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Erilaisuus puree: Lordi nousi brittien
lemmikiksi
Iso-Britannia
Vuosi oli Suomelle ainutlaatuinen Ison-Britannian tiedotusvälineissä. Lordin euroviisuvoitto
toukokuussa nosti Suomen vaikuttavaan julkisuuteen. Pelkästään
Lordi-ilmiötä eritteleviä lehtiartikkeleita julkaistiin yli parikymmentä. Euroviisuihin kyllästyneet
britit ihailivat suomalaisten huumorintajua lähettää yli 40 vuoden epäonnistumisen jälkeen
kilpailuun hirviöiksi pukeutunut
heavy metal -bändi.
Lordi oli noussut median lemmikiksi jo ennen kisoja: huhtikuussa suosittu rockmusiikin
radiokanava Xfm soitti urakalla
Lordin Kiss-henkistä kilpailukappaletta, ja laulaja Tomi Putaansuu
vieraili tunnetun juontajan Lauren Lavernen aamuohjelmassa
kilpailuviikolla.
Radioaseman
internetsivuilta saattoi lähettää
Lordi-kannatusvetoomuksen euroviisujen brittijuontajalle Terry
Woganille.
Lehtien
juttubuumi
lähti
liikkeelle
International
Herald
Tribunessa huhtikuussa julkaistusta artikkelista, jonka jälkeen Lordista kirjoittivat suurilevikkiset
The Sunday Times, Evening Standard
ja The Observer.
Lukuisissa
artikkeleissa
kurkistettiin Suomen surullisen
kuuluisaan euroviisuhistoriaan.
Brittilehdet arvioivat, että Lordi
tuskin voi suoriutua urakastaan
huonommin kuin Suomen aikaisemmat edustajat. Raskaasti
maskeeratut hirviöt herättivät
kiinnostusta ja hyväntahtoista ilkkumista tiedotusvälineissä, mutta
todellisiin voitonmahdollisuuksiin ei uskottu. The Guardianin artikkelissa yhtye tosin mainittiin jo
yhtenä kisan voittajasuosikeista.
Uutiseksi nousi myös suomalaisten häpeä euroviisuosallis-

Lordilla riitti kommentin pyytäjiä niin Lontoossa ennen kisoja kuin
kisapaikalla Ateenassakin. Kuva: Bogdan Kopec.

tujasta.
Suomalaislehdistössä
käyty väittely siitä, pilaako Lordi
Suomen maineen, levisi Britanniaan asti. Tomi Putaansuuta
haastateltiin ahkerasti: “Suomessa
olemme saaneet selittää, ettemme
syö aamiaiseksi vauvoja”, hän totesi The Guardianille ja The Sunday
Timesille.
Viisuvoiton jälkeen Britannian
lehdistö riehaantui Lordi-ilmiöstä,
ja Suomen Lontoon-suurlähetystöön tulvi ennennäkemätön määrä
kyselyitä
tiedotusvälineiltä.
Suurlähettiläs Jaakko Laajava sai
antaa useita haastatteluita muun

muassa BBC:n televisio- ja radiouutisiin. Lehdet lainasivat ahkerasti myös Lordin johtohahmoa
Tomi Putaansuuta, pääministeri
Matti Vanhasta, Ylen pääjohtajaa
Mikael Jungneria ja kulttuuriministeri Tanja Saarelaa.
Todennäköisesti
laaja
ennakkojulkisuus
kannusti
britit
äänestämään
hirviöitä
itse kilpailussa, ja Suomi sai
Britannialta täydet 12 pistettä.
Voiton jälkeen The Daily Telegraph
arvioi Lordin voiton muuttaneen
pysyvästi euroviisut. •

Ruokarintaman liittolaiset
Iso-Britannia
The Times raportoi joulukuussa
Suomen ruokatarjoilusta huippukokouksessa
Brysselissä.
Tuoreessa muistissa olivat vielä
Ranskan presidentin Jacques
Chiracin epäedulliset kommentit brittiläisestä ja suomalaisesta
ruuasta. “Ruokasota - miksi tulemme aina rakastamaan suomalaista ruokaa” oli pääkirjoituksen
otsikko.

Kirjoituksen lopussa paljastui, miksi britit uskollisesti
puolustavat suomalaista ruokaa:
presidentti Chiracin kommentit
loukkasivat niin pahasti suomalaisia, että Suomen edustajat kansainvälisessä olympiakomiteassa
äänestivät Pariisin sijaan Lontoon vuoden 2012 olympialaisten
isännäksi. •
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Puheenjohtajuus uutisoitiin Venäjä-vinkkelistä
Iso-Britannia
Raskaansarjan
Suomi-uutisointi alkoi heinäkuussa heti
EU-puheenjohtajuuden
käynnistyttyä. Johtavat päivälehdet,
kuten The Guardian, The Times, Financial Times ja The Daily Telegraph,
analysoivat pääkirjoituksissaan
Suomen tulevaa puheenjohtajakautta. Artikkelit latasivat kovia
odotuksia EU-Venäjä-suhteiden
edistämiseen etenkin energiaturvallisuuden ja -huollon osalta.
Financial Times pohti pääkirjoituksessaan, kuinka naapuriasiantuntemuksellaan
ylpeilevällä Suomella on puheenjohtajamaana mahdollisuus loistaa
muokkaamalla uusi energiapoliittinen yhteisymmärrys EU:n ja
Venäjän välille.
Maan laajalevikkisin päivälehti
The Daily Telegraph puolestaan
kannusti muita EU-maita ottamaan mallia Suomen pyrkimyksestä pienentää riippuvaisuuttaan
Venäjästä energiahuollossa ydinvoiman lisärakentamisen avulla.
“Vaikka Suomi ei kuulukaan
unionin raskaansarjan edustajiin, maan Venäjä-tuntemus sekä
teknologinen osaaminen takaavat sen, että Suomen äänellä on
painoarvoa unionissa, joka hakee
uutta vauhtia.”
Myös The Times uutisoi Suomen
pyrkimyksestä tiivistää unionin
ja Venäjän vuoropuhelua. Artikkeli nosti esille myös pohjoisen
ulottuvuuden.
Hieman kärjistäen voisi sanoa,
että Venäjä-näkökulma hallitsi
uutisointia Suomen puheenjohtajuudesta
Britanniassa.
Lahden epävirallisen huippukokouksen alla Venäjän presidentin
Vladimir Putinin osallistumisesta päämiesten illallisille nousi

Pääministeri Matti Vanhanen tapasi Britannian pääministerin Tony Blairin
vieraillessaan Lahden huippukokouksen alla Lontoossa. Kuva: Petteri Kokkonen.

valtava mediamyrsky.
Tiedotusvälineet arvostelivat
ankarasti Suomen päätöstä kutsua Putin huippukokoukseen ja
maalasivat synkkää kuvaa siitä,
kuinka EU-maiden rivit hajoaisivat Putinin edessä päämiesten
edistäessä vain kansallisia etujaan energiarintamalla.
Kokous kääntyi tiedotusvälineissä kuitenkin menestykseksi, ja muutama sanomalehti,
kuten arvovaltainen The Observer, äityi pääkirjoituksessaan
suitsuttamaan Lahtea yhdeksi
tärkeimmistä
huippukokouksista kautta aikojen. Lehden mukaan EU oli jo välissä kadottanut
päämääränsä, mutta Lahden
huippukokous toi uutta ryhtiä
unionin tarkoitusperiin.
Lahden henki jäi Britanniassa
kuitenkin vain kuherruskuukauden mittaiseksi. Venäjän tiedustelupalvelun entisen agentin

Aleksander Litvinenkon myrkytystapaus Lontoossa aiheutti
jännitettä Britannian ja Venäjän
suhteisiin. Entinen agentti kuoli
EU-Venäjä-huippukokouksen
aattona, mikä kohdisti Britannian
tiedotusvälineiden mielenkiinnon Helsinkiin. BBC ja muut sähköiset tiedotusvälineet välittivät
tiedotustilaisuudet suorana Helsingistä, ja brittitoimittajat hiillostivat presidentti Putinin lisäksi
pääministeri Matti Vanhasta
tapauksesta. Kokous sai näin
ennennäkemättömän paljon huomiota Britanniassa.
Suomen puheenjohtajuuden
julkisuuskuvaa Britanniassa leimasi vahva dramatiikka: Libanonin kriisi, kasvavat jännitteet
EU-Venäjä-suhteissa ja TurkkiKypros-kysymys hallitsivat uutisointia. Suomen muut tärkeät
painopisteet kuten innovaatio ja
kilpailukyky jäivät taka-alalle. •
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Irlannin vaaliteemoihin haettiin taustaa
Suomesta
Irlanti
Irlannin ja Suomen osallistuminen
EU:n
taistelujoukkotoimintaan
kiinnitti paljon median huomiota.
Asiaa käsiteltiin sekä televisiokanavilla että lehdistössä, esimerkiksi The Irish Timesissa, Irish
Independentissä, Herald AM:ssä
ja Metrossa. Median laaja huomio johtui Irlannissa käytävästä
laajemmasta
puolueettomuuskeskustelusta. Huomiota sai myös
Irlannin ja Suomen yhteinen
toiminta Libanonin rauhanturvaamisessa sekä suomalais-irlantilaisen pataljoonan perustaminen.
Irlannin ammattiyhdistysliikkeen ICTU:n puheenjohtajan
David Beggin lausumat Pohjoismaista saivat huomiota valtalehti
The Irish Timesissa. Beggin mukaan Irlannissa tulisi luoda uutta
sosiaalista yhteistyötä ammattijärjestöjen ja valtion välille pohjoismaisen mallin mukaisesti. Hän
korosti Pohjoismaiden korkeaa
ammatillista järjestäytyneisyyttä
sekä sosiaalisen vuoropuhelun
toimivuutta eri osapuolten välillä.
Aihe liittyi Irlannissa käytävään
laajaan keskusteluun oman hyvinvointivaltiomallin kehittämisestä
talouden ja valtion tulojen erinomaisen nousun tahdittamana.
Energiapolitiikan oletetaan olevan runsaasti esillä ennen Irlannin kesän 2007 parlamenttivaaleja.
Irlanti on itse hyvin ydinvoimakielteinen. The Irish Times julkaisi yksityiskohtaisen artikkelin
Suomen rakenteilla olevasta viidennestä ydinvoimalasta. Toimittaja Jamie Smyth nimesi Olkiluoto
3:n eurooppalaisittain levottoman
teollisuudenalan uudeksi lippulaivaksi.
Nokian menestysstrategia oli
esillä The Irish Timesissa joulukuussa. Laajassa artikkelissa käsitel-

tiin
erityisesti
tulevaisuuden
menestysstrategioita ja internetin
hyödyntämistä liiketoiminnoissa.
Suomea esiteltiin myös digitaalisen
viranomaisverkon mallimaana samassa lehdessä syyskuussa. Irlannin poliisi Garda on rakentamassa
analogisen radioverkon tilalle digitaalista Tetra-standardiin perustuvaa viranomaisverkkoa Suomen
mallin mukaisesti.
Viime vuosina suomalaisomisteisen tuotanto on vähentynyt
Irlannissa ja vastaavasti irlantilaisomistus lisääntynyt Suomessa. Pankakosken paperitehtaan
myyminen irlantilaisille kiinnitti
The Irish Timesin huomion elokuun
alussa.
Irlantilaisen
Dermot
Smurfitin johtama sijoittajayhtymä
teki tuolloin historiansa toiseksi
suurimman kaupan ostamalla
Stora Ensolta sen Lieksassa sijaitsevan Pankakosken paperitehtaan.

Mökin mallia Irlantiin
The Irish Timesin kolumnisti
Edward Walsh kertoi laajassa
kirjoituksessa
suomalaisesta
kaupunkisuunnittelusta.
Artikkelin mukaan Irlannilla olisi
paljon opittavaa suomalaisten
kaupunkien toimivasta rakenteesta ja niiden tasapainoisesta suhteesta ympäröivään maaseutuun.
Kirjoittaja ihastui myös suomalaiseen mökkikulttuuriin. Irlantia on
kansainvälisestikin viime vuosina
toistuvasti arvosteltu ontuvasta
kaupunkisuunnittelusta. Dublin
on esiintynyt varoittavana esimerkkinä huonosti suunnitellusta
urbaanista kasvusta.
Läpi elämän jatkuvaa koulutusta analysoitiin The Irish Timesin
liitteessä syyskuussa. Pohjoismaat
saivat kiitosta aikuisopetuksesta

yleensä ja erityisesti työelämän
koulutuksestaan.
Suomen
tieturvallisuudesta
ja toimista rattijuopumuksen
vähentämiseksi kerrottiin The Irish
Timesissa ja Irish Independentissä.
Taustalla oli Irlannin oma päätös
ottaa viimeinkin käyttöön puhallustestit. Tieturvallisuus on myös
yksi tulevien parlamenttivaalien
vaaliteemoista.

Rovaniemi ja Nuuk kisasivat
joulupukista
Lordi huomioitiin kaikissa tiedotusvälineissä ja useimmiten
humoristisessa ja myönteisessä
sävyssä. Sunday Tribune hehkutti Lordin hurmanneen Euroopan heavy metal -musiikillaan
ja maskeillaan. Irish Independentissä kirjoitettiin Lordin solistin
todenneen, että he ovat saattaneet
muuttaa euroviisujen luonnetta
pysyvästi. Irish Examiner korosti
Lordin kieltäneen yhteydet satanismiin miljoonien tv-katsojien
edessä.
Suomalaispianisti Antti Siirala
saa vuodesta toiseen ylistäviä arvosteluja Irlannissa voitettuaan
kansainvälisen AXA Dublin -pianokilpailun vuonna 2003. The Irish
Timesin musiikkipuolesta vastaava
toimittaja Michael Dervan ylisti
Siiralan esittämää Beethovenin
pianokonserttoa n:o 3. Hän kuvasi
Siiralan lähestymistapaa Beethoveniin suoraksi ja pianon äänensävyä hienosti siloitelluksi.
Matkailuteemoista
eniten
esillä olivat joulu ja Suomen Lappi. Sunday World järjesti lokakuussa lapsille värityskilpailun, jonka
palkintoina oli neljä perhematkaa
Rovaniemelle. The Sunday Times
kirjoitti kilvan joulupukin viralli-
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sesta kotipaikasta käyvän kuumana Suomen Rovaniemen ja Grönlannin Nuukin välillä. Voitolla
näyttäisi olevan Rovaniemi, josta
vastataan lähes puoleen miljoonaan lasten kirjeeseen vuosittain.
Osin myös poliittisesta eripurasta aiheutuvien kohtuuttomien
kustannussäästöjen takia tanskalaiset kykenivät vastaamaan vain
pieneen osaan lasten kirjeistä.

Apocalyptica
räjäytti Suomen
puheenjohtajuuden
alkuun
Belgia

Suomen ja kulttuurin lippu
korkealla
Suurlähetystön Suomen EUpuheenjohtajakauden
alkuun
sunnittelema konserttisarja sai
palstatilaa Irish Independent -lehdessä. Nuoria suomalaisia ja
irlantilaisia musiikin ammattilaisia yhteen kokoavaa konserttisarjaa mainostettiin näkyvästi
kuvan kera: “Hitting a high note
while flying the Finnish flag”.
Suurlähetystön toista EU-puheenjohtajakauden päätapahtumaa,
valokuvataiteilija Elina Brotheruksen näyttelyä Dublinissa, kuvattiin näyttävässä artikkelissa
The Irish Timesissa.
Suomen
EU-puheenjohtajakausi näkyi kaikissa joukkoviestimissä, ja huippukokoukset
huomioitiin näyttävästi. Esillä
olivat eniten Suomen pyrkimykset
Kyproksen-kysymyksen
edistämiseksi, vaikeudet EUVenäjä-huippukokouksessa
ja
Libanonin tilanne. EU-puheenjohtajuutta koskeva uutisointi oli
pääasiassa myönteistä, ja epäonnistumisia pidettiin lähinnä
puheenjohtajasta riippumattomina sattumuksien summina. •

Apocalyptica sai ihastuneen yllättyneen vastaanoton 1. heinäkuuta Brysselin vanhalla pääaukiolla Grand Placella. Kuva: Juha Ala-Huikku.

Suomen
EU-puheenjohtajakausi toi tullessaan suomalaisen
musiikin maihinnousun Brysseliin. Korkeatasoiseen tarjontaan tottunut kulttuuriyleisö sai
kuulla monipuolisesti klassisia
musiikkiteoksia
Sibeliuksesta
Saariahoon. Sitä ennen puheenjohtajakausi sai sananmukaisesti
räjähdysmäisen alun, kun rockyhtye Apocalyptica soitti 1.
heinäkuuta täysimittaisen heavy
rock -konsertin Brysselin vanhalla pääaukiolla Grand Placella. Yleisöä konserttipaikalle oli
kokoontunut runsaasti, ja neljä
selloa soittavaa heavy rockin,
mutta myös klassisen musiikin
koulutuksen saanutta rautaista
ammattilaista saivat ihastuneen
yllättyneen vastaanoton.

Taideviennin
kärkimaaksi
Belgiassa nimetyn Suomen musiikkielämää edustivat syksyn
aikana
Brysselissä
lukuisat
korkeatasoiset suomalaiset esiintyjät. Hämmästystä musiikkipiireissä nostatti usein se, miten
Belgian ranskalaista kieliyhteisöä
asukasluvultaan pienemmästä
Suomesta
nousee
tasaisesti
korkeatasoisia ja maailman musiikkinäyttämöitä valtaavia musiikin ammattilaisia. Toisaalta
Belgiassa korostettiin myös sitä,
että Suomessa musiikkikoulutukseen on panostettu voimakkaasti ja siellä on yli sata erilaista
musiikkikoulua, kukkuramitoin
kuoroja ja useita kymmeniä sinfoniaorkestereita.
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Suomalaisen klassisen musiikin monumentiksi kuvatun Sibeliuksen musiikkia saattoi kuulla
lukuisia kertoja muun muassa
Belgian kansallisorkesterin esittämänä. Eipä syyttä julkisuudessa
todettu “suomalaisen musiikkisyksyn ilman Sibeliusta olevan
kuin skandinaavinen talvi ilman
lunta”.
EU:n puheenjohtajamaa on
perinteisesti
ollut
syksyisin
Brysselissä järjestettävien Klaramusiikkifestivaalien kunniavieraana. Festivaalien teemana oli
tänä vuonna “viettelys”, ja kunnia vietellä vaatelias belgialaisyleisö lankesi tällä kertaa
Suomelle.
Festivaaleille oli kutsuttu
laaja ja monipuolinen joukko
suomalaisia solisteja ja kokoonpanoja, jotka esittivät kokoelman
suomalaisten säveltäjien teoksia.
Esiintyjien joukossa olivat muun
muassa Avanti!, New Helsinki
Quartet, Mieskuoro Huutajat,
pianisti Olli Mustonen, klarinetisti Kari Kriikku ja pianisti
Antti Siirala. Brysselin Palais
des Beaux-Arts -konserttitalossa
oli yksi ilta omistettu kokonaan
säveltäjä Kaija Saariaholle, jonka sävellyksiä esittivät Avanti! ja
belgialainen HERMESensemble.
Kapellimestari Okko Kamu
sai erityishuomiota tulkittuaan
loisteliaasti Sibeliuksen viidennen ja kuudennen sinfonian.
Säveltäjä Magnus Lindberg esiintyi festivaaleilla yhdessä sellisti
Anssi Karttusen kanssa.
Musiikin ohella Klara-festivaaleilla esiteltiin monipuolisesti suomalaista kulttuurielämää.
Esiintyjien joukossa olivat muun
muassa suomalaisen sarjakuvan
huippunimet Jii Roikonen, Matti

Hagelberg ja Terhi Ekebom, kansanmusiikkia soittava Timo Väänänen, taikurit Ville Walo ja Kalle Hakkarainen sekä DJ Slow.
Suomalainen musiikki oli
vahvasti esillä myös vuosittain
järjestettävillä Mosanin musiikkijuhlilla. Suomalaisista taiteilijoista
kuukauden kestävillä festivaaleilla esiintyivät Helsinki Brass Trio,
pianisti Laura Mikkola, huilisti
Petra Aminoff ja pianisti Elina
Mustonen sekä mezzosopraano
Essi Luttinen yhdessä pianisti
Kristian Attilan kanssa. Festivaalien yhteydessä Suomea tuotiin
esille maana, joka luomisvoimassaan kilpailee kymmenen kertaa
väkirikkaampien maitten kanssa.

Politiikka kiinnosti
vaihtelevasti
Lappeenrannassa
pidetty
ulkoministereitten
Gymnichkokous sai belgialaisessa mediassa laajasti näkyvyyttä, ja keskeisinä teemoina esille nousi
Lähi-idän kysymys. Ulkoministeri Erkki Tuomiojan lausuntoja
lainattiin useaan otteeseen. Belgiassa todettiin yleisesti, että EU:n
jäsenvaltiot arvioivat keskustelun
aloittamisen Israelin ja Palestiinan välillä otolliseksi. Samoin
nähtiin EU:lla olevan päärooli
asian eteenpäinviemisessä.
Helsingissä järjestetty ennätyssuuri
Asem-huippukokous
ei saanut osakseen suurtakaan
huomiota, ja Euroopan ja Aasian
välistä vuoropuhelua kuvattiin
yleensä epäilevään sävyyn. Euroaasialaista yhteistyötä kuvattiin
jotakuinkin näkymättömäksi ja
tuloksettomaksi. Huippukokouksen yhteydessä järjestetyn EU:n ja
Kiinan välisen kokouksen katsot-

tiin osoittautuvan hyvin merkittäväksi niille eurooppalaisille
liikeyrityksille, jotka tähtäävät
tulevaisuudessa erityisesti Kiinan
markkinoille.
Suomen presidentinvaalit ja
presidentti Tarja Halosen yllättäen varsin niukaksi käynyt
vaalivoitto lisäsivät keskustelua.
Presidentinvaalien ensimmäisen
kierroksen jälkeen kiinnitettiin
huomiota Halosen merkittävään
kansansuosioon, joka kuitenkin vaalipäivän lähestyessä oli
kutistunut niin, ettei hän saavuttanutkaan ennustettua äänten
enemmistöä vielä ensimmäisellä
kierroksella. Euroopan investointipankin johtajan Sauli Niinistön kannatuksen nousua
pidettiin Belgiassa yllättävänä ja
hänen mahdollisuuksiaan voittoon toisella kierroksella varsin
vähäisinä. Halosen kampanjan
kulmakivinä korostettiin tasa-arvoa, sosiaalietujen säilyttämistä
ja pyrkimystä olla koko kansan
presidentti.
EU:n uusien jäsenvaltioiden
pääsy Suomen työmarkkinoille
huomioitiin. Samoin tuotiin esille
Suomen
työvoimaviranomaisten suositus olla jatkamatta toukokuun jälkeen siirtymäaikalain
piirissä oleviin EU-maiden kansalaisiin sovellettua siirtymäaikaa.
Belgiassa todettiin, että Suomen
hallituksen tiedoksianto asiasta
tuli julkisuuteen sen jälkeen, kun
komissio oli rohkaissut EU:n vanhempia jäsenvaltioita avaamaan
työmarkkinansa uusille jäsenille ja komission todettua tästä
seuraavan talouskasvun ja työllisyystilanteen säilyvän todennäköisesti ennallaan. •

Uusimmat mediakatsaukset RSS-syötteenä
http://formin.finland.fi/ajankohtaista/mediakatsaukset
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Areena oli Akin ja Akun
Alankomaat
Suomalainen elokuva pääsi Alankomaissa
pääosaan
kahden
ensi-illan ansiosta. Marraskuun
alussa ensi-illassa ollut Aku
Louhimiehen Paha maa sai suurimmilta päälehdiltä hyvät arvostelut. Elokuvaa pidettiin hyvin
kuvattuna, pienenä mestarityönä
ja näyttelijöiden työtä upeana.
Elokuvan tuomista Alankomaiden elokuvateattereihin pidettiin
oikeutettuna. Reformistinen Trouw
totesi Suomen saaneen Akin
rinnalle Akun.
Aki Kaurismäki tuli esille
myös vasemmistosävytteisen De
Volkskrantin artikkelissa, jossa
kriitikko totesi suomalaisten alkoholin käytön olevan tuttua jo Kaurismäen elokuvista. Kaurismäen
kuivan huumorin todettiin tuovan
hänen elokuviinsa tiettyä keveyttä, mutta Louhimiestä pidettiin
“haudanvakavana”.
Aki Kaurismäen Laitakaupungin valot oli ensi-illassa joulukuun loppupuolella. Kaurismäen
elokuvaan liittyvät artikkelit olivat laajempia kuin Pahan maan
arvostelut. Otsikot “Suomalainen
mestarikertoja viimeistelee “luuseri”-sarjansa kauniilla melodraamalla”, “Kaurismäki sivelee
tunteita” ja “Tragiikkaa täynnä

Sulevi Peltolan esittämän nöyryytetyn pölyimurikauppiaan Teuvo Hurskaisen olemuksesta välittyy elämänmittainen yritysten ja pettymysten
sarja. Kuva: Aku Louhimiehen Pahasta maasta Sanna Hedström / Solar
Films.

toivoa”
puhuvat
puolestaan.
Elokuvaa pidettiin tyypillisenä
Kaurismäen elokuvana. Artikkeleissa korostuivat Kaurismäen
kylmä ja karu maailma, kaihomielinen musiikki, ajaton rekvisiitta ja kuiva huumori.
Suomalaista elokuvaa on tähän
asti pidetty Alankomaissa synonyymina Kaurismäen tragikoomiselle
maailmankaikkeudelle.
Kaurismäki tunnetaan hyvin, ja
hänen elokuviaan esitetään usein

Alankomaissa esillä myös
• Professori Pekka Himanen kertoi Het Financieele Dagbladin haastattelussa Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä kirjastaan ja Euroopan
sosiaalisesta innovaatiosta. NRC Handelsbladin marraskuisessa Himasen haastattelussa puolestaan keskityttiin Suomeen mallimaana.
• De Volkskrantissa julkaistussa artikkelisarjassa “Kehdosta hautaan”
tutkittiin Pohjoismaiden mallia. Toimittaja vieraili syksyllä kaikissa
Skandinavian maissa ja tutki väestön ikääntymisen aiheuttamia ongelmia.
• EU:hun liittyvistä aiheista kirjoitettiin melko runsaasti, mutta
Suomen puheenjohtajuuteen ei kiinnitetty erityishuomiota.

elokuvateattereissa ympäri maata.
Nyt Kaurismäki on saanut rinnalleen uuden lahjakkuuden, jonka
tuotantoa varmasti aletaan seurata
tarkemmin.
Presidentti Tarja Halonen avasi
joulukuussa Groningenissa Akseli
Gallen-Kallelan
suurnäyttelyn.
Koska näyttely jatkuu vuoden
2007 huhtikuun puoleen väliin,
näyttelyarvosteluista vain pari
ehti loppuvuoden lehtiin. Alankomaiden laajalevikkisin, popularistinen De Telegraaf totesi Groninger
Museumin osoittaneen rohkeutta
tuomalla museoon Alankomaissa
lähes tuntemattoman taiteilijan
suurnäyttelyn.
Groningenissa
ilmestyvä Dagblad van het Noorden uutisoi presidentin vierailusta
Suomi-koulun joulujuhlassa ennen näyttelyn avajaisia.
Lordin euroviisuvoitto ei saanut Alankomaissa aikaan sellaista
uutistulvaa kuin monissa muissa
maissa. Lordista uutisoitiin lyhyesti, ilman suurempia kommentteja. Alankomaiden oman
euroviisukappaleen putoaminen
loppukilpailusta puhutti mediaa
enemmän kuin Suomen voitto. •
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“Suomalaisesta syyskuusta” luettiin
joka kodissa
Luxemburg
Suomea
käsiteltiin
sadoissa
luxemburgilaisissa artikkeleissa.
Eniten Suomi näkyi luonnollisesti
EU-puheenjohtajuutensa ansiosta.
Politiikkaa käsittelevät artikkelit
keskittyivät EU-puheenjohtajuuteen
ja
ministerikokouksiin
Suomessa. Runsaasti kirjoitettiin
myös Suomen presidentinvaaleista ja “kansan äidistä” Tarja
Halosesta, laajentumiskomissaari Olli Rehnin lausunnoista,
eduskunnan puhemiehen Paavo
Lipposen vierailuista sekä presidentti Martti Ahtisaaren johtamista Kosovo-neuvotteluista ja hänen
vierailustaan
Luxemburgissa.
Eräät suomalaispoliitikot pääsivät
jopa pilapiirroksiin.
Luxemburgin parlamentti kertoi joka kotiin kannettavan julkaisunsa etusivulla “Suomalaisesta
syyskuusta”. Sillä viitattiin Suomen
eduskunnan
100-vuotisjuhlaan ja Paavo Lipposen
Luxemburgissa avaamaan juhlanäyttelyyn,
naisten
äänioikeuden juhlavuoden kunniaksi
järjestettyyn tasa-arvoseminaariin,
jossa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Liisa
Jaakonsaari oli puhujana, sekä
valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajiston vierailuun.
Suomalainen kulttuuritarjonta
oli erityisen rikasta syksyllä, joten uutisia julkaistiin konserteista,
taidenäyttelyistä ja seminaareista.
Kristina Riskan, Kristoffer Albrechtin, Kuutti Lavosen ja Tero
Laaksosen näyttely 4+ sekä loistoarvostelut saanut Joonas Ahosen pianokonsertti huomioitiin
lehdistössä. Näyttely järjestettiin
Suomen suurlähetystön ja Luxemburgin kulttuuriministeriön tuella,
ja Ahosen konsertti yhteistyössä
Suomen kulttuuri-instituutin ja
Suomen suurlähetystön kanssa.

Luxemburgin parlamentin varapuhemies Jos Scheuer ojensi syyskuisen
tasa-arvoseminaarin puhujalle Liisa Jaakonsaarelle tervetuliaislahjan.
Kuva: Jean-Jacques Subrenat.

Suomen euroviisuvoitosta uutisoitiin ilmeikkäästi, eikä unohdettu myöskään Lordille Helsingissä järjestettyä kansanjuhlaa
tai Rovaniemellä nimettyä Lordiaukiota. Muista kulttuuriaiheista
huomiota saivat erityisesti Anu
Sistosen ja luxemburgilaisen
sellistin André Mergenthalerin
tanssiproduktiot sekä EU-puheenjohtajuuden kunniaksi järjestetty
konsertti Hommage à la Finlande,
jossa Esch-sur-Alzetten puhallinorkesteri soitti suomalaisia
teoksia.
Joulukuun alussa ilmestyi
kulttuurijulkaisussa Rendez-Vous
viisisivuinen
Suomi-artikkeli
“Revontulet Luxemburgissa”, johon oli haastateltu Luxemburgissa
asuvia suomalaisia naisia. “Joulupukki saattaa olla Suomen tunnistetuin hahmo, mutta nykyään
tämän pohjoisen kansan nokkelat
ja järkevät naiset astuvat esiin ot-

taakseen ohjat käsiinsä.”
Talousuutisissa oli muutama
pieni tietoisku kilpailukyvystä,
inflaatiosta ja bruttokansantuotteesta. Enemmän huomiota sai
Nokian
Siemens-fuusio
sekä
johtoasema
matkapuhelimien
myynnissä. “Sukkeluus Suomesta kertoo: Kun Nokialla on nuha,
koko maa on sairaana.”
Urheiluaiheista eniten esillä
olivat tuttuun tapaan ralli ja formula 1: “Marcus Grönholm VI,
Tuhansien Järvien Kuningas” sekä
Kimi Räikkönen, “viimeisin tähti
suomalaisten
autonkuljettajien
tähtikuviossa”, esiintyivät runsaasti otsikoissa ja kuvissa.
Miten viiden miljoonan ihmisen
maa on voinut tuottaa niin paljon
mestareita jo 1960-luvulta lähtien?
“Ennen muuta pitää olla raskas
jalka ja kevyt pää - ja meitä on tällaisia paljon”, selitti Ari Vatanen
vakavalla naamalla. •
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Koistinen on yksinäinen mies
Sveitsi
Sveitsin suomalaisista kulttuuritapahtumista näyttävimmäksi
nousi elokuussa elokuvaohjaaja Aki Kaurismäen katselmus
Locarnon filmijuhlilla, missä
ohjaaja on ollut mukana mukana
jo 18 kertaa vuodesta 1989 alkaen.
Festivaaleilla julkistettiin myös
Peter von Baghin Kaurismäen
kunniaksi laatima kirja Les Cahiers du Cinéma. Kaurismäestä ja
hänen filmeistään kirjoittivat kaikki suurimmat päivälehdet, sekä
saksan- että ranskankieliset: Neue
Zürcher Zeitung, Tages-Anzeiger,
Der Bund ja Le Temps.
Kaurismäen filmejä kuvattiin
surullisiksi mutta sydäntä lämmittäviksi komedioiksi ihmisistä,
jotka sanovat vähän ja kärsivät
paljon. Tyylin ainutlaatuisuuteen kuuluvat lakoninen katse,
pelkistetty ilmaisu, musta huumori, retro look ja tangomusiikki. Kaikki nämä ainekset olivat
myös uusimmassa elokuvassa
Laitakaupungin valot, jonka näki
Locarnossa Piazza Grandella arviolta 7 000-8 000 katsojaa.
Kaurismäki kuvaili uusinta
elokuvaansa lehtihaastattelussa
omaelämäkerralliseksi ja rehellisimmäksi filmikseen, jossa hän
ensimmäistä kertaa sanoo tuntevansa itsensä päähenkilön kaltaiseksi - Koistinen on yksinäinen
mies.
Haastattelijan kysymykseen
yksinäisyydestä innoituksen lähteenä Kaurismäki totesi asian olevan päinvastoin. Yksinäisyys ei
ole lähde. Kenenkään ei pitäisi olla
yksin. Ohjaajan työ on kuitenkin
Kaurismäen mukaan yksinäistä,
käsikirjoituksen laatiminen vielä
yksinäisempää. Näyttelijät ja
kameramiehet voivat tulla kysymään neuvoja ohjaajalta, mutta
ohjaaja on aina yksin.

Laitakaupungin valojen vaatimattoman Koistisen (Janne Hyytiäinen)
haaveet murskataan kerta toisensa jälkeen. Kuva: Marja-Leena Hukkanen.

Kaurismäki
suunnittelee
ohjaavansa vielä kolme elokuvaa,
jolloin 20 filmin tavoite tulee täyteen. Esikuvikseen hän mainitsi
muun muassa ankaran moralistin
Robert Bressonin sekä humanisminsa vuoksi Charlie Chaplinin,
monien muiden ohella.
Lehtijutuissa käsiteltiin ja kyseltiin myös Kaurismäen elämäntapoja ja tottumuksia. Vastaus
noudatteli samaa filosofiaa kuin
filmeissä: tärkeintä on vain olla
rehellinen itselleen.
Erinomaiset arvostelut sai
myös Bernin kaupunginteatterissa esitetty Aulis Sallisen Kullervo-ooppera. Kiittäviä lausuntoja
tuli niin Dieter Kägin ohjauksesta, orkesterin suorituksesta, kuorosta kuin laulajistakin, eritoten
Kullervon esittäjästä Gabriel
Suovasesta. Sallisen musiikin kuvailtiin edustavan voimaa, joka
tekee maailman kauheuksista
siedettävämpiä. Ooppera esitet-

tiin Sveitsissä ensi kertaa osin
suomalaisin, osin sveitsiläisin
voimin. Suomeksi esitetyn oopperan katsottiin avaavan Euroopan oopperamaisemaan uuden
näkökulman ja laajentavan horisonttia musikaalisilla kuvillaan.
Muu Suomea koskeva kirjoittelu käsitteli presidentinvaaleja, Suomea matkailukohteena,
Suomen taloutta ja Nokian yritystoimia, presidentti Martti Ahtisaarta
Kosovo-neuvottelijana,
Olli Rehniä laajentumiskomissaarina, suomalaisia jääkiekkovalmentajia ja jääkiekkoilijoita
pelikentillä. EU-puheenjohtajuus
nousi otsikoihin ensisijaisesti
huippukokousten yhteydessä.
Maininnan arvoista Suomen
myönteisestä kuvasta Sveitsissä
oli Handelszeitungissa julkaistu liite, jossa esiteltiin Suomen
talouden menestystekijöitä innovaatio- ja koulutuspolitiikasta
sosiaaliturvajärjestelmään. •
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Viisut, Bruno-karhu ja puheenjohtajuus
pitivät Suomen otsikoissa
Itävalta
Suomi sai kymmeniä kertoja
enemmän julkisuutta Itävallassa
kuin Itävalta Suomessa. Lordin euroviisuvoitto oli suurin Suomeen
liittynyt uutistapahtuma. Hirviöt
pääsivät lehtien etusivuille ja television pääuutisiin. Myös suurlähetystön virkamiehet saivat selvittää
voiton syitä radiossa.
Itävallan ja Suomen peräkkäiset
EU-puheenjohtajakaudet
pitivät Suomen otsikoissa koko
vuoden ajan. Eniten julkisuutta
sai Turkki-kysymyksen ratkaisuyritys. Puheenjohtajamaan kantoja
seurattiin tiiviisti myös Libanonin
sotaan ja EU:n Venäjä-suhteisiin
liittyvissä kysymyksissä. Kokonaisuudessaan puheenjohtajuus
hukkui yleiseen uutisvirtaan. Arvioita puheenjohtajuuden onnistumisesta ei juuri esitetty lukuun
ottamatta muutamia yksittäisiä
kirjoituksia, joissa Suomea arvosteltiin johtajuuden puutteesta.
Suomalaispoliitikot
näkyivät itävaltalaislehtien palstoilla
edellisvuosia enemmän. Syynä

Presidentti Tarja Halosen työvierailu Itävaltaan EU-puheenjohtajuuden alla
toi Suomelle paljon huomiota. Yhteinen tiedotustilaisuus Itävallan liittopresidentin Heinz Fischerin kanssa näkyi tiedotusvälineissä laajalti. Kuva: Tasavallan presidentin kanslia.

olivat EU-puheenjohtajakauteen
liittyvät vierailut, jotka poikivat
haastatteluita. Pääministeri Matti

Itävallassa esillä myös
• Itävaltalaiskuluttajat pitivät Nokiaa kolmanneksi houkuttelevimpana merkkinä Googlen ja saksalaisen Milka-suklaan jälkeen.
• Suomen päätös avata työmarkkinat uusien EU-maiden kansalaisille
kiinnosti tiedotusvälineitä, sillä Itävalta jatkoi siirtymäaikaa.
• Metsä-Botnian sellutehdashankkeesta Argentiinassa noussut
sellutehdaskiista jäi sivujuoneksi, kun bikiniasuinen sambakuningatar protestoi Wienissä EU:n ja Latinalaisen Amerikan maiden huippukokouksessa.
• Kaija Saariahon säveltämän Simonen kärsimys -oratorion kantaesitys sai erinomaiset arvostelut.
• Saksan ja Itävallan metsiin eksynyt Bruno-karhu oli kesän pääuutisaiheita. Suomesta karhujahtiin tuodut koirat uupuivat helteessä
eivätkä onnistuneet jäljittämään Brunoa.

Vanhanen, ulkoministeri Erkki
Tuomioja, ulkomaankauppa- ja
kehitysministeri Paula Lehtomäki,
opetusministeri Antti Kalliomäki,
peruspalveluministeri Liisa Hyssälä ja kulttuuriministeri Tanja
Saarela selvittivät kukin Suomen
tavoitteita omilla aloillaan.
Itävaltalaisia ja suomalaisia
yhdistävä EU-skeptisyys puhutti
lehdistöä alkuvuodesta. Julkisuudessa puitiin myös eduskunnan
suuren valiokunnan puheenjohtajan Jari Vilénin kommentteja
Itävallan puheenjohtajakauden laimeudesta. Euroopan parlamentin jäsenen Henrik Laxin vierailu
sloveenivähemmistön asuttamilla
alueilla ja vetoomus kaksikielisten
paikannimikylttien puolesta ylitti
uutiskynnyksen useassa lehdessä.
Suomen
presidentinvaalien
molempia
kierroksia
seurattiin yllättävänkin yksityiskohtai-
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sesti. Presidentti Tarja Halosta
puhuteltiin lehdistössä tuttavallisesti Tarjaksi. Presidentin virallinen työvierailu Itävaltaan osui
tiedotuksellisesti oikeaan aikaan
juuri ennen Suomen EU-puheenjohtajakauden alkamista. Kurier
julkaisi koko aukeaman ennakkohaastattelun. Suomen ja Itävallan
presidenttien yhteinen tiedotustilaisuus näkyi television pääuutislähetyksessä ja kaikkien lehtien
sivuilla. Suomesta ilmestyi vierailun yhteydessä useita yleis- ja
matkailuaiheisia artikkeleja.
Eniten julkisuutta saanut suomalaispoliitikko oli EU:n laajentumisesta vastaava komissaari Olli
Rehn, jonka lausuntoja seurattiin
tarkkaan Bulgariaan, Romaniaan,
Serbiaan ja Turkkiin liittyvissä kysymyksissä. Wienissä käynnistetyt
neuvottelut Kosovon tulevasta
asemasta pitivät myös presidentti
Martti Ahtisaaren ulkomaanuutisten vakiokasvona.

Suomi-buumin terävin kärki
taittui
Suomen koulujärjestelmä ei herättänyt yhtä laajaa kiinnostusta kuin
Pisa-keskustelun huippuvuosina,
vaikka Itävallan oppikoulujärjestelmän uudistamisesta keskusteltiin vilkkaasti ennen syksyn parlamenttivaaleja. Yhtenäiskoulua
ihailtiin, mutta toisaalta ihmeteltiin, miksi nuorisotyöttömyys on
Suomessa kaksi kertaa korkeampi
kuin Itävallassa.
Suomen hyvä sijoittuminen
kansainvälisissä vertailututkimuksissa pantiin merkille, mutta mallioppilaan menestystä ei enää
jaksettu hehkuttaa. Koulujärjestelmän ohella huomioitiin Suomen
kilpailukyky ja erityisesti vahva
panostus tutkimus- ja kehitystoimintaan. Suomea pidettiin edelläkävijänä, olipa kysymys sitten
valtiontalouden tasapainottamisesta tai sydän- ja verisuonitautien
vähentämisestä. •

Suomalais-ugrilainen
mallisukulainen taitaa
myös muotoilun
Unkari
Keväällä Suomi oli poikkeuksellisen näkyvästi Unkarin tiedotusvälineissä presidentti László
Sólyomin valtiovierailun yhteydessä. Ilma oli kylmä, mutta vastaanotto oli median mielestä
sitäkin lämpimämpi. Uutisten
pääaiheita
olivat
suomalais-ugrilainen
kolmiyhteys
Sólyomin vierailtua samalla
matkallaan ensin Virossa, Suomi
vähemmistöpolitiikan
mallimaana, Suomi EU-maana ja sen
tulevana puheenjohtajana sekä
suomalainen yhteiskunta.
Talouden osalta lehdistössä
näkyi muutamia suuria suomalaisyrityksiä koskevia uutisia.
Esiin nousivat muun muassa
UPM-Kymmenen ja Stora-Enson irtisanomiset maaliskuussa
ja Scanfilin suunnitelmat supistaa toimintaa Suomessa sekä
laajentaa Unkarin- ja Viron-toimintojaan.
Eniten palstatilaa
sai Sanoma WSOY Educationin
yrityskauppa sen ostettua unkarilaisen johtavan oppimateriaalikustantamon Láng Kiádo
Holdingin osakkeista 75 prosenttia.
Sanoma
Educationin
uutisoitiin tähtäävän itäisen
Keski-Euroopan suurimmaksi
oppimateriaalikustantamoksi.
Suomesta kerrottiin myös
innovaatioiden
kärkimaana,
ja
Suomen
suurlähetystön
järjestämä innovaatioseminaari
huomioitiin yhdessä päivälehdessä sekä muutamissa verkkolehdissä.
Suomalaisesta
kulttuurista
Unkarin tiedotusvälineitä kiinnostivat odotetusti arkkitehtuuri
ja muotoilu. Rakennustaiteen

museon tuottaman ja alkuvuodesta sekä Budapestissä että
Komáromissa esillä olleen Jari
Jetsosen modernin kirkkoarkkitehtuurin Pyhä tila -näyttelyn
huomioivat hyvin niin päivälehdet, alan erikoislehdet kuin
sähköinen media. Arkkitehtuurin puhdaslinjaisuuden ja valon mestarillisen käytön lisäksi
tiedotusvälineet kiinnittivät huomiota suomalaisten seurakuntien moniin sosiaalisiin tehtäviin,
joille mietitään toimivat tilat jo
kirkkojen suunnitteluvaiheessa.
Viikkolehti Magyar Hírlapin
“Kiveen veistetty kirkko” -artikkelissa muistutettiin suomalaisen arkkitehtuurin ja luonnon sopusoinnusta. Unkarin
luterilaisen kirkon viikkolehti
Evangélikus
Élet
muistutti
puolestaan, että valoa voidaan
suomalaismallin mukaan käyttää keskeisenä rakennusmateriaalina siinä missä puuta, terästä
ja betoniakin.
Design Forum Finlandin
Global Local Helsinki -näyttely
oli esillä lokakuussa Unkarin
Moholy-Nagy -taideyliopiston
Ponton Galériassa, ja näyttelyyn
liittyi myös Suomen kulttuurin,
tieteen ja talouden keskuksen
Finnagoran seminaari, jossa luennoivat muotoilijat Ilkka Suppanen ja Brian Keaney.
“Vaikka on vaikea kuvitella muotoilua kosmopoliittisempaa teollisuuden alaa,
nousevat suomalaisesta muotoilusta puhuttaessa varsin pian mie
leemme suomalaisuuden perinteiset symbolit: hirsimökit, saunat ja puiset huonekalut.
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1960-70-luvulla nämä todella
olivatkin suomalaisen muotoilun
peruspilareita, mutta tämän jälkeen on noussut kokonaan uusi
muotoilijasukupolvi, jonka luovuus ei välttämättä enää olekaan
lähtöisin juuri näistä suomalaisen
muotoilun perinteistä”, muistutti
Zsófia Végh Magyar Hírlapissa
otsikolla “Ajatukset puussa”.
Hänen mukaansa erityisesti
uusimmissa tekstiileissä ja koruis-

sa kiinnittyy huomio näiden perinteisenä pidettyjen kansallisten
tunnusmerkkien puuttumiseen.
Vuoden viimeisinä päivinä
avattiin Budapestin Mücsarnoktaidehallissa viiden Pohjoismaan
nykytaiteen mittava Dreamlands
burn -näyttely. Perinteisiä maalauksia tai marmoria näyttelystä
hakeva pettyy, mutta kyllä näyttelyllä sanottavaa on, muistutti
Népszabadságin
taidekriitikko

Gyula Rózsa. Yleisöä hätkähdyttäneiden - ja järkyttäneidenkin
- töiden ohella Veli Granön ja
Elina Brotheruksen värivalokuvasarjoista todettiin, että niiden
psykologiseen ja sosiograafiseen
sanomaan katsojan on helppo samastua. Ne puhuttelevat yleisöä
totutummalla tunne- ja muistilatauksellaan. •

“Tuleeko EU:sta nyt avoimempi?”
Unkari
Suomen
EU-puheenjohtajakauden alkaessa Unkarin tiedotusvälineet esittelivät Suomen
tavoitteita. Kysyttiin, tuleeko
EU:sta
nyt
avoimempi
ja
läpinäkyvämpi, kun Suomen
tavoitteiden joukossa oli unionin
avoimuuden lisääminen ja jäykän
päätöksenteon tehostaminen.
Népszabadság jäähdytteli suomalaisten intoa muistuttamalla,
että Suomen puheenjohtajakausi
on välivaihe. Edeltäjät Itävalta
ja Iso-Britannia saivat suuria aikaan. Seuraavan historiallisen
hetken ennustettiin kuuluvan
sille, joka saa EU:n perustuslain liikahtamaan eteenpäin,
mikä ei tapahdu ennen Ranskan vaaleja.
Suomen todellisen kentän
muodostivat vähemmän näyttävät teemat: innovaatio, energia
ja Venäjä-suhteet. Suomi yhdisti
kaksi viimeksi mainittua, sillä se
on Venäjän naapurimaa ja täysin
riippuvainen Venäjän kaasusta.
Käytännölliset suomalaiset eivät
halunneet vahvistaa EU:n sisäistä
vaan ulkoista energiapolitiikkaa.
Suurlähetystön
puheenjohtajuuden
ensimmäisenä
päivänä järjestämä avoimien ovien päivä ja kansanedustaja Outi
Ojalan osallistuminen puheenjohtajuutta koskeneeseen tiedotustilaisuuteen lisäsivät median

Puheenjohtajakauden helteisen avajaistapahtuman pääpuhuja kansanedustaja Outi Ojala tapasi Unkarin ulkoministeriön henkilöstöosaston päällikön
Csaba Lovrón ja kommunikaatio- ja viestintäosaston johtajan József Vígin.
Kuva: Kirsi Rantala.

kiinnostusta.
Suomea esiteltiin samalla
laajemminkin. Világgazdaság luetteli tietoja Suomesta: maan ensimmäinen euromiljardööri Antti
Herlin, matkapuhelinsuurvalta,
kilpailukykymestari, tutkimuksen ja kehityksen keskus, maan teollisuus seisoo puujaloilla ja maa
on korruptoitumaton. Suomen
sijoitus vähiten korruptoituneena
maana mainittiin useissa tiedotusvälineissä.

EU-uutisten painopiste siirtyi
nopeasti uudesta puheenjohtajasta kauden tapahtumiin. Aiheista
kiinnostavimpia näyttivät olevan
EU:n perustuslaki, laajentuminen,
uusien jäsenmaiden Schengenjäsenyyteen liittyneet vaikeudet,
Venäjä ja Turkki. Vuoden loppua
kohden tiedotusvälineiden katse
kohdistui jo Saksaan. Suomen
saldon arvioitiin kuitenkin päätyneen plussan puolelle. •
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“Suomi saa EU:n lupaukset
toteutumaan”
Tshekki
Perusnäkökulma Suomeen Tshekissä oli myönteinen. Lehdistö
piti Suomea skandinaavisena
mallimaana, joka - niin kuin demokraattisen hyvinvointivaltion
kuuluukin - kantaa vastuunsa
omien kansalaistensa lisäksi myös
EU:n ja koko maailmankin hyvinvoinnista. Yhteiskunnan rakenteiden turmeltumattomuus ja
koulutuksen korkea taso tulivat
jatkuvasti esille. Toisaalta uusliberalistiset kirjoittajat pitivät usein
Viroa mallimaanaan ja arvostelivat pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa vanhentuneeksi tai
kestämättömäksi.
Tshekin lehdissä Euroopan
unionista kirjoitetaan verraten
vähän.
Mielenkiinto kohdistuu lähinnä sisäpolitiikkaan ja
tärkeimpiin ulkomaan uutistapahtumiin. EU-kysymyksistä nousevat tavallisesti esiin vain maata
itseään läheisesti koskettavat asiat,
ei vähiten mitä Tshekin edustajat ovat tehneet tai kertoneet aikoneensa tehdä.
Uutiset EU:sta ja varsinkin sen
pienemmistä ja syrjäisemmistä
jäsenmaista eivät saa suuresti palstatilaa. Suomi ja Viro ovat olleet
osapuilleen samalla tasolla. Esimerkiksi Dnes-lehden Brysselinkirjeenvaihtaja Johanna Grohová
on usein Suomessa käydessään
piipahtanut Virossakin.
Silloin kun Suomi kuitenkin
pääsi esille EU:n yhteydessä, kommentit olivat ylistäviä ja Suomesta
välittyi kuvaa projektien uutterana
toimeenpanijana. “Jos britit saivat
läpi linjan ‘auttakaamme niitä maita, jotka haluavat apua’, suomalaisten piti sopia säännöistä, miten
jakaa kolmannen maailman maille
varoja. Heidän täytyi sovitella
etuja myös EU:n tasolla”, kirjoitti
Lidové noviny joulukuussa artikke-

lissaan “Suomalaiset saavat EU:n
lupaukset toteutumaan”.

Suurinvestoinneille
takaiskuja
Suomalaiset
teollisuusyritykset
olivat esillä Tshekin mediassa
kaavailtujen suurinvestointien ja
kauppojen vuoksi. Patrian Tshekin puolustusministeriölle esittämä
tarjous
panssaroitujen
miehistönkuljetusajoneuvojen
tuotannosta ja yrityksen mukanaolo loppukierroksella lisäsivät kirjoittelua. Lopulta Steyrin
kilpailevan tarjouksen tultua
hyväksytyksi
valintaprosessiin
liittyneet epäselvät kysymykset alkoivat hallita kirjoittelua
varsinkin Patrian valitettua asiasta. Steyrin valintaa arvosteltiin
laajalti, mutta hallituksen nimissä
tehdyn kauppasopimuksen perumiseen se ei antanut aihetta.
Toteutumatta
jäivät
myös

Nokian Renkaiden suunnitelmat
tuotantolaitoksen rakentamisesta
Tshekkiin. Samoin kävi Myllykosken paperitehdashankkeelle, joka
kohtasi satunnaisten tahojen paikallista vastustusta. Hanke pyrittiin liittämään sekä suunniteltujen
teiden linjauksiin että paikallisen
jätteenpolttolaitoksen investointikustannuksiin. Kun erilaisten
toimilupien saanti lykkääntyi kuukaudesta toiseen, Myllykoski päätyi lopulta siirtämään hankkeensa
Saksan puolelle. Opatovicen paperitehdas olisi ollut Tshekin toiseksi suurin ulkomainen
investointi viime vuonna. Tähän
suhteutettuna se sai esimerkiksi
autoteollisuuden investointeihin
verraten maan lehdistössä ja asiauutisoinnissa vähän huomiota.
Ongelmien ilmetessä lehtien palstat alkoivat kuitenkin täyttyä
niin mielipidekirjoituksista kuin
talousartikkeleistakin. •

Tshekissä esillä myös
• Tshekin alkoholipoliittisen keskustelun yhteydessä Suomi nousi
esille, oli sitten kyse vodkan aitoudesta, oluelle kaavailluista veroista
tai alkoholin haittavaikutuksista. Suomi mainittiin usein joko varoittavana esimerkkinä tai mallimaana.
• Kestosuosikkisuomalaiset Aki Kaurismäki ja Arto Paasilinna
näkyivät hyvin. Kaurismäen kieltäytyminen Oscar-ehdokkuudesta
nousi Prahassa metron infotaulujen ykkösotsikoihin. Kaurismäen
uuden elokuvan Laitakaupungin valot Tshekin ensi-ilta sai tilaa
painetussa ja sähköisessä mediassa.
• Uutena suomalaisena Kari Hotakainen onnistui rikkomaan
uutiskynnyksen. Kirjailijan vierailun aikana ilmestyi pitkiä henkilöhaastatteluja.
• Lordin synnyttämä “hirviöbuumi” jäi uskomattoman vähäiselle
huomiolle muun muassa siksi, ettei Tshekki itse ollut euroviisukilpailijana.
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Saunaa, sisua ja vodkaa edelleen
Slovakia
Artikkelit ja uutiset Suomesta olivat Slovakiassa lähes poikkeuksetta myönteisiä, aiheet melko
perinteisiä: saunassa käytiin edelleen, sisu muistettiin talvisota-aiheisessa käännösartikkelissa, eikä
vodkakaan - kiitos direktiivin - aivan unohtunut. Tv-uutisten loppukevennyksinä nähtiin otteita
ilmakitaran soitosta, eukonkannosta ja kännykänheitosta.
Presidentinvaalit huomoitiin
Pravdassa, SME:ssa, Hospodárske
Novinyssa ja Nový Časissa sekä
televisiossa. Jutuissa korostettiin
pohjoismaista tasa-arvoa. Suomen
ratkaisu nyt jo “uusvanhojen”
EU-jäsenmaiden
kansalaisten
oikeudesta työskennellä vanhoissa EU-jäsenmaissa kiinnosti
päivälehtiä, samoin työskentelymahdollisuudet Suomessa.
Suomen taloutta esiteltiin selviytyjänä ja malliesimerkkinä:
Suomen Pankin pääjohtajan
Erkki Liikasen luento liikemiesklubilla HNClubilla sai klubin nimikkolehdessä Hospodárske
Novinyssa runsaasti palstatilaa.
Nokian kuulumisista kerrottiin
pikku-uutisin, ja Olli-Pekka Kallasvuon nimitys kirvoitti myös
lyhyen henkilökuvan Pravdaan.
Pisa-tutkimus ja Suomen
koulujärjestelmän
saavutukset
muistettiin myös vuonna 2006.
Kulttuurin alalla myönteistä
huomiota saivat ennen kaikkea
teatteri ja musiikki. Bratislavassa
ja itäslovakialaisessa Prešovissa
esitettiin
Bengt
Ahlforsin
näytelmä Viimeinen sikari, joka
oli jo kolmas Ahlforsin Slovakiassa esitetty näytelmä. Pääkaupungissa tunnettujen näyttelijöiden
tähdittämä kappale sai useiden

Itse kakun tekijä luotsasi luomuksensa perille Bratislavan linnassa pidetyn
Eduskunta 100 vuotta -näyttelyn avajaisiin. Kuva: Matúš Zajac.

päivälehtien arvostelijoilta kiitosta.
Lordin euroviisuvoitto uutisoitiin harvinaisin värikuvin,
ja suomalaisbändien konsertteja odoteltiin myös lehtien sivuilla. Helsinkiläinen Boston
Promenade -big band sykähdytti
bratislavalaiskuulijoita Suomen
EU-puheenjohtajakauden
avajaiskonsertissa. Sopraano Riikka
Hakolan ensiesiintyminen Slovakian
kansallisoopperassa
huomioitiin päivälehtien kulttuurisivuilla.
Autourheilun kestonimet Kimi
Räikkönen ja Ari Vatanen toistuivat urheilusivuilla, ja uutena
tulokkaana tutustuttiin Nico Rosbergiin. Urheilijanimistä näkyvin
oli kuitenkin maalivahti Sasu
Hovi, eikä syytä tarvitse kaukaa
etsiä: kyseessä on bratislavalaisen jääkiekkojoukkueen Slovanin

suomalaisvahvistus.
EU-puheenjohtajuuden
ansiosta Suomi näkyi Slovakian
tiedotusvälineissä
useammin
kuin edellisvuonna. Puheenjohtajuuden alku huomioitiin
haastatteluin:
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula
Lehtomäki
esitteli
Suomen
puheenjohtajakauden
tavoitteita
Pravdalle
antamassaan
haastattelussa, ja suurlähettiläs
Rauno Viemerö arvioi puheenjohtajuuden merkitystä Business
Slovakia -kuukausijulkaisussa.
EU-aiheinen kirjoittelu oli
– samoin kuin Itävallan puheenjohtajuuden aikana – kuitenkin
lähinnä
päivälehtien
Brysselin-kirjeenvaihtajien päivittäisuutisointia. Televisiokanavilla
väläytettiin EU-huippukokouksia, mutta muutoin Suomi oli
niissä esillä harvoin. •

http://formin.finland.fi/ajankohtaista/mediakatsaukset
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Olli Rehnin saapuminen oli aina
merkkitapaus
Bulgaria
EU:n laajentumiskomissaarin Olli
Rehnin keskeinen rooli Bulgarian lähestyvässä EU-jäsenyydessä
näkyi. Rehn vieraili maassa aina
seurantaraporttien julkistamisten
yhteydessä. Lopulta hän juhlisti
tilannetta läsnäolollaan myös 1.
tammikuuta 2007, kun Bulgariasta
tuli EU:n jäsen. Lehdistö huomioi
hänen läsnäolonsa aina.
Ennen puheenjohtajuutta lehdistössä esiteltiin Suomea, sen
kokemuksia EU:ssa ja erityisesti
korruption puuttumista suomalaisesta yhteiskunnasta. Erityisen
kiinnostuneita oltiin Suomen kokemuksista ja valmistautumisesta
aikanaan EU-rahastojen käyttöön.
Maaliskuussa
sisäministeriön
aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius ja HAUS Kehittämiskeskuksen varatoimitusjohtaja Anneli
Temmes pitivät suurlähetystössä
koko päivän koulutustilaisuuden
valtionhallinnon
virkamiehille.
Molempien luennoitsijoiden koulutustilaisuus sai julkisuutta lehdistössä. Lehdistö huomioi myös
poliittisten puolueiden rahoitusmekanismeja pohtineessa seminaarissa esitetyn Suomen mallin.
EU-puheenjohtajuus piti Suomea julkisuudessa. Lehdistö ja
sähköiset tiedotusvälineet haastattelivat melkeinpä viikoittain
suurlähettiläs Kauko Jämséniä.
Aiheet vaihtelivat puheenjohtajaohjelmasta ja yhteiskunnan
avoimuudesta opiskelumahdollisuuksiin ja joulunviettoperinteisiin.
Vierailuista
saivat
laajaa
huomiota pääministeri Sergei
Stanishevin,
varapääministeri,
ulkoministeri Ivailo Kalfinin, Eurooppa-ministeri Meglena Kunevan ja hallintoministeri Nikolai
Vassiljevin vierailut Suomeen. Kunevan ja Vassiljevin vierailulla ja

Bulgarialaiset juhlivat EU-jäsenyyttään Sofian kaduilla läpi uudenvuodenyön.
Laajentumiskomissaari Olli Rehn osallistui juhlallisuuksiin pääministeri Sergei Stanishevin seurassa. Kuva: Bulgarian uutistoimisto.

siihen liittyneessä hallinnon kehittämisseminaarissa oli mukana 20
toimittajaa.
Ulkoministeri Erkki Tuomioja osallistui Sofiassa pidettyyn
Nato-kokoukseen
huhtikuussa,
ja toukokuussa presidentti Martti Ahtisaari vieraili Bulgariassa
Kosovo-asioissa. Samoin toukokuussa
Bulgariassa
vieraili
eduskunnan valtuuskunta varapuhemies Ilkka Kanervan johdolla.
Otsikoihin pääsi europarlamentaarikko Ari Vatanen, joka
on vaatinut Kozloduin ydinvoimalan kolmannen ja neljännen
reaktorin sulkemispäätöksen perumista. Krassimir Gantshevin
nimitys Suomen ensimmäiseksi
kunniakonsuliksi Bulgariassa oli
esillä tiedotusvälineissä. Hänen
toimialueensa kattaa myös Mustanmeren rannikon vilkkaimmat
turistikohteet.
Barokkimusiikki-tapahtuma

on lyönyt itsensä läpi Bulgariassa
suomalaisten muusikoiden tuella. Helsingin barokkiorkesterin
kapellimestari, cembalisti Aapo
Häkkinen vieraili jälleen sekä
opettamassa että soittamassa.
Konsertti myytiin loppuun. Horsjousikvartetti on Bulgarian ainoa,
ja sen kokoonpano on ollut sama
jo 15 vuotta. Kvartetti esittää järjestelmällisesti niin kutsuttua uutta
klassista musiikkia. Keväällä toteutui Kalevi Ahon jousikvarteton
ensi-esitys.
Bulgariassa ilmestyi sarja eurooppalaista nykyproosaa, johon
kuuluu myös bulgariaksi käännetty Arto Paasilinnan Jäniksen
vuosi. Apocalyptica esiintyi niin
Mustanmeren rannikolla kuin
Sofiassakin. Gabrovossa oli esillä useamman kuukauden julistetaitelija Hannu Loirin tuotantoa.
Kimi Räikkösen menestymistä ja
tallinvaihdosta on lehdistö seurannut tarkkaan. •
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EU veti Ukrainaa puoleensa, ja Suomi
neuvoi
Ukraina
EU-puheenjohtajuus toi esille
Suomen asiantuntemusta ukrainalaisille tärkeissä kysymyksissä.
Presidentti Tarja Halosen haastattelu julkaistiin kahdessa sanomalehdessä, ja se näytettiin televisiossa ennen EU-Ukraina-huippukokousta. Tärkeimmäksi nousi
Halosen lupaus EU:n laajenemisesta vastaisuudessakin. Halonen
myös muistutti Ukrainan kehittyvän oikeaan suuntaan, vaikka
suurten muutosten jälkeen kehitys usein kulkeekin kaksi askelta
eteen ja yhden taakse.
EU-Ukraina-huippukokouksen yhteydessä Ukrainan lehdistö
kiinnitti eniten huomiota viisumihelpotuksiin sekä laittomasti
EU:hun Ukrainan kautta tulleiden
siirtolaisten palautusta koskevaan
takaisinottosopimukseen. Esille
nostettiin myös Ukrainan EU-integraationäkemykset sekä mahdollinen WTO-jäsenyys.
Lehtien mielipiteet integraationäkymistä olivat varovaisen
myönteisiä. Vaikka ulkoministeri Boris Tarasjuk totesi, ettei kokouksen kumpikaan osapuoli saanut mitä halusi, presidentti Viktor Jushtshenkon mielestä tulos
vastasi Ukrainan etuja. Viisumihelpotuksia pidettiin varovaisena
kädenojennuksena
Ukrainalle.
Takaisinottosopimuksen kolmen
vuoden voimaantuloaika oli sopuratkaisu, jonka toteutumista
pidettiin Ukrainan EU-kelpoisuuskokeena. Lehdet pyysivät asiantuntijalausuntoja muun muassa
Ulkopoliittisen instituutin tutkijalta Arkadi Moshekselta, jota
myöhemminkin käytettiin kommentaattorina Den’-lehdessä.

Oppia myös rehtoreille
Edustuston

ja

ulkoministeriön

Ukrainan presidentti Viktor Jushtshenko ja pääministeri Matti Vanhanen EU-Ukraina-huippukokouksen tiedotustilaisuudessa lokakuussa.
Kuva: Valtioneuvoston kanslia / Lehtikuva.

järjestämien
toimittajavierailujen tuloksena
ukrainalaisissa
päivä- ja viikkolehdissä ilmestyi
artikkeleita Suomen korkeasta kilpailukyvystä. Viikkolehti Zerkalo
Nedelin artikkelissa Suomen malli
eriteltiin tarkasti. Ukrainan kilpailukykyneuvoston johtaja Juri
Polunejev pohti artikkelissaan
kilpailukyvyn edellytyksiä ja tarkasteli tietoyhteiskunnan osuutta
maan kilpailukyvyn nostamisessa.
Polunejev piti erityisen tärkeänä
Suomen valtion luomaa yhtenäistä
selviytymisstrategiaa sekä koulutuksen ja tieteen tukemista.
Ukrainassa voimakkaita tunteita herättävässä Nato-keskustelussa puolustusliiton vastustajat
nostivat usein esiin Suomen puolueettomuusmallin.
Talousalan
Expert
Ukraina
-viikkolehden
Suomiteemanumeroon
haastateltiin
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäkeä, lähetystöneuvos
Tuula
Yrjölää,
Nokian Ukrainan-johtajaa Mikko

Elomaata sekä suurlähettiläs Laura Reinilää. Suomalaisten kehuttiin olevan mestareita keksimään
uusia liikeideoita, esimerkkinä
tästä sauvakävelysauvojen valmistus.
Maanlaajuinen rehtorien ammattilehti Pidruchnik dlja Direktora
julkaisi Suomen koulutusjärjestelmälle omistetun numeron.
Opiskelu- ja työpaikkojen lehti
Uchis’, Rabotai, Otdykhai julkaisi
edustuston antaman aineiston
pohjalta artikkelin opiskelumahdollisuuksista Suomessa. Siinä
kiinnitettiin huomiota erityisesti
suomalaisten hyvään kielitaitoon,
Ukrainassa kun monet nuoretkaan
eivät puhu vieraita kieliä.
Suomalaisesta tasa-arvosta oli
artikkeli harkovalaisessa naistutkimukseen
erikoistuneessa
lehdessä. Kiovan Mohyla-akatemiassa järjestetyn äänioikeusseminaarin jälkeen julkaistiin aiheesta
Aura Korppi-Tommolan haastattelu. Pitkä Suomi-aiheinen yleisartikkeli ilmestyi Ukrainskie itogy
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-viikkolehdessä. Artikkelissa Suomea kehuttiin itsenäiseksi nykyaikaiseksi demokratiaksi, jolla on
vaikutusvaltainen asema eurooppalaisessa politiikassa.

Pelleille kärsii hävitäkin
Lordin
euroviisuvoitto
pääsi
lehtien kansiin useana päivänä.
Ukrainan oma edustaja Tina Karol
oli vasta seitsemäs ja ilmeisen tyytymätön sijoitukseensa. Tinaa lohduteltiin sanomalla, ettei ole niin
paha sijoittua vasta seitsemänneksi
kilpailussa, jonka voittivat ammattitaidottomat pellet. Ukrainan euroviisujuontajat nimittivät viisut
monstroviisuiksi, ja Lordia äänestettiin lehtien mukaan protestina

kilpailun matalalle tasolle. Euroviisujen ennustettiin käyvän kuolinkamppailuaan, sillä showsta on
tullut hyviä lauluja tärkeämpää.
Edustuston järjestämät kulttuuritapahtumat saivat julkisuutta myös Kiovan ulkopuolella.
Viidessä kaupungissa kiertänyt
suomalaisen julistetaiteen näyttely Finland-Posterland sekä kaksi
klassisen musiikin konserttikiertuetta vahvistivat suhteita maaseutukaupunkien tiedotusvälineisiin.
Ukrainan kansallinen radioasema pyysi lähetystön kulttuuriavustajaa kertomaan suorassa
lähetyksessä naisten 100-vuotisen
äänioikeuden kunniaksi järjestetystä konserttikiertueesta. Suomalaista arkkitehtuuria ihailtiin

kahdessa arkkitehtien ammattilehdessä, Osobnyakissa ja Arkhitektura i Prestizhissä.
Matkailun kestoteemoina olivat Lappi ja joulupukki, eukonkantokisa, aktiivilomat ja Muumit.
Jouluaiheisia pitkiä artikkeleita
ilmestyi
DNK-viikkolehdessä
edustuston aineiston pohjalta sekä
Teenage-nuortenlehdessä
matkailuaineiston pohjalta.
Suurlähettiläs antoi EU-aiheisia haastatteluita eri lehtiin ja
radioon. Konsuli Pia Sarivaara
kertoi Ukrainan television ykköskanavalle viisumipolitiikasta, ja
kulttuuriavustaja Hanni Hyvärinen oli kolmessa radiolähetyksessä
kertomassa suomalaisesta kulttuurista. •

Suomen avautuvat työmarkkinat
innostivat
Romania
Suomen EU-puheenjohtajuuden
alku näkyi hyvin Romanian mediassa. Suurlähetystön järjestämään
lehdistötilaisuuteen osallistui yli
40 toimittajaa. Lehtien otsikointi
keskittyi suurlähettiläs Tapio Saarelan vitsiin sonnustautua Lordiksi EU:n Romanialta vaatimien
uudistusten
vauhdittamiseksi.
Tv-kanavat huomioivat puheenjohtajakauden alun näkyvästi, ja
uutispätkissä käytettiin aineistona muun muassa Lordia. Puheenjohtajuuden painopisteet olivat
uutisoinnissa hyvin esillä.
Romanialaiset
parhaiten
tavoittanut Suomi-uutinen oli
Suomen ilmoitus avata työmarkkinat vuoden 2007 alusta. Media
oli kiinnostunut myös Suomen
innovaatiopolitiikasta ja korkeasta teknologiasta.
Suurlähetystön
sponsoroimista tapahtumista merkittävin
oli heinäkuussa Sibiussa järjestetty Artmania 06 -festivaali, johon osallistui Suomesta neljä

HIM hullaannutti yleisön Artmania 06 -festivaaleilla Sibiussa. Kuva:
Wouter Biesterbos, Hollannin suurlähetystö Bukarestissa.

rock-yhtyettä: HIM, Amorphis,
Silentium ja Carmen Gray. Festivaalin yhteydessä julkistettiin
Romaniassa suurta suosiota nauttivan Nightwish-yhtyeen dvd.
Festivaaliin oli ilmoittautunut yli
65 toimittajaa useasta eri maasta. Suomi otti näin näyttävän
varaslähdön vuoden 2007 Eu-

roopan kulttuuripääkaupungin
tapahtumien järjestämisessä.
Joulupukki oli edelleen kestosuosikki Romanian tiedotusvälineissä. Osaltaan suosioon
vaikuttaa, että toimittajapiireissä
on muotiasia matkustaa joulun
aikaan Lappiin. •

