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Yhteenveto
Menestyminen kansainvälisissä vertailuissa nosti
Suomen otsikoihin Aasiaa ja Latinalaista Amerikkaa myöten. Uutena ilmiönä maailman tietoisuuteen
ponnistivat suomalaiset rokkarit. Nightwish, HIM ja
The Rasmus ylittivät selkeästi kansallisuusrajat.
Suomi ulkomaisissa tiedotusvälineissä 2004 on
koottu Suomen ulkomaanedustustojen laatimista katsauksista. Se edustaa edustustojen näkemystä paikallisesta mediaympäristöstä ja kattaa vain maat, joissa Suomi on edustettuna.
Viime vuonna Suomi saavutti monta ykkössijaa lajeissa,
joilla on merkitystä Suomen tulevaisuuden ja elinkyvyn
kannalta. Suomi oli ensimmäisenä niin Maailman talousfoorumin kilpailukykytilastossa kuin Transparency Internationalin selvityksessä vähiten korruptoituneista maista.
Erityisen merkittävänä maailmalla pidettiin OECD:n Pisatutkimusta, jossa suomalaiskoululaiset menestyivät paitsi
lukutaidossa myös matemaattisten kykyjen mittauksessa.
Ykkössijat kansainvälisissä tutkimuksissa innostivat
eri maiden lehdistöä tarkastelemaan Suomea monella muullakin tavoin. Kreikassa vertailtiin EU-maiden
kansalaisten urheiluun käyttämää aikaa Suomen
eduksi. Suomi hyvinvointivaltiona oli kärjessä myös tilastoissa, joissa vertailtiin perheille myönnettyjä tukia,
naisten osallistumista työelämään sekä sukupuolten
tasa-arvoa. Ranskassa koettu tutkijakapina kirvoitti varsinkin talouslehdet ihmettelemään kateellisina,
miten Suomi on ymmärtänyt sijoittaa tutkimuksen
kautta tulevaisuuteen 3,5 prosenttia kansantulosta.
Suomalaista ruokavaliota, kouluruokailua ja kuntoliikuntaa selostettiin etenkin Brittein saarilla, jossa poliitikot ja
terveysasiantuntijat ottivat Suomen esikuvakseen läskiä
vastaan. Suomi käveltiin maailmankartalle sauvojen kera,
ja esimerkiksi Pietarissa suomalaisten sauvakävelytempausta voitiin seurata suorana lähetyksenä televisiosta.

varten valmistetuista viiden litran votkapulloista Tallinnassa. Suomalaisten synkkyys herätti kiinnostusta, niin myös
Nepalissa, jossa Suomessa vierailleet toimittajat pohtivat
tiukkaa tunteiden kontrollia, joka johtaa alkoholismiin ja
itsemurhiin. Monet pakistanilaiset taas saivat lukea lehdestä, että kadulla saarnaaminen on yleistä Suomessa.
Suomen kuva saa sitä enemmän syvyyttä, mitä lähempää
sitä katsoo. Naapureissa kirjoiteltiin Suomen puolustuspolitiikasta, ydinvoimaratkaisuista ja muista yhteiskunnallisista aiheista, kun taas toisella puolen maapalloa Suomi
henkilöityi satunnaisiin talouden, urheilun ja kulttuurin
edustajiin ja vanhaan tuttuun joulupukkiin. Korkean tason vierailut saavat julkisuutta kohdemaissaan, joskus
muissakin: itävaltalaislehti välitti uutisen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäen yrityksistä saada
Kiinassa vierailevat liikemiehet laulamaan karaokea.
Naapurit Ruotsi ja Viro sekä monet uudet EU-maat tarkastelivat Suomea yhteiskunnallisena ja taloudellisena
mallimaana. Myös Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa
ihannoitiin suomalaista teknologiaosaamista, koulutusta
ja ennen kaikkea lahjomattomuutta. Uusia EU-jäseniä
kiinnostivat Suomen Venäjä-suhteet. Venäjällä keskityttiin Moskovan seudulla enemmän Suomen matkailutarjontaan ja kylpylöihin, kun taas lähialueilla Pietarissa ja
Karjalassa vilkas kulttuurivaihto näkyi tiedotusvälineissä.
Yhdysvalloissa Suomi näkyi kansainvälisten lahjakkuuksiensa hahmoissa, mutta erityisesti suomalaisia matkailuaiheita näkyi amerikkalaismediassa entistä enemmän.
Yrjö Länsipuro
Osastopäällikkö
Tiina Nikkinen
Lehdistösihteeri
Viestintä- ja kulttuuriosasto
Ulkoasiainministeriö

Suomi kunnostautui kuitenkin myös kyseenalaisemmissa
lajeissa. Sloveniassa nostettiin viinanjuonti Suomen kansallisurheiluksi, ja Kroatiassa kerrottiin vain suomalaisia
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Jorma Elon baletti Plan to A sai hyvät arvostelut
alankomaalaisissa lehdissä. Kuva: Joris Jan Bos.
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Määrällisesti eniten Pietarin mediassa oli Suomea käsitteleviä talousuutisia. Otsikoissa olivat muun muassa
Helsinki-Tallinna-Pietari-risteilyt, Nokian rengastehdas, Fiskarsin ja Elcoteqin tehtaiden rakentaminen,
Keskon tulo rautakauppamarkkinoille, Onnisen myymälän avaaminen, Nokian matkapuhelimet, Metsäliiton sahahankkeet, suomalainen asuntorakentaminen
sekä VR:n ja Lokakuun rautateiden suunnitelmat nopeasta junayhteydestä Helsingin ja Pietarin välille.
Suomen ja Pietarin läheisyys näkyy myös siinä, mitä suomalaisista kirjoitetaan. Oli mielenkiintoista havaita, miten
pietarilaiset jakoivat suomalaisten surun Konginkankaan
onnettomuuden yhteydessä. Suomen asioita käsiteltiin laidasta laitaan, ja näkökulmia laajensivat useat konsulipiiristä vuoden aikana järjestetyt toimittajavierailut. Juuri toimittajavierailun tuloksena esimerkiksi Savonlinnan oopperajuhlista kerrottiin laajasti kaikissa päätiedotusvälineissä.
Toimittajavierailut Suomesta Pietariin ovat lisääntyneet
huomattavasti. Konsulaatti onkin avustanut suomalaistoimittajia muun muassa haastattelupyyntöjen järjestämisessä. Television puolella 5-kanava on ryhtynyt
määrätietoisesti kertomaan Suomesta “Näin meillä
naapurissa” -tyyliin. Kanavan Suomen erikoistoimittaja
Olga Tonkonogova käsitteli viimeksi muun muassa suomalaisia asunto-osakeyhtiöitä, puistojen kunnossapitoa
ja lastenkotinuorten elämää aikuisiän alkaessa. Suomalaisjuhlista kiinnosti edelleen eniten jouluvietto, jonka
suomalaisista erityispiirteistä viikkolehti Utro Peterburga
teki koko aukeaman jutun haastateltuaan lehdistövirkamiestä. Suomi oli ensimmäisenä maana artikkelisarjassa, jossa esiteltiin joulunviettoperinnettä eri maissa.
Suomi on edelleen Pietarille tärkeä portti Eurooppaan. Tämä asia ei näkynyt vain huikeissa viisumiluvuissa vaan myös Suomea käsittelevien uutisten
määrässä. Pohjoismaihin ja Baltian maihin nähden
Suomen näkyvyys oli aivan omaa luokkaansa.
Suomea koskeva uutisointi oli valtaosaltaan pelkästään informatiivista, kuten muukin aiheiden käsittely
mediassa. Pietarin 5-kanavan uutistoimituksen päällikkö Aleksander Zhukovin mukaan nyt eletään vaihetta, jossa informaatio on osa taloudellista ja poliittista
struktuuria. “Oppositiota ei käytännössä ole, koska ei
ole positioita”, totesi Zhukov. “Kukaan ei tiedä esimerkiksi, minkä värinen kuvernööri Matvijenko oikein on”,
hän jatkoi. Ehkä muun muassa monien mediatalojen
siirtyminen ulkomaiseen omistukseen edesauttaa uutiskulttuurin muutoksen tässä suhteessa. Aika näyttää.

Pohjois-Amerikka
Kanada
Perinteiset aiheet, kuten suomalaiset jääkiekonpelaajat,
arktinen yhteistyö, suomalainen musiikki ja Nokia, olivat
esillä pitkin vuotta. Verkon ja kännykän virusongelmien
yhteydessä F-Secure oli usein kirjoituksissa mukana.
Suomen menestys kansainvälisissä vertailuissa, etenkin
Pisa-tutkimuksessa, sai tiedotusvälineissä edellisvuosia huomattavasti enemmän keskustelua aikaan.

”Suomalaiset tulevat tänne
jääkiekon kotimaahan röyhkeästi
pelaamaan mestaruusottelussa ja
viemään kanadalaisten muutenkin
heikon itsetunnon.” Kolumnisti
Earl McRae, Ottawa Sun
Vuoden viimeisinä päivinä tsunamikatastroﬁn johdosta Aasia ja muu maailma hallitsivat uutisointia Kanadassa. Suomea pidettiin Aasian luonnonkatastroﬁn
yhteydessä hyvänä esimerkkinä nopeasta reagoinnista
evakuointilentojen järjestämisessä kriisialueelta. Tiedotusvälineissä huomioitiin myös suomalaisen kirurgisen
sairaalayksikön saapuminen Sri Lankaan sekä suomalaisen yksityisen avun suuruus heti kriisin alkupäivinä.
Uuden suurlähettilään Pasi Patokallion tulo Kanadaan
syyskuussa, puhetilaisuudet ja osallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin sai paljon palstatilaa. Suurlähettilään
valtuuskirjeenjättötilaisuus, vierailu Sudburyn Neureka-tiedekeskuksessa, osanotto Yellowknifen Pohjoiseen
tutkimusfoorumiin, Suomen tutkimus- ja teknologiafoorumin johdon vierailu Kanadassa ja itsenäisyyspäivävastaanotto huomioitiin tiedotusvälineissä.

Suomi näkyi kansainvälisissä vertailuissa
Suomalaisten koululaisten hyvä menestys Pisa-tutkimuksessa oli näkyvästi esillä. Kanadan aikaisempaa
vähän huonommalle sijoitukselle ja Suomen johtopaikalle etsittiin selitystä lehtien palstoilla. Yhtenä syynä
oli The Globe and Mailin toimittajan mukaan kanadalainen arvomaailma, jossa jääkiekko on ykkönen.
Suomen johtopaikka kilpailukykyvertailussa oli merkittävin Suomea koskeva talousuutinen vuoden aikana. World
Economic Forumin vertailun tulos ja Suomen johtopaikka
kolmatta kertaa hämmästytti. Huolimatta pienestä väes-
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tömäärästä, rankasta ilmastosta sekä maantieteellisestä
sijainnista Suomi johtaa vertailua teollistuneiden jättiläisten keskellä. Kysyttiin, mitä oppia Kanada voisi ottaa
Suomesta. Ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan puhe
The Nordic lesson - ﬁnding a balance between taxes and
global competitiveness julkaistiin Ottawa Citizenissä.
Suomen johtopaikka korruption vähyydessä ja median vapaudessa noteerattiin myös, samoin Kanadan
paikka vasta kahdenkymmenen parhaan joukossa.
Kanadan ja Suomen lastenhoidon ja terveydenhuollon järjestelmää verrattiin myös Suomen hyväksi.
UPM-Kymmenen New Brunswickin tehtaiden sulkemista ja 400 henkilön jäämistä työttömäksi pidettiin huolestuttavana pienten paikkakuntien
työllisyystilannetta vaikeuttavana kehityksenä.
Nokian kurssia, menestystä ja uusien tuotteiden markkinointia seurattiin pitkin vuotta. Outokummun siirtyminen
ruostumattoman teräksen tuotantoon ja kuparituoteosaston myyminen huomioitiin, samoin kuin Suomen
vesivoimalla tuotetun sähkön osto Norjasta. Mainintoja
oli myös kansainvälisten kulta- ja kupariyhtiöiden toiminnasta, Stora Enso Oy:n osakkeiden laskusta heikon dollarikurssin ja kohonneiden raaka-ainekustannusten takia.
Suomen miljoonan euron teknologiapalkinnosta ja palkinnon saajasta oli kirjoitus valtakunnallisessa The Globe and Mailissa.

Kaurismäki, Liimatainen ja Mattila erottuivat
Suurlähetystön järjestämistä tapahtumista elokuvaohjaaja Aki Kaurismäen elokuvien “retrospective” ja
Shadows in Paradise -valokuvanäyttely oli esillä Montrealin ranskankielisessä lehdistössä ja taiteilija Ari
Liimataisen näyttelyn avajaiset Ottawa Citizenissä.
Musiikista Sibelius, Karita Mattila ja Huutajat olivat
edellisvuosien tapaan esillä. Toronto Star arvosteli Karita Mattilan German Romantic Arias -albumin
yhdeksi kauden parhaimmista lauluesityksistä.
Suomalaista musiikkia, etenkin Sibeliusta, soitettiin usein radion klassisen musiikin kanavilla.
Kanadalaiset musiikkitoimittajat tuntevat suomalaista jazzia ja myös soittivat sitä ohjelmissaan. Daruden
ja The Rasmuksen musiikki oli Kanadassa suosittua.
Uusimmat albumit menestyivät hyvin top ten -listoilla ja soivat radiossa. National Post kertoi usealla
palstalla mieskuoro Huutajien ohjelmistosta, kiertueesta ja periaatteesta. Samana päivänä oli myös
kuoronjohtajan, Petri Sirviön, haastattelu radiossa.
Ottawa Citizen esitteli näyttävästi Liisa Wrangin
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virtuaaliset paperinuket elokuussa. Marimekon uudesta tulemisesta kirjoittivat Canadian Interiors,
Ottawa Citizenin style-osasto sekä Canadian House and Home -sisustuslehti. Suunnon tuotteet olivat
useammassa Toronto Starin artikkelissa esillä.
Muita kulttuuripuolen julkisuutta saaneita asioita olivat
Minna Koistisen lasinpuhallusworkshop Torontossa,
Edelfeltin 150. juhlavuosi, Midnight Sun -ﬁlmifestivaali
Sodankylässä ja Oulun ilmakitara-kilpailu. Dali-väärennösnäyttelystä Helsingissä kirjoitti Toronto Star.
Toronto Starin matkailuartikkeleissa esiteltiin
Suomi ja Helsinki varteenotettavana matkakohteena, ja erityisaiheina olivat Suomen ja Ruotsin
välinen lauttaliikenne sekä saunakulttuuri.
Joulukuussa Ottawa Citizenissä oli pariin otteeseen esillä suurlähetystön lehdistö- ja kulttuuriavustajan Christmas tango party.

Suomalaisten jääkiekkomenestys puhutti
Ehdoton ykkönen urheilun saralla oli läpi vuoden jääkiekko. Suomalaiset jääkiekkoilijat National Hockey
Leaguessa ja erityisesti Kanadan ykkösjoukkueessa Calgary Flamesissa saivat huomiota. Maalivahti
Miikka Kiprusofﬁn peli Ruotsissa sai palstatilaa samoin
kuin Montreal Canadiensin joukkueen kapteeni Saku
Koivun tilapäinen paluu Turun TPS:n riveihin. Saku
Koivusta oli muutenkin pitkin vuotta kirjoituksia.
Syyskuussa Torontossa pelattu jääkiekon maailmancupin Suomen ja Kanadan välinen loppuottelu, joka
päättyi 3-2 Kanadan hyväksi, sai paljon palstatilaa.
Suomi hävisi ottelun vain yhdellä maalilla, mitä pidettiin osoituksena hyvästä ja tasaväkisestä pelistä.
Päävalmentaja Raimo Summasen valmennustyyliä
ja eroa käsiteltiin myöhemmin lehdistössä. Torontossa vieraillutta Ylen toimittajaa Santtu Luotoa
haastateltiin loppuottelun tiimoilta CBC-radiossa.
Ottawa Sunin kolumnisti Earl McRae kehotti kolumnissaan
ennen jääkiekon maailmancupia kanadalaisia pelaajia
vihaamaan Suomea muun muassa seuraavilla perusteilla:
- Millä oikeudella jossakin maailman laidalla sijaitsevalla pienellä Suomella olisi oikeus edes
uhata Kanadan maailman mestaruutta.
- Suomalaiset tulevat tänne jääkiekon kotimaahan
röyhkeästi pelaamaan mestaruusottelussa ja viemään kanadalaisten muutenkin heikon itsetunnon.
- Suomi lähettää pelaajiaan Kanadan parhaimpiin joukkueisiin, jossa heistä tulee tähtipelaajia, jotka sitten pelaavat Kanadaa vastaan.
- Suomella on maailmankuulu säveltäjä, Sibelius, Kanadalla ei ole vastaavaa.

- Suomella on Miss Universum ja Miss Maailma, Kanadalla vain Miss Universum.
- Kaiken huipuksi Suomi väittää joulupukin olevan suomalainen, jopa Suomen virallisilla verkkosivuilla joulupukki on
kuuluisten suomalaisten listalla. Vähintä, mitä suomalaiset voivat tehdä korjatakseen tämän valheellisen väitteen,
on antaa kanadalaisten voittaa maailmanmestaruus.
Maailman cupin jälkeisessä kolumnissaan Claus for
an uproar McRae sanoi suomalaisten menettäneen
malttinsa lukiessaan väitteet joulupukin väitetystä kanadalaisuudesta. Hän kirjoitti saaneensa tusinoittain
sähköpostiviestejä tuohtuneilta suomalaisilta, jotka
olivat paitsi vihoissaan, myös toivoivat jääkarhun haukkaavan palan McRaen takamuksesta. Lopuksi kirjoittaja
perusteli, miksi joulupukki ei voi olla suomalainen: jos
joulupukki olisi suomalainen, se sanottaisiin “Ssaantta Klaaus” puolentusinan umlautin kanssa. Joulupukin poro ei olisi Rudolph vaan “Ruddotikkenen”.
Muita urheilu-uutisia olivat Kalle Palanderin voitto
maailmancupin slalomissa Sveitsissä, Kimi Räikkösen
tulokset F1:ssä, Kanadan 11-3 voitto Suomesta ringeten maailmanmestaruuskisojen loppuottelussa,
Suomen voitto Ruotsista 5-2 Karjala-turnauksessa, Kanada-Suomi naisten jääkiekko-ottelu ja Janne
Ahosen maailmanmestaruus mäkihypyssä. Myös
Minea Blomqvistin menetys golﬁssa huomioitiin.
Matti Nykäsen pidätyksestä murhayrityksestä epäiltynä oli mainintoja urheilusivuilla.
Urheilusivuilla myös kerrottiin suomalaisesta englanninkielisestä simulaatiopelistä, joka on saavuttanut suosiota eri puolilla maailmaa.

Yhdysvallat
Tutut suomalaisikonit saivat palstatilaa: Nokia, Linus Torvalds, Esa-Pekka Salonen, Karita Mattila ja Osmo Vänskä.
Yksittäisistä tapahtumista eniten kiinnostusta herätti
Snow Show -näyttely, jossa eturivin arkkitehdit ja taiteilijat toteuttivat visioitaan Kemissä ja Rovaniemellä.
Suomen napsimat kärkisijat erilaisissa kansainvälisissä vertailuissa mainittiin uutisissa.
Merkittävin oli pohjoismaisen mallin kilpailukyvyn huomioiminen New York Timesissa.
Matkailu-Suomi oli hyvin kartalla. Erilaisia Suomea
esitteleviä matkailuartikkeleita esiintyi enemmän
kuin edellisenä vuonna, ja suomalainen joulupukki

vahvisti asemiaan. Yhdysvaltalaismatkailijoiden yöpymiset kasvoivat Suomessa noin kymmenen prosenttia. Helsinkiä, Lappia suomalaisine joulupukkeineen
sekä Matkailunedistämiskeskuksen markkinoimaa
Kuninkaantietä esiteltiin New York Timesissa.

Jorma Ollilaan henkilöityi sisu
Nokian alkuvuoden vaikeudet ja niistä selviäminen olivat
laajasti esillä kaikkien laatumedioiden talousuutisissa.
Jorma Ollilan käyttämän sisu-sanan merkitys selveni ainakin Fortune-lehden lukijoille. World Economic Forumin
kilpailukykyvertailussa ja Maailmanpankin yritysilmastoraportissa hyvin pärjänneet Pohjoismaat saivat kiittäviä
arvioita Suomen johdolla. New York Times kehotti unohtamaan ennakkoluulot Pohjoismaista korkean verotuksen ja
piilososialismin linnakkeina. Kun työvoiman koulutuksesta
ja hyvinvoinnista huolehtiminen on ”ulkoistettu” yhteiskunnalle, yritykset voivat keskittyä tuloksen tekemiseen.

”Vanity Fair -lehti nosti nykyajan
sankariksi F-Securen
virustentorjuntalaboratoriota
johtavan Mikko ”The Code
Warrior” Hyppösen.”

Taidetta lumesta
Kemissä ja Rovaniemellä järjestetty The Snow Show
-näyttely keräsi eniten palstatilaa. Laajat upeasti kuvitetut reportaasit ilmestyivät muun muassa Los Angeles
Timesissa, New York Timesissa ja Wall Street Journalissa.
Arkkitehtuuria, designia ja taidetta esittelevissä aikakauslehdissä oli kymmenkunta jäätaideartikkelia sekä
suuri määrä ennakkomainintoja. Marimekko-näyttely
keräsi huomiota Washingtonissa ja Los Angelesissa.
Suomen asema klassisen musiikin suurvaltana jatkui.
Suomalaisen musiikkikasvatuksen huipputasosta ilmestyi
muun muassa laaja artikkeli Star Tribunessa. Kiintotähdet
kuten Esa-Pekka Salonen ja Karita Mattila saivat ylistystä
entiseen tapaan. Mattilan rooli Salomena Metropolitanoopperassa sai loistavat arviot. Osmo Vänskästä tehtiin
tähteä Minneapoliksessa. Nuoren Juho Pohjosen pianodebyytti mainittiin yhdeksi niistä todisteista, joille usko
klassisen musiikin tulevaisuuteen pohjautuu. Jorma Elon
koreograﬁa Mikko Nissisen johtamalle Bostonin Baletille
mainittiin puolestaan yhtenä tanssivuoden kohokohdista.
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Mikko “The Code Warrior” Hyppönen. Kuva: F-Secure Oyj

Mikko “The Code Warrior” Hyppösen maine
kasvoi

Lääketieteen tutkimus nousi esiin

Linux-käyttöjärjestelmän suosion kasvun myötä maininnat ja artikkelit Linus Torvaldsista lisääntyivät. Vanity Fair
-lehti nosti nykyajan sankariksi myös F-Securen virustentorjuntalaboratoriota johtavan Mikko ”The Code Warrior”
Hyppösen laajassa reportaasissa. Häntä haastateltiin
myös muissa viruksista kertovissa artikkeleissa. Habbohotellien lanseeraus syksyllä länsirannikolla sai innostuneen vastaanoton muun muassa Timessa ja Washington
Postissa. Millennium Technology Prize noteerattiin New
York Timesissa sekä uutistoimistoilta lainatuissa pätkissä.

Artikkeleita amerikkalais-suomalaisten ja suomalaisten
lääketieteellisten tutkimusryhmien tulosten pohjalta ilmestyi säännöllisesti. Esillä olivat muun muassa
liikunnan vaikutus diabeteksen hoidossa, ylipainon
merkitys Alzheimerin taudissa, kohdunpoiston mahdollinen välttäminen lääkehoidolla sekä lastenlasten
lukumäärän korrelaatio isoäitien elinikään. Paljon huomiota saaneen arktisen ilmaston lämpenemistä ennakoineen raportin julkistamisen yhteydessä muistettiin
mainita, että tutkimusta oli rahoittanut myös Suomi.

Uuden median, kuten internetradion, aalloilla ja internetissä julkaistuissa uutiskatsauksissa Suomi ja
informaatioteknologia esiintyivät varsin runsaasti.
Erityisesti voi mainita sadoilletuhansille kuulijoille välittyvän Kenradio.comin sekä Yahoo technology newsin,
joissa usein viitattiin Suomeen ja suomalaiseen teknologiaan. Nämä uudet kanavat luovat uuden haasteen
Suomesta tiedottamiselle. Kuriositeettina voi mainita
hyvin laajalle levinneen nettikeskustelun siitä, tuleeko
keväällä avatun ja erittäin suositun yhteisösivuston nimi suomalaisslangista. The New Yorkerin etymologinen
selvitys paljasti lähteeksi turkkilaisperäisen entisen
google-insinöörin, jonka etunimi sattuu olemaan Orkut.

Suomalaislasten matemaatikontaidot noteerattiin Washington Postissa ja Wall Street Journalissa, joka pohti
huolestuneesti amerikkalaisteinien huonojen laskutaitojen vaikutusta tulevan työvoiman laatuun ja sitä kautta
kansantuotteeseen. Pisa-tutkimusmenestys poiki New
York Timesiin feature-artikkelin, jossa kerrottiin suomalaisesta koulujärjestelmästä ja siitä, kuinka ulkomaiset
kasvatusasiantuntijat tekevät pyhiinvaellusmatkoja
pohjoiseen. Samalla matkalla toimittaja kiinnostui myös
suomalaisten taipumuksesta tunteiden tukahduttamiseen, josta ilmestyi vielä näyttävämpi kirjoitus.
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Aasia ja Oseania
Australia
Australian tiedotusvälineet keskittyivät pääasiassa suomalaisen kulttuuritarjonnan esittelyyn. Eniten huomiota
herättänyt yksittäinen tapahtuma oli kuitenkin kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen vierailu.
Suomea koskevia artikkeleita oli aiempiin vuosiin verrattuna keskimääräistä enemmän, kiitos Suomen nykyisen
aseman maailman kilpailukykyisimpänä valtiona. Suomen
teknologiakehitys vaikutti myös olevan tiedossa ja erityisesti metsätaloussektori kiinnosti. Lisäksi tiedotusvälineet käsittelivät suomalaisten koululaisten erinomaista
menestystä OECD-maiden välisessä Pisa-tutkimuksessa
Mielikuva Suomesta oli tiedotusvälineissä yhä varsin
perinteinen. Suomea koskevien artikkeleiden pohjalta Suomi-kuva muodostui muotoilusta, kulttuurista, urheilusta sekä näiden alojen edustajista.
Maaliskuussa 2004 toteutuneen kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen Australian-vierailun uutisoinnissa kuitenkin korostui selkeästi Suomen rooli
teknologian kehittämisessä. Suomen asema maailman
kilpailukykyisimpänä ja vähiten korruptoituneena valtiona sekä teknologian tutkimus- ja kehitystyötä voimakkaasti tukevana valtiona oli säännöllisesti esillä.
Australian lehdistö kirjoitti ylipäänsä suhteellisen laiskasti
Euroopasta, ja mielenkiinto suuntautui ulkomaista pääasiassa ympäröivään Tyynenmeren alueeseen ja Aasiaan
sekä Yhdysvaltoihin. On siis ymmärrettävää, että näihin
verrattuna Suomi sai palstatilaa melko vähän. Diplomaattikuntaa koskevassa uutisoinnissa esimerkiksi kansallispäivien, näyttelyiden ja muiden tilaisuuksien osalta
Suomi oli hyvin esillä verrattuna EU- ja Pohjoismaihin.
Määrällisesti eniten kirjoitettiin kulttuuriin liittyvistä
asioista. Sydneyn sinfoniaorkesterin Sibelius-sikermästä
Sydneyn oopperatalossa marraskuussa kirjoittivat sekä
Sydney Morning Heraldin että The Australian -lehden kulttuuritoimittajat useita artikkeleita. Konsertit saivat hyvät
arvostelut, ja nostettiinpa Sibelius jopa viime vuosisadan
tärkeimmäksi säveltäjäksi. Myös suomalaisten muusikkojen vierailut Australiaan noteerattiin. Australiassa säännöllisesti konsertoiva viulisti Pekka Kuusisto johti Australian kamariorkesteria elokuussa ja kertoi siinä sivussa
suhteestaan musiikkiin. Pianisti Paavali Jumppanen puolestaan vieraili Melbournen sinfoniaorkesterin sooloesiintyjänä toukokuussa ja konsertoi myös suurlähetystössä.
Modernimman musiikin saralla ainakin Trio Töykeät sai
suorastaan ylistävät arvostelut The Australian -lehdessä
helmikuussa. Trion suoritusta Perthin festivaalien yhtey-

dessä kuvailtiin virtuoosimaiseksi, uskaliaaksi, maaniseksi
ja suorastaan anarkistiseksi. Tämä siis kaiken kaikkiaan
myönteisessä hengessä. Lisäksi toukokuussa Canberran
kansanmusiikkifestivaaleilla esiintynyt Jepokryddorna sai
artikkelin lisäksi kuvansa The Canberra Times -lehteen.

Ajaton muotoilu ihastutti
Myös muotoilun saralla vanhassa vaikutti olevan vara
parempi. The Sydney Morning Heraldin sisustusliite julkaisi tammikuussa koko aukeaman jutun Alvar Aallon
huonekaluista ja Artekin toiminnasta yhä tänä päivänä.
Jutussa hämmästeltiin, kuinka hyvä idean täytyy olla
kestääkseen käyttöä 70 vuotta, ja todettiin muun muassa Aalto-jakkaran ja -maljakon olevan malliesimerkkejä juuri tällaisista aikaa kestävistä keksinnöistä.
Ainakin Australian lehdistö vaikuttikin palaavan Suomea koskevassa uutisoinnissaan vuosi vuoden jälkeen
samaan kolmiyhteyteen: Aalto, Sibelius ja joulupukki.
The Canberra Times otti joulun alla yhteyttä Suomen
suurlähetystöön nimenomaan siksi, että joulupukki tulee
Suomesta. Tämä olikin suurin piirtein ainoa tiedossa oleva suomalainen joulutraditio. Lehti julkaisi joulukuussa
aukeaman kokoisen artikkelin eri Euroopan maiden tavoista viettää joulua. Erityisen mielenkiintoiselta australialaisista vaikutti rosollin koostumus. Sen sijaan The
Sydney Morning Herald välitti lukijoilleen ristiriitaista
joulupukkitietoutta. Lehden yhdessä ja samassa numerossa väitettiin yhtäällä joulupukin asuvan Pohjoisnavalla, toisaalla taas vakuutettiin, suomalaisen toimittajan
ansiosta, pukin majailevan visusti Suomen napapiirillä.
Suomalainen urheilu menetti hieman valovoimaansa.
Urheiluhulluina tunnetut australialaiset reagoivat muun
muassa Kimi Räikkösen vaisuhkoon F1-menestykseen.
Tästä huolimatta Suomi oli tiedotusvälineiden antaman
kuvan mukaan australialaisille edelleen pääasiassa moottoriurheilumaa. Esimerkiksi The Canberra Times julkaisi
Canberran rallin yhteydessä varsin kattavan jutun Hannu
Mikkolan pojasta Vesa Mikkolasta, joka osallistui ralliin.

Ministerivierailu uutisissa
Talouden puolella kauppa- ja teollisuusministeri Mauri
Pekkarisen huhtikuinen vierailu Australiaan huomioitiin.
Muun muassa The Australian -lehden taloussivut sekä
The Canberra Times uutisoivat laajahkosti Pekkarisen
vierailusta ja spekuloivat Suomen ja Australian välisten
kauppasuhteiden molemminpuolista lisääntymistä. Lisäksi Australian suomalaissiirtokunnan lehdet Finlandia
News ja Suomi Newspaper julkaisivat kumpikin oman
juttunsa. Suomen sijaa maailman kilpailukykyisimpänä
maana ihailtiin ja ehkä hieman kadehdittiinkin avoimesti.
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Kaiken kaikkiaan Pekkarisen vierailu oli merkittävin
yksittäinen Suomea koskevan kirjoittelun aihe. Ministeri- ja muut vierailut herättivät yleensä kiinnostusta.
Hieman Pekkarisen vierailun jälkeen kohua herättivät
puualan kartelliepäilyt. Koska metsätalous on yksi menestyvistä talouden aloista myös toisella puolella maapalloa,
joukkoon mahtui lisäksi uutinen puunjalostuksen kasvavasta energiankulutuksesta. Australian matkapuhelinmarkkinoiden markkinajohtajana tunnettu Nokia tunnistetaan yleensä suomalaiseksi yritykseksi. The Australian julkaisi lokakuussa Nokian toimitusjohtaja Pekka Ala-Pietilän
haastattelun kuvan kera. Jutussa todettiin yrityksen
nousseen alkuvuoden ahdingostaan “klassiseen skandinaavityyliin” kehittämällä pikaisesti uusia malleja vastatakseen kasvavaan ja yhä erikoistuvampaan kysyntään.
Suomen sisäpolitiikkaa ei eteläisellä pallonpuoliskolla yleensä kovin kiinnostuneena seurattu. Siksi olikin
ilo huomata, että ainakin Pisa-tutkimuksen tulokset ja
Suomen koululaisten erinomainen menestys tutkimuksessa noteerattiin myös Australiassa. Lisäksi huomioitiin
ainakin Suomen verrattain korkeat työttömyyskorvausmaksut sekä alkoholin veronalennuksen lieveilmiöt.
The Canberra Timesin mukaan alkoholin hinnan alentaminen 30 prosentilla ja markettien oluthintakilpailu
toivat Suomen maanteille 17 prosenttia enemmän rattijuoppoja kuin edeltävänä vuonna, ja samalla aikavälillä
puhtaan alkoholin vuosikulutuksen ennustettiin nousevan yhdeksästä litrasta kahteentoista per henkilö.
The Australian julkaisi europarlamenttivaaleista uutisen, jota olivat päässeet koristamaan kuvillaan
Alexander Stubb sekä ranskalaisten tällä kertaa
valitsema Ari Vatanen. Jutun sisältö oli sen sijaan
melko yleisluonteinen ja siinä keskityttiin pääasiassa ruotimaan euroskeptikkojen menestyksen syitä.
Suomea ei tässä yhteydessä erikseen mainittu.

Hirviä ja pilkkikisoja
Diplomaattikunta sai Canberran paikalliselta lehdistöltä, erityisesti The Canberra Timesilta sekä hallitustason, diplomaattikunnan ja liike-elämän sosiaaliseen
elämään erikoistuneen The Capital Magazine -lehden
sivuilla näyttävästi palstatilaa kansallispäivien ja
kulttuuritilaisuuksien yhteydessä. Suomen suurlähetystö oli näyttävän ja modernin kansliarakennuksensa ja vilkkaan kulttuuritoiminnan ansiosta näissä
lehdissä keskimääräistä näyttävämmin esillä.
Suomen itsenäisyyspäivän vastaanotosta julkistettiin koko sivun kokoinen kuvakooste The Canberra
Timesissa. The Capital Magazine julkaisi loppuvuoden numerossaan artikkelin Suomen suurlähetystössä marraskuussa järjestetystä tilaisuudesta, jossa
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Suomen Etelä-Australian kunniakonsuli Christopher
Rann vastanotto suomalaisen kunniamerkin.
Edellisvuosien tapaan paikalliset tiedotusvälineet julkaisivat uutisia suomalaisista erikoisuuksista kuten ikkunalasien läpi rynnistelevistä hirvistä ja saunomis-, pilkki- sekä
eukonkantokilpailuista. Australialaisessa humoristisessa
matkailuohjelmassa ihmeteltiin muun muassa fuksiaisia
Esplanadilla ja vierailtiin Wilma Schlizewskin kesähäissä.
Surullisempaa osastoa edusti puolestaan hotellihuoneeseensa Australiassa kuollut suomalainen siirtolainen, joka
ehti olla kuolleena muutaman viikon ennen löytymistään.

Etelä-Korea
Suomen myönteinen kuva Etelä-Korean tiedotusvälineissä säilyi rikkumattomana. Korkean tason
vierailuja ei ollut, mutta mielenkiintoa pitivät yllä
suomalaisten tai suomalaista osaamista sisältävien
tuotteiden markkinointikampanjat, Suomen menestyminen kansainvälisissä vertailuissa sekä joulupukki.
Vuoden aikana korealaislehdissä ilmestyi artikkeleita, joissa käsiteltiin Millennium-teknologiapalkinnon
saamaa julkisuutta tai Finlandia-talon marmoriverhoilun ongelmia. Myös suomalaisen joulupukin
onnistunutta julkisuuskampanjaa käsiteltiin.
Suomen julkisuuskuva säilyi erinomaisena. Televisiomainosten ja -dokumenttien luoma kuva puhtaasta luonnosta,
terveistä ihmisistä ja korkeasta elintasosta iskostui useimpien korealaisten mieliin. Tiedotusvälineiden yleinen mielenkiinto Suomea kohtaan oli kuitenkin vähäistä. Ne keskittyivät pitkälti kotimaan uutisiin ja Korean niemimaan
tilanteeseen. Ulkomaista kiinnostivat lähinnä Yhdysvallat,
Japani ja Kiina. Nekin mainittiin yleensä vain silloin, kun
uutisella oli jokin linkki Etelä- tai Pohjois-Koreaan.

Ksylitoli-purukumilla uutisiin
Englanninkielisistä sanomalehdistä Korea Times ja Korea
Herald julkaisivat myös kansainvälisiltä uutistoimistoilta
saamaansa aineistoa, joka käsitteli etupäässä Yhdysvaltain sisä- ja ulkopolitiikkaa sekä erilaisia ihmisen tai
luonnonmullistusten aiheuttamia kriisejä. Tiedotusvälineiden suhteet poliitikkoihin ja yrityksiin ovat tiiviit.
Tämä näkyi muun muassa siinä, että suuret televisioyhtiöt tekivät paljon ajankohtais- ja elämäntapaohjelmia,
jotka liittyivät tiiviisti jonkin tuotteen markkinointiin.
Edellisten vuosien tapaan Suomi pääsi julkisuuteen joko
erilaisten tuotteiden mainoskampanjoiden yhteydessä tai
menestyttyään kansainvälisissä vertailututkimuksissa.
Suurin merkitys oli edelleen monialayritys Lotten tuot-

tamalla ksylitoli-purukumilla, jossa käytetään Danisco
Cultorin tuottamaa ksylitolia. Lotte joutui hiomaan markkinointiaan pärjätäkseen halpaa kiinalaista ksylitolia käyttävien kilpailijoidensa kanssa. Lotten ksylitoli-purukumin
nimi on nyt “Hyvä-purukumi”. Purukumipakkauksessa
sana ‘hyvä’, joka on korealaisille tuttu aiemmasta mainonnasta ja omaksuttu nuorisoslangiin, on ilmaistu korealaisessa äänneasussa ja paikallisilla kirjaimilla (hangul).

”Eteläkorealainen televisioryhmä
kävi Suomessa tekemässä
ohjelman terveellisestä
suomalaisesta ruokavaliosta,
varsinkin monipuolisista
maitotuotteista.”
Maeil Dairy toi huhtikuussa Etelä-Korean markkinoille
Valion lisenssillä valmistamansa ProBio GG -terveysvaikutteisen jogurttijuoman. Synergy Hill & Knowltonin
Soulin toimisto hoiti hankkeen markkinoinnin osittain
yhteistyössä suurlähetystön kanssa. Seoul Broadcasting Systemsin (SBS) kuvausryhmä kävi Suomessa
tekemässä ohjelman terveellisestä suomalaisesta ruokavaliosta, varsinkin monipuolisista maitotuotteista,
sekä suomalaisesta elämäntavasta yleensä. Ohjelma
esitettiin useita kertoja SBS:n koko maan tavoittavassa
“The Morning Wide” -makasiinilähetyksessä. Suurlähetystö osallistui Synergy Hill & Knowltonin sanoma- ja
aikakauslehdille järjestämään “LGG Healthy Cooking
Class” -tapahtumaan, jonka yhteydessä Korea Broadcasting Systems haastatteli iltauutisiinsa suurlähettiläs
Kim Luotosta. Kaksi naistenlehteä haastatteli suurlähettilään puolisoa suomalaisesta ruokakulttuurista.
Kesäkuussa ensimmäisen kerran jaettu Millennium-teknologiapalkinto kiinnosti eteläkorealaisia tiedotusvälineitä varsin vähän. Palkinnosta kirjoitettiin joidenkin
sanomalehtien pikku-uutisissa, joissa Suomi mainittiin
palkinnon lahjoittajana, mutta asian taustaa ei selostettu
sen tarkemmin. Laajimman artikkelin julkaisi Etelä-Korean
suurimpiin kuuluva päivälehti Chosun Ilbo, jonka toimittaja Choi Woo-suk osallistui kesäkuussa Finnfactsin järjestämälle lehdistövierailulle. Matkansa aikana Choi haastatteli
muun muassa Helsingin kaupungin johtoa. Julkaisukynnyksen ylitti kuitenkin vain hänen tekemänsä haastattelu Jim Berners-Leestä, world wide webin keksijästä.
Alvar Aalto on eteläkorealaisissa arkkitehtipiireissä
erittäin arvostettu, mikä saattaa selittää sen, että englanninkielinen Korea Herald poimi kulttuurisivuilleen
Brett Youngin kirjoittaman ja Reutersin alunperin julkaiseman Finlandia-talon marmoriverhoilun ongelmia
käsitelleen artikkelin. Young kutsui Finlandia-taloa

ainutlaatuiseksi kulttuurikeskukseksi ja 1900-luvun
merkittävimpiin kuuluvan arkkitehdin mestariteokseksi,
jossa kuitenkin on perustavaa laatua oleva vika: rakennuksen marmoriverhoilu ei kestä Suomen ankaraa talvea.
Suomalaiset kiistelevät siitä, pitäisikö Aallon tahtoa
kunnioittaa ja pitäytyä ongelmallisessa marmorissa vai
korvata se sääoloihin paremmin sopivalla graniitilla.
Suomalainen Santa Claus Enterprises Oy järjesti yhdessä korealaisten yhteistyökumppaniensa kanssa
joulukuussa Soulissa COEX-ostos- ja konferenssikeskuksessa “Santa Festival with Original Santa Claus
from Finland” -tapahtuman. Järjestäjät onnistuivat
saamaan suomalaiselle joulupukille ja itse tapahtumalle runsaasti myönteistä julkisuutta. Kaikki suurimmat
päivälehdet julkaisivat aiheesta ainakin yhden artikkelin, osa sekä paperi- että verkkoversiossaan. Joulupukki esiintyi myös televisio-ohjelmissa, muun muassa
englanninkielisen, lähinnä ulkomaille suunnatun Arirang-kanavan Heart to Heart -keskusteluohjelmassa.
Festivaalin järjestäjät suunnittelevat joulupukki-teemalle
perustuvan lomakylän rakentamista Soulin lähelle.
Suomalaisten naisten verrattain vahva yhteiskunnallinen asema herätti edelleen mielenkiintoa korealaisissa
tiedotusvälineissä. Korea Broadcasting Systems esitti lokakuussa ohjelman “Naisten maa: Suomen voima”. Ohjelmassa haastateltiin muun muassa tasavallan presidentti
Tarja Halosta. Sama teema innoitti viisi kertaa viikossa
ilmestyvän Woman Times -sanomalehden kutsumaan
suurlähetystön edustajan parlamenttivaalien alla maaliskuussa käytyyn paneelikeskusteluun, jossa pohdittiin
syitä naisten heikkoon yhteiskunnalliseen asemaan EteläKoreassa ja keinoja saada lisää naisia maan parlamenttiin.
Baby Mom -niminen, pienten lasten äideille suunnattu
aikakauslehti tutustui ulkoasiainsihteerin perhe-elämään.
Suurlähetystö avusti myös suomalaisia toimittajia, jotka
vierailivat Etelä-Koreassa. Talouteen keskittyvät lehdet
julkaisivat artikkeleita muun muassa eteläkorealaisesta
tietoteknologisesta osaamisesta ja laivateollisuudesta.

Filippiinit
Suomea käsitelleiden artikkelien määrässä tai sisällössä
ﬁlippiiniläisissä tiedotusvälineissä ei tapahtunut merkittävää muutosta edellisvuoteen verrattuna. Eniten
palstatilaa saivat Filippiineillä julkisuudenhenkilöksi
luokiteltava biljardinpelaaja Mika Immonen, joulupukki
ja Nokia, jonka saama julkisuus laskeneiden markkinaosuuksien vuoksi ei säilynyt täysin positiivisena.
Manilan Finpron muiden pohjoismaisten suurlähetystöjen kanssa yhteistyössä järjestämä Nordic Secure
-tapahtuma sai hyvin julkisuutta ja toi Suomea esille
turvallisuusalan teknologisten ratkaisujen kärkimaa-
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na. Lukuisat suomalaisyritykset tulivat myös nimeltä
mainituiksi Filippiineille suuntautuneen kauppavaltuuskunnan matkasta kertoneissa artikkeleissa.

”Biljardinpelaaja Mika Immonen
on ollut jo vuosia julkisuuden
henkilö Filippiineillä.”
Suomea käsitteet artikkelit tukivat Filippiineillä vallitsevaa mielikuvaa Suomesta korkean teknologian sekä
kauniin luonnon maana. Suomesta kirjoitettiin myönteisessä sävyssä, mutta Suomi esiintyi hyvin harvoin artikkelin pääaiheena ja mainittiin muissa asiayhteyksissä,
kuten kansainvälisessä kilpailukykytutkimuksessa.

Turvallisuusteknologia hyvin esillä
Suomi on hyvin tunnettu Filippiineillä korkeasta teknologiastaan, ja Filippiinit seurasi tarkasti kännykkäteollisuuden kehittymistä ja trendejä. Edellisvuosiin nähden
Nokiasta kirjoitetut artikkelit muuttuivat kielteisemmiksi.
Vuoden alussa Philippine Daily Inquirer julkaisi artikkelin Nokian kännykän räjähtämisestä vietnamilaismiehen housuntaskussa ja mainitsi, että kyseessä
oli yksi useammista vastaavanlaisista onnettomuuksista. Räjähtäneen Nokia-puhelimen yksityiskohdat mainittiin tuotesarjaa ja hintaa myöten.
The Philippine Starissa Nokian markkinaosuuden laskusta kirjoitettiin kriittisesti. Asian mainittiin tulleen
shokkina suomalaisille telekommunikaatioalaa seuraaville analyytikoille, joiden lausuntoja oli lainattu
artikkelissa. Nokian luonnehdittiin epäonnistuneen
Euroopan markkinoiden strategiassaan, ja tulosvaroituksella kerrottiin olevan kielteinen vaikutus telekommunikaatioalan pörssikursseihin maailmanlaajuisesti.
Elokuussa The Philippine Star kirjoitti Nokia pitämästä lehdistökonferenssista Filippiineillä lanseerattavista uusista kännykkämalleista. Artikkeli mainitsi
tutkimuksesta, jonka mukaan Nokia olisi vasta maailman kahdeksanneksi suosituin kännykkämerkki.
Erilaisia urheiluun tarvittavia tietokoneilla varustettuja kelloja valmistavasta Suunnosta kirjoitettiin
heinäkuussa ﬁlippiiniläisessä nettijulkaisussa.
Finpron Ruotsin ja Norjan suurlähetystöjen kanssa yhteistyössä toteutettu Nordic Secure -tapahtuma sai
organisoijien järjestämän lehdistötilaisuuden ansiosta
kiitettävästi julkisuutta. Lehtikirjoittelun lisäksi Suomen
suurlähettilästä Riitta Reschiä haastateltiin televisiossa.
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Tapahtuman luonne näkyi artikkeleissa, ja monet kirjoitukset kertoivat Suomesta turvallisuusteknologian
ja osaamisen huippumaana pohjoismaisten naapureidensa rinnalla. Tapahtuma rinnastettiin presidentti
Gloria Macapagal-Arroyon kymmenen kohdan suunnitelmiin lisätä ulkomaalaisia investointeja maassa sekä
parantaa paikallista maan turvallisuustilannetta.
Tapahtuman saama julkisuuden määrä osoitti, että lehdistötilaisuuksien järjestäminen sekä aktiiviset yhteydenotot
tiedotusvälineisiin lisäävät selvästi Suomen näkyvyyttä.

Maalaiskylien omituiset kilpailut
The Foreign Post julkaisi kaksi Paal Aarsaetherin kirjoittamaa artikkelia Suomesta. Huhtikuussa julkaistu
artikkeli kertoi Saariselän ja Pohjois-Suomen olevan
oivallinen vaihtoehto perinteisille Keski-Euroopan
hiihtokeskuksille. Artikkelissa esiteltiin monipuolista aktiviteettitarjontaa ja kuvailtiin Suomessa lomalla olleen ranskalaisperheen matkan sisältöä.
Heinäkuussa lehti julkaisi kuvalla varustetun hauskan
artikkelin Sonkajärven eukonkantokilpailuista. Aarsaether kuvaili kilpailua eriskummalliseksi ja vertasi
sitä hevosten maastoratsastuskilpailuihin, jossa mies
korvaa hevosen ja nainen roikkuu miehen selässä mitä
erikoisimmissa asennoissa. Kilpailujen kerrottiin saavan
kuitenkin maailmanlaajuista huomiota ja innostuneita
ulkomaalaisia kilpailijoitakin vuosi vuodelta enemmän.
Aarsaether kertoi eukonkantokilpailujen ja kännykänheittokisojen olevan esimerkkejä lukuisista suomalaisten kehittämistä ironisista kilpailuista, joilla pyritään
loihtimaan jotain mukavaa ajanvietettä maalaiskyliin
ja saamaan enemmän huomiota. Artikkeli sisälsi lainauksen suomalaismieheltä, joka totesi suomalaisten
kehittäneen uusia kilpailulajeja, koska he eivät ole
enää menestyneet perinteisissä jääkiekon ja jalkapallon maailmanmestaruustaistoissa, ja ovat nyt
tympääntyneitä kun virolaiset ovat alkaneet pärjätä
näissä uusissakin lajeissa jo suomalaisia paremmin.
Biljardipelaaja Mika Immonen on ollut jo vuosia julkisuuden henkilö Filippiineillä, ja hänen kylmänrauhallisesta luonteestaan on tullut hänelle tavaramerkki.
Mikan Immosen elämästä biljardipelaajana sekä
kokemuksistaan toisessa kotimaassaan Filippiineillä
kirjoitettiin Sunday Inquirer Magazinessa lokakuussa
koko sivun mittainen artikkeli. Artikkeli antoi kuvan
Immosesta erittäin keskittyneenä ja kunnianhimoisena pelaajana, jolla on tappajamaiset vaistot.
Toimittaja Heidi Ng kirjoitti marraskuussa The Philippine
Stariin Immosesta lähes sivun mittaisen artikkelin, joka
kertoi biljardiuran lisäksi tietoja Immosen perhetaustasta

Tommi Kitti & Co:n esiintymiset saivat kiitosta Indonesiassa. Kuva: Heli Sorjonen.

sekä hänen ruokareseptejään. Artikkeli mainitsi Mika Immosen isoäidin suunnitelleen vaatteita Armi Kuuselalle.
Perinteeksi muodostunut suomalaisen joulupukin vierailu Filippiineillä sai laajasti palstatilaa. Suomalainen
joulupukki herätti kuitenkin hieman huomiota kieltäytymällä lausahtamasta amerikkalaispukille tuttua
“Ho-ho-ho”-tervehdystä, mikä myös päätyi lehtiin.
Suomi osallistui EU:n järjestämään joulutapahtumaan paikallisessa tavaratalossa koristelemalla
perinteikkään suomalaiskuusen. Yksinkertaista kuusta esiteltiin kuvin kahdessa lehdessä.
The Philippine Starin Suomen itsenäisyyspäivän liitteen
etusivulla oli perinteinen suurlähettilään tervehdys. Liite
sisälsi myös laajan artikkelin Manilan suurlähetystön
paikallisen yhteistyön määrärahoilla tuetusta mehiläisfarmista, ﬁktiivisen tarinan suomalaistontuista sekä jutun
muotoilija Paola Suhosen IVANAhelsinki-vaatemallistosta.
Starin viikkoliite huomioi hyvin positiiviseen sävyyn Suomen itsenäisyyspäivän vastaanoton ja pidetyt puheet.
Hyökyaaltouutisoinnin yhteydessä Filippiinien tiedotusvälineissä tuli esille Pohjoismaiden suuret kuolonuhrimäärät.
Suomea koskien ja yksityisyyden suojasta välittämättä The
Philippine Star julkaisi kannessaan lähikuvan Phuketista
löydetystä Suomen kansalaisen passin kuvasivusta ja sosiaaliturvakortista. Kuvatekstissä kerrottiin avustustyöntekijän löytäneen asiakirjat, joiden omistaja itse oli kateissa.

Indonesia
Suomi loisti Indonesian tiedotusvälineissä maailman
vähiten korruptoituneena, koulutuksen tasoltaan korkeimpana ja kilpailukykyisimpänä maana. Suomen metsät,
design, urheilu ja tietysti Nokia herättivät kiinnostusta.
Suomeen tehdyn toimittajavierailun antia oli arvostetun
Kompas-päivälehden laaja, useita artikkeleita kattava
katsaus Suomen talouselämään, kulttuuriin ja metsäteollisuuteen. Toisaalla Bisnis Internasional -talousaikakauslehti julkaisi kuuden sivun artikkelin Suomen taloudesta
sekä suurlähettiläs Markku Niiniojan haastattelun.
Itsenäisyyspäivästä julkaistiin pääasiassa sponsorirahoituksen myötä Jakarta Post -päivälehdessä neljän sivun
väriliite, jossa kerrottiin Suomesta ja tuotiin esille suomalaista osaamista ja kulttuuria. Kompas-lehdessä julkaistiin
Nokian kustantama sivun ilmoitus Suomen itsenäisyyspäivästä. Itsenäisyyspäivän yhteydessä suurlähettiläs
antoi haastattelun kansallisella TVRI-televisiokanavalla
ja lisäksi itsenäisyyspäivän vastaanotosta julkaistiin
kuva Jakarta Postissa. Suurlähettiläs kertoi suomalaisesta joulusta Sonora-radioaseman haastattelussa.
Suomalainen kulttuuri herätti kiinnostusta lehdistössä, ja
huomion kohteena olivat muun muassa Iittalan lasitaide
ja Helsingin arkkitehtuuriset nähtävyydet. Tommi Kitti
& Co:n esiintyminen ulkoministeriön tukemana Jakartan
Art Summitissa keräsi kiittäviä arvosteluja Jakarta Post
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ja Kompas -päivälehdissä. Tommi Kitti antoi lisäksi yhden haastattelun paikalliselle televisioasemalle. Jakarta
International Film Festivalilla esitettiin suomalaiset
elokuvat Kahlekuningas ja Menolippu Mombasaan.
Terveyteen keskittyvässä Senior-viikkolehdessä oli sarja
artikkeleita suomalaisesta yhteiskunnasta, sosiaalisista
oikeuksista, ympäristöstä, Helsingin nähtävyyksistä ja
myös korkeista itsemurhaluvuista, joiden kirjoittaja arveli
johtuvan masentavan pitkästä ja pimeästä talvesta.
Suomalainen urheilu oli esillä erityisesti autourheilun osalta. Suomalaisista urheilijoista esillä olivat
erityisesti Kimi Räikkönen, Marcus Grönholm, Harri
Rovanperä, Jarkko Nieminen ja Tanja Poutiainen.

Intia
Suomi-kuvaa Intian tiedotusvälineissä, käytännössä
sanomalehdissä, hallitsi edellisvuosien tapaan Nokia,
joka veti perässään koko joukon muita informaatio- ja
viestintäteknologiaan sekä yritysmaailmaan liittyviä
artikkeleita. Edellisvuoteen verrattuna Intian Suomiuutisointi alkoi kuitenkin saada myös monipuolisempia
ja analyyttisempiä sävyjä. Intialaisten sanomalehtien
kansainvälinen uutisointi on määrältään ja laadultaan
vaihtelevaa eikä Suomea yleisesti ottaen tunnettu Intiassa hyvin. Näihin lähtökohtiin suhteutettuna Intian
Suomi-uutisointia - josta suurin osa tulee kansainvälisten
uutistoimistojen kautta - voidaan pitää jopa runsaana.
Kadunmiehistä poiketen tiedotusvälineet osasivat paikantaa Nokian Suomeen. Yli 50 prosentin markkinaosuudellaan Intian matkapuhelinmarkkinoita hallitsevan Nokian
uudet puhelinmallit saivat palstatilaa läpi vuoden. Myös
Nokian osavuosikatsauksia ja tulosennusteita seurattiin tarkasti. Nokian päätös aloittaa matkapuhelinten
valmistus Intiassa sai runsaasti julkisuutta osakseen.
Myös Elcoteqin päätös tehtaan perustamisesta
Bangaloreen huomattiin. The Times of Indian päätoimittajiin kuuluva Bachi Karkaria kirjoitti Suomen-matkansa jälkeen kolme näyttävää Suomi-artikkelia, joista ensimmäisessä hän haastatteli Elcoteqin hallituksen puheenjohtajaa Antti Piippoa.

sessä kaupassa uutisoitiin sekä suurlähettiläs Glen
Lindholmin esiinnyttyä Mumbain Suomi-Intia-bisnesfoorumissa että alivaltiosihteeri Pekka Linnun
vierailtua Delhissä. Intian vierailunsa aikana Invest in
Finlandin Taneli Saarta haastattelivat muun muassa
The Economic Time, Data Quest ja Voice & Data.
Intian sanomalehdistö noteerasi Suomen menestyksen lukuisissa kansainvälisissä tutkimuksissa.
Suomen ykkössija World Economic Forumin kilpailukykyvertailussa sekä Transparency Internationalin vertailussa mainittiin monien lehtien uutisoinnissa. Myös
OECD-koulutusvertailujen jälkeen Suomi näkyi kansainvälisten uutistoimistojen kautta useissa lehdissä.

Ahvenanmaasta mallia Kashmiriin?
The Hindu haastatteli maaliskuussa useiden eurooppalaisten yritysten neuvonantajana toimivaa Charles
Leadbeateria, joka totesi Suomen voivan antaa muulle maailmalle hyviä menestymisen vinkkejä: “The
Finns can teach a thing or two about innovation”. The
Times of Indian Bachi Karkaria kirjoitti tietoyhteiskunnan ja hyvinvointiyhteiskunnan onnistuneesta
yhdistämisestä toisessa Suomen-matkastaan syntyneessä artikkelissa, joka pohjautui hänen ﬁlosoﬁ
Pekka Himasen kanssa käymäänsä keskusteluun.
Intiassa loppuvuotta kohti vilkastunut keskustelu
Kashmirin ongelman tulevista ratkaisumalleista nosti
esiin myös Suomen ja Ahvenanmaan. Muun muassa
The Hindu esitteli Ahvenanmaan itsehallintomallia
ja nosti samassa yhteydessä esiin myös saamelaisille luodun hallintomallin. The Statesman haastatteli
suurlähettiläs Lindholmia konﬂiktinratkaisusta ja sivusi
tässä yhteydessä myös Ahvenanmaan mallia. Suomen
oikeusasiamiehen malli puolestaan oli esimerkkinä
Intian vastaavalle kolumnisti A. G. Nooranin Hindustan Times -lehdessä kirjoittamassa artikkelissa.
Business Line kertoi elokuussa suurten intialaisten informaatioteknologia-alan yritysten kansainvälistymisestä ja
mainitsi Suomen esimerkkinä Wipron ja TCS:n (Tata Consultancy Services) kansainvälisistä toiminnoista. Haastateltu henkilö kertoi kivuttomasti vaihtavansa kriketin
jääkiekkoon ja Intian kuumuuden hyytävään pakkaseen.

Sasser-tietokoneviruksen päästyä irti maailmalla F-Securen johtajan Mikko Hyppösen lausuntoja lainattiin
lukemattomissa lehdissä. Business Standard uutisoi huhtikuussa Reutersia lainaten suomalaisyritys Nord Waterin
alkavan viedä juomavettä Saudi-Arabiaan. Muita pienempiin otsikoihin päässeitä suomalaisyrityksiä olivat muun
muassa Kone, Raisio ja Stonesoft. Millennium-teknologiapalkinto mainittiin pikku-uutisena muutamissa lehdissä.

Intian hallitus ilmoitti suunnittelevansa lakia kaksoiskansalaisuudesta, ja monissa artikkeleissa mainittiin
Suomen olevan yksi mahdollisista toisen kansalaisuuden
myöntävistä maista. The Economic Times kirjoitti huhtikuussa otsikolla “Coming in from the cold” Suomen
alkaneen nopeuttaa intialaisten informaatioteknologiaalan asiantuntijoiden viisumihakemusten käsittelyä.

Yleisesti myönteisiä näkymiä Intian ja Suomen väli-

Haminan satamassa rahtilaivasta löydetyt 11 Inti-
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an kansalaista sekä asiaa hoitaneet suomalaisviranomaiset pääsivät otsikoihin heinäkuussa.
The Times of Indian Bachi Karkarian kolmas artikkeli, “In Helsinki’s Haats”, käsitteli laajasti Helsingin ja myös Turun gastronomisia nautintoja.
The Asian Age piti arkaaisempaa Suomi-kuvaa yllä kirjoittamalla artikkelin suomalaisten kyvyttömyydestä
näyttää tunteensa: “A Word to Stoic Finns: For Your Own
Good, Blow Off Some Steam”. Asiantuntijoina haastateltiin teatteriohjaaja Turo Heralaa, professori Liisa
Keltikangas-Järvistä sekä psykiatri Ben Furmania.
The Statesman raportoi Reutersin välityksellä artikkelissaan “Finns forgo search for Russian Bacchus” Viipurista, jonka asukkaat valittivat vodkaturismin loppuneen
kuin seinään Suomen laskettua alkoholiverojaan. The
Times of India puolestaan kertoi AFP:n avustamana
suomalaisten tungeksivan nyt Viroon halvemman alkoholin houkuttelemina. Artikkelissa oli lainattu yhtä
matkustajaa: “’Jussi, look! The Koskenkorva costs only
10 euros a bottle, it’s crazy’, exclaims Ismo Puttonen.”
Sonkajärven eukonkantokilpailut, Heinolassa järjestetyt saunomisen maailmanmestaruuskilpailut, nettiriippuvuudesta kärsivät varusmiehet sekä
yrittäjä Petteri Ikosen aviomiehenvuokrauspalvelu pääsivät useiden lehtien pikku-uutisiin.

Japani
Suomi näkyi laajasti Japanin tiedotusvälineissä, ja Suomea voi edelleenkin kuvata kokoaan suuremmaksi maaksi
japanilaisten silmissä. Suurlähetystön tietojen mukaan
Suomea käsitteleviä lehtiartikkeleita ilmestyi kaikkiaan
noin 2 500. Eniten kiinnostusta herätti suomalainen
koulujärjestelmä OECD:n Pisa-tutkimustulosten julkistamisen jälkeen. Myös tasavallan presidentin lokakuinen
vierailu huomioitiin laajasti. Vuodesta toiseen Suomeen
liittyviä kestoaiheita ovat muumit, joulupukki ja Nokia.
Suomi-julkisuus on viime vuosina tasaisesti noussut Japanissa. Julkisuus on lähes poikkeuksetta myönteistä.
Vuonna 2003 järjestetty Feel Finland -kampanja poiki
useilla ja laadukkailla kulttuuri- ja tiedetapahtumillaan
ennätyksellisen paljon lehtijuttuja. Vuonna 2004 juttuja
oli vain hiukan vähemmän, vaikka silloin ei järjestetty Feel
Finlandin kaltaista suurimuotoista erityiskampanjaa.
Useimmiten artikkelit olivat suomalaisten haastatteluja, feature- tai reportaasityyppisiä juttuja - harvemmin Suomesta julkaistiin varsinaisia uutisjuttuja.
Kaikkiaan Suomesta vahvistui maittemme diplomaattisuhteiden 85. juhlavuoden aikana kuva

maana, joka on ainakin japanilaisten silmissä edelläkävijä koulutuksen, informaatioteknologia-osaamisen, tasa-arvon ja vanhustenhoidon saralla.

”Tuore Pisa-tutkimus hätkähdytti:
japanilaiskoululaisten tulokset
putosivat monta sijaa aiemmasta,
ja suomalaislapset puolestaan
menestyivät. Lehtijutuissa haettiin
vastausta siihen, miten pieni
pohjoinen maa voi peitota monet
jättivaltiot.”
Suomalainen koulujärjestelmä on kiinnostanut japanilaisia
jo edellisestä OECD:n Pisa-tutkimuksesta lähtien muutaman vuoden takaa. Joulukuussa julkaistu tuorein tutkimus
hätkähdytti täällä, jos mahdollista, vieläkin enemmän.
Suurin syy siihen on se, että japanilaiskoululaisten tulokset putosivat monta sijaa aiemmasta, ja suomalaislapset
puolestaan menestyivät. Lehtijutuissa haettiin vastausta
siihen, miten on mahdollista, että pieni pohjoinen maa
voi peitota monet jättivaltiot. Vastaukseksi löydettiin
muun muassa suomalaisopettajien korkea ammattitaito.
Japaninkielinen versio Newsweek-lehdestä lähetti
keväällä toimittajan Suomeen haastattelemaan kahta opettajaa. Haastattelut ilmestyivät osana lehden
maailman parhaista opettajista kertovaa artikkelia.
Newsweek kirjoitti vielä syksyllä kaksi laajaa juttua suomalaisesta koulusta ja englannin kielen opetuksesta.

Muotoilu, musiikki ja tanssi esillä
Japanilaiset ovat edelleen innostuneita pohjoismaisesta muotoilusta, ja se näkyi erityisesti komeiden,
neliväristen aikakauslehtien sivuilla. Japanilaiselle
muotigurulle Issey Miyakelle Vakio-kellon suunnitellut Harri Koskinen oli yksi suomalaissuunnittelijoista, joita esiteltiin japanilaislukijoille.
Elokuvista Mika Kaurismäen dokumentti brasilialaisen musiikin historiasta Moro no Brazil -elokuva
(”Sound of Brasil”) sai paljon huomiota. Suomalainen
nykytanssi on murtautunut Japanissa läpi, ja se näkyi
myös lehdistössä. Susanna Leinosen teos osallistui
tokiolaiseen Aoyama-tanssibiennaaliin ja Gruppen
Fyra esiintyi We love dance -festivaalilla. Molemmat
tapahtumat ovat tanssialan merkittäviä tapahtumia.
Alkuvuodesta Suomessa järjestetty Snow
Show -tapahtuma huomioitiin laajasti, sanomalehdissä usein jopa nelivärikuvin.
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Japanissa vierailee vuosi vuodelta yhä enemmän suomalaistaiteilijoita, erityisen paljon klassisen musiikin
alalta. Kevään ja alkukesän lehdissä julkaistiin lähes kaksikymmentä artikkelia yksinomaan kahdesta Suomeen
liittyvästä taitelijasta: säveltäjä Magnus Lindbergistä
ja pianisti Izumi Tatenosta. Freelancer-toimittaja
Sachio Moroishi vieraili elokuussa Lahden Sibeliusfestivaalilla ja kirjoitti sieltä artikkeleita muun muassa
Lahden sinfoniaorkesterista ja Osmo Vänskästä sekä
Olli Mustosesta ja Helsingin festivaaliorkesterista.

Suomi vanhustenhoidon mallimaana
Tasavallan presidentti Tarja Halosen lokakuinen vierailu
sai paljon myönteistä huomiota. Neljän tiedotusvälineen,
yleisradioyhtiö NHK:n, toiseksi suurimman päivälehden
Asahi Shimbunin, suurimman talouslehden Nihon Keizai
Shimbunin eli Nikkein ja uutistoimisto Kyodon toimittajat
kävivät haastattelemassa presidenttiä Suomessa ennen
matkaa. Näiden juttujen lisäksi itse vierailusta julkaistiin lukuisia juttuja. Huomiota saivat paitsi itse vierailu,
myös presidentti Halosen henkilökohtainen ura ja sen
myötä naisten asema suomalaisessa yhteiskunnassa.
Presidentin valtuuskuntaan kuuluneelta sosiaali- ja
terveysministeri Sinikka Mönkäreeltä pyydettiin useita haastatteluja. Mönkäreen edustama ala kiinnostaa,
sillä Japani etsii ratkaisuja nopeasti ikääntyvän väestön
hoitamiseen perinteisten perhemallien muuttuessa. Suomalaista sosiaaliturvaa vanhusten hoitojärjestelmineen
ja terveyspalveluineen tehtiin siis jälleen tunnetuksi.
Koillisjapanilaiseen Sendain kaupunkiin rakennettava suomalainen vanhusten hoito- ja tutkimuskeskus,
Finnish Wellbeing Center, oli näkyvästi esillä paikallislehdissä, mutta yhä useammin myös valtakunnallisissa
lehdissä televisiokanavista puhumattakaan. Jutuissa
hanketta kuvattiin hyvänä esimerkkinä toimivasta
yhteistyöstä japanilaisten ja ulkomaalaisten asiantuntijoiden kesken, ja samalla huomiota sai myös
suomalaisten asiantuntemus vanhustenhoidossa.
Presidentin seurueeseen osallistui myös ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki, ja lisäksi
vuoden aikana Japanissa vierailivat kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, valtiovarainministeri Antti
Kalliomäki ja puolustusministeri Seppo Kääriäinen.
Nokia näkyi lehtien sivuilla ympäri vuoden, milloin tulostiedotteiden, milloin henkilöhaastattelujen myötä.
Suomalainen it-osaaminen oli esillä erityisesti tärkeän
talousalan vaikuttajan, sanomalehti Nikkein palstoilla,
kun lehti raportoi laajasti kahden korkeantason suomalaisvieraan esitelmistä. Presidentti Halonen luennoi
lokakuisella vierailullaan suomalais-japanilaisena yhteistyönä järjestetyssä E-society-seminaarissa, ja Yleis-
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radion tv-toimialajohtaja Olli-Pekka Heinonen vieraili
elokuussa pääpuhujana E-government-seminaarissa.
Suomi mainittiin myös maailman kilpailukykyisimpänä ja vähiten korruptoituneena maana. Ensi kertaa
jaetusta Millennium-teknologiapalkinnosta eivät juuri
muut kirjoittaneet kuin Suomessa palkinnonjaon aikaan vieraillut Nikkein toimittaja Yasuhiro Goto.
Vuoden 2005 maaliskuussa aukeaa Expo-maailmannäyttely Aichi-läänissä, ja sen tiimoilta ilmestyi jo loppuvuodesta muutamia artikkeleita. Joulukuussa Sankei
Shimbunin ja Yomiurin Shimbunin toimittajat kävivät
Helsingissä selvittämässä, miten Suomi ja suomalaisyritykset valmistautuvat maailmannäyttelyyn.

Kiina
Sijoittuminen kansainvälisissä vertailuissa kärkisijoille vaikutti Suomen näkymiseen kiinalaisissa tiedotusvälineissä. Suomi kenties esiintyikin tiedotusvälineissä entistä useammassa tapauksessa tietyn
alan mallimaana ja osana laajempaa uutisaihetta.
Perinteiset tekijät, joista Suomi Kiinassa tunnetaan
eli yritykset, matkailu ja valtiosuhteet, säilyttivät
edelleen paikkansa tiedotusvälineiden uutisoinnissa. Suomalaisyrityksistä tunnetuin on edelleen Nokia, matkailunedistäjistä vetävin on joulupukki, ja
valtiosuhteita edistävät korkean tason vierailijat.

”Miksi Suomi on maailman paras maa?”
Taloudellisesti nopeasti kehittyvän ja talousjärjestelmäänsä uudistavan Kiinan näkökulmasta on varmasti
kiinnostavaa tietää, miten tullaan maailman kilpailukykyisimmäksi maaksi. Kiinalaisista tiedotusvälineistä
muun muassa Jingji-talouslehti esitti tämän kysymyksen
artikkelissaan “Miksi Suomi on maailman paras maa?”.
Artikkelissa kiinalaistoimittaja ei puhunut pelkästään
Suomesta, vaan myös pohjoismaisesta mallista, joka
kaikkine rasitteineenkin - korkea ja kallis sosiaaliturva
- jotenkin onnistui nostamaan Suomen ja muut Pohjoismaat World Economic Forumin tutkimuksen kärkeen.
Kiinan oikeusjärjestelmä on uudistusten kourissa. Korruptio on yksi suurimmista ongelmista niin poliittisten
päättäjien, tutkijoiden kuin tavallisten kansalaistenkin
mielestä. Siksi ei ole ihme, että kiinalaisetkin tiedotusvälineet panivat merkille, että Suomi on kansainvälisten vertailujen mukaan löytänyt parhaimmat ratkaisut
korruptio-ongelmaan. Aihetta käsitteli muun muassa
Xinhua-uutistoimiston artikkeli, jossa kirjoittaja totesi Transparency Internationalin valinneen Suomen
maailman vähiten korruptoituneeksi maaksi ja Singaporen Aasian vähiten korruptoituneeksi maaksi.

Puhemies Paavo Lipponen ojentamassa Kiinan kansankongressin
puhemiehelle, Wu Bangguolle kiinankielistä Suomen perustuslaki kirjaa ja muistoesinettä. Tapaamisesta uutisoi Kiinan keskustelevisio
(CCTV) pääuutislähetyksessään. Kuva: Mikko Puustinen.

Vaikka yliopisto-opiskelijoiden määrä on Kiinassa viime
vuosina lisääntynyt voimakkaasti, ja kymmenettuhannet
kiinalaisopiskelijat ovat lähteneet ulkomaille opiskelemaan, on maan koulutusjärjestelmän kokonaisvaltainen
uudistaminen ja kehittäminen vasta alkuvaiheessa.
Kiinalaiset tiedotusvälineet huomasivat Suomen pärjänneen tässäkin suhteessa muita paremmin, kun OECD
julkaisi tutkimuksensa, jossa 15-vuotiaat suomalaisnuoret
saivat parhaan kokonaistuloksen oppimiskyvyssä. Xinhua-uutistoimiston artikkelit aiheesta levisivät Kiinan
nettikansalle, jonka koko on jo lähes sata miljoonaa.
Suomalaisyritykset - erityisesti Nokia - antavat edelleen
Suomelle vetoapua maamme tunnettavuuden lisäämisessä Kiinassa. Kiinalaiset tiedotusvälineet panivat
muun muassa merkille, että Nokia järjesti maailmanlaajuisen innovaatioiden huippukokouksensa ensi kertaa
Kiinassa. Tiedotusvälineiltä ei jäänyt myöskään huomaamatta yhtiön ylimmän johdon henkilövaihdokset.
Muut suomalaisyritykset eivät juurikaan tehneet tuotemerkkejään tunnetuksi laajalle yleisölle Kiinassa, joten
niiden esiintyminen tiedotusvälineissä oli edelleen vähäistä. Poikkeuksena oli UPM-Kymmene, joka sai vastata
useaa kiinalaista toimittajaa askartavaan kysymykseen:
kuinka ihmeessä Suomen luonto on niin puhdas, vaikka
sen paperiteollisuus on yksi maailman kehittyneimmistä.

ja Matkailun edistämiskeskus antamalla tiedotusvälineille haastatteluja ja järjestämällä toimittajamatkoja
Suomeen, myös yhteistyössä suurlähetystön ja ulkoministeriön kanssa. Kun kilpailu kiinalaisista matkailijoista
on Euroopassa kiihtymässä, ja kaikki kiinalaismatkailijat
eivät enää valitse koko Euroopan kattavia ryhmämatkoja, kiinnittivät matkailua edistävät suomalaistahot
entistä suurempaa huomiota Suomen kiinnostavuuteen
ei pelkästään kauttakulku- vaan myös matkailun kohdemaana. Muun muassa Kiinan suurin internetportaali
Sina.com uutisoi kiinalaisperheestä, joka lukuisten
muiden joukosta valittuna pääsi tutustumaan Suomen
nähtävyyksiin, ostosmahdollisuuksiin ja kulttuuriin.
Kiinalaiset tiedotusvälineet kiinnittivät edelleen huomiota Suomesta tuleviin korkean tason vierailijoihin,
vaikka ulkomaisten vierailijoiden virta Kiinaan onkin alati
kiihtyvä. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula
Lehtomäen vienninedistämisvierailun yhteydessä tiedotusvälineet kiinnittivät huomiota muun muassa siihen,
että Suomi oli perustamassa uutta pääkonsulaattia Kantoniin ja että Suomessa pidettiin kaupallisen yhteistyön
laajentamista Kiinan kanssa tärkeänä Kiina-ilmiöstä
käytävästä kriittisestä keskustelusta huolimatta. Kiinan
keskustelevision pääuutislähetys uutisoi vuoden lopussa
eduskunnan puhemies Paavo Lipposen tapaamisesta
Kiinan kansankongressin puhemiehen Wu Bangguon
kanssa ja totesi maiden suhteiden kehittyneen hyvin.

Kiinalaiset olivat edelleen tietoisia Suomen tarjoamista
matkailumahdollisuuksista. Siitä huolehtivat Finnair
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Malesia
Suomesta syntyi Malesian tiedotusvälineitä seuranneelle sirpaleinen mutta pääsääntöisesti myönteinen
kuva. Varsinaisia Suomi-juttuja oli joitakin, ja lisäksi
yksittäisiä suomalaisia löytyi lehtien palstoilta mitä
erilaisimmissa rooleissa. Painopiste oli aikaisempaa
enemmän kulttuurissa ja yhteiskunnassa urheilijoiden säännöllisesti saaman huomion ohella.
Suomi sai esiintyä avoimen hallintokulttuurin mallimaana
eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston kansliapäällikön
Pirkko Mäkisen haastattelussa Malesian toisen englanninkielisen valtalehden New Straits Timesin sivuilla. Oikeusasiamiehen rooliin keskittyvässä jutussa kerrottiin myös
yleisemmin naisten vahvasta roolista Suomen politiikassa.
Surullista huomiota sai osakseen ristijärveläispoikien
lasten huoltajuuskiista. Uutistoimisto AFP:n juttu Suomen ja Venäjän välisen rajan valvonnasta julkaistiin
Malesiassa marraskuussa. Näkökulma oli Suomelle
myötämielinen. Suomen kambodzhalaiselle Sok Yoeunille myöntämä turvapaikka huomioitiin lyhyesti
mediassa. Kansainvälisissä tilastovertailuissa Suomi
proﬁloitui muun muassa muiden Pohjoismaiden rinnalla Euroopan johtavina tietotekniikan käyttäjinä.
Vertailuissa todetut suomalaisten koululaisten hyvät
matematiikantaidot saivat myös huomiota osakseen.
Aikaisempien vuosien tapaan Suomen rahoittamat
kehitysyhteistyöhankkeet toivat myönteistä julkisuutta. Aiheina olivat muun muassa alkuperäiskansan sanakirjan julkaiseminen, Kuala Lumpurissa
toimivan Montessori-koulun toiminta sekä aurinkopaneelein toteutetut sähköistämishankkeet.
Nokia sai osakseen tavanmukaista huomiota Malesiassa,
missä se yleensä myös tiedetään suomalaiseksi yhtiöksi.
Virustorjuntaan erikoistuva F-Secure oli toinen suomalainen uutiskynnyksen ylittänyt tietotekniikkayritys.

uutisoitiin, ja mukana olivat myös suurlähettiläs Lauri
Korpisen terveiset joulupukilta. Malesian TV1 puolestaan
lähetti joulupäivänä tunnin ohjelman, jossa joulupukin
paja, Lapin maisemat ja porot sekä suurlähettiläsparin
esittelemät suomalaiset joulutavat nostivat Suomen
esille yhtenä keskeisenä jouluperinteiden kotimaana.
Jouluimagon lisäksi Suomi nostettiin tosin loppuvuodesta ykkösesimerkiksi sellaisista maista, joista on vaikeaa
löytää tunnettuja henkilöitä. “Nimeä sata tunnettua suomalaista? Siinä vasta pulma”, New Straits Times otsikoi
kansainvälisestä mediasta lainatun juttunsa. Sibelius,
Esa-Pekka Salonen ja urheilusankarit kuten Liverpoolissa pelaava Sami Hyypiä olivat lehden mukaan helppoja
nimetä, mutta entäpä loput. Suomi rinnastui jutussa
vaikeuksineen Belgiaan, Kanadaan ja Etelä-Afrikkaan.
Formula- ja rallikuskit sekä Englannin liigan jalkapalloilijat saivat aikaisempien vuosien tapaan huomiota,
ja yleensä myös suomalaisuus mainittiin. Minea Blomqvistin nousu Euroopan golf-sijoituksissa huomioitiin, ja
Kimi Räikkösen formulasuoritukset noteerattiin useaan
otteeseen. F1-venekilpailut toivat niinikään suomalaisjulkisuutta. Osansa saivat myös Mika Häkkisen paluuhuhut
ja “Mini-miehenä” esitelty takavuosien ralliajaja Rauno
Aaltonen, joka osallistui Mini-tempaukseen Malesiassa.

Nepal
Nepalin lehdistössä oli viitisenkymmentä artikkelia,
jotka koostuivat sekä paikallislehtien Suomea koskevista artikkeleista että eri ulkomaisten uutistoimistojen uutisista. Edelliseen vuoteen verrattuna oli
huomattavaa, että paikallinen lehdistö, lähinnä kaksi
päälehteä, The Kathmandu Post ja The Himalayan
Times, julkaisivat suhteellisesti enemmän aineistoa Suomesta Nepalissa kuin Suomesta yleensä.

Suomalainen kulttuuri esiintyi mediassa harvakseen, mutta näkyvästi. New Straits Times julkaisi isohkon jutun The
Rasmus -yhtyeestä, jonka promootiokierros maassa todettiin kertakaikkiseksi menestykseksi. Mukana oli yhtyeen
jäsenten haastattelu, jossa pohdittiin heidän musiikkinsa
pohjautumista suomalaiseen melankolisuuteen. Klassisen
musiikin alalta Malesian ﬁlharmonikkojen konsertit Okko
Kamun johdolla noteerattiin näyttävästi ja positiivisesti.

Anneli Jäätteenmäen 63 päivän pääministeriajasta The
Rising Nepal lainasi maaliskuussa AFP:n kirjoitusta,
jossa kerrottiin tämän noususta Suomen ensimmäiseksi naispääministeriksi ja kaatumisesta Iraqgateen.
Tasavallan presidentti Tarja Halosen vierailusta Japaniin
ja tapaamisesta pääministeri Junichiro Koizumin kanssa lokakuussa uutisoi Himalyan Times AFP:n uutisen
pohjalta. Esillä olivat myös YK:n Kosovo-asiantuntijatehtävää hoitaneen Harri Holkerin etnisten ongelmien
vähättely Serbiassa sekä ero tehtävästä. The Kathmandu
Post lainasi AFP:ltä myös uutisen Holkerin sairaalaan
joutumisesta Strasbourgin EU:n ulkoministerikokouksen jälkeen. Myös kahden suomalaisen liikemiehen
ampuminen Bagdadissa maaliskuussa oli esillä.

Joulun suomalaiset kasvot tulivat Malesiassa entistä
tunnetummiksi. Joulun alla Regent-hotellin hyväntekeväisyyskampanjaan kuuluneen iglurakennelman avajaiset

Kauppataseen ylijäämän aleneminen yhdessä vuodessa 725 miljoonasta eurosta 710 miljoonaan euroon
huomioitiin, samoin kuin bruttokansantuotteen kas-

Sata tunnettua suomalaista?
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vu 0,7 prosentilla tammi-maaliskuussa edelliseen
vuoteen verrattuna. Sampo-pankin toukokuinen 130
sivukonttorin sulkeminen Sasser-viruksen vuoksi uutisoitiin myös, ja Nokia oli edelleenkin suosittu aihe.
Edustustopäällikön antamia lausuntoja Nepalin sisäpoliittisesta tilanteessa oli kuutisen kappaletta.
Touko- ja joulukuussa The Himalayan Times kirjoitti
väliaikaisen asiainhoitajan Pauli Mustosen haastatteluista. Mustonen muun muassa totesi, että nyt ei
ole aika nepalilaisten riidellä keskenään ja vähätellä
maata uhkaavaa vaaraa ja että kuninkaan ja puolueitten välisestä pattitilanteesta on vain vahinkoa, eikä Nepal voi kehittyä, ellei maahan saada rauhaa.
Kehitysapua koskevia artikkeleita oli jonkun verran. Heinäkuussa The Himalayan Times kirjoitti alivaltiosihteeri
Pertti Majasen vierailusta, jonka aikana alivaltiosihteeri
kommentoi sekä Nepalin sisäpoliittista tilannetta, kolmannen osapuolen rauhan välittäjänä toimimisen vaikeuksia että kehitysavun lisäämistä 2,5-kertaiseksi, jos maan
sisäinen konﬂikti saadaan ratkaistuksi. Esillä olivat myös
Suomen osallistuminen Education for All (EFA) -ohjelman rahoittamiseen sekä Suomen paikallisen yhteistyön
määrärahalla rahoitettu ja Finnmapin toteuttama GISpilottihanke “Nepal Antiquities Information System”.
Suomen kehitysapua Nepalille vuosina 1996-2000 käsittelevän kirjan “Aid Under Stress: Water, Forests and
Finnish Support in Nepal” julkaiseminen huomioitiin
maaliskuussa. Toukokuussa oli lehdistössä näyttävästi
esillä kaksi nepalilaista, maailman luonnonsuojelusäätiön
Nepalin maatoimiston johtaja ﬁlosoﬁan tohtori Chandra
Gurung ja köyhyyden vähentämisrahaston puheenjohtaja ﬁlosoﬁan tohtori Mohan Man Sainju, joille tasavallan presidentti myönsi Suomen Leijonan ritarikunnan
I-luokan ritarimerkit kunniakirjoineen. Kunniamerkit
luovutettiin heidän panoksestaan Suomen rahoittaman
ympäristöhankkeen onnistumiselle ja hankkeen vaikutuksesta myönteisen Suomi-kuvan luomiseen Nepalissa.
Ryhmä suomalaisia lehtimiehiä kävi tutustumassa
Nepaliin huhtikuussa. Ryhmän johtajaa, Minä Olen
-lehden toimittajaa Erkki Lehtirantaa haastateltiin Nation-lehdessä. Suomalaista graaﬁsta taidetta esiteltiin
Finland in Nepal -näyttelyssä toukokuussa otsikolla
“Human Emotions in Different Hues”. Finnairin ensimmäinen suora 159 matkustajan tilauslento Suomesta
Nepaliin marraskuussa sai runsaasti huomiota.
Ylen 15 vuotta lukkojen takana pitämän Adolf Hitlerin kesäkuussa 1942 tekemän Suomen-vierailun yhteydessä tehdyn
äänityksen julkaiseminen oli myös lehdistössä. Esillä oli
myös tutkimus suomalaisten kahvin kulutuksesta, ja parin
kahvikupillisen päivässä todettiin vähentävän aikuisiän
sokeritautia. The Kathmandu Post julkaisi New York Timesin artikkelin “For Your Own Good, Blow Your Top”, jossa

siteerataan sekä psykiatri Ben Furmania että teatterin johtajaa Turo Heralaa: “Suomalaisille itsensä kontrolloiminen
on tärkeää, ja sen kummemmin vihaa kuin rakkauttakaan
ei saa näyttää. Tämän seurauksena suomalaiset ovat itsemurha-, masennus- ja alkoholismitilastojen kärjessä”.

Pakistan
Suomi sai merkittävästi näkyvyyttä Pakistanissa presidentti Pervez Musharraﬁn kesäkuisen valtiovierailun
ansiosta. Vierailusta raportoitiin laajasti pakistanilaisissa
tiedotusvälineissä. Musharraﬁn tapaamiset tasavallan
presidentin Tarja Halosen ja pääministeri Matti Vanhasen
kanssa olivat päivän pääuutinen niin televisiossa kuin
lehdistössä aina The Newsin pääkirjoitusta myöten.
Vierailun yhteydessä Suomea esiteltiin sitoutumattomana EU-maana, merkittävänä kehitysavun antajana,
ihmisoikeuksien puolestapuhujana sekä muun muassa
maana, joka ei toimita aseita sotaa käyviin maihin.

”Kaikesta huolimatta suomalaiset
ovat hyvin ystävällisiä ja liian
hyväntahtoisia kerskaillakseen
pelkästään suurella koolla.
Päätoimittaja Aamer Ahmed,
Herald.”
Suomalaisista yrityksistä vain maailman suurin matkapuhelimien valmistaja Nokia ylitti uutiskynnyksen, kun The News raportoi taloussivuillaan Nokian
allekirjoittaneen sopimuksen norjalaisen Telenorin
kanssa gsm-verkon rakentamisesta Pakistaniin.
Dawn raportoi Suomen ja Pakistanin välisen investointisuojasopimuksen solmimisesta yksikön päällikkö
Jukka Nysténin johtaman kolmihenkisen valtuuskunnan neuvottelujen tuloksena. Dawnin mukaan sopimus
houkuttelisi 300 miljoonan Yhdysvaltain dollarin investoinnit Suomesta, ja Nokia olisi halukas aloittamaan
matkapuhelimien tuotannon sijoittamalla 250-300
miljoonaa Yhdysvaltain dollaria Pakistaniin vuoden 2004
aikana. Tämän uutisen edustusto totesi paikkansa pitämättömäksi. Talousuutinen jatkoi, että Suomi, jossa
on vain 60 miljoonaa asukasta, on erittäin kiinnostunut
parantamaan kauppa- ja taloussuhteitaan Pakistaniin.
Suomen laivanrakennusteollisuutta toi esille parissa
päivälehdessä, The Newsissä puolen sivun kokoisena,
julkaistu kuva Helsingissä rakennetusta Carnival Miracle
-loistoristeilijästä saapumassa kotisatamaansa Floridaan.
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Kehitysapua ja rauhanturvaajia
Suomen myöntämä kehitysapu koulutusalan pienhankkeille huomattiin erityisesti, kun Suomen väliaikainen asiainhoitaja Irmeli Mustonen yhdessä
Norjan ja EU:n edustajan kanssa vieraili Swabissa
The News raportoi vierailusta pariinkin otteeseen.
Samoin Suomen avusta Afganistaniin kerrottiin The
Newsissä, kun Suomen puolustusministeriö lupasi lisätä rauhanturvajoukkojaan maassa jo olevan
50 rauhanturvaajan lisäksi. Uutisen mukaan lisäjoukot olivat rauhanturvaamiseen erikoistuneita siviilejä erityisaloinaan hallinto ja rakentaminen.
Suomalaiset urheilijat huomioitiin näyttävillä puolen sivun
urheilukuvilla. Kuvat esittivät Tanja Poutiaisen laskettelua
Levi-tunturilla valtavan kuun noustessa taustalla sekä ralliajaja Mikko Hirvosen Subarun ilmalentoa Uuden-Seelannin rallissa. Erinomaisten kuvakulmien välittäjänä oli AFP.
82 päivää ennen Ateenan olympialaisia The News on
Sunday muisteli kaksia aiempia olympialaisia, Lontoon
ja Helsingin, sekä Emil Zatopekia Helsingin sankarina.
Lehti kuvasi Helsingin olympialaisten alkua dramaattiseksi, kun tuolloin 55-vuotias Paavo Nurmi kantoi
olympiatulen stadionille ja ojensi sen 62-vuotiaalle
Hannes Kolehmaiselle, joka sytytti olympiatulen. The
Newsin mukaan oli sopivaa, että pitkänmatkanjuoksijan, tsekkoslovakialaisen Emil Zatopekin suoritukset
olivat Helsingin olympialaisten vaikuttavimmat.

Katusaarnaajia pakkasessa
Sekä Daily Times etusivulla että Dawn sisäsivulla julkaisivat helmikuussa eksoottisen lumikuvan ”koskemattomasta luonnosta” Saariselällä. Kuvassa Alppien
hissiruuhkiin kyllästynyt ranskalainen turistiryhmä ajoi
lumikiitäjillä Suomen Lapin arktisen villiin luontoon.
Tampereella vieraillut toimittaja kirjoitti The Newsissa
matkakokemuksistaan ja kertoi tehneensä mielenkiintoisen huomion: kadulla saarnaaminen on yleistä Suomessa.
Kirjoittaja väitti, että Suomi ei ole muotia Pakistanissa, eikä se -40 asteen pakkasineen ja vain 20 asteen kesälämpötiloineen ole ihmekään. Moiset hankaluudet eivät ole kuitenkaan tekosyy olla tutustumatta maahan, jossa voi vaellella kukkuloilla, laaksoissa ja järvillä ja jossa kesäaurinko
ei koskaan laske. Toimittaja hämmästelee myös, että Suomessa asuvista siirtolaisista suurin osa on työllistettyjä.
Daily Timesin sivun ylittäneen otsikon mukaan hullut
kilpailut täyttävät Suomen lyhyen kesän. Reutersin
Sonkajärveltä välittämän raportin mukaan suomalaiset
yrittävät ottaa kaiken irti lyhyestä kesästään järjestä-
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mällä mitä hulluimpia kilpailuja turistihoukuttimiksi ja
täyttääkseen tapahtumaköyhää kesää. Saunassa istumisen ja hyttysten tappamisen voittaa suosituimmuudessa kuitenkin eukonkantokilpailu, jossa virolaiset ovat
selviytyneet voittajina usean perättäisen vuoden ajan.
Kielteisiä uutisia Suomesta raportoitiin vain vuoden alkukuukausina, jolloin The News raportoi suurin otsikoin
entisen pääministeri Anneli Jäätteenmäen oikeudenkäynnistä sekä Konginkankaan bussiturmasta, jossa 24 nuorta
sai surmansa. Daily Times sen sijaan kertoi rattijuoposta,
joka ehti kahdeksan minuutin aikana törmätä kymmeneen
autoon kahden promillen humalassa. Artikkelissa myös
mainittiin, että Suomessa sallittu promilleraja on 0,5.
Kolmesta Suomessa kutsumatkalla vierailleesta toimittajasta Heraldin päätoimittaja Aamer Ahmed Khan kertoi
lauttamatkasta Maarianhaminasta Helsinkiin ja hämmästeli Suomen lauttojen kokoa kulttuurishokkina Karachin
satamakaupungista tulleelle. Mutta Suomi, toisin kuin Yhdysvallat, on maa, jossa koolla ei ole väliä, vaikka autolauttaan mahtuukin baareja, diskoja, kauneushoitoloita, kasinoita, ostoskeskuksia, ravintoloita, viinibaareja. Kaikesta
huolimatta suomalaiset ovat hyvin ystävällisiä ja liian
hyväntahtoisia kerskaillakseen pelkästään suurella koolla.
Suomen itsenäisyyspäivän vastaanotto noteerattiin perinteiseen tapaan kuvan kera The
Newsin seurapiiritoimittajan palstalla.

Singapore
Suomen näkyvyys Singaporen lehdistössä oli runsaampaa
ja monipuolisempaa verrattuna edellisvuoteen. Suomi
oli esillä myös enemmän verrattuna muihin Pohjoismaihin ja EU:n pienimpiin jäsenmaihin. Nokia, Suomen
koulutusjärjestelmä ja Millennium-teknologiapalkinto vahvistivat kuvaa Suomesta korkean teknologian
ja osaamisen maana. Menestyminen kilpailukyky- ja
korruptoituneisuusvertailuissa sekä muissa kansainvälisissä tutkimuksissa täydensivät kuvaa. Näiden
aiheiden lisäksi kirjoitettiin edeltävien vuosien tapaan
muun muassa Suomen kulttuurista ja urheilusta.
Yleisesti ottaen kiinnostus Suomen sisä- tai ulkopoliittisiin asioihin oli Singaporen tiedotusvälineissä vähäistä. Sama koskee muitakin Pohjoismaita ja
pienimpiä EU-maita. Singaporen tiedotusvälineet
panostivat enemmän alueellisiin ja Aasian tapahtumiin sekä Yhdysvaltoihin. EU-maista huomiota saivat
eniten osakseen Iso-Britannia, Saksa ja Ranska.
Suomen yhteiskunnallisista asioista nousi ykköseksi
OECD:n Pisa-tutkimus, jossa jälleen kerran suomalaislapset menestyivät hienosti. The New Paper -lehden
“What’s their secret?” -otsikoidussa artikkelissa ihme-

teltiin suomalaislasten menestystä, vaikka lukuopetus Suomen kouluissa aloitetaan vasta 7-vuotiaana.
Suomen koulujärjestelmää ylistävät monet artikkelit
johtivat siihen, että Singaporesta lähti vuoden aikana kolme opetusministeriön alaista valtuuskuntaa
tutustumaan suomalaiseen koulujärjestelmään.
Singaporessa oli koko vuoden esillä alhainen syntyvyys. Äitiyslomajärjestelmää uudistettiinkin vuoden aikana, ja esimerkkeinä lehtiartikkeleissa olivat usein Suomen ja muiden Pohjoismaiden vastaavat järjestelmät. Pohjoismaat
olivat muutenkin ryhmänä viime vuotta enemmän esillä
artikkeleissa, jotka käsittelivät kansainvälisiä tutkimuksia
ja vertailuja sekä hyvinvointijärjestelmää. Kilpailukyky-,
korruptoituneisuus-, internetin käyttö- ja elämänlaatututkimuksissa huomioitiin Suomen ja muiden Pohjoismaiden
hyvä sijoitus. Lehdistön vapautta käsittelevässä Reporters
Sans Frontiersin vertailussa Pohjoismaat jakoivat ykkössijan, ja Today-lehti nimesikin maat “A haven for journalists”.

”Suomen koulujärjestelmää
ylistävät monet artikkelit
johtivat siihen, että
Singaporesta lähti vuoden
aikana kolme opetusministeriön
alaista valtuuskuntaa
tutustumaan suomalaiseen
koulujärjestelmään.”
Pienempiä henkilöuutisia yhteiskunnallisista vaikuttajista
julkaistiin. Tällaisia olivat esimerkiksi pääministeri Matti
Vanhasen ja Singaporen pääministeri Leen tapaaminen
Asem-kokouksen yhteydessä lokakuussa, Kosovon YK-hallinnon johtaja Harri Holkerin ero tehtävästään, professori
Tatu Vanhasen lausunnot, entisen pääministeri Kalevi
Sorsan kuolema sekä kansanedustaja Tony Halmeen ja entisen pääministeri Anneli Jäätteenmäen oikeudenkäynnit.
Suomen asema yhtenä maailman kehittyneimpänä informaatio- ja muun teknologisen osaamisen maana tuotiin esille lehtiartikkeleissa. Eniten huomiota sai jälleen
osakseen Singaporessa hyvin tunnettu Nokia. Pääaiheita
olivat Nokian markkinajohtajuus, tuloskatsaukset, kännyköiden myyntiin vaikuttaneet tekijät ja uudet kännykkämallit. Englanninkielinen pääsanomalehti The Straits
Times ja The Business Times kirjoittivat myös paljon
Nokian alkuvuoden markkinaosuuksien menetyksestä
ja siitä, että kilpailijat hyötyivät Nokian tuotevalikoiman
puutteista. Nokian asiantuntijoita haastateltiin paikallisissa televisiouutisissa. Kyselyissä merkkitietoiset
singaporelaiset valitsivat Nokian ykköspuhelimeksi.

Suomalainen korkeatasoinen teknologiaosaaminen oli
esillä muidenkin yritysten ansiosta. F-Securen johtaja
Mikko Hyppöstä haastateltiin useaan otteeseen aina uusien tietokonevirusepidemioiden yhteydessä. Microsoftin
käyttöjärjestelmän kilpailijasta Linuxista ja sen suomalaiskeksijästä Linus Torvaldsista kirjoitettiin paljon. Samoin
esiteltiin korkean suomalaisen teknologiaosaamisen
tuote Polarin sykemittari. Tiedotusvälineissä huomioitiin myös Suomen teknologiapalkintosäätiön miljoonan
euron Millennium-teknologiapalkinto, joka myönnettiin world wide webin keksijälle Tim Berners-Leelle.
Suomalainen arkkitehtuuri pääsi monipuolisesti esille,
kun Singapore Institute of Architects järjesti arkkitehtuurikilpailun, jonka pääpalkintona oli matka Helsinkiin. Suomen ja etenkin Helsingin arkkitehtuuria esiteltiin heidän
julkaisunsa Make A Difference kahdessa eri numerossa.
Singaporen sinfoniaorkesterin vierailevan kapellimestari Okko Kamun johtamat konsertit saivat osakseen
huomiota edellisvuosien tapaan. Esillä olivat myös
nuoremmat suomalaiset musiikkialan edustajat.
The Rasmuksen läpimurto noteerattiin, samoin jouluaaton WOW!XMASRAVE -teknomusiikkitapahtuma, johon osallistui suomalainen Darude eli Ville
Virtanen yhtenä neljästä kansainvälisestä dj:stä.
Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 2003 valmistunut Kong Xiaohong pääsi julkisuuteen opintojensa
lopputyönä tekemällään kuvateoksella Red Veil White
Gown. Kirjassaan hän vertailee suomalaisen ja kiinalaisen yhteiskunnan eroja ja yhtäläisyyksiä sekä
kuvin että tarinoin. Kirja julkaistiin Suomessa 2003
ja Singaporessa kesällä 2004. Kirjan julkaisun aikaan
siitä julkaistiin kuvalliset artikkelit Singaporen kahdessa päälehdessä The Straits Times ja Today.
EU:n 14. elokuvafestivaali sai jonkin verran julkisuutta. Festivaaleilla esitetty ohjaaja Johanna Vuorenmaan elokuva Nousukausi menestyi hyvin ja oli Irlannin ﬁlmin lisäksi ainoa loppuunmyyty elokuva.
Suomea esiteltiin lehdistössä edelleenkin elämysmatkailua harrastavien paratiisina sekä talvimatkailumaana.
Etusijalla oli ehdottomasti Lappi ja sen eksotiikka. Kirjoittelu lisääntyi tuttuun tapaan vuoden loppua kohden,
kun joulu- ja joulupukkiaiheet tulivat ajankohtaisiksi.
Suomen joulunajan ruokakulttuuri ja jouluiset ruokareseptit pääsivät esille Eat-lehden artikkelissa suurlähettilään
puolison Anna-Liisa Rekolan haastattelussa. The Peak
-lehti julkaisi Suomesta myös erilaisen Suomen historiaan perustuvan matkailuartikkelin ja esitteli siinä niin
Ruotsin kuin Venäjän vallan ajan vaikutteita Suomeen.
Paikallisten lehtien urheilusivuilla seurattiin hyvin tarkkaan Formula 1 -kilpailuja. F1-kuljettaja Kimi Räikkösen
hyvä menestys kaudella 2003 innosti seuraamaan
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hänen suorituksiaan niin urheilu- kuin yksityiselämässäkin. Kimi oli edelleenkin hyvin suosittu Singaporessa
huolimatta McLarenin huonosta viime kaudesta. Kimi
vieraili Singaporessa Mobil1:n 30-vuotispromootiokiertueella ja häntä haastateltiin paikallistelevisiossa.
Radioasema Power 98FM pyöritti viikon ajan Kimi-aiheista tietokilpailua. Vierailun yhteydessä järjestettiin
go-kart-kilpailu, jossa lähimmäksi Kimin aikaa ajanut
kilpailija voitti matkan McLarenin tehtaille Englantiin.
Kimin lisäksi autourheilun huippumaana tunnetusta
Suomesta esiteltiin rallin moninkertaisen maailmanmestarin Tommi Mäkisen ralliautokoulu Tommi Mäkinen
Racing. Syyskuussa Singaporessa ajettiin F1 Power Boat
-osakilpailu, jossa oli mukana Suomen Sami Seliö. Samin
menestys, kolmas sija, huomioitiin niin lehdissä kuin paikallistelevision Channel 5:n urheilulähetyksissä. Monien
artikkelien ja televisiohaastattelujen arvoinen oli keilaaja
Kai Virtasen voitto Singaporessa järjestetyssä 40. AMF
Bowling World Cupissa. Uutiskynnyksen ylitti myös Minea
Blomqvistin hieno suoritus naisten golﬁn British Openissa.
Englannin liigan jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista Singaporessa. Jalkapalloa seurattiin aktiivisesti
ja siitä kirjoitettiin paljon. Tässä yhteydessä kirjoitettiin
myös Englannin liigassa pelaavista suomalaisjalkapalloilijoista. Esille nousivat nimet Aki Riihilahti, Antti Niemi,
Sami Hyypiä, Mikael Forssell ja Jussi Jääskeläinen. Myös
Jari Litmasen paluu Ajaxista Suomeen noteerattiin.
Myös Matti Nykäsen oikeudenkäynti, Martti Vainion doping-tunnustus ja Mika Häkkisen paluuspekulaatiot huomioitiin.

Thaimaa
Hyökyaaltokatastroﬁ oli pääuutinen Thaimaan tiedotusvälineissä. Bangkok Post raportoi katastroﬁn ulkomaisista
uhreista ja totesi myös yhden suomalaisen menehtyneen.
The Nation julkaisi eri maiden suurlähetystöjen puhelinnumerot, myös Suomen suurlähetystön numeron.
Suomesta välittyi Thaimaan tiedotusvälineissä pääasiassa myönteinen kuva, jossa korostui Suomen asema
kehittyneenä yhteiskuntana, jossa koulutuksen asema
on vahva. Nokia oli esillä monissa uutisissa, samoin
Finnair. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula
Lehtomäen vierailusta kirjoitettiin lehdistössä. Suomen menestyminen kilpailukykytutkimuksessa sekä
Suomen asema maailman vähiten korruptoituneena
maana noteerattiin. Myös perheväkivallasta suomalaisessa yhteiskunnassa raportoitiin. Suomalainen
taide ja kulttuuri saivat palstatilaa eri julkaisuissa.
Bangkok Postin koko sivun kattavan koulutusartikkelin
tarkoituksena oli esitellä suomalaista koulutusta var-

82

teenotettavana mallina thaimaalaiselle koulutukselle.
Tohtori Ron Kaminchanoi jatkoi thainkielisen Krungthep
Thurakij -sanomalehden kolumnissaan useissa artikkeleissa suomalaisen yhteiskunnan ja koulutuksen esittelyä
vuoden aikana. Nithiphum Nawarat esitteli thainkielisessä
Thai Rath -sanomalehdessä suomalaista koulutusta.

Perheväkivalta kansallinen häpeä
Bangkok Post otsikoi artikkelinsa “A ‘national shame’,
Finland is Europe’s No. 1 wife-beating nation”, ja totesi
Suomessa esiintyvän perheväkivaltaa eniten Euroopassa.
The Nationissa kirjoitettiin alkoholin käytöstä ja
mainittiin Pohjoismaiden hallitusten suojelevan kansalaisiaan huvitusten vahingollisilta vaikutuksilta.
Artikkelissa vertailtiin eri maiden tapoja kontrolloida
kansalaistensa juomiskulttuuria aina kieltolaista lähtien.
Johtopäätöksenä todettiin, että äärimmäiset toimenpiteet ja liian tiukka kontrolli eivät toimi ajan oloon.

”Bangkok Postin toimittajan
mukaan Helsingin ilman
hengittäminen Bangkokin jälkeen
on kuin joisi shampanjaa.”
Artikkelissa mainittiin Pohjoismaiden yrityksistä muuttaa
kansalaistensa juomatapoja siirtämällä viinin ja oluen
myynti supermarketteihin. Vahvempien juomien sen sijaan
kerrottiin pysyneen valtion omistamissa liikkeissä. Liikkeet
muistuttavat pankkeja tummennettuine ikkunoineen,
eikä näytteillä ole myytäviä tuotteita. Myyjän kerrottiin
sujauttavan juomat yksinkertaiseen paperipussiin ja
asiakkaiden laittavan sen ennen liikkeestä poistumistaan sosiaalisesti sallitumpaan kaupan ostoskassiin.
The Nationissa kirjoitettiin Suomen ja Thaimaan
hallitusten käynnistäneen yhteisen riskirahoituslaitoksen informaatio- ja viestintäalalla.
The Nationin matkapuhelinmarkkinoita käsittelevissä
artikkeleissa viitattiin Nokian uusiin puhelinmalleihin.
Toinen englanninkielisistä sanomalehdistä, Bangkok
Post, toisaalta totesi aasialaisten matkapuhelinvalmistajien saavan markkinaosuuksia Nokian kustannuksella.
Alkuvuodesta lehdet ilmoittivat Finnairin lisäävän kevään
aikana lentojensa määrää Aasiaan. Helsinki-Vantaan
lentokentän laajennuksesta ja sen uudesta Aasia-terminaalista kirjoitettiin syyskuussa The Nationissa. Jatkolentojen odotusajat ovat Finnairin Petteri Kostemaan
mukaan korkeintaan 35 minuuttia. Myöhemmin lehdessä
ihmeteltiin Bangkokin Don Muang -lentokentän aikomusta

korottaa lentoyhtiöiden lentokenttämaksuja. Artikkelissa
vertailtiin Malesian ja Suomen kykyä päinvastoin laskea
maksuja. Ilmailuhallituksen pääjohtaja Mikko Talvitie
antoi tähän oman selvityksensä. Myös paikallinen televisiokanava esitteli lokakuussa Pohjoismaiden lentokenttiä.
”Flying Finn” -nimen saaneen ministeri Lehtomäen vierailusta tiedotettiin jo etukäteen, ja vierailun
yhteydessä thaimaalaiset sanomalehdet kertoivat Suomen olevan kiinnostunut lisäämään sijoituksiaan Thaimaassa liike-elämän eri aloilla.
Bangkok Postin artikkelissa kerrottiin suomalaisessa F-Secure-tietoturvayrityksessä työskentelevän Ero
Carreran löytäneen ratkaisun alle kahdessa tunnissa
Mydoom-tietokoneviruksen leviämisen estämiseksi. Artikkelissa haastateltiin myös F-Securen johtajaa
Mikko Hyppöstä, jonka mielestä virukset eivät ole
teknisiä vaan enemmänkin sosiaalisia ongelmia.
The Nationissa referoitiin Suomen entisen Kiinan-suurlähettilään Pasi Rutasen puheessa mainitsemaa kehotusta
eri esimerkein tarkastella objektiivisesti Aasian jättiläisen
tulevaisuutta artikkelissa “It may be big, but no dinosaur”.

Helsingin ilma kuin shampanjaa
art4d-taide- ja designlehti julkaisi kolme laajempaa
artikkelia Kemissä ja Rovaniemellä järjestetystä Snow
Show -tapahtumasta. Marimekko ja Fennia Prize 2004
esiteltiin monipuolisesti lehdessä, kuten myös Vietnamissa vaikuttava suomalainen taiteilija Maritta
Nurmi Bangkokissa pitämänsä näyttelyn jälkeen.
Kaksikielinen Fine Art Magazine esitteli nykytaiteen
museo Kiasman ja haastatteli toisaalla lehdessä Kiasman johtajaa Tuula Karjalaista. Myöhemmin lehti
esitteli Japanissakin esillä ollutta Gokann-näyttelyä,
joka esitteli Suomen nykytaidetta japanilaisesta näkökulmasta. Lisäksi lehti haastatteli näyttelyn japanilaista
kuraattoria Megumi Matsuoa hänen valinnoistaan.
Einojuhani Rautavaaran True & False Unicorn sai erinomaiset arvostelut Bangkok Postin musiikkikriitikolta.
Thaikielinen Thai Rath -sanomalehti esitteli tammikuussa kuvan kera Helsingin kansainvälisen jääveistokilpailun vetonaulana ollutta mammuttia.
Helsinkiä mainostettiin edustavana ja monipuolisena
kaupunkina Bangkok Postin The Magazine -erikoisliitteen
matkailuosassa. Kirjoittajan mukaan jo pelkästään Helsingin ilman hengittäminen Bangkokin jälkeen on kuin joisi
shampanjaa. Artikkelin mukaan suomalaisten mieltymyksen designin tehokkuuteen ja tarkoituksenmukaiseen elämiseen huomaa jo lentokentällä, jossa henkilökunta kiitää

paikasta toiseen ympäristöystävällisillä potkulaudoilla.
Kaupungissa liikkuessaan mieliala muuttuu katuja ympäröivän arkkitehtuurin myötä. Esimerkkeinä mainitaan
vuosisadan vaihteen rakennukset ja Kiasman geometriset
linjat. Kirjoittaja esitteli myös Uspenskin katedraalin,
Engelin suunnitteleman tuomiokirkon ympäristön, VR:n
makasiinit, Kaapelitehtaan, Taideteollisen korkeakoulun,
Yrjönkadun uimahallin ja Ruoholahden. Artikkelissa
muistettiin mainita suomalaisten rakkaus luontoon, mikä
heijastuu muun muassa vaatetuksessa käytettävissä luonnosta peräsin olevissa materiaaleissa. Luonto ja revontulet inspiroivat myös moderneja suunnittelijoita. Yhtenä
esimerkkinä kirjoittaja mainitsee Tonﬁsk Design Ltd.:n ja
sen suunnittelijat Tony Alfströmin ja Brian Keaneyn.
Suomesta sijoituspaikan saaneen kambodzhalaisen
pakolaisen Sok Younin matkustamisesta perheensä luo Suomeen kirjoitettiin päälehdissä. Lehdissä
mainittiin myös kambodzhalaisen surmatun ammattiyhdistysliikkeen edustajan Chea Vichean puolison
Chea Kimneyn saaneen turvapaikan Suomesta.
The Nationin artikkelissa unien tulkinnasta tieteellisestä näkökulmasta katsottuna mainittiin Turun yliopiston tutkija Antti Revonsuo.
Joulun alla kirjoitettiin Suomen Lapissa asuvan
joulupukin vuosittain saamien kirjeiden aihepiireistä. Lisäksi mainittiin kirjeiden määrän vähentymisestä puoleen miljoonaan vuodessa.
Perinteiseen tapaan Bangkok Post ja The Nation julkaisivat erikoisliitteen Suomesta itsenäisyyspäivänä.

Uusi-Seelanti
Uuden-Seelannin media keskittyi pääasiassa suomalaisen
kulttuuritarjonnan esittelyyn. Eniten huomiota herättänyt yksittäinen asia oli kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarisen vierailu. Paikallinen lehdistö kiinnitti
ylipäänsä vähän huomiota Eurooppaan, ja mielenkiinto
kohdistui enemmän ympäröivään Tyynenmeren alueeseen sekä Yhdysvaltoihin. Suomea koskevia artikkeleita
oli aiempiin vuosiin verrattuna kuitenkin keskimääräistä
enemmän, kiitos Suomen nykyisen aseman maailman
kilpailukykyisimpänä valtiona. Suomen teknologiakehitys vaikutti myös olevan tiedossa ja erityisesti
metsätaloussektori kiinnosti. Lisäksi tiedotusvälineet
käsittelivät suomalaisten koululaisten erinomaista menestystä OECD-maiden välisessä Pisa-tutkimuksessa
Mielikuva Suomesta oli yhä varsin perinteinen UudenSeelannin tiedotusvälineissä. Suomea koskevien artikkeleiden pohjalta Suomi-kuva muodostui muotoilusta,
kulttuurista, urheilusta sekä näiden alojen edustajista.
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Ministerivierailu uutisissa
Talouden puolella kauppa- ja teollisuusministeri Mauri
Pekkarisen huhtikuinen vierailu Uuteen-Seelantiin noteerattiin tiedotusvälineissä, kuten The New Zealand
Heraldissa. Suomen sijaa maailman kilpailukykyisimpänä maana ihailtiin ja ehkä hieman kadehdittiinkin.
Ministeri Pekkarinen esiintyi Uudessa-Seelannissa television haastatteluohjelmassa suorassa lähetyksessä.
Kaiken kaikkiaan Pekkarisen vierailu oli merkittävin
yksittäinen Suomea koskevan kirjoittelun aihe. Ministeri- ja muut vierailut herättivät yleensä kiinnostusta.
Hieman Pekkarisen vierailun jälkeen kohua herättivät
puualan kartelliepäilyt. The New Zealand Herald uutisoi
EU:n antitrustiryhmän lähinnä suomalaisiin paperialan
yrityksiin kohdistuneesta tutkinnasta. UPM-Kymmeneä, Stora Ensoa, Metsäliittoa ja M-Realia epäiltiin
norjalaisen Norske Skogin lisäksi EU:n kilpailusääntöjen
rikkomisesta sopimalla hinnoittelusta keskenään.
Koska metsätalous on yksi menestyvistä talouden aloista
myös toisella puolella maapalloa, joukkoon mahtui lisäksi
uutinen puunjalostuksen kasvavasta energiankulutuksesta. Uusiseelantilaisen Energy-WiseNews -lehden
jutun yhteydessä mainittiin esimerkiksi Stora Enso, jonka
saha on lähestulkoon omavarainen energiantuotannon
suhteen tehokkaan lietteen uusiokäytön ansiosta.

Vietnam
Suomen näkyvyys Vietnamin tiedotusvälineissä oli
varsin niukkaa, mutta ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäen vierailu kiinnosti. Ministeri Lehtomäki vieraili liikemiesvaltuuskunnan kanssa
Vietnamissa toukokuussa, ja vierailu sai paljon huomiota Vietnamin lehdistössä. Osaltaan siihen vaikutti
varmasti se, että kolme vietnamilaista lehtimiestä
lähetettiin Suomeen ennen ministerivierailua.
Vietnamin tiedotusvälineet kertoivat Suomesta
myös kilpailukykyyn ja vähäiseen korruptioon liittyviä uutisia, joiden tiimoilta myös suurlähettiläs
Kari Alankoa haastateltiin vietnamilaislehdessä.

Latinalainen Amerikka
Argentiina
Suomi oli kohtalaisen runsaasti esillä Argentiinan
tiedotusvälineissä, ja julkisuus oli poikkeuksetta myönteistä. Ylistystä Suomi sai etenkin hyväs-
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tä menestyksestään kansainvälisissä vertailuissa,
muun muassa korruption vähäisyydestä, kilpailukyvystä ja teknologisesta edistymisestään.
Suomen saama julkisuus oli ehkä jonkin verran runsaampaa kuin edellisinä vuosina ja vastaa nykyisin eurooppalaisten maiden saamaa huomiota. Suomalaisia
ei tällä kertaa näkynyt erityisemmin urheilusivuilla eikä
liikeyrityksiä ollut mainittavasti esillä, Nokiaa luonnollisesti lukuunottamatta. Vaikka asiasta ei ole tilastoa, oli
Suomi esillä suunnilleen saman verran kuin Ruotsi, mutta
selvästi enemmän kuin esimerkiksi Norja tai Tanska.

Suomi - huippuselviytyjä
Eniten kansainvälisistä vertailuista herätti huomiota lokakuussa julkaistu Transparency Internationalin tilasto korruptiosta eri maissa. Koska korruptio on argentiinalaisille
erityisen tuttu ilmiö, herätti tämä kansainvälinen vertailu,
jossa Argentiina sijoittui sijalle 108, erityisen runsaasti kirjoittelua. Suomesta kirjoitettiin laajalti maana, joka oli nyt
jo kolmannen kerran vähiten korruptoitunut. Suurlähetystöön tuli asian johdosta useita soittoja muun muassa radioasemilta, jotka pyysivät ohjelmiinsa kommentteja siitä,
miten Suomi on onnistunut välttämään tämän vitsauksen.

”Kansanedustaja Lilian Puig
Stubrin esitti, että myös
Argentiinan kongressissa luotaisiin
vastaava, kaikki poliittiset ryhmät
kattava tulevaisuusvaliokunta
pohtimaan maan tulevaisuuden
haasteita.”
Hieman myöhemmin ilmestyi lehdistöön World Economic
Forumin selvitys, jossa Suomi todettiin kilpailukyvyltään
maailman johtavaksi maaksi. Argentiina oli myös tässä suhteessa kaukana kärjestä 74. sijalla, ja myös tämä
uutinen herätti huomiota. Muun muassa maan päälehti
La Nacion lähetti taloustoimittajansa haastattelemaan
suurlähettilästä, ja myös radioasemilta tuli soittoja.
Suomen korkea teknologinen osaaminen, koulutustaso ja korkea sijoittuminen muun muassa UNDP:n
inhimillisen kehityksen indeksissä tulivat myös useissa
yhteyksissä esille. Suomi korostui useissakin yhteyksissä eräänlaisena huippuselviytyjänä, jota halutaan
jopa pitää esikuvana omalle kehitykselle. Hyvänä
esimerkkinä tästä oli Argentiinan tiede- ja teknologiaministerin Tulio Del Bonon kirjoittama artikkeli maan
päälehdessä La Nacionissa, jossa hän kertoi huhtikuisen

Suomen vierailunsa vaikutelmia ja selosti hyvin ihailevaan sävyyn Suomen tiede- ja tutkimuspolitiikkaa.
Toinen merkittävä Suomea koskeva artikkeli julkaistiin El Clarin -lehdessä marraskuussa, kun UCR-puolueen kansanedustaja Lilian Puig Stubrin kirjoitti
eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan toiminnasta
ja esitti, että myös Argentiinan kongressissa luotaisiin vastaava, kaikki poliittiset ryhmät kattava
elin pohtimaan maan tulevaisuuden haasteita.

Kansantansseja ja klassista musiikkia
EU:n laajenemisen yhteydessä Buenos Airesissa olevat
edustustot järjestivät yhdessä Eurooppa-viikon, jonka
monipuolinen EU:ta ja sen uusia jäsenmaita esittelevä ohjelmisto sai runsaasti julkisuutta. Tilaisuuden pääjuhlassa
Colon-teatterissa esitettiin muun muassa pohjoismaisia
kansantansseja ja Sibeliuksen musiikkia. Elokuva-festivaaliin Suomi osallistui ﬁlmillä Nousukausi (”Up-swing”).
Suomen suurlähettiläs Risto Veltheim osallistui
Cordoban yliopistossa pidettyyn Eurooppa laajenee -teemailtaan, jossa osallistujat selostivat EU:
n laajenemiseen liittyviä odotuksia oman maansa
näkökulmasta. Paikallinen media huomio näyttävästi tämän EU-viikkoon liittyvän tapahtuman.
Suurlähettilään maakuntavierailuilla oli myös mahdollisuus kertoa paikallisille tiedotusvälineille suoraan
Suomea koskevia ajankohtaisia asioita sekä vastata
toimittajien kysymyksiin. Näin tapahtui Cordobassa
pohjoismaisten suurlähettiläiden yhteisellä matkalla maaliskuussa sekä San Juanin provinssissa, jonne
Suomen suurlähettiläs teki virkamatkan syyskuussa.
Kulttuurin alalla vuosi oli tavalliseen tapaan melkoisen vilkas, ja musiikkitapahtumat olivat eniten esillä.
Merkittävimmäksi suomalaistapahtumaksi Argentiinassa muodostui Helsingin kaupunginorkesterin
vierailu Argentiinan kuuluisassa Colon-teatterissa
huhtikuussa. Kapellimestarinsa Leif Segerstamin johdolla orkesteri piti kaksi konserttia, joissa Sibeliuksen
musiikki oli runsaasti esillä. Konsertit saivat erittäin
hienon, jopa ylistävän vastaanoton maan päälehdissä,
ja esityksestä julkaistiin myös näyttäviä värikuvia.
Klassisen musiikin alalla jatkuivat suomalaistahdit
vielä lokakuussa kun BBC:n sinfoniaorkesteri vieraili
samassa Colon-teatterissa kapellimestari Jukka-Pekka
Sarasteen johdolla. Myös tämä konsertti sai runsaasti huomiota kulttuurisivuilla ja hyvät arvostelut.
Myös pohjalainen tangoryhmä Guardia Nueva, tanssitaiteilija Reijo Kela sekä argentiinalaisille jo tuttu
suomalaislaulaja Tarja Turunen esiintyivät Buenos

Airesissa ja saivat sekä kiinnostuneen että kiittävän
arvion maan päivälehdissä. Modernin taiteen museossa MALBA:ssa järjestetty nuorten suomalaisten taiteilijoiden näyttely sai myös myönteistä huomiota.
Suomea esiteltiin joulukuussa Argentiinan televisiossa
myös joulupukin maana suositussa Megamundo-ohjelmassa, jossa esiintyi ulkoasiainsihteeri Petra Theman.

Brasilia
Suomi esiintyy Brasilian tiedotusvälineissä hyvin harvoin, eikä tässä suhteessa ole viime vuosina tapahtunut merkittävää muutosta suuntaan tai toiseen.
Uutisointi ja muu kirjoittelu Brasilian lehdistössä
keskittyi omaa maata ja lähialueita, erityisesti EteläAmerikkaa, koskevaan aineistoon. Maailmantapahtumista uutisoitiin paljolti uutistoimistojen välittämän
aineiston pohjalta, koska omia kirjeenvaihtajia on vain
Brasilialle merkittävissä paikoissa, kuten Euroopassa
Lissabonissa, Madridissa, Lontoossa ja Pariisissa.
Suomalaisia koskevia mainintoja oli useimmiten urheilusivuilla, ja rallia ja etenkin Formula 1 -ajoja seurattiin
tarkasti, koska mukana on brasilialaisia ajajia. Suomen
hyvä menestys kansainvälisissä kilpailukykyä, koulutusta ja kestävää kehitystä koskevissa vertailuissa
mainittiin, mutta pääpaino uutisissa keskittyi kuitenkin
Brasilian ja eteläamerikkalaisten valtioiden sijoituksiin.
Talousuutisissa Nokia oli usein näkyvä aihe, mutta ajoittain myös jotkut muut Brasiliassa toimivat yritykset, kuten
Metso ja Stora Enso, olivat esillä. Kulttuurisivuilla kerrottiin muun muassa suomalaisten taiteilijoiden ja orkesterien vierailuista. Uutisia Suomen ulko- tai sisäpoliittisista tapahtumista ei esiintynyt lainkaan muuten kuin mainintana
EU:ta koskevissa jutuissa. Televisiossa Suomi oli vieläkin
näkymättömämpi lukuun ottamatta joitain silloin tällöin
esitettyjä Aki Kaurismäen elokuvia tai matkailuohjelmia.
Vähäinen medianäkyvyys koskee monia eurooppalaisia valtioita lukuun ottamatta kaikkein suurimpia. Maamme sai
suunnilleen saman verran julkisuutta kuin Ruotsi ja Norja.

Suomi koulutuksen kärkimaa
Kansainvälisissä vertailuissa erinomaisesti menestynyt
Suomen koulutusjärjestelmä sai loppuvuodesta myönteistä julkisuutta niin televisiossa kuin lehdistössäkin.
Unesco ja Globo-televisioyhtiö tekivät viidestä maasta
lyhyitä tietoiskuja, joissa suurlähettiläät tiivistivät oman
koulutusjärjestelmänsä menestystekijät. Myös Suomi oli
tässä mukana. Tietoiskua näytettiin valtakunnallisella
ja useilla kaapelikanavilla ympäri maata. Pisa-tutkimuksen tulokset raportoitiin näkyvästi lehdistössä. Suomi
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Nightwishillä on laaja kannattajakunta Brasiliassa. Kuva: Toni Härkönen.

komeili tulosten kärjessä, mutta kirjoitusten pääsisältö
keskittyi Brasilian jäämiseen viimeiselle sijalle. Myös
aihetta koskevissa pääkirjoituksissa analysoitiin lähinnä syitä oman maan huonoon menestykseen.

”Sana Tarja Turusen lied-vierailusta
levisi internetin välityksellä
hevareitten keskuuteen, minkä
seurauksena Sibeliuksen,
Melartinin ynnä muiden
laulutaidetta oli kuulemassa
normaalia nuorempi ja
kokomustiin pukeutunut yleisö.”

Presidentti Luiz Inacio Lula da Silvan virkakauden suurin yksityinen investointi Brasiliassa on Stora Enson ja
Aracruzin yhteisesti rakentama Veracel-sellutehdas,
joka valmistuttuaan kesäkuussa 2005 on maailman
suurin. Hankkeen etenemistä seurattiin talouslehdistön
palstoilla, ja kirjoitukset olivat sävyltään myönteisiä.
Saadakseen julkisuutta maareformivaateilleen Brasilian maattomien liike MST valtasi muutamaksi päiväksi
pienen alan Veracelin istutusmetsää, mikä olikin etusivun juttu. Valtaus päättyi nopeasti hallituksen ja osavaltion viranomaisten neuvottelemaan ratkaisuun.
Nokialla on Manauksessa olevan tehtaan ansiosta
vahva asema Brasilian nopeasti kasvavilla matkapuhelin- ja myös vientimarkkinoilla. Lehdistössä noteerataan pääjohtaja Jorma Ollilan ja yhtiön muiden
johtohenkilöiden vierailut Brasiliaan ja lausunnot
Brasilian strategisesta merkityksestä Nokialle.
Muita julkisuutta saaneita suomalaisyrityksiä olivat toimintaansa laajentava Metso Minerals ja Elcoteq, joka aloitti loppuvuodesta matkapuhelinten kokoamisen Manauksessa.
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Suomalainen heavy metal kova sana
Brasiliassa
Kulttuurin alalla eniten julkisuutta saivat suomalaiset
heavy metal -bändit, joista varsinkin Nightwishillä on
täällä oma vahva kannattajakuntansa. Osana laajaa
maailmankiertuettaan yhtye konsertoi marras-joulukuussa viidessä brasilialaisessa kaupungissa suurella
menestyksellä. Konsertit saivat lehdistössä hyvää julkisuutta. Yhtyeen solisti Tarja Turunen konsertoi Brasiliassa
huhtikuussa toisenlaisen musiikin, suomalaisen liedin
lähettiläänä yhdessä Marjut Paavilaisen, Juha Koskelan
ja pianisti Izumi Kawakatzun kanssa Skandinaaviset yöt
-konserttisarjan aikana. Sana Turusen vierailusta levisi
internetin välityksellä hevareitten keskuuteen, minkä
seurauksena Sibeliuksen, Melartinin ynnä muiden laulutaidetta oli kuulemassa normaalia nuorempi ja kokomustiin pukeutunut yleisö. Toinen hevibändi Children
of Bodom kiersi elokuussa useilla paikkakunnilla.
Säveltäjä-muusikko Heikki Sarmanto teki yhteistyötä
brasilialaisten muusikoiden kanssa. Yhteistyön tuloksena syntyi levy, joka lanseerattiin Brasiliassa konserttikiertueella elokuussa. Lehdistössä selostettiin tätä
kahta eri kulttuuria yhdistävää sillanrakennusta. Myös
kapellimestari Leif Segerstamin johtaman Helsingin
kaupunginorkesterin konsertit São Paulossa huhtikuussa ja kapellimestari Jukka-Pekka Sarasteen johtaman
BBC-sinfoniaorkesterin konsertit Rio de Janeirossa lokakuussa noteerattiin myönteisesti kulttuurisivuilla.

Joulupukki - koti Korvatunturilla ja kesäpaikka
Brasiliassa
Joulun lähestyessä lehtien matkailusivuille esimerkiksi Correio Braziliensessä ilmestyi kirjoituksia joulupukin kotimaasta Suomesta ja erityisesti
hänen valtakunnastaan napapiirin tuntumassa.
Usein artikkeleissa kerrottiin talvimatkailun mahdollisuuksista Rovaniemellä ja Suomen Lapissa.
Samoin tuotiin esiin ensimmäinen, 75 vuotta sitten syntynyt suomalainen siirtokunta Penedo Rio de Janeiron
osavaltiossa. Penedo on säilyttänyt suomalaisen identiteettinsä ja markkinoi paikkakuntaa Pikku-Suomena,
jossa on pieniä putiikkeja suomalaistyyppisissä puutaloissa. Joulupukilla on Penedossa oma kesäpaikkansa,
jossa hän on lasten tavattavissa ympäri vuoden.
Ajoittain ilmestyneissä matkailukirjoituksissa kauhisteltiin
poikkeuksetta Suomen ilmaston kylmyyttä. Sama teema
toistui brasilialaisen toimittajan tekemässä viidestä puolen tunnin jaksosta koostuvassa sarjassa, joka esitettiin
kaapeliverkon kulttuurikanavalla Rio de Janeirossa ja
muissakin kaupungeissa. Toimittaja haastatteli Suomessa
pysyvästi asuvia brasilialaisia samoin kuin Riossa pitkään

asunutta suomalaista ravintoloitsijaa, joka nasevalla tavalla vertaili oloja ja ihmisiä molemmissa maissa ja pystyi
näin avaamaan suomalaisuuden keskeisiä elementtejä
brasilialaiselle katsojalle. Ilmaston karuuden vastapainoksi ohjelmassa tuotiin esiin paljon myönteisiä piirteitä
Suomesta, muun muassa yhteiskunnan hyvä toimivuus,
turvallisuus, sosiaaliturva ja naisten vahva asema.

Chile
Suomi sai chileläisissä tiedotusvälineissä runsaasti
näkyvyyttä maantieteellisestä ja kulttuurisesta etäisyydestä huolimatta. Eniten myönteistä julkisuutta toivat
kansainväliset vertailututkimukset, joissa Suomi sijoittui
kärkitiloille. World Economic Forumin julkistettua marraskuussa vuosittaisen kilpailukykytutkimuksensa Chilen
suurimmat päivälehdet luotasivat kattavasti suomalaisen järjestelmän menestystekijöitä. Chileä kehotettiin
ottamaan oppia erityisesti suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, jota ylistettiin maailman tehokkaimmaksi.
Kilpailukykyä käsittelevissä jutuissa Suomi mainittiin
usein myös esimerkkinä maasta, jossa valtio on onnistunut vauhdittamaan taloudellista kehitystä luomalla
yritystoiminnalle edellytyksiä erilaisin tukitoimin. Tavoittelemisen arvoisena pidettiin myös Suomessa sovellettua
toimintamallia, jonka pohjana ovat julkisen sektorin,
yksityisten yritysten ja tiedemaailman tiivis yhteistyö.
Loppuvuodesta myönteistä julkisuutta toi myös Transparency Internationalin vuosittain julkaisema tutkimus,
jossa Suomen todettiin olevan edelleen maailman vähiten
korruptoitunut maa. Johtava paikallinen talouslehti myös
haastatteli lähetystön edustajaa artikkeliin, jossa kerrottiin naisten työllisyysasteen olevan poikkeuksellisen korkea - kiitos pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan mallin
- ja mahdollistavan äitiyden ja ansiotyön yhdistämisen.
Chilessä toimivat suuret suomalaisyritykset saivat vuoden
mittaan näkyvyyttä ennen kaikkea talousalan erikoislehdissä. Maan laajalevikkisin talouslehti pyysi suurlähetystön välityksellä suomalaisittain merkittäviä talouselämän
vaikuttajia kirjoittamaan kokemuksistaan Chilessä. Elinkeinoelämän keskusliiton puheenjohtajan Juha Rantasen,
Outokummun johtajan Tapani Järvisen sekä Nokiaa
edustavan Paul Murdockin kirjoitukset julkaistiin lehden
erikoisnumerossa, jossa eri maiden edustajat kuvasivat
Chileä sellaisena kuin se ulkomaalaisen silmin näyttäytyy.
Syyskuussa paikallinen metsäalan lehti Lignum julkaisi kokonaisen Suomi-teemanumeron, jota varten lehden toimittaja ja paikallinen metsäinsinööri kiersivät kahden viikon
ajan Suomea Finpron markkina-analyytikko oppaanaan.
Viiden aukeaman kokonaisuudessa esiteltiin kattavasti
paitsi metsäsektorilla toimivia suomalaisyrityksiä, myös
yleisemmin suomalaista yhteiskuntaa ja yritysmaailmaa.
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Suomesta ei suuntautunut Chileen merkittäviä vierailuja, ja Chilen senaatin puhemiehen Hernan Larraínin
Suomen-vierailukin kuitattiin paikallisessa mediassa
varsin niukkasanaisesti. Sitä vastoin Suomen suurlähettilään Pekka Korvenheimon matkat kaupunkeihin,
joissa Suomella on kunniakonsulaatti, noteerattiin
näyttävästi kyseisten kaupunkien paikallislehdissä.
Kulttuurin saralla Santiago de Chilessä järjestetty Alvar
Aalto -näyttely sai chileläisissä tiedotusvälineissä kiitettävästi palstatilaa. Itse näyttelyä käsittelevien juttujen
ohella maan suurimmat päivälehdet julkaisivat arkkitehtilegendan elämästä ja urasta kertovia tarinoita. Joulun alla
paikallinen sisustuslehti julkaisi myös suomalaista muotoilua laajamittaisemmin käsittelevän juttukokonaisuuden, jossa esiteltiin Aallon klassikoiden ohella myös suomalaisen suunnittelun muiden suurten nimien kuten Antti
Nurmesniemen, Oiva Toikan ja Timo Sarpanevan töitä.
Sähköisen median puolella Latinalaisessa Amerikassa erittäin suositut suomalaisbändit, kuten The
Rasmus ja Nightwish, saivat paljon soittoaikaa, ja
niiden edesottamuksia seurattiin ahkerasti myös etupäässä nuorille suunnatuissa musiikkilehdissä.

Eräässä Meksikon päälehdistä julkaistiin suurlähettiläs
Ilkka Heiskasen artikkeli Suomen siirtymisestä semipresidenttiydestä semiparlamentarismiin. Lisäksi suurlähettiläs
antoi radio- ja televisiohaastatteluja Suomen taloudesta
ja yhteiskunnasta sekä Suomen ja Meksikon metsäyhteistyöstä. Osavaltiomatkojen aikana paikallisissa tiedotusvälineissä kerrottiin laajasti vierailusta ja yhteistyömahdollisuuksista eri aloilla Suomen ja kyseisen osavaltion välillä.

Suomi tilastojen ykkösenä
Erilaiset tilastot olivat jälleen esillä. Valtioiden tutkimukseen ja tekniseen kehitykseen käytettävien
varojen vertailussa Suomen toinen sija raportoitiin
näyttävästi. Meksiko oli OECD-maista viimeinen,
ja artikkeleissa kritisoitiinkin vähäisiä resursseja,
koska halpatyömaana Meksiko häviää Kiinalle.

Meksiko

Heinäkuussa Suomen matematiikan ja tieteellisen opetuksen todettiin olevan maailman viidenneksi paras, ja
Suomen mainittiin olevan kärjen tuntumassa kouluissa
olevien internetyhteyksien määrässä. Meksikon sijaa
viimeisenä kauhisteltiin. Lisäksi Suomi sai paljon huomiota Pisa-tutkimuksen julkistamisen yhteydessä. Useissa
lehdissä pohdittiin Meksikon huonoa sijoitusta ja esiteltiin taulukoita, joissa Suomi komeili ensimmäisenä.

Suomi oli Meksikon tiedotusvälineissä esillä vähän,
mutta myönteisesti. Eniten palstatilaa saivat ralli- ja formulakuskit ja yrityksistä Wärtsilä. Suomi sai
huomiota kansainvälisten vertailujen tiimoilta. Tasavallan presidentti Tarja Halosen osallistuminen
Meksikossa pidettyyn huippukokoukseen ja maassa
esiintyneet rockyhtyeet keräsivät median huomiota.

Yrityspuolella esillä oli erityisesti Wärtsilä, joka avasi helmikuussa Nestlén tehtaan yhteyteen rakennetun voimalaitoksen. Rakennusnopeutta ihasteltiin: Cozumelin saarelle viisi vuotta sitten rakennetun voimalaitoksen rakennus kesti puolitoista vuotta, nyt rakennus sujui kolmessa
kuukaudessa. Wärtsilän kerrottiin tulleen kylmästä suurien
projektien kanssa. Neuvottelut Meksikon kanssa jatkuivat.

Toukokuussa järjestetyn EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian huippukokouksen uutisoinnissa esillä
oli presidentti Halosen sosiaalisen koheesion työryhmän puheenjohtajuus ja erityisesti loppupuheenvuoro. Halosen todettiin painottaneen kansallisten
verojärjestelmien parantamista ja verotettavien piirin
laajentamista tulonjaon tasaamiseksi. Maaliskuussa oikeiston vahvistumisesta Euroopan poliittisella kentällä
kertovassa artikkelissa Suomi esiteltiin sosialistimaana
yhdessä Ruotsin, Ison-Britannian ja Saksan kanssa.

Kulttuuripuolella uutisoitiin tammikuussa pidetty Heavy Snowﬂakes -näyttely. Suomalaisen taiteen
kerrottiin tutkivan todellisuutta yhdessä teknologian
kanssa. Suomen uudet taiteilijasukupolvet käyttävät
todellisuuden pohdinnassa keinoina kokeilevasti uutta
teknologiaa, kuten videota, digitaalista ääntä, valokuvia ja elokuvia. Näyttelyn nimikkotyössä taiteilija
Anu Pennanen on videoinut vanhempansa lumisessa ja yksinäisessä maisemassa antaakseen visionsa
hierarkkisesta ja auktoriteettisesta kulttuurista.

Asekaupasta kertovassa artikkelissa Meksikon mainittiin olevan EU:n neljänneksi suurin aseiden vientikohde Latinalaisen Amerikan maista. Suomi listattiin
näkyvästi suurimpana myyjänä yhdessä Itävallan,
Belgian, Ranskan, Saksan, Italian, Espanjan, Ruotsin
ja Iso-Britannian kanssa. Suomi oli myös Meksikossa esillä Costa Rican korruptio-skandaalin vuoksi, mutta mainittiin vain lainan antajamaana.

Myös Alvar Aallon näyttely sai huomiota. Jutuissa esiteltiin sekä näyttelyä että Aallon elämäntyötä. Innovatiivisuuden, mutta samalla käytännöllisyyden mainittiin
luonnehtivan suomalaistaiteilijoita. Eräässä jutussa
haastateltiin myös suurlähettilästä, joka totesi, etteivät
Suomen muotoilu tai moderni arkkitehtuuri olisi samoja
ilman Aaltoa. Lokakuussa esillä oli EU-elokuvafestivaaleilla näytetty Johanna Vuoksenmaan Nousukausi-elokuva.
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Harri Rovanperä ja Marcus Grönholm Meksikon rallissa. Kuva: Peugeot.

Musiikista puuhaa pimeyteen ja kylmyyteen

koko elämänsä. Samassa lehdessä mainittiin Ruotsin
rallin yhteydessä suomalainen sensaatio Janne Tuohino.

Meksikossa keikkaillut The Rasmus oli erittäin näkyvästi
esillä tiedotusvälineissä. Suomen kerrottiin tulleen merkittäväksi musiikin viejäksi, ja että musiikki onkin Suomessa
noussut vientituotteena perinteisen elektroniikkateollisuuden, kemian ja metallien joukkoon. Teotihuacanin
pyramideilla kuvatussa artikkelissa The Rasmuksen laulaja
Lauri Ylönen kertoi Suomen olevan musiikin muotimaa ja
monien matkailijoiden tulevan nyt Suomeen. Artikkelissa
oli Suomen esittelyosio, jonka tiedot olivat hämmästyttävän oikein. Lähteenä oli käytetty ulkoministeriön
virtual.ﬁnland.ﬁ-sivuja. Kuvissa esiteltiin myös mahtavia
fanijonoja. Artikkelissa mainittiin muina musiikin viejinä
HIM, Nightwish ja Apocalyptica. Televisiouutisissa kerrottiin, ettei Suomessa ole kuin kaksi tuntia päivänvaloa
päivittäin, ja siksi suomalaisten täytyy keksiä puuhaa
pimeäksi ajaksi. Musiikin tekeminen on yksi vaihtoehdoista. Myös Nightwishin Meksikon-keikka huomioitiin.

Rallikuskit olivat myös paljon esillä urheilulehdissä
ja sanomalehtien urheiluosioissa. Meksikon Coronarallista uutisoitaessa esiteltiin varteenotettavimpien
maailmanmestariehdokkaiden joukossa kokeneet
suomalaiset Harri Rovanperä ja Marcus Grönholm.
Rallista kertovissa uutisissa esiintyivät Grönholmin ja Rovanperän lisäksi Mikko Hirvonen, Jani
Paasonen, Tommi Mäkinen ja Toni Gardemeister.

Urheilijoista esillä oli voimakkaasti formulakuski Kimi
Räikkönen, etenkin Silverstonen kilpailun yhteydessä.
“Icemanin” todettiin olleen vuonna 2003 vakavasti otettu
voittajaehdokas, mutta jääneen viime vuonna vain yhdeksi
monista, eikä hänen autonsakaan ollut kovin kilpailukykyinen. Myös F1-maailmasta vetäytynyt Mika Häkkinen
mainittiin useasti. Autoilualan lehdessä esiteltiin “Tiikerin
pojat” -jutussa Formula 3 -kuski Niko Rosberg. Hänen mainittiin olevan suomalaisen Keken poika, joka ei kuitenkaan
puhu suomea vaan saksaa, koska on asunut Saksassa

”Musiikki on Suomessa noussut
vientituotteena perinteisen
elektroniikkateollisuuden,
kemian ja metallin joukkoon.”
Suomi oli myös esillä opiskelumaana EU-opiskelijamessujen yhteydessä. Artikkelissa painotettiin, ettei Suomi
ole niin kaukana ja esiteltiin opiskelumahdollisuuksia.
Suurimpana haasteena todettiin 30 asteen pakkaset.
Suomalaisina kuuluisuuksina mainittiin Linus Torvalds,
Alvar Aalto, Jean Sibelius, Georg Henrik von Wright ja
Nokia. Kynttilöin valaistu Helsingin tuomiokirkko oli
kuvassa aidspäivästä kertovassa uutisessa. Joulunaikoihin Ruotsia esittelevässä joulujutussa esitettiin
Rovaniemi joulupukin kotikylänä. Suomessa sijaitsevan
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Rovaniemen kerrottiin olevan hyvin lähellä Ruotsin rajaa,
alle sata kilometriä rajalta pohjoiseen. Samassa artikkelissa esiteltiin mahdollisuus lähettää pukille kirjeitä
osoitteeseen www.santaclaus.ﬁ. Matkoja varten esitetyissä yhteystiedoissa oli valitettava virhe: www.ﬁnair.
ﬁ, mutta oikein oli osoite www.ﬁnland-tourism.com.

Nicaragua
Nicaragualaisissa tiedotusvälineissä Suomi-uutisointia
hallitsi tasavallan presidentin Tarja Halosen toukokuinen
valtiovierailu. Molemmat valtalehdet, Diario La Prensa
ja El Nuevo Diario, julkaisivat laajat artikkelit Suomesta
haastatteluineen viikkoa ennen Halosen saapumista.
Molemmissa lehdissä tuotiin esiin maita yhdistävinä tekijöinä sama väestömäärä, sotien täyttämä historia sekä
toisaalta pitkät, lämpimät suhteet 1980-luvulta alkaen.
Halosen sanoin hänen lehdistöpäällikkönsä aikoinaan
jopa osallistui kahvinpoimintaprikaatiin Nicaraguassa.
Nicaraguan ja Suomen välistä 10 000 kilometrin etäisyyttä ei kuitenkaan voinut La Prensan toimittajan
mukaan mitata kilometreissä, vaan kansan itsestään
luoman kuvan ja valittujen kehityspolkujen mukaan.
Tässä suhteessa lehden mukaan Nicaraguan tulisi valita esimerkikseen kaikista maista nimenomaan Suomi,
koska Suomi ei aina ole ollut se vauras ja teknologisesti kehittynyt maa, jollaisena se nyt tunnetaan.

”Halonen kertoi haastattelussa
vierailevansa Nicaraguassa
viidettä kertaa, ja varoitti, että
vaikka hänen suustaan kuultiin
kritiikkiä, oli se “ystävän
antamaa kritiikkiä”.”
Artikkeleissa korostui nicaragualaisille itselleen tärkeä
aihe, korruptio, sekä oikeuskohtelun riippuvuus syytteessä olevasta henkilöstä. Suomen alhainen korruptiotaso selitettiin viiden tekijän aikaansaannokseksi.
Nämä ovat historiallisesti määräytynyt lakien kunnioitus, julkisen hallinnon rehellisyys ja julkisuusperiaate,
koulutuksen ilmaisuus, korkea taso sekä tason vähäinen vaihtelevuus asuinpaikan tai yhteiskuntaluokan
mukaan, talouden ja verojen käytön läpinäkyvyys sekä
lehdistön vapaus ja korruptoitumattomuus niin, että
kenen tahansa väärinkäytöksistä voidaan kirjoittaa
riippumatta syyllisen asemasta tai varallisuudesta.
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Presidentti Halonen ja kirjava kukko
Tarja Halosen haastatteluissakin korostui kantavana teemana korruptio ja sen vastustuksen tarve myös Suomessa,
mutta niissä esiteltiin myös presidentin lämmintä suhdetta nicaragualaisiin ja hänen kunnioitustaan erityisesti
Nicaraguan naisia kohtaan. Halonen kertoi haastattelussa
vierailevansa Nicaraguassa viidettä kertaa, ja varoitti, että
vaikka hänen suustaan kuultiin kritiikkiä, oli se “ystävän
antamaan kritiikkiä”. Presidentti kertoi pitävänsä nicaragualaisesta ruoasta, jopa kansallisruuasta kirjavasta kukosta
eli gallo pintosta, riisistä ja pavuista paistetusta perusruuasta, jota kulttuuriselta merkitykseltään voisi verrata vaikkapa suomalaisten hernekeittoon. Tämän maininnan ansiosta presidentti Enrique Bolañosin puoliso Lila T. Abaunza
erityisesti kutsui Halosen kotiinsa syömään gallo pintoa.
Halosen saapumispäivänä La Prensa julkaisi pääkirjoituksen, jossa kehotettiin Nicaraguaa luopumaan tavasta
verrata itseään huonompiinsa tyyliin”Haitilla mene vielä huonommin kuin meillä” ja ryhtymään seuraamaan
Suomen esimerkkiä. Hyvinvointi ja tasa-arvo eivät ole
pudonneet Suomelle taivaasta, vaan ne on jouduttu rakentamaan verisen sisällissodan, talvisodan ja Neuvostoliitolle maksettujen sotakorvausten jälkeen jättämille
raunioille. Nicaraguassakin oli sotia 1970 ja -80-luvuilla,
mutta pääkirjoituksen mukaan maa ei ole osannut arpeuttaa niiden jättämiä jälkiä. Suomi on tähän pystynyt
poliittisen kypsyyden, työkurin ja suomalaisten taitojen
ansiosta oikeusvaltioperiaatteen, demokraattisen suvaitsevaisuuden ja läpinäkyvyyden kulttuurin vallitessa.
Tarja Halosen käynti Blueﬁeldissa oli historian ensimmäinen Nicaraguan Karibian rannikon autonomisille
alueille suuntautunut valtiopäämiehen vierailu, ja Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüens -yliopisto myönsi Haloselle historiansa
ensimmäisen kunniatohtorin arvon. El Nuevo Diario ja
La Prensa painottivat hieman eri asioita uutisoinnissaan. Edellinen raportoi huolestuneena autonomiahallinnon ja erityisesti autonomiaparlamentin sisäisistä
kiistoista, koska sandinistiedustajat katsoivat olevansa
kykenemättömiä osallistumaan Halosen tilaisuuteen
autonomian virkamiesten korruptiosyytteiden takia:
“Olisi häpeällistä, jos läpinäkyvästä ja rehellisesti julkishallinnosta tunnetun maan presidentti osallistuisi
neuvoston istuntoon, jossa on läsnä tällaisia epärehellisiä
henkilöitä.” La Prensa puolestaan kertoi kiitollisena Suomen antamasta avusta Blueﬁeldsin sairaalan peruskorjaukseen ja kaksikielisyyskoulutuksen kehittämiseen.
Muita Halosen vierailun aikana ilmenneistä aiheista nostettiin lehdistössä esiin globalisaatiokritiikki sekä hyvän
hallinnon tärkeys ja poliittisten päättäjien vastuullisuuden painottaminen. La Prensan pilapiirroksessa presidenttien välisessä kunniamerkkien vaihtotilaisuudessa
Haloselle annetussa merkissä luki “Kyllä globalisaatiolle”

ja Bolañosin saamassa merkissä “Ei globalisaatiolle”.
El Nuevo Diario puolestaan myötäili suoraan Halosen
viestiä. Lehden mukaan Haloselta sai kovaa kritiikkiä
globalisaatio, joka hänen mukaansa ei ole vastannut
maailman enemmistön odotuksia oikeudenmukaisuudesta tai paremmasta tulevaisuudesta maailman lapsille.
Halosen kirjoitettiin kuitenkin pitävän vapaakaupan
edistymistä ja vapaata ajatusten vaihtoa globalisaation
hyvinä puolina ja toivovan, että muutosta voitaisiin hallita oikeudenmukaisempaan suuntaan. El Nuevo Diario
muistutti myös Halosen selkeästä kannanotosta köyhien
puolesta ja sai näin aiheen arvostella oman presidentin
heikkoa suoritusta köyhyyden vähentämisessä. Lehden
sunnuntainumeron huumoriliitteen pilakuvassa presidentti Bolaños esitteli korkeapalkkaisia ministereitään,
ja Halonen totesi, että näin ylellisellä palkkatasolla nicaragualaiset eivät oikeastaan tarvitsekaan kehitysapua.
Molemmat valtalehdet uutisoivat tasavallan presidentin
parlamentissa ja Managuan kaupungintalolla pitämistä
puheista, joissa hän kehotti kansan valitsemia edustajia
toimimaan esimerkkeinä kansalaisille rehellisyydessä
ja palvelualttiudessa, eikä ajamaan omia etujaan.

Costa Rican luottoskandaali otsikoissa
Huolimatta tasavallan presidentin Tarja Halosen vierailun
osakseen saamista runsaista palstamillimetreistä Suomi
tuli Nicaraguan tiedotusvälineissä lukumääräisesti eniten
esille Costa Rican korkotukiluottoskandaalin yhteydessä.
Lehdet uutisoivat, kuinka entinen presidentti toisensa
jälkeen joutui naapurimaassa vangituksi. Asiayhteys ei
ollut Suomelle mairitteleva, vaikka luoton myöntänyttä
maata sinänsä ei syytettykään mistään väärinkäytöksistä.
Suomi-luottojupakassa huomiota herätti nicaragualaisten
tiedotusvälineiden kypsä suhtautuminen naapurimaahan. Vauraampaa ja kehittyneempää ja usein itsensä
paremmaksi kokevaa Costa Ricaa kohtaan ei osoitettu
vahingoniloa vaan aitoa ihailua naapurin instituutioiden
toimivuudesta ja oikeusvaltioperiaatteen vahvuudesta.
El Nuevo Diario julkaisi vielä Halosen vierailun lopuksi
laajan artikkelin, jossa esiteltiin Suomessa asuvien nicaragualaisten elämää. Suomessa nicaragualaiset kaipaavat
rommia ja gallo pintoa, ja aina kun joku menee käymään
kotimaassa, velvoitetaan hänet tuomaan tuliaisina
papuja ja muutama pullo Flor de Cañaa. Suomessa vaikeimmaksi asiaksi haastatellut totesivat mahdottoman
kielen ja kylmyyden, joka “saa sielunkin jäätymään”.
Artikkeli antoi aiheen eräälle paikallisradion toimittajalle todeta ironisesti, että vaikka nicaragualaisilla ei
ole varaa joka päivä laittaa pihviä pöytään, he saavat
sentään gallo pintoa, herkkua, jonka perään Suomen
lihapatojen ääressä asuvat nicaragualaiset itkevät.

Suomen kehitysyhteistyön näkyvyyteen Nicaraguan tiedotusvälineissä vaikutti huomattavasti Suomen tukevien
hankkeiden määrän väheneminen, kun toiminta keskittyi
kolmelle alalle. Kuitenkin La Prensa uutisoi Suomen uusien
kehitysohjelmien Progestion ja Fomevidas aloittamistilaisuuksista niiden toiminta-alueen läänien pääkaupungeissa Juigalpassa heinäkuussa ja Boacossa elokuussa.
Kulttuurin alalla tiedotusvälineissä oli tammikuussa esillä
koreograﬁ, professori Alpo Aaltokosken ja nicaragualaisen, Suomessa tanssin maisteritutkinnon suorittaneen
Sandra Gómezin yhteistuotanto, tanssiesitys, jossa
Aaltokoski esitti muiden numeroiden ohessa tanssimonologinsa Deep. Samassa yhteydessä mainosta sai myös
tanssihankkeeseen kuulunut näyttämövalaistuksen
kurssi, jonka piti valaistusmestari Tuukka Törnblom.

Peru
Suomi esiintyi vuonna 2004 Perun tiedotusvälineissä
harvakseltaan kuten aikaisempina vuosina, mutta raportoitaviakin Suomi-aiheita lehdistä löytyi. Myönteisestä
uutisoinnista vastasivat kulttuuritapahtumat, kansainväliset vertailutulokset, kehitysyhteistyö, itsenäisyyspäivän
vastaanotto sekä tietysti joulupukki. Valitettavasti aikaisempiin vuosiin verrattuna Suomi sai loppuvuodesta osakseen myös varsin laajaa kielteistä julkisuutta. Kielteinen
uutisointi johtui Suomen entisen kunniakonsulin törkeästä
liikennerikkomuksesta alkoholin vaikutuksen alaisena,
mikä johti useiden nuorten vakavaan loukkaantumiseen.

”Suomi on jo viidettä vuotta
peräkkäin maailman vähiten
korruptoiduin maa, ja syyksi
mainittiin se, että suomalaiset
ovat erittäin rehellistä kansaa ja
että tasa-arvoisen yhteiskunnan
vuoksi ihmisten ei tarvitse
ottaa lahjuksia ansaitakseen
lisätienestejä. ”
Kulttuuritapahtumista Aki Kaurismäen Mies vailla
menneisyyttä -elokuvan vierailu Perussa oli menestys, joka myös noteerattiin maan johtavissa sanomalehdissä El Comerciossa sekä La Republicassa.
Varsin näyttävissä artikkeleissa lehdet taustoittivat
elokuvan käsikirjoitusta sekä Kaurismäen veljesten
menneitä saavutuksia. Mies vailla menneisyyttä -elokuvan Oscar-ehdokkuus parhaana ulkomaisena elokuvana muistettiin myös mainita lehtien sivuilla.
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Muista kulttuuritapahtumista Alvar Aalto -näyttelyn
avajaiset rikkoi uutiskynnyksen kuten myös Kan-teleyhtye Käenpiikojen Perun-vierailu, joka niin ikään
huomioitiin sanomalehtien sivuilla. Kanteleyhtye Käenpiiat esiintyi lokakuussa Limassa ja Cuscossa ja pääsi
konserttien yhteydessä lehtien sivuille. Yhtye esiintyi
vierailunsa aikana myös suorassa radiolähetyksessä.
Suomen 87. itsenäisyyspäivälle annettiin uutisarvoa,
ja suurlähettiläs Kimmo Pulkkisen isännöimä itsenäisyyspäivän vastaanotto uutisoitiin näyttävästi kuvien
kera Perun sanomalehdissä. Mainittakoon myös, että
kun Boliviassa, jonka suurlähettilään virkaa Kimmo
Pulkkinen myös hoitaa, vietettiin Suomen itsenäisyyspäivää, kolme Bolivian merkittävintä sanomalehteä
uutisoi juhlista koko sivun, kuvilla varustetuin jutuin.
Suomen kannalta mairittelevat kansainvälisen kilpailukyvyn vertailutulokset pääsivät tietysti otsikoihin,
ja siinähän Suomi paistatteli korkeimmalla pallilla kuten myös korruptiolistalla, josta Suomi löytyi vähiten
korruptoituneena maana listan ensimmäiseltä sijalta.
Tämä sai tietenkin uutisarvoa, varsinkin kun Peru korruptoituneena maana löytyi saman listan sijalta 67. Korruptioartikkelissa mainittiin, että Suomi on jo viidettä
vuotta peräkkäin listan ensimmäinen, ja syyksi mainittiin se, että suomalaiset ovat erittäin rehellistä kansaa
ja että tasa-arvoisen yhteiskunnan vuoksi ihmisten ei
tarvitse ottaa lahjuksia ansaitakseen lisätienestejä.
Suomen tiivis osallistuminen kehitysyhteistyöhankkeisiin
Perussa sai ajoittain huomiota perulaisissa tiedotusvälineissä. Biodamaz -hankkeesta, jonka keskeisenä tavoitteena on kestävä kehitys Amazonin alueella, julkaistiin
artikkeli Suomen osallistumisesta hankkeen yhteistyöhön.
Valitettavasti Suomi sai loppuvuodesta useissa tiedotusvälineissä melko laajaa kielteistä julkisuutta, kun Suomen
sittemmin entinen kunniakonsuli Celso Pastor Belaunde aiheutti vakavan liikennerikkomuksen, joka aiheutti
usean nuoren loukkaantumisen. Onnettomuus sattui,
kun kunniakonsuli ajoi autollaan alkoholin vaikutuksen
alaisena paikalliseen yökerhoon jonottaneiden nuorten
päälle ja aiheutti kahdeksan nuoren loukkaantumisen.
Jokavuotinen joulukuun vakiovieras Perun sanomalehdissä on tietenkin joulupukki. Lukijoille ei artik-kelista
jäänyt epäselväksi, mikä on joulupukin kotimaa, ja artikkelissa kerrottiin myös, että joulupukille lähetettyihin
kirjeisiin voidaan vastata kahdeksalla kielellä ja kaikkiin
joulupukille lähetettyihin kirjeisiin aina vastataan.

Uruguay
Suomi oli poikkeuksellisen paljon esillä Uruguayn tiedotusvälineissä, sillä suomalaisyhtiö Metsä-Botnia suunnitteli sinne suurta sellutehdasta, joka käyttäisi hyväkseen
suomalaisyhtiön omistamia eukalyptusmetsäistutuksia
maan itäosissa. Kyseessä on Uruguayn oloissa suorastaan
jättimäinen, miljardiluokan investointihanke, jolla on suuri
merkitystä maan taloudelliselle kasvulle ja työllisyydelle.
Uruguayn lehdistö seurasi hankkeen etenemistä pitkin
vuotta. Asian tiimoilta julkaistiin kirjoituksia Suomen metsäteollisuudesta ja tietotaidosta, ympäristöpolitiikasta
sekä Suomesta yleisemminkin. Yhtiön edustajat pitivät
maassa useita tiedotustilaisuuksia, ja yhtiö kutsui vuoden
aikana ryhmän uruguaylaisia lehtimiehiä Suomeen tutustumaan vesistön ja ilman laatuun sellutehdaskunnissa.
Suomi oli esillä Uruguayssa myös tammikuussa, jolloin
Suomen purjelaivasäätiön alus kuunari Helena vieraili
Montevideossa ja oli kahden viikon ajan Piriapoliksen satamassa. Kuunari Helena oli koululaiva Suomen Joutsenen
muistopurjehduksella, eli se purjehti saman reitin kun
kuuluisa edeltäjänsä 1930-luvulla kolmella eri mantereella.

Venezuela
Viime vuoden tapaan Suomi esiintyi lehtien taloussivuilla
hyvänä mallimaana. Myös urheilu, etenkin Kimi Räikkösen
saavutukset formulakisoissa, saivat paljon palstatilaa.
Uutta näkyvyyttä tuli lehtien kulttuurisivuille kiitos
kulttuurin painopistevuoden panostuksista. Paikallisen
yhteistyön korruptiota käsittelevä hankeseminaari ylsi
päälehden etusivulle. Nokia johtavana kännykkävalmistajana nousi otsikoihin uusien mallien tuotekehittelijänä.
Suomi tunnettiin laajasti kansainvälisten tilastojen
hyvänä mallimaana. Opposition hallitsema lehdistö
julkaisi tilastoja näyttävästi osoittaakseen hallituksen epäonnistumista korruption kitkemisessä sekä
ihmisoikeuksien ja demokratian edistämisessä. Venezuela sijoittui edelleen tilastojen häntäpäähän.
Paikallisen yhteistyön määrärahalla toteutetuilla hankkeilla oli paljon julkisuusarvoa. Päälehden etusivun
uutiseksi pääsi korruption vastustamista käsittelevä
seminaari, jolle hallitus ilmaisi tukensa seuraavan päivän artikkelissaan. Ihmisoikeuksia käsittelevän kirjan
julkaisemisen avustaminen näkyi mediassa laajasti.
Latinalainen Amerikka oli ulkoministeriön viestintä- ja
kulttuuriosaston painopistealueena, ja tämä mahdollisti edustustojen monipuolisemman kulttuuritarjonnan,
mikä näkyi hyvin päälehdissä. Lisäarvoa ohjelmistoon
toivat edustuston yhteydet paikallisiin toimijoihin,
mikä mahdollisti myös suomalaisten esiintyjien osal-
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listumisen kansainvälisiin kulttuurifestivaaleihin.
Suurlähettilään virka-asuntoa käytettiin tehokkaasti
kamarimusiikkikonsertteihin ja työpajoihin. Myös paikallisen yhteistyön hankkeiden esittelyjä rikastutettiin kulttuuriohjelmilla, mikä lisäsi julkisuusarvoa.

Lähi-itä

Suomen asema korkean teknologian maana oli
myös Venezuelassa kiistaton. Yhä useampi lehti osasi yhdistää Nokian Suomeen, mikä erityisesti mainittiin uutuustuotteita esittelevissä artikkeleissa tai markkinaosuuksia arvioitaessa.

Suomi sai Arabiemiraattien liiton tiedotusvälineissä
huomiota korkean teknologian ja kilpailukyvyn maana
sekä eksoottisena, hyviä palveluja tarjoavana matkailukohteena. Finnish Business Groupin perustaminen,
edustuston järjestämä Suomi-viikko sekä niin sanotut
viihteelliset Suomi-uutiset saivat niinikään palstatilaa

Kulttuuritapahtumista eniten huomiota saivat Alvar Aalto
-näyttely, Suomen omat ﬁlmiviikot, EU-ﬁlmifestivaali sekä
Caracasissa ensimmäistä kertaa toteutettu kansainvälinen
tanssitapahtuma. Aalto-näyttelyä pystyttämään Suomesta saapuneet museon intendentti Kaarina Mikonranta ja
koordinaattori Ulla Kinnunen antoivat haastattelun sekä
lehdille että radioon. Suomen ﬁlmiviikoista julkaistiin
näyttävä artikkeli aiheena Minä ja Morrison -elokuva.
Suurlähettiläs Ora Meres-Wuoren puoliso Tuula MeresWuori esiintyi neljässä eri radio-ohjelmassa ﬁlmiviikkojen
yhteydessä. Haastattelujen tauolla soitettiin suomalaista musiikkia, jota myös esiteltiin asiantuntevasti.
Mainittakoon, että edustusto toimitti sekä radiokanaville
että televisioon käytettäväksi monipuolisen Suomea ja
edustuston kulttuuritoimintaa kuvaavan aineiston.
Kansainvälinen tanssitapahtuma oli Suomelle menestys. Tanssikoreograﬁ Alpo Aaltokoski sai runsaasti median huomiota, ja hän myös antoi lukuisia haastatteluja. Itse tanssitapahtuma esiteltiin
osallistujamaineen koko sivun kuvallisena uutisena. Edustuston saama palaute oli ylistävää.
Suomi näkyi ja kuului myös ulkoministeriön toimittaman materiaalin kuten dvd-aineiston, julisteiden, musiikin ja kirjallisuuden kautta. Paikalliset televisioyhtiöt
ottivat mielellään käyttöönsä aineistoa, jota ne myös
julkaisivat lupaustensa mukaisesti. Radio Caracas toteutti vuotuisen joulunäyttelynsä, johon edustusto
koristeli joulukuusen ja oman vitriinin sekä antoi nauhoitetun haastattelun suomalaisista jouluperinteistä.
Haastattelu oli kuultavissa näyttelyn yhteydessä.
Pohjoismaista vain Suomella ja Norjalla on suurlähetystö Caracasissa. Näin ollen Suomi on ainoa pohjoismainen EU-maa. Norja näyttäytyi lehdistössä lähinnä
öljyntuottajamaiden rinnalla. Ruotsia koskevat jutut
käsittelivät kuningasperhettä ja urheilua, ja Tanska
ja Islanti näkyvät harvemmin lehtien palstoilla. Medialle Pohjoismaat käsitteenä on aika tuntematon.

Arabiemiraattien liitto

Arabiemiraattien liiton kahdessa englanninkielisessä sanomalehdessä, Khaleej Timesissa ja Gulf Newsissä sekä arabiankielisessä Al-Ittihadissa esiintyi eniten Suomi-aiheisia
uutisia. Tunnusomaista uutisoinnille oli uutistekstien
lyhyys, ja laajempia artikkeleita oli vain muutama. Suomi
näkyi kuitenkin lehdistössä muita Pohjoismaita enemmän.
Ylivoimaisesti yleisin Suomeen liittyvä uutisaihe olivat
Nokia ja sen kolmannen sukupolven 3G-matkapuhelinverkon luomiseen liittyvät toimet. Helmikuussa Gulf
News julkaisi kokonaisuudessaan Nokia Networksin toimitusjohtajan Financial Timesille antaman
haastattelun. Nokian kilpailukeinoista sekä uskosta
kasvaviin markkinaosuuksiin Kiinassa, Intiassa ja Indonesiassa kerrottiin useissa sanomalehdissä.

”Suomen vienti Arabiemiraatteihin
ylittää jo viennin Japaniin.”
Muita informaatioteknologia-alan uutisia olivat suomalaisten operaattorien kiihkeä hintakilpailu sekä
suomalaisten tietoturvaohjelmistojen käytön lisääntyminen Lähi-idässä. Gulf News raportoi Dubai Internet Cityyn asettuneen suomalaisen tietoturvatalon
Stonesoftin tuotteiden menevän hyvin kaupaksi suurille yrityksille, mutta että niitä ei välttämättä vielä
osata maassa käyttää ja hallinnoida riittävän hyvin.
Suomen kilpailukyvystä ja alhaisesta korruptiosta oli
mainintoja lehdistössä pitkin vuotta. Sijoittuminen
kärkeen World Economic Forumin kilpailukykyvertailussa uutisoitiin kaikissa pääsanomalehdissä.

Finnish Business Groupin perustaminen
uutisoitiin
Finnish Business Groupin perustaminen ja rekisteröiminen
Dubain kauppakamariin saivat julkisuutta sekä alku- että
loppuvuodesta. Toiminnanjohtaja Pekka Rautimo sanoi Khaleej Timesin haastattelussa, että Suomen vienti
Arabiemiraatteihin ylittää jo Suomen viennin Japaniin ja
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Suomi tukee koulutusta Palestiinalaisalueilla. Kuva: Eeva Johansson

että ryhmän tärkeimpänä tavoitteena on houkutella lisää
osaavia suomalaisyrityksiä Arabiemiraattien markkinoille.
Marimekosta oli pitkä, kuvitettu artikkeli Gulf Newsissa. Marimekkoa kuvattiin kovassa nousussa olevaksi
yritykseksi, jonka tyyli on suomalaisen selkeä ja minimalistinen rohkeine kuvioineen ja raikkaine väreineen.
TeliaSoneran entisen varatoimitusjohtajan Harri Koposen nimittämisestä Kuwaitin Watanaya Telecomin
johtoon kerrottiin näyttävästi Khaleej Timesissa.
Muita lehdistössä esiintyneitä suomalaisyrityksiä olivat
Nokian lisäksi Wärtsilä, Kone, Stonesoft ja Nord Water, joka vie suomalaista lähdevettä Saudi-Arabiaan.
Anneli Jäätteenmäen oikeudenkäyntiä seurattiin niin
arabian- kuin englanninkielisissäkin sanomalehdissä,
mutta muuten Suomen sisäpolitiikka jäi huomiotta.

Suomi-viikolla suvaitsevaisuutta ja kulttuuria
Suomi-viikon näyttelystä Finland - A High Tech Country
Taking Care of its Identity, Tuomas Turriagon pianokonsertista sekä muista viikon kulttuuritapahtumista oli useita
artikkeleita varsinkin englanninkielisissä sanomalehdissä.
Ulkoministeriön Ihminen ja kehitys -tapahtuma
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Tuhat ja yksi askelta mainittiin Gulf Newsissa hyvänä esimerkkinä kampanjasta, jolla lisätään suvaitsevaisuutta ja ymmärtämystä sekä suomalaisten ja arabien välistä vuorovaikutusta.
Jazzduo Tessa Virran ja Olli Peuhun vierailua uutisoitiin mukavasti eri sanoma- ja aikakauslehtien
viihdesivuilla, samoin kuin Abu Dhabissa asuvan suomalaistaiteilija Sinikka Ahokas-Grönin näyttely.
Korutaiteilija Azza Al Qubaisin Suomen vierailusta ja hänen saamistaan vaikutteista kerrottiin arabiankielisissä sanomalehdissä.
Suomi oli lehdistössä suhteellisen hyvin esillä eksoottisena, mutta samalla modernina, hyvien palveluiden matkailukohteena. Valokuvissa esiintyivät
joulupukki, talviset maisemat sekä puhdas luonto.
Formula 1 ja Kimi Räikkönen saivat runsaasti julkisuutta Räikkösen Dubain-vierailun aikana, ja muutenkin
“suomalaissensaatiosta” kirjoitettiin pitkin vuotta.
Muista urheilijoista Jarkko Nieminen esiintyi useimmin tiedotusvälineissä. Matti Nykäsen ongelmista
oli Gulf Newsissa koko sivun kuvallinen artikkeli.
Suomeen liittyviä, yllättäviäkin viihdeuutisia esiintyi
lehdistössä aika ajoin. Esimerkkeinä mainittakoon ilmakitaran maailmamestaruuskilpailut Oulussa, puolison

vuokrauspalvelu sekä äänimaisemahanke, jossa valitaan
sata ihmiskorvalle miellyttävintä akustista ympäristöä.

Iran
Iranin tiedotusvälineissä Suomi esitettiin teknisesti
valveutuneena maana, jossa kuitenkin on korkea työttömyys. Suomen ja Iranin välillä ei ollut korkean tason
vierailuja. Maiden välisistä poliittisista yhtymäkohdista
tai suomalaisen politiikan tapahtumista ei näin ollen
juurikaan raportoitu. Taloudelliset ja tieteelliset uutiset
olivat selkeämmin esillä. Suomesta julkaistiin vuoden
aikana artikkeleita satunnaisesti, ja suurin osa uutisista oli lainattu kansainvälisiltä uutistoimistoilta.
Helsingin yliopistosta oli laaja ja melko yksityiskohtainen puolen sivun artikkeli farsinkielisessä Hamsharisanomalehdessä. Loppuvuodesta uutisoitiin AFP:ltä
lainattu teknologia-Suomen antama varoitus Microsoftin
Internet Explorerin käyttöön liittyvistä ongelmista.
Suomen taloudesta - kauppataseen ylijäämästä ja
työttömyyden noususta - uutisoitiin muutamalla rivillä alkuvuodesta. Suomen mahdolliset ongelmat
sopeutua Kioton ilmastosopimuksen vaatimuksiin noteerattiin melko lyhyesti loppuvuodesta.
Muita suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä sivuttiin
AFP:ltä lainatussa “Finland, Tops in Europe for Wife-Beating” -artikkelissa sekä laittomien aseiden keräämisestä kertovassa lyhyemmässä artikkelissa.
Menestyneet suomalaiset rallikuskit ja mäkihyppääjät mainittiin vuoden kuluessa joitakin kertoja lehtien urheilusivuilla.
Saamelaisvähemmistö noteerattiin yhdessä AFP:ltä lainatussa artikkelissa.

Israel
Suomea koskevia juttuja julkaisi selkeästi eniten Ha’aretzlaatulehti sekä heprean- että englanninkielisessä versiossaan. Jutut keskittyivät lähes yksinomaan Suomeen
hyvinvointivaltiona ja erityisesti Suomen koululaitokseen.
Tämä on selkeä muutos vielä muutama vuosi sitten
vallinneeseen tilanteeseen, jolloin Suomea käsitteleviä
artikkeleita julkaistiin lähinnä kuriositeetteina tai vain
erityisen suurten poliittisten tapahtumien yhteydessä.
Ha’aretz-lehden kolumnisti Avraham Tal aloitti Suomen
koululaitosta koskeneen kirjoittelun OECD:n lukutaitoon
liittyvän tutkimuksen innoittamana. Hän vertaili Israelin ja Suomen koulujärjestelmiä, hallitusten sijoituksia
koulutukseen ja opettajien saamaa arvostusta. Hänen

lopputuloksensa oli, että tällainen vertailu voi olla vain
Suomen eduksi. Suomessa opettajat nauttivat julkista
arvonantoa, koulujen keskinäiset tasoerot ovat pieniä ja
lapset osallistuvat kouluruokailuun, jollaista Israelissa ei
ole. Nämä kaikki seikat vaikuttavat Talin mukaan lasten
koulumenestykseen. Englanninkielellä juttu oli otsikoitu
“Why Finnish children would like to teach”, joka oli hieman
provosoiva suora vertaus samanaikaisesti Israelissa julkaistuun tutkimukseen, jonka mukaan opettajan ammatti
ei ole lainkaan israelilaislasten toiveammattien joukossa.

”Suomessa opettajat nauttivat
julkista arvonantoa, koulujen
keskinäiset tasoerot ovat
pieniä ja lapset osallistuvat
kouluruokailuun. Kolumnisti
Avraham Tal, Ha’aretz.”
Israelilaisen taloustoimittajan Gideon Eshetin toukokuinen vierailu Suomessa poiki paljon keskustelua. Hänen
artikkelinsa julkaistiin Israelin suosituimman hepreankielisen Yedioth Aharonoth -lehden juhlapyhäversiossa.
Perusteellisesti Suomen taloutta ja sosiaalijärjestelmää
käsitellyt artikkeli herätti laajaa huomiota, ja Eshet myös
kutsuttiin television ajankohtaisohjelman paneeliin keskustelemaan yritysten palkkapolitiikasta. Näin toimittajavierailu loi myönteistä Suomi-kuvaa laajemmaltikin.
Eshetin artikkelin julkaisemisen jälkeen muun muassa
knessetin jäsen Yossi Sarid jatkoi aiheesta kirjoittelua
edelleen Ha’aretz-lehdessä. Hän keskittyi ruotimaan
Israelin nykyisen hallituksen talouspolitiikkaa, joka
hänen mukaansa jättää laajat väestönosat sosiaalisen turvaverkon ulkopuolelle. Suomen esimerkin
avulla Sarid osoitti, että hallitus voi tukea hyvinvointijärjestelmää ja onnistua silti myös talouspoliittisissa
tavoitteissaan. Sarid totesi, että tasa-arvo on välttämättömyys, jotta kaikki voivat esimerkiksi opiskella.
Suomessa tämän mahdollistaa opintotuki-järjestelmä.
Israelin talous- ja kauppalehdet kirjoittivat lisäksi Nokiasta, langattoman puhelimen tarjoamista erilaisista yhteistyömahdollisuuksista Suomen ja Israelin välillä sekä tarkemmin israelilaisyrityksen Gazit Globen kiinteistöostoista
Suomessa. Laajemmin huomiota herätti Helsingissä marraskuussa julkistettu hallitusten allekirjoittama kymmenen miljoonan euron sopimus yhteisistä tutkimus- ja kehityshankkeista. Samassa yhteydessä israelilais- ja suomalaisyritykset tapasivat ja keskustelivat jatkoyhteistyöstä.
Kaiken kaikkiaan Suomea koskeva kirjoittelu oli
asiallista, innostunutta ja jopa ihailevaa. Suomesta on Israelin mediassa tullut korkeiden verojen
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pohjoinen valtio, jonka kaikilla kansalaisilla on valtion takaamat yhtäläiset sosiaaliset oikeudet.

Palestiinalaisalueet
Useita Suomea koskevia pieniä artikkeleita julkaistiin
kahdessa suurimmassa palestiinalaisten päivälehdessä
Al Qudsissa ja Al Ayamissa. Suurin osa jutuista oli kerätty
kansainvälisten uutistoimistojen, erityisesti Reutersin,
tarjonnasta. Paikallisten toimittajien jutut käsittelivät ensisijaisesti kahdenvälistä kehitysyhteistyötä.
Opetusalan kehitysyhteistyö sai eniten huomiota. Alivaltiosihteeri Pertti Majasen vierailu huomioitiin artikkelissa,
joka käsitteli hänen tapaamistaan palestiinalaishallinnon
opetusministerin Naim Abu Hommosin kanssa. Kaksi muuta artikkelia käsittelivät tulevaa yhteistyötä suunnitelleen
ryhmän tapaamisia opetusministerin kanssa Ramallahissa
sekä varaministerin kanssa Gazassa. Opetusalaan liittyen
paljon palstatilaa sai myös Suomen sijoittuminen ykköseksi kansainvälisessä kouluvertailussa. Artikkelissa samalla
ihmeteltiin sitä, että kouluissa kuitenkin viihdytään huonosti. Vesialan kehitysyhteistyöhön liittyvän jatkosopimuksen allekirjoittaminen huomioitiin kahdessa lehdessä.
Gazalaisen jalkapalloseuran vierailu Suomeen, jossa pelaajat osallistuivat ammattiyhdistysten kansainväliseen
solidaarisuusturnaukseen, sai sekin huomattavaa palstatilaa. Esillä oli sekä joukkueen suhteellisen hyvä pelimenestys että joukkueen jäsenten tapaaminen Suomen palestiinalaisedustuston päällikön Zuheir Al Wazirin kanssa.
Internetiin liittyviä kysymyksiä käsiteltiin kolmessa artikkelissa. Yhdessä suomalainen tutkija varoitteli internetin sortumisesta vuonna 2006, toisessa
suomalaiset varoittivat uudesta viruksesta ja kolmannessa kerrottiin, kuinka nettiriippuvaisia joudutaan vapauttamaan armeijapalveluksesta.
Pohjoismaiden ja Baltian maiden ulkoministereiden
tapaaminen niin sanotun Geneven rauhanaloitteen
palestiinalaisen ja israelilaisen ministeritason puuhamiehen kanssa Vilnassa elokuussa huomioitiin myös.

Jordania
Suomen saama huomio Jordanian tiedotusvälineissä oli
yhtä vähäistä kuin muiden pienten EU-maiden lukuunottamatta hallitus- tai eduskuntatason vierailuja ja asemamaissa järjestettyjä erityisiä kulttuuritapahtumia.
Jordanian päivä- ja talouslehdet julkaisivat keskimäärin
kerran kuukaudessa kansainvälisten uutistoimistojen uutissähkeitä suurten suomalaisyritysten, kuten
Nokian, Fortumin, Stora Enson ja Wärtsilän, tulos- ja
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muista tiedotteista. Jordanian tiedotusvälineissä oli
mainintoja Aqabassa toimivan, Kemiran omistuksessa olevan Kemapcon lannoitetehtaan toiminnasta.
Suomalaispoliisien osallistuminen irakilaisten poliisioppilaiden koulutukseen Jordanian kansainvälisessä poliisikoulutuskeskuksessa mainittiin lyhyesti.

Kuwait
Suomen saamaan julkisuuteen Kuwaitin tiedotusvälineissä vaikutti maiden maantieteellinen etäisyys.
Englanninkielisessä lehdistössä Suomi oli kuitenkin
suhteellisen hyvin esillä verrattuna muihin saman kokoisiin valtioihin. Useimmiten aiheina olivat talouselämä ja urheilijoiden saavutukset. Kuwaitin lehdistössä
kerrottiin myös kiitettävästi Suomen talouselämästä.
Käsitystä Suomesta huipputeknologian maana edistivät myös artikkelit tietokoneviruksia torjuvasta F-Secure -yhtiöstä.
Suomalaisia liikemiehiä, kuten entinen TeliaSoneran
varatoimitusjohtaja Harri Koponen, siirtyi vuoden
aikana kuwaitilaisen Wataniya Telecom -matkaviestintäyrityksen palvelukseen. Uudet kuwaitinsuomalaiset saivat näkyvyyttä kotimaallensa myös järjestämällä Wataniyan promootiotapahtuman, johon
kutsuttiin suomalaiset autourheilun vaikuttajat Jyrki
Järvilehto, Markku Alén sekä Robert Lappalainen.

”Kuwaitissa huomioitiin myös
Helsingin Veden tytäryhtiön Nord
Waterin vaikeudet viedä vettä
arabimaiden ja erityisesti SaudiArabian markkinoille.”
Kuwaitissa huomioitiin myös Helsingin Veden tytäryhtiön Nord Waterin vaikeudet viedä vettä arabimaiden ja erityisesti Saudi-Arabian markkinoille.
Lokakuussa kerrottiin Kuwaitin parlamentin valtuuskunnan Suomen vierailusta. Marraskuussa
Kuwait Times -sanomalehti kertoi Suomen hallituksen sulkeneen tshetsheenijärjestön Soneran internetpalvelimella toimineet nettisivut.
Kuwaitissa kiinnitettiin huomiota myös Sonkajärvellä järjestettyihin eukonkantokisoihin,
joissa virolaispariskunta menestyi kuitenkin tällä kertaa suomalaisosallistujia paremmin.

Joulukuussa oli ilahduttavaa lukea Kuwait Times
-sanomalehden joululiitteestä artikkeli, jossa kerrottiin Suomen Lapista joulupukin kotina.

Libanon
Kaksi toimittajavierailua Suomeen toivat runsaasti
myönteistä palstatilaa Suomesta arabiankielisessä Al
Hayat -lehdessä ja libanonilaisessa ranskankielisessä
L’Orient Le Jour -lehdessä. Muilta osin Suomi sai edellisvuosien tavoin vain vähäistä huomiota Libanonin
tiedotusvälineissä, kuten muutkin pienet EU-maat.
Arabiankielisen Al Hayat -lehden arvostettu Damaskoksen kirjeenvaihtaja Ibrahim Hamidi kirjoitti syyskuisen
Helsingin-vierailun pohjalta kymmenkunta Suomen
ulkopolitiikkaa käsittelevää artikkelia ja uutisjuttua
sekä lisäksi Nokian menestystarinaa selostavan kirjoituksen. Ulkoministeri Erkki Tuomiojan haastattelussa käsiteltiin kattavasti Suomen ulkopoliittisia
kannanmäärittelyjä arabialaislukijoita erityisesti kiinnostavista kysymyksistä. Näitä olivat muun muassa
Lähi-idän rauhanprosessi ja Irakin ja Iranin tilanne.
Ranskankielisen L’Orient Le Jour -lehden musiikkitoimittaja Edgar Davidian laati joulukuussa useita kirjoituksia
marraskuisesta matkastaan Helsinkiin. Hän esitteli
ihaillen suomalaista valtion tukemaa musiikkikasvatusta ja sen korkeatasoisimpia tähtioppilaita, kuten Sakari
Oramoa ja Olli Mustosta. Muissa artikkeleissa kerrottiin hyvin myönteiseen sävyyn Suomen monipuolisesta
kulttuurielämästä. Aiheina olivat Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmä, Albert Edelfeltin taide, Pentti
Holapan teokset ja suomalais-libanonilaisen dokumenttiﬁlmiohjaajan Jean Bitarin menestysura Suomessa.
Libanonin englannin- ja ranskankieliset päivä- ja
talouslehdet julkaisivat silloin tällöin kansainvälisten uutistoimistojen uutisia suurten suomalaisyritysten, kuten Nokian, Fortumin, Stora Enson
ja Wärtsilän, tulos- ja muista tiedotteista.
Libanonilainen päivälehti The Daily Star julkaisi viihteellisen erikoisjutun karaoken maailmanmestaruuskisoista Heinolassa elokuussa. Naisten sarjan
voitti beirutilainen Samantha Sayegh, jonka arvio
matkasta oli: “Suomalainen kaupunki oli pieni ja
rauhallinen, ja sää oli huono, minkä takia kaupungissa pystyi keskittymään kisaan erinomaisesti”.

Saudi-Arabia
Suomen saamaan julkisuuteen Saudi-Arabian tiedotusvälineissä vaikutti maiden etäisyys. Englanninkielisessä
lehdistössä Suomi oli kuitenkin suhteellisen hyvin esillä
verrattuna muihin saman kokoisiin valtioihin. Useimmiten
aiheina olivat talouselämä ja urheilijoiden saavutukset.

Saudi-Arabian lehdistössä Suomea käsiteltiin eniten
talouden näkökulmasta. Nokian menestymisen eri
käänteet vuoden aikana, esimerkiksi tiedot sen osavuosikatsauksista, raportoitiin varsin tarkasti. Myös Nokian
vaikutuksesta Suomen yleisemmälle taloudelliselle kehitykselle kerrottiin. Tämä näkökulma ei yleensä tullut
esille niissä artikkeleissa, joissa käsiteltiin vain yhtiön
valmistamaa teknologiaa. Nokian kannalta merkittävä
tapahtuma Saudi-Arabiassa oli uskonnollisin perustein
aiemmin kiellettyjen kamerakännyköiden käytön salliminen joulukuussa. Yhtiön valmistamat kamerakännykät
olivat jo musta pörssin kaupassa olleet varsin suosittuja.
Käsitystä Suomesta huipputeknologian maana edistivät myös artikkelit tietokoneviruksia torjuvasta F-Secure-yhtiöstä.
Lisäksi yksittäisistä yrityksistä olivat esillä Kvaerner
Masa Yards ja sen laivatoimitukset, metsäyhtiöistämme UPM-Kymmene ja Stora Enso sekä muista yrityksistä Finnair, Kone ja Fortum. Suomen talouselämästä
kerrottiin myös yleisemmällä tasolla, esimerkiksi
inﬂaatiovauhdista. Myös Suomen saamat ykkössijat kansainvälisessä kilpailukykytutkimuksessa sekä
korruptiotutkimuksessa uutisoitiin saudimediassa.
Paikallisista tapahtumista huomioitiin lähinnä vain Iraqgateksi kutsuttu oikeudenkäynti entistä pääministeriä
Anneli Jäätteenmäkeä sekä presidentin neuvonantajaa
Martti Mannista vastaan. Yleisesti ottaen Suomen poliittisia tapahtumia käsiteltiin selvästi vähemmän kuin
edellisenä vuonna, jolloin Irak-jupakka oli kuumimmillaan.
Suomi esiintyi Saudi-Arabiassa myös eksoottisena ja sääoloiltaan erilaisena pohjoisena maana. Tällaista mielikuvaa korostivat Rovaniemen
Snow Show -jäänveistotapahtumasta sekä Lapin
hiihtomahdollisuuksista kertovat artikkelit.

”Nokian kannalta merkittävä
tapahtuma Saudi-Arabiassa oli
uskonnollisin perustein aiemmin
kiellettyjen kamerakännyköiden
käytön salliminen joulukuussa.”
Urheilu-uutisissa Suomi sai julkisuutta etenkin autourheilun ansiosta, kun palstoilla komeilivat formulakuski Kimi
Räikkönen ja ralliautoilija Marcus Grönholm. Myös talviurheilu, kuten jääkiekkoilu ja alppihiihto, pääsivät esille.
Suurlähetystö edisti Suomi-tietoutta tekemällä yhteistyössä paikallisten sanomalehtien kanssa artikkelin
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Suomen talouselämästä. Itsenäisyyspäivän yhteydessä
laadittiin yhteistyössä Suomi-liite, jossa kerrottiin Suomen yhteiskunnasta sekä suhteista Saudi-Arabiaan.

Syyria
Suomen saama huomio Syyrian tiedotusvälineissä
oli yhtä vähäistä kuin muiden pienten EU-maiden,
jos näistä maista tehtyjä hallitus- tai eduskuntatason vierailuja ja asemamaissa järjestettyjä erityisiä kulttuuritapahtumia ei oteta huomioon.
Arabiankielisen Al Hayat -lehden arvostettu Damaskoksen kirjeenvaihtaja Ibrahim Hamidi kirjoitti syyskuisen
Helsingin-vierailun pohjalta kymmenkunta Suomen ulkopolitiikkaa käsittelevää artikkelia ja uutisjuttua sekä
lisäksi Nokian menestystarinaa selostavan kirjoituksen.
Ulkoministeri Erkki Tuomiojan haastattelussa käsiteltiin
kattavasti Suomen ulkopoliittisia kannanmäärittelyjä
arabialaislukijoita erityisesti kiinnostavista kysymyksistä. Näitä olivat muun muassa Lähi-idän rauhanprosessi, Irakin ja Iranin tilanne sekä EU:n ja Syyrian väliset
assosiaatiosopimusta koskevat neuvottelut ja tähän
liittyen osapuolten kannanotot joukkotuhoaseisiin.
Syyrian päivä- ja talouslehdet julkaisivat keskimäärin kerran kuukaudessa kansainvälisten uutistoimistojen uutissähkeitä suurten suomalaisyritysten, kuten Nokian, Fortumin, Stora Enson ja Wärtsilän, tulos- ja muista tiedotteista.

”Syyrian ensimmäisen
hampurilaisravintolan,
suomalaisen Hesburgerin avajaiset
Damaskoksessa elokuussa
huomioitiin kaupallisissa
tiedotusvälineissä.”
Syyrian lehdissä kerrottiin Helsingistä käsin toimivan
Marius Dariuksen Mimecentre-ryhmän pantomiimiesityksistä Damaskoksen kansainvälisen teatterifestivaalin
yhteydessä. Syyrian ensimmäisen hampurilaisravintolan, suomalaisen Hesburgerin avajaiset Damaskoksessa
elokuussa huomioitiin kaupallisissa tiedotusvälineissä.

Afrikka
Algeria
Suomi sai muiden Pohjoismaiden tapaan melko vähän
julkisuutta Algerian tiedotusvälineissä. Ulkomaista julkisuudessa käsiteltiin arabi- ja muslimimaailman lisäksi
Algerialle tärkeitä kumppaneita, kuten Ranskaa, Italiaa ja
Espanjaa. Myös Yhdysvallat sai paljon huomiota. Suomea
koskeva uutisointi oli kuitenkin sävyltään myönteistä.
Talousuutisissa huomiota sai Suomen hyvä sijoittuminen erilaisissa kansainvälisissä vertailututkimuksissa.
Tiedotusvälineet huomioivat maiden välisen investointisuojasopimuksen valmistumisen. Myös ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäen tuleva
vierailu kauppavaltuuskunnan kanssa uutisoitiin.
Nokia nousi esille lukuisissa eri yhteyksissä. Algeriassa
kirjoitettiin näyttävästi myös Metson paperi- ja kartonkikonetoimituksista algerialaiselle asiakkaalleen. Yrityksiä koskevassa uutisoinnissa tuotiin esille Suomen
panostus teknologiseen tutkimukseen ja insinöörikoulutukseen. Algerialaiset lehdet kirjoittivat myös Suomen
ympäristöpolitiikasta ja pohjoisesta luonnosta Algeriassa järjestetyn pienen metsänäyttelyn yhteydessä.

”Tuhat ja yksi askelta -kampanjan
yhteydessä Helsingissä
järjestetty seminaari herätti
algerialaistoimittajia pohtimaan
naisen asemaan liittyviä
kysymyksiä.”
Suomeen matkusti Algeriasta ja naapurimaasta Tunisiasta yhteensä kahdeksan osallistujaa Family, Society
and Empowerment of Women -naisseminaariin, joka
järjestettiin ulkoministeriön arabikulttuuriin perehdyttävän Tuhat ja yksi askelta -kampanjan yhteydessä. Osallistujien joukossa oli muun muassa Algerian perhe- ja
naisasiaministeri. Tapahtuma herätti algerialaistoimittajia pohtimaan naisen asemaan liittyviä kysymyksiä.

Egypti
Suomesta kertovia uutisia ja artikkeleita julkaistiin Egyptin
lehdissä ennätysmäärä, yhteensä 97, verrattuna edellisvuoden 26:een ja vuoden 2002 46:een. Syyt juttujen määrän kolminkertaistumiseen ovat kahdenlaiset: ensinnäkin
Suomesta tehtiin paljon työvierailuja ja toiseksi Suomessa järjestettiin egyptiläisiä kiinnostavia tapahtumia.
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Suomesta kävi työvierailuilla monenlaista huomionarvoista väkeä. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Paula Lehtomäki teki työvierailun Egyptiin maaliskuussa,
ja ulkoministeri Erkki Tuomioja kävi palestiinalaisten
johtajan Jasser Arafatin hautajaisissa Kairossa marraskuussa. Lokakuussa julkaistiin uutisia ja otteita ministeri
Tuomiojan arabilehdistölle antamasta haastattelusta.

Analyyttisiä Suomea koskevia kirjoituksia tai ohjelmia
ei mediassa juuri ollut. Tämä on ymmärrettävää, kun
ottaa huomioon Suomen koon ja etäisyyden Etelä-Afrikasta. Suomi ei kuitenkaan tässä suhteessa juurikaan
poikennut samankokoisista eurooppalaisista maista.
Tiedotusvälineiden kautta välittyvä kuva Suomesta oli
perusvireeltään varsin nykyaikainen ja myönteinen.

Suomalaisia kulttuurialan tapahtumia Egyptin lehdistö huomioi niinikään. Mika Waltarin kirjallisten töiden
näyttely Aleksandrian uudessa kirjastossa lokakuussa
sai mediajulkisuutta. Kairossa ja Aleksandriassa järjestetty Göran Schildtin säätiön tuoma Hajji-kuvanäyttely
ei myöskään jäänyt vaille mediahuomiota. Toukokuussa
Aleksandriassa suurlähetystön järjestämä Visions of
Finland -kuvanäyttely uutisoitiin muutamissa lehdissä.

Korkea teknologia ja kulttuuri esillä

Toisena syynä juttujen runsauteen olivat egyptiläisiä kiinnostavat tapahtumat Suomessa. Helsingissä Ulkopoliittisen instituutin syyskuussa järjestämä
konferenssi arabireformeista uutisoitiin näyttävästi.
Samoin sitä ennen Helsingissä järjestetty saman
alan seminaari, jossa käsiteltiin naisten asemaa arabimaailmassa, sai Egyptissä mediajulkisuutta.
Suomen itsenäisyyspäivänä kahdessa suuressa
lehdessä, Al-Ahramissa ja Al-Akhbarissa, julkaistiin Suomen suurlähettilään Hannu Mäntyvaaran
laajat, Suomea esittelevät kirjoitukset.
Sähköisessä mediassa televisiokanavilla Suomi oli sielläkin
esillä poikkeuksellisesti. Egyptin TV-2-kanavalla uutisoitiin
itsenäisyyspäivä ja esitettiin Suomesta kertova dokumenttiﬁlmi, jonka yhteydessä haastateltiin suurlähettilästä.
Egyptin mediassa Suomesta kerrottiin vain hyviä tai
neutraaleja asioita, mitä mediajulkisuuden sisältöön
tulee. Suomen ulkopoliittista linjaa pidetään Egyptissä
esimerkillisenä maltillisuutensa ja tasapuolisuutensa
vuoksi. Myös Suomen mainetta nostavia hyviä erikoisuuksia mainittiin. Suomen kehitystarinaa köyhästä
maatalousmaasta korkean teknologian moderniksi taloudeksi ylistettiin. Nokian menestys mainittiin
useimmin tästä esimerkkinä. Toiseksi useimmin mainittiin suomalaisten ihailtava lahjomattomuus ja ykkössija Transparency Internationalin vertailulistalla.

Etelä-Afrikka
Suomen näkyvyys Etelä-Afrikan tiedotusvälineissä säilyi suurin piirtein ennallaan edellisvuoteen
verrattuna. Suomen julkinen proﬁili Etelä-Afrikassa näyttäisi viime vuosina vakiintuneen. Kiinnostus
pohjautui edelleen pitkälti Suomen taloudelliseen
ja teknologiseen menestykseen sekä urheiluun.

Etelä-Afrikan median kiinnostus kohdistui pääasiassa
kotimaan ja lähialueen tapahtumiin, ja kansainväliset
uutiset käsittelivät suurimmaksi osaksi Afrikan asioita,
suurvaltapolitiikkaa ja taloutta. Molemmissa tapauksissa Suomi sisältyi tavallisesti nimeltä mainitsematta
suurempiin kokonaisuuksiin kuten Euroopan unioniin.
Suomen julkisuudessa saama kohtelu ei kuitenkaan
poikennut samankokoisista eurooppalaisista valtioista.
Suomen poliittisesta elämästä oltiin kiinnostuneita vain
poikkeustapauksissa. Pienehköistä maista vain Ruotsi
erottui näkyvyytensä puolesta jossain määrin muista.
Suomi hyötyi Nokian menestyksestä sekä muun muassa huomattavaa julkisuutta saaneista autourheilijoista. Nokia-uutisointia tosin leimasivat Nokian
vaikeudet markkinaosuutensa säilyttämisessä.

”Suomen kaivosteollisuus sai
näkyvyyttä alan erikoislehdessä,
kun eteläafrikkalainen
kaivosyritys suunnitteli kaivoksen
ostoa Suomesta.”
Myönteinen Suomi-kuva levisi urheilun lisäksi erityisesti taloutta koskevan uutisoinnin kautta. Suomea
käsittelevät jutut kertoivat useimmiten hyvin hoidetusta kansantaloudesta ja kyvystä käyttää hyväksi uusia
teknologioita. Suomen erinomainen sijoittuminen sekä
kilpailukyky- että korruptiovertailuissa huomattiin jälleen. Suomen kaivosteollisuus sai jonkin verran näkyvyyttä alan erikoislehdessä, kun eteläafrikkalainen
kaivosyritys suunnitteli kaivoksen ostoa Suomesta.
Kulttuurin saralla suomalainen klassinen musiikki, lähinnä Sibelius, sai suhteellisen paljon kuuluvuutta Classic
FM -kanavalla. Myös suomalaista pop-musiikkia kuultiin
radiokanavilla, vaikkakaan kappaleiden alkuperämaata
ei yleensä mainittu. Myönteistä julkisuutta paikallisissa
tiedotusvälineissä saivat ajoittain erityisesti paikallisen
yhteistyön määrärahan kautta rahoitetut hankkeet.
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Eukonkanto kiinnostaa eteläafrikkalaisia
Suomea koskevia kuriositeettiuutisia ilmestyi mediassa aika ajoin. Tällainen oli Sonkajärven eukonkantokilpailu, joka näkyi sekä painetussa että sähköisessä mediassa. Myös Suomea puhuva joulupukki
näkyi jälleen kansallisilla tv-kanavilla joulukuussa.
Korkean tason vierailut antoivat hyvän tilaisuuden julkisuuden hankkimiseen. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäen käynti syyskuussa uutisoitiin
erityisesti talousalan lehdissä. Samoin uutisoitiin europarlamentaarikko Paavo Väyrysen esiintyminen lokakuussa
Etelä-Afrikan parlamentin ulkoasiainvaliokunnassa.
Suurlähetystö pyrki edesauttamaan Suomen tunnetuksi
tekemistä Suomeen suuntautuvien toimittajavierailujen avulla. Mail & Guardiania edustava toimittaja John
Matshikiza vieraili Suomessa huhtikuussa. Matkan anti
jäi kuitenkin yhteen Suomea käsittelevään kolumniin,
jossa ihmeteltiin vierastyövoiman vähyyttä Suomessa
muuhun Eurooppaan verrattuna. Toimittaja Matshikizan haastattelu ilmestyi Helsingin Sanomissa.

Etiopia
Suomi oli esillä etiopialaisissa tiedotusvälineissä edellisvuosien tapaan melko harvoin. Suuri osa uutisoinnista liittyi Suomen ja Etiopian väliseen kehitysyhteistyöhön. Yleensä ottaen Etiopian tiedotusvälineissä
uutisoidaan kattavasti kehitysyhteistyöhankkeista.
Suomeen liittyvä uutisointi oli melko samanlaista verrattuna muihin Pohjoismaihin. EU-maista suuret avunantajamaat ja maat, joiden kanssa Etiopialla on erityisen
vahvat suhteet, olivat enemmän esillä sekä kehitysyhteistyöstä että muista aiheista kertovissa uutisissa.

”Addis Abebassa järjestettyyn
naissuurlähettiläiden hivtestaukseen osallistui myös
Suomen asiainhoitaja Kirsti
Aarnio.”
Lokakuussa presidentti Martti Ahtisaari vieraili Etiopiassa YK:n pääsihteerin nimittämänä Afrikan sarven
humanitaarisen kriisin erityisedustajana. Presidentti Ahtisaari on erityisedustajan roolissaan vieraillut
Etiopiassa noin puolen vuoden välein heinäkuusta
2003 lähtien. Yleensä uutisissa mainittiin Ahtisaaren tausta entisenä Suomen presidenttinä.
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EU:n elokuvafestivaalit huomioitiin hyvin tiedotusvälineissä. Suomen festivaalielokuvan Menolippu Mombasaan mainoskuva valittiin festivaalien mainosjulisteen
pääkuvaksi, ja se sai näin muitakin enemmän julkisuutta.
Informaatioteknologia ja tietoyhteiskunta-aiheet
saivat etiopialaisessa mediassa huomiota, ja muun
muassa suomalaisen Millennium-teknologiapalkinnon myöntäminen uutisoitiin sanomalehdissä.
Nokian tuotekehittelystä julkaistiin joitakin lyhyitä uutisia.
Nokia voitti tarjouskilpailun Etiopian matkapuhelinverkon
laajentamisesta, ja tämä uutisoitiin laajasti. Nokian ja
Etiopian ainoan matkapuhelinoperaattorin, valtion omistaman Ethiopian Telecommunicationsin välillä solmittu
sopimus kattaa verkon laajentamisen koko maassa.

Kehitysyhteistyötä ja aidsin vastaista
taistelua
Suomen ja Etiopian välisten yhteistyöneuvottelujen
pöytäkirjan allekirjoitus uutisoitiin televisiossa samoin
kuin rahoitussopimuksen allekirjoittaminen Etiopian
vaalivalmistelujen tukemiseksi. Etiopian television ETV:
n amharan- ja englanninkielisissä uutisissa Suomi oli
joitakin kertoja esillä paikallisen yhteistyön määrärahoilla tuetun hankkeen uutisoinnin yhteydessä.
Suomen itsenäisyyspäivän jälkeen englanninkielinen Capital-sanomalehti haastatteli väliaikaista asiainhoitajaa
Kirsti Aarniota. Haastattelun pääaiheita olivat Etiopian
ja Suomen välinen kehitysyhteistyö ja kauppasuhteet.
Kansainvälisen hiv/aids-päivän teema oli naiset ja hiv/
aids. Addis Abebassa järjestettyyn naissuurlähettiläiden
testaukseen osallistui myös Suomen asiainhoitaja Kirsti
Aarnio. Muut testaukseen osallistujat olivat Yhdysvaltain,
Intian ja Tanskan suurlähettiläät. Tilaisuus sai näkyvyyttä
niin lehdistössä kuin televisiossakin. Lisäksi Addis Abeban
kaupunginjohtaja myönsi testaukseen osallistuneille kaupungin kunniakirjan, jonka jakotilaisuus myös uutisoitiin.

Kenia
Suomi oli aikaisempia vuosia enemmän esillä Kenian
lehdistössä. Erityisesti kehitysapuun liittyvät kysymykset
saivat julkisuutta. Suomen maine maailman vähiten korruptoituneena maana oli laajasti esillä eri tahoilla. Nokia
ja ralliautoilu kiinnostivat kenialaisia toimittajia. Tiedotusvälineiden uutisointi oli lehdistön osalta usein epätarkkaa, mutta televisiouutisten taso oli laadukkaampaa.
Kenian valinta yhdeksi Suomen kahdenvälisen avun
päävastaanottajamaaksi ei itsessään saanut suurta

huomiota. Ainoastaan maaseudun sähköistämishankesuunnitelmat ylittivät uutiskynnyksen.
Sen sijaan erillisistä kansalaisjärjestöjen ja paikallisen
yhteistyön määrärahoilla tuetuista hankkeista uutisoitiin
tasaisesti pitkin vuotta. Tällaisia olivat muun muassa
Suomen World Visionin hanke tyttöjen ympärileikkauksen
(FGM) lopettamiseksi. Esillä olivat myös kansainvälisen
FGM-konferenssin yhteydessä masaille perustettujen
koulujen kalustaminen sekä demokratiaa, ihmisoikeuksia
ja hyvää hallintoa tukevat hankkeet. Artikkeleissa tuotiin
esille Suomen hankkeiden pyrkimys pienentää tuloeroja.

Suurlähettiläs korosti hyvää hallintoa
Suomen pääseminen jo toistamiseen korkeimmalle
palkintopallille Transparency Internationalin vähiten korruptoituneiden maiden joukossa huomioitiin
kaikissa raportista kertovissa lehdissä. Suomen hyvä
maine oli usein esillä myös muissa yhteyksissä.
Suurlähettiläs Matti Kääriäiselle tämä saavutus antoi erinomaisen mahdollisuuden tuoda esiin hyvän
hallinnon merkitystä maan talouden elvyttämisessä.
Suurlähettilään hyvää hallintoa korostava kriittinen
puheenvuoro kansalaisjärjestöhankkeisiin liittyen sai
myös hyvin palstatilaa Kenian toiseksi laajimmalle levinneessä päivälehdessä The East African Standardissa.
Kenia sai apua kansainvälisestä Global Fundista taisteluunsa malariaa ja hiv/aidsia vastaan. Suomen tukema malariantorjuntahanke oli useampaan otteeseen
lehdissä. Hankkeeseen liittyvästä hyttystutkimuksesta
oli koko sivun mittainen laaja selvitys. Paikallisten
sairaaloiden saamista tietokone- ja laboratoriotarvikelahjoituksista uutisoitiin samoin näyttävästi.
Hanketta toteuttava järjestö Merlin valittiin yhdeksi Global Fundin kautta tulevan avun välittäjäksi.
Suomen yhdessä UN Habitatin ja Kenian hallituksen kanssa toteuttama pilottihanke osana suurempaa Habitatin slummienkohentamishanketta oli
esillä niin lehdissä kuin televisiossakin. Julkisuutta
sai myös uusi edullisin kustannuksin toteutettava talonrakennushanke Mavokon kunnassa.
Tasavallan presidentti Tarja Halosen käynnistä Tansaniassa ja globalisaatioraportin allekirjoittamisesta
Tansanian presidentti Benjamin Mkapan kanssa tiedotettiin kuvatekstillä. Lehden mukaan nämä kaksi
maan päämiestä pyysivät harkitsemaan uudelleen globalisaatiota, joka taloudellisen kasvun tuottamisesta
huolimatta samalla myös syventää monien kurjuutta.

Kännyköiden maa pohjoisessa
Nokiaa koskevaa uutisointia oli pitkin vuotta. Lehdistö käsitteli niin osakkeiden ja matkapuhelimien
hintojen kehitystä ja vaikutusta Nokian asemaan
kuin tansanialaisen Nokian palveluksessa olleen insinöörin menestystä kunnallisvaaleissa.
Nokia mainittiin myös artikkelissa, jonka aiheena oli
Suomen kuluttajaviranomaisten huoli nuorten ylenpalttisesta kännyköiden käytöstä ja vanhemmille lankeavista
korkeista puhelinlaskuista. Ongelman syyksi mainittiin
erityisesti uudet televisiopelit. Uutisen mukaan “tuossa
pohjoisessa maassa” on yksi maailman korkeimmista
kännykkämääristä henkeä kohden, ja moni lapsi saa
oman matkapuhelimensa heti kouluun mennessään.
Vähemmän mairittelevaa julkisuutta toi parikin lehtikirjoitusta englantilaisessa vankilassa tuomiotaan odottavan
kenialaisen juoksijan Billy Konchellahin kansalaisuuden
vaihto suomalaiseksi. Näkyvän uutisoinnin taustalla lienee
enemmänkin ongelmaksi muodostunut kenialaisen urheilijan kansalaisuuden vaihto kuin häneen kohdistettu syyte.
Konchellahin tapauksessa lehtitiedon mukaan Kenian
viranomaiset yllättyivät uudesta kansalaisuudesta, joka
esti Kenian paikallista edustustoa auttamasta juoksijaa.
Konginkankaan kuolonkolari uutisoitiin heti onnettomuutta seuraavana päivänä. The East African Standard tiesi kertoa, että tämä oli Suomen historian suurin tietapaturma.
Suomalainen tutkimus alkoholinkäytön vaikutuksesta miesten ja naisten hormonitasoon ei sekään
jäänyt kenialaisilta toimittajilta huomaamatta.
Suomalaisten autourheilijoiden tunnettavuus Keniassa oli yhä vielä hyvä, vaikka Kenian jääminen
pois safarirallista on hehkuttamista vähentänytkin.
Urheilusivuilla seurattiin näyttävin otsikoin suomalaisten ralliautoilijoiden menestystä maailmalla.
Vuoden viimeinen Suomea koskeva uutinen esitteli värikuvan kanssa maailman suurimman risteilijän Color Fantasyn Masa-Yardsin telakalla.

Marokko
Suomi oli suhteellisen vähän esillä Marokon tiedotusvälineissä. Suomen näkyvyyttä voi verrata muihin pieniin eurooppalaisiin maihin, ja Suomi-kuva
pysyi samanlaisena kuin aiempina vuosina. Suomea
koskevat uutiset Marokon mediassa olivat peräisin
maan tietotoimiston Maghreb Arab Pressen kirjeenvaihtajilta, Le Matin -lehden Pohjoismaiden kirjeenvaihtajalta sekä kansainvälisiltä uutistoimistoista.
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Suomen tukema Matolan terveyskeskus. Kuva: Toivo Kettunen.

Suomi mainittiin vuoden tärkeimpien EU-kokousten
uutisoinnin yhteydessä. Jotkin yksittäiset tapahtumat, kuten Helsingin julkisen liikenteen lakko, ylittivät uutiskynnyksen. Transparency Internationalin
korruptiotutkimuksen tulokset olivat Marokossa
suuri mediatapahtuma. Marokko oli pudonnut monta sijaa, ja Suomi oli maailman vähiten korruptoitunut
maa. Nokia ja muun muassa sen suurkaupat Libyassa olivat useita kertoja esillä tiedotusvälineissä.
Marokon talousministeri Abderazzak El Mossadeqin keväällä tehdystä Suomen vierailusta kerrottiin lehdissä.
Uutinen kuvasi lyhyesti ministerin kiertomatkaa Tanskaan, Ruotsiin ja Suomeen. Suurlähettiläs Esko Kiurun
tapaamisista useiden marokkolaisten ministerien kanssa
syyskuussa kerrottiin myös tiedotusvälineissä. Sen sijaan
kolmen marokkolaisen naisaktivistin osallistuminen Helsingissä järjestettyyn nais- ja perheasioiden seminaariin
jäi lähes kokonaan vaille julkisuutta, mihin epäilemättä
vaikutti pääedustaja Latifa Jbabdin sairastuminen paluumatkalla. Uutisiin pääsi ansioidusti marokkolaisen naisjärjestön perhelakia käsitellyt kaksipäiväinen seminaari,
jonka Suomi oli edustustonsa välityksellä rahoittanut.
Suomi ei osallistunut EU:n Marokossa järjestämään
jazz-festivaaliin eikä myöskään EU:n ﬁlmiviikkoon.
Lapsia ja aikuisia -elokuvan esittäminen Marrakechin
ﬁlmifestivaaleilla mainittiin lyhyesti. Edustuston järjestämän My Forest -näyttelyn avajaiset Rabatin
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yliopistolla eivät saaneet julkisuutta, vaikka siitä oli
tiedotettu aktiivisesti. Urheilussa huomattiin suomalaisten menestys muun muassa autourheilussa.

Mosambik
Mosambikin tiedotusvälineiden kiinnostus painottui
Suomen ja Mosambikin väliseen kehitysyhteistyöhön, ja
tällä saralla Suomi sai vuoden aikana paljon myönteistä
julkisuutta edellisvuosiin ja muihin saman kokoisiin maihin
verrattuna. Suomesta sinänsä ei kirjoitettu juuri lainkaan.
Tiedotusvälineiden suurin yksittäinen Suomea koskeva uutisaihe oli ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Paula Lehtomäen ja suomalaisen yritysvaltuuskunnan
vierailu Mosambikiin. Maan suurimman viikkolehden
Savanan päätoimittaja Fernando Gonçalves matkusti vierailun alla Helsinkiin haastattelemaan ministeri
Lehtomäkeä. Tuloksena oli kolmen sivun kirjoitus, jossa oli kuvia Helsingistä sekä ministeri Lehtomäestä.
Savana kirjoitti, että Lehtomäen vierailun päätarkoituksena oli aloittaa uusi luku Suomen kehitysyhteistyössä
ja kytkeä se entistä tiiviimmin kauppaan ja investointeihin. Kirjoituksessa todettiin, että Mosambik on Suomen
suurin pitkäaikainen kehitysyhteistyökumppani ja sen
saama apu on noin 20 miljoonaa euroa vuodessa.

Ambomaalainen internet-kahvila. Kuva: Martti Lintunen.

Ministeri Lehtomäen mukaan Mosambik on edistynyt hyvin viime vuosina ja kehitysyhteistyötä on
mahdollista tulevaisuudessa lisätä entisestään.
Lehtomäen mukaan suurin ongelma kehitysyhteistyössä on korruptio, jonka kitkemiseen Mosambikin
olisi paneuduttava tosissaan, Savana kirjoitti.

”Lehtomäen vierailun
päätarkoituksena oli aloittaa uusi
luku Suomen kehitysyhteistyössä
ja kytkeä se entistä tiiviimmin
kauppaan ja investointeihin.
Päätoimittaja Fernando
Gonçalves, Savana.”
Ministeri Lehtomäen vierailu uutisoitiin näkyvästi myös
muissa suurissa tiedotusvälineissä. Maan suurin päivälehti Notícias kertoi etusivullaan ministerin vierailusta
sekä erityisesti Suomen ja Mosambikin välisen investointisuojasopimuksen allekirjoittamisesta Mosambikin
pääministeri Luísa Dias Diogon kanssa. Lehti kirjoitti vierailun yhteydessä elinkeinoelämän kanssa järjestetyistä
seminaareista ja erityisesti naisyrittäjyysseminaarista.
Ministeri Lehtomäen vierailu sekä investointisuojasopimuksen allekirjoitus uutisoitiin Mosambikin
valtion television ja yksityisen STV-televisioyhtiön iltauutisissa sekä Mosambikin tietotoimiston
AIM-newsin englanninkielisessä palvelussa.
Suomen kehitysyhteistyö sai paljon julkisuutta, kun
Mosambikin presidentti Joaquim Alberto Chissano
vihki käyttöön kaksi Suomen rahoittamaa hanketta: Chimoion kestävän kehityksen keskuksen sekä
Xai-Xain kaupungissa sijaitsevan säähavaintotutkan.

Molemmat tilaisuudet uutisoitiin kaikissa suurissa
tiedotusvälineissä, kuten valtakunnallisten televisiokanavien pääuutislähetyksissä. Presidentti Chissano
kiitti vuolaasti molemmissa avajaispuheenvuoroissaan
Suomen Mosambikille antamaa apua ja Suomen pitkäaikaista sitoutumista Mosambikin kehitykseen.
Suurlähettiläs Markku Kauppinen antoi keväällä haastattelun Notícias-päivälehdelle, joka selosti Suomen kehitysyhteistyötä Mosambikissa. Kirjoituksessa todettiin,
että Mosambikista on tullut Suomen suurin pitkäaikainen
kehitysyhteistyökumppani, mikä osaltaan johtuu maan
hyvästä demokratiakehityksestä ja talouspolitiikasta. Lehti kirjoitti myös, että Suomi pyrkii kehitysyhteistyössään
entistä enemmän tukemaan Mosambikin yksityissektoria.
Suomi näkyi tiedotusvälineissä myös terveyssektorin avunantajien puheenjohtajuuden kautta. Kesä-kuussa pidettiin terveysministeriön ja avunantajien yhteistyökokous,
jonka yhteydessä osa Suomen Maputon suurlähetystön
erityisasiantuntijan pitämästä puheesta uutisoitiin illan
pääuutislähetyksessä. Marraskuussa pidettiin toinen suuri
yhteistyökokous, jonka aikana sekä televisio että radio
haastattelivat häntä terveyssektorin kehitystilanteesta.
Vuoden aikana tiedotusvälineissä kerrottiin myös
Suomen tuesta Mosambikin ihmisoikeusjärjestölle,
maan kirjailijaliitolle sekä esiteltiin Suomen ja Mosambikin naisten elämästä kertovaa valokuvakirjaa.

Namibia
Suomi esiintyi Namibian tiedotusvälineissä aikaisempia
vuosia enemmän ja useammin kuin muut Pohjoismaat
tai monet muut EU-maat. Kaikki uutisointi oli myönteistä, ja Suomi-kuva Namibian tiedotusvälineissä oli
erittäin myönteinen. Saksan jälkeen Suomi esiintyi
tiedotusvälineissä toiseksi eniten ja Ranska kolmanneksi eniten lähinnä kulttuuriyhteistyönsä vuoksi.
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Sambialaisen paikallisradion lähetys. Kuva: Outi Einola-Head

Suomen ja Namibian välisillä suhteilla on pitkä historia, ja lähetystyö ja tuki vapaustaistelulle olivat usein
esillä henkilöhaastatteluissa ja tausta-artikkeleissa.

”Suomalaisten nuorten miesten
nettiriippuvuuden vaikutus
asevelvollisuuden keskeyttämiseen
uutisoitiin tiedotusvälineissä.”
Suomen ja Namibian uudenlaista kumppanuutta valottivat väliaikaisen asiainhoitajan Seija Kinni-Huttusen
haastatteluihin ja itsenäisyyspäivän puheeseen perustuvat artikkelit, joissa siirtymävaihetta kuvattiin dynaamisena ja kumppanuutta vahvistavana jatkumona
maiden väliselle pitkälle ja lämpimälle ystävyydelle.
Kehitysyhteistyöhön perustuvia uutisia oli runsaasti edustuston paikallisen yhteistyön määrärahaan ja
kansalaisjärjestöyhteistyöhön liittyen. Saksalaisessa
päivälehdessä urheilu-uutiset olivat keskeisellä sijalla,
ja palstatilaa ja mainintoja saivat lukuisat suomalaiset menestyneet huippu-urheilijat formula-autoilussa, mäkihypyssä, laskettelussa ja jalkapallossa.
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Edustuston mediaseurannan mukaan eniten artikkeleita, uutisia ja mainintoja oli suurimmassa riippumattomassa The Namibian -päivälehdessä yhteensä lähes
sata. Muissakin päivälehdissä oli lukuisia mainintoja.
Hallituksen New Era -päivälehdessä ja saksankielisessä
Allgemeine Zeitung -päivälehdessä kummassakin oli noin
50 mainintaa. Afrikaansinkielisessä Republikein-päivälehdessä Suomi oli mainittu 20 kertaa ja Namibian television
pääuutislähetyksissä Suomi oli mukana 15 kertaa, mikä
on kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.

Matematiikan osaajien ja Nokian maa
Suomea koskevat uutiset olivat Suomen kilpailukykyyn,
korruptoitumattomuuteen ja hyviin oppimistuloksiin
liittyviä. Suomi esiintyi maana, joka haluaa syventää ja
vahvistaa suhteitaan Namibiaan muun muassa kaupan ja
investointien sekä demokratiakehityksen, ihmisoikeuksien, hiv/aids-vastaisen taistelun ja kulttuuri-identiteetin
vahvistamisen kautta. Myös suomalaisten urheilumenestys oli vahvasti esillä saksankielisessä lehdistössä.
Uutiskynnyksen ylittäneitä aiheita oli useita: suomalaiset koululaiset olivat maailman parhaita matema-

tiikassa, Suomi oli maailman vähiten korruptoitunut
ja kilpailukykyisin maa, Nokia kehitti uusia kännykkämalleja ja sai merkittäviä verkkotoimituksia.
Myös eukonkannon mestaruuskilpailut Sonkajärvellä ja suomalaisten nuorten miesten nettiriippuvuuden vaikutus asevelvollisuuden keskeyttämiseen uutisoitiin tiedotusvälineissä.
Lisäksi Suomi mainittiin usein erilaisissa kansainvälisissä vertailuissa ja tilastoissa. Uutiset perustuivat
kansainvälisten uutistoimitusten tarjontaan. Namibialaisten toimittajien osallistuminen ulkoasiainministeriön toimittajakoulutukseen vuonna 2005 lisää Suomea
koskevaa omakohtaista tiedottamista huomattavasti.

Lähetystyötä ja kulttuurivaihtoa
Suomen ja Namibian yhteistyön uudet muodot,
kaupallis-taloudellisten suhteiden kehittäminen,
kulttuurivaihto, kansalaisjärjestötuki ja instituutioiden välinen yhteistyö tuotiin esiin prosessina, johon
molemmat maat panostavat. Tätä arvostetaan tilanteessa, jossa Namibian kehityshaasteita on yritettävä ratkaista innovatiivisesti ja uusin keinoin.
Kulttuuriin ja taiteeseen liittyvät artikkelit olivat enemmistönä. Suomen suurlähetystö mainittiin merkittävänä teatterin, kuvataiteen, käsityön, museotoiminnan
ja taiteilijoiden ammattijärjestön tukijana. Runsaasti
palstatilaa saivat myös monet vierailijat, kuten Komteatterin näyttelijät Marja Packalen ja Jukka Keinonen,
näyttelijä ja käsikirjoittaja Satu Paavola, korutaiteilija
Sanna Latva-Ranta, Sibelius-akatemian muusikot ja
Vantaan tanssiopiston nuoret tanssijat ja monet muut.

Kulttuurit kohtasivat kesälukiossa
Suomi oli näkyvästi esillä lehdistössä ja televisiossa
liittyen myös hiv/aids-pienhankkeiden rahoitukseen,
Suomen ja Namibian vankilaviranomaisten ja poliisien yhteistyöhön, ihmisoikeushankkeisiin, kansalaisjärjestöille annettuun vaalitarkkailutukeen ja
yliopiston mediaopiskelijoille annettuun tukeen.
Kansalaisjärjestöyhteistyöstä Suomen kesälukioseuran ja namibialaisten koulujen yhteistyöhankkeesta
uutisoitiin näkyvästi kymmenessä kokosivun artikkelissa sekä television pääuutislähetyksessä. Kahden
kulttuurin ja suomalaisten ja namibialaisten nuorten
kohtaamista kahden viikon kesälukiossa seurattiin
omana ohjelmanaan intensiivisesti ja mielenkiintoisella
tavalla. Myös Vantaan ja Windhoekin kaupunkien välinen yhteistyöhanke oli esillä eri tiedotusvälineissä.

Nigeria
Suomi näkyi Nigerian tiedotusvälineissä vain vähän, mutta edelliseen vuoteen verrattuna kuitenkin asiapitoisemmissa yhteyksissä.
Presidentti Olusegun Obasanjon marraskuussa Suomeen
tekemästä vierailusta kertoivat presidentin seurueeseen
kuuluneet toimittajat. He luonnehtivat vierailua onnistuneeksi avaukseksi, jonka pohjalta maiden välisiä suhteita
voidaan kehittää edelleen. Päähuomio kohdistui toiveisiin
saada suomalaisia yrityksiä investoimaan Nigeriaan.
Tiedotusvälineet eivät julkaisseet vierailun ajankohtaan
liittyneitä Suomea koskevia uutisia tai erillisiä artikkeleita, joilla olisi markkinoitu Suomea nigerialaisille.
Syyskuussa Nigeria allekirjoitti Suomen kanssa velkansa
uudelleenjärjestelyjä koskevan sopimuksen. Valtiovarainministeri Ngozy Okojo-Iweala piti tilaisuudessa
puheen, jonka tiedostusvälineet julkaisivat kokonaisuudessaan. Siinä hän toi jälleen kerran esille Nigerian
tarpeen saada velkahelpotuksia ja vetosi Suomeen, jotta
asiaan suhtauduttaisiin myönteisesti Pariisin-klubissa.
Aasian tsunamionnettomuudesta lehdet mainitsivat Thaimaassa turistien joukossa kuolleen myös suomalaisia.

Rasistien maa?
Ainoassa Suomea koskevassa artikkelissa valtakunnallinen The Guardian lehti käsitteli helmikuussa
Suomea matkailumaana. Ilmeisesti Suomessa asuva artikkelin kirjoittaja antoi varsin ankean kuvan
ulkomaalaisten, etenkin afrikkalaisten asemasta
Suomessa. Hän kuvasi suomalaisia rasisteiksi, jotka pelkäävät ulkomaisten määrän kasvua maassa.
Nigerialaisilta tiedotusvälineiltä puuttuivat edelleen
vakituiset kirjeenvaihtajat Pohjoismaista. Siksi lehdet
turvautuivat kansainvälisten tiedotusvälineiden tuottamaan aineistoon, josta ne poimivat useimmiten pieniä
inhimilliseen elämänmenoon liittyneitä tapahtumia.
Tosin This Day -sanomalehden päätoimittaja aloitti
kesällä vuoden mittaisen stipendikautensa Ruotsissa.
Hän käsitteli artikkeleissaan Pohjoismaiden ajankohtaisia asioita, mutta ei kuitenkaan Suomea koskevia.
Suomalaiset tiedotusvälineiden edustajat eivät vierailleet Nigeriassa. Yhteispohjoismaista kulttuurihanketta ei toteutettu, koska Pohjoismaiden neuvosto
eväsi siltä avustuksen. Muita kulttuurialan hankkeita ei
suomalaisvoimin Nigeriassa toteutettu, sillä ilmeisesti
järjestäjien kiinnostus kohdistui Afrikassa enemmän
Suomen vakiintuneisiin yhteistyömaihin. Suomi-kuvan
kirkastus Nigeriassa edellyttää myös suomalaistahojen
aktiivisempaa otetta muun muassa vierailuvaihdossa.
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Sambia

Tansania

Sambian lehdistössä käsiteltiin pääasiassa Suomen tukemia kehitysyhteistyöhankkeita. Erityisesti paikallisen
yhteistyön määrärahalla tuettu Sambian huumekomission
rahanpesuyksikön hanke sai paljon julkisuutta osakseen.
Myös leskien ja orpojen oikeuksia ajavasta hankkeesta
sekä poliisien ihmisoikeuskoulutusprojektista kirjoitettiin.

Suomi nousi säännöllisen epäsäännöllisesti esiin Tansanian tiedotusvälineissä. Esiin nousseita teemoja olivat
muun muassa presidentti Benjamin Mkapan ja presidentti
Tarja Halosen rooli Kansainvälisen työjärjestön ILO:n
globalisaatioraportissa. The Daily News kirjoitti artikkeleita globalisaatioraportista sekä presidentin tehtävistä
luopuneen Martti Ahtisaaren matkasta Tansaniaan.
The Daily News julkaisi myös joitakin suomalaisyrityksiä käsitteleviä maantieteellis-taloudellisia artikkeleita. Myös The Guardian, Nipashe, Rai ja The African
julkaisivat joitakin Suomea käsitelleitä artikkeleita.

Suomen esiintyminen Sambian tiedotusvälineissä lisääntyi hieman edellisestä vuodesta, mutta pysyi aiheiltaan
suunnilleen samanlaisena. Suomen kahdenvälisistä
kehitysyhteistyöhankkeista metsä- ja opetusaloilla oli
muutamia laajempia kirjoituksia Sambian päälehdissä.
Muut Pohjoismaat ovat suurempia avunantajia kuin Suomi, joten ne esiintyivät tiedotusvälineissä enemmän.
Suomi sai myös huomiota luvatessaan korottaa apunsa Sambialle kolmessa vuodessa neljästä miljoonasta
kymmeneen miljoonaan euroon. Paljon julkisuutta lehdistössä sai etenkin Suomen ilmoitus jatkaa
avunantoaan, vaikka Sambia ei saavuttaisikaan Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin eniten velkaantuneille kehitysmaille asettamia ehtoja.
Suurlähettiläs Markku Kauppinen jätti valtuuskirjeensä presidentti Levy Mwanawasalle helmikuussa,
ja sen yhteydessä pidetyissä puheissa korostettiin
Suomen avun lisäystä Sambialle sekä Suomen liittymistä Harmonisation in Practice -avunantajamaihin.
Pohjoismaisten parlamentaarikkojen vierailu Sambiaan syyskuussa sai erittäin paljon huomiota osakseen.
Vierailua käsiteltiin runsaasti televisiossa ja siitä kirjoitettiin laajasti kaikissa Sambian päälehdissä. Suomen edustajana oli kansanedustaja Suvi Lindén.
Suomen itsenäisyyspäivänä asiainhoitaja Jorma Suvannon
ja maaministeri Judith Kapijimpangan puheet esitettiin televisiossa ja niistä kirjoitettiin lehdistössä.
Suomi osallistui vuosittain järjestettävälle EU-ﬁlmifestivaaleille elokuvalla Klassikko. Elokuva sai
kohtalaisen vastaanoton. Suomen paikallisen yhteistyön määrärahoista tuetun Art in Zambia -kirjan
julkistamistilaisuus presidentin virka-asunnossa sai
myös julkisuutta osakseen tiedotusvälineissä.
Muista aiheista eniten esillä oli Nokia, joka myös esitteli uutta mallistoaan Sambiassa. ABB:n voittamat
energiasektorin tarjouskilpailut uutisoitiin lyhyesti
paikallisessa lehdistössä. Kimi Räikkösen formulamenestys mainittiin muutamaan otteeseen, kuten
myös europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäen
oikeudenkäynti ja alkoholin hinnan alennus.
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Televisio- ja radiouutisissa käsiteltiin Suomen talouselämän menestystä, josta yhtenä suurena uutisaiheena oli matkapuhelinyhtiö Nokia sekä Erkki
Liikasen siirtyminen Suomen keskuspankkiin.
Kesällä tansanialaislehdissä, kuten Mtanzaniassa, The
Guardianissa, The Sunday Observerissa, The Daily Newsissa, The Business Timesissä sekä The Africanissa,
kirjoiteltiin jonkin verran Suomesta sekä matkapuhelinyhtiö Nokian menestyksestä. The Business Times julkaisi
artikkelin “Helsinki-prosessi globalisaatiokeskustelussa”.
Artikkeli käsitteli tansanialaisvaltuuskunnan edustajien
puheenvuoroja Helsinki-prosessissa sekä heidän näkemyksiään koko prosessista. The Sunday Observerin
artikkelissa pohdittiin Tansanian ja Suomen pyrkimyksiä
reiluun globalisaatiokehitykseen sekä Helsinki-ryhmän
keskusteluja globalisaatiokehityksestä. Muutamassa
muussa lehdessä esiteltiin myös Helsinki-prosessia.

”Televisio- ja radiouutisissa
käsiteltiin Suomen talouselämän
menestystä, josta yhtenä
suurena uutisaiheena oli
matkapuhelinyhtiö Nokia sekä
Erkki Liikasen siirtyminen Suomen
keskuspankkiin.”
Joulukuussa esitettiin Suomi-reportaasi paikallistelevisiossa. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Paula Lehtomäen vierailu ei saanut valtakunnan tasolla juuri huomiota, vaikka paikallislehdissä asiaa
uutisoitiinkin. Myös suurlähettiläiden vierailusta maakunnissa julkaistiin joitakin paikallisreportaaseja.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki osallistui Dar Es Salamissa Helsinki-prosessin
tapaamisiin ja tutustui suomalaisten tukeman nuorisokeskuksen toimintaan. Kuva: Outi Einola-Head.

Tunisia
Suomi sai muiden Pohjoismaiden tapaan melko vähän
julkisuutta Tunisian tiedotusvälineissä. Arabi- ja muslimimaiden lisäksi julkisuudessa esiintyivät lähinnä
Tunisian tärkeät kumppanimaat Ranska, Italia ja Espanja. Myös Yhdysvallat sai paljon huomiota. Suomea
koskeva uutisointi oli kuitenkin sävyltään myönteistä.
Talousuutisissa huomiota sai Suomen hyvä sijoittuminen erilaisissa kansainvälisissä vertailututkimuksissa. Nokia nousi esille lukuisissa eri yhteyksissä.
Suomesta Tunisian autiomaahan saapuneet matkailu- ja ympäristöaloja edustaneet pienet valtuuskunnat saivat myös lehdistössä hieman palstatilaa.
Kulttuuriuutisoinnissa Tunisian radio, televisio ja lehdistö
huomioivat keväällä edustuston yhdessä tunisialaispohjoismaalaisen kauppakamarin kanssa järjestämän
Printemps Nordique -tapahtumasarjan ja haastatteli
suurlähettiläs Kaija Ilanderia. Tunisialaismedia mainosti

myös tapahtumasarjan yhteydessä järjestetyn näyttelyn
ja ympäristöalan seminaarin avoimia yleisötilaisuuksia.
Tunisin EU-ﬁlmifestivaaleilla esitetty Aki Kaurismäen Mies
vailla menneisyyttä sai lehdistön kulttuuritoimittajat ja
elokuva-arvostelijat kirjoittamaan ylistäviä artikkeleita
elokuvasta ja Kaurismäen tuotannosta yleensä. Elokuvavalinnan kiitettiin olleen suoranainen helmi. Artikkeleissa
todettiin, että viimeinkin tasoltaan useimmiten puuroisille
ﬁlmifestivaaleille oli lähetetty mukaan maailmanluokan
tasoa edustava elokuva. Kaikki elokuvan kolme Tunisin
näytöstä olivat 500 hengen salissa loppuunmyytyjä.
Helsingissä Tuhat ja yksi askelta -kampanjan yhteydessä järjestetty tunisialaisen kulttuurin viikko sai
runsaasti palstatilaa Tunisian lehdistössä. Samaten
kampanjan yhteydessä järjestetty perhe- ja naisasioita käsittelevä seminaari herätti tunisialaistoimittajia
pohtimaan naisen asemaan liittyviä kysymyksiä.

107

Suomi ulkomaisissa tiedotusvälineissä 2004
Julkaisija: ulkoasiainministeriö 2005
Ulkoasun suunnnittelu ja kansi: Pietari Posti,
Lahden ammattikorkeakoulu / Muotoiluinstituutti 2005
Painopaikka: Kirjapaino Markprint Oy, Lahti

