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Pohjois-Amerikka
Kanada
Kanadassa uutisointi on PohjoisAmerikka-keskeistä. Euroopan tapahtumia uutisoidaan lähinnä britti-näkökulmasta. EU-maista näkyvimpiä ovat Iso-Britannia ja Ranska.
Vuonna 2005 Suomi sai kohtalaisesti huomiota korkeatasoisten kulttuuritapahtumien ja kouluopetuksen tasoa mittaavan tutkimuksen
vuoksi. Kestosuosikit Nokia, sauna
ja joulupukki olivat edellisvuosia
näkyvämmin esillä. Kiinnostava
poikkeus myönteiseen julkisuuteen
oli viikkolehden kolumni, jossa kuvailtiin kriittisiä reaktioita kenraalikuvernööri Adrienne Clarksonin
yhdistettyyn Suomen-, Venäjän- ja
Islannin-vierailuun vuonna 2003.
Suomettumiskautemme on jättänyt
Kanadaankin asenteita, joita ei enää
yleensä tohdita panna paperille.
Alkuvuoden Aasian tsunamiturmaa koskevissa kirjoituksissa
Suomi sai jonkin verran huomiota
nopeiden
evakuointijärjestelyjen
vuoksi. Eri yhteyksissä oli mainintoja suomalaisista tutkimuksista
lääketieteen alalla. Presidentti Martti Ahtisaaren valinta YK:n pääsihteerin erityislähettilääksi Kosovoon
otettiin esiin tiedotusvälineissä.
Helsingin yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailujen tuloksia raportoitiin kanadalaisnäkökulmasta.
Kisojen sateinen sää sai muutaman
maininnan, mutta kovin laajasti kisoja ei Kanadassa seurattu.
Alkuvuonna UPM-Kymmenen
Miramichin New Brunswickissa sijaitsevan paperitehtaan sitkeä lakko
oli provinssin paikallislehtien otsikoissa. Suomen paperiliiton lakosta
oli myös mainintoja. Teknologian
puolella suomalaiset innovaatiot,
kuten Nokian uudet tuotteet, saivat
huomiota. Nokian tulosilmoituksista raportoitiin myös. Paikallista
näkökulmaa juttuihin toivat arviot
Nokian tekemisten vaikutuksesta
kämmenmikrojen Pohjois-Amerikan markkinajohtajan, kanadalaisen RIM-yhtiön BlackBerry-laitteiden tulevaisuuteen.

Tero Saarinen Ottawan
kulttuuritarjonnassa
Ottawan tulevaa kulttuuritarjontaa
esitelleen Ottawa Citizenin numeron
etusivua ja kulttuuriliitettä koristivat suuret värikuvat tanssija Tero
Saarisesta. Saarisen oli määrä esiintyä Ottawassa maaliskuussa 2006.
Lokakuussa Ottawassa järjestetyillä
EU-elokuvafestivaaleilla Suomen
elokuvana oli Menolippu Mombasaan, joka sai hyvän yleisömenestyksen ja jota kiitettiin Ottawan lehdissä.
Musiikissa esille nousivat keväällä 2005 ensi kertaa esiintynyt
Apocalyptica sekä Värttinä, joka
osallistuu keväällä 2006 Torontossa
ensi-iltansa saavan Taru sormusten
herrasta -musikaalin säveltämiseen.
Klassisella puolella Toronton sinfoniaorkesterin kanssa esiintynyt Pekka Kuusisto sai loistavat arvostelut
The Toronto Star -lehdessä. Kuusisto
esitti konsertissa Sibeliuksen viulukonserton ja sai artikkelin mukaan
”yleisön hurmioon nerokkaalla ja
raikkaalla soitollaan”.

Huutajat Toronton
kuorofestivaaleilla
The Toronto Star nosti Huutajat esille
Toronton kuorofestivaalien omaleimaisimpana, mutta myös ilmeisen
hämmentävänä kuorona. Lehden

arvostelussa verrattiin Huutajien
versiota Kanadan kansallislaulusta
jalkapallohuligaanijoukon
hyvärytmiseen karjumiseen. Ote arvostelusta: ”Huutajat, 25 kovaäänistä
miestä, pitävät huolen siitä, etteivät
laula esiintyessään. Oliko kyse musiikista? Vaikea sanoa, mutta äänekästä meno oli.”
National Postissa Huutajien ja
Rajattoman yhteiskonsertti sai palstatilaa lähes puoli sivua. Artikkelin
kirjoittajan mukaan Suomen loistavan kuorotarjonnan vuoksi kahden
kuoron löytäminen on lasten leikkiä, mutta kahden erilaisemman
kuoron löytäminen on jo haaste.
Huomiota saivat erityisesti kuoron
kansallislaulujen versiot, joiden
kautta kirjoittaja pohti lauluihin piilotettua väkivaltaa. Tekstin mukaan
Huutajien esiintyminen olikin sekä
viihdyttävää että ajatuksia herättävää. Myös Rajaton ja jopa Suomen
koululaitoksen
musiikkiopetus
saivat kehuja. The Globe and Mailin arvostelussa sen sijaan kritisoitiin Huutajia. Arvostelijan mukaan
Huutajien esiintymisessä ei ollut
viitteitä harmoniasta, laulusta tai
melodiasta. Lehdistön lisäksi Huutajia näytettiin valtakunnallisessa
CBC:n Sunday Report -ohjelmassa
ja haastateltiin yhtiön radiokanavalla.
Suomalainen design sai huo-

Huutajat, ”25 kovaäänistä miestä”, Toronton kuorofestivaaleilla. Kuva: Laura Koivisto.
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miota muutamaan otteeseen. Laajin
artikkeli ilmestyi loppuvuodesta
Quebecin ranskankielisessä La Presse -lehdessä. Ulkoministeriön viestintä- ja kulttuuriosaston kustantamana Suomessa vieraillut toimittaja
haastatteli nuoria suunnittelijoita ja
tutustutti lukijoita perinteiseen ja
nykyaikaiseen suomalaiseen muotoiluun sekä Helsingissä että Lapissa.

Maailman parhaiden
oppilaiden salaisuudet
Kansainvälisen
Pisa-oppimistulosvertailun tulosten julkistamisen
jälkeen Montrealissa ilmestyvä La
Presse laati neljän sivun koosteen
suomalaisesta peruskoulutuksesta otsikoilla ”Maailman parhaiden
oppilaiden salaisuudet” ja ”Päivä
suomalaisessa koulussa”. Sanomalehdessä käsiteltiin suomalaista
koulutusjärjestelmää ja suomalais-

sesta palkasta huolimatta.
Canadaexport julkaisi kokosivun
artikkelin otsikolla ”Suomi - yhteistyökumppaninne Venäjän markkinoilla” kehottaen kanadalaisia Venäjän markkinoille suuntaavia yhtiöitä käyttämään hyväksi suomalaisten pitkää kokemusta Venäjästä.
Artikkelin mukaan yhteistyö suomalaisten kanssa voi parantaa huomattavasti mahdollisuuksia menestyä Venäjällä. Artikkelissa mainittiin Suomi kilpailukykyisimpänä ja
vähiten korruptoituneena valtiona,
joka pystyy tarjoamaan kanadalaisille yhtiöille luotettavia palveluja ja
vähentämään riskejä, jotka liittyvät
Venäjän poliittiseen epävakaisuuteen, byrokraattisuuteen ja sääntöjen epävarmuuteen. Suomalainen
vientiorganisaatio Finpro esiteltiin
esimerkkinä suomalaisesta tietotaidosta Venäjän liikemaailmassa.

”Ei ole epätavallista, että johtokunnan ja jopa
hallituksen kokoukset pidetään saunassa.”
ten opiskelumotivaatiota. Jatkuva
menestys ja yhä paremmat tulokset
ovat saaneet Quebecin provinssissa aikaan pohdintaa suomalaiseen
opetusjärjestelmään siirtymisestä.
Ihailua herättivät pienten luokkien ja motivoituneiden oppilaiden
lisäksi se, kuinka lapset menevät
suuremmissakin kaupungeissa itsenäisesti kouluun - Suomessa kun
koulumatkan on oltava vähintään
viisi kilometriä, jotta oppilaalla olisi oikeus koulukuljetukseen. Koulun jälkeen lapset voivat osallistua
kuntien järjestämään toimintaan tai
mennä suoraan kotiin. Kaikki sujuu ongelmitta, sillä lähes jokaisella
suomalaisella lapsella on oma kännykkä. Hyvän arvion saivat myös
ilmainen ja terveellinen kouluateria
sekä koulujen järjestämät vuosittaiset hammaslääkäri- ja lääkärikäynnit.
Artikkelissa sanottiin opettajien
Suomessa tuntevan hyvin sekä oppilaansa että heidän vanhempansa. Ihmisten välisen kunnioituksen
vuoksi väkivaltaa ei juurikaan esiinny. Suomalaisia pidetään kurinalaisina, sillä enemmistö ihmisistä on
tunnollisia ja ahkeria työntekijöitä.
Opettajat ovat artikkelin mukaan
arvostettuja ja motivoituneita alhai-
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Talvi yhdistää
Suomalaistaustainen
Torontossa
asuva toimittaja Stefan Randström
teki tammikuussa CBC:n uutisten
sunnuntaiosuuteen humoristisen
katsauksen kanadalaisesta ja suomalaisesta sopeutumisesta talvisiin
oloihin. Katsaus uusittiin muutamaan kertaan, ja se sai katsojapalautetta CBC:n internetsivuilla. Suomalaisten tapa selviytyä kylmissä
oloissa kiinnosti myös The Globe and
Mailin toimittajaa, joka raportoi autonhallinnasta Rovaniemeltä maaliskuussa. Tekstissä suomalaista
autoilua kutsuttiin ”baletiksi pyörillä”.
Urheilusivuilta löytyi lähes
päivittäin suomalaisten urheilijoiden nimiä. Lakkovuoden jälkeen
uudelleen käynnistyneen Pohjois-

na oli Kanada-Suomi, joten Suomen
joukkueen tekemisiä seurattiin tarkasti. Kanada voitti ottelun 5-1. Valtakunnallinen National Post kirjoitti
jääkiekkoilija Saku Koivun McGill
University Health Centren syöpäosastolle lahjoittaman pet/ct-skannerin luovutustilaisuudesta. Koivu
oli ollut osastolla aikaisemmin hoidettavana.
Suomalainen sauna ja saunakulttuuri kiinnostivat: yleisesti artikkeleissa kerrattiin saunan historia ja
annettiin yleisiä ohjeita saunomiseen. Ottawa Citizen mainitsi ihanteelliseksi saunomislämpötilaksi 93
astetta. The Toronto Starin saunatietoa: ”Ei ole epätavallista, että johtokunnan ja jopa hallituksen kokoukset pidetään saunassa.”
Joulun alla Ottawa Citizenissä ilmestyi laaja artikkeli joulupukista
ja Lapista. Artikkelissa keskityttiin
Rovaniemeen ja sen ympäristöön.
Toimittaja tapasi joulupukin SantaParkissa ja tuntui olevan vakuuttunut, että kyseessä oli oikea joulupukki. Kaiken kaikkiaan toimittaja
vaikutti tyytyväiseltä Suomen kokemuksiinsa. Myös La Presse julkaisi
joulun alla useamman sivun artikkelin Lapista ja joulusta.
Valtakunnallinen CBC-radiokanava huomioi Suomen itsenäisyyspäivän suomalaisella musiikkiohjelmalla.
Suomea ei juurikaan esitelty
kielteisessä valossa kanadalaismediassa. Mielenkiintoisena poikkeuksena voidaan pitää toimittaja
Paul Wellsin lokakuista kolumnia
arvostetussa
Macleans-viikkolehdessä. Wells kertoi kenraalikuvernööri Adrienne Clarksonin vuonna
2003 tekemän yhdistetyn Suomen-,
Venäjän- ja Islannin-vierailun herättäneen kriittisiä kanadalaisreaktioita. ”Suurin kauppakumppanimme
on Yhdysvallat--- ja Clarkson menee Suomeen? Kommunisteja koko
joukko.”

Kanadassa - kuten muissakin länsimaissa - on
Suomea kohtaan yhä asenteita, jotka pitkä
suomettumisen kausi on iskostanut syvään.
Amerikan jääkiekkoliigan myötä
suomalaiset jääkiekkoilijat olivat
Kanadan tiedotusvälineissä esillä.
Vuodenvaihteeseen 2005-2006 ajoittuneiden jääkiekon nuorten maailmanmestaruuskisojen avausottelu-

Wells itse torjui tällaisen arvostelun viittaamalla Clarksonin käyntiin
Hietaniemen hautausmaalla, jossa
”kunnioitetaan neuvostoliittolaisia
vastaan taistelleiden ja kaatuneiden
84 000 suomalaisen muistoa”. Well-

sin kirjoitus muistutti, että pinnan
alla Kanadassa - kuten muissakin
länsimaissa - on Suomea kohtaan
yhä asenteita, jotka pitkä suomettumisen kautemme on iskostanut
syvään, mutta joita ei yleensä enää
tohdita panna paperille.

tähtiyksilöä tai ilmiötä.
Muuten Suomi-aiheista uutisointia hallitsi jälleen kulttuuri. Suurlähetystön taidenäyttelyt lunastivat

lehti ylisti Suomea musiikin ystävän taivaana ja piti taloussivuillaan
Suomessa rakenteilla olevaa viidettä
ydinvoimalaa todellisena voittona
ydinvoimateollisuudelle.
Syksyllä
konservatiivisen Wall
Yhdysvallat
Street Journalin toimiThe Washington Postin erikoiskirtuskunta
jeenvaihtaja Robert Kaiser ja Pulitruoti Nobezer-palkittu kuvaaja Lucian Perkins Bob Kaiserin 24-osainen sarja The Washington Postissa käsitteli koko suoma- lin palkinlaista yhteiskuntaa. http://blogs.washingtonpost.com/finlanddiary
matkustivat Suomessa keväällä kolnonsaajia.
men viikon ajan etsimässä vastaus- totutusti paikkansa pääkaupunki- Lehden mukaan Nobelin rauhanta kysymykseen, miksi Suomi me- alueen mediassa, eikä The Washing- palkinto olisi kuulunut presidentti
nestyy niin hyvin kansainvälisissä ton Post juuri käsitellyt niitä koko Martti Ahtisaarelle. The New York
mittauksissa: Miksi Suomi on kor- sivua pienemmillä nostatuksilla.
Post puolestaan vakuutti lukijoilruptoitumaton? Miksi suomalaiset
Suomalainen musiikki ja menes- leen, että Suomi on yksi tämän hetkoululaiset ovat akateemisesti maa- tyvät taiteilijamme olivat vaikutus- ken trendikkäimmistä paikoista.
ilman huippua? Mikä on suomalai- valtaisimpien amerikkalaislehtien
Kansallisen
televisiokanava
sen kulttuurimenestyksen selitys?
vakioaineistoa. Johtava lehti, The NBC:n myöhäisillassa esiintyvä
Tuloksena oli 24-osainen sarja New York Times, piti framilla Osmo koomikko Conan O’Brien aloitti
suomalaisesta yhteiskunnasta yh- Vänskää, Olli Mustosta ja Esa-Pek- alkuvuonna ohjelmassaan jakson,
dessä Yhdysvaltain tärkeimmistä ka Salosta. Salonen oli jatkuvasti jossa naureskeltiin erinäisille maasanomalehdistä. Kokonaisuus il- esillä myös Yhdysvaltain länsiran- ilman valtioille. TV Guiden mukaan
mestyi internetissä, mutta kahdek- nikolla, erityisesti Los Angeles Time- muut maat suuttuivat saamastaan
san reportaaseista painettiin myös sin kulttuurisivuilla ja Los Angele- huomiosta, mutta kun vuoro siirtyi
lehdessä. Suurlähetystö oli alusta sin kaupungin mainosjulisteissa.
Suomeen, palaute oli ylitsevuotaasti kiinteästi mukana järjestelyissä.
Kapellimestarin myötä suo- vaa. Suomalaiset lähettivät studiolle
Kaiser ja Perkins kävivät lak- malainen musiikki rynni esiin Ka- seteleitä, suolakalaa ja tuohivirsuja.
Kun O’Brien tiedottajansa mukaan
Conan O’Brien samastui vähitellen kohteeseensa niin, vielä oivalsi, että Suomen presiettä ryhtyi puhumaan suomalaisista me-muodossa.
dentti muistuttaa häntä ”yhden hormonihoidon jälkeen”, Suomi-vitsi
kiaisissa ja päiväkodissa, saunassa liforniassa. Magnus Lindbergin oli syntynyt.
ja kapakassa, korkean teknologian Sculpture kantaesitettiin syksyllä
O’Brien kutkuttaa Yhdysvaltain
yrityksissä ja sauvakävelyllä. He Walt Disney Hallissa. Matti Salmi- koulutetun itä- ja länsirannikon
ylistivät Suomea estottomasti, ja nen sai puolestaan osakseen suurta yleisön nauruhermoa esittämällä
pohjoisen ihmemaasta tuli kesähel- huomiota, kun hän esiintyi Placido leuhkaa
jätkää,
joka
kaipaa
teillä monen illallisen keskustelun- Domingon kanssa Los Angelesin etuoikeutetun elämänsä täytteeksi
aihe Yhdysvaltain pääkaupungissa.
oopperassa.
luonnollista ja alkukantaista elämää
Suomen saama julkisuus oli
Kaikkiaan Yhdysvaltain media - siis Suomea. O’Brien kertoi
poikkeuksellista, koska kirjoittajana käsitteli laajaa aihekirjoa suomalai- haluavansa kalastaa itse ruokansa
oli kriittisyydestään tunnettu jour- sen ruoan salonkikelpoisuudesta ja punoa tuohivirsunsa ja olla kuin
nalisti. Kun yksi reportaaseista vie- perhokalastukseen.
Alkuvuonna kuka tahansa turkulainen. Hän
lä julkaistiin Wall Street Journal Eu- New York Times julkaisi laajan ja tyy- samastui vähitellen kohteeseensa
ropessa, sarjan yhteenlaskettu levik- likkäästi kuvitetun reportaasin Ka- niin,
että
ryhtyi
puhumaan
kiluku ylsi seitsemään miljoonaan levalasta. Kirjoituksessa käytiin läpi suomalaisista me-muodossa. Eikä
kappaleeseen. Poikkeuksellista oli eepoksen vaikutusta musiikkiin, juttu vuoden lopussa osoittanut
myös se, että sarja kuvasi koko yh- kansalliseen heräämiseen ja suomen mitään väsähtämisen merkkejä.
teiskuntajärjestelmää, ei vain jotain kielen asemaan. Matkailusivuillaan
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Latinalainen Amerikka
Argentiina
Yksi Suomeen liittyvä aihe oli
ylitse muiden Argentiinan tiedotusvälineissä: Metsä-Botnian selluloosatehdashanke Uruguayn puolella
rajajokea. Argentiinassa erityisesti
Gualeguaychún kaupungissa Entre
Ríosin provinssissa on tehtaiden
vastustuksessa
sekaannusta
vanhojen ja uusien selluloosaprosessien ympäristövaikutuksista. On
myös tietämättömyyttä ympäristölainsäädännöstä ja -seurannasta
sekä puhdasta paikallispolitiikkaa.
Metsä-Botnian hanke on suurin
teollinen sijoitus Uruguayn historiassa, ja samalla se on myös suurin
suomalainen yksityinen investointi
ulkomaille.
Tehtaiden
argentiinalainen
vastustus sai suuret mittasuhteet
niin televisiossa, radiossa kuin
painetussa mediassakin lähinnä
mielenosoitusten, teiden katkaisujen
ja Argentiinan ja Uruguayn diplomaattisen kriisin vuoksi. Poikkeuksetta muistettiin mainita yrityksen
suomalainen omistustausta, ja itsenäisyyspäivänä Suomen Buenos
Airesin -suurlähetystön edessä
järjestettiinkin tehtaita vastustava
mielenosoitus. Se sai yllättävän
vähän huomiota tiedotusvälineissä.

sekä hyvinvointi että kilpailukyky.
Tämä mielikuva oli niin voimakas,
että vaikka tehdashankkeet saivat
paljon kyseenalaista julkisuutta, oli
kirjoittelu Suomesta sittenkin yllättävän myönteistä. Välillä esiintyi
väärää tietoa Suomen ympäristön

Suomi mainittiin usein erikoisten tutkimustulosten
yhteydessä, esimerkiksi suomalainen muurahaisten
nepotismitutkimus pääsi Clarin-lehden pakinapalstalle.

tilasta tai lainsäädännöstä, jolloin
edustusto korjasi tietoja selväsanaisesti. Moni argentiinalainen osasi
myös lukea selluloosatehdasta
koskevat virheelliset kirjoitukset
varsin kriittisesti johtuen juuri luottamuksesta suomalaista avoimuutta
ja ”vakavuutta” kohtaan. Edustusto
antoi haastatteluja metsäteollisuudesta ja sen vaikutuksista Suomessa
puuttumatta kuitenkaan Argentiinan ja Uruguayn väliseen kiistaan. Julkisuus oli niin runsasta,
että on mahdotonta laskea kaikki
Suomesta aiheen ympäriltä kirjoitetut artikkelit.
Muita teollisuuteen ja kauppaan liittyviä uutisia olivat paperialan työntekijöiden lakko, Nokian
tulokset, Nokian toimitusjohtajan
Olli-Pekka Kallasvuon ennustukset ja tavoitteet sekä erityisesti
Nokian argentiinalaisen muotoilijan Axel Meyerin
antamat haastattelut.
Vuoden aikana
korostettiin
aikaisempien
vuosien
tapaan
Suomen
vahvuuksia kansainvälisissä
vertailuissa.
Erityisen
paljon huomiota sai
Suomen menestys
Transparency Internationalin
avoimuutta ja korrupMetsä-Botnia aloitti selluloosatehtaan rakennustyöt Uruguayn tion
vähäisyyttä
puolella Fray Bentosissa. Kuva: Metsä-Botnia.
koskeneessa
vertaiSuomi oli samanaikaisesti - kuten lussa, jossa Suomi pysyi kärjessä.
jo usean vuoden ajan - argentiina- Argentiinan toisessa tärkeässä
laisissa tiedotusvälineissä erään- valtakunnallisessa
sanomalehlainen malliyhteisö, jossa kaikki dessä La Naciónissa mainostettiin
toimii, poliittinen konsensus pelaa, viisisivuisessa artikkelissa Suomea
korruptio ei rehota ja asiat hoide- maailman avoimimpana maana ja
taan. Samalla pidetään mielessä haastateltiin myös Suomen suurlä-

64

hettilästä Risto Veltheimiä. Suomi
sai lisäksi tavallista enemmän julkisuutta Maailman talousfoorumin
ympäristön kestävän kehityksen
indikaattorimittauksen ykkössijoituksesta. Menestys ei sinänsä ollut
yllätys aikaisempiin vuosiin verrat-

tuna, mutta mukaan nostettiin yhä
useammin vertaus Yhdysvaltoihin
kilpailukykymittausten
hyvien
tuloksien vuoksi.
Suomalaista
koulutusjärjestelmää
esiteltiin
ihannoivaan
sävyyn useaan otteeseen, varsinkin
kolumneissa. Argentiinan suurilevikkisimmässä päivälehdessä Clarínissa oli argentiinalaisten koulujen
alkamisen kynnyksellä laaja artikkeli, jossa kiinnitettiin huomiota
erityisesti Suomen järjestelmän
antamaan valinnanvapauteen, opettajien ammatilliseen osaamiseen ja
arvostukseen. Esille tuotiin myös
Suomen ammattikorkeakoululaitos,
joka on lisännyt kolmannen asteen
tutkintoja.
Vuoden mittaan Suomi tuli yllättävän usein mainituksi pienimuotoisista erikoisista tutkimuksista
kertovissa kirjoituksissa. Esimerkiksi Argentiinan suurilevikkisimmässä Clarin-päivälehdessä kerrottiin suomalaisen tutkijaryhmän
havainneen, että pitkillä vauvoilla
on paremmat tulevaisuudenmahdollisuudet. Suomalainen tutkimus
muurahaisten nepotismista pääsi
puolestaan saman lehden pakinapalstalle. Pieniä mainintoja saivat
myös pääministeri Matti Vanhasen
isän rotuoppilausunnot ja Italian
pääministerin Silvio Berlusconin
kommentit presidentti Tarja Halosesta.
Uudempi aihe oli Helsinki ja
Suomi turismikohteina. Helsinki oli
jopa kaksi kertaa La Nación -lehden
turismiliitteessä
laajasti
esillä
vierailun arvoisena matkailukohteena. Kulttuuritarjontaan keskittyvässä artikkelissa painotettiin
erityisesti suomalaista muotoilua
ja arkkitehtuuria. Lehti kirjoitti

myös muotoilun vuodesta ja kertoi
samalla tapahtuman taustavoimasta Design Forumista. Muissa
turismiartikkeleissa ja useissa televisio-ohjelmissa esiteltiin erityisesti
Helsingin arkkitehtuuria, Senaatintoria, kauppatoria, Suomenlinnaa,
kauniita naisia, hyvää järjestystä,
jäälinnaa ja jäähotellia sekä joulupukkia. Suurimmat katsojaluvut sai
Telefé-kanavalla esitetty yli tunnin
pituinen Suomi-ohjelma, jonka näki
yli kolme miljoonaa katsojaa.
Suomalaisista
kulttuuritapahtumista ylivoimaisesti eniten
huomiota tiedotusvälineissä sai
Alvar Aallon yksityiskoteja esitellyt
näyttely, joka sai julkisuutta jo
ennakkoon suomalaisesta muotoilusta ja arkkitehtuurista kertoneissa
artikkeleissa.
Kuutamolla-elokuvasta kirjoitettiin melkein kaikissa
Argentiinan tärkeimmissä lehdissä.
EU-jäsenmaiden
eurooppalaisen
elokuvaviikon yhteydessä siitä
kirjoitettiin enemmän kuin mistään
muusta elokuvaviikolla esitetystä
filmistä.
Sopraano Pia Komsin suuret
kuvat koristivat ranskalaisesta
Medea-oopperasta kertoneita artikkeleita, eikä jazzyhtye Pekka Pylkkänen Tube Factoryn konserttikaan
jäänyt huomiotta. Erikseen on myös
mainittava
Misiones-provinssin
paikallistiedotusvälineissä
olleet
lukuisat suurlähettiläs Ritva Jolkkosen ja lähetystösihteeri Petra
Themanin haastattelut suomalaisen
siirtolaisuuden satavuotisjuhlavuodesta 2006. Eivätkä argentiinalaiset
suinkaan unohtaneet suomalaisia
ralli- ja formulakuskeja, tennispelaajia tai erityisesti Englannin valioliigassa pelaavia jalkapallotähtiä.

Brasilia
Suomi esiintyy Brasilian tiedotusvälineissä suhteellisen harvoin, eikä
tilanne ole käytännössä muuttunut
vuodesta toiseen. Uutisointi ja muu
kirjoittelu Brasilian lehdistössä
keskittyy omaa maata ja lähialueita,
erityisesti Etelä-Amerikkaa, koskevaan aineistoon. Myös kansainväliset tapahtumat, joilla on erityistä
merkitystä Brasilialle tai joissa se on
osallisena, raportoidaan tiedotusvälineissä. Tällaisia olivat vuonna 2005

Maailman kauppajärjestön WTO:n
neuvottelut, YK:n reformi ja Haitin
tilanne.
Maailman
tapahtumia
uutisoidaan paljolti kansainvälisten
uutistoimistojen
välittämän

Liverpool pelasi São Pauloa vastaan
seurajoukkueiden maailmancupin
loppuottelussa. Liverpoolin kova
puolustus tunnettiin hyvin Brasiliassakin, jossa se herätti pelonsekaista
kunnioitusta erityisesti sen vuoksi,

Suomen paperiteollisuuden lakko pantiin tarkkaan
merkille. Samalla pohdittiin lakon vaikutuksia Brasialle
tärkeisiin paperin ja sellun maailmanmarkkinoihin.
aineiston pohjalta, koska omia
kirjeenvaihtajia on vain Brasilian
kannalta kaikkein merkittävimmissä
paikoissa. On hyvin yleistä, että
tiedotusvälineillä on Euroopassa
vain yksi kirjeenvaihtaja, jos
ollenkaan.
Kirjeenvaihtajan
toimipaikka on yleensä Lontoo
tai Pariisi, joissakin tapauksissa
Madrid tai Lissabon. Se, ettei
kirjeenvaihtajia
pääsääntöisesti
ole edes Brysselissä, vaikuttaa
luonnollisesti EU:sta välitettävään
tietoon ja EU:sta Brasiliassa
muodostuvaan kuvaan. Suhteellisen
vähäinen medianäkyvyys koskee
useita eurooppalaisia valtioita,
suurimpia lukuun ottamatta. Suomi
saa normaalisti suunnilleen saman
verran julkisuutta kuin muutkin
Pohjoismaat. Vuonna 2005 Suomi sai
kuitenkin ilahduttavasti tavallista
enemmän näkyvyyttä Brasilian
tiedotusvälineissä.

Hyypiä herätti
pelonsekaista kunnioitusta
pienikokoisissa
brasilialaisissa
Suomalaisia koskevia mainintoja
mediassa oli useimmiten urheilusivuilla. Jalka-, lento- ja koripallon
lisäksi rallia ja etenkin formula
1 -ajoja seurattiin tarkasti, koska
mukana oli myös brasilialaisia ajajia
ja autourheilu on hyvin suosittua
varsinkin keskiluokan keskuudessa.
Olikin siis melko luonnollista, että
eniten palstatilaa saanut suomalainen urheilija oli formulakuski
Kimi Räikkönen. Hänen ”jäätävä”
olemuksensa kuitenkin vaikutti
siihen, että useimmat tiedotusvälineet sympatisoivat pääasiassa Räikkösen kilpakumppania Fernando
Alonsoa, vaikka tunnustivatkin
Räikkösen ammatilliset taidot.
Myös jalkapalloilija Sami Hyypiä
oli hyvin esillä varsinkin loppuvuodesta, koska hänen joukkueensa

että brasilialaisten pelaajien keskipituus on melko pieni. Ennen ottelua
monet lehdet omistivat Hyypiälle
kokonaisia artikkeleitakin.

Talouslehdet seurasivat
Suomen metsäteollisuutta
Suomen hyvä menestys useissa
kansainvälisissä
kilpailukykyä,
koulutusta, kestävää kehitystä
ja korruption vähäisyyttä koskevissa vertailuissa mainittiin niitä
koskevassa uutisoinnissa. Uutisten
pääpaino oli kuitenkin Brasilian
ja eteläamerikkalaisten maiden
omassa sijoituksessa kussakin tutkimuksessa. Lehdet pohtivat myös,
mikä sijoitukseen oli vaikuttanut.
Mikäli Etelä-Amerikan ulkopuolisia maita esiteltiin tai analysoitiin, ne valittiin yleensä yleisen
merkityksensä perusteella. Esimerkiksi koulutuksessa Brasiliassa
selvitettiin perusteellisesti EteläKorean
menestyksen
taustoja,
koska Brasilia saattaisi ottaa tästä
jotain opiksi - olihan Etelä-Korea
vielä 50 vuotta sitten huomattavasti
Brasiliaa köyhempi maa. Suomen
kaltaisen maan puolestaan katsottiin kuuluvan perinteisiin teollisuusmaihin, jonka koulujärjestelmäkin on ”luonnollisesti” erilainen
ja kehittyneempi kuin Brasilian.
Vuonna 2005 ilmestyi kuitenkin jo
muutamia artikkeleita, joissa esiteltiin Suomen järjestelmää, vertailtiin sitä brasilialaiseen ja pohdittiin, miksi suomalainen järjestelmä
tuottaa niin hyviä tuloksia.
Talousuutisissa Nokia oli usein
näkyvä aihe. Toisinaan esillä olivat
myös muut Brasiliassa toimivat
suuret suomalaiset yritykset kuten
Metso ja Stora Enso, jonka brasilialaisen Aracruzin kanssa yhteisyrityksenä Bahian osavaltioon rakentama maailman suurin yksilinjainen sellutehdas otettiin käyttöön
vuonna 2005. Suomen talouden
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osalta metsäalaa seurattiin melko
kattavasti varsinkin talouslehdissä.
Suomen paperiteollisuuden lakko
pantiin tarkkaan merkille. Samalla
pohdittiin
lakon
vaikutuksia
paperin ja sellun maailmanmarkkinoihin, joilla Brasilia on yhä merkittävämpi tekijä.

sekä suomalaista heviä että klassista musiikkia ja pohdittiin, miten
on mahdollista, että näin pienestä
maasta tulee näin paljon molempien
musiikkilajien virtuooseja - erityisesti säveltäjiä ja kapellimestareita.
Suomalaisista tai suomalaisten
järjestämistä kulttuuritapahtumista
merkittävin Brasiliassa on Nokia
Trends -musiikkifestivaali. Se valittiin vuoden loppupuolella eräässä
äänestyksessä Brasilian kolmanneksi suosituimmaksi nuorisotapahtumaksi. Se valloitti myös paljon
palstatilaa
useissa
suurissakin
lehdissä. Esimerkiksi valtakunnallinen O Estado de São Paulo -lehti
omisti syyskuussa puolen sivun
artikkelin pelkästään tapahtuman
esittelylle.
Uutisia Suomen ulko- tai sisäpolitiikasta ei ollut juuri lainkaan
lukuun ottamatta joitakin mainintoja Euroopan unionia koskevan
uutisoinnin yhteydessä. Syyskuussa

Arktinen eksotiikka
kiehtoo tropiikissa eläviä

Perinteisesti brasilialaisten lehtien
matkailusivuille
alkaa
joulun
lähestyessä ilmestyä kirjoituksia
joulupukista, hänen kotimaastaan
Suomesta ja valtakunnastaan Napapiirin tuntumassa samoin kuin Rio
Virtuoosien maa
de Janeiron osavaltiossa sijaitseKulttuurisivuilla kerrottiin suomavasta suomalaisesta siirtokunnasta
laisten orkestereiden ja muiden
Penedosta, jossa suomalaisia perintaiteilijoiden vierailuista Brasiliaan,
teitä yhä vaalitaan.
silloin kun vierailuja harvakseltaan
Myös arktinen eksotiikka kiehtoo
oli. Erityisen paljon palstatilaa sai
suurta joukkoa tropiikissa eläviä
Alvar Aallon pientaloja esittelevä
brasilialaisia. Vuosi 2005 ei ollut
näyttely, jonka järjestämiseen myös
poikkeus tässä suhteessa. Artiksuurlähetystö osallistui. Näyttely
kelit vaikuttivat kuitenkin ilahdutjärjestettiin pääkaupungissa Brasítavasti keskimääräistä pidemmiltä
liassa, São Paulossa arkkitehtuuja niiden määrä aiempaa suuremribiennaalin yhteydessä ja Rio de
malta. Lisäksi juttuja ilmestyi tasaiJaneirossa. Esimerkiksi São Paulon
sesti ympäri vuotta. Valtakunnalosuudella laajalevikkinen viikkolisen O Globo -lehden viikkoliite
lehti Istoé jätti nykyarkkitehtuurin
julkaisi maaliskuussa kaksisivuisen
edustajat varjoon esitellessään
jutun Kemin jäästä rakennetusta
Alvar Aaltoa
hotellista.
Valtabiennaalia
kunnallinen Correio
koskevassa
Braziliense
puolesennakkojutustaan julkaisi saman
saan. Arkkivuoden
juhannuktehtuuri
on
sena koko sivun jutun
hyvin suosittua
Penedosta, Suomesta,
koulutettujen
suomalaisista tavoista
brasilialaisten
ja
joulupukista.
keskuudessa,
Muutamaa kuukautta
ja Alvar Aalto
myöhemmin
sama
puolestaan on
lehti julkaisi kahden
hyvin tunnettu
täyden sivun artikasianharrastakelin
Helsingistä,
jien piirissä.
jossa lehden toimittaja
Suomaoli vieraillut Helsinkilainen hevimukonferenssin yhteysiikki on ollut
dessä.
Lokakuussa
jo useamman Arkkitehtuuri on hyvin suosittua koulutettujen brasilialaisten keskuudessa, ja Alvar Aallon ilmestyi jälleen uusi
vuoden kova pientaloja esitellyt näyttely sai tiedotusvälineissä paljon palstatilaa. Kuva: Juha Klemi.
kahden sivun juttu
sana myös Brasiliassa. Esimerkiksi Helsingissä järjestetty globalisaa- Penedosta.
levykauppojen
uutuustuotteiden tiota käsitellyt Helsinki-konferenssi
Televisiossa Suomi on yleensä
hyllyillä näkee useiden suomalai- ylitti kuitenkin uutiskynnyksen vieläkin näkymättömämpi kuin
syhtyeiden levyjä. Erityisesti Night- muutaman kerran. Samoin tekivät lehdistössä
lukuun
ottamatta
wish-yhtye veti keikoilleen sankoin Italian pääministerin Silvio Beslus- matkailuohjelmia tai Brasiliassa
joukoin brasilialaisia nuoria. Onpa conin kesällä esittämät huomiot suositun
elokuvaohjaajan
Aki
yhtyeen levy komeillut Brasilian suomalaisesta
”kulinarismista” Kaurismäen
elokuvia.
Tässä
myyntilistan kärjessäkin. Sano- ja väitteet siitä, että ministeri oli suhteessa vuosi 2005 oli jossain
malehtien kulttuuri- ja erityisesti onnistunut saamaan EU:n elintarvi- määrin
myönteinen
poikkeus.
nuorisosivuilla ilmestyy säännöl- keviraston Parmaan taivuttelemalla Ainakin kaksi valtakunnallista
lisesti juttuja yhtyeistä ja niiden presidentti Tarja Halosen puolel- kanavaa esitti itse tuottamansa
konserteista sekä levyarvosteluja. leen viehätysvoimansa avulla. Suomea ja suomalaista yhteiskuntaa
Vuonna 2005 tämä suuntaus jatkui. Päähuomio jutuissa oli kuitenkin se, esittelevän ohjelman. Esimerkiksi
Merkittävää oli kuitenkin se, että että Italian Suomen-suurlähettiläs Rede Record -kanava esitteli Suomea
maan suurin yleisaikakauslehti oli kutsuttu Suomen ulkoasiainmi- puolen tunnin ohjelman verran
Veja julkaisi joulukuussa kahden nisteriöön puhutteluun Berlusconin pääasiassa hyvin asiantuntevasti ja
sivun artikkelin, jossa esiteltiin lausuntojen vuoksi.
asiallisesti. Suomi esiteltiin hyvin
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toimivana
hyvinvointivaltiona.
Ohjelman muutamat ylilyönnitkin
olivat lähinnä Suomea mairittelevia.
Ainoastaan
nuorten
yleinen
alkoholinkäyttö
tuotiin
esille
kielteisenä piirteenä.

Chile
Kun otetaan huomioon maantieteellinen etäisyys, Suomi sai Chilessä
kiitettävästi näkyvyyttä. Suomi
esitettiin tiedotusvälineissä hyvin
myönteisessä valossa: artikkeleissa
painottuivat kilpailukyky, vähäinen
korruptio, kehittynyt teknologia ja
innovaatiot sekä talous ja koulutusjärjestelmä. Edellisvuoden tapaan
julkisuutta toi menestys kansainvälisissä kilpailukyky- ja korruptiovertailuissa.
Laajalevikkinen Que Pasa -aikakauslehti raportoi nelisivuisessa
artikkelissaan Suomesta otsikolla
”Uusi amerikkalainen unelma”.
Artikkeli esitteli Suomea kilpailukyvyn, vähäisen korruption ja erityisesti korkeatasoisen koulutuksen
mallimaana sekä kansainvälisten
vertailututkimusten
ykkösenä.
Koulutus todettiin Suomen menestyksen kulmakiveksi ja suomalaisten opettajien ammatillinen taso
ja motivaatio korkeiksi. Menestystekijäksi mainittiin myös se, että
Suomessa sijoitetaan tutkimus- ja
kehitystoimintaan ja että yksityissektori on suuri sijoittaja.
Suomi-julkisuuden eräänlaisena
uutena aluevaltauksena voidaan
mainita terveys. Suurimmat päivälehdet El Mercurio ja La Tercera
raportoivat
näkyvästi
PohjoisKarjala-projektin ”vallankumouksellisista” vaikutuksista suomalaisten ruokavalioon ja terveyteen.
Artikkeleissa haastateltiin Chilessä
vieraillutta Kansanterveyslaitoksen
johtajaa Pekka Puskaa ja kerrottiin
onnistuneen kampanjan koostuneen
muun muassa terveyspolitiittisista
toimista, kotiäitien valistamisesta ja
tiedottamisesta television välityksellä. Artikkelin mukaan Suomessa
on viimeisten 30 vuoden aikana
onnistuttu alentamaan väestön
sydäntaudeista johtuvaa kuolleisuutta 75 prosentilla.
Presidentti Tarja Halonen sai
palstatilaa El Mercurion artikkelissa, jossa käsiteltiin naisvaikut-

tajia Euroopan unionissa ja muualla
maailmassa. Chilen ulkoministerin
Ignacio Walkerin Suomen-vierailu
sen sijaan näkyi chileläisissä tiedotusvälineissä vain vähän.
Suomalaisista
yrityksistä
useimmin oli esillä Nokia, jonka
osalta selostettiin laajasti sen
yhteistyöprojektia
paikallisen
muotoiluopiston kanssa sekä Jorma
Ollilan siirtymistä Shellin johtoon.
Muista suomalaisista yrityksistä
olivat esillä Wärtsilä, Jaakko Pöyry
sekä Botnian sellutehdashanke
Uruguayssa. Valtion teknillisen
tutkimuskeskuksen seminaarihanke
yhdessä paikallisen Metaprojectyrityksen kanssa ylitti niinkään
julkisuuskynnyksen.
Kulttuurin osalta chileläisissä
tiedotusvälineissä kerrottiin Pekka
Pylkkänen Tube Factory -jazzyhtyeen vierailusta sekä EU-elokuvajuhlilla esitetystä Onnen varjot
-elokuvasta. Jonkin verran Suomijulkisuutta toi suomalaisen Liisa
Flora Voionmaan Santiagon historiallisia monumentteja esittelevä
kirja. Paikallinen media noteerasi
myös chileläisen Nobel-kirjailija
Gabriela Mistralin merkkipäivän
Suomessa saaman huomion. Joulun
alla Suomi näkyi valtakunnallisella
televisiokanavalla jouluaiheisessa
ohjelmassa.
Helsingin MM-kisojen aikana
Suomi mainittiin chileläisissä tiedotusvälineissä lähes päivittäin, tosin
lähinnä tavanomaisten urheiluuutisten muodossa. Urheilusivuilla näkyi myös Kimi Räikkösen
formula 1 -menestys.
Suurlähettiläs Pekka Korvenheimon vierailut Santiagon ulkopuolelle toivat Suomelle näkyvyyttä
alueellisissa tiedotusvälineissä, ja
paikalliseen tapaan itsenäisyypäivävastaanotto oli esillä seurapiirisivuilla.

Meksiko
Suomi oli edellisvuosien tapaan
Meksikon tiedotusvälineissä esillä
vähänlaisesti
mutta
myönteisesti. Eniten huomiota Suomi sai
erilaisten tasa-arvoa, opetuksen
tasoa ja kilpailukykyä mittaavien
vertailujen ansiosta. Lehdissä esiteltiin Suomen toinen sija Sveitsin

jälkeen taloudellisten tavoitteiden
ja innovaatioiden, opetuksen ja
teknologian yhdistämisessä sekä
Suomen ykkössija opiskelussa,
toinen sija lukutaidossa ja kuudes
sija tutkijoiden määrässä. Kansainvälisten vertailujen sijaluvut kiinnostavat Meksikossa kovasti, koska
lehdet kritisoivat samalla Meksikon
omaa huonoa menestystä kyseisissä
vertailuissa.
Suomi sai usein huomiota
muiden Pohjoismaiden ohella tasaarvon mallimaana. Esimerkiksi
El Financiero -lehdessä kerrotaan
Suomen olevan naisten politiikkaan
ja talouselämään osallistumisen ja
koulutuksen ja terveyden tasolla
mitattuna viidennellä sijalla, kun
taas Meksiko on sijalla 52. Korruptiotilastoissa Suomi oli esillä usein,
esimerkiksi Reforman Brasilian
korruptiotilanteesta
kertovassa
artikkelissa. Useimmiten vielä viitattiin vuoden 2004 tilastoihin, joissa
Suomi oli ensimmäinen vähiten
korruptoituneiden maiden listalla.
Tammikuussa Aasian tsunami oli
laajasti esillä, ja Suomi oli artikkeleissa esillä uhritilastoissa.
Suomen politiikka ei Meksikossa
juurikaan
kiinnostanut.
Presidentti Tarja Halonen oli esillä
näkyvimmin, useimmiten henkilöjutuissa, kuten naisvaikuttajista
kerrottaessa. Tentacion-naistenlehdessä kerrottiin Halosen suuresta
kansansuosiosta. Presidentti Martti
Ahtisaari sai näkyvyyttä Acehneuvotteluiden yhteydessä. Ahtisaarta kehuttiin energiseksi henkilöksi, joka tietää mitä haluaa ja
kuinka sen saavuttaa. EU-perustuslaista kerrottaessa Suomi mainittiin Kyproksen, Viron, Ruotsin ja
Maltan ohella maana, jossa eduskunta päättää lain hyväksynnästä.

Paljon puhelimia,
vähän puhetta
Suomen elinkeinoelämä ei saanut
merkittävää huomiota Meksikon
mediassa. Nokia ja telekommunikaatioala olivat eniten esillä. Matkapuhelinvalmistaja Nokian päätös
investoida 20 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria Reynosan tehtaan
laajennukseen otsikoitiin näyttävästi. El Universal -lehdessä kerrottiin laajennuksen tuovan työtä 500
hengelle, ja valmistuvista puhelimista raportoitiin vain 22 prosentin
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menevän
Meksikon
markkinoille. Reforman
verkkosivuilla VesaMatti Paananen esiteltiin matkapuhelinten
soittoäänen keksijänä.
Lisäksi laaja artikkeli Reformassa esitteli
näyttävästi
Suomen
laivanrakennusta.
Usean sivun artikke- Suomalainen kokki Tarja Sillander antoi Reforman lukijoille sillitartarin reseptin.
lissa esiteltiin Aker
Finnyardsin Turun telakalla raken- välisen henkilövaihdon keskuksen tiin erityisesti esityksen sosiaalista
nettavaa maailman suurinta ristei- CIMO:n verkkosivuille.
näkökulmaa. Paikallislehdissä oli
lijää nimeltä Freedom of the Seas.
myös esillä Pueblan pantomiimiUpeita kuvia sisältävässä artikke- Suomalaiset yhtyeet
festivaaleilla esiintyneen miimikko
lissa kerrottiin 4 375 matkustajan paistattelivat otsikoissa
Markku Laitisen globalisaation
risteilijän valmistuvan Turussa, Reforman liitteenä jaettavan The New vaikutuksia miettimään herättänyt
kahden tunnin matkan päässä York Times -lehden meksikolaisessa esitys. Elokuvista oli esillä Pirjo
Helsingistä, 2 000 rakentajan painoksessa kerrottiin ruotsinkie- Honkasalon dokumentti Melanvoimin. Toisessa artikkelissa esitel- lisen vähemmistön perustuslakiin cholian 3 huonetta.
tiin Suomesta Karibialle seilanneen pohjautuvasta hyvästä asemasta
uuden Royal Caribbean -risteilijän Suomessa. Ruotsinkielinen vähem- Luonnonläheistä
matkaa.
mistö esiteltiin yhtenä maailman arkkitehtuuria
Suomalainen Aromtech-yritys hemmotelluimpana vähemmistönä. Runsaasti näkyvyyttä sai Suomen
sai maininnan, kun tutkija Baoru Ruotsalaisen kansanpuolueen halli- osallistuminen EU:n gastronoYang kertoi e-vitamiinin terveys- tuksen jäsen Henrik Creutz kertoi miafestivaaleille. Suomen kokki
vaikutuksista. Pääosa Suomen ruotsinkielisten elävän Suomessa Tarja Sillander esitteli tiedotussaamasta huomiosta oli myönteistä. oikein hyvin. Entinen eduskunnan välineissä
tuoreista
aineksista
Kielteistä Suomi-kuvaa levitti vain puhemies
Riitta
Uosukainen tunnettua suomalaista ruokaa ja
Buenos Airesin kolumnisti, joka kertoi, etteivät suomenkieliset halua antoi Reforman lukijoille Itämeren
kertoi Suomen tuhoavan metsiä ja rajoittaa ruotsinkielisten oikeuksia, sillitartarin reseptin. Meksikossa
viittasi Metsä-Botnian Uruguayn mutta muistutti, että suomenkieli- kiertävät Heurekan Sinä ja minä
selluhankkeeseen. Myös Instru- sillä on oikeuksia myös eivätkä he sekä Avoimet kysymykset -näyttelyt
mentariumin Costa Rican lahjus- haluaisi opiskella nykyisin kaikille saivat avajaisineen paljon huomiota.
skandaali oli edelleen esillä, joskaan pakollista ruotsin kieltä.
Näyttelyiden kehuttiin olevan innoei kovin näkyvästi.
Suomen kulttuuri sai aika lailla vatiivisia, interaktiivisia ja kehitOpetusta
esittelevässä huomiota. Suurimman palstatilan täviä. Samassa yhteydessä saivat
artikkelissa
verrattiin,
että vei Meksikossa hyvin suosittu lehti- ja tv-tilaa Suomen korkea
Meksikon yläasteella on kaksi heavy metal -musiikki. Otsikoissa kilpailukyky, tutkimus- ja kehityskertaa enemmän tunteja kuin paistattelivat Apocalyptica, HIM, investoinnit sekä opetuksen taso.
Suomessa. Kuitenkin Suomi on Nightwish, The 69 Eyes, To Die
Eritoten
arkkitehtuurialan
maailman paras opetuksen tasossa, For ja Stratovarius. Kaikki olivat lehdissä, mutta myös päälehdissä
kun taas Meksiko on tuloksissa hyvin esillä Meksikon-kiertuei- esiteltiin laveasti Suomen rakenalhaalla. El Economista -lehdessä densa aikana. Artikkeleissa pohdit- nustaiteen museon Suomen nykykirjoittaja kertoi kokemuksistaan tiin Nightwish-solistin mahdollista aikaisia kirkkoja esittelevä näytkauniissa
ja
rauhallisessa eroa, HIM:n lyhyen keikan syitä tely.
Artikkeleissa
korostettiin
Suomessa. Artikkelissa esiteltiin ja To Die For -bändin vaikeuksia kokonaisvaltaista
suunnittelua,
Suomen joustava, mutta yhtäläinen ennen uutta kokoonpanoa. Lähes kirkkoarkkitehtien kilpailutusta ja
opetusohjelma ja opetusjärjestelmä, kaikissa artikkeleissa korostettiin läheistä suhdetta luontoon. Lehdet
joka antaa vastuuta kunnille. bändien olevan suomalaisia.
kertoivat, että nykyaikainen kirkArtikkelissa ihmeteltiin myös maan
EU:n
jazz-festivaaleilla esiin- koarkkitehtuuri
on
seurausta
valoisuutta
sekä
suomalaisten tynyt JimJamMurMur sai neljän Suomen lukuisista kaupunkeja
vähäpuheisuutta mutta kuitenkin naisen a cappella -yhtyeenä tuhonneista sodista. Arkkitehdeistä
suurta matkapuhelinten omistajien huomiota. Ryhmän laulajia kehut- lehdissä mainittiin useimmin Alvar
määrää.
tiin seireeneiksi ja improvisaa- Aalto, Carl Ludvig Engel ja Erik
Suhteellisen paljon huomiota tiota painottavaa tyyliä leikkisäksi. Bryggman. Kuviin oli useimmin
useissa lehdissä saivat myös Suomen Lokakuussa San Luis Potosín tans- valittu Kolmen ristin kirkko, Tempmeksikolaisille jatko-opiskelijoille sifestivaaleilla esiintynyt tanssija peliaukion kirkko, Kaleva ja Vuoktarjoamat opiskelustipendit. Artik- Alpo Aaltokoski sai paikallisleh- senniska.
keleissa kerrottiin stipendivaati- tien lisäksi huomiota valtakunMeksikossa seurapiirisivut ovat
mukset ja ohjattiin lukijat Kansain- nallisissa lehdissä, joissa analysoi- hyvin laajoja, ja niissä avajaiset ja
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muut suurlähetystön tapahtumat
saavat hyvin näkyvyyttä. Suurlähettilään virka-asunnossa pidetystä
Suomen itsenäisyyspäivän vastaanotosta kirjoitettiin useisiin lehtiin.
Samalla kuvailtiin harpisti Salla
Hakkolan ja sellisti Ville Kivivuoren Oskar Merikannon sävellyksiin ja Suomen 1920-luvun siirtolaisuuteen painottunutta musiikkiesitystä.
Urheilijoista
ylivoimaisesti
laajimman huomion sai formulakuski Kimi Räikkönen. Suurin
huomio tuli “Iceman” Räikkösen
voitettua Kanadan osakilpailun
kesäkuussa. Helsingissä pidetyistä
yleisurheilun MM-kisoista raportoitiin, joskin suppeasti. Laajimman
palstatilan saivat autovalmistaja
Toyotan mainokset, joissa yritys
sponsoroi Helsingin kisoja.
Matkailujutuissa olivat Suomen
yhteydessä esillä kestosuosikit:
sauna ja joulupukki. El Universal
-lehden jutussa epäiltiin Lapissa
vietettävän maailman synkintä
joulua, sillä perheet kokoontuvat
pimeydessä soihtujen ääreen ja
käyvät hautausmailla kunnioittamassa vainajia. Samassa artikkelissa
esiteltiin myös pakana-aikainen
joulupukkimyytti, joka on Suomesta
levinnyt koko maailmaan. Kesämatkavinkkejä antaneessa Reforman
artikkelissa esiteltiin Savonlinnan
oopperajuhlat.
Suomen suurlähetystön kehitysyhteistyöstä kirjoitettiin muutama
artikkeli. Laajimmin oli näkyvillä
suurlähetystön tukema metsien
uudelleenistutusprojekti
sekä
naisten osuutta kunnallishallinnossa kehittävä projekti. Myös
suurlähettilään ja muiden suurlähetystön työntekijöiden matkat
pääkaupungin ulkopuolelle saivat
näkyvyyttä paikallistasolla.

Nicaragua
Nicaraguassa Suomi näkyi kehitysyhteistyön ja kulttuurin saroilla.
Suomi on kahden- ja monenvälisten avunantajien kanssa mukana
Nicaraguan uudessa terveysministeriön tukiohjelmassa Fonsaludissa. Ohjelman eettiset toimintaperiaatteet allekirjoitettiin tammikuussa ja sopimus toimintatavoista

elokuussa. Molemmista tilaisuuksista raportoitiin maan päälehdissä
La Prensassa ja El Nuevo Diariossa.
Lisäksi tv-kanavista ainakin katsotuin Canal 2 uutisoi aiheesta. Ohjelmassa mukana olevat avunantajat
mainittiin uutisessa.
Fonsalud mainittiin myös laajan
vihurirokko-rokotuskampanjan
yhteydessä muun muassa ulkomainoksissa ja tv-tietoiskuissa. Roko-

oli mukana 159 maata. Siinä todettiin Islannin olevan sijalla yksi ja
Suomen sijalla kaksi.
Elokuussa La Prensassa haastateltiin Suomen Keski-Amerikan kiertävää suurlähettilästä Inger Hirvelä
Lopezia. Lähettiläs sanoi, että mikäli
nicaragualaiset puolueet eivät taistele korruptiota vastaan ja väittelevät keskenään miettimättä kansalaisten hyvinvointia, on vaarana,

El Universal -lehdessä epäiltiin Lapissa vietettävän
maailman synkintä joulua, sillä perheet kokoontuvat
pimeydessä soihtujen ääreen ja käyvät hautausmaalla
kunnioittamassa vainajia.
tuskampanja on saanut Maailman
terveysjärjestön WHO:n kunniamaininnan hyvin toteutetusta ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta ja
terveysvalistuksesta.
Kampanjan
tavoitteet saavutettiin täysimääräisesti, ja informaatio oli elävästi ja
hauskasti toteutettu.
Suomen rahoittama lisääntymisterveysprojekti Sared mainittiin
päälehdissä
kulkuneuvohankintojen sekä Saredin kurssittamien
terveystyöntekijöiden
diplomien
jaon yhteydessä. Hankinnat olivat
esillä myös Canal 2:n pääuutisissa,
joissa kerrottiin Suomen rahoittavan
projektia.
Lokakuussa julkaistiin El Nuevo
Diariossa uutinen Suomen avusta
Nicaraguan autonomisen alueen
vaaleille ja hallinnon vahvistamiseen. Vaalit oli määrä pitää maaliskuussa 2006.
Kesäkuussa julkaistiin La Prensassa uutinen ympäristöprojekti
Posafista. Suomi on siinä rahoittajana tanskalaisten ja ruotsalaisten
kanssa. Projekti avustaa muun
muassa metsänistutusta, vedenpuhdistusta ja yhteisöjen ekoturismia.
Suomi osallistui tiiviisti maaseutukehityksen ohjelman valmisteluun. Erityisen tiivistä yhteistyö oli
Sveitsin ja Ruotsin kanssa, joiden
kanssa Suomi on valinnut saman
rahoituskanavan. La Prensa kirjoitti
ohjelman valmistelusta ja siinä
mukana olleista kehitysrahoittajista
koko sivun artikkelin.
Marraskuussa julkaistiin La Prensassa juttu Suomen avusta Prodesasäätiölle, joka myöntää lainoja nicaragualaisille pientuottajille. Lokakuussa julkaistiin El Nuevo Diariossa
juttu korruptiotutkimuksesta, jossa

että kansainvälistä apua leikataan.
Nykytanssi oli esillä maaliskuussa kahdessa suurimmassa
sanomalehdessä La Prensassa ja El
Nuevo Diariossa. Kyseessä oli tanssitaiteen kulttuurivaihto, jossa oli
mukana koreografi ja Kuopion
konservatoriosta
valmistuneita
tanssijoita sekä nicaragualainen
tanssiryhmä Arte y Danza. Yhteistuotantona valmistettiin tanssiesitys Managuan kulttuuritaloon.
Esityksen nimi oli Embelleceme
mas, ja siinä esiintyivät suomalaiset
ja nicaragualaiset tanssijat.
Formula 1 -kuljettaja Kimi Räikkönen ja Liverpoolin jalkapalloilija
Sami Hyypiä mainittiin paikallisissa sanomalehdissä hyvistä urheilusuorituksistaan.
El Nuevo Diariossa julkaistiin
artikkeli “Suomi, toimiva yhteiskunta”. Jutun kirjoitti nicaragualainen toimittaja Julio Morah, joka
oli Suomessa toimittajakurssilla
elokuussa 2005. Artikkelissa kerrottiin ilmaisista terveys- ja koulutuspalveluista. Siinä mainittiin myös
Suomen historia, korkea koulutustaso, lukuisat sanomalehdet, muut
lehtijulkaisut, korkea teknologia,
Nokia, Vaisala, paperiteollisuus,
luonto, vesistöjen puhtaus sekä
luonnonsuojelualueet. Artikkelissa
tuotiin esille Suomen ja Nicaraguan historian samankaltaisia piirteitä ja pohdittiin, olisiko Suomesta
malliksi Nicaragualle.
Nicaraguan
katsotuimmalla
televisiokanava kakkosella esitettiin
parhaaseen
katseluaikaan
joulukuussa ulkoministeriön dvdnauhoite Santa’s Best Day. Ennen
videota juontajat kertoivat suomalaisesta jouluperinteestä edustuston
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toimittaman
Suomen
joulusta
kertovan Finfo-esitteen La Navidad
en Finlandia avulla. Ohjelma toi
esiin suomalaista joulukulttuuria
parhaimmillaan, ja siitä saatiin
runsain mitoin myönteistä palautetta.

Peru
Suomi näkyi ja kuului Perun tiedotusvälineissä selkeästi enemmän
kuin vuosikausiin. Huomiota saivat
erityisesti suurlähetystön järjestämät kulttuuritapahtumat taiteen,
arkkitehtuurin ja musiikin esittelemiseksi. Lehdistön uutisartikkeleissa esiteltiin kehitysyhteistyöhankkeita, Nokiaa ja Suomen tietoyhteiskuntaa.
Suomi esiintyi Perun tiedotusvälineissä suurlähetystön toimittamien
tiedotteiden pohjalta, kulttuuritapahtumien arvosteluissa ja taiteilijoiden haastatteluissa, uutisartikkeleissa ja toimittajien omatoimisilla
Suomen-vierailuillaan
laatimissa
artikkeleissa.
Itsenäisyyspäivän
vastaanotto ja muut edustustilaisuudet noteerattiin päivälehtien
palstoilla.

Taiteilijat eturintamassa
Määrällisesti ja laadullisesti eniten
huomiota saivat Perussa vierailleet kuvataiteilijat ja orkesterit ja
solistit. Kulttuuritapahtumat esiteltiin näyttävästi johtavien päivälehtien palstoilla, televisiossa, radiossa
ja internetissä. Suurlähettilästä ja
vierailevia taiteilijoita haastateltiin
television ja radion eri kanavilla
useaan kertaan.
Kerrassaan ylipursuavaa julkisuutta sai taiteilija Tello Anttila ja
hänen Perun kansallismuseossa
pitämänsä taidenäyttely. Framen
Heavy Snowflakes -kiertonäyttelyn
nuoria taiteilijoita kehuttiin, ja kriitikot ihastelivat heidän sähköiseen
teknologiaan tukeutuvia visioitaan.
Liman kansainvälisillä huilufestivaaleilla esiintynyt Sami Junnonen
sai kiitettävää kritiikkiä, ja Limassa
ja Perun Amazonian alueella Iquitosissa soittanut Boston Promenade
Big Band hullaannutti yleisönsä
nuorekkaalla soitollaan.
Liman ainoa klassisen musiikin
radioasema Radio Filarmonia soitti
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suurlähetystön tukemana viikottaisessa vakio-ohjelmassaan suomalaista musiikkia ja esitteli suomalaisia säveltäjiä. Edustusto laati
radiolle
myös
erikoisohjelmat
Suomen kesän kulttuuritapahtumista ja jouluperinteestä. Itsenäisyyspäivänä radio esitti suurlähettilään tervehdyksen ja soitti koko
päivän suomalaista musiikkia.

Mallimaa Suomi
Useat sanoma- ja aikakauslehdet
kirjoittivat omatoimisesti Suomesta,
ja
poikkeuksetta
myönteisesti.
Alvar Aallon tuotantoa ja Temppeliaukion kirkkoa esiteltiin laajalevikkisen aikakauslehti Cosasin
erikoisliitteissä. Lehden toimittaja
sanoi kylmän Pohjolan arkkitehtuurin korostavan omaperäisellä
tavalla ihmisen ja luonnon yhteyttä.
Maan suurin ja vanhin päivälehti
El Comercio uutisoi myös suomalaisten arkkitehtien voiton Puolan
juutalaismuseon arkkitehtuurikilpailussa.
Perun teollisuusliiton tiedotuslehti esitteli Helsinkiä ja kehui
Suomen taloudellista menestystä
lehden marraskuun numerossa.
Jutussa ihmeteltiin Suomen ykkösasemaa maailman kilpailukykyisimpänä maana. Myös Suomen ykkössija maailman vähiten korruptoituneiden maiden listalla mainittiin
useiden lehtien uutisartikkeleissa.
Kakkossanomalehti La Repub-

lica omisti koko sivun Nokialle ja
Suomen tietoyhteiskunnalle. Nokia
kuvattiin huikeana suomalaisena
menestystarinana. Lehti piti Suomen
vahvaan demokratiaan, julkiseen
koulutukseen ja korkeaan teknologiaan perustuvaa yhteiskuntaa
kehityksen mallina Perulle. Toimittaja suositteli omalle maalleen opin
ottamista Suomen koululaitoksesta
sekä panostuksesta tutkimukseen ja
kehitykseen.
Myös Suomen kehitysyhteistyö
ylitti uutiskynnyksen. La Republica
kirjoitti Suomen Unicefin kanssa
toteuttamasta
kaksikielisyysopetushankkeesta Boliviassa, Perussa
ja Ecuadorissa. Sopimuksen allekirjoitustilaisuudesta julkaistiin kuva,
jossa suurlähettilään ja Unicefin
edustajan kanssa olivat Perun
opetusministeri Sota Nadal sekä
Bolivian ja Ecuadorin suurlähettiläät.

Joulupukki ja
kuunari Helena
“Totta, se on totta: Joulupukki asuu
Suomessa”, otsikoi aikakauslehti
Cosas suurlähettiläspari Kimmo
ja Eija Pulkkisen kolmen sivun
haastattelun joulun alla. Ja siinä se
oikea Suomen joulupukki poseerasi lehdessä lähes sivun kokoisessa
kuvassa.
Jouluksi Limaan ehtinyt Suomen
purjelaivasäätiön kuunari Helena
oli myös myönteinen mediatapah-

Aikakausilehti Cosas esitteli erikoisliitteessään Alvar Aallon tuotantoa. Toimittaja kirjoitti kylmän Pohjolan arkkitehtuurin korostavan omaperäisellä tavalla
ihmisen ja luonnon yhteyttä.

tuma. Kun suomalainen laiva
tuli Limaan jouluna, saapui
paikalle tietysti myös joulupukki. Laivan vierailusta
ja suurlähetystön vastaanotosta kerrottiin televisiossa
ja monissa lehdissä. Lisäksi
Helsingin Sanomia vastaava
paikallinen El Comercio julkaisi
koko sivun haastattelukoosteen kuvineen Helenan missiosta ja purjehduksesta EteläAmerikan ympäri.
Kielteisiltäkään uutisilta
ei voitu välttyä, kun Suomen
kunniakonsulin joulukuussa
2004 aiheuttama vakava autoonnettomuus pysyi koko
vuoden lehtien kestoaiheena.
Konsulin menetettyä virkansa
lehdet jatkoivat puhumista
Suomen ex-konsulista.

pahtumista ylivoimaisesti eniten
huomiota sai Alvar Aallon yksityiskoteja esitellyt näyttely. Myös
jazzyhtye Pekka Pylkkänen Tube
Factoryn konsertti sai huomiota.
Suomalaiset ralli- ja formulakuskit,
tennispelaajat ja Englannin valioliigassa pelaavat jalkapallotähdet
kiinnittivät
tiedotusvälineiden
huomion.

Venezuela

”Suomi, Uruguayn uusi kumppani”, otsikoi El País
Suomea ja Helsinkiä esitelleen teemanumeronsa.

Uruguay
Metsä-Botnian
selluloosatehdashanke Fray Bentosissa oli tiedotusvälineiden kestoaihe vuonna 2005.
Hanke on suurin teollinen sijoitus
Uruguayn historiassa, ja samalla
se on myös suurin suomalainen
yksityinen investointi ulkomaille.
Tehtaita vastustetaan Argentiinan
puolella. Osaksi on kyse tietämättömyydestä vanhojen ja uusien selluloosaprosessien
ympäristövaikutuksista ja osaksi myös puhtaasta
paikallispolitiikasta.
Tehtaiden
argentiinalainen
vastustus sai suuret mittasuhteet
niin televisiossa, radiossa kuin
painetussa mediassakin lähinnä
mielenosoitusten, teiden katkaisujen
ja Argentiinan ja Uruguayn diplomaattisen kriisin vuoksi. Poikkeuksetta muistettiin mainita yrityksen
suomalainen omistustausta.
Suomi oli samanaikaisesti - ja on
jo usean vuoden ajan ollut - uruguaylaisissa tiedotusvälineissä eräänlainen malliyhteisö, jossa kaikki
toimii, poliittinen konsensus pelaa,
korruptio ei rehota ja asiat hoidetaan pitäen mielessä sekä hyvinvointi että kilpailukyky. Tämä
mielikuva oli niin voimakas, että
vaikka tehdashankkeet saivat paljon
kyseenalaista julkisuutta argentiinalaisessa lehdistössä - jota uruguaylaiset tiedotusvälineet usein

referoivat - oli kirjoittelu Suomesta
sittenkin lähes poikkeuksetta myönteistä. Edustusto antoi pyynnöstä
haastatteluja metsäteollisuudesta ja
sen vaikutuksista Suomessa. Julkisuus oli niin laajaa, että on mahdotonta laskea kaikki Suomesta aiheen
ympäriltä kirjoitetut artikkelit.
Uruguayssa Suomi tai tehdashankkeet olivat lähes koko vuoden lähes
jokaisena päivänä etusivun uutisena
lähes jokaisessa tiedotusvälineessä.
Muita teollisuuteen ja kauppaan
liittyviä uutisia olivat paperialan
työntekijöiden lakko, Stora Enson
investoinnit Uruguayssa ja Nokian
kuulumiset.
Vuoden aikana korostettiin aikaisempien vuosien tapaan Suomen
vahvuuksia kansainvälisissä vertailuissa. Erityisen paljon huomiota
sai Suomen menestys Transparency Internationalin avoimuutta ja
korruption vähäisyyttä koskeneessa
vertailussa, jonka kärjessä Suomi
pysyi. Suomi sai lisäksi tavallista
enemmän julkisuutta Maailman
talousfoorumin
ympäristön
kestävän kehityksen mittauksen
ykkössijoituksen ansiosta. Suomalaista koulutusjärjestelmää esiteltiin
myös ihannoivaan sävyyn useaan
otteeseen, varsinkin kolumneissa.
Helsinkiä ja Suomea turismikohteina esiteltiin artikkeleissa ja televisio-ohjelmissa. Televisiossa esiteltiin myös Suomen puhdasta luontoa
sekä vierailtiin selluloosatehtaalla.
Suomalaisista
kulttuurita-

Suomi tunnetaan Venezuelassa
laajasti kansainvälisten tilastojen
hyvänä mallimaana. Opposition
hallitsema lehdistö julkaisi tilastoja näyttävästi osoittaakseen hallituksen epäonnistumista korruption
kitkemisessä ja ihmisoikeuksien ja
demokratian edistämisessä. Venezuela sijoittui edelleen tilastojen
häntäpäähän.
Urheilusta eniten palstatilaa
saivat formulakisat, joissa Kimi
Räikkösen edesottamuksia seurattiin tarkasti. Kimi on Venezuelassa
käsite, joka ei selityksiä kaipaa.
Ennen kokematonta julkisuutta
Suomi sai loka- ja marraskuussa
Caracasissa järjestettyjen rock- ja
popfestivaalien
myötä.
Kauan
odotetut suomalaisyhtyeet Apocalyptica ja The Rasmus täyttivät
päälehtien kulttuurisivut värikuvien kera ja vetivät stadionin täyteen
hurmaantunutta yleisöä pääsylippujen kalleudesta huolimatta.
Alpo Aaltokoski oli edellisvuoden
tapaan odotettu vieras tanssifestivaaleilla, ja hän sai ansaitsemansa
tilan lehtien palstoilla. Ilahduttavaa oli myös lukea suurlähettilään virka-asunnossa pidetyn Sibeliuksen ja Merikannon musiikkia
sisältäneen konsertin samoin kuin
Musica Atempo -nykymusiikkifestivaalille osallistuneen jazz-trion
kiittävät arviot El Universalin kulttuurisivuilla.

Suomalaista mannaa
Venezuelalaiset ovat elokuvakansaa,
jolle EU:n ja eri suurlähetystöjen
vuosittain järjestämät tasokkaat
elokuvafestivaalit ovat mannaa.
EU:n
festivaaleilla
Suomea
edustivat Nousukausi sekä Mies
vailla
menneisyyttä
-elokuvat.
Näistä
jälkimmäinen
kohosi
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koko festivaalin kärkeen ja pyöri
neljässä eri teatterissa puolentoista
kuukauden
ajan
täysille
katsomoille. Elokuvaa mainostettiin
päälehdessä El Nacionalissa lähes
sivun suuruisena useiden viikkojen
ajan. Sali oli täynnä myös festivaalin
alkuvaiheissa kesäkuisen lauantaiiltapäivän matineassa, jota seurasi
Aki Kaurismäen elokuvan kunniaksi
järjestetty paneelikeskustelu.
Paikallisen yhteistyön määrärahalla toteutetuilla hankkeilla oli
julkisuusarvoa. Luonto ja muotoilu
-hankkeen suomalaisten asiantuntijoiden asiantunteva haastattelu
julkaistiin näyttävästi päälehdessä
kuvien kera. Artikkeli kiinnitti
tiedotusvälineiden huomion, ja sitä
seurasivat televisio- ja radiohaastattelut sekä lukuisat vierailut ja
eri asiantuntijoiden yhteydenotot
jatkotyöskentelyineen. Luonnonsuojelua, kierrätystä ja suomalaista
muotoilua sisältänyt oheisnäyttely keräsi runsaasti kaikenikäistä
yleisöä ja kirvoitti keskustelun
ympäristönsuojelusta ja kierrätyksestä, joka on Venezuelassa vielä
melko tuntematon käsite. Perusopetussuunnitelman arvokasvatus
sekä kunnallishallinnossa toteutettu
korruption vastustamiseen keskittyvä hanke esiteltiin useiden lehtien
sivuilla. Samat aiheet esiintyivät
julkisuudessa myös hallituksen
toiminnan kohteina.
Nokian voimakkaampi panostaminen Latinalaiseen Amerikkaan
tuotti lehdistössä enemmän palstatilaa. Uusia malleja esiteltiin kattavasti, ja Jorma Ollilan nimittäminen
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Shellin johtoon julkaistiin kuvan kera.
Edellisvuosien
kontakteja hyödyntäen
käytettiin
suurlähettilään
virka-asuntoa
säännöllisesti kamarimusiikkikonsertteihin
ja työpajoihin. Myös
paikallisen yhteistyön
hankkeiden esittelyjä
rikastutettiin kulttuuriohjelmalla. Resurssien puutteessa etsittiin
myös hyviä paikallisia
kulttuurialan ammattilaisia
esittämään
suomalaista musiikkia,
laulua ja runonlausuntaa.
Suomi näkyi ja
kuului myös ulkoministeriön toimittaman
aineiston - dvd-levyjen,
Aki Kaurismäen Mies vailla menneisyyttä pyöri Venezuelassa
julisteiden, musiikin ja puolitoista kuukautta täysille katsomoille.
kirjallisuuden - kautta.
Paikalliset tv-yhtiöt ottivat mielel- heitä sisältävän, esittelyn Suomesta
lään aineistoa käyttöönsä ja julkai- matkailumaana.
sivat sitä lupaustensa mukaan.
Pohjoismaista vain Suomella ja
Joulukuussa venezuelalainen runo- Norjalla on suurlähetystö Caracataiteilija esitti kuukauden ajan kult- sissa. Näin ollen Suomi on Caratuurikanavalla suomalaista runoutta casissa ainoa pohjoismainen EUespanjaksi. Radio Caracas toteutti maa. Norja näkyi edelleen lehdisvuotuisen joulunäyttelynsä, johon tössä lähinnä öljyntuottajamaiden
edustusto koristeli oman vitriinin ja rinnalla. Ruotsia koskevat jutut
antoi radiohaastattelun.
käsittelivät kuningasperhettä ja
Turistimatkojen alettua Suomesta urheilua. Tanska ja Islanti näkyivät
Venezuelan
rannikolla
sijaise- harvemmin lehtien palstoilla. Tiedovalle Margarita-saarelle julkaisi El tusvälineille Pohjoismaat käsitteenä
Nacional koko aukeaman suuruisen oli vielä aika tuntematon.
värikkään, hyvin myönteisen ja
monipuolisen, tosin pieniä asiavir-

Aasia ja Oseania
Australia
Suomen saama huomio Australian tiedotusvälineissä oli myönteistä, vaikka maan tiedotusvälineet
kiinnittävät yleensä vain vähän
huomiota Eurooppaan. Mielenkiinto kohdistuu enemmän ympäröivään Tyynenmeren alueeseen
sekä Yhdysvaltoihin. Kulttuuri ja
urheilu saivat eniten palstatilaa,
kun taas Suomen sisä- tai ulkopolitiikasta ei uutisia juurikaan ollut.
Aikaisempien vuosien tapaan
suomalainen kulttuuri oli eniten
esillä. Jorma Uotisen Piaf, Piaf baletti Perthin kansainvälisillä
taidefestivaaleilla sai paljon myönteistä huomiota. Myös suurlähetystössä järjestetyt Olavi-Kalevi Duon
ja Jukka Perko Trion suomalaiskonsertit noteerattiin lehdistössä. Yksi
Canberran kamarimusiikkifestivaalien konsertti järjestettiin suurlähetystön monitoimitilassa, ja se sai
lehdistössä useita kiittäviä mainintoja. Suomalainen Agent Kooper
-yhtye osallistui EU:n järjestämään
Eurotrash-konserttikiertueeseen
ja levitti suomalaisen nuorisomusiikin tuntemusta Australian-kiertomatkallaan. Suomalaisia elokuvia
esitettiin valtiollisella SBS-kanavalla
muutaman kerran vuodessa.
Australialaiset ovat varsin kiinnostuneita urheilusta, ja erityisesti
suomalaiset
moottoriurheilijat
tunnetaan. Kimi Räikkönen ja myös
Marcus Grönholm olivat usein
esillä lehdistössä. Jussi Välimäen
ja kakkoskuski Jarkko Kalliolevon
voitto Canberran rallissa sai sekin
runsaasti huomiota sekä lehdistössä että televisiossa. Suomessa
kesällä järjestetyt MM-kisat olivat
myös esillä eri tv-kanavien urheiluohjelmissa. Canberran jääkiekkojoukkueen suomalaisen kakkosvalmentajan Tommi Suutarin muutto
Canberraan katsottiin artikkelin
arvoiseksi uutiseksi.
Eduskunnan puhemiehen Paavo
Lipposen vierailu maaliskuussa
sai Australian lehdistössä myönteistä huomiota. Erityisen huomion
kohteeksi Suomi pääsi Acehin
rauhanneuvotteluja
koskevien

tietojen levittyä julkisuuteen. Indo- Luonnollisesti Pohjois-Korea on
nesia on Australialle tärkeä naapuri, koko ajan esillä.
jonka poliittista kehitystä seurataan tiiviisti. Rauhanprosessista Mustikkasoppa
ja nimenomaan presidentti Martti on terveellistä
Ahtisaaresta
rauhanprosessin Suomen
julkisuuskuva
säilyi
pääneuvottelijana oli monta myön- hyvänä, joskaan Suomi ei korealaiteistä kirjoitusta ympäri maata.
sessa mediassa juurikaan näy. KoreSuomi tunnetaan Australiassa alaiset näkivät Suomen puhtaana
edistyneenä korkean teknologian maana, jossa elää terveitä, korkean
maana, ja Nokian menestys mainit- koulutus- ja elintason omaavia
tiin usein lehtien talousuutisten ihmisiä. Suomalaista korkealaatuista
osioissa. Suomalaista metsäteolli- hammashoitoa, ehkäisevää hoitoa ja
suutta kuvailtiin lehdissä esimer- suuhygieniaa käsiteltiin koreankiekinomaisena. The Sydney Morning lisessä Hankyoreh-sanomalehdessä,
Herald
-lehdessä
oli koko sivun
kirjoitus Suomen
metsänhoidon
korkeasta tasosta.
Erillisessä laajassa
artikkelissa
lehti
antoi myös tunnustusta
Suomen
metsäteollisuudelle
tavasta, jolla se on
minimoinut ympäristölle aiheutuvat
haittavaikutukset.
Lehden
mukaan
Suomi oli metsätalouden mallimaa.
MBC-kanava teki elokuussa ohjelman mustikan terveysvaikutukM a t k a i l u - sista ja kuvasi Suomen suurlähetystön edustajia mustikkapiirakan
tekopuuhissa. Kuva: Jun Misun.
uutiset
kuvailivat lähinnä Helsinkiä ja Lappia. jonka toimittaja vieraili Suomessa
Helsinkiä kuvailtiin turvalliseksi, syksyllä.
Samassa
yhteydessä
hauskaksi ja helpoksi kohteeksi, mainittiin ksylitoli ja kerrottiin,
jossa lapsiperheetkin viihtyvät. kuinka suomalaislapset käyttävät
Lapin matkailussa taas kerrottiin sitä ehkäistäkseen kariesta. Ksylierilaisista harrastusmahdollisuuk- tolin maahantuoja Danisco-Cultor
sista koskenlaskusta tunturivaelluk- on jo aiemmin tehnyt mainoskamsiin ja kuvailtiin karhujen puuhia panjoillaan Suomea varsin tunnemetsässä Napapiirin tuntumassa.
tuksi. Suomi on tunnettu myös
korkeasta teknologisesta osaamisestaan. Suomea voidaan hyvällä
syyllä pitää yhtenä tunnetuimmista,
Etelä-Korea
ellei tunnetuimpana Pohjoismaana
korealaisten keskuudessa.
Usein korealaiset tiedotusvälineet
Suomi sai edellisvuosien tapaan
keskittyvät Korean niemimaan tilan- julkisuutta erilaisten tuotteiden
teeseen ja lähialueille, kuten Japa- mainoskampanjoilla ja kansainväniin ja Kiinaan. Englanninkielinen lisillä vertailututkimuksilla kilpaimedia tarkastelee kansainvälisissä lukyvystä tai korruption määrästä.
katsauksissaan useimmiten Yhdys- MBC-kanava teki elokuussa tvvaltojen sisä- ja ulkopolitiikkaa, ohjelman mustikan terveellisestä
mutta myös Euroopan unionin vaikutuksesta. Ohjelmassa kuvatsuurimpien
maiden
Ranskan, tiin kahta Suomen suurlähetystön
Saksan ja Ison-Britannian uutisia. työntekijää valmistamassa mustik-
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kapiirakkaa ja mustikkakeittoa.
Samaisessa ohjelmassa kehuttiin
suomalaisen saunan tervehdyttävää
vaikutusta.
Etelä-Koreassa väestön ikääntyminen on suuri huolenaihe. Tammikuussa koreankielinen Donga Ilbo
raportoi, että Suomessa on havaittu

myksiä, kun korealaiset yrittivät
sen ylittää. Artikkelista kävi ilmi,
että rajavartijoiden kysymysten
tarkoitus on erottaa todelliset EteläKorean kansalaiset mahdollisesti
väärennetyillä passeilla liikkuvista henkilöistä. Artikkeli osoittikin varsin paljon ymmärtämystä

Suomessa halutaan kiinnittää huomiota ikääntyvien
työntekijöiden oppimismahdollisuuksiin, jaksamiseen
ja työviihtyvyyden parantamiseen.
varhaisen eläkkeelle hakeutumishalun liittyvän erityisesti osaamisen
puutteisiin, työn rasittavuuteen,
työn arvostuksen puutteeseen ja
epävarmuuteen työn jatkuvuudesta.
Siksi Suomessa artikkelin mukaan
halutaankin kiinnittää huomiota
ikääntyvien työntekijöiden oppimismahdollisuuksiin, jaksamiseen
ja työviihtyvyyden parantamiseen.
Helmikuussa samainen lehti
kirjoitti pitkän artikkelin suomalaisesta diplomatiasta ja sen kehittymisestä vaikeissa oloissa, mikä
on tehnyt siitä varsin käytännönläheisen ja tosiasiat huomioonottavan. Edellisvuoden tapaan myös
suomalaisten naisten asemasta ja
tasa-arvossa suomalaisesta yhteiskunnassa kirjoitettiin Woman’s
DongA -lehdessä.
Myös yleisurheilun MM-kisat
elokuussa saivat huomiota korealaisessa mediassa, jossa suitsutettiin
urheilun merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa ja siitä, kuinka
eri urheilulajit tulevat tutuiksi jo
lapsena.
Suomen taloudellinen menestyminen on Etelä-Koreassa varsin
tunnettua, mutta menestyksen
taustalla olevat tekijät eivät aina
ole tiedossa. Kun kuuluisa amerikkalainen futurologi Alvin Toffler
vieraili ja luennoi Soulissa, Suomi
sai osakseen myönteistä julkisuutta
taloudellisten ja sosiaalisten rakennemuutosten läpiviejänä. Varsinkin
englanninkielinen lehdistö raportoi
asiasta.

Suomen valppaat
rajojen vartijat
Mielenkiintoinen artikkeli löytyi
joulukuussa koreankielisestä Chosun
Dailystä, jossa käsiteltiin Suomen
rajamuodollisuuksia Suomen ja
Venäjän välisellä rajalla ja erityisesti rajavartijoiden esittämiä kysy-
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Filippiinit
Suomen ja Filippiinien välisten
suhteiden peruspiirteet näkyvät
myös siinä, miten Suomi esiintyy
maan tiedotusvälineissä: suhteet
ovat lämpimät ja mutkattomat,
mutta maantieteellisestä etäisyydestä johtuen ne ovat jääneet varsin
ohuiksi. Suomen saama huomio
filippiiniläisissä tiedotusvälineissä
vuonna 2005 oli kuitenkin pääsääntöisesti myönteistä. Historiallisilla
kytköksillä, kuten Armi Kuuselan
avioitumisella 1950-luvulla filippiiniläisen liikemiehen kanssa, oli
edelleen kiinnostusarvoa.
Pääpaino Suomen näkymisessä
oli suurlähetystön kulttuurin- ja
vienninedistämiseen
liittyvillä
tapahtumilla.
Filippiiniläisissä
tiedotusvälineissä kulttuurin, viihteen ja muodin osuus on yleensä
laaja verrattuna esimerkiksi politiikan uutisointiin. Diplomaattisuhteiden solmimisen 50-vuotispäivä
toi lisäväriä ja -näkökulmaa Suomen
näkymiseen vuoden aikana.
Ulkomaan tapahtumien uutisointi on Filippiineillä huomattavasti vähäisempää kuin mihin
esimerkiksi Suomessa on totuttu.
Uutisoinnissa keskitytään kotimaan
politiikkaan, ja ulkomaan uutisissa
pääpaino on Kaakkois-Aasian lähinaapurimaissa ja jonkin verran

Suomen viranomaisia kohtaan.
Kulttuurin saralla Trio Töykeät
-yhtye
vieraili
Etelä-Koreassa
syyskuussa ja sai näkyvyyttä EBStelevisiokanavalla. Trion cd-levyä
myydään Etelä-Korean suurimmassa
kirjakaupassa.
Tanssija
Tero Saarisen syyskuinen vierailu
sai paljonkin huomiota osakseen
englanninkielisessä
Joong
Ang
Dailyssä. Myös koreaksi käännetty Arto Paasilinnan romaani
Hurmaava joukkoitsemurha tuli
esille lehtikirjoituksissa ja sen
mukana suomalainen melankolia,
itsemurhatilastot ja kansanluonne.
Suomalaisia tuotteita esiteltiin
myös Design Korea 2005 -messuilla.
Erityisesti mediassa mainittiin
suomalaisen Lappset-yhtiön suunnittelemat lasten leikkipuiston
välineet. Joulupukki tuli esille
paljonkin, mutta erityinen artikkeli
joulupukin maasta Rovaniemeltä
oli kirjoitettu Korea Air -lentoyhtiön
koneissaan jakamaan asiakaslehteen. Lisäksi koreankielinen Chosun
Daily kirjoitti joulukuussa,
kuinka
matkat joulupukin
maahan Suomeen
ovat
tänäkin
vuonna
lähes
loppuunmyydyt.
Tour de Monde
-lehti
julkaisi
joulukuussa joulupukista
laajan
artikkelin,
jossa
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mari Kiviniemi vieraili
käsiteltiin joulu- Acehissa tsunamievakkojen leirillä lokakuussa. Kuva: Juha Pyykkö.
pukin alkuperää ja
asuinpaikkaa. Lehti julkaisi myös Yhdysvalloissa. Etenkin Yhdysvalartikkelin saunasta ja suomalaisten tojen Irak-politiikasta kirjoitetaan.
suhteesta tähän instituutioon.
Euroopan tapahtumien uutisointi
on selvästi vähäisempää, ja siten
Suomen näkyminen Filippiinien
tiedotusvälineissä oli suurin piir-

tein samalla tasolla muiden Pohjoismaiden tai pienten Euroopan
maiden kanssa.
Vuosi oli suomalaisen muotoilun
vuosi. Filippiineillä voitiin lukea
uudesta suomalaisesta muodista
Ivana Helsinki -näyttelyssä ja
tutustua Alvar Aallon arkkitehtuuriin ja muotoiluun. Muoti kiinnostaa
Filippiineillä, joten Ivana Helsinki
-vaatemallisto sai runsaasti palstatilaa. Petäjäveden puukirkko nousi
filippiiniläiseen tietouteen kesäisessä väriloistossaan, kun Philippine
National Inquirer -sanomalehden
toimittaja kirjoitti matkastaan artikkelin.
Talouselämästä uutiskynnyksen
ylittivät Nokian merkkitapahtumat
kuten
Olli-Pekka
Kallasvuon
nimitys uudeksi pääjohtajaksi. Kielteistä julkisuutta sai Stora Enso, kun
Malay-lehti kannusti suomalaisen
paperin boikotointiin ryhtymistä,
koska yhtiön filippiiniläinen edustaja oli lehden saamien tietojen
mukaan
erotettu
tehtävistään
kyseenalaisin perustein. Kyseinen
lehti ei lukeudu Filippiinien valtalehtiin.
Helsingissä elokuussa järjestetyt yleisurheilun MM-kilpailut
eivät käytännössä ylittäneet uutiskynnystä. Filippiinien pienen joukkueen menestymismahdollisuudet
kilpailuissa olivat vähäiset, joten
kisat eivät erityisesti kiinnostaneet
kansalaisia.

Indonesia
Presidentti Martti Ahtisaaren välitystoiminta Acehin rauhanprosessissa sekä rauhansopimuksen allekirjoittaminen Helsingissä toivat
Suomelle Indonesiassa runsain
mitoin kiitosta ja myönteistä julkisuutta. Yleinen tietämys Suomesta
kohentui
ennennäkemättömällä
tavalla. Jokaista neuvottelukierrosta
seurattiin tarkkaan tiedotusvälineissä. Allekirjoitustilaisuus välitettiin suorana lähetyksenä useilla tvkanavilla, ja se täytti lehtien etusivut.
Acehin rauhansopimuksen syntysijat Königstedt, valtioneuvoston
juhlahuoneisto ja Helsinki olivat
tiedotusvälineiden kiinnostuksen
keskipisteessä. Sopimuksesta uutisoitiin runsaasti, ja operaation

Indonesian ja Acehin välisen rauhansopimuksen allekirjoitustilaisuus Helsingissä elokuussa
välitettiin suorana lähetyksenä useilla tv-kanavilla, ja se täyttii lehtien etusivut. Kuva: Vuokko
Ritari.

suomalaiset jäsenet esiintyivät toisinaan tiedotusvälineissä.
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mari Kiviniemen vierailu
Indonesiaan lokakuussa keräsi
paljon julkisuutta. Ministerin ja
Indonesian talousasioiden ministerin yhteistä tiedotustilaisuutta
seurasi runsaslukuinen
määrä
toimittajia. Metro TV haastatteli
ministeriä. Lisäksi Jakarta Post ja
Media Indonesia julkaisivat ministerin haastattelut.
Suomi profiloitui hyvin kansainvälisissä vertailuissa. Jakarta Post
uutisoi Suomen ykkössijasta kilpailukyky- ja koulutusvertailuissa sekä
toisesta sijasta Transparency Internationalin korruptiotutkimuksessa.
Korkean teknologian imagoa veti
Nokia, joka oli usein esillä tiedotusvälineissä.
Suomeen tehdyn toimittajavierailun tuloksena julkaistiin Media
Indonesiassa neljän sivun erikoiskatsaus Suomesta yleensä, Bisnis
Indonesiassa paperiteollisuudesta ja
väestön ikääntymisen vaikutuksista,
Tempon viikkolehdessä Porvoosta ja
Koran Tempossa Esplanadin puistosta.
Suurlähetystö julkaisi suomalaisten yritysten sponsorituella
kahdeksan sivun itsenäisyyspäiväliitteen Media Indonesiassa. Kyseisen
lehden ja liitteen levikki oli maanlaajuisesti yli 200 000. Nokia, yhteistyössä edustuston kanssa, julkaisi
Kompas-päivälehdessä
Suomesta
kertovan mainoksen itsenäisyys-

päivän johdosta.
Jakarta Post julkaisi suurlähettiläs Markku Niiniojan ja Kirkon
Ulkomaanavun edustajan haastattelut, joissa käsiteltiin Suomen
tukea Acehin jälleenrakennukselle.
Kompas uutisoi tietoyhteiskuntaseminaarista, jossa Suomen tietoyhteiskuntastrategiasta kertoi valtionvarainministeriön Seppo Tiihonen.
Eero Koivistoisen jazz-trion
kiertueesta marraskuussa Jakartassa, Balilla ja Bandungissa uutisoivat Bisnis Indonesia, Pikiran Rakyat
ja Jakarta Post. Suomalaisista urheilijoista esillä oli erityisesti formulatähti Kimi Räikkönen. Myös
suomalaiset ralliautoilijat ja jalkapalloilijat olivat esillä paikallisissa
tiedotusvälineissä.

Intia
Suomi-uutisointi lisääntyi Intian
tiedotusvälineissä edellisvuosista ja
samalla kuva laajentui ja syventyi.
Vaikka hakusana Suomi edelleen
useimmiten kytkeytyy Nokiaan ja
moottoriurheiluun, toi vuosi 2005
tullessaan myös uusia näkökulmia
talouteen sekä globaalisti vastuulliseen ja kulttuurisesti kiinnostavaan
Suomeen. Kansainvälisten uutistoimistojen osuus Suomi-uutisoinnissa
putosi selvästi edellisvuodesta,
mikä näkyi eukonkantotyyppisten
juttujen vähentymisenä ja toimitetun sisällön lisääntymisenä.
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Yhteistyömahdollisuuksia
telelääketieteessä ja
bioteknologiassa

”Juhannusyön unelma”. Kaksi
sanomalehteä julkaisi joulukuussa
The New York Timesin laajan artikkelin Suomen länsieurooppalaisittain poikkeuksellisesta päätöksestä
rakentaa lisää ydinvoimaa. Business
Standard kirjoitti huhtikuussa ulkois-

nystä. Keskeisten lajien tulokset
uutisoitiin
lyhyesti.
Intialaisia
puhuttivat lähinnä vain naisten
pituushyppy, johon kiinnitettiin
mitalitoiveita,
sekä
intialaisen
kiekonheittäjärouvan doping-käry.

Nokian suomalainen ykkösasema
Intian talousuutisissa oli horjumaton. Nokia oli uutisten kärjessä
räjähdysmäisesti kasvavien Intian
matkapuhelinmarkkinoiden,
Keskustelu Kashmirin kysymyksen ratkaisusta
Chennaihin nousevan matkapuhevilkastui edelleen. Ahvenanmaalla vieraillut kolumnisti
lintehtaansa, samaan kaupunkiin
A.G. Noorani kirjoitti Ahvenanmaan mallista Frontlineperustettavan globaalin verkkoaikakausilehteen kaksi hyvin laajaa artikkelia.
keskuksensa, uutuustuotteidensa,
tuloskuntonsa ja johtajavaihdoksensa ansiosta. Nokiaa ei yhdis- tamisesta ja haastatteli suomalaista Suomi maailmannäyttämöllä
tetty Suomeen lainkaan aina, mutta eBookers-matkatoimistolle Delhissä Suomi sai osakseen huomiota myös
kuitenkin kiitettävän usein.
työskentelevää Tea Westerlundia.
kansainvälisenä toimijana. Acehin
Elcoteq avasi tehtaansa BangaMuista suomalaisista talousalan rauhanneuvottelut ja presidentti
loressa huhtikuussa, mikä uutisoi- toimijoista pikku-uutisissa esiin- Martti Ahtisaari noteerattiin luketiin näyttävästi useissa lehdissä. tyivät myös Wärtsilä, Kone, Metso mattomissa Intian tiedotusväliUlkomaankauppa- ja kehitysmi- Paper,
Ahlstrom,
TietoEnator, neissä.
nisteri Paula Lehtomäen vierailu Jaakko Pöyry ja Invest in Finland
Helsinki-prosessi
huomattiin
Intiaan pääsi uutisiin helmikuussa. Bureau.
joissakin Intian tiedotusvälineissä
Marras-joulukuun
vaihteessa
helmikuussa. The Hindu haastatlukuisat englannin- ja
teli ulkoministeri
hindinkieliset lehdet
Erkki
Tuomiuutisoivat
Finnairin
ojaa, kun tämä oli
päätöksen
aloittaa
vieraillut Helsinkisuorat Helsinki-Delhiryhmän
kokouklennot vuoden 2006
sessa
Delhissä.
marraskuussa.
Myös The Asian Age
Financial Expressin
raportoi samaisesta
otsikko
”Intialla
kokouksesta. Syysja Suomella hyvät
kuussa Helsingissä
y h t e i s t yö m a h d o l l i pidetyssä Helsinkisuudet paperialalla”
konferenssissa
kesäkuussa
kertoi
vieraillut hindinkiepaljon siitä, mihin
lisen Jansatta-lehden
suuntaan
Suomeen
toimittaja kirjoitti
liittyvät
talousuuaiheesta
laajan
tiset
kehittyivät.
artikkelin, jossa hän
Erilaisten valtuuskunkertoi konferenssin
tien vierailujen myötä
intialaisosallistumiy h t e i s t yö m a h d o l l i - Elcoteq vietti Bangaloren-tehtaansa avajaisia huhtikuussa. Kuva: Mikko Pyhälä.
sesta. Deccan Herald
suuksia suomalaisten ja intialaisten
julkaisi samoihin aikoihin Suomen ja
yritysten välillä löydettiin luke- Intialaisille Kimi vain
Tansanian ulkoministerien yhteisen
mattomilla aloilla. The Hindu kertoi Formula 1 -kilpailut saivat Intiassa julkilausuman.
huhtikuussa Suomen uuden Chen- erittäin runsasta huomiota osakIntian ja Pakistanin välisten
nain-kunniakonsulin
nimityksen seen, olihan sarjassa mukana Intian suhteiden myönteisen kehityksen
yhteydessä suomalaisten yritysten omakin poika. ”Jäämies” Kimi myötä keskustelu Kashmirin kysykiinnostuksesta sijoittaa tervey- Räikkönen nousi kuitenkin ajotyy- myksen ratkaisusta vilkastui edeldenhuoltoalalle.
”Telelääketiede lillään ja olemuksellaan intialaisten leen. Ahvenanmaalla vieraillut
ja bioteknologia ovat mahdollisia erityiseen suosioon jopa siinä kolumnisti A.G. Noorani kirjoitti
yhteistyöaloja”, kirjoitti sama lehti määrin, että häntä alettiin titulee- Ahvenanmaan mallista Frontlinelokakuussa Finpron valtuuskunnan rata otsikoissa pelkällä etunimellä. aikakauslehteen vuoden mittaan
vierailun yhteydessä.
Näkyviä otsikoita urheilu-uutisissa kaksi hyvin laajaa artikkelia.
Finlandia-vodkan saapuminen synnytti myös Jussi Välimäki, joka
Kansanedustaja Hanna-Leena
Intiaan toukokuussa ylitti uutis- kilpaili voitokkaasti Aasian-Tyynen- Hemming, jonka The Tribunen
kynnyksen näyttävästi useissa meren-rallisarjassa.
toimittaja luovasti kirjoitti olevan
lehdissä. Hindustan Timesin Lapissa
Yleisurheilu on Intiassa pienten ”Chairperson of the Parliamentary
vieraillut toimittaja ihasteli Finlan- piirien laji, ja siksi Helsingin MM- Committee of Women Empowerdian kotikontuja artikkelissaan kisojen oli vaikeaa ylittää uutiskyn- ment”, osallistui marraskuussa
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Chandigarhissa
kansainväliseen
konferenssiin, ja hänen puheenvuoroaan tietoyhteiskunnan haasteista
lainattiin The Tribunen lisäksi myös
Hindustan Timesissa.
Suomen menestys kansainvälisissä vertailussa on jo edellisvuosista tuttua asiaa. Times of
India kertoi Suomen ykkössijasta ja
Intian 50. sijasta Maailman talousfoorumin
kilpailukykytutkimuksessa lokakuussa. Myös korruption
vähäisyys, ympäristön hyvä tila ja
Suomen naisten hyvä asema pantiin
merkille.

yhtenä niistä maista, joissa kaksoiskansalaisuus
on
myöhemmin
mahdollinen. Suomalaisten ammattikorkeakoulujen ryhmän vierailu
uutisoitiin useissa
Delhin ja Bangaloren
lehdissä lokakuussa.
Hindustan
Times
kertoi toukokuussa
kansainvälisestä
korkeakoulutusalan
vertailusta,
jonka
mukaan Suomi on
maailman
halvin
paikka opiskella.

Sauna on siveellinen paikka

Ja ne huonotkin
uutiset

EU-kulttuuriviikon Suomi-tapahtumat saivat palstatilaa syyskuussa.
Suomalaisen arkkitehtuurin valokuvanäyttely sekä DJ Infekton esiintyminen Delhissä ja Mumbaissa saivat
myönteisen vastaanoton lukuisissa
tiedotusvälineissä, niin painetuissa
kuin sähköisissäkin. Taiteilija Soile
Yli-Mäyryn osallistuminen helmikuiseen triennaleen Delhissä esiteltiin näyttävästi useissa sanomalehdissä. The Rasmuksen marraskuiset
keikat Mumbaissa ja Bangaloressa
huomattiin sekä muutamissa sanomalehdissä että televisiossa, etenkin
musiikkikanavilla.
The Hindu ja Deccan Herald uutisoivat Piirpauke-yhtyeen keikan
Chennaissa tammikuussa. Värttinä mainittiin kulttuuriuutisissa
muutamaan otteeseen, onhan yhtye
osallistunut Intian kevyen musiikin
säveltäjägurun A. R. Rahmanin
seuraavan suurproduktion Taru
sormusten herrasta -musikaalin
sävellystyöhön.
Asian Age julkaisi The New York
Timesin artikkelin ruotsinkielisen
vähemmistön hyvästä asemasta
Suomessa. ”Alastomuudesta huolimatta suomalainen sauna on siveellinen paikka”, opetti puolestaan
Woman’s Era laajassa jutussaan
suomalaisesta saunasta. Kulttuuriseksi artikkeliksi luettakoon myös
Fred Weirin kolumni Hindustan
Timesissa, jossa hän ihastuneesti
hämmästeli maailmojen muutosta
matkustettaessa Venäjältä Suomeen.
Toimittaja ihmetteli myös Ruotsinlaivoilla käymiään keskusteluja.
Intiaa jo vuonna 2004 suuresti
puhuttanut laki kaksoiskansalaisuudesta eteni vuoden 2005 kuluessa. Suomi mainittiin toistuvasti

Kokoonsa nähden Suomesta
kirjoitettiin paljon ja monipuolisesti.
Lisäksi julkisuus oli lähes poikkeuksetta myönteistä. Yksittäisistä

Kaksi nuorta suomalaisnaista
nousi Opetusministeri Tuula Haatainen hämmästeli geishan kauneutta.
Kuva: Liisa Karvinen.
vuoden mittaan eri
syistä otsikoihin käyttäydyttyään yrityksistä Nokia on tunnetuin,
vallitsevista
kulttuurinormeista mutta lisäksi syksyllä kirjoitettiin
poikkeavasti. Toinen synnytti laajan Marimekon uudesta tulosta Japakeskusteluaallon siitä, miten ulko- niin.
maalaistenkin toivotaan uskonnollisesti tärkeissä paikoissa käyt- Suomessa jokaisella
täytyvän.
Outlook-aikakauslehti koululaisella on
puolestaan julkaisi kaksi kolumnia, mahdollisuus
joissa Suomessa käynyt toimit- Suomalainen koulutusjärjestelmä
taja kommentoi varsin hirtehiseen nousi Pisa-menestyksen ansiosta
sävyyn Suomen ja suomalaisten vielä aiempaakin enemmän esille:
erikoisia, ellei peräti liikuttavia sen eri puolia esiteltiin lehtijutuissa,
ominaispiireitä.
asiantuntijat kommentoivat sitä ja
Suomessa vierailevat toimittajat
korostivat jutuissaan omia kokemuksiaan. Maaliskuussa Japanin
Japani
suurimman sanomalehden Yomiuri
Shimbunin toimittaja Toru Nishijima
Japanilaiset tiedotusvälineet välit- vieraili Suomessa kahden viikon
tivät edelleen Suomesta erittäin ajan ja kirjoitti matkaltaan yhdeksän
myönteistä kuvaa luonnoltaan juttua. Juttujen myötä kuva suomaraikkaana maana, joka on monilla laisesta koulujärjestelmästä syveni
aloilla raivannut tiensä maailman ja monipuolistui, sillä Nishijima
kärkeen. Suomi näkyi maana, jonka käsitteli aihetta hyvin laajasti.
koulujärjestelmä ja tietoteknologian
Suomen koulujärjestelmä sai
hyödyntäminen ovat maailman julkisuutta syyskuussa, kun kaupalhuipputasoa ja joka tuottaa arvos- lisen tv-yhtiön TBS:n arki-iltojen
tetuille musiikkiestradeille nimek- katsotuimman uutis- ja ajankohtaiskäitä
taiteilijoita
kapellimesta- ohjelman vetäjä Tetsuya Chikushi
reista
rockyhtyeisiin.
Suomen käytti runsaasti aikaa suomalaisen
kilpailukykyä
ja
taloudellista koulun kehumiseen. Chikushi oli
selviytymistä esiteltiin myös. Niin vieraillut ryhmineen elokuussa
Japani kuin Suomikin vanhenevat Suomessa ja tehnyt pitkän jutun,
huimaa vauhtia, joten suomalaiset jossa hän käsitteli Suomen Pisaratkaisut vanhushuollossa kiinnos- menestystä, kirjastolaitosta, perustivat. Sendain kaupungissa oleva opetusta, tukiopetusta, kymppiFinnish Wellbeing Center -niminen luokkajärjestelmää, pienten lasten
vanhusten hoito- ja tutkimuskeskus vanhempien vanhempainloma- ja
sai paljon julkisuutta erityisesti kotihoidontukijärjestelmää, päiväSendain paikallisissa tiedotusväli- hoitoa
sekä
syntyvyyslukuja.
neissä.
Juttuun oli haastateltu niin koulu-
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Japanin ja samalla maailman suurin päivälehti Yomiuri Shimbun perehtyi suomalaiseen
koulujärjestelmään.

laisia, opettajia, vanhempia, kirjastohenkilökuntaa, Nokian edustajaa
kuin pääministeri Matti Vanhastakin. Omassa studio-osuudessaan
Chikushi tiivisti, että Suomi on
johtava tietoyhteiskunta. Hänestä
Suomessa päättäjät, opettajat ja
vanhemmat
ovat
yhteistyössä
ymmärtäneet panostaa yhteiskuntaan, jossa jokaisen mahdollisuuksia
tuetaan. Hän korosti myös sitä, että
Suomessa opettaja on arvostettu
ammatti toisin kuin nykypäivän
Japanissa.
Syksyllä julkaistiin ”Koulutus ja
muut saavutukset, joista voimme
oppia Suomesta” -niminen kirja,
jossa eri asiantuntijat kirjoittivat Suomen koulutusjärjestelmästä, hyvinvointiyhteiskunnasta
ja näiden liittymisestä toisiinsa.
Kirjasta tehtiin useita arvosteluja eri
lehtiin. Lisäksi japaniksi käännetty
ja julkaistu suomalainen neljännen
luokan oppikirja mainittiin joissain
lehtijutuissa.
Opetusministeri
Tuula
Haatainen oli kutsuttu Japanin
OECD-seminaariin pääpuhujaksi,
ja lisäksi Haatainen piti lehdistötilaisuuden Japanin toimittajayhdistyksessä. Muun muassa tv-yhtiö
TBS teki vierailusta jutun.

Muumit varastivat
show’n Vanhaselta
Japanissa järjestettiin Aichi Expo
2005
-maailmannäyttely,
jossa
Suomi osallistui yhteispaviljonkiin
muiden Pohjoismaiden kanssa.
Pohjoismaiden paviljongista tuli
erittäin suosittu: joka kymmenes
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Expo-vieras tutustui siihen. Suomi
sai yhteishuomiota, mutta toukokuisen Suomen kansallisen päivän
tapauksessa myös erityishuomiota.
Pääjuhlassa vierailleet Muumit tosin
varastivat show’n pääministeriltä,
mutta toki Vanhasenkin luontoa ja
maittemme hyviä suhteita ylistävä
puhe lehdissä mainittiin.
Helsingissä järjestetyt yleisurheilun MM-kisat saivat runsaasti
julkisuutta ja niiden myötä myös
isäntäkaupunki Helsinki, olkoonkin
että suurin osa raportoinnista oli
tulos- ja kisaraportointia.
Japanilaisessa Sendain kaupungissa toimiva vanhushuollon ja
-tutkimuksen keskus Finnish Wellbeing Centre sai huomiota erityisesti alueellisissa tiedotusvälineissä.
Ylipäätään Suomi tunnetaan Japanissa
hyvinvointiyhteiskuntana,
jossa vanhenevan yhteiskunnan
ongelmat näyttävät olevan toimivasti ratkaistut. Hyvinvoinnin
ja tasa-arvon lisäksi suomalaiset

sessä pitämän esityksen jälkeen.
Lukumääräisesti eniten japanilaislehdissä oli suomalaiseen kulttuuriin liittyviä lehtijuttuja. Kirjoitettiin kansainvälisistä kapellimestareista, kuten Osmo Vänskästä
tai Sakari Oramosta, ”suomalaistuneesta” pianistista Izumi Tatenosta, suunnittelijoista, kuten Maija
Isolasta, ja Japanissa kun ollaan,
tietenkin Muumeista ja Tove Janssonista. Syksyllä tuli kuluneeksi 60
vuotta ensimmäisen Muumi-kirjan
julkaisemisesta, ja juhlavuosi toi
suuren kirjakauppaketjun lavalle
Sofia Janssonin kertomaan muistojaan tädistään. Muumit lienevät
Japanissa
rakastetumpia
kuin
missään muualla.
Suomalainen design on japanilaisten mieliaihe, ja esimerkiksi
Japanin yleisradioyhtiö NHK oli
kutsunut studioon keskustelemaan muotoilija Hannu Kähösen.
Keskustelussa sivuttiin muotoilun
kautta yleisemminkin suomalaista
yhteiskuntaa ja suomalaisuuden
menestystekijöitä.
Elokuvan Heinähattu ja Vilttitossu kaupallinen levittäjä toi
päänäyttelijät sekä ohjaaja Kaisa
Rastimon Japaniin markkinointikierrokselle. Jo ennakkoon kirjoiteltiin lehdissä myös vuonna 2006
ensi-iltansa saavasta japanilaisesta
Kamome Shokudo eli ”Ruokala
Lokki” -elokuvasta, joka kuvattiin
Helsingissä.
Uutena aluevaltauksena lehtien
palstoilla voidaan pitää populaarimusiikkia. Japanissa esiintyivät
Negative, Nightwish, Hanoi Rocks,
Sonata Arctica ja The Rasmus,
ja
musiikkilehdet
huomioivat
vierailut, osin yksittäisen taiteilijankin, kuten Negativen solistin

Suomi tunnetaan Japanissa hyvinvointiyhteiskuntana,
jossa vanhenevan yhteiskunnan ongelmat näyttävät
olevan toimivasti ratkaistut.
ympäristökysymykset
keräsivät
myönteistä julkisuutta.
Suomen sijoittuminen useiden
kansainvälisten vertailujen, kuten
kilpailukykyselvityksen, kärkeen
tuotiin esiin lukuisissa yksittäisissä
artikkeleissa. Suomen kilpailukyvyn
saloja pohdittiin myös jutuissa, jotka
ilmestyivät suurlähettiläs Jorma
Julinin Japanin toimittajayhdistyk-

Jonne Aaronin.
Eikä unohtaa sovi vanhaa
kestojulkkista, joulupukkia. Vuosi
vuoden jälkeen pukin, tai itse asiassa
pukkien, tulo Japanin-kiertueelle
kiinnostaa yleisöä, joten juttujakin
lehdissä riittää.

Kiina
Peking
Perinteiset tekijät, joista Suomi
Kiinassa tunnetaan, eli yritykset,
matkailu ja valtiosuhteet, säilyttivät
edelleen paikkansa kiinalaisten
tiedotusvälineiden
ulkomaisten
uutisten seurannassa. Kilpailukyky ja yleisurheilun MM-kilpailut
nousivat kuitenkin esiin.
Uutinen Suomen sijoittumisesta
kilpailukyvyn kärkeen Maailman
talousfoorumin mittauksessa oli
yksi lainatuimmista Suomea koskevista uutisista Kiinassa vuoden
aikana. Zhongguo xin tongxin -nimisessä teknologia-alan julkaisussa
julkaistiin artikkeli ”Tieteellinen
ja teknologinen innovatiivisuus
- Suomen kilpailukyvyn lähde”.
Artikkeli sisälsi Suomen vahvaan
kilpailukykyyn vaikuttaneiden tekijöiden analyysin lisäksi maininnat
Millenium Technology -palkinnosta
ja
FinChi-innovaatiokeskuksen
perustamisesta Shanghaihin.
Yhtä lailla kuin Kiinan ja kiinalaisten keskittyminen talouskehitykseen kiinnitti huomiota kilpailukykymittauksiin,
kiinalaisen
huippu-urheilijan osallistuminen
yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailuihin Helsingissä sai kiinalaiset tiedotusvälineet kääntämään
huomionsa Suomeen tavallista
laajemmin. Ateenan olympialaisten
110 metrin aitakilpailun voittaneelta Liu Xiangilta odotettiin huippusuorituksia myös Helsingissä.
Koska kiinalaiset tiedotusvälineet
olivat lähettäneet toimittajia paikan
päälle, ne uutisoivat kuitenkin

muustakin kuin Liun suorituksista.
Pekingin merkittävimpiin päivälehtiin kuuluvan Beijing Wanbaon
toimittaja kehui, kuinka suomalaiset olivat olleet auttavaisia ja
osoittaneet rakkautensa urheiluun
istumalla urheasti olympiastadionin lehtereillä sateesta ja viimasta
huolimatta.
Kiinnostus Suomen kulttuuriin ja koulutukseen heijastui myös
kiinalaisten tiedotusvälineiden uutisoinnissa ja internetissä liikkuneissa
jutuissa. Niin keväällä järjestetty
Alvar Aaalto -arkkitehtuurinäyttely kuin syksyllä Kiinan kasvukeskuksia kiertänyt Kaj Franck
-muotoilunäyttelykin
keräsivät
huomiota osakseen varsinkin alan
lehtien sivuilla ja sivustoilla. Erityisesti nuorten kiinalaisten tajuntaan

tai muut sisäpoliittiset aiheet eivät
nousseet uutiskynnyksen yli.
Nykymuotoilijoiden Kaj Franck
Today -näyttely toukokuussa Hongkongin messukeskuksessa osana
kansainvälistä designtapahtumaa
kirvoitti bravohuutoja hongkongilaisiin alan lehtiin ja paikallismediaan. Muotoilija Stefan Lindfors
sai South China Morning Postin koko
sivun itselleen erikoisliitteessä, jossa
pohjoismaista muotoilua käsiteltiin
erittäin laajasti ja monipuolisesti. Kaj
Franck Today -näyttelyyn tutustui
lähes 10 000 kävijää. Näyttely antoi
pääkonsulaatille luontevan mahdollisuuden suomalaisen muotoilun
ja designin markkinointiin myös
Manner-Kiinan suuntaan. Nokian
Pekka Majanen oli yksi messujen
muotoilupalkinnon saajista.

Vaihto-opiskelijoiden kiinnostuksen kohteena ovat
uudet alueet, muun muassa Pohjoismaat ja myös
Suomi.
monilla paikkakunnilla ympäri
maata iskenyt suomalainen elektronisen musiikin kiertue Sounds Like
Suomi herätti kiinnostusta Kiinan
satamiljoonaisen
nettikansan
keskuudessa. Tätä edesauttoi kiertueen kotisivuille luotu blogi, johon
kiertueryhmä latasi kaiken aikaa
kuvia ja videopätkiä Nokian uusien
N-sarjan puhelimien avulla.
Suomeen liittyvistä aiheista
merkillepantava oli myös ulkomailla opiskelua koskeva kirjoittelu.
Kiinalaisten nuorten perinteiset
ulkomaisen opiskelun suosikkipaikat, kuten Yhdysvallat ja suuret
Euroopan maat, ovat ilmeisesti
menettämässä
vetovoimaansa.
Kiinnostuksen
kohteena
ovat
uudet alueet, muun muassa
Pohjoismaat ja myös Suomi.

Hongkong

Elektronisen musiikin kiertue Sounds Like Suomi
herätti kiinnostusta Kiinan satamiljoonaisen nettikansan
keskuudessa.

Presidentti Martti Ahtisaaren johdolla käydyt
Acehin
rauhanneuvottelut ja Ahtisaaren valinta
Kosovo-neuvottelujen
johtoon saivat runsaasti
palstatilaa
Hongkongin
suurimmassa päivälehdessä
South China Morning Postissa
otsikolla ”Raskaan sarjan
poliitikko välitti keskusteluita”. Suomen presidentinvaaleihin valmistautuminen

Hongkongin tiedotusvälineissä
esiteltiin toistuvasti suomalaista
designia, muun muassa Alvar
Aallon tuotanto laaja-alaisesti, Eero
Aarnion pallotuolit, Lahden Sibelius-talo ja Berliinin Suomen-suurlähetystö pohjoismaisessa suurlähetystökokonaisuudessa. Skandinaavinen laatu ja moderni tyyli
vetoavat urbaaneihin hongkongilaisiin kuluttajiin, mikä on otettu
huomioon myös Finpron viennin
ja kansainvälistymisen edistämistavoitteissa.
Suomi korkean teknologian osaajana oli osa kestouutisointia Hongkongissa. Nokian vetovoima kantaa
edelleen, ja median suuri kiinnostus
on sen mukaista. Nokian matkapuhelinmyynti kasvoi Kiinassa
tammi-syyskuussa 77 prosenttia,
ja yhtiö myi 23 miljoonaa matkapuhelinta Kiinassa, Hongkongissa
ja Taiwanissa. Jorma Ollilan Shellsiirto herätti mediassa kiinnostusta.
Linus Torvalds ja Linux olivat niinikään kestoaiheita informaatioteknologiaa koskeneessa kirjoittelussa.

Sauvakävelyllä
Hongkongissa
Hongkongissa edustettuina olevien
EU-maiden yhteisesti järjestämien
elokuvafestivaalien
ohjelmistoon
marraskuussa kuulunut Onnen
varjot sai kuvallisen maininnan
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median
menovinkkipalstoilla.
Filmifestivaalien laajasta ja monipuolisesta tarjonnasta sai osansa
myös Macao.
Suomalaisista musiikkitapahtumista herätti eniten huomiota Trio
Töykeät -yhtyeen jazzkonsertti syyskuussa. Konsertti oli loppuunmyyty
viikkoja etukäteen, ja se sai yleisöltä
erinomaisen vastaanoton. Musiikkikriitikon kirjoitus South China
Morning Postissa piti Trio Töykeiden
esitystä loistavana. Artikkelissa
viitattiin Ruotsin, Norjan ja Tanskan
tunnettuuteen jazzrintamalla, jossa
tulisi olla tilaa myös Suomelle, 20
jazzfestivaalia vuodessa järjestävälle maalle. Radio 4:n ohjelmassa
soitettiin runsaasti Trion musiikkia.
Klassiseen musiikkiin keskittyvä radiokanava soitti säännöllisesti suomalaista musiikkia, jota

Urheilun saralla etenkin Kimi
Räikkösen menestys Shanghaissa ja
muualla oli useaan otteeseen esillä,
samoin kuin Suomessa järjestetyt
yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut elokuussa. Pääkonsulaatin
ja Finpron yhteisesti Exel-valmistajan kanssa järjestämä sauvakävelytapahtuma
Hongkongin
vapaa-ajanviettoalueella Maailman
kauppajärjestön WTO:n kokouksen
aattona sai median innostumaan.
Suomen koulujärjestelmä ja
pysyttäytyminen Pisa-tutkimuksen
kärjessä edelleenkin herätti lehtien
kiinnostusta myös vuonna 2005.
South China Morning Postin toimittajan Katherine Forestierin Suomenvierailun tuloksena lehti julkaisi
Suomen koululaitoksesta helmikuussa erittäin myönteisen juttusarjan, yhteensä noin kolme ja puoli
sivua.
EU-maat järjestivat
Hongkongissa maaliskuussa
viidennet
yhteiset
koulutusmessut.
Suomesta
messuille
osallistui
Kansainvälisen henkilövaihdon
keskus
CIMO.
Tiedotusvälineiden
ansiosta
messut selvästi aktivoivat
vaihto-opiskelua Hongkongin ja
Suomen välillä.
L a a j i m m a t
matkailua
koskevat
Suomi-artikkelit
keskittyivät
suuriin
suomalaisiin juhlapäiviin juhannukseen ja
jouluun. Lapin elämysmatkailua hehkuteltiin
etenkin nuorten palsMedia innostui, kun ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mari toilla. TelevisiokanaKiviniemi näytti sauvakävelyn mallia Exelin varatoimitusjohtajan Aki Karihtalan kanssa Maailmankauppajärjestön WTO:n vien esittämä Santa´s
kokouksen aattona Hongkongissa. Kuva: Juha Markkanen.
Best Day, ulkominispääkonsulaatti sille vuoden aikana teriön viestintä- ja kulttuuriosaslahjoitti. Tapiola-kuoron konsertti tolta saatu dvd, oli jouluviikolla
heinäkuussa esiteltiin erittäin näyt- hongkongilaiskotien palautteesta
tävästi Radio Television Hong Kongin päätellen hyvin suosittu.
Radio 4:n ja radioaseman kuukausijulkaisussa. Muu lehdistö noteerasi Suomi näkyi
itsenäisyyspäivänään
vierailun myös.
Chapman
Chenin
laatima Hongkongin lehdistö julkaisee
Aleksis Kiven Kullervo-näytelmän sponsoroituja kansallispäiväartikkantonin- ja mandariininkiinankie- keleita ja -liitteitä. Suomen itselinen käännös julkistettiin joulun näisyyspäiväliitteet ja -artikkeli
alla, ja se sai alustavaa huomiota ilmestyivät South China Morning
alan asiantuntijoilta.
Postissa ja kantoninkielisessä Hong
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Kong Commercial Dailyssä. Artikkeleissa keskityttiin pääkonsuli
Pauli Mäkelän haastattelun lisäksi
Suomen kansantalouden kilpailukykyyn, hallitusmuotoon, koulutettuun työvoimaan sekä teolliseen
muotoiluun ja maantieteeseen sekä
suomalaiseen ruokakulttuuriin, jota
Hongkongissa edustaa maineikkaasti skandinaavinen ravintola
Finds.
Suomalainen ruoka ja Italian
pääministerin Silvio Berlusconin
tunnetut lausunnot siitä tulivat
esiin Radio 3:n haastatteluohjelmassa.
Tasavallan
presidentti
Tarja Halonen samoin kuin edellä
mainitun ravintolan kaksi suomalaista huippukokkia Jaakko Sorsa ja
Teemu Aura poseerasivat kunniakkaasti South China Morning Postin
sunnuntaiextrassa,
pääkonsuli
Pauli Mäkelä puolestaan Hong Kong
Commercial Dailyn erikoissivuilla
Suomen itsenäisyyspäivänä.

Shanghai
Shanghaissa Suomi oli esillä kiinanja englanninkielisissä tiedotusvälineissä yritysmaailman, taiteen,
matkailun ja urheilun alueilla. Sekä
lehdistö että tv:n urheilukanavat
seurasivat aktiivisesti Helsingin
MM-kisoja.
Pääministeri Matti Vanhasen
yritysvierailut ja FinChin innovaatiokeskuksen avajaiset Shanghaissa
syyskuussa tuotiin esiin useissa
päivälehdissä
ja
tv-kanavalla.
Pääkonsuli Päivi Hiltunen-Toivion
haastattelut keväällä Shanghai Business Review’n erityisnumerossa ja
Shanghai Daílyn Suomen itsenäisyyspäivän erityisliitteessä saivat
osakseen paljon huomiota.
Kulttuuripuolella alueen lehdistössä esiteltiin keväällä Muumiviikko ja kesäkuussa Alvar Aalto
-näyttely. Syyskuussa Sounds Like
Suomi -kiertue herätti kiinnostusta nettikansan keskuudessa.
Lokakuussa Kaj Franck -näyttely
ja marraskuussa Soile Yli-Mäyryn
näyttely uutisoitiiin Shanghain
kiinankielisessä
lehdistössä.
Joulukuussa Shanghaissa esiintyneet Lahden Sinfoniaorkesteri ja
Helsingin Festivaaliorkesteri esiteltiin Shanghain kulttuurikanavalla
tunnin mittaisessa ohjelmassa viikko
ennen kumpaakin konserttia.
Matkailun edistämiskeskuksen

Kaj Franck tänään -näyttely Kantonissa näkyi laajasti niin lehdistössä
kuin televisiossakin. Kuva: Helena Häkäri.

marraskuussa järjestämän Road
Show´n monet Mervi Mymosen
ja Riitta Tammiston haastattelut
julkaistiin sekä päivälehdissä että
matkailualan julkaisuissa.
MM-kisojen lisäksi paikallislehdet uutisoivat formula 1- ja rallikilpailuista.

Kanton
Suomi oli esillä kantonilaisessa
kiinankielisessä ja englanninkielisessä lehdistössä kiitettävästi.
Esille otettiin pääministeri Matti
Vanhasen vierailu Kantoniin, jossa
hän tapasi Guangdongin kuvernöörin Huang Huahuanin. Pääministeri kävi myös Guangzhoun
teollisuuspuistossa,
Zhongsanin
yliopistossa sekä osallistui suomalaisen Fibox-tehtaan avajaisiin.
Pääkonsuli Hannu Toivolan haastattelu Suomen ja Kiinan välisestä
kaupasta oli Europe China Economic
and Trade Review’n syysnumerossa.
Finnairin suorat lennot Kantoniin alkoivat syyskuussa. Guangzhou
Daily raportoi: ”5.9.2005 klo 07.18
aamulla saapui Finnairin Boeing
MD-11 lentokone Baiyunin lentokentälle mukanaan 280 matkustajaa. Puolentoista tunnin kuluttua
lento lähti Baiyunista, Etelä-Kiinasta
takaisin Helsinkiin. Kanton on
avannut porttinsa Pohjois-Eurooppaan. Rouva Wang Xiao, Kantonin
varapormestari osallistui avajaisseremoniaan.”
Kaj Franck tänään -näyttely
sai huomiota lehdistössä ja Guangzhoun paikallistelevisiossa. Indecosisustuslehti kirjoitti suomalaisesta
arkkitehtuurista seitsemän sivun
artikkelin. Artikkeleita englanninkielisessä lehdistössä oli Sounds of
Suomi -konsertista Shenzhen Dailyssä
ja Sinfonia Lahti -konsertista joulu-

Malesia

kuussa South City
Talk -julkaisussa.
Suomea
ei
esitelty
kielteisessä
valossa.
Hauska
yllätys
oli
Guangzhou
Dailyn
kiinankielinen artikkeli
kiinalaisen shakin
taitavasta suomalaisesta naisesta
Pariisin
mestaruuskilpailuissa.

juddinin Suomen-vierailu oli osaa
laajempaa kierrosta, johon kuuluivat
valtiovierailu Ruotsiin sekä epäviralliset vierailut Puolaan ja Pietariin.
Suomen-vierailu uutisoitiin osin
eksoottisen Lapin-osuuden vuoksi
näkyvimmin, mutta myös asiapitoisimmin. Erityisesti presidentti
Tarja Halosen haastattelut päälehdissä ja valtiollisen kanavan uutislähetyksissä antoivat vierailulle
asiasisältöä. Halosen haastattelusta
nostettiin erityisen hyvin esiin tasaarvo- ja koulutuskysymykset sekä
malesialaisille keskeinen korruptionvastainen taistelu. Televisiossa
kuninkaan vierailusta kerrottiin
sekä englannin-, bahasan- että
tamilinkielisissä uutislähetyksissä.
Vierailumateriaalin ohella televisiouutisissa esitettiin lyhyt Suomitietoisku.
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mari Kiviniemen vierailusta lokakuun alussa oli artikkeleita paitsi suurimmissa englanninkielisissä
sanomalehdissä
myös bahasan- ja tamilinkielisissä
lehdissä. Laajin artikkeli oli New
Straits Times -lehdessä, jonka talousliitteessä käsiteltiin Suomen näkemyksiä Maailman kauppajärjestön
WTO:n Hongkongin-kokouksesta.
Lehdistö myös spekuloi Suomen
aikeilla tuottaa panssariajoneuvoja
Malesiassa. Maiden taloudellisia ja
kauppasuhteita esiteltiin laajasti.
Median kiinnostusta lisäsi isäntänä
toimineen Malesian ulkomaankauppa- ja teollisuusministeri Dato
Seri Rafidahin ympärillä vellonut
lahjontaskandaali.

Korkean tason vierailut toivat
Suomelle poikkeuksellista ja myönteistä näkyvyyttä Malesian tiedotusvälineissä vuonna 2005. Vuoden
jälkipuoliskon aikana Malesian
ulkoministeri vieraili Helsinkiprosessin ystävämaan edustajana
Helsinki-konferenssissa. Malesian
kuningas teki virallisen valtiovierailun Suomeen syyskuussa, ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Mari Kiviniemi puolestaan vieraili
kauppavaltuuskunnan
kanssa
Malesiassa lokakuun alussa.
Suurlähetystö järjesti ulkoministeriön viestintä- ja kulttuuriosaston kanssa yhteistyössä kolmen
malesialaisen toimittajan matkan
Suomeen syksyn vierailujen alla.
Huolella
valittujen,
korkeassa
asemassa työskentelevien toimittajien hyvin toteutettu taustamatka
takasi Suomen näky- Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mari Kiviniemi tapasi
vienninedistämismatkallaan Malesian julkisten
vyyden ja Suomi- lokakuisella
töiden ministerin Samy Vellun.
uutisten
korkean
tason niin tärkeimmissä
sanomalehdissä The Starissa ja
New Straits Timesissa
kuin
televisiouutisissakin. Selvä ero
aikaisempiin vuosiin
olikin
erityisesti
Suomen
näkyvyys
televisiossa.
Malesian media
seuraa tunnollisesti
valtionpäämiehenä
toimivan kuninkaan
harvoja
virallisia
vierailuja. Kuningas
Tuanku Sayed Sira-
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Malesian naapurissa sijaitsevan ruohonjuuritason demokratiasta.
Indonesian Acehin maakunnan Malesiassa kunnallistasoa hallinrauhanneuvottelujen
isännöinti noidaan täysin ilman kansanosti sekin Suomen ja presidentti laisten vaikutusmahdollisuuksia.
Martti Ahtisaaren kevään mittaan Vähemmän toivottua huomiota sai
parrasvaloihin. Lisäksi Suomi näkyi suurlähetystön virheelliseksi osoittavanomaiseen myönteiseen tapaan tautunut pommiuhka, joka uutisoikansainvälisissä vertailuissa: uuti- tiin osana laajempaa vaarattomiksi
soiduksi tulivat niin Pisa-koulutus- osoittautuneiden
kirjepommien
tutkimus, korruptioindeksi ja kilpai- sarjaa lokakuussa.
lukykyluokitus kuin Helsingin
Kulttuurivuosi oli hiljainen,
kärkisijoitus
elämänlaatu-tutki- mutta Olavi ja Kalevi Louhivuoren
muksessakin. Suomi nostettiin esille jazzkonsertit huomattiin myönmyös yhtenä hyvän hallintokult- teisesti. Suomen Lapissa asuva
tuurin mallimaana.
joulupukki pääsi malesialaislehtien
Urheilijoista ”Lentävänä suomalaisena” ja
”Jäämiehenä” hyvin
tunnettu
Kimi Räikkönen
sai
säännöllisesti palstatilaa Malesiassa. Myös
jalkapalloilijat
Sami
Hyypiä
ja
Aki Riihilahti olivat
lehdistössä
esillä.
N o k i a Malesian kuningas teki harvinaisen virallisen valtiovierailun Suomeen syyskuussa. Malesian tiedotusvälineet raportoivat näyttävimmin eksoottisesta
säilyi selvästi Lapin-osuudesta. Kuva: Lauri Korpinen.
näkyvimpänä suomalaisyrityksenä. Yhteis- palstoille aikaisempia vuosiakin
kunnallisista asioista Helsinki- näkyvämmin. Englanninkielisten
prosessin konferenssi sai osakseen päälehtien
näyttävien
juttujen
jonkin verran julkisuutta. Malesia on lisäksi kiinankielinen Oriental Daily
prosessin ystävämaa. Maan erityis- News omisti puolitoista aukeamaa
mielenkiinto kohdistuu demokra- suomalaiselle
joululle.
Myös
tian lisäämiseen Maailmanpankin, Malesian TV1 näytti joulupukkimaKansainvälisen valuuttarahaston ja teriaalia Lapista.
Maailman kauppajärjestön toiminnassa, ja tämä näkyi tiedotusvälineissä. Edustuston kehitysyhteistyöhankkeet ja kunniakonsulin Nepal
palkitseminen Penangissa saivat
paikallista huomiota. Suurlähet- Suomen näkyvyys Nepalin tiedotiläs Lauri Korpisen henkilökuvan tusvälineiden
kotimaanuutisissa
kautta New Straits Times pääsi esit- oli samaa luokkaa kuin monien
telemään Suomea ”talouden höyry- huomattavasti suurempien EUjyränä”.
valtioiden. Koska Suomi on yksi
Helsingin apulaiskaupunginjoh- vain viidestä Nepalissa paikallaoletajan Pekka Saurin osallistuminen vasta EU-lähetystöstä, edustuston
kaupunkisuunnittelua
käsittele- väliaikaisen asiainhoitajan Pauli
vään konferenssiin Perakissa antoi Mustosen lausunnot päätyivät
tarkkaan valvotulle lehdistölle lehtiin varsin usein. Ulkomaanuutilaisuuden uutisoida näkemyksiä tisissa Suomea koskevia uutisia oli
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harvakseltaan.
Nepalin tiedotusvälineet ovat
vielä muutamaa poikkeusta lukuunottamatta heikkotasoisia sekä tekniseltä että sisällölliseltä toteutukseltaan. Tutkivaa journalismia tai
dokumentointia ei juurikaan ole,
vaan uutisointi keskittyy usein seremonioiden ja juhlallisuuksien yksityiskohtaiseen toistamiseen. Tästä
syystä esimerkiksi hankkeiden
vihkimistilaisuudet ja juhlapuheet
saavat paljon huomiota mediassa.
Tällaisten kotimaan tapahtumien
yhteydessä Mustosen sanomisia
lainattiin useasti. Erityistä huomiota
sai Mustosen puhe rauhasta ja
toimittajien vastuusta Nepalin journalistiliiton järjestämässä tilaisuudessa.
Päälehtien
etusivulle
pääsi
lisäksi kuva Suomi-joukkueesta
joulupukki- ja joulutonttuasuissan
melomassa jokea hyväntekeväisyystapahtumassa. Joukkue voitti
asuillaan parhaiten pukeutuneen
joukkueen palkinnon.
Vuorikiipeilijä
Veikka
Gustafsson lienee yksi parhaiten
tunnetuista suomalaisista Nepalissa. Kiivettyään 11:nnen kahdeksantonnisen vuoren Gustafsson
antoi hallituksen lehdelle The Rising
Nepalille haastattelun, jossa hän
kertoi ryhtyvänsä kokopäiväiseksi
Nepalin matkailunedistäjäksi heti,
kun saa kiivettyä kaikki kahdeksantonniset vuoret.

CMI Acehista Nepaliin?
Ulkomaanuutisten Suomi-anti oli
vähäistä. Uutiskynnys ylittyi, kun
Suomi osallistui Acehin rauhanneuvotteluiden edistämiseen. Nepalin
sisäinen
konflikti
muistuttaa
monilta osin Acehin tilannetta, ja
Acehin rauhanneuvotteluja välittäneen Crisis Management Initiativen eli CMI:n edustajat vierailivatkin Katmandussa marraskuussa
paikallisen
kansalaisjärjestön
aloitteesta. Vierailu kirvoitti maan
englanninkielisen valtalehden lehtimiehiltä rohkean otsikon ”Suomalaiset haluavat toistaa Acehin
menestyksen täällä”. CMI:n edustajat olivat omissa lausunnoissaan
varovaisempia ja kertoivat olevansa
valmiita toimimaan välittäjinä, jos
Nepalin konfliktin osapuolet sitä
yhdessä pyytävät.
Vuoden ainoan Suomeen suun-

Kathmandu Postin pilapiirroksessa katukauppias kuuluttaa: Ostamme Nokiaa, Motorolaa,
Samsungia, Siemensiä 45 rupialla kilo.

tautuneen toimittajavierailun tuloksena julkaistiin maan johtavassa
nepalinkielisessä
päivälehdessä
Kantipurissa Krishna Bhandaryn
ihannoiva artikkeli Suomen sosiaaliturvasta, tasa-arvosta ja korruption vähyydestä. Suomen hyvä
maine yhtenä vähiten korruptoituneista maista on saanut palstatilaa
aiempinakin vuosina. Ehkä vastapainoksi hyvälle maineelle Kathmandu Post osti AFP:lta uutisen,
jossa kerrottiin kohusta, jonka
julkisin varoin tuettu Venäjänkaupan lahjusmenettelyissä ohjiva
kirja aiheutti Suomessa.
Talousuutisissa vain Nokia sai
palstatilaa, ja kulttuuripuolen ainoaksi anniksi jäi Nightwishin exsolistin Tarja Turusen erottamisuutinen.

Pakistan
Pakistanissa lokakuussa tapahtunut
maanjäristys vaikutti huomattavasti tiedotusvälineiden aiheisiin ja
yleensäkin tiedotus- ja julkisuustoimintaan maassa. Tiedotusvälineet raportoivat maanjäristyksen
tuhoista sekä kotimaisesta ja ulkomaisesta
avustustoiminnasta.
Loppuvuoden tapahtumat ja juhla-

tilaisuudet peruutettiin, eivätkä
ulkomaiset edustustot järjestäneet
esimerkiksi yleisiä kansallispäivätilaisuuksia Pakistania kohdanneen
onnettomuuden vuoksi.
Maanjäristyksen
avustustoiminnan uutisoinnissa herättivät
Suomen kannalta huomiota The
News -päivälehden artikkelit. Kirjoituksissa lueteltiin nimeltä mainiten,
Suomi mukaan lukien, eräitä
EU-maita, jotka eivät artikkelien
mukaan antaneet yhtään maanjäristysapua Pakistanille. Kirjoitukset
perustuivat Oxfam-järjestön raporttiin, joka selosti eri maiden antamaa
apua suhteessa niiden voimavaroihin. Raportti arvosteli näitä
nimeltä mainittuja maita siitä, että
ne eivät osallistuneet YK:n hätäapuvetoomukseen, mutta jätti mainitsematta maiden muiden kanavien
kautta antamat avustukset. Suomen
aloitteesta asia otettiin esille myös
EU-koordinaatiossa, ja lehtitiedot
saatiin oikaistua EU-puheenjohtajamaan ja Suomen omasta puolestaan
antamilla lehdistötiedotteilla. Suurlähetystö julkaisi lehdistötiedotteen
Suomen avusta myös kansainvälisen avustuskonferenssin yhteydessä marraskuussa.
Suomea koskenut kielteinen
uutinen oli myös Daily Times päivälehden syyskuussa julkaisema
artikkeli Pakistanin suomalaista ja
saksalaista vientiyritystä vastaan
aloittamasta
muurahaishapon
polkumyyntitutkinnasta.

Singapore
Suomi ja suomalaisuus olivat esillä
Singaporen tiedotusvälineissä erittäin myönteisessä sävyssä. Suomesta
uutisoitiin erityisesti korkean koulutustason ja teknologian mallimaana,
jonne tehtiin useita tutustumis- ja
opintomatkoja. Suomalainen kulttuuri oli esillä tiedostusvälineissä
erityisesti musiikin kautta. Suomalaisista urheilijoista olivat näkyvimmin esillä formula 1 -kuljettajat
ja jalkapalloilijat. Suomi oli pohjoismaisittain paljon esillä mediassa,
vaikka yleisesti ottaen Singaporen
uutset keskittyvät enemmän Aasian
maihin ja tapahtumiin. Acehin
rauhanneuvottelut
presidentti
Martti Ahtisaaren johdolla saivat
huomiota etenkin alkuvuodesta
2005.

Ikäjohtamista ja terveyttä
Suomalainen yhteiskunta kirvoitti
singaporelaislehdistön
analysoiviin
artikkeleihin.
Singaporen
englanninkielinen päivälehti The
Straits Times tutkisteli Singaporen
haasteita pitää ikääntyvä väestö
työelämässä. Katseet kohdistettiin
Suomeen, ja lehti kertoi suomalaisten yritysten ikäjohtamisratkaisuista sekä Suomen eläkejärjestelmän muutoksista. Lehdessä
haastatteltiin Singaporessa toimivien yritysten edustajia sekä suurlä-

Maanjäristyksen avustustoiminnasta uutisoitaessa
Suomi mainittiin virheellisesti maana, joka ei antanut
yhtään hätäapua Pakistanille.
Pakistanin lehdistössä Suomi
mainittiin lisäksi yleisartikkelissa
yleisurheilun MM-kisoista sekä
suurlähettiläsnimityksen uutisoinnilla. The News -päivälehti kirjoitti
joulukuussa Nokian toimintojen
laajentumisesta Pakistanissa ja
yhtiön koulutusyhteistyösuunnitelmista.
Jouluaattona Suomi pääsi esittäytymään joulumaana, kun Pakistanin kansallinen televisioyhtiö
esitti
edustuston
toimittaman
videon Santa’s Best Day. Esityksen
yhteydessä suurlähettiläs Irmeli
Mustonen kertoi suomalaisesta
joulusta televisiokatsojille.

hettiläs Risto Rekolaa. Ikääntyvän
väestön elinoloista uutisoitaessa
tarkasteltiin Singaporen lehdistössä
myös suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja sen hintaa.
Suomalaiset
kansaterveysohjelmat olivat tarkastelun kohteena
The Straits Timesin toimittaja Neo Hui
Minin artikkelissa ”Kuinka suomalaiset pääsivät huippukuntoon”.
Kirjoitus kuvaili Suomen olevan
niitä harvoja maita, joissa ylipainoisuuden kasvu on saatu kääntymään
laskuun ja joka jakaa tietoa onnistumisen mallista muille. Professori
Pekka Puskan 70-luvulla käynnistämää Pohjois-Karjala-projektia
selostettiin
yksityiskohtaisesti.
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Artikkelissa ihasteltiin suomalaisten
terveisiin elämäntapoihin liittyvää
kokonaisvaltaista lähestymistapaa,
jossa otetaan huomioon niin oikean
ravinnon määrä ja laatu kuin liikunnankin merkitys. Suomea kuvattiin
Benecol-margariini mainiten ”funktionaalisen ravinnon Piilaaksoksi”.
UKK-instituutin johtajan Mikael
Fogelholmin haastattelussa perehdyttiin myös niihin haasteisiin, joita
yhteiskunnalla on kansanterveyden
ylläpidossa ja kehittämisessä.

Menestystä diplomatian,
koulutuksen, tieteen ja
teknologian aloilla
Acehin rauhanneuvottelut presidentti Martti Ahtisaaren johdolla
saivat palstatilaa niin Singaporen
englanninkielisessä The Straits
Timessissa kuin myös Channel 5 televisiokanavan uutislähetyksissä
etenkin alkuvuodesta.
Suomalaislasten koulumenestys
OECD:n Pisa-tutkimuksessa kiinnosti aikaisempaan tapaan. Lukuisia
koulutusalan valtuuskuntia vieraili
Suomessa tutustumassa niin peruskuin yliopistokoulutukseen. Uutiskynnyksen ylitti erityisesti Singaporen opetusministeri Tharman
Shanmugaratnamin helmikuinen
Suomen-matka. Helsingin yliopiston
kanslerin Kari Raivion osallistuminen Singaporessa järjestettyyn
yliopistojen autonomiaa, rahoitusta
ja hallintoa koskevaan kokoukseen
uutisoitiin paikallislehdissä.

lokakuisen vierailun aikana allekirjoitettiin kolme aiesopimusta
tuotekehitysyhteistyöstä älykkään
rakentamisen ja teknologioiden
kaupallistamisen alalla. The Business Timesin artikkelissa Singaporen kauppa- ja teollisuusministeri Vivian Balakrishnan luonnehti
Suomea ”maailman innovaatio- ja
it-johtajaksi”. Älykäs rakentaminen
oli esillä myös Channel 5 -kanavan
tv-ohjelmassa,
jossa
kerrottiin
suomalaisesta
Sendai-projektista
Japanissa.
Today-lehti uutisoi Suomen
bioteknologia-alan tutkimuksesta
Helsingissä huhtikuussa järjestetyn BioFinland 05 -tapahtuman
yhteydessä. Tutkimus- ja kehitystoiminnasta taloudellisen kasvun
välineenä
kirjoitettiin
laajasti
Singaporen lehdistössä, ja Suomi
mainittiin artikkeleissa useasti
hyvin menestyneenä vertailukohteena ja pienen maan teknologiainnovaatioiden tarjoajana. Niin
ikään uutisoitiin varapääministeri
Tony Tanin johtaman asiantuntijaryhmän vierailu Suomessa. Matkan
tarkoituksena oli tutustua Suomen
tutkimus- ja kehitystoimintaan ja
-malleihin sekä keskustella taloudellisten suhteiden kehittämisestä.
The Business Times kertoi ministeri
Tanin ja kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen välisistä
keskusteluista, joissa hahmoteltiin
tulevaisuuden
yhteistyömuotoja
lentoyhteyksien, matkailun ja infor-

Suomea kuvattiin Singaporen tiedotusvälineissä
”funktionaalisen ravinnon Piilaaksoksi”.
Suomen menestyminen kansainvälisissä vertailuissa usealla eri alalla
otettiin esiin. The Business Times
nosti esille Suomen ykkösaseman
Yalen ja Columbian yliopistojen
yhdessä Maailman talousfoorumin
kanssa tuottamassa kestävää kehitystä koskevassa vertailussa. Myös
Suomen ykkösasema maailman
vähiten korruptoituneena maana
mainittiin useasti. Suomen menestyminen mainittiin Singaporen ohella
erilaisissa kansainvälisissä informaatioteknologian vertailuissa.
Suomen asema yhtenä maailman
kehittyneimmistä korkean teknologian maista tuotiin useasti esiin
lehdistössä. Ulkomaankauppa- ja
kehitysministeri Mari Kiviniemen
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maatioteknologian opetus-ja opiskelijavaihdon aloilla.
Singaporen
yritysmaailmassa
hyvin tunnettu Nokia sai suomalaisista yrityksistä eniten palstatilaa lehdistössä. Pääaiheina olivat
tuttuun tapaan Nokian markkinajohtajuus ja uudet matkapuhelinmallit. The Straits Times uutisoi artikkelissaan ”Mitä on sisu suomeksi?”
laajasti Nokian yritys- ja johtamiskulttuurin. Myös Nokian purkama
sopimus singaporelaisen ACCSyrityksen kanssa matkapuhelimien
huolto- ja korjauspalveluista sai
runsaasti huomiota. Suomalaisosaamista edustivat lehdistössä myös
tietoturva-asiantuntija, F-Securen
Mikko Hyppönen sekä artikkelit

Linus Torvaldsin luomasta Linuxkäyttöjärjestelmästä.

Klassista ja kevyempää
Kapellimestari Okko Kamu vietti
10-vuotistaivaltaan
Singaporen
sinfoniaorkesterin
vierailevana
kapellimestarina.
Juhlakonsertit
saivat paikallisissa tiedotusvälineissä ylistäviä arvosteluja. The
Straits Times tituleerasi Okko Kamua
yhdeksi Skandinavian tunnetuimmaksi kapellimestariksi, ja konserttisolistin,
venäläisen
Vladimir
Feltsmannin kanssa heitä kutsuttiin suomalaiseksi ja venäläiseksi
musiikin ja äänen kuvanveistäjiksi.
Ministeri
Mari
Kiviniemen
vierailun ja Singaporen suomalaisen
kauppakillan 20-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä järjestetty klassisen
musiikin konsertti sai huomiota
The Straits Times -lehdessä, jossa
esiteltiin kamarimusiikkikvartetti
Temperan jäsenien sekä pianisti
Tuomas Turriagon muodostama
TemperaTur-kokoonpano
sekä
konserttiohjelmisto. Kokoonpanoa
haastateltiin myös kiinankielisen
aamu-tv:n lähetyksessä. Samassa
ohjelmassa esiintyivät joulukuun
alussa myös Ylioppilaskunnan
Laulajien tuplakvartetti kappaleella
On hanget korkeat nietokset. Haastattelussa laulajat kertoivat meneillään olevasta Singaporen-konserttimatkastaan, kuoron historiasta sekä
tulevasta kiertueohjelmastaan.
Trio Töykeiden vierailu Singaporen Mosaic-musiikkifestivaaleilla
oli esillä lehdistössä, ja The Straits
Times julkaisi Singaporessa tunnetuimman suomalaisyhtyeen The
Rasmuksen haastattelun.

Urheilumiehet ja -naiset
Suomalaisurheilijoista formula 1
-kuljettaja Kimi Räikkösen formulakauden ylä- ja alamäet niin ajoradalla kuin sen ulkopuolellakin
uutisoitiin paikallislehdissä usein.
Jalkapalloilijoista
tunnetuimmat
suomalaiset olivat Sami Hyypiä ja
Mikael Forssell. Suomalaiset naisurheilijat saivat myös palstatilaa
lehdistössä Singaporen isännöimissä urheilutapahtumissa. Suomen
Minea Blomqvist mainittiin yhtenä
ennakkosuosikeista Ladies Masters
-golfturnauksessa, ja The Straits
Times kuvaili vaiheikkaasti naisten
salibandyn
maailmanmestaruus-

kisoja, joissa Suomen joukkue ylsi
hopealle.

Thaimaan tiedotusvälineissä.
The Nationin artikkelissa mainittiin thaimaalaisen miehen nostaneen
syytteen Nokiaa vastaan. Mies oli
työskennellyt korkeajännitepylvään
Thaimaa
vieressä, kun hänen matkapuhelimensa oli soinut ja räjähtänyt. The
Tapaninpäivänä 2004 sattunutta Nationissa mainittiin myös Electrohyökyaaltokatastrofia ja sen jälkeistä watt-Ekonon saaneen toteutettavakseen huomattavan
kaasuvoimalahankkeen Amata Nakhon
teollisuusalueelle
Bangkokista 50 kilometriä kaakkoon.
Voimala
valmistunee vuonna 2007.
The
Nationin
artikkelissa ihmeteltiin
Thaimaan
sekä
Singaporen
lentoyhtiöiden aloittamaa Pohjoisnavan
ylittävää lentoreittiä
Aasiasta Yhdysvaltojen pohjoisosiin
siitäkin huolimatta,
tutkimukset
”On hanget korkeat nietokset”, soinnutteli Ylioppilaskunnan että
Laulajien tuplakvartetti Singaporen kiinankielisen aamu-tv:n ovat
osoittaneet
lähetyksessä. Kuva: Markku Huuki.
Islannin, Ruotsin ja
Suomen lentoemänuhrintunnistustoimintaa käsiteltiin tien ja lentäjien suuremman riskin
vuoden 2005 mittaan laajasti Thai- sairastua tietyntyyppisiin syöpiin.
maan lehdistössä. Myös Thaimaan
Tohtori Ron Kaminchanoi jatkoi
viranomaisten sisäisiä erimieli- kolumneissaan Suomen koulusyyksiä uhrintunnistustoiminnan tuksen esittelemistä thainkielisessä
suhteen käsiteltiin. Pohjoismaisten Krungthep Turakij -sanomalehdessä.
pääministereiden vierailu tammi- Toisaalla erillisessä artikkelissaan
kuussa huomattiin. Loppuvuo- hän kirjoitti nanoteknologiasta.
desta huomio keskittyi muistotilai- Lisäksi hän julkaisi aiheesta thainsuuksien järjestämiseen Phuketissa kielisen kirjan. Siihen on koottu
ja muilla paikkakunnilla, joihin hänen jo aikaisemmin sanomatsunami iski. Lehdistössä käsiteltiin lehdessä ilmestyneet artikkelinsa
myös Thaimaan tsunamivaroitus- korkeakouluopinnoista Suomessa.
järjestelmää. Charterlentojen aloitus
helmikuussa Phuketiin ja suoma- Koiravaljakot ja revontulet
laisten turistien paluu hyökyaalto- houkuttelevat pakkaseen
katastrofin jälkeen esiteltiin sano- Televisiossa esiteltiin aikaisemmalehdissä.
pien vuosien tapaan Suomea
Aikaisempien vuosien tapaan mielenkiintoisena matkailumaana.
lehdissä
julkaistut
tietyntyyp- Uusia teemoja olivat erämatkailu
piset tilastotiedot ja kansainväliset ja kalastus. Thaimaassa ilmesvertailut toivat julkisuutta Suomelle tyvä kiinankielinen sanomalehti
esimerkiksi
kilpailukykyja Universal esitteli myös Suomea
korruptiovertailuissa. Suomi pääsi varteenotettavana matkailumaana.
kärkisijoille
tiedotusvälineiden
Myös Bangkok Post esitteli jälleen
sananvapausvertailuissa. Samassa useamman
matkailuartikkelin
artikkelissa kauhisteltiin Thaimaan Suomesta. Artikkelit painottuivat
putoamista sijalta 59 sijalle 107. tällä kertaa talvimatkailuun ja Lapin
Italian pääministerin Silvio Berlus- eksotiikkaan. ”Arktinen seikkailu” conin kielteiset kommentit suoma- artikkelissa kirjoittaja kuvaili tunteilaisesta ruuasta välitettiin myös taan Bangkokissa 36 plusasteen

lämpötilassa uima-altaan reunalla
ennen Suomeen lähtöään. Kirjoittaja
esitteli erilaiset Lapin-matkailijoiden
aktiviteetit, muun muassa murtomaahiihdon, moottorikelkkailun ja
poro- ja koiravaljakkoajelun. Matka
päättyi Kemiin jäänmurtajalle, ja
kirjoittajan kokemukset olivat erittäin myönteiset, vaikka ulkolämpötila Suomen-matkalla olikin ollut
sama kuin kirjoittajan pakastimen
lämpötila Bangkokissa.
Jo useampana aikaisempanakin
vuonna Suomesta matkailumaana
kirjoittanut
toimittaja
kuvaili
Bangkok Postissa yksityiskohtaisesti
Kakslauttasessa kokemaansa koiravaljakkoajelua ja kehui sitä Lapin
parhaaksi maksulliseksi talviajanvietteeksi. Myöhemmin ilmestyneessä artikkelissa sama toimittaja
mainitsi, että talvisista liikuntalajeista kiinnostuneiden turistien
määrä on kaksinkertaistunut verrattuna kesän aikana vaeltamisesta ja
lohenkalastuksesta kiinnostuneisiin
matkailijoihin. Vaikka kirjoittaja
pohtikin, miksi hän oli Saariselällä
sisälämpötilan
näyttäessä
+20
astetta ja ulkolämpötilan -20 astetta,
hän totesi, että revontulet ja muu
Suomen talven eksotiikka saavat
turistit liikkeelle hotellin lämpimästä.
Paikalliskanava ITV:n ulkomaan uutisosiossa kerrottiin Turun
yliopistossa tehdystä suomalaisesta
tutkimuksesta alkoholin käytön
haitoista.
Art4d-designlehti
julkaisi
laajan artikkelin Harri Koskisesta.
iDESIGN selvitteli syyskuussa
ilmestyneessä lehdessään skandinaavisen suunnittelun salaisuuksia
yhdeksänsivuisessa artikkelissaan
”Skandinavian suunnittelun viisi
salaisuutta: demokratia, rehellisyys, runous, innovaatiot ja ammattitaito”. Kuvissa olivat esillä muu
muassa Timo Sallin tv-setti Jack
in the Box, Mikko Paakasen suunnittelma vyö, jonka solkea voi
käyttää myös pullon avaamiseen,
Tony Alfströmin ja Brian Keeneyn
Tonfiskin tuotteet sekä Alfredo
Häberlin Origo. Lisäksi samassa
lehdessä erillisessä artikkelissa
esiteltiin Eero Aarnio muovista ja
lasikuidusta suunniteltujen tuotteiden uranuurtajana. Kuvitus kattoi
suunnittelijan tuotannon alkuajoista
nykypäiviin.
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Lokakuun
iDESIGN-lehden
artikkelin ”Suomi, Pohjolan sielu”
mukaan luonnon vaikutus on erittäin vahva suunnittelussa, koska

historiasta ja todettiin, että olipa
hänellä sitten minkä tahansa maan
passi, pääasia on, että hän tuo iloa
koko maailman lapsille. Artikke-

”Suomalaisten suunnittelijoiden vahvan
luonteenlaadun avulla tehdään, mitä tahdotaan.”
suomalaiset ovat eläneet sukupolvien ajan luonnon läheisyydessä.
Suomalaisen suunnittelun kultakausi ajoittui 1960- ja 70-luvulle.
Suomalaisten
suunnittelijoiden
vahvan luonteenlaadun avulla
tehdään, mitä tahdotaan. Kirjoittajan mukaan taiteilijoilla on myös
synnynnäisen suunnittelun lahja,
ja siitä syystä muut maat ovat
valmiita maksamaan suomalaisista
tuotteista. Suunnittelijoista esiteltiin Vuokko Eskolin-Nurmesniemi, Eero Aarnio, Nanny Still
ja Oiva Toikka. Lisäksi artikkelissa
kerrottiin Nokian perustajasta sekä
Fiskarsin tuotteista.
Bangkok Postin musiikkiarvostelija esitteli Magnus Lindbergin
klarinettikonserton ja ylisti erityisesti Kari Kriikkua sanoin ”soittaa
klarinettia lähes yli-inhimillisen
taiturimaisesti”.
Paikallinen
televisiokanava
11
haastatteli
aamuohjelmassaan Suomen itsenäisyyspäivänä
Finnairin uutta paikallisjohtajaa
Markku Oravaista. Suurlähettiläs
Lars Backströmin haastattelu oli
muutamaa päivää myöhemmin.
Lisäksi Bangkok Post julkaisi itsenäisyyspäivänä
suurlähettilään
haastattelun. Rouva Brigitta Backström järjesti ennen joulua hyväntekeväisyystapahtuman
yhdessä
diplomaattikunnan rouvien kanssa.
Tapahtuman tuotto lahjoitettiin
Thaimaan Punaiselle Ristille.

Joulupukki onkin hoikka
Joulun alla Bangkok Post ja The Nation
julkaisivat artikkelit joulupukista.
Bangkok Postin artikkelissa ”Kuinka
joulupukista tuli kulttuurien rajat
ylittävä globaali hahmo?” kerrottiin
joulupukkimyytin monipuolisesta
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lissa haastateltiin Finnairin suoraan
kotipaikkakunnaltaan
Suomesta
tuomaa oikeata joulupukkia, joka
useita vuosikymmeniä maailmaa
kiertäneenä osoittautuikin ennakkoluuloista poiketen hoikaksi ja
pitkäksi. Artikkelissa vertailtiin tätä
oikeaa joulupukkia amerikkalaiseen kaupalliseen joulupukkiin. The
Nation oli joulupukin ja suurlähettiläsparin mukana vierailulla Bangkokin Chulalongkornin sairaalan
lastenosastolla. Myös The Nationin
artikkelissa selviteltiin joulupukin
alkuperää.
Thaimaan isännöimät Miss
Universum -kisat saivat paljon
julkisuutta Thaimaan tiedotusvälineissä. Miss Suomi Hanna Ek esitteli fantasiapukuaan Bangkok Postin
koko sivun aukeamalla. Lisäksi
hän oli mukana tutustumassa
joidenkin muiden maiden missien
kanssa hyökyaaltokatastrofialueeseen. Kimi Räikkösen ja Jarkko
Niemisen menestyksestä kerrottiin
sanomalehtien urheilusivuilla.

Vietnam
Suomi sai muiden Pohjoismaiden
tavoin varsin myönteistä julkisuutta,
kun vietnamilaiset sanomalehdet
raportoivat pohjoismaisten turistien
määrän kasvusta Vietnamin huhtikuussa Suomelle, Ruotsille, Norjalle
ja Tanskalle myöntämän viisumivapauden seurauksena.
Hanoi Newspaper kertoi kesäkuussa Suomen ja Vietnamin allekirjoittamasta kymmenen miljoonan
euron maaseudun kehittämissopimuksesta, jonka mukaan Suomi
toimittaa Vietnamille yhdeksän

miljoonan euron kehitysapupaketin. Vietnam puolestaan rahoittaa
hanketta yhdellä miljoonalla eurolla.
Avun tarkoituksena on helpottaa
köyhyyttä Quang Tri -provinssissa.
Kesäkuussa Vietnam News
raportoi vietnamilaisen taiteen esittelystä Suomessa. Toimittaja Khanh
Chi kuvaili Hämeenlinnan taidemuseon, Wäinö Aaltosen museon ja
Sinebrychoffin taidemuseon vietnamilaisen taiteen näyttelyä kesä-lokakuussa Suomen ja vietnamilaisen
taiteen avulla avatuksi ikkunaksi
kahden eri kulttuurin välille.
Vietnam News raportoi syyskuussa Trio Töykeät -jazzryhmän
esiintymisestä Hanoin oopperatalolla. Lehti kuvaili Töykeät ryhmänä,
joka on ollut kasassa 17 vuotta ja
jonka ikäisen bändin kannattaa
tehdä vain hyvää musiikkia,
johtavathan sen juuret itse Jean
Sibeliuksen mukaan nimettyyn
Helsingin Sibelius-Akatemiaan.
People’s Newspaper kertoi
marraskuussa Suomen, Ruotsin,
Itävallan, Luxemburgin ja Sveitsin
liki seitsemän miljoonan panostuksesta YK:n kanssa lintuinfluenssan
torjumiseen Vietnamissa. Lehti
kertoi ohjelman puitteissa toimitetuista 519 jääkaapista 46 provinssiin
rokotteiden säilyttämistä varten.
Vietnam News noteerasi Suomen
88. itsenäisyyspäivän julkaisemalla
suurlähettiläs Kari Alangon haastattelun. Haastattelussa käsiteltiin Suomen ja Vietnamin tulevan
vuoden yhteistyöhankkeita muun
muassa suomalaisten investointien
suhteen. Lehti halusi myös välittää
lukijoilleen tietoa siitä, miten
Suomi on onnistunut saavuttamaan
maailman vähiten korruptoituneen
maan aseman.
International Affairs Review
julkaisi joulukuussa suurlähettilään haastattelun, jonka aiheena oli
Suomen sijoittuminen jälleen ykköseksi maiden kilpailukykymittauksessa.

Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka
Algeria
Suomen osakseen saama julkisuus
Algerian tiedotusvälineissä oli entiseen tapaan melko vähäistä muiden
Pohjoismaiden tavoin. Yleensä
julkisuutta saivat arabi- ja muslimimaailman lisäksi erityisesti tärkeät
kumppanimaat Ranska, Italia ja
Espanja, mutta myös Yhdysvallat.
Suomea koskeva uutisointi oli
kuitenkin sävyltään myönteistä.
Talousuutisointia hallitsi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Paula Lehtomäen tammikuinen
vienninedistämismatka. Algerian
lehdistö esitteli matkan näkyvästi
ja uutisoi muun muassa investointisuojasopimuksen allekirjoittamisesta, Nokian ja Metson roolista
Algerian ja Suomen taloussuhteiden vetureina sekä laajemminkin
suomalaisesta paperiteollisuudesta.
Kulttuuriuutisointi oli Suomen
osalta selvästi talousuutisointia
vähäisempää. Suomalaista saunakulttuuria esiteltiin perinteiseen
tapaan satunnaisesti lehdistössä.

Arabiemiraattien
liitto
Suomi sai Arabiemiraattien liiton
tiedotusvälineissä
huomiota
korkean teknologian maana. Nokia
sai runsaasti palstatilaa kumisaappaita myöten. Nokian historiaa
käsittelevässä artikkelissa kerrottiin kumisaapasteollisuuden olevan
vaikeuksissa Aasian halpatuonnin
vuoksi. Merkittävin Nokia-uutinen
oli kuitenkin Arabiemiraattien liiton
sisäministeriön ja Nokian välinen
sopimus huipputeknologiaa edustavasta digitaalisesta turvallisuusjärjestelmästä Abu Dhabin poliisin
käyttöön. Tämä järjestelmä tehdään
räätälintyönä.
Nokia mainittiin lehdistössä
aina suomalaisena, maailman johtavana matkapuhelimien valmistajana. Englanninkielisissä Gulf
Newsissa ja Khaleej Timesissa oli
myös artikkeleita Nokian kasvusta
ja markkinoiden laajentumishank-

sai julkisuutta arabiankielisessä Al
Khaleej -sanomalehdessä. Tapahtumasta oli myös muutama artikkeli englanninkielisessä Gulf News
-sanomalehdessä.
Korutaiteilija Azza
Al Qubaisin näyttelystä
kertovassa artikkelissa
mainittiin hänen
Suomessa
pitämänsä
näyttely.
Artikkeleita
oli
sekä
englanninettä arabiankielisissä sanomalehdissä.
Taiteilija
Algerian lehdistö esitteli näkyvästi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäen tammikuista vienninedistämismatkaa. Sinikka AhokasKuva: Anna Tonttila.
Gröhnin
Abu
Presidentti Martti Ahtisaa- Dhabiin avaamasta uudesta taideresta oli ylistävä artikkeli Khaleej galleriasta oli artikkeleita sekä
Times -lehdessä. Arabiankielisessä englannin- että arabiankielisissä
lehdessä oli artikkeli hänen ehdok- sanoma- ja aikakauslehdissä. Taiteikuudestaan Nobelin rauhanpal- lija vieraili myös Dubai TV:n suomakinnon saajaksi.
laista ruokakulttuuria esittelevässä
Arabiankielinen Al Ittihad uutisoi ohjelmassa.
rajavartijoiden lakosta Suomen ja
Abu Dhabin kulttuurisäätiön
Venäjän välisellä 1 300 kilometriä lastenkeskuksessa pidetty koulutpitkällä rajalla. CIA:n lennoista taja Juha Laukkasen nukketeatteEurooppaan kertovassa sanoma- riesitys sai julkisuutta arabiankielilehtiartikkelissa oli mainittu Alan- sessä lehdistössä. Keskuksen johtaja
komaiden,
Tanskan,
Itävallan, Zulikha Al Hosani piti esitystä
Espanjan ja Portugalin lisäksi myös myönteisenä kokemuksena lapsille.
Suomi.
Martti
Haavion
Kalevalan
Paikallisessa arabiankielisessä tarinat -teoksen arabiankielisen
Al Ittihad -lehdessä lainattiin The laitoksen julkistamistilaisuus kultObserver -lehden artikkelia, jonka tuurisäätiössä sai runsaasti palsmukaan 60 prosentilla suoma- tatilaa varsinkin arabiankielisissä
laisista on ylemmän tai keskias- Al Ittihadissa ja Al Khaleejissa. Myös
teen tutkinto ja Suomen koulu- tilaisuudessa esiintynyt Tsuumilaiset nauttivat maailman parhaasta kansanmusiikkiryhmä
mainitkoulutusjärjestelmästä.
tiin. Kalevalaa arvostettiin yhtenä
Matkailumaana
Suomi
sai tärkeimmistä kansalliseepoksista
huomiota ainoastaan talvimat- maailman kirjallisuudessa.
kailukohteena, jossa on puhdas ja
Kapellimestari Esa-Pekka Saloeksoottinen luonto. Suomi mainit- sesta oli Gulf Newsin viihdeliittiin myös nykyaikaisena lomakoh- teessä koko aukeaman artikkeli,
teena. Helsingissä kesällä järjestetyt joka perustui lontoolaisen The Teleurheilun maailmanmestaruuskil- graph -lehden haastatteluun. Salosta
pailut saivat runsaasti palstatilaa ylistettiin yhdeksi maailman lahjakenglanninkielisessä
sanomaleh- kaimmista orkesterinjohtajista, joka
distössä. Uutisointia oli päivittäin. nyt antautuu enemmän säveltämiFormula 1 ja kilpa-autoilija Kimi selle. Artikkelissa mainittiin myös
Räikkönen olivat myös esillä usein. muita
suomalaisia
maailmalla
Kuhmon
Sibelius
Ensemblen menestyneitä kapellimestareita.
vierailu Al Ainin musiikkijuhlilla
keista Intiaan, Kiinaan ja Moskovaan. Suomen paperityöntekijöiden
lakosta oli lyhyet artikkelit.
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Egypti
Suomi on viimeisten parinkymmenen vuoden aikana saanut hyvin
harvoin kielteistä julkisuutta egyptiläismediassa. Myös vuonna 2005
Suomi oli niiden harvojen maiden
joukossa, jotka nauttivat Egyptissä
lähes kauttaaltaan myönteistä julkisuutta. Huomiota saivat talouden
kehittyneisyyden ohella suomalaisen yhteiskunnan läpinäkyvyys
ja korruption vähäisyys.
Suomeen liittyviä viittauksia
löytyi myös YK:n kehitysohjelman
UNDP:n arabimaiden inhimillistä
kehitystä kartoittavien raporttien
arvioista. Suomen Lähi-idän-politiikkaa pidetään arabimaissa oikeudenmukaisena ja maltillisena, mikä
sekin osaltaan auttaa myönteisen
julkisuuden saamisessa.
Suomeen liittyviä artikkeleita
oli vuonna 2005 hieman aiempaa
vähemmän. Edellisvuonna Suomen
saama julkisuus laajeni lähinnä
useiden korkean tason suomalaisvierailujen vuoksi.
Suomi saa Egyptissä vuosittain
näkyvyyttä perinteisesti itsenäisyyspäivänä. Valtiollisella tv-kanavalla näytettiin jälleen itsenäisyyspäivän kunniaksi Suomi-aiheinen
dokumenttielokuva. Johtava englanninkielinen sanomalehti Al Ahram
Daily julkaisi sekin tapansa mukaan
itsenäisyyspäivänä Suomea käsittelevän liitteen. Näin teki myös Al
Akhbar Daily -lehti.
Korkean tason suomalaisvierailuja Egyptiin tehtiin vuonna
2005 vain yksi, kun ulkoministeri
Erkki Tuomioja tapasi huhtikuussa
Sharm El Sheikhissä Egyptin presidentin Hosni Mubarakin.
Kaksi nuorta egyptiläistoimittajaa matkusti ulkoministeriön
tukemana kesäkuussa Suomeen.
He kirjoittivat matkastaan myönteisiä artikkeleita, esimerkiksi ulkoministeri Tuomiojan haastattelun.
Yhteydenpito
suurlähetystöön
jatkui myön matkan jälkeen. Toinen
toimittaja työskenteli ranskankieliselle Al Ahram Hebdo -lehdelle ja
toinen arabiankieliselle Al Akhbar
Daily -lehdelle.
Vuoden 2003 jälkeen Helsingissä
ei ole enää työskennellyt vakituista
egyptiläiskirjeenvaihtajaa. Tämän
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vuoksi Suomea käsittelevissä uutisissa käytetään lähteenä useimmiten
kansainvälisiä uutistoimistoja sekä
Suomen
Kairon-suurlähetystön
jakamia tiedotteita ja informaatiota.

Iran
Iranissa ei ollut järjestelmällistä eikä
kattavaa Suomea koskevaa uutisointia, mutta teknologiset saavutukset ja tiettyjen urheilijoiden
menestys ylittivät toisinaan uutiskynnyksen.
Suomen
poliittisesta
tilanteesta tai Suomen ja Iranin välisistä suhteista ei kirjoitettu käytännössä lainkaan. Suomen uuden
Teheranin-suurlähettilään Heikki
Puurusen saapuminen sekä tapaaminen entisen presidentin Hashemi
Rafsanjanin kanssa noteerattiin
kuitenkin suhteellisen näkyvästi
sekä lehdistössä että televisossa.
Vähäisen raportoinnin pääpaino
oli talous- ja teknologiasektoreilla.
Nokia sai selkeästi eniten palstatilaa. Yhtiön alueellisesta ja maailmanlaajuisesta menestyksestä sekä
uusista
teknologiaratkaisuista
raportoitiin vuoden aikana useita
kertoja. Suomen pyrkimys uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön
huomattiin muutamassa artikkelissa. Usein artikkelit oli lainattu
suoraan kansainvälisiltä uutistoimistoilta.
Yksittäisiä uutiskynnyksen ylittäjiä olivat Suomen hyvä sijoitus
maailman vähiten korruptoituneiden maiden listalla, Ranskan
presidentin
Jacques Chiracin

suomalaista
ruokakulttuuria
koskevat kommentit sekä presidentti Martti Ahtisaaren Kosovontehtävä. Persiankielinen Esareh-kulttuurilehti julkaisi kesällä matkailupainotteisen koko aukeaman
artikkelin ”Suomi - Skandinavian
timantti”.
Menestyneet suomalaiset urheilijat, kuten Kimi Räikkönen, Jarkko
Nieminen ja Sami Hyypiä, mainittiin vuoden kuluessa joitakin kertoja
lehtien urheilusivuilla.

Israel

Suomea koskevia juttuja oli Israelin
mediassa runsaasti, varsinkin kun
otetaan huomioon Israelin jatkuvasti muuttuvasta poliittisesta tilanteesta johtuva korkea uutiskynnys.
Suomi oli esillä useissa matkailujutuissa, joiden korkea taso yllätti ja
jotka lisääntyivät selkeästi aiempiin
vuosiin verrattuna. Tiivistäen sanottuna Suomesta kirjoitettiin joko politiikan tai turismin yhteydessä.
Laajat
turismiaiheiset
jutut
olivat esillä heti alkuvuodesta
kahden suurimman päivälehden
Yedioth Aharonothin ja Ma’arivin
lisäksi Globes-kauppalehdessä ja El
Al -lentoyhtiön Atmosphera-julkaisussa. Israelilainen matkanjärjestäjä
oli järjestänyt paikallisen Finnairin
edustajan avustuksella toimittajien
ryhmämatkan Suomeen, ja matkasta
kertoneet artikkelit käsittelivät
erityisesti Lappia. Niiden saaman
julkisuuden seurauksena Suomea
esiteltiin matkailumaana myös televisiossa. Lappi miellettiin nimenomaan suomalaiseksi
turismikohteeksi.
Globes-kauppalehden
toimittaja jäi Helsinkiin vielä ryhmämatkan
jälkeenkin
ja tapasi kaupan ja
tieteen alojen edustajia. Toimittaja laati
laajahkon reportaasin
suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta ja sen suomista
palveluista. Hepreankielinen National
Geographic
julkaisi
samoin
alkuvuodesta
Ulkoministeri Erkki Tuomioja tapasi huhtikuussa egyptiläisen
erityisen laajan Savoa
kollegansa Ahmed Abul-Gheitin. Kuva: ulkoministeriö.

käsitelleen runsaasti kuvitetun
matkailujutun.
Poliittisella puolella Ha’aretzlaatulehden toimittaja Adar Primor
vieraili Suomessa suurlähetystön
aloitteesta. Primor julkaisi sekä
ulkoministeri Erkki Tuomiojan
huhtikuista
Lähi-idän-vierailua
edeltäneen haastattelun että erillisen
jutun ”Kunpa Palestiina olisikin
Suomi”, joissa myös Suomen tuleva
EU-puheenjohtajuus nousi esille.
Jälleen kerran Suomen yhteiskunnan vakaus painottui. Viittaamalla alun perin pääministeri Ariel
Sharonin kansliapäällikön Dov
Weissglasin esittämään kommenttiin Adar Primor kiinnitti huomiota
Suomeen jo pelkällä otsikoinnillaan. Kommentti muuttui nimittäin mediakohun myötä lentäväksi
lauseeksi, jossa kaiken hyvän alkuperäksi mielletään Suomi.
Lisäksi julkaistiin useita pienehköjä juttuja sekä Suomen tulevaan
EU-puheenjohtajuuteen
liittyvä
ministeri Tuomiojan oma artikkeli

Huhtikuisen Lähi-idän-matkansa aikana ulkoministeri Erkki Tuomioja kävi myös palestiinalaisalueella Ramallahissa. Kuvassa tiedotustilaisuus pääministerin toimiston edustalla. Kuva:
ulkoministeriö.

nian uutistoimisto Petra raportoi,
että ulkoministeri ja Jordanian
valtiosihteeri al-Madadhani kävivät
läpi Irakin meneillään olevan poliittisen prosessin siihen mennessä
saavutettuja tuloksia.

”Kunpa Palestiina olisikin Suomi” -kommentti muuttui
mediakohun myötä lentäväksi lauseeksi, jossa kaiken
hyvän alkuperäksi mielletään Suomi.
Yedioth Aharonoth -lehdessä. Näyttää
siltä, että Suomen saama huomio
Israelin mediassa kasvoi hitaasti,
mutta tasaisesti.

Jordania
Jordanian tiedotusvälineet ovat
useimpiin arabimaihin verrattuna
vapaita, mutta niitä vaivaa yksipuolisuus ja säyseys. Ulkomaanuutisia
on, mutta ne tulevat usein suoraan
kansainvälisiltä uutistoimistoilta.
Kolumneja otetaan sellaisenaan
Ison-Britannian ja Yhdysvaltain
vasemmistolaisemmin
suuntautuneista päälehdistä. Suomi näkyi
vuonna 2005 hyvin vähän.
Ulkoministeri Erkki Tuomiojan
vierailu Jordaniaan oli etusivun
uutinen maan suurimmassa päivälehdessä Al-Raissa. Kirjoituksessa
todettiin, että kuningas Abdullah
II kertoi arvostavansa ulkoministerin esittämää Suomen kantaa,
jossa toivottiin oikeudenmukaista ja
kattavaa rauhaa Lähi-itään. Jorda-

Presidentti Martti Ahtisaaren
välitystoiminta Indonesian hallituksen ja Acehin itsenäisyystaistelijoiden välillä esiteltiin kattavasti
ja myönteiseen sävyyn Jordanian
lehdistössä kansainvälisten uutistoimistojen Helsingissä päivättyjen
kirjoitusten pohjalta. Arabiankielisissä televisiouutisissa Ahtisaaren
ponnisteluja ja suomalaisviranomaisten kokousjärjestelyjä kiiteltiin.
Suomen kärkisijat kansainvälisissä tuottavuus-, korruptio- ja
koulutusvertailuissa saivat jonkin
verran julkisuutta Jordaniassa.
EU-aiheisten uutisten yhteydessä käsiteltiin muutaman kerran
perusteellisemmin myös suomalaisten erityiskysymyksiä, kuten
sokerinviljelijöiden
ongelmia,
uusista EU-maista tullutta vierastyövoimaa, luonnonsuojelupiirien
kiinnostusta Lapin metsävarojen
kohtaloon ja komission uuteen
päämajaan rakennettuja saunoja.
Uutiskynnyksen ylittivät jordanialaislehdessä Reutersin artikkeli
Aslak Hetta - saamelaisoopperasta
sekä Associated Pressin juttu poron

hyökkäyksestä
kittiläläispariskunnan kimppuun.

Kuwait
Pääministeri
Matti
Vanhasen
ja yritysvaltuuskunnan vierailu
Kuwaitiin toukokuussa oli yksittäisistä suomalaisista mediatapahtumista näyttävin. Suomalaiset
yritykset ja suomalainen korkea
teknologia saivat kuwaitilaisessa
lehdistössä myönteisen vastaanoton. Vanhanen kertoi kuwaitilaiselle medialle muun muassa
Suomen valtion toimista tuotekehittelyn ja tutkimuksen edistämiseksi.
Hän toi myös esille Suomea sijoituskohteena.
Ylipäätään Suomen myönteinen
medianäkyvyys Kuwaitissa liittyi
pääasiassa talouteen, joskin näkyvyys oli aikaisempaan tapaan varsin
kapeaa. Nokian toimia lehdet seurasivat tarkasti, ja mainintoja muista
suomalaista yrityksistä näkyi silloin
tällöin. Kuwaitilaista teleoperaattoria Wataniyaa johtava Harri
Koponen oli myös säännöllisesti
esillä kuwaitilaisissa tiedotusvälineissä. Kuwaitissa huomattiin lisäksi
Suomen hyvä menestys erilaisissa
kansainvälisissä kilpailukyky- ja
koulutusvertailuissa. Suomen paperiteollisuuden lakkoihin ja niiden
seurauksiin kiinnitettiin kuwaitilaisissa lehdissä huomiota.
Urheilun saralla Kuwaitissa uutisoitiin värikkäästi formulakuljettaja
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Kimi Räikkösen menestys, ja esille
pääsivät hyvin myös Suomessa
järjestetyt yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut. Lisäksi lehtien
sivuilla oli suomalaisia rallikuskeja
ja alppihiihtäjiä.

Libanon
Libanonin media on useimpiin
arabimaihin verrattuna poikkeuksellisen vapaa. Se seuraa laajasti,
kriittisesti ja vilkkaasti kansainvälisiä asioita myös Lähi-idän ja
Yhdysvaltain politiikan ulkopuolella.
Suomen kannalta merkittävin
mediatapahtuma Libanonin tiedotusvälineissä oli suomalaistaiteilijoiden osallistuminen Bustanin
musiikkifestivaaleille ja kulttuuriministeri Tanja Karpelan helmimaaliskuussa tekemä vierailu Libanoniin. Näistä kirjoitettiin laajasti
sekä Libanonin päivä- että viikkolehdissä. Suomi oli erittäin näyttävästi esillä myös Libanonin merkittävimpiin kuuluvan mediakonserni
an-Naharin julkaisemassa Bustanin
juhlakirjassa 2005… thirty-five
days, jossa on yhdistetty toisiinsa
festivaalin kulku ja samaan aikaan
edennyt
”seetrivallankumous”,
Libanonin kansannousu itsenäisyyden ja demokratian puolesta,
joka johti maata 30 vuotta miehittäneiden Syyrian joukkojen vetäytymiseen. Libanonissa uutisoitiin näyttävästi, kun Karpela vei
kukkia murhatun pääministerin
Rafiq al-Haririn haudalle Solidèressä. Myös Karpelan vierailuohjelmaan kuuluneet kansallismuseon
avajaiset sekä Suomen kunniapääkonsulin järjestämät illalliset saivat

ja
Kosovon-kysymysten
sekä
Turkin EU-jäsenyysneuvottelujen
kautta. Presidentti Martti Ahtisaari
oli vuoden jälkipuoliskolla eniten
huomiota osakseen saanut suomalainen poliittinen toimija Acehin
rauhansopimuksen sekä Kosovoneuvottelujen alkamisen ansiosta.
Kyproksen kysymystä ja Turkin
EU-jäsenyyttä koskeva Ahtisaaren
kolumni julkaistiin libanonilaisessa
The Daily Starissa.
Toinen paljon esillä ollut suomalainen oli EU:n laajentumiskomissaari Olli Rehn. Suomi sai
myönteistä huomiota myös uutistoimistojen
kautta
levinneestä
Aamulehden teettämästä mielipidekyselystä, jossa todettiin enemmistön suomalaisista suhtautuvan
myönteisesti Turkin EU-jäsenyyteen. Nämä uutisaiheet profiloivat
Suomea moniin muihin EU-maihin
nähden myönteisesti islaminuskoisiin maihin suhtautuvana maana.
Libanonilaisissa
aikakauslehdissä julkaistiin ainakin kahteen
otteeseen Suomen uuden suurlähettilään Pertti Harvolan haastatteluja,
joissa lähettiläs käsitteli Suomen ja
Libanonin suhteita. Myös Fintran
Heikki Tikkasen johtaman suomalaisen liike-elämän valtuuskunnan
vierailusta kerrottiin useissa libanonilaislehdissä. Suomalaiset suuryritykset olivat aika ajoin esillä taloussivuilla.
Suomen suurlähetystön paikallisen yhteistyön määrärahoista
rahoittama palestiinalaispakolaisten
asemaa käsitellyt konferenssi sai
osakseen myönteistä huomiota
arabiankielisissä lehdissä. Konferenssissa julkaistu tutkimus sai
näyttävästi julkisuutta palestiinalaisasioita käsittelevien järjestöjen
internetsivustoilla, mikä poiki järjes-

Libanonissa uutisoitiin näyttävästi, kun
kulttuuriministeri Tanja Karpela vei kukkia murhatun
pääministerin Rafiq al-Haririn haudalle Solidèressä.
julkisuutta. Beirutin lisäksi Karpela
vieraili Bybloksessa, Baalbekissa
ja Ksarassa, mikä pantiin merkille
myös paikallisissa tiedotusvälineissä.
Suomi
sai
poikkeuksellisesti melko näyttävää myönteistä
huomiota myös kansainvälisissä
poliittisissa kysymyksissä Acehin-
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töille yhteydenottoja ja vapaaehtoistyötarjouksia Suomesta saakka.
Suomen kärkisijat kansainvälisissä tuottavuus-, korruptio- ja
koulutusvertailuissa saivat jonkin
verran julkisuutta. Suomalaisurheilijoiden saavutukset, erityisesti
”tornado” Kimi Räikkösen voitot,
pantiin merkille. Perinteiseen tapaan

Suomen
itsenäisyyspäiväjuhlat
saivat huomiota paikallisissa seurapiirilehdissä. Joulun aikaan libanonilaisissa lehdissä ilmestyi anekdootinomaisia viittauksia Suomen
yhteydestä joulupukin myyttiin,
joskin pääpaino joulupukki-uutisissa oli uskonnollisessa taustassa ja
Pyhässä Nikolauksessa.

Marokko
Suomi oli suhteellisen vähän esillä
Marokon tiedotusvälineissä. Poikkeuksen muodostivat Helsingissä
elokuussa pidetyt yleisurheilun
MM-kisat, mutta niiden yhteydessä
lehdissä kirjoitettiin pääasiallisesti
marokkolaisten urheilijoiden saavutuksista eikä tapahtumapaikasta.
Yhtä rajallinen oli paikallisen television välitys Helsingin kisoista.
Kokonaisuutena Suomen näkyvyys oli samaa luokkaa kuin muiden
kaukaisten
Euroopan
maiden.
Suomi-kuva ei muuttunut. Kuten
aikaisemminkin Suomea koskevat
uutiset Marokon mediassa olivat
peräisin Marokon tietotoimiston
MAP:n kirjeenvaihtajilta, Le Matin
-lehden Pohjoismaiden kirjeenvaihtajalta ja kansainvälisiltä uutistoimistoilta. Ulkomaan uutiset sijoitettiin yleensä lyhyesti-palstoille
tai taloussivuille. Ranskankielisen
Suomi-aineiston vähyys hankaloitti
edustuston omaa tiedonvälitystä.
Suomen kasvava työttömyys
ylitti uutiskynnyksen helmikuussa.
Toukokuussa Le Matin julkaisi
professori Harri Melinin ja tutkija
Timo Kauppisen lausunnot globalisaation vaikutuksesta Suomen
muiden
Pohjoismaiden
talouteen. Paperialan lakon päättymisestä sekä EU:n viestintädirektiivin
Suomessa kohtaamista vaikeuksista
uutisoitiin myös. L’Opinion-lehteen
pääsivät Italian pääministerin Silvio
Berlusconin kommentit suomalaisesta ruuasta. Le Matin julkaisi
AFP:n jutun Etykin 30-vuotisesta
taipaleesta. Muuten Nokia hallitsi
Suomea sivuavat uutiset, ja joulukuussa kerrottiin Nokian Casablancan-konttorin vihkiäisistä.
Suomen ja Marokon välisestä
Rabatissa järjestetystä tasa-arvoseminaarista oli hyvin muotoiltu
uutinen huhtikuussa. Suomalaisten

kansanedustajien ja asiantuntijoiden
läsnäolosta oli maininta. Marraskuussa lehdet kertoivat presidentti
Tarja Halosen lähettäneen onnittelusähkeen Marokon itsenäisyyden
50-vuotispäivän johdosta.
EU:n vuotuinen jazz-festivaali
sai myönteistä julkisuutta, ja myös
Suomen edustajat Jussi Kannaste
ja Ville Herrala mainittiin. Aku
Louhimiehen Paha maa -elokuvan
esittäminen Marrakeshin filmifestivaaleilla mainittiin lyhyesti. Urheilussa huomattiin suomalaisten
menestykset muun muassa autoilun
eri lajeissa.

Saudi-Arabia
Suomi näkyi Saudi-Arabian tiedotusvälineissä aikaisempien vuosien
tapaan varsin vähän, mutta siitä
annettu kuva oli pääasiassa myönteinen. Suomi hahmottui SaudiArabian lehdistössä usein talouden
sekä uudenaikaisen teknologian
kautta. Näkyvin suomalainen yritys
Saudi-Arabiassakin oli ehdottomasti Nokia, mutta Suomi pääsi
taloussivujen otsikoihin mainioilla
sijoituksillaan maailmanlaajuisissa
kilpailukyky- ja korruptiovertailuissa. Saudi-Arabialle tärkeiden
öljynhintojen uutisoinnissa Suomi
kelpasi esimerkkimaaksi korkean
polttoaineveronsa takia.
Presidentti Martti Ahtisaari
esiintyi Saudi-Arabian lehdissä
Acehin rauhantekijänä ja komissaari Olli Rehn eurooppalaisena
virkamiehenä, jonka toimia Turkin
EU-jäsenyysneuvottelujen suhteen
seurattiin pitkin vuotta. Suomen
sisäpolitiikka pääsi Saudi-Arabian
lehdissä vain satunnaisesti esille
pikku-uutisina. Palstatilaa saivat
jonkin verran Italian pääministerin
Silvio Berlusconin ja Ranskan presidentin Jacques Chiracin puheet
suomalaisen ruuan tasosta, mutta
ennen kaikkea raportoitiin niiden
suomalaisessa lehdistössä herättämästä tiukasta puolustusreaktiosta.
Yksittäisissä jutuissa tuotiin esille
myös Suomen eksotiikkaa ja erilaisuutta. Talvisessa jutussa kerrottiin
Kemin jäähotellin baarista ja avantouintimahdollisuuksista.
Poikkeuksellinen kirjoitus oli myös Joensuussa opiskelleen saudin artikkeli

”Kiitos, Suomi”, jossa kirjoittaja kiitteli suomalaista koulutus- ja hyvinvointijärjestelmää.
Suomalaiset
hän havaitsi luonteeltaan muuten
mukaviksi, mutta hiljaisuutensa
takia ryhmätyöskentelyyn heikosti
kelpaaviksi.
Suomalainen kulttuuri oli esillä
harvoin. Klaus Härön ohjaaman
Äideistä
parhain
-elokuvan
menestys
Kairon
kansainvälisillä elokuvajuhlilla sai huomiota
useamman lehtijutun verran.
Urheilu-uutisissa suomalaiset
ja Suomi esiintyivät säännöllisesti. Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailuja seurattiin kesällä
muutaman viikon ajan värikuvin ja
suurin otsikoin, mutta formulakuljettaja Kimi Räikkönen pääsi näyttävästi lehtiin läpi koko formulakauden. Esillä olivat säännöllisesti
myös suomalaiset rallikuskit sekä
satunnaisesti suomalaiset jalkapalloilijat ja Pohjois-Amerikan jääkiekkoliigan jääkiekkoilijat.

kauppakamarissa ja syyrialaisyrityksissä eri puolilla maata. Lisäksi
syyrialaiset tiedotusvälineet esittelivät kahden eurooppalaisen nuorisovaltuuskunnan vierailut, joissa
suomalaiset olivat mukana. Toisen
vierailun aikana egyptiläissyntyinen Varkauden kaupungin edustaja sai näyttävää julkisuutta valtiollisessa televisiossa.
Englannin- ja ranskankielisissä
päivä- ja talouslehdissä julkaistiin
pari kertaa kuukaudessa kansainvälisten uutistoimistojen kiertoartikkeleita ja uutisia suurten suomalaisyritysten Nokian, Fortumin,
TeliaSoneran, Stora Enson, Wärtsilän ja muiden tulos- ja muista
tiedotteista. Suomen kärkisijat
kansainvälisten tutkimuslaitosten
tuottavuus-, korruptio- ja koulutusvertailuissa saivat myös jonkin
verran julkisuutta Syyriassa.
Suomen ja eräiden muiden
maiden
paikallisen
yhteistyön
määrärahoista rahoittama naisten

Saudi-Arabialle tärkeiden öljyhintojen uutisoinnissa
Suomi kelpasi esimerkkimaaksi korkean
polttoaineveronsa takia.
Suomen uusi suurlähettiläs
Martti Isoaro antoi haastatteluja lehtiin, televisiolle ja radiolle.
Suurlähettilään
vierailukäynneistä paikallisten korkeiden viranomaisten luokse oli myös lehdissä
useampi pieni juttu ja kuva sen
yhteydessä. Valtuuskirjeenjättöseremoniasta oli televisiolähetys.

Syyria
Syyrian tiedotusvälineet ovat täysin
hallitsevan puolueen kontrollissa,
eikä vapaata mediaa ole. Tämä
heijastuu myös kansainväliseen
uutisointiin, joka keskittyy Yhdysvaltain ja Israelin arvostelemiseen.
Huomiota saavat osakseen viralliset vierailut ja ”tuenosoitukset”
Syyrian hallitukselle.
Suomi sai aikaisempien vuosien
tavoin melko vähän huomiota
Syyrian tiedotusvälineissä. Syyrialainen talousalan viikkolehti kertoi
suomalaisen
liikemiesvaltuuskunnan vierailusta Syyriassa sekä
tapaamisista Damaskoksen keskus-

oikeuksia käsitellyt konferenssi sai
hyvin vähäistä huomiota valtiollisissa tiedotusvälineissä, mutta sen
sijaan epävirallisilla ja oppositioon
kallellaan olevilla verkkosivuilla
seminaari herätti huomiota, samoin
kuin
järjestävän
yhdistyksen
valtionhallinnon taholta kohtaamat
ongelmat.
Suurlähettilään virallisia tapaamisia ja vastaanottoja uutisoitiin
lyhyesti, ja Suomen itsenäisyyspäivän vastaanotto sai perinteen
mukaisesti huomiota paikallisessa
seurapiirilehdessä.

Tunisia
Suomen osakseen saama julkisuus
Tunisian tiedotusvälineissä oli entiseen tapaan melko vähäistä muiden
Pohjoismaiden tavoin. Yleensä
julkisuutta saivat arabi- ja muslimimaailman lisäksi erityisesti tärkeät
kumppanimaat Ranska, Italia ja
Espanja, mutta myös Yhdysvallat.
Suomea koskeva uutisointi oli
kuitenkin sävyltään myönteistä.
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Suomen näkyvyys perustui
etupäässä taloussuhteisiin ja erityisesti
informaatioteknologiaan.
Tunisissa marraskuussa järjestetyn
YK:n
tietoyhteiskuntahuippukokouksen pääsponsoreina toimineet Nokia ja Stonesoft näkyivät
lehdistössä kokouksen aikana ja sen
jälkeen. Sponsorisopimusten allekirjoittamisesta uutisoitiin lehdistössä, ja lisäksi Nokia sai syksyn
aikana näkyvyyttä vahvistettuaan
läsnäoloaan Tunisiassa avaamalla
marraskuussa ensimmäisen toimistonsa Tunisiaan.
Kulttuuriuutisointi oli Suomen
osalta selvästi talousuutisointia
vähäisempää. Suomalaista saunakulttuuria esiteltiin perinteiseen
tapaan satunnaisesti lehdistössä.
La Presse de Tunisie julkaisi
etusivullaan joulukuussa kuvan
Maailman
lastenparlamentin
puheenjohtajasta Jyrki Arolinnasta
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Suomen messuosasto näkyi Tunisiassa YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksessa. Kuvassa
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mari Kiviniemi, Nokian Veli Sundbäck ja liikenneministeri Susanna Huovinen. Kuva: Marja-Leena Kultanen.

tämän luovuttaessa Tunisian presidentille Zine El Abidine Ben Alille
järjestön vuosittaisen palkinnon.

Artikkelissa ei kuitenkaan erityisesti mainittu Suomea.

Muu Afrikka
Etelä-Afrikka
Suomea koskeva uutisointi on
säilynyt viime vuosina määrältään
suurin piirtein ennallaan. EteläAfrikan tiedotusvälineissä ei ole
järjestelmällistä ja kattavaa uutisointia Suomesta, kuten ei yleensä
muistakaan
Pohjoismaista
tai
pienemmistä EU-maista. Uutisointi
on melko satunnaista.
Suomea koskevan uutisoinin
painopiste oli vuonna 2005 edellisvuosien tapaan taloudessa ja
urheilussa. Talouden osalta seurattiin Nokiaa mutta myös EteläAfrikan kaivosteollisuuden suunnittelemia hankkeita Suomessa.
Urheilussa saivat huomiota erityisesti suomalaiset autourheilijat.
Kauniita suomalaismaisemia näyttävä kooste Suomessa järjestettävästä maailmanmestaruusrallista
Neste Rally Finlandista näytettiin
useina toistoina eteläafrikkaisella
satelliittikanavalla. Tältä myös
muuhun Afrikkaan leviävältä kanavalta näkyivät myös Helsingissä
järjestetyt yleisurheilun MM-kisat
suorina lähetyksinä. Muutoin MMkisojen uutisointi keskittyi tuloksiin
ja eteläafrikkalaisten urheilijoiden
menestyksen seurantaan.

lehti, joka julkaisi useamman sivun
artikkelin autosafarista Lapissa.
Suomen tukemista kehitysyhteistyöhankkeista sai eniten julkisuutta
nuorten työllistämiseen ja tietoyhteiskunnan kehittämiseen tähtäävä
Tswane Smart City -kumppanuushanke. Suomea koskevia kuriositeettiuutisia ilmestyi mediassa aika
ajoin. Italian ja Suomen välinen
”ruokasota” sai palstatilaa useissa
päivälehdissä.

Etiopia
Aikaisempien vuosien lailla Suomi
oli melko harvoin esillä etiopialaisissa tiedotusvälineissä. Erona
aikaisempaan oli kuitenkin muun
kuin kehitysyhteistyöhön liittyvän
uutisoinnin kasvava osuus.
Toukokuisten vaalien jälkeisen
poliittisen
epävakauden lisääntyessä kansainvälinen yhteisö ja
varsinkin EU julkilausumineen ja
välitysyrityksineen olivat paljon
esillä etiopialaisissa tiedotusvälineissä. Usein uutisoinnissa ei tehty
eroa vaalitarkkailuryhmän, komission edustuston ja kaikkien EUmaiden edustustojen välillä. EU:n
vaalitarkkailumission aktiivisesti

Vastanimetty EU:n Sudanin-erityisedustaja Pekka
Haavisto perusti syksyllä toimiston Addis Abebaan,
mikä huomattiin tiedotusvälineissä.
Edellisvuosien tapaan Suomen
hyvä sijoitus korruptiotilastoissa
ja kilpailukykyvertailuissa nousi
mediassa esiin. Eräissä artikkeleissa
Suomi esitettiinkin esimerkkimaana
myös Etelä-Afrikalle.
Presidentti Martti Ahtisaari
mainittiin useaan otteeseen EteläAfrikan lehdistössä, kun Namibian
itsenäisyystaisteluun liittyviä joukkohautoja tuli julkisuuteen. Samoin
Ahtisaaresta kerrottiin Nobelin
rauhanpalkinnon ehdokasveikkailujen yhteydessä.
Suomea koskevia artikkeleita
julkaistiin joissakin eri alojen erikoislehdissä. Esimerkkinä voidaan
mainita Chrysler-Jeepin asiakas-

kantaa ottava päätarkkailija oli
paljon julkisuudessa, minkä koettiin
jopa vaikeuttaneen EU:n toimintaa.
Kesälomakautena Suomi oli EU:n
troikan jäsenenä esillä tiedotusvälineissä, kun unioni yritti välittää
hallituksen ja opposition välillä
poliittisen umpikujan avaamisessa.
Yleisurheilun
maailmanmestaruuskisat toivat Helsingin ja
Suomen hyvin esille etiopialaisissa
tiedotusvälineissä.
Etiopialaisten
juoksijoiden loistavien sijoitusten
johdosta Helsinki oli muutaman
kuukauden ajan kaikkien huulilla.
Suurlähettiläs Kirsti Aarniota haastateltiin ennen kisoja valtiollisessa
pää-äänenkannattajassa The Ethio-

pian Heraldissa sekä Etiopian television kansainvälisessä uutislähetyksessä. Urheilu-uutisointiin liittyi
myös kuvallinen maininta Kimi
Räikkösen tilanteesta formulaajoissa.
Elokuussa presidentti Martti
Ahtisaari
vieraili
Etiopiassa
viimeistä kertaa YK:n pääsihteerin
nimittämänä Afrikan sarven humanitaarisen kriisin erityisedustajana.
Uutisissa mainittiin yleensä Ahtisaaren tausta Suomen presidenttinä. Vastanimetty EU:n Sudaninerityisedustaja Pekka Haavisto
perusti syksyllä toimiston Addis
Abebaan, mikä huomattiin tiedotusvälineissä. Suurlähetystön tason
nostaminen ja suurlähettiläs Kirsti
Aarnion valtuuskirjeen jättö sekä
Etiopian presidentille että Afrikan
unionille mainittiin useissa tiedotusvälineissä.
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mari Kiviniemen haastattelu Business Times -lehteen ministerin vieraillessa Malesiassa julkaistiin etiopialaisessa Capital-lehdessä.
Haastattelussa kysyttiin ministeri
Kiviniemen odotuksia joulukuisten
Maailman kauppajärjestön WTO:n
neuvotteluiden suhteen.
Informaatioteknologia ja erityisesti Nokia kiinnostivat tiedotusvälineitä Nokian voitettua edellisenä
vuotena tarjouskilpailun Etiopian
matkapuhelinverkon
laajentamisesta.
Uutisoinnissa
mainittiin
joskus Nokian suomalaisuus. Linus
Torvaldsista ja hänen kehittämästään Linuxista oli suurehko artikkeli The Reporter -lehden viikonloppunumerossa heinäkuussa. Muista
liikeyrityksistä lehdistössä näkyi
Hifab, joka on ajanmukaistanut
Etiopian ja Sudanin välisen voimajohdon toteutettavuustutkimuksen.

Kenia
Kenian tiedotusvälineet keskittyivät
paikallispoliittisiin
pyörteisiin,
eivätkä yleensä vähän julkisuutta
saavat Pohjoismaiden tapahtumat
olleet erityisemmin esillä. Vaikka
Suomi on kymmenen tärkeimmän
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avunantajamaan joukossa, Suomen
näkyvyys apupuolella jäi oikeusalan
tukiohjelmassa vähäiseksi, koska
ohjelmassa käytetään yhteisrahoitusta. Kaksi kahdenvälistä hanketta
olivat vielä valmisteluvaiheessa.
Suomen tukema YK:n asuinyhdyskuntaohjelman Habitatin pilottihanke slummien kohentamiseksi
sai mediassa myös näkyvyyttä.
Yleensä Suomi oli tiedotusvälineissä esillä silloin, kun asia tai
tapahtuma liittyi Keniaan tavalla tai
toisella. Poikkeuksen tekivät ulkoministeriön viestintä- ja kulttuuriosaston järjestämään kehitysmaatoimittajakoulutukseen
osallistuneet kolme kenialaista toimittajaa.
Heti koulutuksen jälkeen jokainen
kirjoitti useita pieniä juttuja

järjestön paikalliselle ihmisoikeusaktivistille myöntämä vuoden juristi
-nimitys. Euroopan filmifestivaalien
arvioinnissa elokuva Koirankynnen
leikkaaja mainittiin erityisenä kohokohtana.
Matkapuhelimet
lisääntyivät
nopeasti, kun kenialaiset siirtyivät huonosti hoidetun, korruption vaivaaman puhelinlaitoksen
linjoilta paremmin toimivaan järjestelmään. Harvalla on mahdollisuus
internetin käyttöön, mutta matkapuhelin korvaa tätä teknologiaa.
Nokia mainittiin säännöllisesti
näissä yhteyksissä. ”Lankapuhelimet pölyttyvät, Nokialta uusi
malli: Nokia Mobile tv.”
Vaikka Suomen politiikka ei
yleisesti ottaen juurikaan näkynyt

Ainoa vakavampi kielteinen artikkeli oli virheellisesti
uutisoitu Matti Vanhasen isän kannanotto
älykkyysosamäärään.
Suomesta. Edustuston on tarkoitus
hyödyntää toimittajia enemmän
Suomen
EU-puheenjohtajuuden
hoitamisessa.
Perinteisesti lehdistö tuntee
Suomen rallikuskien ja Nokian
maana. Rallikuski Juha Kankkusen,
”Flying Finnin”, saapuminen ItäAfrikan ralliin pääsikin urheilusivujen ykkösuutiseksi. Yleisurheilun
maailmanmestaruuskilpailuja
seurattiin Keniassa kiinnostuneesti
niin televisiosta kuin lehdistä, olihan
mukana useampi kenialainen urheilija. Hauska yksityiskohta kuultiin
syksyllä, kun yksi Kenian juoksijoista sai perheenlisäystä, ja lapsen
nimeksi annettiin Helsinki.
Tavallista enemmän huomiota
edellisiin vuosiin verrattuna sai
Suomen
suurlähettilään
Matti
Kääriäisen esiintyminen korruption
vastaisessa taistelussa sekä hyvän
hallinnon ja vuosituhattavoitteiden
puolestapuhujana. Lehdistö siteerasi toistuvasti suurlähettilään
hallintoa koskevia lausuntoja tai
ainakin mainitsi suurlähettilään
mukanaolon
eri
tilaisuuksista
raportoitaessa. Lehdistössä myös
lainattiin suurlähettilään itsenäisyyspäivän vastaanotolla pitämää
puhetta.
Erityistä julkisuutta sai Suomen
rahoittama lakimiesten kansainvälisen komission raportti sekä
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mediassa, Matti Vanhasen ilmoittautuminen presidenttiehdokkaaksi
ylitti uutiskynnyksen.
Suomalaisen yksityishenkilön
naisryhmälle lahjoittaman traktorin
joutuminen vääriin käsiin sai paljon
huomiota. Artikkeli johti edustuston
yhteydenottoon viranomaisiin naisryhmän auttamiseksi.
Suomea koskeva uutisointi on
vuosien mittaan ollut pääsääntöisesti myönteistä. Laaja artikkeli
Helsinki-prosessista ja Suomessa
koulutettujen toimittajien pikkuartikkelit seurasivat tätä linjaa.
Ainoana vakavampana kielteisenä artikkelina oli suurella viiveellä
ja virheellisesti uutisoitu Matti
Vanhasen isän kannanotto älykkyysosamäärään. Uutinen oli otsikoitu ”Pääministerin neuvo silittää
kenialaisia väärään suuntaan”.
Tekstissä kerrottiin, että kenialaiset
miehet ovat päättäneet olla avioitumatta suomalaisten naisten kanssa
vastalauseena pääministerin isälliselle neuvolle, että afrikkalaiset
menisivät naimisiin suomalaisten
kanssa parantaakseen älykkyysosamääräänsä. ”Vanhan miehen sanat
aiheuttivat kuuman väittelyn, mutta
aihe lopahti, koska hän esitti oman
henkilökohtaisen
mielipiteensä.”
Vaikka uutinen oli kooltaan pieni,
se sai laajaa huomiota ja löysi tiensä
jopa Ilta-Sanomiin. Edustusto toimi

aktiivisesti aiheesta syntyneen hälyn
hiljentämiseksi ja väärän tiedottamisen korjaamiseksi.

Mosambik
Mosambikin
tiedotusvälineiden
suurin yksittäinen Suomea käsittelevä uutisaihe oli maan maatalousministeriön ja Suomen Maputonsuurlähetystön järjestämä metsäalan
investointiseminaari, johon osallistuivat muun muassa Mosambikin
maatalousministeri Tomás Mandlate
sekä Metsäliiton varatoimitusjohtaja
Eero Kytölä. Tilaisuus oli pääuutinen Mosambikin suurimman
Notícias-päivälehden
etusivulla.
Seminaari oli myös Maputossa
ilmestyvän Vertical-uutispalvelun
pääuutinen. Kirjoituksiin haastateltiin Suomen Maputon-suurlähettilästä Markku Kauppista, joka
totesi, että metsällä on keskeinen
merkitys Suomen kansantaloudelle
ja suomalaiset metsäyhtiöt toimivat
maailmanlaajuisesti, mikä saattaa
olla esimerkkinä Mosambikin hallituksen pohtiessa metsäalan kehittämistä.
Suurlähetystön
järjestämä
suomalaisia ja mosambikilaisia
naisia käsittelevä valokuvanäyttely
Maputossa uutisoitiin Notíciasin
kulttuurisivuilla sekä lehden kulttuuriliitteessä. Lisäksi tapahtuma
esiteltiin Mosambikin valtiontelevision uutislähetyksessä sekä
viikkolehti
Savanan
kulttuurisivuilla. Uutisissa todettiin, että
näyttelyn tarkoituksena on edistää
sukupuolten välistä tasa-arvoa ja
korostaa kulttuurieroista riippumattomia yhteisiä tekijöitä.
Mosambikin valtiontelevision
pääuutisissa esiteltiin myös Suomen
suurlähetystön järjestämä naisten
oikeuksia käsittelevä seminaari,
jonka pääpuhuja oli Mosambikin
ensimmäisen presidentin Samora
Machelin leski Graça Machel.
Suomalaisina alustajina toimivat
muun muassa tutkija Hilkka Pietilä
ja Työterveyslaitoksen tutkijaprofessori Kaisa Kauppinen. Suomalaisten osanottajien haastatteluissa
valotettiin suomalaisten naisten
verrattain hyvää asemaa sekä tasaarvon historiallista taustaa. Epäkohtana todettiin kuitenkin naisiin

kohdistuva väkivalta.
Suomen ja Mosambikin väliset
säännönmukaiset yhteistyöneuvottelut pääsivät esille tiedotusvälineissä, kun Suomen valtuuskuntaa
johtanutta ulkoministeriön poliittista alivaltiosihteeriä Markus Lyraa
haastateltiin Mosambikin valtiontelevision pääuutisiin. Lisäksi Mosambikin tietotoimisto AIM kirjoitti
yhteistyöneuvotteluista. Uutisissa
selostettiin Suomen ja Mosambikin
välistä kehitysyhteistyötä ja sen
tulevaisuudennäkymiä.
Mosambikin televisio ja Notícias uutisoivat Stakesin pääjohtajan Vappu Taipaleen Eduardo
Mondlane -yliopistossa pitämän
esitelmän, joka käsitteli Stakesin
toimintaa.
Suomi pääsi Notíciasin sivuille,
kun lehti uutisoi Italian pääministerin Silvio Berlusconin kertoneen
saaneensa Euroopan elintarvikeviraston Italiaan hurmattuaan
playboy-taidoillaan Suomen presidentin Tarja Halosen. Helsingin
sateisista
maailmanmestaruuskisoista esitettiin myös välähdyksiä
Mosambikin televisiossa.

Namibia
Suomi on Namibiassa suurvalta,
jos tarkastellaan sen näkyvyyttä
tiedotusvälineissä. Suomen esiintyminen tiedotusvälineissä kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Osumia oli yhteensä lähes
400. Eniten artikkeleita, uutisia ja
mainintoja oli suurimmassa riippumattomassa The Namibian -päivälehdessä, hallituksen New Era -päivälehdessä, saksankielisessä maan
vanhimmassa päivälehdessä Allgemeine Zeitungissa ja afrikaansinkielisessä Republikein-päivälehdessä
Namibian kansallisen tv-yhtiön
NBC:n pääuutislähetyksissä ja erillisohjelmissa Suomi esiintyi näyttävästi parikymmentä kertaa. Lisäksi
Suomi oli esillä aikakauslehdissä,
ammattilehdistössä ja radiolähetyksissä. Suomi esiintyi tiedotusvälineissä huomattavasti useammin
kuin muut Pohjoismaat ja muut EUmaat lukuun ottamatta Saksaa, joka
jo historiallisen erityisasemansa
vuoksi on EU-maiden mediaykkönen Namibiassa.

Uutisointi oli pääosin myön- yhteistyösuhteista ja kehitysyhteisteistä. Suomea koskevat uutiset liit- työstä ennen ja nyt.
tyivät korruptoitumattomuuteen ja
Presidentti Martti Ahtisaaren
sukupuolten väliseen tasa-arvoon. menestys kansainvälisissä tehtäSuomi nousi esiin maana, joka tukee vissä niin Aceh-neuvotteluissa kuin
Namibian
demokratiakehitystä, Kosovossakin uutisoitiin näyttäihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja kult- västi. Pohjois-Namibian joukkotuuri-identiteetin vahvistamista.
hautalöytöjen myötä Namibian itseMyös suomalaisten urheilume- näistymisneuvottelujen tapahtumia
nestys, erityisesti ”jäämies” Kimi ruodittiin mediassa, ja myös niissä
Räikkösen ja mäkimies Janne presidentti Ahtisaari luonnollisesti
Ahosen saavutukset, sai runsaasti esiintyi keskeisenä henkilönä.
palstatilaa. Helsingin yleisurheilun
Uutiskynnyksen
ylittivät
maailmanmestaruuskisoja seurat- Suomessa tapahtuneet helikoptiin mediassa tarkasti. Uuutisointi teri- ja huskysafarionnettomuudet,
keskittyi melko tiukasti urheilu- Nokian pääjohtajan vaihtuminen ja
suorituksiin ja Namibian ylpeyden muut yhtiön tapahtumat, eukonFrankie Fredericksin esiintymiseen kannon ja saunomisen maailmanmutta myös Tommi Evilän ihai- mestaruuskisat, suomalaisen pedoluun ja dramaattisiin sääolosuhtei- fiilin toiminta Thaimaassa sekä
siin. Varmaa on, että Helsinki nousi Matti Nykäsen kootut edesottamaailmankartalle maailmanmes- mukset vankilasta vapautumisensa
taruuskisojen myötä. Namibian jälkeen.
rullakiekkojoukkueen osallistuminen
Afrikan edustajana
lajin maailmanmestaruuskisoihin taas teki
saman Kuopiolle.
Ulkoministeriön
toimittajakurssille
osallistuneet toimittajat
kirjoittivat
mielenkiintoisia
ja
hauskoja artikkeleita
eksoottisesta, turvallisesta, tehokkaasta ja
kehittyneestä suoma- Namibiasssa vierailleista saamelaisten edustajista tuli suoralaisesta yhteiskun- naisia julkkiksia, ja samalla vähemmistökansojen asema nousi
kuumaksi puheenaiheeksi. Kuva: Tanja Bause.
nasta. Ulkoministeriön toimittajamatkalle osallistuneet
Suomen ja Namibian välinen
suomalaiset toimittajat tapasivat kehitysyhteistyö jatkui suurläpaikallisia kollegoitaan, ja ylipää- hetystön paikallisen yhteistyön
tään suurlähetystön pitkäaikaiset määrärahan kautta rahoitetulla
luottamukselliset suhteet median tuella, joka kohdistui kansanvallan,
edustajiin edesauttoivat myönteistä ihmisoikeuksien, tasa-arvon, demoja näkyvää Suomen esilläoloa.
kratian ja paikallisen kulttuurin
Suurlähettiläs Heikki Tuunasen vahvistamiseen, hiv/aids-työhön ja
valtuuskirjeen jättämisen yhtey- vammaisten ja vähemmistökansojen
dessä NBC:n pääuutisissa esiteltiin tukeen sekä kaupallis-taloudellisen
Suomen kaunista luontoa, ja presi- yhteistyön edellytysten luomiseen.
dentti Hifikepunye Pohamba muis- Toiminta sai Namibian tiedotusväliteli yhteistä lähetystyön historiaa neissä runsaasti julkisuutta. Kaiken
ja Suomen tukea Swapo-puolueen kaikkiaan uutisia ja mainintoja oli
pakolaisille. Väliaikainen asiain- eri medioissa noin 140. Merkittävä
hoitaja Seija Kinni-Huttunen oli osa tuesta on niin sanottua instivieraana tunnin mittaisessa NBC:n tuutioiden välistä yhteistyötä, eli
aamutelevision talk show’ssa, jossa Namibiassa vieraili useita mielenkeskusteltiin joulupukista, saunasta, kiintoisia suomalaisia erilaisissa
suomalaisesta kulttuurista, naisten tehtävissä: näyttelijä ja käsikirjoitja vammaisten asemasta, koulu- taja Satu Paavola, ohjaaja-näyttelijät
tuksesta sekä Suomen ja Namibian Jukka Keinonen ja Jaana Pesonen
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sekä Muusikkojen liiton, SibeliusAkatemian ja Taideteollisen korkeakoulun edustajia.
Kulttuurivaihdon avulla vierailleista saamelaisten edustajista tuli
Namibiassa suoranaisia julkkiksia,
ja samalla vähemmistökansojen
asema nousi puheenaiheeksi. Namibian kansallismuseossa Suomen
tuella ja konservaattori Tapani
Kuivasen asiantuntemuksella järjestetty Paimentolaiset-näyttely kiinnosti yleisöä ja tiedotusvälineitä.
Näyttely pysyy museossa kahden
vuoden ajan.

Muutamaan otteeseen Suomi tuli
lehdistössä esille oma-aloitteisesti.
Financial Timesissa julkaistu Suomen
Pankin pääjohtajan Erkki Liikasen
artikkeli euroalueen taloudellisista
kehitysnäkymistä julkaistiin nigerialaisessa The Guardian -lehdessä.
Pohjois-Nigeriassa
ilmestyvä
Weekly Trust -lehti julkaisi toukokuussa sivun mittaisen artikkelin
otsikolla ”Kuka haluaa opiskella ulkomailla? Tässä maa, joka
kustantaa ulkomaalaisten opinnot”.
Artikkelissa selostettiin yksityiskohtaisesti, minkälaisia oppilai-

”Kuka haluaa opiskella ulkomailla? Tässä maa, joka
kustantaa ulkomaalaisten opinnot.”
Kahdenvälisen
yhteistyön
puolella 15-vuotisen metsäyhteistyön loppuminen ja Namibian
metsäkirjan julkaisu uutisoitiin
näyttävästi. Vantaan ja Windhoekin
kaupunkien monipuolinen yhteistyöhanke oli esillä tiedotusvälineissä monta kertaa, samoin kuin
namibialaisten koululaisten kokemukset Suomen suvessa Suomen
Kesälukioseuran kanssa järjestetyssä kesälukiossa. Lähetysseura
on vakiintunut Namibian yhteistyökumppani, ja uudenlainen Namibian kulttuuriperinteisiin perustuva
jumalanpalvelus osana kirkkopäiviä
sai runsaasti palstatilaa.

Nigeria
Suomi näkyi Nigerian tiedotusvälineissä vähän. Suomea koskevia
poliittisia uutisia ei käsitelty lainkaan. Talouden osalta Suomen ja
Nigerian välisen investointisuojasopimuksen neuvottelujen päätteeksi
maaliskuussa tehty käynti Nigerian
investointeja edistävässä komiteassa
aikaansai harhaanjohtavaa lehtikirjoittelua. Toimittaja oli ymmärtänyt
väärin käydyn keskustelun. Suurlähetystö joutuikin oikomaan väärää
uutisointia.
Helsingin yleisurheilun maailmanmestaruuskisoja
seurattiin
tiedostusvälineissä elokuussa, ja
Nigerian todettiin menestyneen
niissä huonosti. Suomea käsittelevää uutisointia ei kisaraportointiin liitetty.
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toksia Suomessa on ja miten niihin
pääsee opiskelemaan. Artikkeli
herätti kyselyjä ja kasvatti oppilaitoksiin pyrkivien hakijoiden määrää
melkoisesti.
Toukokuun lopussa julkaistiin
Suomen paperiteollisuuden lakon
aiheuttama pikku-uutinen vessapaperin mahdollisesta loppumisesta. Kogin osavaltion paikallislehti julkaisi näyttävän artikkelin
otsikolla ”Suomalaiset ja ruotsalaiset linnut terrorisoivat Kogia”.
Rengastetut kalasääsket herättivät
huomiota ja pelkoa paikallisessa
kyläyhteisössä.
Maan
tiedotusvälineillä
on
myös tapana selostaa suurlähetystöjen toimintaa omissa sarjoissaan.
Suomen
suurlähettilästä
Anna-Liisa Korhosta haastateltiin
Weekly Trust -lehteen sekä maan
televisioon. Näissä yhteyksissä tuli
esille Suomen ja Nigerian välille
Helsingissä kesäkuussa allekirjoitettu investointisuojasopimus sekä
Pariisin klubin velkahelpotukseen
osallistuminen.
Suurlähettilään
vierailu Osunin osavaltioon marraskuussa näkyi niin ikään pienenä
uutisena paikallisessa lehdessä,
samoin kuin oikeuskansleri Paavo
Nikulan
vierailu
lokakuussa
Nigerin osavaltion paikallislehdessä.
Suomi, Ruotsi ja Norja rahoittivat yhdessä YK:n kehitysohjelman
UNDP:n kanssa YK:n vuosituhattavoitteiden tiedotuskampanjaa, joka
huipentui YK-päivänä lokakuussa
Abujassa pidettyyn tapahtumaan.
Siellä koululaisille ja maaseudun

naisille jaettiin palkinnot vuosituhattavoiteaiheisista
kilpailuista.
Kampanjaan
osallistui
kaksi
nuorisojärjestöjen edustajaa sekä
Suomesta että Norjasta.
Useimmiten Suomi tuli välillisesti esille EU-maiden ja Pariisin
klubin jäsenten yhteydessä. EUsuurlähettiläiden niin sanottujen
kenttämatkojen raportointi sai
osakseen laajaa julkisuutta etenkin
syyskuussa Enugun osavaltioon
tehdyn matkan yhteydessä. Suomi
tuli silloin esille yhtenä EU-maana.
Se, että osavaltio raportoi matkasta,
herätti
EU-suurlähettiläiden
keskuudessa paljon pohdintaa, jotta
jatkossa vältyttäisiin vastaavilta
kokemuksilta. Nythän osavaltio
käytti matkaa omiin sisäpoliittisiin
tarpeisiinsa propagandistisesti.
Nigerian velkajärjestelyt Pariisin
klubin kanssa olivat pitkin vuotta
merkittävä uutinen. Sopimuksen
allekirjoitustilaisuus toukokuussa
noteerattiin kaikissa valtakunnallisissa medioissa. Kaksi televisiokanavaa lähetti allekirjoitustilaisuuden suorana lähetyksenä, jolloin
Suomikin tuli näkyvästi esille
yhtenä sopimuksen allekirjoittajamaana.
Nokia valmisteli Nigeriaan
tuloaan ja sai myönteistä huomiota
osakseen. Yhtiön suomalaisuus
jäi kuitenkin raportoinnissa takaalalle.
Nigerialaisilta
tiedotusvälineiltä puuttui edelleen vakituinen
kirjeenvaihtaja Pohjoismaista. Siksi
Pohjoismaiden tapahtumia seurattiin ainoastaan kansainvälisten
tiedotuskanavien
välityksellä.
Vuonna 2005 Suomi ei tullut juuri
tätäkään kautta esille. Jotta Suomea
koskevaa laadukasta aineistoa
saataisiin esille Nigerian tiedotusvälineissä, edellyttää se maahan
suuntautuvia vierailuja, kaupallisia
tapahtumia ja Nigeriaan suuntautuvia investointeja. Tällöinkin on
pidettävä mielessä, että tiedotusvälineet edellyttävät palkkion maksamista raportoinnistaan.

Sambia
Suomen esiintyminen tiedotusvälineissä kasvoi hieman edellisestä
vuodesta, mutta aiheet pysyivät

samoina. Suomi on Pohjoismaista
Sambian pienin avunantaja, joten
muiden Pohjoismaiden esiintyminen tiedotusvälineissä oli myös
laajempaa.
Suomen tukemista hankkeista
paljon huomiota sai Kicking Aids
Out -järjestön poikien matka
Helsinki Cupiin ja sijoittuminen
siellä
kolmanneksi.
Sambian
huumekomission
rahanpesuyksikön projekti sai tänäkin vuonna
paljon julkisuutta osakseen.
Sambian lehdistössä keskusteltiin vilkkaasti korruptiosta ja erityisesti terveysministeriön entiseen
kansliapäällikköön kohdistuneista
korruptioepäilyistä, jotka Suomi
nosti esiin Post-lehden haastattelussa maaliskuussa. Tapaus sai
aikaan laajaa julkista keskustelua
ja konkreettisiakin tuloksia. Syyttämättäjättämispäätös peruttiin, ja
oikeuskäsittely entistä kansliapäällikköä vastaan on alkanut.
Sambian ja Suomen välillä allekirjoitettiin
investointisuojasopimus Sambian varaulkoministeri
Davison Mulelan Suomen-vierailun
yhteydessä. Vierailun aikana korostettiin Suomen ja Sambian kasvavaa
yhteistyötä etenkin turismin ja
kaupan alueilla. Suomi tukikin
Sambian vientineuvoston johtajien
vierailua Suomeen sekä Sambian
matkailuneuvoston
edustajien
osallistumista ensimmäistä kertaa
Helsingin matkamessuille.

mestaruuskilpailut mainittiin lyhyesti eri tiedotusvälineissä.

Tansania

yhteydessä. Lehdet kirjoittivat
yhteistyön perusteemoista, kuten
köyhyyden vähentämisestä, demokratiasta ja tasa-arvosta. Daily News
teki feature-artikkelin Suomen
suurlähettiläästä Jorma Paukusta:
”Jorma Paukulla on näkemys
Tansanian tulevaisuudesta”. Artik-

Suomesta on Tansaniassa hyvin
myönteinen kuva yli
40-vuotisen kehitysyhteistyöhistorian ansiosta. Suomi ja suomalaiset näkyivät sekä
swahilin- että englanninkielisissä tiedotusvälineissä hyvin.
Helsinki-prosessi,
Suomen ja Tansanian
yhteinen
globalisaation hallintaan liittyvä
hanke, oli tiedotusvälineissä esillä pitkin
Suomen ja Tansanian yhteisesti alulle panema Helsinki-prosessi
vuotta. Prosessiin liit- huipentui syyskuussa Finlandia-talossa pidettyyn konferenstyvistä kokouksista ja siin. Presidentit Tarja Halonen ja Benjamin Mkapa olivat halutuimpia kuvattavia. Kuva: Matti Hurme.
seminaareista kerrottiin erityisesti hallituksen lehdessä kelissa käsiteltiin Suomen kokeDaily Newsissä. Prosessi huipentui muksia demokratiasta. Eduskunnan
syyskuiseen
Helsinki-konferens- ryhmän huhtikuinen vierailu uutisiin, jonka yhteydessä Tansanian soitiin myös näyttävästi. Sansibarin
presidentti Benjamin Mkapa vieraili presidentin Abeid Amani Karumen
Suomessa. Muun muassa Sunday maaliskuisesta Suomen-vierailusta
News ja Financial Times julkaisivat kerrottiin Daily Newsissa.
konferenssista kuvia.
Edustuston tuki swahilinkieKonferenssin jälkeen Leisure listen kirjojen julkaisulle uutisoitiin
Magazine julkaisi vielä usean sivun esimerkiksi Mtanzaniassa, The AfriSuomi-paketin. ”Erilainen presi- canissa ja Nipashessa. The Business
dentti” -artikkelissa oli kuvia presi- Times huomasi myös edustuston
dentti Tarja Halosesta Helsingin tukeman tansanialaisten liikenaisten
hankkeen ja julkaisi maaliskuussa
erityisen maatietopaketin Suomesta.
Suomen tukemista hankkeista paljon huomiota sai
Kansalaisjärjestöjen työstä näkyvillä
Kicking Aids Out -järjestön poikien matka Helsinki
oli esimerkiksi kirkkojen hiv/aidsCupiin ja sijoittuminen siellä kolmanneksi.
yhteistyö eteläisessä Afrikassa.
Tansanian metsien yksityistämiJoensuulainen taiteilija Ihva ihmisvilinässä, ostoksilla ja keskus- seen ja laittomiin metsähakkuisiin
Aula piti taidenäyttelyn Lusakassa, telemassa tansanialaisten kansa- liittyi Suomen kannalta virheellistä
ja näyttely sai paljon myönteistä laisjärjestöjen edustajien kanssa ja harhaanjohtavaa kirjoittelua.
huomiota osakseen. Suomi osal- Helsinki-konferenssissa.
Metsien yksityistämistä vastustava
listui jokavuotisille EU:n elokuvaTalousuutisia hallitsi Nokia. Tansanian metsäyhdistys pelkää,
festivaaleille elokuvalla Menolippu The Guardian kertoi lisäksi toisen että hallitus myy metsät pilkkahinMombasaan. Se oli festivaalien samannimisen yhtiön kumisaa- nalla ulkomaisille sijoittajille, kuten
kolmanneksi katsotuin elokuva.
pastuotannon vaikeuksista. Leisure suomalaiselle Finnfundille. Koska
Suomen
itsenäisyyspäivän Magazine esitteli puolestaan Nokian Suomen edustusto on tukenut
vastaanotolla asiainhoitaja Jorma kaupunkia artikkelissa ”Nokia, metsäalan yksityistämistä, kirjoiSuvannon ja turismi- ja ympäristö- kaupunki, joka yhdistää ihmiset”. tuksissa mainittiin usein myös
ministeri Kabinga Panden puheet Kuvissa
nähtiin
nokialaisia, edustusto.
esitettiin televisiossa, ja niistä kirjoi- kaupungin pääkatu ja kaupungintettiin myös lehdistössä. Muista talo.
aiheista eniten esillä oli Nokia,
Tiedotusvälineet
panivat
joka mainittiin maailman suurim- Suomen pitkin vuotta merkille
maksi matkapuhelinten tuottajaksi. erilaisten neuvottelujen, vierailujen,
Helsingin yleisurheilun maailman- hankkeiden ja rahoitussopimusten
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