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Itämeren alue ja Pohjoismaat
Viro
Laukkaava Viro – hölkkäävä Suomi
Suomi-aiheisia artikkeleita ilmestyi Virossa vuoden aikana runsaasti. Suurimmat sanomalehdet SL
Õhtuleht, Postimees ja Eesti Päevaleht sekä viikkolehdet Eesti Ekspress ja Sirp mukaan lukien
kirjoittivat Suomesta ja suomalaisista yhteensä pari tuhatta artikkelia. Sähköisessä mediassa Suomen
nosti esiin itsenäisyyden juhlavuodelle omistettu teemaviikko.
Suomi toimi edellisvuosien tapaan vertailukohteena. Vaikka Viron talouskehitys kulkee laukaten,
toimii varmoin askelein eteenpäin hölkkäävä Suomi esikuvana tasaisen ja kokonaisvaltaisen
kehityksensä vuoksi, kuten Eesti Päevalehden talousliite arvioi alkuvuodesta. Suomi-uutisoinnin
suureen artikkelimäärään mahtuu laaja skaala teemoja. Naapurimaa kiinnosti Virossa sen kaikilla
tasoilla. Jutun juurta löytyi vaikkapa jyväskyläläisessä kaupassa Kindermuna-varkaissa käyvästä
oravasta laajempiin Suomen ulkopoliittisiin suuntiin. Suomen todettiin etsivän ulkopolitiikassa entistä
selkeämpää suuntaa ja toive EU:n yhteisestä Venäjä-politiikasta välittyi kautta linjan
suomalaispolitiikkojen suulla. Suomen läheisyys naapurina ja Suomessa elävien virolaisten suuri
määrä näkyi ahkerana käytännön elämää koskevana kirjoitteluna. Vertailussa olivat hinnat, varsinkin
ruoan hinta, palkat ja kiinteistömarkkinat. Digi-tv:n tulo ja sen myötä Suomen television katselun
hiipuminen Viron puolella huomioitiin.
Jokelan koulun surmatyö nousi Virossa ykkösuutiseksi sekä televisiossa että lehdissä. Virolaismedia
oli järkyttynyt siitä, että kyseessä on Viron lähinaapuri ja ihmisten silmissä hyvinvointivaltio. Väkivaltauutisointia riitti pitkin vuotta välittäen masentavaa kuvaa perheväkivallan yleisyydestä Suomessa.
Lehdissä pohdittiin olisiko Jokelan tapaus tai Nokian veden saastuminen mahdollista myös Virossa.
Suomalaisten Subutex-turismi oli yksi koko vuotta leimaavia aiheita.
Suomen tärkeys näkyi vertailun lisäksi tuen etsintänä. Suomelta etsittiin tukea Venäjä-suhteisiin ja
yhteisiin energiakysymyksiin. Pronssisoturi aktivoi keskustelua myös lahden takana ja Virossa oltiin
tyytyväisiä Suomen suunnalta saatuihin nopeisiin reaktioihin ja tavallista räväkämpiin kommentteihin.
Eduskuntavaalit osuivat Viron vaalien kanssa samaan aikaan herättäen tavallista enemmän
kiinnostusta. Presidentti Ilveksen valtiovierailusta Suomeen kirjoitettiin näyttävästi.
Suomi piirun verran oikealle
Suomen vaalit kiinnostivat tällä kertaa virolaisia tavanomaista enemmän, ja se näkyi myös uutisoinnin
määrässä. Tuloksia verrattiin Viron omiin parlamenttivaaleihin, jotka olivat pari viikkoa aikaisemmin.
Lehdet otsikoivat kokoomuksen voiton ja totesivat Suomen siirtyvän piirun verran oikealle. Sdp jäi
suhteellisen vähälle huomiolle. Postimees uskoi valtapuolueiden aatteellisen sukulaisuuden
lähentävän entisestään Suomea ja Viroa. Myös naisten määrä politiikassa ja uudessa hallituksessa
huomioitiin.
Postimees-lehden pääkirjoituksessa todettiin pääministeri Matti Vanhasen jatkavan, vaikka tulos oli
hänelle voiton lisäksi tappio – keskustapuolue sai eniten paikkoja, mutta hallituskoalitio hävisi.
Postimees arveli häviön johtuneen ulkopoliittisesta passiivisuudesta, sillä hallitusta on vaikea moittia
mistään muusta. Lehti ennusti, että verenvaihdon suorittaneen kokoomuksen tuoreus oikein
suunnattuna hyödyttää Suomea, erityisesti unionissa, jossa Suomea on viime aikoina pidetty
kalvakkana. Pääkirjoitus visioi Suomen, Viron ja Ruotsin pääministereistä ideaalikolmikon ja tarjosi
pääministeriksi ääniharavaa Sauli Niinistöä.
Suomen vaaleja käsittelevästä laajasta aihepiiristä nousi Viron lehdissä esille myös kulttuuriministeri
Stefan Wallin ja suomenruotsalaisuus. Sisältö oli asiantunteva ja ytimekäs, mutta otsikko johdattaa
harhaan: "Ruotsalaiset Suomessa vahvasti vallalla". Tämä kuvastaa hyvin Virossa vallitsevaa
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käsitystä, jonka mukaan suomenruotsalaiset ovat ruotsalaisia, jotka vaan sattuvat asumaan
Suomessa. Samalla suomenruotsalaisia verrataan Viron venäläisvähemmistöön ja yritetään löytää
ratkaisua.
"Lahden takana Natosta vain kuiskaten" (Postimees 17.03.2007)
Suomen arkajalkaisuus Venäjä-suhteissa ja suomalaisten Nato-pelko saivat jälleen kerran
virolaislehdissä kritiikkiä osakseen. Häkämiehen puheessa nähtiin merkkejä uudesta jämäkämmästä
ulkopoliittisesta linjasta, mutta toisaalta hajaantumista presidentin ja uuden rohkeamman
kokoomuksen välillä. Helsingin Sanomien kolumnisti Olli Kivisen kirjoitus Suomen vähäisestä Natokeskustelusta julkaistiin Postimees-lehdessä juuri ennen eduskuntavaaleja. Lehdessä pohdittiin
Suomen Nato-vastaisuuden syitä muun muassa Juho Rahkosen tutkimuksen pohjalta. Suomen ja
Viron erovaisuuksiin pureuduttiin kaasuputkikiistassakin: "Ainoastaan neutraalit maat, kuten Suomi ja
Ruotsi voivat sallia Venäjän merivoiman ja Gazpromin aseellisen valvonnan. Baltian maat ja Puola
ovat Naton jäsenvaltioita ja ulkomaisten alusten viipyminen aluevesillä ei ole sallittua".
Erkki Bahovski pohti Postimees-lehden pääkirjoitussivulla tammikuussa, miksi presidentti Tarja
Halonen ei korostanut uudenvuodenpuheessaan Suomen ja Viron kielellistä ja kulttuurista läheisyyttä
sekä voiko Suomi säilyttää hyvät suhteensa Venäjään EU:n yksiäänisyyteen pyrkivästä Venäjäpolitiikasta huolimatta. "Jos EU alkaisi puhua yksiäänisemmin, viilentyisivätkö Suomi-Venäjä -suhteet
vaikkapa kriittisemmin Moskovaan asennoituvan EU:n takia. Tai päinvastoin: paranisivatko ViroVenäjä -suhteet? Ehkä kaikki palautuu ilmiöön, jota Suomen ulkopolitiikan grand old man Max
Jakobson on nimittänyt 'fakiirin köysitempuksi' puhuessaan Suomen diplomatiasta II maailmansodan
jälkeen. Säilyttää itsenäisyys, mutta samalla miellyttää Neuvostoliittoa. Pystyykö Suomi nyt
säilyttämään hyvät suhteet Venäjään ja panostamaan samalla EU:n yksiäänisyyteen sen suhteissa
Moskovaan? Ja onko Virolla tästä mitään opittavaa?", lehti pohti.
Postimees-lehti arvioi pääkirjoitussivullaan puolustusministeri Jyri Häkämiehen puhetta
Washingtonissa ja arveli sen käynnistävän uudelleen Nato-keskustelun ja tuovan kriittisyyttä Suomen
Venäjä-politiikkaan. Lehden mielipidetoimittaja Bahovski bongasi Häkämiehen puheesta myös
ilmaisun, joka hänen mielestään sopisi Viroonkin. "Toisen maailmansodan veteraani" ei kerro, kenen
puolella sodittiin. Pääkirjoituksen lisäksi Postimees-lehden kahdella sivulla komeili suurella siniristillä
koristeltu Häkämiehen puhe.
Paavo Lipponen havainnollisti Suomen puolustuspolitiikkaa ja sen tulevaisuudennäkymiä
joulukuussa kahden sivun haastattelussa Eesti Ekspressille ja totesi puolustuksen säilyvän maalla
itsellään Natoon liityttäessäkin. Jos katsotaan Venäjän tämänhetkistä poliittista tilannetta, niin
Suomella ei ole perusteita sen pohjalta liittyä Natoon. "Venäjä ei ole tämän osalta muuttunut", toteaa
Lipponen. Nato-jäsenyyden anomista puoltaa Lipposen mukaan ennen kaikkea kohonneet
puolustuskustannukset.
Sinne missä ruoho on vihreämpää
Työelämää, sen plussia ja miinuksia, lahden molemmin puolin käsiteltiin lehdissä säännöllisesti.
Elämä Suomessa ei ole ruusuilla tanssimista, siitä kertoivat virolaislehtien otsikot. Suomi ei ole enää
välttämättä mikään onnela tai oikotie sinne. Moni katsoo, ettei työnteko Suomessa ole enää niin
kannattavaa, että kannattaisi lähteä kotimaastaan. Artikkeli "Virolaiset eivät haluakaan
mansikankorjaajiksi Suomeen" viestittää perinteisen mallin muuttuneen.
Suomessa vuoden 2007 alusta voimaantulleen lakimuutoksen vaikutuksista virolaiseen
vuokratyövoimaan käsiteltiin lehdissä useaan otteeseen. Lakimuutoksen kritisoitiin hankaloittavan
työntekoa Suomessa. Laki pakottaa yksittäisen työntekijän kohtaamaan byrokraattiseksi ja
monimutkaiseksi kuvaillun Suomen verotusjärjestelmän. Talouslehti Äripäevan pääkirjoituksessa
toivottiin suureen ääneen, että Suomi antaisi Virolle lisäaikaa.
Virolainen iltapäivälehti SL Õhtuleht julkaisi vuoden 2007 aikana sarjaa, joka kertoo virolaisista
työntekijöistä Suomessa. Haastattelujen valossa syy lähtöön löytyy sanonnasta "ruoho on
vihreämpää aidan toisella puolella". Lehtijuttujen valossa virolaisilla on positiivinen kuva niin
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suomalaisista työnantajista kuin Suomesta yleisesti. Työnantajan ja työntekijän suhdetta ja työoloja
kehutaan auliisti. Vertailuissa Viroon korostuu Suomen hyvinvointi ja sosiaaliturva. Työn merkitystä
molempien kansojen identiteetissä kuvaa se miten suomalaiset työnantajat kehuvat virolaisia
työntekijöitään ahkeriksi, vastuuntuntoisiksi ja mukaviksi. Juuri osaamisellaan virolaisten osoitetaan
lunastaneen suomalaisten hyväksynnän. Ongelmakohtiakin löytyy. Virolaiset kokevat suomalaisen
verotuksen hankalaksi, elinkustannukset Suomessa ovat korkeammat. Torjuviin asenteisiin ja
hyväksikäyttöön törmää yhä eikä sopeutuminen aina suju. Jotkut ovat pettyneet ja lähteneet
Suomesta, toisilla taas ei ole enää paluuta Viroon.
Tehyn lakkoa seurattiin lehdissä mielenkiinnolla: "Sairaanhoitajat pistävät Suomen polvilleen" kirjoitti
Eesti Päevaleht. Viro antoi lakkosisarilleen tukensa ilmoittaessaan, etteivät virolaiset lähde
syrjäyttämään suomalaisia kollegojaan. Muista ammattiryhmistä näkyvyyttä saivat erityisesti
bussikuskit, joita oli käyty edellisvuoden tapaan houkuttelemassa Suomeen töihin.
Kuin kirput koiran perässä
Virolainen talouslehti Äripäev otti Suomessa liiketoimintakieltoon määrätyt liikemiehet lähemmän
tarkkailun alle. "Viro on Suomessa liiketoimintakieltoon määrätyille yhtä mukava paikka kuin koira
kirpulle: kiva kohta, johon voi hetkeksi hypähtää, syödä vatsa täyteen ja sitten hypätä ja iskeä
Suomeen". Suomalaisten firmojen todettiin muuttavan myös takaisin kotimaahan, koska kustannukset
Virossa ovat nousseet. Suomea ja suomalaisia verrattiin myös riistäjiin, jotka eivät arvosta virolaisia
vaan tulevat Viroon valloittajina. Kädenvääntöä käytiin muun muassa Viru-hotellin lisärakennuksen
rakennusluvista ja Prisman alkoholinmyyntikiellon tiimoilta.
"Suomessa kukoistaa Viron reseptikauppa", kuului tyypillinen uutisotsikko vuonna 2007. Yksi vuoden
näkyvimpiä Suomi-ilmiöitä oli suomalaisten Subutex-turismi. Lehdissä arvioitiin noin 200 suomalaisen
narkomaanin ja alkoholistin käyvän Tallinnassa uusimassa reseptejään. Jutuissa seurattiin ilmiön
syitä, sen kehittymistä ja kehiteltiin mahdollisia vastalääkkeitä. Useissa artikkeleissa siteerattiin
suurlähetystön poliisiyhdysmies Ari Lahtelaa.
Suomi näkyi väkivalta- ja rikosuutisten otsikoissa. Suomalaista elämänmenoa tuntui leimaavan
hallitsematon alkoholinkäyttö ja siitä johtuva väkivalta, josta kirjoitettiin moneen otteeseen.
Luovuus auttaa pärjäämään
Suomi nousi Pisa-uutisoinnissa esille lähinnä referenssimaana kun pääpaino uutisoinnissa keskittyi
virolaisten koululaisten hyvään menestykseen. Tulosten tarkemman syynäyksen jälkeen lehdissä
korostettiin erityisesti lahjakkaita lapsia tuettavan Suomessa enemmän kuin Virossa. Dekaani Jüri
Allik Tarton yliopistosta näki Suomen menestykselle monia syitä: "Menestys ei tule vain siitä että
opettajan ammatti on Suomessa arvostettu ja kouluympäristö oppilasystävällinen, vaan myös riittävän
vaativasta opetusohjelmasta". Postimees-lehden laajassa artikkelissa "säihkyvät kyvyt" eivät nouse
esiin virolaisessa koulujärjestelmässä, toisin kuin Suomessa. Virolaiset asiantuntijat arvioivat, että
Pisa mittaa pikemminkin tietojen soveltamista, ja että siinä suhteessa Viro on Suomea jäljessä.
Faktatietoa on, mutta ei kykyä käyttää sitä reaalielämässä. Kouluopetuksesta nähtiin myös puuttuvan
luovuutta, vapautta ja demokratiaa Suomeen verrattuna.
Kekkoselle muistomerkki
Postimees-lehti uutisoi presidentti Toomas Hendrik Ilveksen maaliskuisen Suomen-vierailun
erityisen näyttävästi. Lehti nosti keskiöön Ilveksen Helsingin yliopistossa pitämän puheen, jossa
presidentti pahoitteli puna-armeijan Virosta käsin tekemiä pommituslentoja talvisodan aikana.
Ilveksen sanat olivat kaunis ele suomalaisille ja samalla muistutus Venäjälle, joka ei ole taipunut
pyytämään anteeksi Baltian mailta, totesi Alo Lõhmus kolumnissaan "Menneisyys jaloissa"
Postimees-lehden pääkirjoitussivulla. Lõhmus painotti, ettei Suomen ja Viron vuoropuhelu saa enää
koskaan hukkua moottoreiden pauhuun. Hänen mukaansa Suomi sopii tapahtumien taustoista aina
jälkikäteen kuuleville kansalaisille oikean kurssin indikaattoriksi: "Jos Viron johtoon ilmestyy joku joka
väittää, että 'Suomi tekee väärin' tai 'suomalaiset ovat tyhmiä' tai 'Viron tie on toisenlainen', voimme
olla varmoja, että maassamme on jotain pielessä."
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Suomalaiset presidentit saivat lehdissä kehuja. Urho Kekkonen kulttiasemaa pönkitettiin entisestään,
kun Tallinnan yliopiston professori Rein Veidemann arvioi 4.8. Postimees-lehdessä Pekka Liljan ja
Kulle Raigin kirjaa Urho Kekkonen ja Viro. Veidemannin mukaan kirja paljastaa Kekkosen olleen
todellinen Viron ystävä, ja hän ehdottaakin, että Kekkoselle tulisi pystyttää muistomerkki Viroon.
Martti Ahtisaaresta kirjoitettiin rauhansolmijana, jolle Viro antaa täyden tukensa. Päivälehtien
laajoissa henkilöanalyyseissä Ahtisaaren kansainvälinen ura sai huippupisteet, mutta presidenttinä
hänen kerrottiin suomalaisten mielestä reputtaneen. Eesti Päevalehden apulaispäätoimittaja Rain
Kooli kirjoitti Eesti Päevalehdessä artikkelin Martti Ahtisaaresta otsikolla Yhden miehen
rauhanturvajoukko. Koolin mukaan "Martti Ahtisaari tunnetaan Suomessa kävelytyylistään.
Namibiassa Ahtisaari tunnetaan itsenäisyyden arkkitehtinä. Maailmalla Ahtisaari tunnetaan miehenä,
joka lopetti Kosovon sodan."
Suomalaisen teatterin vuosi
Suomalainen teatteri on ollut Virossa kova sana jo pitkään, mutta vuosi 2007 räjäytti pankin.
Näyttämöillä eri puolilla Viroa nähtiin Reko Lundánin, Leea Klemolan, Jussi Kylätaskun, Antti
Tuurin ja Sirkku Peltolan näytelmien lisäksi Kristian Smedsin tulkinta Anton Tshehovin Lokista.
Joulukuussa Rakveren teatteri toi lavalle Muumipeikon. Loppuunmyytyjen esitysten arvostelut olivat
ylistäviä.
Supertähdeksi nousi von Krahlin teatterille useita ohjauksia tehnyt Smeds, "sydämellinen ja hullu
teatterikapteeni Suomesta". Smedsiä haastateltiin aukeamakaupalla. Postimees-lehdessä
teatterinjohtaja Peeter Jalakas nimesi Smedsin Suomen jännittävimmäksi ohjaajaksi ja kertoi, että
heillä on yhteinen missio: "Viron ja Suomen kulttuuriyhteistyö on välttämätöntä, jos yritämme säilyttää
kulttuurisen omaperämme globalisoituvassa maailmassa". Smeds itse pohti, miten pitää yllä teatterin
tekemisen vapautta ja riemua. Loppuvuodesta uutisoitiin myös Smedsin Tuntemattoman sotilaan
Suomessa aiheuttama kohu. Toiseksi suomalaiseksi teatterinimeksi kohosi Sofi Oksanen, jonka
Viron lähihistoriasta kertova Puhdistus löysi virolaisten piilotetun kipupisteen. Näytelmästä kirjoitettiin
alkuvuodesta sen Suomen ensi-illan jälkeen ja jälleen syyskuussa, kun Kansallisteatteri teki Viroon
ensimmäisen vierailunsa 15 vuoden tauon jälkeen.
Kaikkiaan kuusi suomalaista näytelmää ohjannut Ingomar Vihmar paljasti hurahtaneensa
nuoruudessaan Suomen television välityksellä suomalaiseen rockiin ("jota kukaan muu normaali
ihminen ei kuunnellut") sekä sketsiohjelmiin, ja fanittaneensa erityisesti Pirkka-Pekka Peteliusta.
Mikä sitten suomalaisessa teatterissa kiinnostaa? Arvosteluista päätellen kiehtovaa on arktinen
hulluus, absurdius, "toinen Suomi", jota edustavat esimerkiksi Kokkolan roolihahmot eli ihmiset, joiden
edessä "poliittisesti korrekti suomalainen yhteiskunta puristaa silmänsä kiinni". Vihmarin mielestä
virolaiset yksinkertaisesti tunnistavat itsensä suomalaisten kautta. Haastattelussa paljastui muissakin
kirjoituksissa vilahteleva virolaisten ristiriitainen suhde suomalaisuuteen. Oli aika jolloin suomalaisuus
ei ollut muodissa, mutta Vihmarin sanoin nyt ”paljot ovat vissiin tajunneet, että itse asiassa
suomalaisissa jutuissa on paljon hyvää". Tällä hetkellä kiinnostusta naapurimaahan ei siis tarvitse niin
suuresti hävetä. Suomeen liitettiin silti stereotyyppisiä mielikuvia, esimerkiksi alkukantaisuus ja
(maskuliininen) rajuus. Niinpä esimerkiksi Ilkka-Juhani Takalo-Eskolan näyttelyn arvostelussa
korostettiin taiteilijan performanssitempauksia, kuten ilmestymistä omiin virkaanastujaisiinsa pelkkä
iholle maalattu frakki päällä.
Kirjallisuudessa nostettiin useiden edellisvuosien tavoin esille Viron historiaa penkovat suomalaiset.
Seppo Zetterbergin Viron historia oli ehdoton suurtapahtuma, mutta laajaa huomiota saivat myös
Erkki Tuomiojan, Pekka Liljan ja Kulle Raigin teosten vironnokset sekä Sakari Nupposen Viruhotellin värikäs historiikki. Eesti Päevaleht tenttasi Tuomiojaa Hella Wuolijoen
kommunistisympatioista jopa hivenen aggressiiviseenkin sävyyn.
Elokuvarintamalla vuosi oli edellistä heikompi. Aki Kaurismäen Laitakaupungin valot, Aleksi
Mäkelän Vares 2 pääsivät kaupalliseen levitykseen ja saivat pääosin myönteistä kritiikkiä. Varesta
Eesti Päevalehden arvostelija Andres Laasik nimitti liukuhihnaelokuvaksi hyvässä mielessä.
Kaurismäen suhteen Laasik oli kriittisempi. Jälkiteollisen Suomen kuvaus ei häntä tällä kertaa
vakuuttanut.
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Suomirock oli jälleen hyvin edustettuna lehtien palstoilla. Bändejä kävi Virossa paljon ja niistä myös
kirjoitettiin paljon. Lordi esiintyi Tallinnassa helmikuussa Viron itsenäisyyspäivänä. Postimees-lehteen
arvostelun kirjoitti 10-vuotias Rahel Eslas, jonka mielestä oli vinkeää, että verenhimoiset hirviöt ovat
todellisuudessa kasvissyöjiä. Nightwish esiintyi Tallinnassa salanimellä uuden laulajattaren kanssa
syyskuussa, ja oli Eesti Päevalehden mukaan "hyvä, mutta ei enää niin mielenkiintoinen". Klassisen
musiikin puolella huomioitiin muun muassa 60-vuotisjuhliaan viettäneen Ryhäsen ja hänen
virolaisoppilaidensa konsertti, jota tuki myös lähetystö. Jaakko Ryhäsen monivuotista työtä Viron
musiikkiakatemian vierailevana professorina arvostetaan.
Suomalaisille kulttuurintekijöille annetaan helposti paljon palstatilaa. Yllättävää on kuitenkin, että
heiltä haastattelujen lisäksi pyydetään myös mielipidekirjoituksia. Yhteisnäyttelyyn osallistunut Teemu
Mäki kirjoitti Eesti Päevalehdessä sivun kolumnin taiteen tarkoituksesta varsin kapitalismikriittisestä
näkökulmasta. Suomalaisten ilmeisesti toivotaan tuovan keskusteluun uusia näkökulmia.
Kulttuurielämyksiä lahden takaa
Virolaiset kulttuuritoimittajat ramppasivat yhä kiitettävästi lahden pohjoispuolella festivaaleilla,
kesätapahtumissa ja museoissa, lisäten samalla kiinnostusta kulttuurimatkailuun. Kävijöiden
kohteena olivat vanhat tutut kuten Tampereen lyhytelokuvajuhlat ja teatterikesä, Pori Jazz,
rockfestivaalit ja -konsertit, taiteiden yö ja asuntomessut. Designmuseon näyttelystä kirjoittanut Eesti
Ekspress esitteli Vuokko Nurmesniemeä Suomen muotoilumenestyksen luojana. Ohjaaja Andres
Maimik muisteli nostalgisesti ”pyhiinvaelluksiaan” 20 vuotta täyttäneelle Rakkautta ja anarkiaa festivaalille, joka hänen mukaansa on säilyttänyt intohimonsa elokuvaa kohtaan, vaikka nykyään
"festivaali ajelehtiikin samassa tasapaksussa sosiaalidemokraattisessa uomassa, jossa muukin
suomalainen yhteiskunta".
Euroviisuhulluna kansana virolaiset ottivat Helsingin "laulujuhlasta" kaiken irti, ja kisoja ruodittiin
pääkirjoituksia myöten. Itä-Euroopan maiden hyvä menestys sai Eesti Päevalehden nimittämään
laulukilpailuja Sopotin kisoiksi. Yleisesti median uutisointi oli positiivista, vaikka oma edustaja
tipahtikin jatkosta. Erityisesti ihailtiin juontajia ja oheisohjelmaa. Taukoesitysten innoittamana Tiit
Tuumalu kirjoitti pitkän ja perusteellisen esittelyn suomalaisesta nykysirkuksesta.
Ylipäänsä suomalaisesta kulttuurista kirjoitettiin melkein pelkästään kehuvasti, ja välillä vertailevasti á
la "Suomen asuntomessut tekevät virolaisen kateelliseksi". Ainoa selkeän kriittinen puheenvuoro oli
Ants Jusken teräväsanainen arvostelu Kiasman perestroikanäyttelystä, jota hän piti huonosti ja
huolimattomasti toteutettuna. Juske ihmetteli myös sitä, mitä Viro ylipäätään teki koko näyttelyssä.
Suomalaista kulttuuria tekivät tunnetuksi päivälehtien lisäksi kulttuurin viikkolehti Sirp ja Eesti
Televisioonissa kulttuuriohjelma OP. Radiokanavilla Suomea seurasivat erityisesti Riina Eentalu ja
Mart Ummelas. Imbi Paju avusti Suomesta käsin ahkerasti Postimees-lehteä. Suomi-uutisointiin toi
lisävahvistusta kesän alussa Suomesta Viroon siirtynyt toimittajapariskunta Rain ja Piret Kooli.
Suomea tuutin täydeltä loppuvuodesta
Lähetystön vuotuinen kulttuuritapahtuma Suomi-päivät esitteli kesäkuussa suomenruotsalaista
kulttuuria Haapsalussa. Median kiinnostus jäi pääosin paikallisen Lääne Elu -lehden varaan, mutta
näkyvyyttä voi maakunnallisella tasolla pitää merkittävänä. Suomi-huuma kohosi kuitenkin vuoden
lopussa. Suurlähetystö satsasi voimakkaasti juhlavuoteen, sillä jo keväällä kävi selväksi, ettei sitä voi
Virossa ohittaa olankohautuksella. Loppuvuoden kulttuuritapahtumille saatiin näkyvyyttä
mainostamalla niitä "Soome90"-otsakkeen alla. Media huomioi muun muassa Tuomo Prättälän ja
Kimmo Pohjosen konsertit, Tauno Pylkkäsen oopperaesityksen sekä upean puukkonäyttelyn.
Viron yleisradioyhtiön kanavilla syntyi kokonainen Suomi-viikko. Lähettilästä haastateltiin
aamutelevisiossa ja kulttuurineuvosta pariinkin otteeseen radiossa. Kulttuuriohjelma OP käsitteli 4.12.
pelkästään Suomea. Päivälehdet lähettivät toimittajansa Suomeen räntäsateeseen raportoimaan
juhlintaa. Sitä pidettiin karunpuoleisena. Helsingissä soihtukulkueessa marssinut virolainen opiskelija
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arvioikin suomalaisten käsittelevän historiaansa ja itsenäisyyttään rationaalisemmin, vähemmällä
tunteella ja intohimolla kuin virolaiset.
Suomen saama hämmästyttävä huomio selittyy osin sillä, että Viro valmistui omaan juhlavuoteensa
juhlimalla Suomea. Joka tapauksessa Suomi-kuva on tuskin koskaan hohtanut virolaisessa
tiedonvälityksessä niin häikäisevänä kuin loppuvuodesta 2007.
Suomen eduskuntavaalitulos, uusi hallitus ja uudet ministerit:
"Ei ole mahdotonta, että pian läheisiä naapurimaita Viroa, Ruotsia ja Suomea edustaa
pääministerikolmikko Mart Laar, Carl Bildt ja Sauli Niinistö. Miesten ideologinen läheisyys ja korkea
maine mahdollistaisivat tämän Itämerenmaiden kolminurkan muodostumisen merkittäväksi ja
eteenpäin vieväksi voimaksi EU:ssa", arvioi Postimees pääkirjoituksessaan 20.3.2007
Suomen turvallisuuspolitiikka
"Suomi välttelee Natoa kuin Siperian ruttoa," heitti Eesti Päevaleht otsikossaan 3.2.2007. Lehden
mukaan puolustusministeri Seppo Kääriäinen sai heti vaatimansa määrärahat armeijalle tarjottuaan
toiseksi vaihtoehdoksi liittymistä Natoon: "Suurimmat puolueet päättivät asiasta vain kolmen vartin
viestittelyn jälkeen."
Pyrkiikö Suomi säilyttämään erikoissuhteensa suomettumisen aikaiseen Venäjään, toisin sanoen
välttää itänaapurin ärsyttämistä vai aikooko Suomi avata silmät todellisuudelle ja kritisoida sitä, mitä
Venäjällä tapahtuu?" Postimees-lehden mielipidetoimittaja Erkki Bahovski arvioi Häkämiehen
puheen jälkivaikutuksia 11.9.2007.
Suomen itsenäisyyden 90. juhlavuosi
Eesti Ekspressin päätoimittaja Priit Hõbemägi tunnusti tuntevansa syyllisyyttä siitä, ettei voi maksaa
kiitollisuudenvelkaansa Suomelle. "Sillä kuka jaksaisi maksaa maamon vaivan?". Hõbemäen mielestä
Suomi on Virolle nimenomaan äiti eikä veli, sillä kukapa muu kuin äiti antaisi taskurahaa ja jeesaisi
surkeassa tilanteessa. "Ja vain äiti voi kestää sellaista kiittämättömyyttä, jota virolaiset ovat Suomea
kohtaan osoittaneet", päätteli päätoimittaja 29.11.2007.
Viron entinen Suomen suurlähettiläs Matti Maasikas puolestaan rakensi juhlavuosiseminaarissa
pidetyn puheensa perusteesit Juice Leskisen riimien varaan. Esimerkiksi laulu Eesti (On my mind)
lohdutti Maasikasin mukaan neukkuajan synkkyydessä 1983 virolaisia sillä, että edes joku heitä
muisti. Kulttuurilehti Sirp julkaisi puheen 7.12.2007.
Varsin runollisesti kuvasi Postimees-lehdessä omaa suhdettaan Suomeen myös kirjailija Rein
Veidemann, joka käyttää maista yhteisnimitystä "Estofennia". Suomeen tutustuminen auttoi häntä
ymmärtämään myös Viroa, "juuri sitä Viron puolta, jonka menettämisen pelossa elän viime aikoina
joka päivä – Viroa, jossa vallitsisi kunnioittava isänmaanrakkaus, uskollisuus ja omistautuminen. Ettei
elettäisi vain yhdessä päivässä vaan ikuisuudelle. Kuten Suomessa."
Kimi Räikkösen f1-maailmanmestaruus
Virossa Kimi Räikkösen maailmanmestaruus sai paljon palstatilaa ja virolaiset nauttivat Kimin
voitosta täysin rinnoin. Viikkolehti Eesti Ekspress kirjoitti koko aukeaman jutun "jäämiehestä, joka
voitti ja suli". Räikkösen sisu vei hänet voittoon, vaikka "tavikset olisivat jo vetäneet itsensä hirteen"
kohdatessaan samanlaisia vaikeuksia kuin Räikkönen omalla ajajanurallaan. Räikkös-jutuissa
suomalaisuus korostui juroutena, alkoholinmakuisena vapaa-aikana, mutta kuitenkin kykynä
kylmähermoiseen työvoittoon. Uusi suomalainen urheilusankari oli paljolti mattinykäsmäinen ilmiö.
Virolaiset urheilutoimittajat ihmettelivät myös Räikkösen jäämistä kolmanneksi vuoden urheilijan
valinnassa.
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Ruotsi
Hyllyssä on kymmenen paksua mappia täynnä lehtileikkeitä vuodelta 2007. Suomesta kirjoitettiin
harvinaisen paljon. Olkoon, että Jokelan ampumakatastrofi sai lähes ennen näkemättömän
kirjoitustulvan aikaan, mutta muutenkin Suomi nousi otsikoissa. Valitettavasti ei ehkä niistä aiheista,
joista me suomalaiset itse välttämättä haluamme lukea maastamme.
Eduskuntavaalit
Ruotsin tiedotusvälineiltä puuttuu usein johdonmukainen raportointi Suomen poliittisista prosesseista.
Aatteen paloa korvaavat pragmaattiset vivahde-erot Suomen politiikassa eivät näytä kiinnostaneen
ruotsalaisia. Sen sijaan Suomen pääministerin yksityiselämä kiinnosti heitä sitäkin enemmän. Kaikki
tukholmalaislehdet julkaisivat artikkeleita Susan Ruususen "paljastuksista". Iltapäivälehdet
Expressen ja Aftonbladet, jotka kirjoittavat Suomen politiikasta harvoin lähettivät omat toimittajansa
Helsinkiin haastattelemaan Ruususta. Molemmat lehdet julkaisivat kokoaukeaman jutun aiheesta.
Kustantaja Kari Ojalan jälkisanat kirjassa oli kokonaisuudessaan käännetty ruotsiksi ja julkaistu
Expressenissä. Ruotsissa todettiin myös, että keskustan puheenjohtaja Matti Vanhanen saattaa
voittaa eduskuntavaalit nimenomaan Ruususen skandaalikirjan ansiosta. Lehdet kirjoittivat sittemmin
myös kansanedustaja Merikukka Forsiuksesta ja tapauksesta Lohjan terveysasemalla, jossa hän,
pääministerin seurassa, heitti wc-paperirullan uteliasta miestä kohden.
Itse politiikasta kirjoitettiin myös. Aftonbladetin pääkirjoitustoimittaja kävi vaalien alla Suomessa ja
huolestui Suomen vaisusta vaalikampanjasta: On hämmästyttävää miten yhteiskunnasta, joka on niin
täynnä luokkaeroja, näyttää puuttuvan taistelu oikeiston ja vasemmiston välillä. Aftonbladet totesi,
että äänestysprosentti laskee alle 70 prosenttia.
Dagens Nyheterin pääkirjoituksessa todettiin juuri ennen vaaleja, että vasemmisto- ja oikeistoblokkien
ylittävät koalitiohallitukset ovat tietyltä osin ongelmallisia, koska äänestäjät eivät voi suoraan vaihtaa
hallitusta ja vaatia vastuuta, kun puolueet eivät kerro hallituskumppaneista ennen vaaleja. Mitä itse
politiikkaan tulee Dagens Nyheter suhtautuu Suomeen myönteisesti ja pitää maata esimerkkinä muille
monella saralla; esimerkeiksi voi sanoa opettajien korkea tason, ennakkoluulottoman suhtautumisen
ydinvoimaan ja Natoon.
Itse vaalituloksesta raportoitiin suhteellisen normaalisti ja laajasti. Norra Skåne -lehden
pääkirjoituksessa arvosteltiin kuitenkin Sveriges Televisionia siitä, että se ei raportoinut erityisen
seikkaperäisesti Suomen eduskuntavaalien tuloksesta. Ranskan presidenttivaaleista lähetettiin sitäkin
enemmän TV-juttuja. "Vähäinen raportointi koskee myös muiden Pohjoismaiden tapahtumia...
Lieneekö syy se, että näemme itsemme isoveljinä tässä tapauksessa?", Norra Skånen päätoimittaja
kysyi.
Suomen uusi porvarihallitus sai kehuja Ruotsissa. Todettiin, että Suomi tekee maailmanennätyksen,
koska 60 prosenttia ministereistä ovat naisia. Uutistoimisto TT ihmetteli kuitenkin kokoomuksen
ministerivalintoja.
Myös Ahvenanmaa sai huomiota. Lehdet kirjoittivat, etteivät Ahvenanmaan itsenäisyyttä ajava puolue
tule pärjäämään maakäräjävaaleissa. Ruotsissa huomioitiin myös, että liberaalien Viveka
Erikssonista tulee maakuntaneuvos, eli Ahvenanmaan ensimmäinen "naispääministeri".
141-tuki
Ruotsissa ei paljon puhuttu Suomen 141-maataloustuesta, vaikka Ruotsi oli jutussa merkittävässä
roolissa. Dagens Nyheter kirjoitti, että Ruotsin maatalousministeri Eskil Erlandsson yrittää estää
Suomen "ylimääräisen maataloustuen". Artikkelissa tulivat esille sekä Suomen, että Ruotsin kannat
asiassa.
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Suomalaiset rikokset
Jokelan koulun ampumiset dominoivat tietenkin marraskuussa raportointia Suomesta. Kolmessa
viikossa julkaistiin ainakin 394 artikkelia aiheesta. Moni kirjoittaja pelkäsi, että sama asia olisi yhtä
hyvin voinut tapahtua Ruotsissa. Monet muutkin rikokset saivat huomiota vuoden aikana, esimerkiksi
nainen, joka elokuussa murhasi kolme lastaan Espoossa. Nokialaishoitaja, jota epäiltiin
kehitysvammaisten surmaamisesta, sai myös palstatilaa. Uutinen Juha Valjakkalan eli Nikita
Joakim Fouganthinen tulevasta vankilasta vapauttamisesta herätti sekä närää että ymmärrystä
Ruotsissa. Yleisempää kuin erikoiset murhat on kuitenkin perheväkivalta Suomessa. Svenska
Dagbladet kirjoitti, että perheväkivalta on yleisintä Suomessa muihin EU-maihin verrattuna. Kun
keskimäärin 12 prosenttia EU-maiden naisista kokee väkivaltaa kotona, vastaava luku Suomessa on
20 prosenttia. Syynä tähän pidettiin kulttuuria, jossa miehet eivät osaa puhua ongelmistaan.
Tarjous Karjalasta?
Ruotsalaistiedotusvälineet raportoivat jonkin verran Kainuun Sanomien uutisesta, jonka mukaan
Venäjän presidentti Boris Jeltsin olisi tarjonnut menetettyä Karjalaa kollegalleen Mauno Koivistolle.
Dagens Nyheterissä historioitsija ja pääkirjoitustoimittaja Henrik Berggren kirjoitti luopumisen
taidosta. "Kyky luopua suureellisista alueellisista haaveista – siitä huolimatta, ovatko ne oikeutettuja
vai eivät – on nimittäin usein hyvä tie demokratiaan, taloudelliseen menestykseen ja poliittiseen
vakauteen. Meidän ei tarvitse mennä omaa historiaamme pidemmälle todistaaksemme tämän
opetuksen oikeaksi. Vaikka yritämme parhaamme mukaan unohtaa sen, juuri Suomen menetys
vuonna1809 oli yksi tärkeimmistä syistä Ruotsin onnekkaaseen nykyhistoriaan".
Naisten homma
Elinkeinoelämän valtuuskunnan raportti, jonka mukaan naisten johtamat yritykset tekevät suurempia
voittoja kuin miesten johtamat yritykset, sai paljon myönteistä huomiota Ruotsissa. Sen sijaan
Stockmannin päätös korvata vaateketju Lindexin hallituksen ruotsalaiset naisjäsenet
suomalaismiehillä sai paljon kielteistä huomiota. Muun muassa mannekiini Emma Wiklund sai lähteä
hallituksesta ja nyt suomalaisukot yrittävät myydä Lindexin rintaliivejä, alushousuja ja leninkejä,
Aftonbladet kirjoitti. Kolme kansanpuolueen naiskansanedustajaa kehotti kuluttajia boikotoimaan
Lindexiä. Naisten panoksia tarvitaan muuhunkin kuin ainoastaan alusvaatteiden mainostamiseen,
kansanedustajat perustelivat.
Elämää suuremmat kisat
Jokelan koulusurmien ohella ruotsalaiset kirjoittivat äärimmäisen paljon euroviisuista. Ruotsalaisille
euroviisut on yhtä tärkeä tapahtuma kuin jääkiekon MM-kisat suomalaisille. Sen takia pettymys oli
hyvinkin suuri, kun ruotsalaisyhtye The Ark ei menestynyt Helsingissä. The Arkin laulaja Ola Salon
mukaan "koko sontakilpailu voitaisiin lopettaa". Ruotsalaiseen tapaan huonoon menestykseen etsittiin
syyllisiä. Tällä kertaa syyn sai niskoilleen Yleisradion kuvausryhmät ja itäeurooppalaiset TV-katsojat,
jotka vain äänestivät naapurimaitaan. Helsinki sai järjestäjänä kiitosta ja kaupungin matkailu- ja
kulttuuritarjonnasta julkaistiin myös jonkin verran oheisjuttuja.
Suomen koulu
Suomen koululaitos oli Ruotsissa näkyvästi esillä päivänpolitiikassa. Kansanpuolueen puheenjohtaja
a opetusministeri Jan Björklundia voi pitää suorastaan Suomen koululaitoksen mannekiinina. Kun
hän puhui sekä oppilaiden että opettajien tietotason kohottamisen tarpeesta, oli esimerkkimaana
Suomi. OECD:n Pisa-tutkimuksen tulokset antoivat lisää vauhtia keskusteluun: suomalaiset oppilaat
olivat taas maailman huipputasoa, kun taas ruotsalaiset edustivat hyvää keskitasoa. Dagens
Nyheterin Johannes Åman lähetti 6. joulukuuta Suomelle kaksinkertaiset onnittelut: itsenäisyyden
90-vuotisjuhla oli juhlimisen arvoinen merkkipaalu. Lisää lahjoja Suomi ei kuitenkaan hänen
mielestään enää tarvinnut. Suomi oli saanut OECD:n kansainvälisen vahvistuksen siitä, että maa ei
ole pelkästään paras, vaan suorastaan omaa luokkaansa maailmassa. Iltapäivälehti Expressen oli jo
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aikaisemmin kehottanut opetusministeriä suuntaamaan katseensa itään, kun hän aikoo uudistaa
opettajankoulutusta Ruotsissa.
Suomen kulttuuria Ruotsalaiset tiedotusvälineet seuraavat aktiivisesti. Kirjallisuus ja erityisesti
suomenruotsalainen nykykirjallisuus saa merkittävää näkyvyyttä kaikissa keskeisissä lehdissä. Sakari
Topelius ja Johan Ludvig Runeberg vilahtelevat varsinkin hieman ikääntyneempien kirjoittajien
jutuissa. Märta Tikkasen ja Jörn Donnerin jälkeen kiintotähdiksi ovat nousseet Merete Mazzarella,
Monica Fagerholm, Kjell Westö ja Lars Sund. Käännöskirjallisuudessa nousevat esille Arto
Paasilinna, Leena Lander ja Leena Lehtolainen ylitse muiden.
Suomalainen musiikki on ja suomalaisen musiikin huiput vahvistivat entisestään asemiaan
Ruotsissa. Ruotsin radion konserttitalo Berwaldhallen oli taas vuosittaisen Itämeri-festivaalin
keskeisenä areenana. Festivaalin toinen taiteellinen johtaja Esa-Pekka Salonen käytti painavia
puheenvuoroja Itämeren säilyttämisen puolesta ja keräsi toinen toistaan ylistävämpiä arvioita
kapellimestarin osuudestaan. Monen arvostelijan tavoin Svenska Dagbladetin Bo Löfvendahl
piti Kaija Saariahon oratorion La Passione de Simone Ruotsin ensi-esitystä eräänä koko festivaalin
kohokohdista. Esa-Pekka Salonen totesi Dagens Nyheterille, että hänen viime aikoina johtamistaan
uusista sävellyksistä Saariahon oratorio on yksi kaikkein koskettavimpia.
Suomen rockmusiikki on saanut hyvän jalansijan Ruotsissa muun muassa Himin ja Lordin myötä.
Nyt näkyy ja kuuluu erityisesti Nightwish. Uuden laulusolistin Anette Olzonin löytyminen Ruotsista
lisäsi mielenkiintoa kokoonpanoa kohtaan. Anette Olzon kertoi Dagens Nyheterille, että hänelle pääsy
Nightwishin solistiksi on suuri kunnia ja ilonaihe, mutta samalla hän tuntee itsensä hieman
jännittyneeksi haasteen edessä.
Vanha konkari M.A. Numminen valloitti yleisönsä ja arvostelijansa esiintyessään muun muassa
Kalmarissa Etelä-Ruotsissa. Häntä kuvattiin suomalaisena, joka kertakaikkisesti hurmasi ruotsalaiset
1970-luvulla. Paluu osoitti, että hän on suositumpi kuin koskaan ennen.

Norja
Norjan kuningasparin vierailu Suomeen kesäkuussa
"Muumimamma saa vieraita — suosittu Suomen presidentti ottaa vastaan kuningas Haraldin ja
kuningatar Sonjan", otsikoi Dagbladet. Kuningasparilta pyydettiin Aftenposteniin kommenttia siitä,
miten Suomi on kymmenessä vuodessa kääntänyt taloudellisen kriisin menestykseksi.
– Suomalainen sisu, suomalaiset ovat työteliäitä ja sinnikkäitä. Se on oikein hyvä ominaisuus, sanoi
kuningatar. – Paljon on muuttunut edellisestä vierailustamme 1993. Suomi on aktiivinen EU:n jäsen
ja se on saanut nauttia useiden vuosien ajan dynaamisesta taloudellisesta ja teknologisesta
kehityksestä. Koulutusjärjestelmä on erittäin hyvä ja meidän tulee aina välillä "look to Finland", ja
onneksi sen kyllä teemmekin, totesi kuningas Harald.
"Valtiovierailu alkoi auringonpaisteessa". Kuninkaan edellisestä vierailusta Helsinkiin oli kulunut 14
vuotta. Kuningasparia ilahdutti erityisesti nähdä kaupunki kesäkoreudessaan. Kuningas Harald
luonnehti lounaspuheessaan Helsinkiä dynaamiseksi kaupungiksi, jota leimaa Itämeren alueen
taloudellinen kukoistus.
Helsinki pääsi hyvin esille myös monissa viikko- ja päivälehtien matkailuartikkeleissa. Helsinkiä
luonnehdittiin Pohjolan jännittävimmäksi kaupungiksi, Pohjolan design-pääkaupungiksi sekä
tuhansien mahdollisuuksien trendikkääksi kaupungiksi.
Suomalais-norjalaisen kulttuuri-instituutin 10-vuotisjuhlanäyttely
Piskuisen mutta terhakan kulttuuri-instituutin kymmenvuotisjuhlien päätapahtuma, suomalaisnorjalainen veistospuisto sai paljon näkyvyyttä Norjan valtalehdissä. Näyttelyn avajaiset pääsivät
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myös NRK1:n ja TV2:n pääuutisiin. Veistosnäyttely Kontra oli esillä paraatipaikalla Oslon
raatihuoneen ja Akerhusin linnoituksen välisellä Kontraskjæret-nurmikentällä, kulttuuri-instituutin
toimitilojen edessä. Spektakulaariseksi luonnehditussa näyttelyssä oli viiden suomalaisen ja neljän
norjalaisen veistostaiteilijan töitä. Suomea näyttelyssä edustavat Radoslaw Gryta, Kirsi Kaulanen,
Antti Keitilä, Matti Peltokangas ja Kimmo Schroderus. Kontra järjestettiin yhteistyössä Norjan
kuvanveistäjien yhdistyksen kanssa. Kontra herätti myös keskustelua lehtien taidekriitikkojen parissa:
esimerkiksi pohdittiin, miksi Oslon kaupunki vaatii vuokraa tällaiselta kulttuurielämykseltä.
Onko suomalainen mies mykkä, synkkämielinen ja viinaan taipuvainen?
Valtakunnallisen tv-kanavan NRK1:n kirjallisuusohjelman Hans Olav Brenner lähti Suomeen
tutkiakseen pitääkö myytti suomalaisesta miehestä paikkaansa: onko suomalainen mies mykkä,
synkkämielinen ja kova juomaan? Tulokset Brenner esitteli leppoisassa ohjelmassa Bokprogrammet.
Vastausta haettiin Helsingin kaduilta ja haastattelemalla Kari Hotakaista, Hannu Luntialaa ja Arto
Paasilinnaa. Aftenpostenissa Brenner luonnehti ohjelmaansa etukäteen: "suomalaiset kirjoittavat
varsin masentavista asioista, mutta sellaisella huumorilla höystettynä että menivätpä asiat miten
huonosti tahansa, niin aina on toivoa". Norjaksi ilmestyneet Kari Hotakaisen Juoksuhaudantie,
Luntialan tekstiviestiromaani ja Paasilinnan Hurmaava joukkoitsemurha esiteltiin tarkemmin
ohjelmassa. "Lukijan täytyy olla todella raskasmielinen jos ei huvitu suomalaisen kirjailijan Arto
Paasilinnan burleskeista itsemurhakandidaateista". (Marta Norheim, NRK P2). Paasilinnan
kansainvälinen menestyskirja Jäniksen vuosi ilmestyi Norjassa toiseksi viimeisenä Euroopan maana
vuonna 2004, ennen Albaniaa.
Suomen turvallisuuspolitiikka
Norjan, Ruotsin ja Suomen ulkoministerien kolmikantatapaamista Norjan Bodössä 9.-10. lokakuuta
luonnehdittiin Norjan valtalehdistössä "historialliseksi ja jännittäväksi" yhteistyöksi. EU ja Nato
kohtasivat rajanaapuruuden ja yhteisen maailmankuvan puitteissa, mikä tekee myös
puolustuspoliittisen yhteistyön mahdolliseksi niin ilma- ja ympäristövalvonnan kuin kansainvälisen
kriisinhallinnankin alueilla. Ulkoministeri Ilkka Kanervan mukaan kolmen naapurimaan välillä ei ole
enää sellaisia ulko- tai turvallisuuspoliittisia kysymyksiä, joista ei voisi keskustella.
Suomi ja Venäjä
Norjan media kiinnostui Suomen Venäjä-asiantuntemuksesta ja Venäjä oli esillä muun muassa
pääministeri Matti Vanhasen, puolustusvoimien komentaja Juhani Kaskealan, ulkoministeri Ilkka
Kanervan sekä Erkki Tuomiojan Norjan medialle antamissa haastatteluissa. Juttuja otsikoitiin muun
muassa "Venäjän muskelit uhkana". "Suomen puolustusvoimien komentaja kutsuu venäläisen
kollegansa juttusille saunaan". Presidentti Tarja Halosen haastattelun yhteydessä Dagbladet kirjoitti
Suomen suhteesta Venäjään: "vaaditaan fingerspitzgefühliä aikana kun Suomen suuri itänaapuri,
Venäjä, on kiristänyt hermosotaa ja tiukentanut poliittista kielenkäyttöään länsimaita ja naapureitaan
kohtaan".
Yhteiskunta ja talous
Suomalainen koulu pongahti lehtien otsikoihin Pisa-tutkimuksen julkistamisen jälkeen. Norjalaiset
koululaiset pärjäsivät vain keskinkertaisesti tutkimuksessa. Lehdet tekivät reportaasimatkoja Suomen
kouluihin ja etsivät viisasten kiveä. Pääministeri Jens Stoltenberg nosti koulun uudelleen esille
uudenvuoden puheessaan, mikä taas vilkasti julkista keskustelua ja opintomatkoja Suomeen.
Talouselämän alueella Nokian menestyksen ohella Yaran ostama Kemira GrowHow ja Soklin
fosfaattikaivoshanke ovat ylittäneet uutiskynnyksen. Muista yritysostoista on lehdistössä huomioitu
muun muassa Pöyryn hankkima konsulttiyhtiö Econ, joka on alan johtavia yrityksiä Norjassa. Aker
Yardsin vaikeudet Suomessa sekä yhtiön omistuspohjan muutos ovat olleet esillä lehdistössä.
Finnairin menestys Aasian reiteillä on herättänyt kiinnostusta, samoin kuin tytäryhtiö FlyNordic
siirtyminen halpalentoyhtiö Norwegianin omistukseen.
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Kulttuuri
Oslon filharmonikkojen ylikapellimestari Jukka-Pekka Saraste on Norjassa "suuri tulkitsija, joka
muuttaa harjoitellun osaamisen musikaaliseksi ilmestykseksi". Saraste vei orkesterinsa myös
konsertoimaan Helsinkiin, josta Aftenposten raportoi näyttävästi viiden sivun verran. Suomalaisuutta
Norjan musiikkikartalla ovat myös edustaneet Nightwish, HIM, Arja Saijonmaa, Värttinä ja muutamat
metallibändit.
Eero Saarisen retrospektiivinen näyttely Fremtiden tar form Norjan Kansallismuseon taidehallissa sai
runsaasti julkisuutta. Saarinen tunnetaan Norjassa sekä suomalaisena että amerikkalaisena
arkkitehtinä. Paola Suhonen, Camilla Moberg Fiskarsin taiteilijayhteisöstä, Iittala, Marimekko ja
Pekka Toivonen Muotohiomosta ovat edustaneet suomalaista muotoilua. Suomen valokuvataiteesta
on lehtien palstoilla esitelty norjalaisille muun muassa PhotoFinnish – The Helsinki School -näyttely,
Tiina Itkosen Grönlannin kuvasarja ja Arno Rafael Minkkisen omakuvia luonnossa.
Suomen itsenäisyyden 90. juhlavuosi huomioitiin muun muassa Aftenpostenissa, joka
itsenäisyyspäivänä referoi Oslossa järjestetystä historiaseminaarista otsikolla " Finland på 90 går i
100 – kohoaa elintasoltaan useimpien ohi". Nordlys-lehti kertoi ihmeissään pienessä Norreissan
kunnassa järjestetystä itsenäisyyspäivän kulkueesta, johon osallistui satahenkinen joukko. Aluelehti
Agderposten uutisoi syyskuussa eduskunnan juhlanäyttelyn avajaisia Arendalin kirjastossa ja
suurlähettiläspari Stenlundin vierailua Arendaliin. "Finske fakta" -otsikon alla kerrotaan Suomen
itsenäisyyden vaiheista ja haastatellaan suurlähettiläs Peter Stenlundia.
Sympaattisia suomalaisurheilijoita
Tero Pitkämäki on tuttu norjalaisille urheiluosastojen lukijoille. Häntä haastateltiin usein yhdessä
keihäänheittäjä Andreas Thorkildsenin kanssa. Julkisuudessa Pitkämäelle suotiin jopa MM-kulta
Thorkildsenin kustannuksella, ei ainoastaan kompensaationa kesäisen fataalin keihästysheiton
jälkeen, vaan koska Pitkämäki on perusreilu ja sympaattinen.
Norjalaisen mäkihypyn loskasta nostaneen valmentaja Mika Kojonkosken päätös jatkaa Norjan
mäkihyppyjoukkueen päävalmentajana Vancouverin talviolympialaisiin asti oli loppukesän
merkittävien urheilu-uutisten joukossa. Kojonkoski on valittu kaksi kertaa Norjan suosituimmaksi
urheiluvalmentajaksi.
"Kuka on Koppinen?", kysyttiin Suomessa, kun Rosenborg löi Tampere Unitedin Euroopan
mestaruussarjaottelussa. Mika Koppinen oli trondheimiläisen Rosenborgin jalkapallojoukkueen
suosittu maalintekijä, joka on jalkapallohullujen norjalaisten lemmikki ja jatkuvasti esillä mediassa.
Vuodenvaihteessa hän siirtyi Tromssaan TILin leipiin.
Toinen suomalainen, Norjan mestaruuden v. 2007 voittaneen Lillestrømin ykkösmaalivahti Otto
Fredrikson, on Norjan maalivahtien kärjessä, häntä on haastateltu ja kuvattu muun muassa
saunassa. Marcus Grönholm ja Mikko Hirvonen ovat tulleet tunnetuiksi rehteinä kilpakumppaneina
norjalaisen rallikuskin Peter Solbergin rinnalla.
Kestouutisaihe on Matti Nykänen. "Katso, Matti hyppää jälleen!" Norjan lehdistö seuraa innolla Matti
Nykäsen orastavan senioriuran kehittymistä.

Latvia
Suomen läheisyys näkyi Latvian mediassa: Suomi säännöllisesti esillä kautta vuoden. Uutisointi ei
keskittynyt Suomessa laajaa julkisuutta saaneisiin aiheisiin, mutta loi varsin positiivista Suomi kuvaa.
Suomen yhteiskuntamalli nähtiin hyvänä vertailukohtana Latvialle.
Suomi oli kattavasti esillä Latvian mediassa viikottain koko vuoden ajan. Mielenkiintoisena
yksityiskohtana voi kuitenkin huomioida, että Suomessa laajaa julkisuutta saaneet yksittäiset uutiset
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kuten Jokelan koulusurmat, terveydenhuoltoalalla työskentelevien etujärjestön Tehyn työtaistelu tai
Suomen hyvät Pisa-tulokset eivät pääsääntöisesti rikkoneet uutiskynnystä Latviassa tai ne kuitattiin
lyhyillä sähkeillä paikallisessa lehdistössä.
Esimerkillinen yhteiskuntamalli ja vähän korruptiota
Latvialaisessa keskustelussa Suomi ja muut Pohjoismaat nostetaan usein esimerkeiksi
malliyhteiskunnista, joiden yhteiskuntaratkaisuja pidetään hyvänä vertailukohtana myös Latvialle.
Esimerkkeinä tästä olivat esimerkiksi päivälehti Dienan maaliskuussa 2007 julkaisemat kaksi laajaa
artikkelia suomalaisen koulujärjestelmän erinomaisuudesta. Artikkeleissa korostettiin suomalaisen
koulujärjestelmän hyviä puolia, kuten opettajien itsenäistä asemaa ja koulutusjärjestelmän tasaarvoisuutta sekä vertailtiin Suomen ja Latvian koulutusjärjestelmien välisiä eroja. Toinen vastaava
esimerkki oli marraskuussa sanomalehti Latvijas Avizessa julkaistu muun muassa Suomessa
suurlähettiläänä toimineen Valdis Krastinsin haastattelu, jossa Krastins ylisti pohjoismaisen
yhteiskuntamallin erinomaisuutta nostaen esiin muun muassa Suomen alhaisen korruption.
Suomen läheisyyden vuoksi suomalainen liike-elämä on hyvin edustettuna Latviassa ja näkyy myös
paikallisessa mediassa muun muassa lukuisten TV- ja lehtimainosten kautta. Latviassa uutisoitiinkin
syyskuussa laajasti siitä, kuinka Nokia on tunnetuin brandi koko Latviassa. Talouslehti Biznes i Baltija
puolestaan kirjoitti toukokuussa laajan artikkelin Latvian ja Pohjoismaiden, mukaan lukien Suomen,
kaupallisista suhteista.
Joulun alla latvialaisessa mediassa käsiteltiin kattavasti myös suomalaista joulupukkia. Lehdistö
uutisoi myös Latviassa ruotsalaisen konsultin perättömät väitteet joulupukin kirgistanilaisuudesta.
Tilannetta kuitenkin tasapainotti tiedotusvälineiden lyhyet uutiset aidon suomalaisen joulupukin
vierailusta Latviassa joulukuun alussa. Samoin uutisoitiin joulupukin joutumisesta raastupaan
Rovaniemellä, koska tämä oli erottanut laittomasti kolme tonttua. Sanomalehti Dienan mukaan
joulupukki olisi tuomittu yhteensä 5 600 euron sakkoihin Suomen työlainsäädännön rikkomisesta.
Suomalainen musiikki ja Niskavuori-näytelmät esillä
Vuosi 2007 oli kulttuuritoiminnassa aktiivinen. Monet juhlavuosinäyttelyt saivat arvoisensa laadukkaan
näyttelytilan ja yleisönsä. Eurovision laulukilpailut ja suomalaisten rock-bändien vierailut Riikaan
herättivät nuorison mielenkiinnon. Muutamat suomalaiset säveltäjät saivat tuotantoaan näyttävästi
esille oopperamusiikin ja modernin musiikin alueella.
Suomen itsenäisyyden 90. juhlavuoden kunniaksi Riian Akateeminen kirjasto avasi näyttelyn nimeltä
"Suomi ja Latvia kautta-aikojen – Salaperäinen Suomi". Näyttely koostuu arkistomateriaalista 1600luvulta nykypäivään. Näyttely sisältää lehtileikkeitä, kirjeitä, kuvia ja kirjoja, jotka osoittavat Suomen ja
Latvian vilkkaan kanssakäymisen jo vuosisatojen ajan.
Kattavimman ja laajimman mediahuomion kulttuurin puolella sai suomalainen näytelmäkirjallisuus,
Niskavuori-sarjan muodossa. Latvian näyttämöillä pyöri keväällä lähes yhtäaikaisesti kaksi
näytelmää, Niskavuoren nuori emäntä Riian kansallisteatterissa ja Niskavuoren naiset Valmieran
kaupunginteatterissa. Arvokkuutta asialle toi silloisen ulkoministerin Erkki Tuomiojan vierailu ja
tutustuminen isoäitinsä Hella Wuolijoen näytelmän täkäläiseen toteutukseen. Mielenkiinnon
herättämiseksi suurlähetystö oli järjestänyt kriitikoille ennen ensi-iltaa kirjailija Hella Wuolijoen
elämää, persoonaa ja tuotantoa käsittelevän luentotilaisuuden. Samassa tarkoituksessa oli pantu
esille Suomen Teatterimuseon kokoama Hella Wuolijoki -näyttely ensin Riian ja myöhemmin
Valmieran teatterissa.
Kriitikot pitivät hyvän huolen siitä, että molemmista näytelmistä kirjoitettiin koko kevään. Arvosteluissa
pureuduttiin näytelmän sisältöön, toteutukseen, roolisuorituksiin, pukusuunnitteluun mutta ennen
kaikkea Nuori emäntä -näytelmän lavasteisiin. Kritiikki oli pääsääntöisesti myönteistä, mutta lavastus
herätti ihmetystä. Yleisön tottumattomuus minimalistiseen, karuun lavastukseen kultakoristeisten ja
värikkäiden seinien ja pukujen sijaan, sai kriitikot ja yleisön ymmälleen. Jotkut kuitenkin näkivät
lavastajan omalla toteutuksellaan onnistuneesti korostaneen näytelmän sisältöä ja sanomaa. Katosta
roikkuvien perunasäkkien merkitystä ei oikein ymmärretty ja niiden pelättiin putoavan näyttelijöiden
niskaan.
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Suomen eduskuntavaalitulos ja uusi hallitus
Eduskuntavaalien tuloksesta ja uudesta hallituksesta nostettiin esiin naisten suuri osuus sekä
kansanedustajista että ministereistä, mitä pidettiin symbolisestikin tärkeänä, kun naisten
äänioikeuden 100-vuotisjuhlaa oli juuri vietetty Suomessa. Uutisointi keskittyi pitkälti sanomalehti
Dienan "Suomen kaikkien aikojen suosituimmaksi pääministeriksi" tituleeramaan Matti Vanhaseen.
EU ja Suomi
Jorma Ollilan nimi mainittiin paikallisessa mediassa EU:n viisaiden ryhmän perustamisen
yhteydessä. Suurin huomio kiinnittyi kuitenkin ryhmän latvialaiseen jäseneen Vaira Vike-Freibergaan
Terveys
Latvijas Avize kertoi alkoholin tappavan joka päivä kuusi suomalaista ja kuolemantapausten
kasvaneen kolmanneksella tämän vuosikymmenen aikana.
Urheilu
Latvialaiset ovat innostuneita moottoriurheilusta ja Kimi Räikkösen maailmanmestaruus uutisoitiin
näyttävästi. Samoin latvialaiset uutisoivat kattavasti omiin suosikkilajeihinsa (muun muassa jääkiekko
ja keihäänheitto) liittyvät suomalaisurheilijoita koskevat uutiset.

Liettua
Liettuan tiedotusvälineissä oli hyvin laajasti esillä Helsingissä järjestettävät Eurovision laulukilpailut,
varsinkin ennen kilpailuja Suomi oli tiiviisti esillä niin lehdistössä kuin televisiossakin. Noin viikkoa
ennen kilpailun alkua Liettuan aamu-tv-ohjelmassa kerrottiin tulevasta tapahtumasta ja näytettiin
kilpailuun osallistuva Suomen euroviisukappale. Myöskin mainoskatkoissa pyörivät eri maiden
kilpailuun osallistuvat laulut. Televisiossa esitettiin näihin aikoihin sarjaa EU:n eri maista, jonka
yhteydessä kerrottiin myös useampaan otteeseen Suomesta. Liettuan edustajat kehuivat
suomalaisten järjestäjien työtä ammattimaiseksi ja kaiken kaikkiaan antoivat laulukilpailujen
järjestelyistä hyvää palautetta.
Vilnassa kuvattiin keväällä elokuva Stounin sota, jonka käsikirjoittaja ja ohjaaja on Marko
Mäkilaakso. Stounin sota on Mäkilaakson ensimmäinen kokoillan elokuva, jonka pääosaa,
suomalaista luutnantti Laaksoa, esittää suomalainen laulaja ja näyttelijä Mikko Leppilampi. Tämä oli
ensimmäinen kerta kun suomalaiset kuvaavat Liettuassa, jonka elokuvayhtiön Lietuvos Kino Studijan
tiloja ja kuvauslavasteita suomalaiset kehuivat hyviksi ja edullisiksi.
Joulupukin vierailusta Vilnaan uutisoitiin sekä televisiossa että lehdistössä. Suomi sai näyttävyyttä
television pääuutisissa näytetyllä uutispätkällä, kun joulupukki saapuu Vilnan lentokentälle ja häntä
vastaan tullut satapäinen lapsijoukko heiluttaa Suomen lippuja ja toivottaa joulupukin tervetulleeksi.
Myöhemmin samana iltana joulupukki esiintyi television suorassa lähetyksessä kollegansa, Liettuan
Pakkasukon kanssa soittamalla nokkahuilua.
Joulupukki vieraili myös vilnalaisessa lastenkodissa ja esiintyi Vilnan kaupungintalolla pidetyillä
joulumarkkinoilla laulaen Muorinsa kanssa joululauluja, joita joulupukin muori pianolla säesti.
Ennen tätä vierailua Suomi oli televisiossa esillä joulumarkkinoille valmistettujen suomalaisten
piparkakkutalojen yhteydessä. Suomi oli esillä myös lehdistötilaisuudessa, jossa esiteltiin tulevia
joulumarkkinoita, joihin useat maat osallistuivat kukin tekemillään omilla perinteisillä jouluherkuillaan
tai -koristeillaan.
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Voidaan olettaa, että jatkuva uutisointi joulupukista on innoittanut monia liettualaisia toimittajia
tekemään tutustumismatkoja Suomeen. Myös erään tv:n iltaohjelman juontaja lähti yksityismatkalle
Suomeen lastensa kanssa, josta vierailusta on julkaistu laaja artikkeli viihdelehti Klubas:issa.
Suomi oli esillä lokakuussa Lietuvos rytas -lehden internetsivuilla julkaistussa artikkelissa, jossa
kerrottiin Kaunasin Vytautas Magnus -yliopistossa järjestetystä tilaisuudesta. Tällä tilaisuudella
kunnioitettiin suomalaissyntyperäisen filosofin Vosylis Sezemanin (1884-1963), ainutlaatuisen
Baltian alueen ajattelijan, muistoa. Samalla esiteltiin ja otettiin käyttöön Vosylis Sezemanin mukaan
nimetty auditorio ja esiteltiin hänen Estetiikka-teoksensa käännös englanniksi.
Liettualaisille myös uutisoitiin Lietuvos Rytas -pääpäivälehdessä Suomessa järjestettävistä
asuntomessuista laajan kuva-artikkelin kera. Erikoishuomiona mainittiin se, että vaikka suomalaiset
tunnetaan melko sulkeutuneena kansakuntana, niin he kuitenkin avaavat kotiensa ovet
asuntonäyttelyn vieraille. Asuntomessuja käsittelevässä artikkelissaan liettualaiset kiinnittivät
huomiota siihen, millä tavalla suomalaiset rakentavat yhteiskuntansa turvallisuutta. Se perustuu
yhteisvastuuseen eikä teknisiä valvontalaitteita katsota siinä mielessä niin luotettaviksi kuin toisesta
ihmisestä välittämisen, varsinkin tämä ajatus tuli esille asuntomessutaloja esiteltäessä.
Suomen eduskuntavaaleista kirjoitettiin melko suppeasti ja pääfaktat ja eri puolueiden saamat
äänimäärät ilmoitettiin. Vaalien yhteydessä kerrottiin myös pääministeri Matti Vanhasen ja Susan
Ruususen suhteesta. Liettualaisten toimittajien saaman tiedon mukaan kyseinen tapahtuma olisi
voinut vaikuttaa kielteisesti pääministerin suosioon, mutta kävi kuitenkin päinvastoin. Lehdistö arvioi,
että vaikka pääministeri on pitkä ja urheilullinen, hän ei kuitenkaan omaa kovin paljon karismaa.
Hänen ihmissuhteissaan tapahtuneet erilaiset käänteet toivat häntä tavallisia kansalaisia lähemmäksi
ja nostivat vain hänen suosiotaan entisestäänkin.
Kimi Räikkösen F1-maailmanmestaruus oli esillä normaalien urheilu-uutisten yhteydessä, jossa
yhteydessä esitettiin huomiona se, että Räikkönen on päässyt maailmanmestariksi nuoresta iästään
huolimatta ja Räikkösen voittoon vaikuttanut kilpailijan auton hajoaminen myös uutisoitiin.
Suomen valtion omistamalle tontille rakennettava toimisto- ja asuinrakennus, johon myös Suomen
suurlähetystö tulee muuttamaan, oli loppuvuodesta monenlaisten arvioiden ja spekulaatioiden
kohteena.
Suomi oli tässä yhteydessä esillä, koska tontilta kaadettiin paljon puita ja tämä herätti keskustelua ja
ilmeistä vastarintaakin. Oli odotettavissa jopa mielenosoituksia asian tiimoilta, mutta kaikeksi onneksi
niiltä vältyttiin. Suurlähetystön tuleva rakennuspaikka sijaitsee kahden vilkkaasti liikennöidyn kadun
kulmauksessa. Alueella on jo kerrostaloja ennestään, mutta juuri näiden kaadettujen puiden takia asia
oli melko laajasti esillä Liettuan lehdistössäkin. Muun muassa ilmaisjakelulehti 15 minuuttia haastatteli
ihmisiä, joista monet kuitenkin suhtautuivat rakennushankkeeseen positiivisesti ja näkivät siinä
hyvääkin.
Asiasta järjestettiin tiedotustilaisuus ja kerrottiin tulevasta rakennushankkeesta enemmän ja siitä, että
alue tulee entisestään siistiytymään, kun tilalle istutetaan uusia puita ja puistoon luodaan vapaaajanviettomahdollisuuksia ja leikkipaikkoja lapsille.
Yleensäkin Suomesta kirjoitetaan Liettuan lehdistössä neutraalisti ja mainitaan tosiasiat ja
tapahtumat. Suomea yleisestikin pidetään Liettuassa jonkinlaisena mallimaana, joka ottaa luontoon ja
ympäristöön liittyvät asiat huomioon.

Tanska
Tanskalaista mediamaisemaa hallitsevat sisäpolitiikan uutiset, joita väritetään ulkomaisin esimerkein.
Ruotsi ja Norja ovat Tanskassa tuttuja pohjoismaisia vertailukohteita, mutta katseet kääntyivät
Suomeen pakolaispolitiikan ja julkisen sektorin palkkojen osalta.

15

Tanskassa pidettiin syksyllä ennenaikaiset parlamenttivaalit, ja vaalitaistelun loppumetreillä
pääteemaksi nousivat turvapaikanhakijat ja heidän oikeutebsa asua ja työskennellä
vastaanottokeskusten ulkopuolella. Pääministeri Anders Fogh Rasmussen pelkäsi Tanskasta
muodostuvan "pakolaismagneetin", minkä opposition pääministeriehdokas Helle Thorning-Schmidt
kiisti vedoten Suomen tasaisina pysyviin pakolaisvirtoihin lievemmästä lainsäädännöstä huolimatta.
Seurasi kädenvääntö lehdistössä väitteen todenperäisyydestä ja esimerkin vertailukelpoisuudesta
Tanskassa. Kööpenhaminan suurlähetystöltä, Suomen ulkomaalaisvirastolta ja pakolaiskeskukselta
tiedusteltiin pakolaispolitiikan yksityiskohtia, mikä sai Ritzaun toimittajan 12.11.07 lopulta
yksioikoisesti toteamaan, että "Suomi korjaa Fogh:n väärät väitteet".
Toinen Tanskan sisäpolitiikan kuuma aihe vuonna 2007 oli julkisen sektorin palkat. Suomi vedettiin
keskusteluun mukaan, kun Tehyn irtisanoutumiset sekä kannustivat että kauhistuttivat. Kevään 2008
palkkaneuvottelut häämöttävät ja Suomen esimerkin pelätään heittävän bensaa liekkeihin.
Marimekko kukki taas
Suomi oli valokiilassa myös kulttuurin alalla. Kööpenhaminassa nähtiin ennätysmäärä suuria
suomalaisia näyttelyitä, jotka kautta linjan saivat hyviä arvosteluja.
Kööpenhaminan taideteollisen museon laaja Marimekko-näyttely puhkesi kukkaan kevään korvilla,
mikä herätti nostalgisia tunnelmia Tanskan tiedotusvälineissä. Arkistoista kaivettiin Armia Ratian ja
Maija Isolan muotoilun helmiä ja yleisö rynnisti museoon ihailemaan kankaiden loistoa.
Videotaiteilija Eija-Liisa Ahtila kiehtoi tanskalaisia kriitikoita galleria Gammel Strandissa
Kööpenhaminassa alkusyksystä. Surrealistiset videot ottivat Berlingske Tidenden mukaan kantaa
"eksistentiaalisiin kysymyksiin hulluuden ja järjen rajoilla". Jälleen kerran tietoliikenteen lippulaivana
tunnetun maan piristävä kylähulluus viehätti tanskalaisia.
Myös lapset ja nuoret saivat osansa. Helsingin katumuotia esittelevä valokuvanäyttely Hel Looks
herätti hilpeyttä ja kunnioitusta muotitietoisten tanskalaisten silmissä ja muovasi uudelleen
tanskalaisten käsitystä Suomen hieman harmaasta katukuvasta. Syksyllä saivat lapset
vanhempineen ihastella Tove Janssonin originaaleja muumipiirroksia pohjoismaisessa
kulttuurikeskuksessa ja helpotuksekseen todeta muumit leppoisiksi kavereiksi. Monet tanskalaiset
kertovat nimittäin pelänneensä muumeja lapsena.
Lisäksi vuonna 2007 esille nousivat yksittäiset suuret uutiset Suomesta aina Jokelan tragediasta Kimi
Räikkösen voitonjuhlaan. Suomen menestys Pisa-tutkimuksessa tuli kaikille selväksi, mutta sen
taustat hukkuivat Tanskan pohdintaan omasta epäonnistumisesta. Sibeliusta muisteltiin syyskuussa,
Politikenin toimittaja kävi Ahvenanmaalla pyöräretkellä ja Berlingske Tidenden taidetoimittaja raportoi
Helsingin taidemuseoista toimittajavierailun vanavedessä.
Kulunut vuosi ei tiedotuksen osalta poikennut erityisesti edellisistä. Suomesta uutisoitiin Tanskan
tiedotusvälineissä tasaiseen tahtiin, mutta Suomi nousi harvoin pääotsikoihin. Mutta kun nousi, niin
pääosin hyvin myönteiseen sävyyn.

Islanti
Suomen saama näkyvyys islantilaismediassa oli vuonna 2007 edellisvuosien tasolla. Media kiinnitti
huomiota Suomeen lähinnä silloin, kun jotain Islantiin liittyvää tapahtui maassamme. Muutoin
Suomesta uutisoitiin usein muiden Pohjoismaiden yhteydessä.
Suuri osa Suomea koskevista lehtijutuista keskittyi talouselämään ja erityisesti islantilaisten lukuisiin
yritysostoihin Suomessa. Loppuvuodesta esillä oli erityisesti islantilaisyritys Novatorin halu vaikuttaa
Elisan toimintaan. Myös pankkimaailman tapahtumat kiinnostivat islantilaismediaa. Esimerkkeinä
mainittakoon Glitnirin ostama FIM sekä Sampon suuromistaja Exista. Suomalais-islantilaisen
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kauppakamarin perustaminen Helsingissä ylitti myös uutiskynnyksen. Finnair johon viitattiin jopa
suomalais-islantilaisena lentoyhtiönä, sai usein palstatilaa. Muut suomalaisyritykset, joihin
islantilaisilla ei ole suoranaista suhdetta omistusosuuden tai muun kautta, eivät varsinaisesti
kiinnostaneet Nokiaa lukuun ottamatta.
Suomessa tapahtuvista yhteiskunnallisista asioista kirjoitettiin myös. Hoitajien lakkouhka sekä Nokian
vesikriisi noteerattiin, vaikkakin vaatimattomasti. Kevään eduskuntavaaleihin kiinnitettiin enemmän
huomiota. Hallituksen muodostuttua islantilaislehdet kirjoittivat erityisesti naisten enemmistöstä siinä.
Suomalaisministereistä Matti Vanhanen oli oikeastaan ainoa, joka näkyi paikallisten lehtien sivuilla
useampaan otteeseen. Venäjän ilmatilaloukkaukset Suomessa ylittivät myös uutiskynnyksen. Tämä
johtunee siitä, että vastaavaa tapahtui vuoden aikana myös Islannissa. Marraskuussa Jokelan
kouluampuminen nousi luonnollisestikin lehtien pääotsikoihin ja yleisen keskustelun aiheeksi.
Suomalaisten koululaisten menestyksestä Pisa-tutkimuksessa ei enää kirjoitettu kovinkaan runsaasti,
koska asiaa on puitu aikaisempina vuosina jo erittäin paljon. Sen sijaan islantilaisten kehnosta
menestyksestä keskusteltiin.
Suomalainen kulttuuri Islannissa sekä vastaavasti islantilainen kulttuuri Suomessa ovat aiheita, joista
kirjoitettiin tasaisin väliajoin. Kiinnostusta herätti erityisesti elokuvaohjaaja Aki Kaurismäen vierailu
Reykjavikin filmifestivaaleilla. Frettabladid kuvaili ohjaajaa seuraavin sanoin: "Aki Kaurismäki on niin
suomalainen elokuvantekijä kuin olla voi. Oikeastaan niin suomalainen, että on vaikea oivaltaa, millä
tavoin ympäristö on muokannut häntä ja hän Suomi-kuvaa ulkomaalaisten mielissä".
Pohjolan talon tapahtumarikas vuosi toi näkyvyyttä myös suomalaisille muusikoille ja kuvataiteilijoille.
Sopraano Laura Pyrrö, joka Morgunbladidin mukaan "on kasvanut Jean Sibeliuksen musiikin
tahdissa kuten muutkin suomalaiset", esiintyi loppukesästä Pohjolan talolla ja tulkitsi muun muassa
juuri Sibeliusta, joka tunnetaan hyvin Islannissa.
Susanna Majurin valokuvanäyttelyä "Te pohjoiset" ylistettiin. "Suomihan on Pohjoismaista
valokuvauksen Mekka, josta tulee monia arvostettuja nykyvalokuvaajia", kirjoitettiin maan päälehden
Morgunbladidin sivuilla Majurin näyttelystä kertovan artikkelin yhteydessä.
Syksyllä nuori suomalainen kapellimestari Eva Ollikainen johti Islannin sinfoniaorkesteria ja sai tästä
erittäin positiivista palautetta. Morgunbladid kuvaili hänen otteitaan varmoiksi ja toivoi hänen palaavan
Islantiin lähitulevaisuudessa. Suuri osa kansainvälisistä taiteilijoista päätyy pitämään näyttelyjä
pääkaupunkiseudulla muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Suomalaisen Janne Laineen
grafiikkanäyttely Night Reflections oli esillä Pohjois-Islannin Akureyrissä. Silti se huomioitiin myös
Morgunbladidissa. Huomiota kiinnitettiin myös edellisvuoden kiinnostuksen kohteen, Lordin
edesottamuksiin.
Islantilainen kulttuuri Suomessa noteerattiin myös ajoittain. Erityisen positiivisen vastaanoton sai
Vaasan kaupungin suunnitelma järjestää islantilainen kulttuuriviikko keväällä 2009.
Vaikka islantilaisten suosimat urheilulajit eroavat jokseenkin omistamme, huomiota riitti
moottoriurheilijoillemme. Suomen ja Islannin välinen koripallo-ottelu sai myös paljon palstatilaa. Ehkä
yllättävin suomalaisuuteen liittyvä artikkeli oli kuitenkin koko sivun pituinen juttu muurikkapannusta,
joka näyttää tehneen tuloaan Islantiin. "Muurikkapannu on yksi suomalaisten monista hyvin
säilyneistä salaisuuksista", kirjoitti Morgunbladid.
Suomen eduskuntavaalitulos ja hallitus
"On miellyttävää nähdä, etteivät naiset ole vähemmistönä Suomen uudessa hallituksessa kuten
aiemmin. 20:stä suomalaisministeristä 12 on naisia. Nähtäväksi jää millainen (Islannin) uusi hallitus
on toukokuun eduskuntavaalien jälkeen. Saavatko islantilaiset edes varpaitaan sinne, missä
suomalaisten kantapäät jo ovat?" Bladid 26.4.2007
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Venäjä
Moskovan alue
"Käytännöllisesti katsoen yksikään maailmanlaajuinen uutinen ei jäänyt ilman kytköstä meidän
maahamme. Vuonna 2007 Venäjä osoitti jälleen kerran – ja tällä kertaa toivottavasti pysyvästi –
olevansa maailman suurvalta. Se tuli erityisen selkeästi esille muiden valtioiden tekemissä
geopoliittisissa virheissä", julisti Venäjän suurin televisiokanava 1-kanal vuoden lopun johtopäätöksiä.
Muun maailman tekemien virheiden erittely alkoi odotetusti Natosta ja yhdysvaltalaisesta
ohjuspuolustusjärjestelmästä Euroopassa. 1-kanal kertoi, kuinka presidentti Vladimir Putin ja
ulkoministeri Sergei Lavrov kamppailivat helmikuusta lähtien yhdysvaltalaisten kollegoittensa
kanssa, "ettei maailma ajautuisi uuteen varustelukierteeseen".
Helmikuun 1. päivänä Helsingin Sanomien kirjeenvaihtajalle Susanna Niinivaaralle tarjoutui
mahdollisuus testata Venäjän suhtautumista Suomen mahdolliseen Nato-jäsenyyteen. Tuolloin
presidentti Putin isännöi Kremlissä järjestettyä tapaamista venäläisten ja ulkomaisten toimittajien
kanssa. "Tämä kysymys nousee säännöllisesti esille Suomen poliittisissa ja yhteiskunnallisissa
piireissä. Te tiedätte, miten suhtaudumme sotilaspoliittisten liittoumien laajentumiseen yleisesti ja
Nato-maiden laajentumiseen erityisesti... sotilaallisen infrastruktuurin lähentyminen kohti Venäjää
Suomen rajalla ei tule edesauttamaan maittemme välisen ilmapiirin kehittämistä", vastasi Putin
suorassa televisiolähetyksessä.
Heinäkuussa ulkoministeri Lavrov jatkoi Nato-laajentumisen kritisointia tavattuaan suomalaisen
kollegansa ulkoministeri Ilkka Kanervan. Lavrovin mukaan laajentuminen edesauttaa vain kylmän
sodan ajatusmallien uusintamista. Hän liitti Nato-kommentteihinsa maininnan Suomen Etyjpuheenjohtajuudesta vuonna 2008 ja lupasi tiivistä yhteistyötä Venäjän taholta.
Kremlin ääntä kannattavien tiedotusvälineiden syyttävä sormi suuntautui kohti Yhdysvaltoja myös
Kosovo-kysymyksessä. "Washington, joka vuonna 1999 pommitti Serbiaa ja joka vuoteen 2007
mennessä oli perustanut Kosovoon Euroopan suurimman sotilastukikohdan, pyrki vastoin kaikkia
kansainvälisen oikeuden normeja perustamaan Balkanille vielä yhden uuden albaanivaltion", 1-kanal
totesi. "Suomen ex-presidentti Martti Ahtisaaren suunnitelma tarjoaisi Kosovolle itsenäisyyden EU:n
valvonnassa", kertoi uutislähetys ja lisäsi, että "suomalaisen ehdotus" ei edennyt YK:n
turvallisuusneuvostossa Venäjän vastustuksen vuoksi.
Kaikkein myrskyisimpiä tunteita journalisteissa herätti virolainen pronssipatsas, Vapauttajasotilaan
patsas. Sen siirrosta alkoi kuukaudesta toiseen vellonut uutismyräkkä, jossa valtioita jaettiin jälleen
kerran fasismin tukijoihin ja toisen maailmansodan voittajiin.
Myös Suomi imaistiin satunnaisesti tornadon pyöritykseen. Muun muassa uutistoimisto RIA-Novosti
siteerasi Viron hallituksen lehdistötiedotetta, jossa todetaan "Suomen uskovan siihen, että Viro
kykenee itse ratkaisemaan syntyneen tilanteen". Kremliä lähellä oleva Izvestija-sanomalehti kertoi
ulkoministeri Kanervan kannattavan EU–Venäjä-dialogin jatkuvuutta, eikä hän sen vuoksi tukenut
EU–Venäjä-huippukokouksen siirtämistä Viron vaatimuksesta. Toisaalta Kanervan kerrottiin pitävän
tärkeänä, että unionin piirissä osoitetaan solidaarisuutta erityisesti pienille jäsenmaille. Izvestija
uutisoi myös pääministeri Matti Vanhasen kirjoittaneen verkkosivullaan, että patsaan siirtäminen on
suvereenin itsenäisen valtion oma asia.
Tasavallan presidentti Tarja Halonen vieraili Venäjällä Mordvan pääkaupungissa Saranskissa 9.
heinäkuuta. Hän osallistui suomalais-ugrilaisen Shumbrat -festivaalin kolmipäiväisiin avajaisiin.
Saranskiin oli kutsuttu myös Unkarin pääministeri Ferenc Gyurcsany. Vierailun isäntänä toimi
presidentti Vladimir Putin. Vierailu uutisoitiin kaikilla kansallisilla televisiokanavilla ja siitä kirjoitettiin
sekä aluelehdissä että pääkaupungin sanomalehdissä. Lähes kaikissa kirjoituksissa huomioitiin, ettei
Viron valtionjohto saanut kutsua festivaaleille. Saranskin alueen johtava viikkolehti Stolitsa S
puolestaan väitti, että virolaiset kieltäytyivät ottamasta kutsua vastaan.
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Nord Stream -kaasuputkijupakassa Izvestija otti hampaisiinsa järjestäin kaikki, jotka eivät ehdoitta
tukeneet Gazpromin suunnitelmia Itämerellä: "Virolaistutkijat haluavat kieltää Venäjältä kaasuputken
asentamisen", otsikoi Gazprom-Median omistama Izvestija elokuussa. Sitten Ruotsi ja Suomi saivat
osansa: "Ruotsi uhkaa pistää putkihankkeen pakettiin". "Suomalaiset tekevät kaikkensa häiritäkseen
pohjoista kaasuputkea". Loppuvuodesta Suomen näkemykset putken ympäristöselvitysten
välttämättömyydestä ja vaihtoehtoisista reiteistä alkoivat jo päästä otsikoihin.
Taloussanomalehti RBK-daily kertoi syyskuussa, että Tarja Halosen lyhyen Moskovan vierailun
aikana – hänet kutsuttiin Taganka-teatterin johtajan Juri Ljubimovin 90-vuotisjuhliin presidentti ehti
"epävirallisen tiedon mukaan" keskustella Nord Stream -kaasuputkesta kollegansa Putinin kanssa.
Tässä yhteydessä lehti mainitsi, että Suomi on halukas toimimaan välittäjänä Moskovan ja Tallinnan
välille nousseessa konfliktissa.
RBK totesi, että Helsinki on kategorisesti vastustanut niitä syytöksiä, joita uudet EU-maat ovat
esittäneet Venäjää vastaan: "Edes uudet puutullit eivät ole pilanneet kahdenvälisiä suhteita, vaan
suomalaisyritykset jatkavat edelleen tuontia Venäjältä". Suhteiden jäähtymisestä on lehden mukaan
kuitenkin merkkejä. Artikkeli lainasi politiikantutkija Aleksei Muhinan mielipiteitä siitä, että Suomen
puolustusministerin kommentit Venäjä-uhasta ja tiukentuneet rajamuodollisuudet ovat nekin
sidoksissa kaasuputken ympärillä kuhisevaan poliittiseen peliin. Niiden täsmällisiä yhteyksiä
putkihankkeeseen ei kuitenkaan eritelty artikkelissa.
Venäläistiedotusvälineet arvuuttelivat pitkin vuotta, aikooko Suomi estää Venäjän WTO-jäsenyyden
puutullien noston vuoksi. Marraskuussa Viktor Zubkov välitti viestin pääministereiden yhteisessä
lehdistötilaisuudessa. Hänen mukaansa suomalaiset investoinnit Venäjälle ja suomalaisten
liikemiesten oma aktiivisuus ovat avainasemassa puutullikysymyksessä. Televisiokanavien yhteiseksi
kuumaksi uutiseksi nousi pääministeri Vanhasen tuki Venäjän WTO-jäsenyydelle.
Biznes-FM-radiokanava kertoi pääministeritapaamisesta, että Suomi ja Venäjä ovat päässeet
yhteisymmärrykseen rekkajonoja koskevassa ongelmassa: se on lähtöisin tavaraliikenteen
voimakkaasta kasvusta.
Kuin vastauksena pääministeri Zubkovin toivomaan aktiivisuuteen Suomen taholta, UPM-Kymmene
ja venäläinen Sveza-yhtymä järjestivät 19. joulukuuta lehdistötilaisuuden, jossa yritysjohtajat kertoivat
suunnittelevansa sellutehtaan rakentamista Vologdan alueelle Luoteis-Venäjällä. RBK-Daily vihjasi
suunnitelman olevan kytköksissä puutullikysymykseen: "Venäläisten virkamiesten uurastus
vientipainotteisen puuteollisuuden suunnan muuttamiseksi alkaa tuottaa tulosta"..."asiantuntijoiden
mukaan tämäntyyppinen yhteisyritys on vasta alkua ulkomaalaisyritysten laajentumiselle Venäjällä".
Kulttuurin saralla vuosi alkoi perinteisellä suomalaisella elokuvaviikolla. Avauselokuvana nähtiin tällä
kertaa Aleksi Mäkelän Matti, joka veti salin täyteen yleisöä kaikissa näytännöissä. Suomalaisia
elokuvia vietiin Moskovan lisäksi myös Uralin alueella sijaitsevaan Permiin ja sen pieneen
naapurikaupunkiin Kudymkariin. Kummassakin kaupungissa suomalaistarjonta saavutti laajaa
suosiota – myös kulttuuritoimittajien parissa.
Yhdessä-festivaalin ohjelma täytti maaliskuun ensimmäiset kahdeksan päivää. Ohjelmassa oli neljä
seminaaria ja neljä konserttia. Suomesta keskusteluihin osallistuivat muun muassa ministeri
Elisabeth Rehn, tasa-arvovaltuutettu Päivi Romanov ja elinkeinoelämän vaikuttaja Birgitta
Kantola. Kotimaista kulttuuriosaamista esittelivät säveltäjä Lotta Wennäkoski, tanssiryhmä Gruppen
Fyra, lauluryhmä Suden aika ja Husky Rescue -yhtye. Festivaalin kaikki tapahtumat saivat suuret
yleisöt niin saleissa kuin lehtien palstoilla.
Kuun lopussa Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg esitteli uutta kirjaansa
oikeusvaltiosta. Suurlähetystön tiloissa järjestetyssä esittelytilaisuudessa oli läsnä oikeusalan
asiantuntijoita, tutkijoita ja tiedotusvälineitä. Hallbergia haastateltiin televisiokanava Russia Todayn ja
radiokanava Eho Moskvyn lähetyksissä.
Toukokuussa Moskovassa järjestettiin sarjakuvafestivaali Kommissia, jonka yhteydessä taiteilija
Kaisa Leka matkusti paikalle emännöimään taidelajiaan esitteleviä työpajoja. Suomi sai paljon
julkisuutta festivaalin aikana, erityisesti huomioitiin Juba Tuomelan elämänmakuinen Viivi ja Wagner.
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Lisäksi Tretjakovin gallerian uudessa rakennuksessa avattiin suuri yhteiseurooppalainen näyttely. Se
toteutettiin Venäjän ja EU:n yhteistyönä. Myöhemmin toukokuussa oli vuorossa Art-Moskva -näyttely,
jossa suomalaisesta Kaj Forsblomin galleriasta tuli menestynein ulkomaalainen osallistuja.
Enosta lähtenyt näytelmäprojekti Elämän pisarat sai ensi-iltansa yli kuudessakymmenessä maassa
ympäri maailman. Niin myös Moskovassa. Kyseessä oli näytelmä, jonka teemana on ympäristö. Sitä
levitettiin internetissä, ja projekti johti eräässä moskovalaiskoulussa ympäristöaiheisen projektin
toteuttamiseen kaikkien luokkien yhteistyönä.
Kesäkuussa Suomi pääsi otsikoihin muun muassa Jaroslavissa, jossa sai ensi-iltansa suomalainen
kulttuurivientituote SPIN-musikaali. Ensi-iltaa saapui juhlistamaan kulttuuriministeri Stefan Wallin,
joka samalla matkalla tapasi myös Venäjän kulttuuriministerin Aleksander Sokolovin.
Seuraavaksi oli vuorossa Jekaterinburgin kaupunki, jossa säveltäjä Juha T. Koskisen teos sai
kantaesityksensä. Kyseinen teos esitettiin myöhemmin Kultura-radiokanavalla.
Syksyllä rakennustaide oli vahvasti esillä arkkitehtuuriseminaarin muodossa. Seminaariin osallistui
suuri joukko arkkitehtejä ja arkkitehtuuri-opiskelijoita. Lisäksi Moskovan rakennustaiteen museossa
avattiin näyttely "Suomalaisten arkkitehtien saunat ja mökit". Näyttelyllä oli esillä
kahdenkymmenenviiden arkkitehdin omat kesäpaikat valokuvina ja pienoismalleina.
Pääkaupungin tiedotusvälineissä vuoden loppua rytmitti suomalaismusiikin kavalkadi: pianisti Henri
Sigfridsson esiintyi kahdessa konsertissa sellisti Aleksandr Rudinin kanssa, Helsinki Trio osallistui
Baltic Jazz-festivaaliin ja IKRA-klubissa järjestettiin jo perinteeksi muodostunut rock-tapahtuma
Itsenäisyysyö. Pääesiintyjän kunniatehtävä lankesi Don Johnson Big Bandille.
Suomen itsenäisyyden juhlavuotta, ja niin ikään Sibelius-juhlavuotta, vietettiin 4. joulukuuta
konsertissa, jossa Moskovan sinfoniaorkesteri solistina soitti maailmanmainetta niittänyt sellisti Martti
Rousi.
Pisteeksi i:n päälle suurlähettiläs Harry Helenius esitti tervehdyksensä näyttelijä Ville Haapasalolle
1-kanalin lähetyksessä Tähdet jäällä 23. joulukuuta. Tämä oli vuoden katsotuin tv-ohjelma, joten
miljoonat katsojat saivat muistutuksen siitä, että virheetöntä venäjää puhuva elokuvasankari on
kaikesta huolimatta suomalainen.
Pietarin alue
Suomalaisten yritysten investoinnit alueelle, matkailu ja liikenne sekä erilaiset kulttuuritapahtumat
ovat vakiintuneita teemoja Pietarin mediassa. Maiden välisiä poliittisia suhteita koskevan uutisoinnin
Pietarin media jättää yleensä valtakunnallisille tiedotusvälineille.
Yrityksistä eniten huomiota sai Kronštadtissa toimiva Moby Dick -satamayritys, joka huhtitoukokuussa ajautui konfliktiin Pietarin suojapadon rakentajien sekä kaupunginhallituksen kanssa.
Sataman kolmannen vaiheen tonttia ja konttirekkojen liikenneväyliä koskenutta riitaa seurasivat
aktiivisesti varsinkin paikalliset talouslehdet: ruotsalaissomisteinen Delovoi Peterburg ja
Kommersantin sekä Vedomostin paikallisliitteet.
Tilanteiden kehitystä seurasivat myös Pietarin keskeisin uutisportaali Fontanka.ru ja Eho Moskvy uutisradion paikallistoimitus Eho Peterburga. Tapahtumien näkyvän luonteen – esimerkiksi patotien
tukkinut rekkakuljettajien mielenosoitus, yhtiön työntekijöiden yritys estää konttisataman kolmannen
vaiheen aidan purkaminen – takia niistä raportoivat laajasti myös Rossija-kanavan ja NTV:n
paikallisuutiset. Useita artikkeleita ilmestyi kaupunginhallitusta lähellä olevissa Nevskoje vremja ja
Sankt-Peterburgskije vedomosti -päivälehdissä. Konfliktin uutisointi oli enimmäkseen neutraalia.
Kaikki osapuolet saivat äänensä kuuluville, ja Moby Dickin omistavan Containershipsin johtajan
Kimmo Nordströmin lausunnot herättivät runsaasti huomiota. Uutisoinnissa kiinnitettiin huomiota
myös tapahtumien kansainvälisiin ulottuvuuksiin muun muassa Pietarin investointimaineen kannalta.
Kesän aikana tilanne laukesi, ja Severstaltransin ostettua puolet Moby Dickin osakkeista yhtiön
ongelmat näyttävät haihtuneen.
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Runsaasti positiivista huomiota keräsi Nokian Tyresin suunnitelma rakentaa työntekijöilleen asuntoja
Pietarin lähellä sijaitsevaan Vsevoložskiin. Jatkuvasti laajeneva tehdas houkuttelee uutta työvoimaa
rakennuttamalla Hakkapeliitta-kylän, josta työntekijät voivat ostaa asunnon yhtiön takaamalla
edullisella lainalla. Nokian Tyresin toimintaa pidettiin julkisuudessa hyvänä esimerkkinä muille alueen
yrityksille.
Suomalaiset teknologiakeskushankkeet saivat runsaasti palstatilaa paikallisessa lehdistössä. Alan
yrittäjistä eniten huomiota sai huipputekniikkayritysten toimintaympäristöihin erikoistunut Technopolis,
jolla on Pietarissa useita rakennusprojekteja. Lokakuussa talouslehti Delovoi Peterburg julkaisi Oulun
kaupunginjohtajan Matti Pennasen laajan haastattelun, jossa kerrottiin kaupungin
innovaatiotoiminnalle antamasta tuesta. Oulu nähdään hyvänä mallina Pietarille, joka hiljattain
hyväksyi oman innovaatiotoiminnan tukiohjelmansa.
Pietarin lehdissä julkaistaan säännöllisesti laajoja Suomi-matkailua esitteleviä artikkeleita. Suomeen
järjestetyt toimittajamatkat tuottavat runsaasti positiivista julkisuutta. Esimerkkinä mainittakoon
vaikkapa Leningradin alueen päälehden Vestin elokuussa julkaisema yksityiskohtainen kuvaus EteläKarjalan nähtävyyksistä, jonka taustalla on pietarilaisille toimittajille järjestetty tutustumismatka
Lappeenrantaan ja Imatralle. Matkailujuttuja tehdään niin paljon, että toimittajat ovat alkaneet etsiä
uusia, epätavallisia näkökulmia Suomeen. Tällaisia ovat muun muassa keisariperheen lomailu
Kymijoella, Helsingin jugend-arkkitehtuuri, katumuusikon ja ammattimaisen ostosmatkailijan tarinat tai
vaikkapa Delovoi Peterburgissa julkaistu suomalainen baarisanasto. Matkailuun liittyy Suomen ja
Venäjän välisen rajan toiminta, joka rekkaruuhkien takia on yksi Pietarin median vakioaiheista.
Pietarin ja Helsingin välinen nopeajunahanke sekä S-ryhmän Pietariin rakentamat hotellit ovat myös
olleet voimakkaasti esillä.
Kulttuuritapahtumista esille nousee Suomen Pietarin instituutin järjestämä Muzyka Suomi 2007 musiikkivuosi, jonka avasi Anttu Koistisen tähdittämä sähkökantelekonsertti. Toinen merkittävä
tapahtumasarja oli syksyllä pidetyt Helsinki-päivät, joiden pääjuhlaksi muodostui Leif Segerstamin
johtaman Helsingin kaupunginorkesterin Sibelius-konsertti Pietarin filharmoniassa. Huomiota herätti
myös Tove ja Lars Janssonin muumisarjakuvien näyttely Pietarin ensimmäisellä
sarjakuvafestivaalilla. Ruumiinkulttuurin saralla runsaasti näkyvyyttä sai Pietarissa jo toista kertaa
juostu, suomalaisyritysten sponsoroima, Naisten kymppi, johon osallistui myös kuvernööri Valentina
Matvijenko.
Vuoden aikana kolme lehteä – MK v Pitere, Ekonomika i vremja ja Utro Peterburga – julkaisivat
erityiset Suomi-numerot, joissa esiteltiin suomalaista kulttuuria, matkailua ja Pietarissa toimivia
suomalaisyrityksiä.
Petroskoin alue
Karjalan tasavallan mediassa Suomi näkyi pääsääntöisesti myönteisessä valossa. Erilaisten
valtuuskuntien vierailut uutisoitiin paikallislehdissä uskollisesti oli sitten kyseessä
lähialueyhteistyöhankkeeseen liittyvä seminaari tai yhteistyösopimuksen allekirjoitustilaisuus.
Yleissävynä kirjoituksissa on toivomus nykyisen yhteistyön jatkuminen Karjalan talouden ja väestön
elämänlaadun tukemiseksi.
Petroskoin edustuston uuden konsulin Paula Sirkiän virkaanastuminen maaliskuun alussa
noteerattiin niin paikallisradiossa, televisiossa kuin keskeisimmissä lehdissä samoin kuin hänen
ensimmäinen kenttämatkansa Puutoisiin.
Suomi näkyi paikallisessa mediassa EU-yhteyksissä harvemmin. Ylitse muiden nousivat puutulliasiat
ja EU-Venäjä-viisumihelpotussopimuksen soveltamista koskevat yhteydet.
Karelskaja Gubernija -lehti nosti toukokuussa karjalaisten tietoisuuteen Petroskoin
kaupunginneuvoston yksittäisen jäsenen aloitteen pystyttää muistomerkki marsalkka C. G. E.
Mannerheimille Suojun kylään, lähelle Karjalan tasavallan pääkaupunkia. Ehdotus sai vastaansa
mediassa vastalauseiden myrskyn, vaikka Karjalan aloitteen piti ideoijansa mukaan lujittaa Venäjän ja
Suomen ystävyyttä.
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Suomen eduskuntavaalien tulosta kuvattiin Karjalan tasavallan tiedotusvälineissä maltillisesti
kiinnittäen lukijoiden huomiota erityisesti naiskansanedustajien saamaan osuuteen parlamentissa ja
sittemmin hallituksessa.
Presidentti Putinin matka Karjalaan mainittiin eri lähteissä pitkin kevättä ilman presidentin kanslian
virallista vahvistusta. Kun Putin ei sitten saapunutkaan Karjalan tasavaltaan, alettiin etsiä syitä ja
syyllisiä. Karelskaja Gubernija keksi kesäkuussa syyksi vierailun päätavoitteen – tapaamisen Suomen
presidentti Tarja Halosen kanssa – siirtymisen. Lehden lähteen mukaan Suomessa oli laajentunut
Viroa kannattava mieliala ja pyrkimys liittyä Natoon. Halonen olisi lehden mukaan joutunut arvostelun
kohteeksi omassa kotimaassaan, jos olisi julkisesti osoittanut myönteisen suhtautumisensa Venäjän
presidenttiä kohtaan. (Huom. tapaaminen toteutui heinäkuussa Saranskissa.)
Kurjer Karelii -sanomalehti uutisoi muutamaan otteeseen Äänisen seudulle kaavailtavan
teknologiakylän ja sen suomalaiset investoijat. Projektin aiesopimuksen allekirjoittamisesta lehti
kirjoitti elokuun alussa. 100 hehtaarin maatonttia varten on ehdolla kaksikin sijoituspaikkaa, mutta
ensin on tehtävä tonttien maaperätutkimukset. Suomalaiset aikovat artikkelin mukaan investoida
projektiin noin 80 miljoonaa euroa.
Samaiselle Kurjer Karelii -lehdelle Karjalan maa- ja kalatalous- sekä ympäristöministeri Vanda
Patenko antoi haastattelun karjatalouden kehitysnäkymistä. Ministeri kertoi käyneensä kesällä
neuvotteluja Suomen maatalousministeriön kanssa ayshirelehmien toimittamiseksi Mäyräjoen
karjafarmille. Karjalan karjakanta on hyvä, mutta vaatii uusimista, ministeri totesi.
Suomalaisiin kohdistuneet rikokset uutisoidaan yleensä alueellisissa lehdissä samoin kuin muihinkin
ulkomaalaisiin kohdistuneet asiattomuudet.
Suomen itsenäisyyden 90. juhlavuosi huomioitiin näyttävästi paikallisessa mediassa ja erityisesti sen
yhteydessä järjestetyt useat kulttuuritapahtumat. Ylipäätään suomalainen kulttuuri on
paikallismediassa jo historiallisista syistä aina esillä ei niinkään suomalainen urheilu tai
suomalaisurheilijoiden saavutukset. Valtionrajan molemmin puolin vieraillaan erilaisten
kulttuuririentojen myötä ja niistä uutisoidaan myönteisessä hengessä. Karjalan tasavallan Kansallinen
teatteri, joka on Suomen rajojen ulkopuolella ainoa suomenkielinen laitosteatteri, juhlisti 75-vuotista
taivaltaan lokakuussa, mikä ylitti uutiskynnyksen kaikissa tiedotusvälineissä.
Murmanskin alue
Eduskuntavaalit olivat yksi keskeinen Suomea koskenut aihe Murmanskin alueen mediassa.
Erityisesti viestimissä mainittiin Suomen uuden hallituksen naisvaltaisuus, ensi kertaa suurin osa
hallituksen jäsenistä on naisia, 12 kahdeksaa miestä vastaan. Verrattuna edelliseen hallitukseen, joka
muodostettiin vasemmiston ja keskustan koalitiona, nykyinen kallistuu oikealle ja monet hallituksen
keskeiset tehtävät ovat konservatiivien hallussa.
Suomessa vaalikampanjan aikana vierailleet murmanskilaiset toimittajat pääsivät myös näkemään
pääministeri Matti Vanhasen, joka oli Oulun keskusaukiolla käynnissä olleen keskustapuolueen
vaalitilaisuuden keskipisteenä. Tällainen maanläheisyys hämmästytti, sillä Venäjän poliitikot
pysyttelevät tiiviisti turvamiestensä suojissa ja ajavat autoillaan vilkkuvalot päällä.
Myös suomalainen terveydenhuolto sai vierailulla paljon huomiota. Suomen ulkoasiainministeriön
kutsumana Lapin ja Oulun lääneissä vierailleet murmanskilaiset toimittajat havaitsivat yllättäen ilmiön,
joka on sama kuin Venäjällä, kansallisen terveydenhuoltoprojektin. Suomessa sitä alettiin toteuttaa
vuonna 2002, ja sen on suunniteltu jatkuvan vuoteen 2015. Suomalaiset ovat erinomaisia paitsi
nähtävillä olevien fyysisten rakenteiden luomisessa myös ideoiden työstämisessä. Kansallisten
projektiensa suunnittelussa, terveydenhuollon lisäksi myös koulutuksen ja sosiaalitoimen alalla Suomi
on jaettu "palasiin" ja tutkittu tarkkaan, keitä kussakin neliössä asuu, mitä he tarvitsevat, millaisia
palveluita on tarjolla ja millaisia ei. Tämän jälkeen on mietitty, miten kansalaisille turvataan
lähitulevaisuudessa kaikkien palveluiden tasavertainen saatavuus ja silti säilytetään kohtuulliset
hinnat.
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Maatalouden alalla vierailtiin ahkerasti molempiin suuntiin. Alkuvuodesta Murmanskin alueella kävi
Suomen maatalousministeriön valtuuskunta, joka tutustui napapiirin takaiseen karjanhoitoon, ovathan
Suomen ja Kuolan niemimaan ilmasto-olot monessa suhteessa samanlaiset. Kesällä Kuopiossa
pidettyyn Farmari 2007 -maatalousnäyttelyyn osallistui myös joukko Murmanskin alueen
maataloustyöntekijöitä. Kansainvälisen messutapahtuman arvostuksesta kertoo se, että avajaisiin
osallistui itse Suomen presidentti Tarja Halonen.
Myös Suomen ja Venäjän pohjoisten alueiden johtajien tapaamiset näkyivät Murmanskin alueen
mediassa. Murmanskin aluehallituksen delegaatio kävi 21.–22.3. kuvernööri Juri Evdokimovin
johdolla Oulussa virallisella vierailulla. Tapaamisessa käsiteltiin vuosi sitten allekirjoitetun läänien
välisen yhteistyösopimuksen toteutumista ja kumppanuuden kehitysnäkymiä lähivuosina.
Murmanskin alueen kuvernööri Juri Evdokimov ja Lapin läänin maaherra Hannele Pokka tapasivat
Murmanskissa 9.10. Samana päivänä myös Murmanskin alueen ja Lapin läänin yhteistyösopimus
täytti 20 vuotta. Aluejohtajat allekirjoittivat uuden laajan yhteistyösopimuksen, jossa sovittiin talouden,
sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutuksen, urheilun ja turismin aloilla tehtävästä alueyhteistyöstä.
Aluejohtajat tapasivat Murmanskissa järjestetyn kansainvälisen korruption vastaisen seminaarin
puitteissa. Tapahtuma avasi Suomen ja Venäjän välisen, korruption vastaisen yhteistyöhankkeen.
Murmanskissa suomalaisella rahoituksella vuodesta 2005 toiminut Matalan kynnyksen keskus sai
paljon positiivista julkisuutta. Barentsin alueen HIV/AIDS -ohjelman puitteissa toteutettu keskus
tarjoaa maksutta psykologi- ja terveyspalveluja sekä HIV- ja hepatiittitestejä. Onnistuneen projektin
innostamana vastaavia keskuksia on suunniteltu avattavaksi muuallekin Luoteis-Venäjälle. HIV/AIDS
-ohjelman päätösseminaari pidettiin Murmanskissa lokakuussa.
Kulttuurin puolelta sai näkyvyyttä muun muassa Murmanskin Aluetieteellisessä museossa pidetty
näyttely arktinen Venäjä filmiarkistoissa. Näyttely järjestettiin Rovaniemellä sijaitsevan Lapin
yliopiston arktisen keskuksen koordinoiman Aarre (Arktisten arkistojen ja filmien restaurointi Barentsin
alueella) -projektin puitteissa.
Uutiseksi nousi myös Murmanskin alueella toimivan suomalaisyritys Eurotiivin voitto tarjouskilpailussa
Venäjän suurimman rakennuksen, Pietarin talvipalatsin ikkunaremontista, sekä Suomen Pietarin
pääkonsulaatin Murmanskin toimipisteen uuden konsulin Pirkko Mäkikokkilan virkaanastuminen.
Suomalainen yhteiskunta ja talous
Suurlähettiläs Helenius antoi vuoden aikana useita haastatteluja, joissa käsiteltiin Suomen taloutta.
29.10. Itogi-lehti julkaisi haastattelun, jossa häneltä tiedusteltiin muun muassa "kuinka aktiivisesti
venäläinen bisnes sijoittaa Suomeen?". "Suomen talouden kilpailukyky on varsin korkea. Suurimman
osan viennistämme muodostavat korkean teknologian tuotteet. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettekö
maamme tarvitsisi ulkomaisia sijoituksia. Niitä saadaankin, muttei siinä mittakaavassa kuin me
haluaisimme. Tilanne on sellainen, että sijoittajien keskuudessa maastamme on muodostunut kuva
taloudesta, johon tehdyt investoinnit eivät anna oleellista voittoa. Voi olla, että he pitävät verojamme
korkeina. Tosin ongelmana on varmaan se, että Suomi sijaitsee varsin kaukana tärkeimmistä
eurooppalaisista markkinoista. Meillä on myös paljon yrityksiä, joissa on venäläistä pääomaa. Tosin
suurin osa niistä on pieniä ja harjoittaa pääasiassa vienti- ja tuontitoimintaa, ts. ostaa tavaraa
Suomessa ja vie sitä Venäjälle. Viime vuosina tavaranvaihto maidemme välillä on kasvanut mm.
heidän ansiostaan. Suuremman liiketoiminnan osalta muistan suoralta kädeltä vain kaksi hanketta.
Ne ovat kauppa, jolla Lukoil osti huoltoasemaverkon Suomesta, sekä Norilsk Nickelin hiljattain
tekemä investointi metallurgia-alan tehtaaseen", kertoi Helenius.
5.12. suurlähettiläs Helenius kutsuttiin kaikille toimittajille avoimeen lehdistötilaisuuteen, jonka järjesti
viikkolehti Argumenty i Fakty. Monet paikalle saapuneista tiedotusvälineistä raportoivat, että Suomi ei
pidä Nord Stream -putkeen kytkeytyviä ongelmia poliittisina vaan ympäristöön liittyvinä. Samassa
yhteydessä tiedotusvälineet panivat merkille sen, että Suomella ei ole tarvetta lisätä Venäjältä
tuotavan kaasun määrää. RBK-televisiokanava huomioi, että Suomen huoli ympäristökysymyksistä ei
liity pelkästään Nord Stream -projektiin. Suurlähettilään vastauksista poimittiin esimerkiksi Itämeren
tankkerikuljetukset, joiden turvallisuuteen liittyvistä seikoista keskustellaan Venäjän kanssa.
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Uutistoimisto Regnum välitti raportin, jossa todettiin rekkajono-ongelman perustuvan Venäjän
jäykkään byrokratiaan. Uutisessa siteerattiin suurlähettiläs Heleniusta, joka totesi, että
tarkastuspisteillä toimii kahdeksan Venäjän viranomaistahoa kun Suomen puolella niitä on vain kaksi.
Regnumin toimittaja otti hieman yllättäen jälleen esille puolustusministeri Jyri Häkämiehen
esiintymisen hänen Yhdysvaltain vierailullaan. Helenius totesi uutisraportissa, että kohu lähti elämään
omaa elämäänsä, koska puheesta otettiin erilleen huomiota herättäneet kolme sanaa. "Itse asiassa
puhe sisälsi erittäin positiivista suhtautumista Venäjään", totesi suurlähettiläs ja lisäsi, että
suomalaisessa keskustelussa Venäjää ei koeta uhaksi. Tämän päivän turvallisuushaasteet löytyvät
muualta: kansainvälisestä terrorismista ja ympäristökysymyksistä.
Nezavisimaja gazeta esitti 16.11. kysymyksen, "Miksi suomalaislapset ovat venäläisiä koululaisia
sivistyneempiä"? Artikkeli syventyi pohtimaan Pisa-testien sisältöä. Niiden kerrottiin suuntautuvan
todellisesta elämästä lainattuihin ongelmanratkaisutilanteisiin. Kun Venäjällä toistellaan iskulausetta
"suurista tiedoista", Suomessa puhutaan "suurista hyödyllisistä tiedoista". Nezavisimaja gazetan
mukaan koulun penkkejä kuluttavilla suomalaisnuorilla on käytännön läheinen käsitys siitä, mitä
esimerkiksi ovat verot, pankit ja erilaiset asiakirjat. Kun venäläiset siirtävät matemaattisin keinoin
vettä yhdestä altaasta toiseen, suomalaiset laskevat tavaran hinnan ensin 15 prosentin muutoksen
jälkeen ja sitten 10 prosentin. Tällainen lähestymistapa auttaa kehittämään kulutustietoutta. Artikkeli
taustoitti suomalaista koulutusjärjestelmää sillä, että se on lainannut paljon entisestä Neuvostoliitosta.
Siihen on kuitenkin liitetty myös yksilökohtainen lähestymistapa oppimiseen, opettajien korkea
ammattitaito, keskitetty hallinto ja eri paikkakunnille suunnattu tuki. Ihmeellisimpänä Nezavisimaja
gazeta piti sitä, että kouluja ei rasiteta jatkuvilla tarkastustoimilla vaan työ perustuu luottamukseen.
Suomi 90 vuotta
Riippumattoman Kommersant-sanomalehden Vlast-liite julkaisi 26.11.07 laajan historiataustan siitä,
kuinka "kohta tulee kuluneeksi 90 vuotta siitä, kun Lenin antoi Suomelle virallisen itsenäisyyden".
Kirjoitus antoi ehkä hieman liian ruusuisen kuvan Tsaarin Venäjän vallanpidosta Suomen
suurruhtinaskunnassa, mutta kertoi mielenkiintoisia yksityiskohtia muun muassa metsäkaupan alusta,
infrastruktuurin nopeasta kehittymisestä ja Suomen aseman muuttumisesta voimakkaasti
militarisoituvan Saksan ja Venäjän välissä sekä geopoliittisen paineen aiheuttamista
venäläistämistoimista 1800-luvun loppupuolella.

Puola
Suomi oli melko hyvin esillä puolalaisissa tiedotusvälineissä vuonna 2007. Suurlähetystön
havaitsemia sanomalehtijuttuja oli noin 250 (vuonna 2005 juttuja oli noin 60). Tämän lisäksi The
Warsaw Voice -lehti julkaisi Suomi-erikoisnumeron ja Newsweek Poland julkaisi Puola-Skandinavia
numeron, jossa Suomikin oli mukana. Myös sähköisissä viestimissä Suomi oli jonkin verran esillä.
Suomen eduskuntavaalit, uusi hallitus ja ulkopolitiikka
Suomen eduskuntavaaleista uutisoitiin vaatimattomasti. Vaaleja nimitettiin persoonien kilpailuksi,
joihin ottivat osaa missi, hiihtäjä, curlingpelaaja, koomikko ja runoilija. Eniten palstatilaa sai Matti
Vanhanen, jonka suhde Susan Ruususen kanssa nosti kirjoituksissa tylsästä poliitikosta lähes
sankariksi. Vanhasta verrattiin Urho Kekkoseen, joka myös viihtyi naiskauneuden parissa.
Puolalaisten silmissä suomalaiset poliitikot vaikuttavat tavallisilta ihmisiltä, joilla ei ole salaisuuksia ja
joihin on helppo samaistua. Uuden hallituksen ulkopolitiikasta mainittiin lyhyesti, ettei Suomen uskota
liittyvän Natoon, vaikka pääministeri Vanhanen ei suljekaan mahdollisuutta pois.
EU ja Suomi
Suomi mainittiin monesti muiden EU-maiden rinnalla eri yhteyksissä. Lisäksi julkaistiin Alexander
Stubbin ja Ari Vatasen haastattelut, joissa europarlamentaarikot painottivat yhteistyökyvyn tärkeyttä
EU:ssa. Ahvenanmaalla vallitsevasta tyytymättömyydestä Euroopan unionin toimintaan oli laaja
artikkeli.
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Puolan ja Suomen välejä lämmitti yhteinen taistelu vodkan määritelmästä, josta kirjoitettiin paljon.
Aleksander Stubb sai sanomansa julkisuuteen: "En ole Kaczy skin veljesten kiihkeä kannattaja,
mutta vodkan määritelmää he puolustivat urheasti ja palkkioksi lähetän heille pullon suomalaista
vodkaa."
Suomalainen yhteiskunta ja talous
Nokian tie kumisaapastehtaasta huipputeknologiayritykseksi on puolalaisille hyvä esimerkki Suomen
talouden rakenteiden toimivuudesta. Puolalla on opittavaa siitä, miten pieni maa pystyy kilpailemaan
globaaleilla markkinoilla ja vielä siten, että yritykset maksavat veroja Suomeen. Tämä perustuu
hallituksen tukeen yrityksille, mutta se vaatii avoimuutta ja Suomihan on maailman vähiten
korruptoitunut maa.
Hyvin paljon julkisuutta saivat Patrian Rosomak-miehistönkuljetusvaunut. Jaroslaw Kaczy skin
johtaman hallituksen lupauksiin kuului sotilastiedustelupalvelun lakkauttaminen. Tähän liittyvässä
laajassa raportissa esitettiin epäilyjä myös Rosomak-kaupoista, lähinnä tarjouskilpailun
rehellisyydestä. Aihetta puitiin lehdissä koko kevät. Mediassa esiintyneitä virheitä ja
väärinymmärryksiä korjasivat niin Patrian edustajat kuin suurlähettiläs Jan Storekin. Sittemmin
Rosomakit ovat joutuneet tositoimiin Puolan joukkojen käytössä Afganistanissa sekä Irakissa ja
osoittautuneet käytössä erinomaisiksi. Tämä noteerataan lehdistössä säännöllisesti.
Puolassa vastustetaan kiivaasti Itämeren pohjalla kulkevaksi suunniteltua Venäjän ja Saksan
Nordstream-kaasuputkihanketta. Suomi tekee päätöksen siitä, sallitaanko putken kulkea Suomen
talousvesillä vasta perusteellisen ympäristöarviointiin jälkeen. Mediassa Suomen lähtökohtia ei ole
täysin ymmärretty, vaan Suomea on yhtäältä kritisoitu siitä, että se hyväksyy putken ja toisaalta
kirjoitettu Suomen vastustavan hanketta.
Katolisessa Puolassa huomattiin myös naispappien lukumäärän kasvaminen Suomessa. "Hame-papit
taistelevat paikasta saarnastuolissa" ja taistelu sujuu hyvin, sillä laskelmien mukaan vuonna 2015
naiset ovat papiston enemmistönä koko Suomessa. Samalla esitellään tasa-arvoa Suomessa
mainitsemalla, että hallituksen ministereistä yli puolet on naisia ja että eduskunnassa heitä on 42 %.
Naisten asema on tiedotusvälineiden mukaan vahva ammattiliitoissa ja aluehallinnossa ja Suomella
on toista kauttaan istuva naispresidentti.
Jaros aw Kaczy skin hallitus aloitti Puolassa niin sanotun lustraation, jossa julkisissa viroissa olevien
henkilöiden on kirjallisesti selvitettävä suhteensa kommunismin ajan salaisiin palveluihin. Niinpä täällä
seurattiin myös Suomessa puhjennutta keskustelua suomalaisten Stasi-yhteyksistä, niin sanotun
"Tiitisen listan" julkisuudesta ja suurlähettiläs Alpo Rusin oikeudenkäynnistä. Lehdissä selostettiin,
ettei pääasia avoimuudestaan tunnetussa Suomessa ollut se, kuka oli ollut Itä-Saksan agentti, vaan
se, miksi Supo salasi totuuden Stasi-yhteyksien laajuudesta.
Professori Seppo Hentilän haastattelun mukaan Supo halusi salailullaan suojella omia upseereitaan,
joilla oli Stasi-yhteyksiä. Huomautettakoon, että Puolan sotilastiedustelusta tehdyn raportin
julkistamisesta nousi suuri kohu, kun sen katsottiin vaarantavan sekä mukana olleiden turvallisuuden,
että paljastavan liikaa puolalaisten salaisten palveluiden toiminnasta.
Kulttuuri
Suomalais-puolalainen arkkitehtitiimi ALA Architects Ltd ja Grupa 5 saivat kunniamaininnan Varsovan
nykytaiteenmuseon arkkitehtikilpailussa. Voitto meni sveitsiläiselle Christian Kerezille, jonka
suunnitelma joutui ankaran kritiikin kohteeksi heti kilpailun ratkettua. Tilanne kärjistyi niin, että
Varsovan nykytaiteen museon johtaja Tadeusz Zieli ski sanoi eroavansa virastaan ja taistelevansa
suomalais-puolalaisen projektin puolesta. Tämän hetkisten tietojen mukaan Kerezin projektia ollaan
viemässä eteenpäin. Zieli ski ei ole johtanut nykytaiteen museota enää kesäkuun 2007 jälkeen.
Puolassa vierailevista suomalaisista esiintyjistä eniten kiinnostusta herätti mieskuoro Huutajat, jonka
ainutlaatuisia esiintymisiä maailmalla kehuttiin ja kummasteltiin useammassa lehdessä. Euroviisut
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toivat jonkin verran yleistä julkisuutta Suomelle. Mainintoja mediassa keräsivät myös Puolan
juutalaisten historiallisen museon suunnittelut arkkitehti Rainer Mahlamäki, säveltäjä Kaija
Saariaho, jatsimuusikot Alexi Tuomarila, Anders Jormin ja Markku Ounaskari, jotka esiintyvät eri
kokoonpanoissa melko usein Puolassa sekä keikkojensa ansiosta Leningrad Cowboys, Värttinä ja
Apoclyptica.
Suomen 90-vuotinen itsenäisyys näkyi The Warsaw Voice -lehden julkaisemassa joulukuun Suominumerossa, jossa ilmestyi muun muassa suurlähettiläs Jan Storen haastattelu sekä juttuja Itämeren
suojelusta, suomalaisen kevyen musiikin menestyksestä maailmalla sekä vodkasta. Puola on
Finlandia vodkan suurin markkina-alue
Urheilu
Suomi on ollut tänä vuonna esillä urheilussa edellisiä vuosia näkyvämmin. Ykkösaiheena oli
syyskuussa 2007 pelattu Suomi–Puola jalkapallo-ottelu, jota Puolan pääministeri Jaros aw Kaczynski
matkusti Helsinkiin katsoman pääministeri Vanhasen kanssa. Peli oli tärkeä, sillä Suomi onnistui
yllättäen kukistamaan Puolan 3-1 vuotta aiemmin pelatussa ensimmäisessä karsintaottelussa.
Suurlähetystön edustajat kommentoivat sekä peliä että liikuntakulttuuria yleensä Suomessa
yksityisellä tv-asemalla TVN:llä ja radiossa.
Peliä analysoitiin tarkasti sekä ennen että jälkeen ottelun. Suomen menestystä kuvattiin muun
muassa seuraavasti: "Jos joku olisi muutama vuosi sitten sanonut baarissa, että Suomella on
mahdollisuus päästä pelaamaan EURO 2008:ssa, baarimikko olisi kieltäytynyt myymästä hänelle
lisää olutta."
Mäkihypyn suosio tiedotusvälineissä jatkui todelliseksi urheilusankariksi nousseen Adam Ma yszyn
kotimaassa. Eniten palstatilaa veivät Puolan mäkihyppyjoukkueen valmentaja Hannu Lepistö sekä
Puolassa hyvin suosittu, nuorten puolalaisten hyppääjien sankari ja idoli Janne Ahonen.
Moottoriurheilun puolella Suomelle raivasivat säännöllisesti palstatilaa Kimi Räikkönen, Marcus
Grönholm ja Mikko Hirvonen. Eräs päivälehti onnistui saamaan pitkät haastattelut Mika Häkkiseltä
ja Keke Rosbergilta. Räikkösen maailmanmestaruutta F 1:ssä pidettiin ansaittuna. Vakoilujupakkaan
viitaten kirjoitettiin, että sitä mitä FIA ei vienyt McLarenilta (Hamiltonin ja Alonson pisteet), sen veivät
kohtalo ja kylmäverinen suomalainen Ferrarillaan.

Saksa
Suomalainen kulttuuri nousi vuonna 2007 näkyvästi esille saksalaisissa tiedotusvälineissä. Koska
tarjolla oli myös unohdettua, uutta ja yllättävää taidetta, tiedotusvälineet innostuivat ja peilasivat
suomalaisuutta näiden kautta. Suomalaisesta kulttuurista löytyy siis vielä saksalaiselle laatulehdistölle
skuupin aineksia, joihin ne rohkeasti tarttuvat. Viime vuoden "löydöt" Henry Parland, Helene
Schjerfbeck ja Eero Aarnio ovat Euroopan marginaalissa vaikuttaneita taiteilijoita, mutta silti heillä
on vahva yhteys yleiseurooppalaiseen kulttuuriperinteeseen. Tiedotusvälineiden uutiskynnyksen
ylittäviä yhteiskunnallisia kestoteemoja olivat aikaisempien vuosien tapaan maamme toimiva
koulutusjärjestelmä ja ydinenergiapolitiikka.
Saksalaisille sanomalehtien lukijoille suomalaisen kulttuurin koko kirjo tuli tutuksi olipa sitten kyse
Magnus Lindbergin uusimmasta sävellyksestä Seht die Sonne, joka sai elokuussa maailman
kantaesityksensä Berliinin filharmoniassa, tai Apocalyptican Berliinin konsertin arvostelusta. Hyvin
erilaisia juttuja yhdisti lähes kliseeksi muodostunut määritelmä suomalaistaiteilijoista omaperäisinä ja
luovina erikoisuuksina. Olli Mustonen on "eksentrikko" , Magnus Lindberg "aina uudelleen itsensä
luova", Eero Aarnio on "tulevaisuuden lahjoittaja" ja Apocalyptican muusikot "selloja soittavia pahoja
poikia".
Aarnion retropop osui Saksassa ajan hermoon. Suurlähetystön järjestämä näyttely herätti Saksassa
kymmenien lehtien sekä valtakunnallisen television kiinnostuksen. Arvovaltaisen Die Zeit-lehden
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laajasta henkilöhaastattelusta lähti mielenkiinto leviämään, ja muotoilulehtien lisäksi esimerkiksi useat
päivälehdet tekivät "mukavuuden, pyöreyden ja ikuisuuden mestarista" juttuja. Viesti, että Suomi oli
aikaansa edellä jo 60-luvulla, meni perille. Aarniosta tuli Saksan mediassa
"vallankumouksellinen","retropop-legenda" ja "popin kuningas". "Tämä mies on kulttuurihistoriaa",
totesi Die Zeit.
Pohjoismaiden suurlähetystöjen yhteisessä Felleshusissa esillä oleva Helsingin taidehallin
retrospektiivinen näyttely keräsi ennätysyleisön.
Frankfurter Allgemeine Zeitung löysi Henry Parlandin romaanin Sönder saksannoksen ja julkaisi sen
kokonaisuudessaan päivittäisenä jatkokertomuksena lehden kulttuurisivuilla. Sönder on ensimmäinen
suomalaisromaani, joka on ennakkoon julkaistu FAZissa. Parland vie lukijan 20-luvun Helsingin
boheemipiirien ytimeen. ”Vaikka hänen romaaninsa noudattaakin Proustilta lainattua ideaa, löytää
kertoja nopeasti oman, toisinaan sarkastisen, toisinaan rosoisen äänensä", kirjoittaa Süddeutsche
Zeitung 20.11.
Hampurissa ensimmäinen pelkästään Helene Schjerfbeckin töitä laajasti esittelevä, Pohjoismaiden
ulkopuolella järjestetty näyttely sai runsaasti palstatilaa. "Abstraktion susi naturalismin lampaan
vaatteessa" otsikoi Die Welt -lehden toimittaja Julika Pohle artikkelinsa, jossa hän ihmettelee, kuinka
Schjerfbeckin mestarilliset, vaikkakin hiljaiset ja itseensä sulkeutuneet teokset ovat voineet säilyä
näinkin tuntemattomina. Hän lupaa rohkeille taiteenystäville: jos antautuu teosten kauneudelle,
sivuuttaa niiden torjuvan asenteen ja tutkii niitä ajan kanssa, palaa museosta toisena ihmisenä.
"Armottomia oman itsensä tutkiskeluja" lupaa Hamburger Abendblattin toimittaja Matthias
Grezschel, jonka mukaan katse pohjoiseen kannattaa aina, sillä pohjoismainen taidehistoria tuo
keskieurooppalaisille aina uusia yllätyksiä. Myös Grezschel kysyy, miksei Schjerfbeckin töitä ole jo
aikaisemmin esitelty Pohjoismaiden ulkopuolella.
Kieler Nachrichten kirjoittaa "Suomen metsien avantgardistista" ja kuvailee Schjerfbeckiä syvälle
ulottuvana löytönä. Suuret, syvät silmäkuopat, esiin työntyvät poskipäät ja lähes pääkallomaiset
omakuvat ovat esimerkkejä sisäisen syvyyden mestarillisesta havainnollistamisesta. Abstraktioon
viittaavat, rauhalliset asetelmat ja hiljaiset nurkkaukset, jotka on maalattu rauhattomalla virtuositeetilla
ja intensiivisellä tiiviydellä, täydentävät retrospektiivin.
Näyttelyn suosio sai myös Hörzu-lehden ottamaan Schjerfbeckin Toipilaan motiiviksi kuvaarvoitukseen, jossa toiseen samanlaiseen kuvaan on ujutettu kymmenen virhettä, jotka lukijan täytyy
kuvia vertailemalla löytää. Kuvan vieressä on viite näyttelyyn, jossa alkuperäinen teos on nähtävillä.
Tasavallan presidentti Tarja Halosen valtiovierailu Berliiniin ja Müncheniin toukokuussa huomioitiin
ennakkohaastattelujen suurlähetystön ja Deutsche Wellen järjestämän tilaisuuden ansiosta.
Ennakkohaastatteluissa Süddeutsche Zeitungin ja Der Tagesspiegelin toimittajia kiinnostivat ennen
kaikkea perhepoliittiset ja koulutusjärjestelmään liittyvät kysymykset sekä myös
hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden näkymät sekä tasa-arvokysymykset. Artikkeleissa näkyi
Suomen mallimaan maine Saksassa. Vierailun aikana toimittajien kiinnostus liittyi meneillä olevaan
Viron patsaskiistaan.
Eduskuntavaaleista kirjoitettiin Saksan tiedotusvälineissä ahkerasti. Jutuissa keskityttiin
ennakkosuosikki Matti Vanhaseen, hänen persoonaansa ja yksityiselämäänsä. Vaalituloksen
katsottiin merkitsevän sosialidemokraattien aikakauden loppua Tanskan ja Ruotsin jälkeen nyt myös
Suomessa. Hallitusohjelman Nato-optio sekä avoimeksi jätetty ydinvoimakysymys kiinnostivat.
Alhainen äänestysprosentti sekä naisten korkea osuus eduskunnassa huomioitiin.
Suomen pyrkimys selvittää suhteet Natoon sai jonkin verran huomiota Saksassa. Kansalaisten
todettiin edelleen suhtautuvan kielteisesti Suomen Natojäsenyyteen. Nato nousi esille myös arvioissa
uudesta hallituksesta. Maan johtavat lehdet arvioivat Suomen Nato-optiota eri näkökulmista. Der
Spiegel piti piristävänä, että alunperin sosialidemokraattinen presidentti joutuu nyt johtamaan
ulkopolitiikkaa konservatiivisen ulkoministerin kanssa ja enteili valtataistelua. Useat lehdet arvioivat
Suomen panostavan omaan puolustuskykyyn ja Nato-yhteistyön kehittämiseen. Monet lehdet
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arvelivat, että Suomi haluaa pitää kiinni mahdollisuudesta liittyä Natoon, mutta sen ei uskottu
lähiaikoina johtavan jäsenyyshakemukseen.
Saksa seurasi Suomea EU-puheenjohtajamaana ja tiedotusvälineissä Suomi sai pääsääntöisesti
kiitosta puheenjohtajuuden hoidosta. Saksan puheenjohtajuuden aikana uutisoinnin painopisto oli
Saksassa ja Suomi esiintyi EU-asioissa vain satunnaisesti. Saksan tiedotusvälineet noteerasivat
esimerkiksi Itä- ja Pohjoissuomen susiongelman ja Jorma Ollilan jäsenyyden EU:n viisasten
ryhmässä. Berliinissä vietettiin näyttävästi EU-puheenjohtajuuden 50-vuotisjuhlaa ja Suomen ständi,
jossa pidettiin suomen kielen pikakursseja Muumipeikon seikkaillessa alueella, huomioitiin useissa
televisiolähetyksissä.
Vertailujournalismi on edelleen suosittua Saksassa ja edelleen Saksaa verrataan Suomeen.
Kolmannen Pisa-vertailun voitto toi taas paljon julkisuutta, vaikka se tuntui jo olevan Saksan
tiedotusvälineille itsestäänselvyys. "Onko Suomessa kaikki paremmin", kysyi muun muassa Suomeen
reportaasimatkalle lähtenyt Die Zeitin toimittaja. Hän totesi, että opettajakoulutus on Suomessa
huippua, mutta ongelmiakin maassa löytyy. Hessenin sosialidemokraattien puolue nimitti Suomen
opetushallituksen opetusneuvoksen Rainer Domischin osavaltion varjo-opetusministeriksi, mikä toi
lisää julkisuutta suomalaiselle koulujärjestelmälle.
Suomen ydinvoimapolitiikka kerää sekä kielteistä että myönteistä huomiota. Saksassa ydinvoima on
kiistelty teema, joka myös heijastuu lehtien palstoilla. Rakenteilla olevan Olkiluodon ydinvoimalan
kolmas reaktori sai paljon kielteistä huomiota viivästyneiden rakennustöiden ja nousseiden
kustannusten takia. Toisaalta useat lehdet suhtautuivat myönteisesti Suomen ydinvoimaratkaisuun.
Samat tahot pitävät Saksan ratkaisua luopua ydinvoimasta järjettömänä. Juuri Olkiluoto 3:n takia
Suomi on suosittu vertausmaa energiapolitiikasta kirjoittaessa.
Suomi 90 vuotta
Saksan rooli Suomen itsenäisyyden saavuttamisessa oli suurlähetystön järjestämän seminaarin
aiheena. Keskusteluun ottivat osaa muun muassa prinssi Rainer von Hessen, kansanedustaja Erkki
Tuomioja sekä Humboldt-yliopiston emeritusprofessori, tohtori Heinrich August Winkler. Tilaisuus
herätti jonkin verran kiinnostusta myös mediassa, ja poiki muun muassa Suomen 90-vuotisesta
historiasta ja geopoliittisesta asemasta kertovan suuren artikkelin Frankfurter Allgemeine Zeitungissa.
Urheilu
Saksassa seurataan hyvin tarkasti suomalaisten urheilua. Kimi Räikkösen maailmanmestaruus
huomioitiin laajalti, mutta myös mäkihyppääjä Janne Ahonen on urheilusivujen kestojulkkis.

Länsi- ja Keski-Eurooppa
Irlanti
"It happened in November", Dubliners-yhtye lauloi aikanaan. Vuonna 2007 Suomi sai eniten
julkisuutta Irlannissa juuri marraskuussa. Presidentti Tarja Halosen valtiovierailu 11–14.11. toi paljon
myönteistä julkisuutta Suomelle. Sen sijaan sitä edeltäneet Jokelan surmanteot 7.11. johtivat
myötätunnon lisäksi myös kriittisiin kirjoituksiin. Marraskuussa tuli julki myös epäilyt suomalaisen
lääkärin tekemistä lukuisista virheellisistä syöpädiagnooseista Corkissa ja Galwayssa.
Siinä missä EU-puheenjohtajuus 2006 toi Suomelle myönteistä julkisuutta Irlannissa, valtiovierailu
toimi samoin 2007. Irish Timesin ja Irish Examinerin toimittajat kävivät ennakkoon haastattelemassa
presidentti Halosta Helsingissä. Kirjoituksissa häntä kuvattiin muun muassa lujatahtoiseksi ja
ihmisoikeuksien puolestapuhujaksi. Lehdet kertoivat myös presidentin kannoista EU:n
uudistussopimukseen, maataloustukiin ja Venäjä-suhteisiin. Haastattelun lisäksi Irish Examiner
julkaisi artikkelit Suomen hyvästä työstä liikennekuolemien sekä itsemurhien ehkäisyssä.
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Kummassakin artikkelissa painotettiin että Irlannilla on kyseisissä asioissa opittavaa Suomelta. Irish
Timesin presidenttiä haastatellut toimittaja teki myös laajan jutun Nokiasta.
Vierailun aikana irlantilainen media nosti Suomen samanmieliseksi maaksi varsinkin EU-politiikassa
ja rauhanturvatoiminnassa. Suomalaisten panosta Pohjois-Irlannin rauhanprosessissa käsiteltiin
myönteisessä hengessä. Presidentti Halosen käynti Newgrangen muinaishaudalla ja Boynen
taistelupaikalla sai myös julkisuutta. (Irish Times, Irish independent, Irish Examiner 10–15.11.)
Jokelan koulusurma oli ykkösuutinen kaikissa irlantilaisissa tiedotusvälineissä. Suomi sai osakseen
myötätuntoa: "Suomalaisten legendaarinen stooalaisuus vaihtui avoimeen suruun" Irish Independent
kirjoitti 9.11. Toisaalta lehdet arvostelivat Suomen liberaaleja aselakeja. Tapauksen uskottiin myös
vahingoittavan Suomi-kuvaa. "The people of Finland are known to be sensitive to their international
image and often complain that their country is portrayed as a gloomy northern outpost of Europe,
where long and dark winters drive people to bring drinking, suicide or random outburst of violence.
Wednesday's bloodshed did little to help", kirjoitettiin Irish Independentissa 11.11. On todettava että
osa irlantilaislehtien julkaisemista artikkeleista oli syndikaattien kiertojuttuja, lähinnä englantilaisten
lehtimiesten kirjoittamia.
Kielteistä julkisuutta toi myös Galwayn ja Corkin yliopistosairaaloissa tapahtunut syöpäskandaali,
josta epäiltiin Libanonissa syntynyttä, mutta Suomessa toimivaa lääkäriä. Hän oli 2006 2007
toiminut kyseisissä sairaaloissa ja tehnyt virheellisiksi epäiltyjä rintasyöpädiagnooseja. Kirjoituksissa
puitiin muun muassa Suomen terveydenhoitoa ja todettiin "syöpäklinikkaa" Helsingissä johtavan ko.
lääkärin saaneen kaksi huomautusta Suomessa.
Suomen jatkuva menestys Pisa-tutkimuksissa on Irlannissakin tunnettua, eikä enää johtanut suuriin
otsikoihin. Suomen menestys toki noteerattiin, varsinkin matematiikassa, koska lukemisessa ja
kirjallisuudessa pärjäävä Irlanti on heikolla juuri siinä aiheessa. Irlanti on vasta 22. tutkimuksen 58.
maasta ja kaukana huippulukuja saavuttavista maista kuten Suomesta.
"Masentavaa"; Irish Times kommentoi 5.12.2007.
Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys ei ole noussut aiheeksi, vaikka puolueettomuutta tiukasti
varjelevassa Irlannissa ainakin asiantuntijapiirejä asia kiinnostaa.
Irlannissa ei julkisesti kannateta ydinvoimaa eikä keskustella siitä. Irish Timesissa julkaistiin kesällä
2007 sen verran vääristynyt ja asenteellinen artikkeli Suomen ydinvoimapolitiikasta että suurlähettiläs
Seppo Kauppila katsoi aiheelliseksi vastineella korjata sitä.
Suomi ja Irlanti harvoin kohtaavat toisensa urheilussa. Yleisurheilu, jääkiekko ja mäkihyppy eivät
herätä intohimoja irlantilaisissa. Esimerkiksi Tero Pitkämäen keihäänheiton MM-kulta jäi lähinnä
tilastotiedoksi. Autourheilu sen sijaan kiinnostaa. "Rehdin ja sisukkaan suomalaisajajan" Kimi
Räikkösen F1-maailmanmestaruus sai paljon julkisuutta – olkoonkin että ilmeisesti
englantilaismedian vaikutuksesta surkuteltiin Lewis Hamiltonin kohtaloa hävitä MM-kisa
loppumetreillä.
Englannin valioliigaa seurataan innokkaasti, joten suomalaiset jalkapalloilijat, kuten Sami Hyypiä
(Liverpool) ja Jussi Jääskeläinen (Bolton) ovat tunnettuja myös Irlannissa.
Kulttuurissa varsinkin suomalainen musiikki kiinnostaa. Irish Timesin musiikkitoimittaja Michael
Dervan vieraili haltioituneena Kuhmon kamarimusiikkijuhlilla. "Kuhmo on pieni kaupunki järvien ja
metsien keskellä, jossa kesän viihteisiin kuuluvat metsästys, kalastus, marjojen poiminta, savusauna
ja ennen kaikkea kamarimusiikkijuhlat", kerrottiin Irish Timesissa 26.7.
Suorat lennot Irlannista Suomeen ovat lisänneet matkustamista ja myös matkailu-aiheisia kirjoituksia,
jotka pääasiassa ovat myönteisiä. Toimittaja Darrragh McManus kävi Suomessa ja kirjoitti Morning
Heraldissa "Maan kauneus vetää puoleensa. Kirkkaiden vesien ja idyllisten metsien lisäksi,
eksoottisia eläimiä on runsaasti: karhuja, ilveksiä, susia, kotkia ja – luonnollisesti – poroja. Myös
ihmisillä, suomalaisilla, on paljon annettavaa", kirjoitettiin Morning Heraldissa 17.9.
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Iso-Britannia
Vuonna 2007 Suomi sai poikkeuksellisen paljon näkyvyyttä Britannian tiedotusvälineissä. Financial
Times raportoi laajasti Suomesta ja näyttävin tuotos oli Suomesta ilmestynyt erikoisliite. Jokelan
kouluampumiset nousivat Britanniassa etusivun uutiseksi. Erityisen tarkkaan aiheesta raportoi
arkilevikiltään maan toiseksi suurin lehti The Times. Erityispiirteenä mainittakoon, että sekä Suomiliite että The Timesin Jokela-uutisointi herättivät runsaasti huomiota suomalaisissa tiedotusvälineissä.
Muun muassa Helsingin Sanomat piti pääkirjoituksessaan Financial Timesin analyysia Suomen
taloudesta äärimmäisen negatiivisena.
Jokela
Britannian valtalehdistä The Times uutisoi kaikista näyttävimmin Jokelan tragediasta nostamalla sen
etusivun pääjutuksi. Uutisraporttien lisäksi The Times julkaisi toimittaja Roger Boyesin laajan
analyysin tapahtumasta otsikolla "Similarities to other massacres – but this was a very Finnish affair".
Artikkelissaan Boyes pohti koulusurmien mahdollisia taustoja. Tragedian syitä hän löysi Suomen
harvasta asutuksesta ja pimeydestä, minkä vuoksi suomalaiset nuoret ovat masentuneita ja
eristäytyneitä. Kun etäisyydet ovat pitkiä, sosiaalisia kontakteja haetaan esimerkiksi internetin
keskustelupalstoilta. Boyes kiinnitti huomiota myös siihen, että Suomessa on maailman kolmanneksi
eniten aseita asukaslukuun suhteutettuna. (Todellisuudessa Suomen sijaluku on neljäs – virhe oli
tutkimuslaitoksen).
Juttu kirvoitti valtavan palautevyöryn suomalaisilta. Parissa päivässä The Timesin verkkosivuille
ilmestyi 250 kommenttia. Boyes vastasi suoraan palautteeseen myös lehden verkkosivuilla kysymällä
"Dear Finns, don't you think a mass murder deserves a debate?"
Keskustelua jatkoi myös jalkapalloilija ja kolumnisti Aki Riihilahden kolumni The Timesin
viikonloppunumeron pääkirjoitusaukeamalla. "Finns will never be the same again" -kolumni toimi
myös vastineena Boyesin artikkelille. Riihilahden mukaan on virheellistä kuitata Jokelan koulusurmat
"hyvin suomalaiseksi tapaukseksi". Vastaavanlainen tragedia olisi hänen mukaansa voinut tapahtua
missä vaan. Riihilahti kiinnitti huomiota myös siihen, että aseiden runsaasta lukumäärästä huolimatta
Suomessa on suhteellisen vähän aserikollisuutta.
Roger Boyes palasi loppuvuodesta Suomeen raportoimaan, minkälaisiin toimiin maassa on ryhdytty
Jokelan koulusurmien jälkeen. Artikkelissaan Boyes myönsi avoimesti jännittävänsä saamansa
vastaanottoa Suomessa. Hän myös tunnusti idean varsinaiselle kouluvierailulle tulleen Suomen
viranomaisilta. Vierailun tuotoksena oli aukeaman jatkoreportaasi "Never again: a nation works to
cure ills that made a teenager into a killer". Artikkelin mukaan Suomessa pohditaan nyt enemmän
kuin missään muussa eurooppalaisessa yhteiskunnassa keinoja, joilla koululaisia estetään
syrjäytymästä.
Suomalaiset tiedotusvälineet raportoivat tarkkaan The Timesin Suomi-uutisoinnista. Boyes myönsi
muun muassa Helsingin Sanomille haastattelun, jossa hän pohti suomalaisten voimakasta
vastareaktiota The Timesin raportointiin.
Financial Timesin erikoisliite: Suomi tienristeyksessä
"Tämä näennäisesti menestyvä, kilpailukykyinen ja moderni eurooppalainen maa löytää itsensä
tienristeyksestä," arvioi Financial Times Suomi-liitteensä johdannossa. FT:n 11-sivuisen maaliitteen
näkökulma oli vahvasti eteenpäin katsova – talouden tulevaisuuden haasteet joutuivat tiukkaan
syyniin. Samalla jutuissa noteerattiin Suomen poikkeukselliset saavutukset: vahva ja avoin talous,
hyvä koulutus ja kattava hyvinvointijärjestelmä. Esimerkiksi presidentti Tarja Halonen nosti
haastattelussaan esille pohjoismaisen hyvinvointimallin vahvuuksia.
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Sama teema oli esillä myös valtiovarainministeri Jyrki Kataisen haastattelussa. Pohjoismaisena
keskusta-oikeistolaisena Katainen uskoo hyvinvointivaltioon, mutta samalla pitää rakenteellisia
uudistuksia välttämättömänä, jotta ihmiset saadaan työllistymään ja yrittäminen olisi houkuttelevaa,
lehti kirjoitti. FT:n mukaan Katainen kuuluu Euroopan uuden sukupolven keskusta-oikeistolaisiin
vaikuttajiin – samaan ryhmään kuin Ruotsin pääministeri Frederik Reinfeldt ja Britannian
konservatiivien johtaja David Cameron.
Liitteen pääjuttu "All is not as it appears in frozen land" arvioi Suomen olevan tienristeyksessä, jossa
sen tulee valita joko haasteisiin vastaaminen tai hitaaseen talouskasvuun tuudittautumisen välillä.
Toimittaja David Ibisonin mukaan Euroopan nopeimmin ikääntyvä väestö pakottaa Suomen
uudistamaan hyvinvointijärjestelmäänsä. Tämä tarjoaa mielenkiintoisen esimerkin koko muulle
Euroopalle. Ensi vuosikymmenen alussa työikäisten osuus koko väestöstä laskee ensimmäistä kertaa
Suomen historian aikana.
Financial Times kiinnitti huomiota siihen, kuinka vahvasta talouskehityksestä huolimatta työllisyyden
kasvu on ollut Suomessa vaatimatonta. Lisäksi suomalaisten ostovoima on heikkoa muihin vauraisiin
EU-maihin verrattuna.
Suomi-liitteen vieraskolumnisteina toimivat eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Pertti
Salolainen, Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Leif Fagernäs, filosofi Pekka Himanen ja
vihreiden entinen puheenjohtaja Osmo Soininvaara. Liitteen taiteellisena inspiraationa toimi
elokuvaohjaaja Aku Louhimies ja hänen Paha maa-elokuvansa. Financial Timesin arvion mukaan
Louhimiehen elokuva on kiehtova tulkinta 2000-luvun modernista Suomesta, jossa työttömyys,
päihderiippuvuus ja epätoivo ovat todellisia ongelmia ulkoisesti menestyvän ja trendikkään
hyvinvointi-Suomen taustalla.
Pisa-menestys ja Kidzone Finland lujittivat maakuvaa
Suomalainen koulujärjestelmä nousi jälleen tarkastelun kohteeksi Suomen pitäessä kiinni
kärkisijastaan OECD:n Pisa-kouluvertailussa. Esimerkiksi BBC:n verkkosivujen Pisa-uutinen arvioi
Suomen olevan koulutuksen osalta todellinen supervaltio, sillä Suomessa koulutus nähdään
avaimena taloudelliseen menestykseen sekä "tietotalouteen". Brittilehdistön mukaan suurimmat
ongelmat maan koulutusjärjestelmässä löytyivät niiltä osa-alueilta, joissa Suomi puolestaan pärjäsi
erinomaisesti: Suomessa, toisin kuin Britanniassa, opettajakoulutukseen panostetaan paljon ja
tasoerot koulujen välillä ovat hyvin pienet.
Britanniassa on lisäksi kiinnitetty huomiota siihen, että Suomessa lapset aloittavat koulun verrattain
myöhään. Tunnettu brittiläinen lastenkirjailija Michael Morpurgo on tuonut esille yhtäläisyyden
suomalaisten lasten hyvän lukutaidon sekä lasten onnellisuuden välillä. "Suomessa lapset pysyvät
kotona paljon pidempään. He leikkivät ja kertovat tarinoita vuosia sen jälkeen, kun omat lapsemme
istuvat koulussa tahkoamassa tavoitehakuista opetussuunnitelmaa. Suomalaiset antavat lapsilleen
aikaa ja tilaa kasvaa tarinoiden kanssa, nauttia niistä", Morpurgo pohti maan suurimman päivälehden
The Daily Telegraphin haastattelussa.
Ehkä juuri suomalaisen peruskoulun hyvästä maineesta johtuen Lontoon-suurlähetystön toukokuussa
2007 lanseeraama Kidzone Finland -virtuaalisivusto osoittautui erinomaiseksi välineeksi levittää
Suomi-tietoa kouluikäisille. Sivusto, ympäristöaiheinen kirjoituskilpailu, joulukampanja sekä ennen
kaikkea Michael Morpurgon toiminta Kidzone Finlandin suojelijana toivat Suomelle hienoa näkyvyyttä
myös tiedotusvälineissä.
Sibelius & Beyond -konserttisarja herätti ihastusta
Kulttuurin osalta syksyä 2007 hallitsi Sibelius & Beyond -konserttisarja, jonka tarkoituksena oli paitsi
kunnioittaa mestarisäveltäjän kuoleman 50-vuotispäivää, tuoda esiin myös Suomen elävää ja
moninaista nykymusiikin kenttää. Syyskuun puolivälistä joulukuun alkuun kestäneen festivaalin
aikana Lontoossa esiintyi lukuisia suomalaisia huippunimiä, muun muassa Karita Mattila, Esa-Pekka
Salonen ja Leif Segerstam.
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Suomalainen klassinen musiikki on yleisesti ottaen hyvin tunnettua ja arvostettua Britanniassa, jossa
Sibelius saavutti suuren suosion jo elinaikanaan. Kaikki Britannian päälehdet julkaisivat Sibelius &
Beyond -konserteista omia arvioitaan, jonka lisäksi tapahtuma sai runsaasti näkyvyyttä alan
erikoisjulkaisuissa. Tiedotusvälineiden kiinnostusta konserttisarjaa kohtaan lisäsivät Esa-Pekka
Salosen johtaman Los Angelesin filharmonikkojen Sibelius-konsertit marraskuun alussa. Salonen
aloitti Lontoon filharmonikkojen ylikapellimestarina tammikuussa 2008.
Suomen eduskuntavaaleista sekä tuloksesta kaikista kattavimmin raportoi Financial Times. Lehden
kolumnistin Quentin Peelin mukaan pohjoismainen sosiaalidemokratia on nyt perääntymässä kaikilla
rintamilla – kaikki Pohjoismaat (Norjaa lukuun ottamatta) ovat kääntyneet oikealle. Kirjoittajan
mielestä vaalitulos on hämmästyttävää sitä taustaa vasten, että maan talous on erittäin vahvoilla
kantimilla. "Perinteinen pohjoismainen hyvinvointimalli ei välttämättä ole enää niin houkutteleva
maassa, jossa on nopeasti ikääntyvä väestö."
Jorma Ollilan varapuheenjohtajuus EU:n viisasten ryhmässä mainittiin ryhmästä raportoidessa.
Brittilehdistö ja yleisö hurahtivat jälleen F1:een, kun brittien oma Lewis Hamilton pärjäsi
erinomaisesti ensimmäisellä kaudellaan. Maailmanmestaruuden päätyessä Kimi Räikköselle
Britanniassa vallitsi lähinnä epäusko siitä, miten epäonnisesti Hamiltonille kävi. Heikki Kovalaisen
siirtyminen McLarenin talliin on herättänyt huomiota lehdistössä. Kovalaisella on Britanniassa hyvä
julkisuuskuva.

Belgia
Suomalaisen kulttuurin tarjonnasta kuluneena vuonna erottuivat toisaalta perinteistä Suomi-kuvaa
edustanut arkkitehtuurinäyttely Eero Saarinen: Shaping the Future ja toisaalta uutena
kulttuuritarjonnan aluevaltauksena suomalaista vaihtoehtoista musiikkia esitellyt De Finnen komen festivaali Gentissä. Yhteiskunnallista näkyvyyttä Suomi sai lähinnä Pisa-tutkimuksen myötä, mutta
myös Nokian uudet palvelut Nokia Music Store ja Comes with Music saivat palstatilaa.
Eero Saarinen - futuristi menneisyydestä
Suomeen liittyvistä kulttuuritapahtumista julkisuutta sai erityisesti huhtikuussa Brysselin
arkkitehtuurimuseossa Civa:ssa (Centre International pour la Ville, l'Architecture et le Paysage) avattu
Eero Saarisen elämäntyötä laajasti kartoittava näyttely "Eero Saarinen: Shaping the Future".
Saarista kuvattiin lehdistössä yhdeksi 20. vuosisadan mielenkiintoisimmaksi, mutta myös
kiistellyimmäksi arkkitehdiksi, joka käytti rakennuksia ja huonekalujakin suunnitellessaan hyväkseen
uusia teknologioita ja materiaaleja. Hänen todettiin synnyttäneen sodanjälkeisen modernismin "toisen
aallon" Mies van der Rohen ja Le Corbusierin jälkeen.
Amerikassa elämäntyönsä tehnyttä Saarista kuvattiin myös amerikkalaisen yritysmaailman
imagonluojaksi, jonka suunnittelussa yksi avainkysymys olikin, miten arkkitehtuurin avulla voitiin
vaikuttaa yrityksen imagoon. Hän oli mukana luomassa amerikkalaista identiteettiä suunnittelemalla
muun muassa General Motorsin Technical Centerin, TWA-terminaalin John F. Kennedyn
lentokentälle ja Saint-Louisiin pystytetyn, 192 metriä korkean riemukaaren Jefferson National
Expansion Memorialin.
"Saarinen oli luova, kunnianhimoinen ja kiistelty post-modernisti, ennen kuin kyseistä sanaa oli
varsinaisesti keksittykään. Hän oli niin edellä aikaansa, että lienee historiallisen perspektiivin
saamisen kannalta hyväkin, että maailman ensimmäinen tähtiarkkitehti sai ensimmäisen
retrospektiivisen näyttelynsä vasta 46 vuotta kuolemansa jälkeen", totesi The Bulletin (3.5.2007).
De Finnen komen!
Gentissä sijaitseva kulttuurikeskus Vooruit järjesti joulukuussa nelipäiväisen suomalaisen
vaihtoehtoisen musiikin ja media- ja videotaiteen festivaalin otsikolla De Finnen komen!
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Tapahtumassa kuultiin niin vaihtoehtoista kansanmusiikkia ja jatsia kuin psykedeliaa, postrockia ja
elektronista musiikkiakin. Avajaisiltana esitetty Monty Python -video yhdisti nykyisin kaiketi jo
muuttuneen Suomen ja Belgian 1970-lukulaisen julkisuuskuvan toteamalla: "Finland, you're so sadly
neglected and ignored. A poor second to Belgium when going abroad". De Standaard- ja De Morgenlehtien toimittajat vierailivat Suomessa jo etukäteen haastattelemassa festivaalilla esiintyviä
suomalaistaiteilijoita ja levy-yhtiöiden edustajia, ja kirjoittivat matkastaan laajat artikkelit, jotka
julkaistiin ennen festivaalin alkua. Yleisesti suomalaisen vaihtoehtoisen musiikin kenttää kuvattiin
ainutlaatuiseksi. Vooruitin musiikkiohjelmistosta vastaava Wim Wabbes totesi Gazet van
Antwerpenin haastattelussa: "Suomalaiset ovat muuhun Skandinaviaan verrattuna syrjäinen kansa.
He ovat omapäisiä, yhtä melankoliaan taipuvaisia kuin venäläiset ja pitävät absurdista huumorista.
Suomi ei ole turhaan maa, jossa pidetään maailmanmestaruuskisat niin eukonkannossa kuin myös
ilmakitaran soitossa."
Tapahtumassa esiintyivät Kimmo Pohjonen, Jimi Tenor, Circle, Pekko Käppi, Cleaning Women,
Magyar Posse, Uumen, Kuusumun Profeetta, Shogun Kunitoki, Pan Sonic, Aavikko, Samuli Puranen
ja Kusti Vuorinen. Video- ja mediataidetta edustivat Juha Huuskonen, Terike Haapoja, Juha
Valkeapää, Marita Liulia, Maippi Ketola ja Placard Headphonefestival -tapahtuma.
Tapahtumassa kirjoitettiin laajasti flaaminkielisessä lehdistössä (De Standaard, De Morgen, Ruis, Het
Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, de Huisarts ja De Gentenaar), minkä lisäksi se myös kuului Radio
1-, Radio Taxi- ja Klara-kanavilla sekä fmbrussel.be- ja Kwadratuur.be -sivustoilla.
Unelmaopetusta on olemassa – Suomessa
Yhteiskunnallista näkyvyyttä Suomi sai erityisesti Pisa-tutkimuksen myötä niin lehdistössä kuin myös
Belgian ranskankielisellä RTBF- tv-kanavalla. Median mielenkiintoa tutkimustuloksiin lisäksi se, että
tulosten julkaisu ajoittui lähes samalle päivälle, jolloin Belgian ranskankielinen kieliyhteisö uudisti
ilmoittautumismenettelyä yläasteelle: kaikkiin yläasteen kouluihin oli vain yksi ilmoittautumispäivä ja
oppilaat oli hyväksyttävä kouluun ilmoittautumisjärjestyksessä. Ranskankielisen kieliyhteisön
opetuksesta vastaavan ministerin Marie Arenan mukaan tämä oli ensimmäinen askel kohti tasaarvoisempaa koulua, koska näin myös heikommista sosio-ekonomisista lähtökohdista tulevilla lapsilla
oli mahdollisuus päästä hyviin kouluihin. Erityisesti Belgiassa korostettiinkin suomalaisen
koululaitoksen tasa-arvoisuutta. Viikkolehti Télé-Moustique kysyi, eikö suomalaisen mallin mukainen
"vallankumous" olisi ansaittu myös ranskankielisen kieliyhteisön koululaitoksessa, jossa liian monet
oppilaat liian aikaisessa vaiheessa putoavat opetusjärjestelmän ulkopuolelle ja jossa opettajille ei ole
annettu parhaita opetusmahdollisuuksia.
Nokia avasi oven musiikkikaupalle
Nokia sai lehdistössä runsaasti näkyvyyttä avattuaan Oveksi nimetyn internetpalvelun Nokia Music
Storen sekä Comes with Music -musiikkipalvelun, joka tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden ladata
musiikkia ilmaiseksi vuoden ajan. Lehdistössä kysyttiinkin kuinka tervettä tällainen "kauppa" on ja
kuinka Nokia aikoo saada rahansa takaisin. Tiedotusvälineet pohtivat, että Nokia nostaa puhelinten
hintaa, jos ei onnistu kiinnittämään asiakkaita ilmaisen latausvuoden aikana maksaviksi palvelun
käyttäjiksi. Analyytikoiden joukosta Nokian strategialle löytyi sekä puolestapuhujia että epäilijöitä.
Ilmaista tarjontaa pidettiin toisaalta hyvänä promootiokeinona, mutta toisaalta oltiin huolestuneita sen
pitkäaikaisvaikutuksista musiikkiteollisuudelle, joka on tähän asti taistellut voimakkaasti laitonta
musiikin levitystä vastaan. Le Soir (30.8.) siteerasi pääjohtaja Olli-Pekka Kallasvuota, joka nimitti
matkapuhelinta "neljänneksi valkokankaaksi" elokuvan, television ja tietokoneen ohella.
Suomen eduskuntavaalitulos
La Libre Belgique analysoi vaalitulosta pohjoismaisen hyvinvointivaltion tulevaisuuden näkökulmasta,
kun kaikilla Pohjolan mailla, Norjaa lukuun ottamatta, on nyt keskusta-oikeistolainen hallitus, vaikka
ne ovat aiemmin olleet sosialidemokraattien linnakkeita. LLB totesi, että vaikka
hyvinvointivaltioideologiaa nyt tomutetaan aika perusteellisesti, sitä ei kuitenkaan hylätä, vaan
pyritään uudistamaan paremmin nykyaikaa vastaavaksi; kysymys on modernisoinnista ja
tehokkuuden lisäämisestä
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Kimi Räikkönen
Formula1 on erittäin suosittua ja seurattua Belgiassa, järjestetäänhän täällä Spassa yksi
formulasirkuksen osakilpailuista.

Alankomaat
Suomalainen kulttuuri pääsi vuonna 2007 näkyvästi otsikoihin Alankomaissa kahden suuren
suomalaisen taidenäyttelyn ja Sibelius ja uusi musiikki -konserttisarjan johdosta. Gallen-Kallelan ja
Schjerfbeckin näyttelyitä esiteltiin erittäin positiivisesti upeasti kuvitetuissa artikkeleissa. Sibeliussarjan konsertit saivat myös myönteisen vastaanoton.
Alankomaissa vallitsee tällä hetkellä yleinen Suomeen liittyvä kiinnostus ja se näkyy myös mediassa.
Suomalaisen kulttuurin eri osa-alueiden näkyminen kuluneina vuosina eri puolilla maata, Suomen
erinomainen menestys erilaisissa vertailuissa ja esimerkiksi suomalaisten urheilijoiden
maailmanmestaruudet ovat olleet omiaan avaamaan pääsyn median otsikoihin. Suomea käsittelevien
artikkeleiden määrä on selvästi lisääntynyt viimeisten parin vuoden aikana.
Lehtien otsikoissa vilahtelivat vuonna 2007 entiseen tapaan Nokia, Lappi ja Kimi Räikkönen, mutta
Akseli Gallen-Kallela, Helene Schjerfbeck ja Jean Sibelius löivät laudalta kaikki muut.
Gallen-Kallela lumosi Groningenissa
Gallen-Kallelan suurnäyttely avattiin Groningenin museossa jo vuoden 2006 joulukuussa ja se jatkui
vuoden 2007 huhtikuun puoliväliin. Näyttely veti runsaasti yleisöä ja sai näkyvyyttä niin lehdissä kuin
televisiossakin.
Television suositussa Avro Close-up -sarjassa sunnuntai-iltana tammikuun alussa esitetty dokumentti
Gallen-Kallelasta saavutti katsojat koko maassa. Ilmeisesti tästä suomalaisen taiteen pääsemisestä
näin näkyvästi Alankomaiden televisioon voidaan ainakin osittain kiittää Groningenin museon johtajaa
Kees van Twistiä, joka aikaisemmin työskenteli eri tv-yhtiöiden palveluksessa ja on säilyttänyt
lukuisat kontaktinsa mediaan.
Aikakauslehtien (esimerkiksi Elegance ja Residence) artikkelit olivat monisivuisia, upeasti GallenKallelan maalauksin kuvitettuja. Samoin päivälehtien artikkeleissa käytettiin runsaasti kuvitusta.
Joissakin artikkeleissa pidettiin vahinkona, ettei Gallen-Kallelaa tunneta paremmin Euroopassa, sillä
hänen työnsä eivät jää jälkeen tunnetumpien aikalaisten, esimerkiksi Edgar Degasin, Claude
Monet'n ja Vincent van Goghin töistä. Elegancen Simone Simon totesi Gallen-Kallelan taiteen
"osoittavan, että kaukainen pohjola tarjoaa enemmän kuin vain kääpiöitä, peikkoja, heijastavia järviä,
lumikinoksia ja joulupukin". Oikeastaan ainoat kriittiset huomaukset näyttelystä tulivat arvovaltaiselta
NRC Handelsbladilta näyttelyn esillepanosta, joka kriitikon mukaan toi mieleen taidemessut. Sama
kriitikko ei ollut vakuuttunut Aino-triptyykin sommittelun täsmäämisestä, mutta piti Gallen-Kallelan
luontomaalauksia onnistuneina.
Schjerfbeckin omakuvat kiehtoivat
Kun Gallen-Kallelan näyttely päättyi Groningenissa, Haagin kaupunginmuseossa avattiin lähes heti
sen jälkeen laaja Helene Schjerfbeckin näyttely, joka jatkui syyskuun alkuun saakka. Näyttelystä tuli
yksi museon vetonauloista ja se sai erittäin myönteisen vastaanoton lehdistössä. Sama myönteinen
sävy tuli esille myös internetin keskustelupalstoilla ja yksityisten henkilöiden blogeissa, joissa
näyttelyssä käyneet kehottivat muita lukijoita menemään näyttelyyn.
Schjerfbeckiä verrattiin useissa artikkeleissa norjalaiseen Edvard Munchiin. Schjerfbeckin töitä
pidettiin osuvina yksinkertaisuudessaan ja suoraan sieluun sattuvina. Schjerfbeckin omakuvat olivat
useimpien kriitikoiden mielestä armottomia, kiehtovia, aavemaisia. Omakuvien todettiin tulevan sitä
vahvemmiksi, mitä vanhemmaksi taiteilija tuli. "Toinen silmä varjossa. Viivat yhä kulmikkaampia.
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Katse ontompi. Kuolemaansa asti. Muutama siveltimen veto, vähän varjoa. Naamio. Mikä taiteilija!"
(NRC Handelsblad 22.5.).
Reformistinen Trouw tiedusteli aivan joulukuun lopussa muutamilta kriitikoilta, mitkä heidän
mielestään olivat viisi parasta Alankomaissa kuluneena vuonna järjestettyä näyttelyä. Trouw'n oma
kriitikko Cees Straus valitsi Schjerfbeckin näyttelyn parhaaksi ja totesi, että museolta oli todella
vaadittu rohkeutta tuoda nämä tuntemattomat työt näytteille.
Vasemmistosävytteisen De Volkskrantin kriitikko Rutger Pontzen totesi jo Gallen-Kallelan näyttelyn
yhteydessä museoiden ja yleisön mielenkiinnon Suomen taiteeseen johtuvan laajasta mielenkiinnosta
realistiseen taiteeseen ja yleisestä kiinnostuksesta myyttisiin esityksiin.
Sibelius ja uusi musiikki valloittivat
Amsterdamin Concertgebouw'ssa järjestettävässä, suorana lähetyksenä radioitavassa
ZaterdagMatinee -sarjassa on kaudella 2007–2008 kymmenen konserttia, jotka on omistettu
Sibeliukselle ja häneltä vaikutteita saaneille nykysäveltäjille. Kun ZaterdagMatineen ohjelma
helmikuussa julkistettiin, päälehdet kiinnittivät huomiota Sibeliuksen musiikin vahvaan panostukseen
konserttisarjassa. Trouw'n mukaan ZaterdagMatinee pyrki "Sibelius-hyökkäyksellään" muuttamaan
Alankomaissa vallitsevaa Sibeliuksen musiikin aliarvostusta.
Sibelius ja uusi musiikki -sarjan avajaiskonsertti lokakuussa sai lehdistöltä myönteisen vastaanoton.
Kullervossa laulaneiden Monica Groopin ja Tommi Hakalan soolo-osuuksia pidettiin hyvinä ja
Kullervossa kuultiin tyypillinen "Sibelius-sävy". De Volkskrantin kriitikko piti sarjan alkua upeana: "Jos
Sibelius ei olisi vuonna 1921 myynyt partituuria Kalevalaseuralle, se olisi voinut päätyä uuniin. Siten
Matinee olisi menettänyt Sibelius ja uusi musiikki -sarjan ensimmäisen komean osan." Sarjassa
myöhemmin esitetty Jukka Tiensuun pianokonsertto Mindin Alankomaiden ensiesitys otettiin myös
myönteisesti vastaan. Sitä pidettiin muun muassa helposti kuunneltavana musiikkina, jolla on
kuitenkin selvästi nykymusiikin luonne.
Eduskuntavaalien tulokset kuitattiin suurimmaksi osaksi uutistoimistojen uutisilla. Kahdessa hieman
laajemmassa artikkelissa käsiteltiin ruotsinkielisten asemaa Suomessa ja kokoomuksen Jyrki
Kataista, jota pidettiin vaalien moraalisena voittajana.
Uusi hallitus huomioitiin pelkkinä uutisartikkeleina. Naisvaltainen hallitus nousi otsikoihin. Esille tulivat
suhteiden parantaminen Yhdysvaltojen kanssa ja sosiaaliturvaa tukevat budjettilupaukset. Yleisesti
ottaen uudessa hallituksessa ei havaittu suuria eroja edelliseen hallitukseen verrattuna.
Kimi Räikkönen oli suomalaisurheilijoista eniten otsikoissa; laskettelemassa Italiassa, King Kongina
Hangossa ja uutena tähtenä Ferrarilla. Formulakauden puolivälissä etsittiin aitoa Kimiä, kun
Räikkönen uhkasi menettää kisassa näkymät voittoon. Maailmanmestaruus huomioitiin suurin
otsikoin. Räikkösen voitosta kirjoitettiin muun muassa seuraavasti: "Räikkönen tapaa olla kylmä kuin
jäävesi. Mutta jopa suomalaisen jäämiehen kasvot osoittivat rentoutumisen ja mielihyvän merkkejä,
kun hän vihdoinkin oli saavuttanut sen, missä hän jo kaksi kertaa aikaisemmin oli epäonnistunut",
kirjoitettiin De Volkskrantissa 22.10.

Luxemburg
Vuonna 2007 Suomi-aiheinen kirjoittelu oli vähäisempää kuin vuotta aikaisemmin.
Kansainvälisen politiikan uutisoinnissa eniten esillä Martti Ahtisaari ja Olli Rehn.
Tärkeimmät Suomea koskevat uutisaiheet olivat eduskuntavaalit, autourheilijoiden kisamenestys,
Jokelan kouluammuskelu ja 90-vuotisen itsenäisyyden juhlinta.
Suomen EU-puheenjohtajuuskauden jälkeen Suomi-aiheisessa kirjoittelussa palattiin niukalle linjalle.
Vuoden 2007 alkupuoliskon uutisaiheista tärkein olivat eduskuntavaalit, joista kirjoitettiin niin ennen
vaaleja kuin niiden jälkeenkin. Uutiskynnyksen ylitti useimmiten autourheilijoiden menestys, ja
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politiikan ja talouden saralla kirjoittelu oli melko niukkaa vaaleja lukuun ottamatta. Loppuvuoden
suurimmat uutiset olivat Jokelan kouluammuskelu, Pisa-koulutustutkimuksen tulokset ja itsenäisyyden
90-vuotisjuhlallisuudet. Syksyn mittaan lehdissä oli joitakin mainintoja myös sairaanhoitajien
lakkouhkasta ja Alkon työntekijöiden lakosta.
Eduskuntavaalien uutisoinnin yhteydessä Suomalaista poliittista järjestelmää esiteltiin laajemminkin ja
muistutettiin, että vaalit ovat myös 100-vuotiaan parlamentarismin juhlavaalit. Vaalien jälkeen
seurattiin uuden hallituksen muodostamista, ja ministereiden nimitysten jälkeen naisministereiden
määrää hallituksessa korostettiin. Suurimmassa päivälehdessä, saksankielisessä Wortissa, julkaistiin
artikkeli, jota hallitsi pääministeri Matti Vanhasen kuva 12 naisministerin kanssa otsikolla
"Naiskansanedustajien määrä uudessa eduskunnassa nousee 42 %:iin". Keskusta-oikeiston voitettua
vaalit, analysoitiin eräissä kirjoituksissa myös laajemmin poliittisten virtausten muutosta
Pohjoismaissa muun muassa La Voix -lehdessä otsikolla "Hyvinvointivaltiosta pyyhitään pölyt pois –
Pohjois-Eurooppa kallistuu oikealle".
Kansainvälisen politiikan saralla tunnetuin suomalainen oli lehtikirjoittelun määrän perusteella Martti
Ahtisaari, joka sai etenkin alkuvuodesta runsaasti julkisuutta esitellessään Kosovon statusehdotustaan. Häntä kuvattiin myös muutamissa karikatyyreissä. EU:n laajentumiskomissaari Olli
Rehn nousi myös aika ajoin lehtien palstoille. Vuoden 2007 loppupuoliskolla kirjoittelu rajoittui
mainintoihin edellä mainituista henkilöistä.
Yksittäisistä tapahtumista Suomi ylitti uutiskynnyksen muun muassa silloin, kun Euroopan komissio
vei Suomen EY:n tuomioistuimeen ulkomailta hankittujen autojen siirtolupajärjestelmästä. Lisäksi
uutisoitiin Suomen vastustavan saksalais-venäläistä Itämeren maakaasuputkihanketta. Myös
puolustusministeri Jyri Häkämiehen "Venäjä, Venäjä, Venäjä" -puhe sai Wort-lehden kuvailemaan
puheen aiheuttamia reaktioita Suomessa ja kirjoittamaan 28.9.2007: "Keskustelun aikana nousi
jälleen esille sana suomettuminen. [...] Joidenkin mielestä Suomi käyttäytyy Venäjää kohtaan yhtä
pelokkaasti kuin muinoin Neuvostoliittoa kohtaan. Juontuuko tällainen käytös invaasion pelosta vai
pelosta siitä, että Venäjä katkaisee sähkövirrat?"
Talousaiheissa Suomi ei saanut paljonkaan palstatilaa, mutta alkuvuodesta julkisuutta sai
elektroniikan valmistuspalveluyritys Elcoteq, joka ilmoitti muuttavansa kotipaikkansa Suomesta
Luxemburgiin muututtuaan eurooppayhtiöksi. Eduskuntavaalien edellä julkaistiin myös Suomen
hienoista talouskasvuluvuista kertova juttu otsikolla "Suomen talouskasvu vuonna 2006 Euroopan
korkeimpien joukossa". Nokiaa koskevia uutisia julkaistiin pitkin vuotta, keväällä uutisoitiin muun
muassa Nokia Siemens Networksin yhdistymisen aiheuttamista laajoista irtisanomisista. Syksyn
suurin Suomea koskeva talousuutinen koski niin ikään Nokiaa ja sen lähes 40-prosenttista
markkinaosuutta. Syksyllä kerrottiin myös lyhyesti Finnairin Aasian-reiteillä saavuttamista voitoista.
Kulttuuripuolella Suomi nousi esille lähinnä luxemburgilaista Centaure-teatteria ja sen taiteellista
johtajaa Marja-Leena Junkeria koskevissa artikkeleissa, myös hänelle myönnetyn tasa-arvon
edistämispalkinnon ansiosta. Kapellimestari Jukka-Pekka Sarasteen vierailu Echternachin
maaliskuisilla musiikkifestivaaleilla huomioitiin Sarasteen johtaessa Luxemburgin filharmonista
orkesteria "väkevällä ja dynaamisella liikkeellä, sähköistämällä muusikkoja". Jean Sibeliuksen
kuoleman 50-vuotismuistopäivän johdosta julkaistiin tammikuussa laaja säveltäjästä kertova artikkeli,
ja aiheesta kirjoitettiin edelleen syyskuussa. HIM-yhtyeen Luxemburgin-konsertti sai huomiota
heinäkuussa, ja loppuvuoden suurin suomalaisuutinen oli Luxemburgissa asuvalle valokuvataiteilija
Miikka Heinoselle myönnetty taidepalkinto, jonka näin sai ensimmäistä kertaa ei-luxemburgilainen
taiteilija.
Vuoden 2007 lopulla melko paljon huomiota saivat muutamat yksittäiset tapahtumat: Jokelan
lukiolaissurmista uutisoitiin laajasti mutta neutraalisti ilman erityistä analysointitavoitetta. Laajahko
Suomea koskeva uutiskokonaisuus olivat Pisa-koulutustutkimuksen tulokset, jotka kirvoittivat
luxemburgilaislehdissä kuitenkin pääasiassa maan omaa heikohkoa tulosta pohtivia kirjoituksia.
Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhla sai näkyvyyttä, koska suurlähetystö järjesti sen ohjelmallisena
Luxemburgin kaupungin yli 600-paikkaisessa konservatoriossa, jossa ensimmäisen puolituntisen
ohjelmasta vastasivat yli 100 Luxemburgin Eurooppakoulun suomalaiskoululaista. Juhlallisuuksista
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uutisoitiin poikkeuksellisen pitkillä, kuvallisilla artikkeleilla sekä suurlähettiläs Tarja Laitiaisen
haastattelulla.
Määrällisesti eniten Luxemburgissa kirjoitettiin kuitenkin suomalaisista autourheilun huippunimistä.
Erityisesti esillä olivat Jyväskylän elokuinen MM-ralliosakilpailu ja Kimi Räikkösen F1maailmanmestaruus.
Yllättävä yksittäinen kielteinen juttu koski ruotsinkielisten asemaa Suomessa; jutussa lainataan
Finlandssvensk Samlingin jäsentä Juha Jantusta: "Suomi tuputtaa moraalikäsityksiään kaikille, mutta
Kiinassakin vähemmistöjä kohdellaan paremmin."

Sveitsi
Sveitsin mediassa vallitsee positiivisvoittoinen Suomi-kuva. Suomen menestystä kansainvälisissä
tutkimuksissa käsitellään arvostavaan sävyyn. Suomalaiset nähdään yleensä pragmaattisina ja
ahkerina. Eduskuntavaaleista kirjoitettiin laajasti. Kirjoittelu oli pääsääntöisesti asiapitoista ja
analyyttistä, teemoina erottuivat naisten äänioikeus 100 vuotta sekä ydinvoima. Vaaleihin liittyen ja
muutekin Suomi oli esillä naisten asemaa ja työn ja perheen yhteensovittamista koskevissa jutuissa,
eräänlaisena mallimaana. Tages-Anzeigerin Tukholman kirjeenvaihtajan artikkelit kuvasivat Suomea
pistävästi, joskin tarkkanäköisesti. Suomalaiset kärjistettiin väkivaltaisiksi tuppisuiksi.
Suomen menestys Pisa-tutkimuksessa noteerattiin jälleen laajasti. Etsiessään selitystekijää Suomen
hyvälle menestykselle, kirjoittajat tekivät syväluotauksen suomalaiseen yhteiskuntaan, josta värittyi
positiivinen kuva. Aihe kiinnostaa, sillä sveitsiläisten tulokset olivat vain OECD-keskitasoa, vaikka
koulutusmenot ovat suuremmat kuin esimerkiksi Suomessa. Jokelan koulusurmiakin käsiteltiin
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta myötäsukaisesti.
Loppusyksystä Tehyn työtaistelua seurattiin tiiviisti useissa lehdissä. "Suomen hallitus makaa
sairaalassa" otsikoi Tages-Anzeiger 20.11.
Suomalaisten urheilijoiden menestystä hehkutettiin laajasti, samoin presidentti Martti Ahtisaaren
nimi oli usein esillä. Jälkimmäinen selittyy ennen kaikkea sillä, että sveitsiläiset ovat erityisen
kiinnostuneita Kosovon statuskysymyksen ratkaisusta, asuuhan maassa yli 200 000 Kosovon
albaania.
Matkailua koskevissa jutuissa Suomi näyttäytyi pohjoisen hiihtokeskusten sekä jouluteeman kautta.
Lumiset kuvat ja sympaattiset jutut toimivat matkailumainoksina eksoottiseen maahan, josta löytyi
lunta samalla, kun Sveitsissähän kulunut talvi oli poikkeuksellisen vähäluminen.
Eduskuntavaaleista päälehdet kirjoittivat laajasti. Muutamia kirjoituksia oli jo ennen vaaleja.
Esimerkiksi Aargauer Zeitungissa 14.3. oli koko sivun juttu, joka luonnehti Suomen vaalinalusaikaa
"oikein jännittäväksi" sekä pääministeri Matti Vanhasta "suosituksi maan isäksi". Bulevardilehdet
mutta myös asialehdet polemisoivat kyllä melko karkeasti Vanhasen yksityiselämän käänteillä.
Hallituksen muodostamisen jälkeen Suomessa todettiin tapahtuneen, kuten aiemmin Ruotsissa ja
Tanskassa – siirtyminen porvarihallitukseen. Sitoutumattoman Bund-lehden 17.4 mukaan vallansiirto
sosiaalidemokraateilta olikin jo paikallaan, olivathan demarit olleet vallassa Tanskassa yhdeksän ja
Ruotsissa sekä Suomessa peräti 12 vuotta. Liian pitkä aika vallassa – jutussa todetaan – tekee
vallankäytöstä ylimielistä.
Suomalaista yhteiskuntaa kuvattiin yleensä positiivisesti. Hyvästä esimerkistä käy Neue Zürcher
Zeitung 20.3, joka otsikoi "Suomen malli: moderni ja maltillinen". Lehden mukaan pohjoinen maa, jolla
on vähän omia raaka-aineita ja joka on saanut taistella ison naapurin valtapyrkimyksiä vastaan, on
muokannut sitkeän ihmistyypin, joka saa paljon aikaiseksi ja pitää itsestään vähän meteliä. Asiallisuus
ja pragmatismi määrittävät niin arkipäivää kuin poliittista elämääkin: jos tavoite katsotaan
saavuttamisen arvoiseksi, se saavutetaan. Edellinen toimi johdantona hallituksen muodostamista
käsittelevään juttuun, jonka viestinä oli, että Suomessa ovat kaikenlaiset hallituskoalitiot mahdollisia.
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Konsensus löydetään. Suomella menee hyvin – talouskasvu on euroalueen korkein,
työttömyysprosentti matalin. Maalla on "kadehdittava" verokertymä eikä ulkopolitiikassakaan ole juuri
kiistanalaisia teemoja.
Vähän toisenlainen kuva Suomesta välittyy Tages-Anzeigerin Tukholman kirjeenvaihtajan Bruno
Kaufmannin artikkeleissa. Jokelan koulusurmista tämä lehtimies kirjoitti pistävästi ja kärjistäen:
suomalaiset kuvattiin tuppisuiksi jotka tappavat toisiaan. Kaufmann kirjoitti alkuvuodesta lisäksi
eräänlaisen artikkelisarjan Suomesta. Ensimmäisessä, 27.2 ilmestyneessä jutussa, "Suomen
pääministeri harhateillä" todetaan pääministeri Vanhasen menettäneen sädekehänsä Susan
Ruusunen -jutun sekä Sipoo-keskustelun vuoksi. Nyt on lisäksi uhkaamassa viidennen ydinvoimalan
rakentamiseen liittyvät ongelmat: luvattujen 30 000 työpaikan sijasta ydinreaktorin rakentaminen luo
vain 3 000 uutta työpaikkaa. Vanhaselta, joka vielä muutama vuosi sitten vastusti ydinvoimaa,
odotettaisiin siis nyt hyvää selitystä. Kaufmann päättää artikkelinsa sanoihin "pääministeri kuitenkin
menettelee, kuten monet suomalaiset vaikeissa tilanteissa: vaikenee".
Kaufmannin 5.4 artikkelissa Vanhanen ja hänen yksityiselämänsä ovat edelleen eräänlaisena
johdantona, mutta sitten päästään tarkkanäköiseen analyysiin suomalaisesta yhteiskunnasta.
Suomeen on tulossa musta-vihreä hallitus – tällaisesta mahdollisuudestahan on keskustelu monessa
Euroopan maassa, mutta Suomessa tällainen koalitio on nyt ensimmäistä kertaa toteutumassa.
Suomi pysyy siis perinteilleen uskollisena uuden kokeilemisessa: 100 vuotta sitten Suomen naiset
saivat ensimmäisinä eurooppalaisina äänioikeuden, 12 vuotta sitten Suomessa ensimmäisenä maana
Euroopassa otettiin vihreiden edustaja hallitukseen.
Naisten asema Suomessa nousi esille naisten äänioikeusjuhlavuoden tiimoilta. Kirjoittelu oli
yksinomaan positiivista ja arvostavaa. Sveitsissä, jossa on tavallista, että naiset jäävät hoitamaan
kotia, on alkamassa keskustelu naisten asemasta. Lisänsä keskusteluun on tuonut saksalaisen
entisen tv-kasvo Eva Hermanin kirja, jossa todetaan, että naisen paikka on kotona. Berner Zeitungin
koko sivun jutussa 14.4 haastateltiin Aila-Leena Matthiesia, joka on Jyväskylän yliopiston professori.
Jutun tarkoituksena oli selvittää suomalaisnaisten onnistunutta työn ja perheen yhteensovittamista.
Suomen päivähoitojärjestelmää, koululaitosta ja yhteiskuntahistoriaa kuvattiin asiantuntevasti ja
monipuolisesti.
Ydinvoimakysymys nousi esiin kun hallituksen kokoonpano oli selvillä. Lehdissä arvuuteltiin, miten
löytyisi yhteinen sävel energiapolitiikassa vihreiden ja "konservatiivien" kesken. Olivathan vihreät
jättäneet hallituksen vuonna 2002 kun päätös viidennen ydinvoimalan rakentamisesta tehtiin, kuten
Neue Zürcher Zeitung 29.4 toteaa. Lehti jatkaa, että tähänkin löydettiin "elegantti" ratkaisu –
hallitusohjelmassa asia on muotoiltu konstruktiivisen epämääräisesti. Vihreiden puheenjohtaja Tarja
Cronberg on lisäksi lehden mukaan todennut että ydinvoiman lisärakentaminen ei olisi tarpeen, sillä
Suomi voisi tehdä enemmän energian kulutuksen vähentämiseksi.

Itävalta
Suomi-uutisointia Itävallassa hallitsi Suomen menestys Pisa-tutkimuksissa, joka sai Itävallassa
suuren huomion. Suomella on hyvä maine koulutuksen mallimaana, eikä Suomen menestykseen
suhtauduttu kovin yllättyneesti.
Myös muilta osin Suomi-uutisointi oli varsin myönteistä, Suomea pidetään samanmielisenä maana
muun muassa useissa EU-kysymyksissä. Suomalainen musiikki sai myös osakseen huomiota niin
klassisen kuin populaarimusiikinkin puolella.
Jokelan koulusurmat nousivat Itävallassa yhdeksi päivän pääuutisista. Veritekoon Suomessa
suhtauduttiin yllättyneesti. Huomiota kiinnitettiin itse tapahtuman lisäksi erityisesti Suomen
aselainsäädäntöön.
Suomen vaaleja kommentoitiin jonkin verran itävaltalaisessa lehdistössä. Ennen vaaleja
ilmestyneissä artikkeleissa keskustan odotettiin pysyvän parlamentin suurimpana puolueena ja
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pääministeri Vanhasen jatkavan tehtävässään. Suomen yhteiskunnan ja talouden tilaa pidettiin
hyvinä. Hallituskoalitiolle tämän odotettiin tuovan myötätuulta. Kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien
todettiin kilpailevan toiseksi suurimman puolueen paikasta ja Vanhasen suosio äänestäjien
keskuudessa myös huomattiin. Vaalien jälkeen todettiin Vanhasen niukka vaalivoitto ja kokoomuksen
nouseminen toiseksi suurimmaksi puolueeksi ja sosiaalidemokraattien vaalitappio. Pientä huomiota
herätti myös naisten lukumäärä hallituksessa, Paavo Väyrysen paluu ministeriksi sekä kokoomuksen
ulkoministerin paikka 30 vuoden tauon jälkeen. Vanhasen uuden hallituksen todettiin myös
suhtautuvan avoimesti Nato-jäsenyyteen.
Suomen Nato-keskustelu herätti jonkin verran huomiota Itävallassa. Kansalaisten todettiin edelleen
suhtautuvan kielteisesti Natoon vaikka niin Ulkopoliittisen instituutin kuin ulkoasiainministeriönkin
Nato-selvitysten todettiin olevan "lievästi Nato-positiivisia" (Die Presse 22.12.2007). Varsinaista
analyysiä kielteisestä kannasta ja sen syistä ei tehty. Hieman yllättävästi myös Karjala-keskustelu
nousi esiin itävallassa Die Pressen artikkelissa (12.9.2007) "Aikoiko Jeltsin myydä Karjalan
saunassa?", jossa lehden kirjeenvaihtaja pohti, menettikö Suomi historiallisen mahdollisuuden ostaa
takaisin "osan menetettyä kotimaata" vai oliko kyseessä vain Jeltsin idea, jonka hän sai juotuaan
liiaksi snapseja ja jota Suomen johto ei siten ottanut tosissaan.
Suomen EU-yhteyksistä oltiin mediassa varsin vähän kiinnostuneita. Die Presse (15.11.2007) raportoi
Suomen hyötyneen eniten EU-jäsenyydestä verrattuna samaan aikaan EU:n liittyneisiin Ruotsiin ja
Itävaltaan. Artikkelissa siteerataan Itävallan kansainvälisen politiikan instituution Paul Luiftin
tutkimusta, jonka mukaan Suomi profiloitui muun muassa "pohjoisen ulottuvuuden" kautta. Suomen
katsotaan hyötyneen eniten myös integraation taloudellisista vaikutuksista. Suomi on resursoimalla
tutkimusta ja kehitystä onnistunut myös erinomaisesti innovaatiopolitiikassaan ja yltänyt
kilpailukykyvertailun kärkeen.
Yllämainittujen kohtien sekä Pisa-uutisoinnin lisäksi nostettiin keskustelussa esiin varsin voimakkaasti
Suomen koulutusjärjestelmä, jonka katsotaan olevan maailman huippuluokkaa. Suomen
koulutusjärjestelmää käsiteltiin laajasti muun muassa Der Standardissa 8.5.2007 koko aukeaman ja
kolmen artikkelin verran, joissa kuvattiin Suomen ja Itävallan koulutusjärjestelmien eroja. Esille
nostettiin muun muassa Suomen koulutuksen maksuttomuus, toimet opettajien motivoimiseksi,
ilmainen kouluruokailu ja ilmaiset koulukyydit. Itävallan mediassa käytettiin ulkomaalaisten oppilaiden
suurta osuutta ja huonoa integroitumista eräänä syynä maan keskitason menestykseen Pisatutkimuksessa. Der Standardin artikkeli käsitteli myös ulkomaalaisten integroitumista Suomessa.
Integroitumista edesauttaa kouluissa tapahtuva kieliopetus ja kulttuuriin tutustuminen.
Maahanmuuttajien ongelmat työn- ja asunnonsaannissa kuitenkin tunnustetaan Suomessa. Muuten
suomalaisen yhteiskunnan suhteen mediassa nostettiin erittäin positiivisena asiana esiin Suomen
innovaatiopolitiikka (muun muassa Esko Ahon haastattelu Kurier 28.11.2007, Die Presse
28.11.2007) sekä voimakas panostus tieteeseen ja tutkimukseen, joissa Suomea pidetään myös
mallimaana.
Sairaanhoitajien työtaistelu sai osakseen jonkin verran huomiota muun muassa Kurierin artikkelissa
"Mallioppilas Suomi työtaistelussa" (Kurier 16.10.2007). Artikkelissa kerrotaan yhteiskuntarauhan
järkkyvän Suomessa, kun pohjoisessa EU:n mallimaassa ammattiliitto patistaa huonosti palkatut
julkisen sektorin sairaanhoitajat irtisanoutumaan töistään. Financial Timesin Suomi-liitteen kriittiset
näkemykset eivät juuri heijastuneet Itävallan mediaan. Itävallan tiedotusvälineiden suhtautumista
kuvaa muun muassa Kurierin 20.10.2007 otsikko "Pääministeri Vanhanen ohjaa lähes täydellistä
maata. Huolia hänelle tosin aiheuttaa väestön vanheneminen".
Itävallan kaltaisessa negatiivisesti ydinvoimaan suhtautuvassa maassa osittain kielteisenä
uutisointina voidaan pitää Suomen energiaratkaisuihin liittyvää uutisointia, jossa on muun muassa
viitattu Suomen olevan myös mallimaa ydinvoimalobbaamisessa (Die Presse 22.4) sekä arvioitu, että
"Suomen ydinvoiman nälkää ei edelleenkään tyydytetty" (Die Presse 10.9.). On huomioitava, että
Suomen energiaratkaisuista raportoitaessa mediat kiinnittivät lähes poikkeuksetta huomiota
ainoastaan ydinvoimaan eivätkä juurikaan energiapolitiikan muihin sektoreihin.
Suomen 90. juhlavuosi ei saanut juurikaan näkyvyyttä Itävallan mediassa. Kulttuurin puolella
huomiota herättivät luonnollisesti Euroviisut, jonka kisajärjestelyt saivat runsaasti kiitosta. Itävallan
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tippuminen finaalista laski kiinnostuksen tasoa. Kulttuuripuolella uutisoitiin erityisesti suomalaisten
klassisen musiikin edustajien esiintymisistä (muun muassa Juha Uusitalo, Lahden sinfoniaorkesteri).
Erityisesti Uusitalon esiintymisestä Valkyriassa Wotanin roolissa kirjoitettiin ennakkoon hyvin paljon ja
odotusarvo oli varsin korkealla. Uusitalo saikin varsin hyvät arvostelut. 2.12.2007 esityksessä Uusitalo
kuitenkin menetti äänensä kolmannessa näytössä ja joutui keskeyttämään oman esityksensä.
Kyseinen tapahtuma kirvoitti paljon keskustelua mielipideosastoilla sekä kulttuurisivuilla, joissa muun
muassa pohdittiin lääketieteellisiä syitä tapahtumalle. Laulamisen todettiin olevan "huippu-urheilua"
eivätkä urheilijat ja laulajat pysty kunnolliseen suoritukseen, elleivät he ole huippukunnossa.
Osasyyllisenä pidettiin myös Uusitalolle laululuvan antanutta lääkäriä. Myös HIMin, Apocalyptican,
Sunrise Avenuen sekä Nightwishin konsertit ja menestyminen Itävallan soittolistoilla noteerattiin
varsin laajasti niin lehdistössä kuin sähköisen median puolellakin.
Urheilun puolella otsikoihin nousi erityisesti Kimi Räikkösen maailmanmestaruus. Räikkösen
edesottamuksista myös kilparatojen ulkopuolella raportoitiin varsin tiiviisti. Muista urheilijoista
otsikoihin nousivat Janne Ahonen (erityisesti sähköisessä mediassa) sekä Marcus Grönholm.
Painetussa mediassa kiinnitettiin huomiota muun muassa Ahosen hymyn kehittymiseen vuosien
varrella.
Matkailusivuilla kirjoitettiin säännöllisesti Suomesta ja erityisesti Lapin matkailumahdollisuuksista.

Tšekki
Suomi on Tšekin mediassa esillä säännönmukaisesti myönteisessä valossa. Näkyvyys on kuitenkin
verraten vähäistä ja useimmiten vain nimellistä. Pääasiassa Suomi on edelleen Nokian, joulupukin ja
hyisen luonnon maa. Tällä linjalla oltiin myös vuonna 2007, jolloin Suomi nousi esiin ennen kaikkea
kulttuurin ja talouselämän aloilla.
Kulttuurin saralla merkittävin Suomeen liittynyt tapahtuma tšekeille oli Helsingissä järjestetty
Eurovision laulukilpailu. Se sai keväällä runsaasti mediahuomiota osakseen siksi, että Tšekki
osallistui tapahtumaan viime vuonna ensimmäistä kertaa. Suomea maana käsiteltiin
euroviisuraporteissa kuitenkin vain vähän. Suomalaisista kulttuurintekijöistä näkyvimmin olivat
julkisuudessa niin ikään muusikot: rockyhtyeet Apocalyptica, Leningrad Cowboys ja Waltari nauttivat
Tšekissä kohtuullisen suurta suosiota ja niiden levynjulkistamiset sekä kiertueet maassa olivat
mediassa näkyvästi esillä.
Talouselämässä näkyvin suomalaisyritys vuonna 2007 oli Nokian ohella Patria, joka nousi
julkisuuteen loppuvuodesta Tšekin hallituksen vetäydyttyä itävaltalaistuottajan kanssa tekemästään
miehistönkuljetusajoneuvojen ostosopimuksesta. Patria oli hävinnyt alkuperäisen kilpailun
itävaltaiselle Steyerille loppusuoralla ja reagoi nyt auenneeseen uuteen mahdollisuuteen näkyvästi
myös julkisuudessa.
Reader's Digestin marraskuussa julkaisema tutkimus määritteli Suomen maailman parhaaksi paikaksi
elää. Tulos, joka perustui ennen kaikkea luonnon puhtauteen, noteerattiin näyttävästi muutamassa
Tšekin valtalehdessä näyttävien valokuvien kera. Raporteissa ihasteltiin Suomea myös rauhan ja
turvallisuuden tyyssijana, "jossa joka kolmannella perheellä on sauna". Negatiivista palautetta Suomi
sai samassa yhteydessä tuuli- ja vesienergiavarojen riittämättömästä hyödyntämisestä. (esimerkiksi
Magazín Mladé fronty DNES 22.11.) Matkailumaana Suomi ei kuitenkaan ole tšekeille Ruotsin ja
Norjan veroinen unelmakohde, vaikka Lapin luontoa käsitteleviä matkailuartikkeleita julkaistaankin
säännöllisesti myös Suomi huomioiden.
Suomea mainostettiin eräänlaisena mallimaana myös koulutuksen osalta: muutamat tšekkikolumnistit
kehuivat Pisa-tutkimusten tulosten julkaisemisen jälkeen suomalaisten investointeja koulutukseen ja
innovaatioihin ja vaativat omalta hallitukseltaan samanlaisia toimia. Myös Transparency
Internationalin tutkimuksissa osoitettu suomalainen lahjomattomuus sai korruptio-ongelmien kanssa
painivassa Tšekissä myönteistä huomiota osakseen.
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Suomalainen yhteiskunta ja talous
Yllä mainittujen seikkojen lisäksi suomalaisesta yhteiskunnasta nostettiin esiin kesäkuun alussa
voimaan astunut tupakkalaki. Tšekissä julkisilla paikoilla tupakointia rajoittavat toimet ovat vielä
alkutekijöissään. Hämmästystä maassa aiheutti joulukuun alun uutinen, joka kertoi moottoriteiden
rakentamisen olevan Suomessa kuusi kertaa halvempaa kuin merkittävästi pienempien
työvoimakustannusten Tšekissä.
Kulttuuri
Rock-muusikoiden lisäksi huomiota saivat suomalaiset klassisen musiikin tekijät, joita RSO:n johdolla
esiintyi mm. arvostetulla Prahan kevät -festivaalilla.
Kirjailijoista eniten näkyvyyttä sai Mika Waltari, jonka tšekkiläinen elämäkertateos esiteltiin Prahan
kirjamessuilla toukokuussa. Uusia teoksia tšekinnettiin Waltarin lisäksi esimerkiksi Kari Hotakaiselta
ja Arto Paasilinnalta. Elokuvataiteen "viimeisen romantikon" (Právo 8.1.) Aki Kaurismäen teos
Laitakaupungin valot sai Prahassa ensi-iltansa vuoden alussa. Hyvien arvostelujen saattelemana
elokuvaa esitettiin pääkaupungin lisäksi myös muissa kaupungeissa.
Osittain itsenäisyyden juhlavuoteen liittyen Prahassa ja Havli
v Brodissa on talven aikana
järjestetty Suomi-aiheisia näyttelyitä ja muita kulttuuritilaisuuksia, jotka on lyhyesti huomioitu myös
merkittävimmissä sanomalehdissä.

Slovakia
"Älä riko hiljaisuutta" -neuvoi Slovakian suurin talouslehti Hospadarske Noviny artikkelissaan
kanssakäymistä suomalaisten liikekumppanien kanssa. Suomalaisuus ja suomalaisen elämän
perusilmiöt näyttivät muutenkin kiinnostavan slovakialaislehtiä. Maan kolme suurinta päivälehteä,
Pravda, SME ja Hospadarske Noviny sekä viikkolehti Tyzden julkaisivat vuoden aikana kukin
puolihumoristiseen henkeen kirjoitettuja artikkeleita, joiden aiheina olivat saunakulttuuri,
kesämökkeily, avantouinti ja suomalainen kaamosmasennus. Jutuista välittyy maailmalla jo kliseeksi
muodostunut kuva rehdeistä, mutta hiljaisista kylähulluista, joiden vapaa-ajan vietto perustuu ruumiin
kiduttamiselle äärioloissa tangomusiikin soidessa taustalla. Mikäs siinä, mahdetaanko tuossa täysin
metsään mennä? Suomi matkakohteena kiinnostaa yhä useampia slovakkeja, mistä syystä Suomea
käsitteleviä matkailuartikkeleja oli runsaasti eri lehdissä, viimeksi joulun alla SME julkaisi uutisen
joulupukin ympärille Lappiin rakennetusta mittavasta matkailubisneksestä.
Viime vuoden merkittävistä tapahtumista uutiskynnyksen ylittivät eduskuntavaalit, Suomen menestys
Pisa-tutkimuksessa sekä Jokelan koulusurmat. Viimeksi mainittu uutinen dramaattisuudessaan sai
epäilemättä eniten näkyvyyttä niin lehdissä kuin sähköisessä mediassa. Uutisissa tulivat esille muun
muassa ampuma-aseiden yllättävän suuri määrä Suomessa, jonka syynä kerrotaan olevan laajalle
levinnyt metsästysharrastus.
Hospodarske Noviny kehotti joulukuussa ilmestyneessä artikkelissaan Slovakian koulureformia
valmistelevia opetusviranomaisia ottamaan mallia Suomen koulujärjestelmästä, joka on lehden
mukaan mitä ilmeisimmin Euroopan paras. Tärkeimmäksi syyksi Suomen menestykselle mainitaan
opettajien ammatin arvostus, sillä opettajan ammatti houkuttelee osaavia ja motivoituneita nuoria,
vaikka opettajien palkkataso ei ole Suomessa erityisen korkea.
Slovakia ei osallistunut euroviisuihin, mistä syystä viisujen saama julkisuus oli verrattain vähäistä.
Slovakian televisio ei ymmärrettävästi euroviisuja näyttänyt lainkaan. Lehdissä viisut tosin noteerattiin
muutamalla artikkelilla.
Marraskuussa hieman ennen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysen Slovakian
vierailua Suomessa vieraili ulkoministeriön kutsumana päivälehti Pravdan toimittaja ja Slovakian
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television kuvausryhmä. Tuloksena oli artikkelisarja Pravdassa, joissa käsiteltiin muun muassa euron
käyttöönoton vaikutuksia suomalaisten elämään (Slovakia aikoo siirtyä euroon vuoden 2009 alussa)
ja slovakialaisten elämää Suomessa. Lisäksi ilmestyi viisi Suomeen, Suomen talouselämään ja
ministeri Väyrysen vierailuun liittyvää televisioraporttia
Suomi ja suomalainen kulttuuri saivat palstatilaa kulttuurin erikoislehdissä. Musiikkilehti Hudobni Zivot
julkaisi huhtikuussa artikkelin Lahden kaupunginorkesterin kamarikonsertista Bratislavassa, jossa
esitettiin suomalaista nykymusiikkia samoin kuin innostuneen kuvauksen kesän Savonlinnan
oopperajuhlista. Slovakian tiedeakatemian julkaisema teatterilehti Slovenske Divadlo julkaisi teatterin
tiedotuskeskuksen Anneli Kurjen haastattelun, ja kirjallisuuslehti Knizna Revue kertoi runoilija Anni
Sumarin osallistumisesta Ars Poetica tapahtumaan. Lisäksi mainittakoon suomalaisen jatsiyhtye
Ilmiliekin esiintyminen ja haastattelu Slovakian television suorassa Metro-ohjelmassa.
Näyttävimmin esillä olivat jälleen suomalaisurheilijoiden edesottamukset. Muun muassa Kimi
Räikkösen maailmanmestaruus ja Teemu Selänteen Stanley Cup -voitto noteerattiin, mutta
eittämättä tunnetuin suomalaisurheilija Slovakiassa on jääkiekkomaalivahti Sasu Hovi, joka viime
kaudella Slovan Bratislavan riveissä voitti Slovakian mestaruuden ja valittiin liigan parhaaksi
maalivahdiksi. Ensimmäisenä ulkomaalaisena pelaajana Slovakiassa (tšekkejä kun ei oikein
ulkomaalaisina pidetä) Hovi edustaa jääkiekkohulluille slovakeille pohjoista eksotiikkaa, ja lehtien
haastattelijoiden kysymykset ovat käsitelleet urheilun ohella vähintään yhtä paljon Suomea ja
suomalaista elämäntyyliä, jota Hovi hämäläisen vuolaasti onkin tuon tuosta intoutunut kuvaamaan.

Unkari
Unkarilaisten tiedotusvälineiden kiinnostus Suomea kohtaan painottuu säännöllisesti loppuvuodelle.
Tiedotusvälineitä aina kiehtovan Joulupukin rinnalla kerrottiin tänä vuonna myös itsenäisyytensä 90vuotisjuhlaa juhlivasta Suomesta. Myös suurlähettiläsvaihdos huomioitiin: sekä lähtevää että uutta
suurlähettilästä haastateltiin tärkeimmässä talouden ja politiikan viikkolehdessä, Figyel ssä. Nyt on
myös löydetty Unkarin suurimman saunatiheyden keskittymä, Etelä-Unkarin "suomalaiskylä",
Geresdlak. Interieur-lehti kertoi yli 40 sivulla suomalaisesta muotoilusta ja arkkitehtuurista, siinä
ohessa miellyttävän raikkaalla tavalla myös suomalaisesta elämäntavasta.
Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlasta kirjoitti keskeisessä politiikan ja talouden viikkolehti HVG:ssä
toimittaja Sára Vári otsikolla "Lähellä mutta sittenkin kaukana". Suomen ulkoministeriön kuukauden
toimittaja-ohjelmaan kesällä 2007 osallistunut Vári keskittyi artikkelissaan paitsi monimuotoiseen,
kansalaisia lähellä olevaan itsenäisyyden juhlavuoden viettoon myös Suomen ja Venäjän
nykysuhteisiin. Vári muistutti, että 90-luvun alun laman jälkeen Suomi on pyrkinyt esiintymään
sillanrakentajan roolissa Venäjän ja EU:n välillä. Artikkelissaan hän painotti, että Suomi on kyennyt
muuttumaan köyhästä maatalousvaltiosta high-tech-teollisuuden perustalle rakentavaksi,
globalisaatiota esimerkillisesti hyödyntäväksi hyvinvointivaltioksi, joka panostaa inhimilliseen
pääomaan – koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen.
Suomen näyttämästä esimerkistä kirjoitti vuosien 1998–2002 konservatiivihallituksen ulkoministeri
Géza Jeszenszky oppositiota lähellä olevassa Magyar Nemzet -päivälehdessä ilmestyneessä
artikkelissa "Suomen malli". Jeszenszky viittasi artikkelissaan lähetystön järjestämään itsenäisyyden
juhlavuoden seminaariin ja totesi: "Kannattaa tarkastella, miten pohjoiset sukulaisemme ovat tämän
kaiken saavuttaneet. Meillä ei ole öljyä eikä rikkaita malmivaroja, muttei niitä ole Suomellakaan.
Tämän lisäksi myös Suomen ilmasto-olosuhteet ovat vaikeammat ja maantieteellinen sijainti
periferinen". Professori Jeszenszky korosti artikkelissaan ennen kaikkea suomalaisen kansakunnan
yhtenäisyyttä ja vahvaa kansallistunnetta, josta puuttuu "kaikenlainen romanttinen liioittelu ja aiempia
vallanpitäjiä kohtaan tunnettu kiihko".
Itsenäisyyspäivään ajoittui myös oppositiota lähellä olevassa Magyar Hírlapissa ilmestynyt András
rinczin yhteenveto "Ahvenanmaan toimivasta autonomiamallista". Ahvenanmaata ja sen
itsehallintoa esiteltiin artikkelissa laajalti, mutta keskieurooppalaista väärintulkintaakin artikkelista
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löytyi: "Havaittavissa on, että laaja oikeuskäytäntö on voinut toteutua vain enemmistöväestön ja
vähemmistön tiiviin, pitkäaikaisen yhteistyön ansiosta. Mutta toteutua se ei olisi voinut, ellei Ruotsi
"emämaana" olisi loppuun asti asettunut puolustamaan rajojensa ulkopuolelle jääneitä
kansalaiskumppaneitaan."
Talouden ja politiikan tasokas viikkolehti Figyel haastatteli lähtevää suurlähettiläs Pekka Kujasaloa
kesäkuun numerossa sekä uutta suurlähettilästä Jari Viléniä lokakuun ja joulukuun numeroissaan.
Unkarin vuoden 2011 EU-puheenjohtajakauden valmistelujen käynnistyttyä erityisesti
suurlähettiläiden kokemukset ja Suomen omasta puheenjohtajakaudestaan saavuttama hyöty
kiinnostivat. Runsaiden vierailu- ja esitelmämatkojen takia myös maakuntamediassa saavutettiin
loppuvuodesta aiempaa parempaa näkyvyyttä, erityisesti oltiin kiinnostuneita suomalaisten
kokemuksista unionin rakennerahastoista.
Lahja 90-vuotiaalle oli myös joulukuussa ilmestynyt Interieur-aikakauslehden suomalaisen muotoilun
liite. Yli 40-sivuinen tasokas, hyvin kuvitettu tietopaketti esitteli muotoilun klassikoiden ja uusien
lupauksien lisäksi myös arkkitehtuuria eikä suurlähettiläsparin haastattelun yhteydessä unohdettu
ylistää myöskään ”suuresta koostaan huolimatta maltillisen vaikutelman antavaa” Ilmo Valjakan
suunnittelemaa suurlähetystörakennusta. Unkarilaisia suuresti askarruttavaan kysymykseen Suomen
järvien tarkasta lukumäärästä puuttui liitteessä Imre D. Magyari:” Kyllä järvien luku kannattaisi
selvittää tarkasti. Voisinkin itse ryhtyä puuhaan, kulkisin läpi metsät, saunoisin, joisin Karhu-olutta ja
repussa kantaisin Kalevalaa, joka on antanut inspiraation niin monille suomalaisille taiteilijoille.”
Suomalaisesta elämäntavasta annetaan aluksi hieman provokatiivinen, melankolinen kuva: ”Suomi.
Oli kesä ja oli tietysti viileää, tuuli ja satoi vettä.” Kaiken kaikkiaan Suomea kuvataan kuitenkin
demokratian mallimaana, maana, jossa on miellyttävä asua. Perusturvallisuus syntyy toisten
huomioonottamisesta: palveluammateissa toimivat ovat ystävällisiä ja kohteliaita, valtio ja kansalaiset
yhdessä huolehtivat vähempiosaisista, tiivistetään liitteessä.
Unkarin suurin saunatiheys rävähti uutisaiheeksi elokuun lopulla, jolloin suurin valtakunnallinen
päivälehti Népszabadság kirjoitti ensimmäistä kertaa ”Suomalaisten paratiisista, Geresdlakista”.
Pieneen, alle 1 000 asukkaan Etelä-Unkarissa sijaitsevaan Geresdlakin kuntaan on lyhyen ajan
sisällä muuttanut pitkälti toistakymmentä perhettä etupäässä Pohjois-Karjalasta ja suomalaisten
mutkaton kotiutuminen on herättänyt ansaittua kiinnostusta. ”Kylään muuttaneet suomalaiset
opiskelevat unkaria ja paikallisia ruokareseptejä, ottavat osaa kylän elämään ja laulavat juhlapäivinä
kyläläisten kanssa kirkossa. Eräs suomalainen nuorimies on jo ryhtynyt valmentamaan Geresdlakin
futisjoukkuetta ja hänen 13-vuotias pikkuveljensä soittaa silloin tällöin viulua kylän kapakassa”,
kerrottiin haastattelussa kunnioittavasti. Geresdlakin ensimmäisenä internetilmoituksen perusteella
löytänyttä Martti Hämäläistä on haastateltu asiaan kuuluvasti saunan lauteilla: ”Sauna auttaa
helteellä. Kun täältä tulee ulos, ei ulkoilma enää tunnu niin kamalan kuumalta. Mutta kyllä
saunominen on erityisen upeaa talvella, kun löylystä voi lähteä kieriskelemään hankeen, Hämäläinen
sanoo. Toimittaja Tamás Ungár päätti artikkelinsa sanomalla, että "olipa hyvä, etten tullut tekemään
haastattelua talvella”.
Sauvakävely on alkanut kiinnostaa Unkarissa ja siitä on myös kirjoitettu aiempaa enemmän. ”Siivet
selkään”, kuvaa vannoutuneen sauvakävelijän kokemaa elämystä Unkarin ensimmäinen
sauvakävelyvalmentaja, Unkarin Sauvakävelyakatemian johtaja László Galambos, joka lukuisissa
haastatteluissaan raportoi myös lokakuussa Suomessa järjestetystä alan kansainvälisestä
tapaamisesta.
"Kyllä Kimi osaa" -otsikolla ilmestyi Magyar Nemzet -päivälehdessä koko sivun mittainen
yksityiskohtainen yhteenveto särmikkäästä Kimi Räikkösestä, päättyneestä formulakaudesta ja
erityisesti sen jännittävästä viimeisestä osakilpailusta. ”Huonosti onnistuneen edellisen kauden
jälkeen Räikkönen solmi sopimuksen Ferrarin kanssa, vaikka italialaiset eivät hänestä aluksi
olleetkaan kovin otettuja. Media kiinnostui hänestä oikeastaan vain silloin, kun hän tarttui pulloon – ja
kyllähän niitä tilanteita tietysti riittikin. Mutta entä nyt – kuka tällaisia enää muistelisi Italiassakaan!”
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Romania
Pääosin Suomen julkisuuskuva Romaniassa on varsin myönteinen. Julkisuudessa käsiteltiin paljon
Suomen työmarkkinoita, jotka vuoden 2007 alusta toteutuneen EU-jäsenyyden myötä avautuivat
romanialaisille. Suomen korkea palkkataso tuli esille monessa yhteydessä. Suomen työmarkkinoista
käytiin myös paljon keskustelua eri lehtien nettipalstoilla. Suomen työministeriön ja suurlähetystön
käynnistämän tiedotuskampanjan ansiosta kuva Suomen työmarkkinoista onnistuttiin muuttamaan
totuudenmukaisemmaksi.
Vuoden lopussa Romanian mediassa olivat näkyvästi esillä Suomessa paljon keskustelua herättäneet
Romaniasta Suomeen tulleet romanikerjäläiset.
Nokia mainittiin toistuvasti maaliskuusta alkaen, kun yhtiön hanke aloittaa tuotanto Romaniassa
julkistettiin.
Joulupukki on kestosuosikki Romanian tiedotusvälineissä. Joulupukki mielletään suomalaisuuden
ilmentymäksi. Lehtimiespiireissä on muotiasia matkustaa joulun aikaan Lappiin.
Jokelan koulusurmista raportoitiin lähinnä kansainvälisten uutistoimistojen kautta.
Evenimentul Zilei -lehden toimittaja vieraili helmi-tammikuussa Suomessa. Hän kirjoitti lehteen kolme
artikkelia, joissa Suomea esitellään laajasti. Kirjoitusten sävy on pääosin myönteinen. Toimittaja
kiinnitti erityistä huomiota suomalaisten rajuun ryyppäämiseen viikonloppuisin. Kirjoitusta
kommentoitiin laajasti lehden nettisivuilla. Kysymykseen elinoloista Suomessa vastattiin, että
Suomessa on karmea talvi. Se kestää kuusi kuukautta. Joulukuussa on 20 tuntia pimeää ja vain neljä
tuntia valoisaa. Toisen kommentin mukaan suomenkieltä on mahdoton oppia ääntämään.
Sibeliuksen juhlavuoteen liittyen Sibeliuksen musiikkia esitettiin laajasti sekä Romaniassa että
Moldovassa.
Suurlähetystön järjestämistä kulttuuritapahtumista eniten julkisuutta saivat Bukarestissa ja
Chisinaussa järjestetyt valokuvaaja Wilma Hurskaisen näyttelyt.
Suurlähettiläs ja lähetystöneuvos antoivat lukuisia haastatteluja sekä lehdistölle että eri TV-kanaville.

Bulgaria
Suomi-uutisoinnin virallisia kohteita olivat muun muassa presidentti Martti Ahtisaaren, entisen
pääministerin ja puhemiehen Paavo Lipposen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo
Väyrysen ja liikenne- ja viestintäministeri Anu Vehviläisen vierailut sekä Gorni Dubnikin taistelun
130-vuotistapahtuma.
Paavo Lipponen puhui kaatuneiden suomalaissotilaiden hautamuistomerkillä, luennoi EU:n
laajentumisesta ja vastaanotti presidentti Georgi Purvanovilta korkeimman ulkomaalaiselle
annettavan kunniamerkin. Myös Kaartin killan, puolustusministeriön, Suomen sotahistoriallisen
seuran valtuuskuntien ja Maanpuolustuskurssiryhmän osallistuminen Venäjän-Turkin sodan
suomalaistapahtumaan noteerattiin. Samoin kuin Helsingissä Kaartin kasarmin pihalla järjestetty
muistotilaisuus ja Bulgarian sotamuseon näyttely.
Eduskuntavaalien tuloksia ja sosialidemokraattien jäämistä oppositioon pidettiin yllätyksenä, vaikka
sen todettiin olevan eurooppalaisen trendin mukaista. Bulgarian hallitsevan sosialistipuolueen (BSP)
lehdessä ilmaistiin pientä pettymystä tulokseen ja katsottiin vasemmiston vastoinkäymisten olevan
haaste myös BSP:lle. Sofian yliopistolla ja parlamentissa järjestetyt eduskunnan ja naisten täysien
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poliittisten oikeuksien 100-vuotisnäyttelyt, jonka avasi suuren valiokunnan puheenjohtaja Jari Vilen,
pitivät esillä suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia.
Suomen Nato-selvityksiä ei noteerattu. Bulgarialaisten vahva käsitys Suomen pitkäjänteisen ulkoturvallisuuspolitiikan onnistumisesta jo kylmän sodan ajoilta asti näyttää säilyvän. Suomi mainitaan
esimerkkinä Bulgarialle, jonka katsotaan Nato- ja EU-kiireissään unohtaneen Venäjän, mikä on
johtanut menetyksiin muun muassa kaupan alalla.
Myös Bulgarian kannalta onnistunut Suomen EU-puheenjohtajuuskausi sai huomiota vielä
alkuvuodesta. Bulgaria sai neuvottelukutsun Helsingissä joulukuussa 1999 ja jäsenyys varmistui
syyskuussa 2006 Suomen toisella pj-kaudella. Suomen roolia Bulgarian jäsenyysprosessissa on
verrattu Suomen kaartin taisteluun Bulgarian vapautumisen puolesta 130 vuotta sitten.
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysen syyskuun alussa 20 yritysjohtajan kanssa
tekemä vierailu talousfoorumeineen herätti kesäkauden päättymisen ja Bulgarian uuden energia- ja
talousministeri Petr Dimitrovin ensimmäisen kansainvälisen esiintymisen takia suurta kiinnostusta.
Dimitrov rohkaisi neuvotteluissa ja mediassa suomalaisia – erityisesti mukana ollutta Nokiaa –
investoimaan: "Me kutsumme Nokian rakentamaan tehtaan tänne". Bulgarialaisten pettymykseksi
Nokia oli juuri ennen vierailua ilmoittanut rakentavansa suuren tehtaan Romaniaan. Matkalla mukana
olleista yrityksistä myös Ruukki oli aloittanut tehdashankkeen Romanissa, mutta Ruukin
myyntiedustuston avaaminen Sofiassa myöhemmin syksyllä otettiin julkisuudessa hyvin vastaan.
Nokian markkinaosuuden laajentumiset uutisoitiin näyttävästi, mutta johtajanmuutokseen tottuminen
aiheutti vielä joulukuussa ongelman New Europe -lehdelle, joka esitteli nykyisen johtajan Olli-Pekka
Kallasvuon lausuntoja Jorma Ollilan kuvalla varustetussa jutussa.
Olkiluodon ydinvoimalan rakennustyö ja Nord Stream -kaasuputki noteerattiin jutuissa, jotka liittyivät
Bulgarian omiin ydinvoimala- ja putkihankkeisiin Venäjän kanssa. Pääsyynä Pietarista Kotkaan
suunnitellun merikaapelin hylkäämiseen mainittiin ministeri Mauri Pekkarisen mukaan se, että hanke
olisi vaarantanut Suomen pyrkimyksiä energiaomavaraisuuteen.
Bulgarian parlamentissa järjestetty suomalainen tietoyhteiskuntaseminaari ja Bulgarian kansallinen
innovaatiofoorumi nostivat esille Suomen innovaatio- ja koulutuspolitiikan. Pääministeri Matti
Vanhasen roolia innovaatiotoiminnan johdossa pidettiin esimerkkinä Bulgarialle. Uuden Pisatutkimuksen julkitulo oli hyvää mainosta suomalaiselle opetusjärjestelmälle, jota esiteltiin Sofiassa ja
Plovdivissa pidetyissä seminaareissa.
Kulttuurin alueella mediaa kiinnostivat erityisesti Scandinavian Design Beyond the Myth - ja
pellavanäyttelyt ja Sofian filmijuhlien aikana esitetty Jäniksen vuosi -elokuva. Varnassa noteerattiin
oopperalaulaja Kati Haatajan aloitteesta juhannuksena pidetty ensimmäinen Operosa-oopperajuhla,
josta tulee jatkuva.
Kirjallisuuden Nobel-ehdokkaan, akateemikko Anton Dontshevin kirjan Väkivallan pitkä varjo
käännöksen esittely Suomessa uutisoitiin Bulgariassa.
Professori Seppo Hentilän luento Sofian yliopistossa Saksan Stasi-tutkimuksista herätti kiinnostusta,
koska Bulgariassa on vasta äskettäin ryhdytty tutkimaan kommunistiajan turvallisuuspalvelun
arkistoja julkistamaan agenttien nimiä.
Euroviisut 2007 noteerattiin kokonaisuudessaan hyvin onnistuneiksi, mutta Novinar-lehdessä moitittiin
Ylen järjestelyjä, koska bulgarialaisten esiintyjien toivomuksia ei otettu huomioon. Heidän erikoinen
laulunsa asetti vaatimuksia, joita ei kyetty täyttämään. Samoja ongelmia oli lehden mukaan ollut
Israelilla, jonka esiintyjät uhkasivatkin esiintyä näyttämöllä alastomina.
Muut tietoon tulleet negatiiviset arviot Suomesta olivat Politika- ja Standart-lehdissä, joista edellinen
myönsi Suomen koulujärjestelmän vahvuudet, mutta kysyi, olisiko itsemurhien rasittamassa maassa
kuitenkin syytä oppia jotain Bulgarian sosiaalisesta elämästä ja ihmisten kanssakäymisestä pitkine
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ravintolailtoineen. Jälkimmäinen puolestaan oli poikkeus monien myönteisten joulu-, matkailu- ja
Lappi-juttujen laajassa joukossa, koska se toi esille vain Suomen pitkän talven ankean puolen.
Kimi Räikkönen piti maailmanmestaruuteen päättyneellä kaudellaan Suomea näkyvimmin esillä
koko vuoden. Kestokohteita olivat myös ralliautoilijat. Lentopallomaajoukkueen ja Tampereen
Unitedin yllätysvoitot bulgarialaisista ihmetyttivät mediaa. Voittihan Suomi maailman kolmen parhaan
joukkoon kuuluvan Bulgarian EM-kisoissa. TamU:n kaksi voittoa Eurocupissa jalkapallohullun maan
palvotusta mestarista Sofian Levskistä oli Levskin johdon sanoin psykologinen katastrofi, josta
joukkue ei ole toipunut koko kauden aikana. "Emme voi ymmärtää, että Levski hävisi pohjoisille
hiihtäjille ja luistelijoille", uutisoi TopSport-lehti. "TamU heitti Levskin kymmenen vuotta taaksepäin.
Levskin historian häpeällisin tappio", Trud arvioi. TamU kiitteli Helsingin Sanomissa ja Aamulehdessä
Suomen suurlähetystöä "kullanarvoisesta avusta" voittojen saavuttamiseksi.

Ukraina
Vuonna 2007 Suomi sai Ukrainassa leimallisen paljon huomiota mielenkiintoisena matkailukohteena.
Kiinnostus Suomea kohtaan matkailumaana on ollut kasvussa ja useat turismiin liittyvät artikkelit
kertoivat erityisesti Lapin talvimatkailusta. Joulupukki, Suomen luonto, kalastus, pakkanen ja lumi
kiehtoivat toimittajia. Eri lehdissä kerrottiin myös suurimpien kaupunkien nähtävyyksistä ja
kulttuuritarjonnasta. Suorat lennot pääkaupunkien välillä ovat lisääntyneet ja ukrainalaisten matkailu
Suomeen sekä kiinnostus Lappia kohtaan on kasvanut vuosi vuodelta, mikä lienee sekä syy että
seuraus matkailuartikkeleiden määrän kasvulle.
Ukrainassa on käynnissä maan oman historian ja juurien etsiminen ja uudelleen löytäminen. Tästä
syystä myös painetussa mediassa on runsaasti maan historiaa kertaavia artikkeleita. Myös Suomen
kokemuksia ja historiaa on tullut käsitellyksi näissä yhteyksissä ja muun muassa laaja presidentti
Urho Kekkosen toimintaa ja presidenttikautta käsittelevä artikkeli julkaistiin merkittävässä
viikkolehdessä syksyllä. Lisäksi Suomen historiaa on käsitelty keväällä yhdessä suurimmistä
päivälehdistä vertaillen Ukrainan ja Suomen historioiden samankaltaisuuksien artikkelissa
"Suomalainen oppitunti Ukrainalle".
Suomen näkyvyys ukrainalaisessa mediassa on vuoden 2008 aikana lisääntynyt myös erilaisten
haastattelujen avulla, jotka ovat merkittävä osa medianäkyvyyttä Ukrainassa. Muun muassa
suurilevikkinen Den-päivälehti tekee säännöllisesti haastatteluja Ukrainaan akkreditoidusta
suurlähettiläistä ja heidän maittensa poliitikoista. Suurlähettiläsvaihdoksen yhteydessä sekä poistuvaa
että uutta lähettilästä on haastateltu radiossa ja maan suurimmissa päivälehdissä. Myös
suomalaisvaikuttajien vierailut on huomioitu – muun muassa europarlamentaatikko Henrik Laxin
vierailu Kiovassa antoi aiheen laajalle haastattelulle keväällä. Suurlähetystön henkilökunta osallistui
vuoden aikana muun muassa useisiin ukrainankielisiin radio-ohjelmiin kertoen Suomesta.
Ukrainan edustajan sijoittuminen keväällä Helsingissä euroviisuissa toiseksi lisäsi Suomen ja
Helsingin näkyvyyttä ukrainalaisessa mediassa. Helsingistä Euroviisujen pitopaikkana kerrottiin sekä
ennen että jälkeen kisojen positiivisessa hengessä. Myös vuoden 2006 voittaja Lordi nähtiin edelleen
lehtijuttujen kuvituksessa.
Suomalainen kulttuuritarjonta Ukrainassa on huomioitu mediassa. Muun muassa Värttinän kesäinen
esiintyminen suurilla Kraina Mriyy -kansanmusiikkifestivaaleilla uutisoitiin. Samoin Leena
Lehtolaisen kahden ukrainaksi käännetyn kirjan julkaiseminen huomattiin. Residenssissä
järjestetystä tilaisuudesta oli kuvamateriaalia jopa Kiovan metrovaunujen informaationäytöillä.
Vuonna 2007 Ukrainassa keskusteltiin paljon viisuminmyönnöstä Schengen -alueelle ja Kiovassa
toimivien lähetystöjen eriävistä käytännöistä. Useassa yhteydessä muistettiin mediassa mainita, että
Suomen suurlähetystön viisuminmyöntö ja asiakaspalvelu olivat hyvällä mallilla.
Paikallista medianäkyvyyttä Suomi sai vuonna 2007 suurlähettilään maakuntamatkojen yhteydessä.
Odessassa huomioitiin myös perinteikäs Odessa-Oulu -ystävyyskaupunkiyhteistyö.
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Välimeren alue ja Lähi-itä
Portugali
Vaalit
Enemmän kuin itse Suomen vaalit ja niiden tulokset, portugalilaisia päivälehtiä kiinnosti lähinnä uuden
hallituksen naisvaltaisuus ja pääministeri Matti Vanhasen ihmissuhteet. "kaksitoista
kahdestakymmenestä, maailman ennätys", totesi päivälehti Diário de Notícias uuden hallituksen
salkkujakoa. Lehden mukaan pääministeri Vanhasen toinen hallitus kuvastaa suomalaista
yhteiskuntaa, jonka tärkeimpiä arvoja on sukupuolten välinen tasa-arvo.
"Suhde, joka teki harmaasta pääministeristä tavallisen ihmisen", otsikoi päivälehti Público 28.
maaliskuuta. Lähes sivun mittainen artikkeli oli yhdistelmä Timesissä julkaistusta artikkelista ja
Públicon haastattelemien Ville Pernaan (Turun yliopisto) ja Jan Sundbergin (Helsingin yliopisto)
haastatteluja.
Artikkelin johtopäätös oli, että kaikesta kohusta huolimatta, julkisuuteen tulleista tekstiviesteistä ja
vaalien alla julkaistusta kirjasta, pääministeri Vanhasesta tuli ennen kaikkea humaanimpi poliitikko,
joka näkyi myös vaalien tuloksissa. Ennen kohua pääministeriä pidettiin harmaana byrokraatikkona,
jonka viehätysvoima oli nolla.
Helsinki – Baltian lapsi ja designin pääkaupunki
Suomi ja erityisesti pääkaupunkiseutu oli myös vuonna 2007 suositeltava matkailukohde
portugalilaisissa tiedotusvälineissä ja erityisesti lehdistössä. Myös Finnairin aloitetut suorat lennot ja
niiden markkinointi tuotti artikkeleita lehdistössä.
Päivälehti Público julkaisi 20. tammikuuta kansanedustajan ja vasemmistoliiton (Bloco de Esquerda)
puheenjohtajan Francisco Lousãn matkakertomuksen: "Pietari ja suomalaiset järvet".
Kansanedustaja piti Helsinkiä hyvin kosmopoliittisena kaupunkina, kuten mikä tahansa muu
Euroopan kaupunki – iloinen ja kehittynyt. "Kesällä puistojen ja torien penkit täyttyvät vanhoista ja
nuorista, kaduilla on paljon Prahasta muistuttavia katumuusikoita sekä erilaisia toreja ja kaupungissa
voi vierailla mielenkiintoisissa näyttelyissä".
Niin ikään Públicon toimittaja Ana Sanches vieraili keväisessä Helsingissä ja kirjoitti matkasta
matkakertomuksen "Helsinki – Baltian lapsi". Runsaasti kuvitettu artikkeli kuvaa matkaa
Suomenlinnan lautalta kohti Helsingin keskustaa ja sen tarjontaa. Kaupungin erikoisuuksista toimittaja
mainitsi Sibelius-puistossa näkyvien sauvakävelijöiden lisäksi myös toisen suomalaisten keskuuteen
juurtuneen tavan – saunan. "Alle kuuden miljoonan kansalla on melkein kaksi miljoonaa saunaa", hän
kertoi.
Matkailusta Helsinkiin kirjoittivat myös Diário de Notíciasin viikonloppuliite Notícias Magazine, jonka
toimittaja Reinaldo Rodrigues kuvaili Helsingin designtarjontaa. "Euroopan kylmimpiä
pääkaupunkeja johtuen sen läheisestä sijainnista Pohjoisnavalle ja samalla myös maailmanlaajuisen
hyvän maun keskus, joka löytää muotonsa kuuluisan Design Districtin -alueella", kiteytti toimittaja.
Viikkolehti Expresson Nair Alexandra vieraili Helsingissä Finnairin kutsusta syksyllä 2007.
"Pohjoismaista harmoniaa; elävä ja rauhallinen pääkaupunki, hieman slaavilainen, kuitenkin
länsimainen: Helsinki", otsikoi Expresson toimittaja. Porton alueella ilmestyvä päivälehti Primeiro de
Janeiro julkaisi itsenäisyyspäivänä Suomi-kansion, jonka monisivuisessa liitteessä kerrotaan
enimmäkseen Suomen toiminnasta ja näkyvyydestä Portugalissa. Liite esittelee Portugalissa
toimivista yhtiöistä muun muassa Kone Oy:n ja Metso Mineralsin, sekä lyhyesti FINPROn
vientikeskuksen ja suurlähetystön
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Formulaa, jalkapallon pohjoismaisia "torneja" ja vuosituhannen purukumi
Suomesta uutisoitiin myös huomattavasti kevyemmässä sävyssä kuin vain taloudellisen ja
tietoteknisen kehityksen edelläkävijänä tai Pisa-tuloksien kärkimaana. Portugalissa ilmestyy päivittäin
kolme jalkapallolehteä, joten EM-kisojen viimeisistä otteluista oli odotettavissa runsasta uutisointia
maan tiedotusvälineissä. Ennen marraskuun viimeistä ottelua, jonka tulos ratkaisi kisojen finaaliin
pääsijän, niin lehdistö kuin esimerkiksi sähköisistä viestimistä radio uutisoi laajasti ottelun
ennakkotunnelmista. "Monta pohjoismaalaista 'tornia', mutta jalkapalloa englantilaisittain", kiteytti
päivälehti Público Suomen joukkueesta.
Portugali kuuluu myös niihin maihin, joissa moottoriurheilua ja erityisesti Formula 1 on tiiviin
seurannan kohteena. Kauden 2007 viimeinen osakilpailu sai runsaasti huomiota osakseen niin ennen
kuin jälkeen kilpailun. Lehdistö kirjoitti runsaasti kilpailua edeltävistä asetelmista ja kilpailun jälkeen
maailmanmestaruuden lähes yllättäen voittaneesta Kimi Räikkösestä. Lopputulos sai päivälehti
Públicon viikkoliitteen Mundo a Sextan pohtimaan mikä saa suomalaiset "lentämään". "Maalla, jossa
on hieman yli viisi miljoonaa asukasta, on kolme F1 ja seitsemän rallin maailmanmestaria. Miksi?",
hämmästeli liite otsikossaan.
Diário de Notíciasin toinen viikkoliite NS uutisoi 2. syyskuuta Suomesta löytyneen vuosituhannen
purukumin viitaten portugalilaisen yhtyeen 80-luvun kappaleeseen "Purukumi", NS totesi laulun
sanojen saaneen uusia ulottuvuuksia, kun "nuori skotlantilainen arkeologi kompastui lupaavaan
jäännökseen sivilisaatiomme menneisyydestä". Artikkelin mukaan 5000 vuotta vanha löydös kumoaa
myytin purukumin amerikkalaisesta alkuperästä ja saa varmasti "Uralilta tulleet suomalais-ugrilaiset
kansat tuntemaan suurta ylpeyttä". "Täytyykö meidän nyt sitten kirjoittaa pureskelevan ihmisen
historia uudestaan", heitti viikkoliite artikkelinsa lopussa. Vaikkakin jotkut väittävät muiden PohjoisEuroopan kansojen syöneen purukumia jo 10 000 vuotta sitten, NS:n mukaan virallisesti
amerikkalainen William Wrigley Jr. ei enää ole purukumin "isä".
Pisa 2006-tutkimus
Portugalin huonoon menestykseen uusimmassa tutkimuksessa osoitettiin yhdeksi syyksi suuri
luokalle jääneiden määrä. Vertailua päivälehti Público haki portugalilaisille tiedotusvälineille tutuksi
tulleesta menestyjästä – Suomesta. "Mitkä ovat sitten suomalaisen opetusjärjestelmän menestyksen
avaimet koskien luokalle jäämistä?", kysyi Públicon toimittaja Isabel Leiria ja arvioi vastauksen
olevan ennen kaikkea oppimisvaikeuksien nopea tunnistaminen ja laaja tukiverkosto. Toimittaja
mainitsi myös suomalaisten oppilaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tärkeyden
oppimisympäristössä, josta koulut ja sosiaali- ja terveysviranomaiset vastaavat yhteistyössä.
Euroviisut 2007
Portugali ei ole enää vuosiin ollut euroviisujen suuri seuraaja, joten Helsingissä järjestetyt kisat eivät
olleet päivän polttavimpia kysymyksiä. Lehdistö kuitenkin huomio kisat ja uutisoi Portugalin edustajan
ennakkotunnelmista. Myös Portugalin televisio RTP teki euroviisuista kaksi ohjelmaa, joissa näytettiin
välähdyksiä myös edustuston ennen kisoja järjestämältä vastaanotolta, jonka kutsuvieraat olivat
Portugalin delegaation edustajia ja kisoihin matkaavia faneja. Vastaanotosta ja kisoista uutisoitiin
myös euroviisujen fanisivuilla.
Jokela
Aihe kiinnosti uutisissa ja tapahtumia myös pyrittiin analysoimaan. Jokela myös järkytti Portugalissa,
mutta sitä pidettiin henkisesti sairaan nuoren yksittäisenä episodina. Kriittisimmin suhtautui Diário de
Notíciasin kolumnisti Alberto Gonçalves artikkelissaan: "Michael Moore ei kuvaa Suomessa".
Gonçalvesin mukaan siinä missä samankaltaiset tilanteet Yhdysvalloissa leimataan vääristyneen
yhteiskunnan tuloksiksi, Suomessa kyse on vain yksittäisestä tapahtumasta. "Olisi ikävää luoda
negatiivisia yleistyksiä maasta, jonka sosiaalijärjestelmä on esimerkkinä pääministeri José
Sócratesille ja jonka koulutusjärjestelmä on esimerkkinä vasemmistoliiton kansanedustaja
Francisco Lousãlle", sanoi Gonçalves. Kirjoittajan kiperin analyysi tuli pienen artikkelin lopussa:
"Suomessa Helsingin ympäristössä sijaitsevan koulun käytävillä ammuskeleva suomalainen on hullu,
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mutta Virginiassa ammuskeleva korealainen on ympäristönsä valitettava tuote. Vain molempien uhrit
eivät huomanneet eroa".

Espanja
Suomen koululaitos ja Pisa-menestyksen analyysi oli Suomea koskevan uutisoinnin ehdoton
ykkösaihe. Tietoyhteiskunta ja matkailu saivat myös huomattavaa palstatilaa. Räikkönen oli näkyvin
suomalainen Formula-ajojen huumassa elävässä Alonson kotimaassa. Espanjan media suhtautuu
Suomeen myönteisesti.
Koululaitos
Opetus on Espanjassa ajankohtainen ja syviä tunteita herättävä aihe. Koululaitos on murrosvaiheessa ja Espanjan Pisa-tulokset keskinkertaiset. Suomi on sen vuoksi saanut osakseen
merkittävää huomiota kaikissa tiedotusvälineissä. Pisa-tulokset ovat oikeastaan tehneet Suomen
ensimmäistä kertaa laajasti tunnetuksi espanjalaisten keskuudessa ja monelle aivan uudessa
valossa. Suomen opetusjärjestelmästä etsivät ratkaisuja sekä toimittajat että poliitikot.
Valtalehti ABC julkaisi El Semanal-viikkoliitteessään kymmensivuisen Suomen koululaitosta koskevan
kirjoituksen, joka selosti yksityiskohtaisesti 15-vuotiaan espoolaisen koulupojan arkea. Lehden
kannessa oli kuva suomalaisesta luokasta ja teksti "miksi Suomen opetus on ylivoimaisesti paras?".
Kirjoittaja kiinnittää erityistä huomiota siihen, että "kaikilla oppilailla on samat mahdollisuudet" ja että
"95 prosenttia kouluista on valtion kouluja". Opetusalan erityisjulkaisu Profesiones tähdentää samaa
asiaa otsikolla "Suomi: Korkeatasoinen koulutus kaikkien ulottuvilla". Valtalehti El País, Madridin
aluelehtien tavoin, julkaisi 1.2. suurin valokuvin varustetun kirjoituksen paikallispoliitikon
"opintomatkasta Suomeen". Valtakunnallinen media kuvasi myös näyttävästi Katalonian
varapääministeri Carod Roviran johdolla Suomeen matkustanutta valtuuskuntaa "ottamassa oppia".
Alkuvuodesta Katalonian alueen opetusministeri Ernest Maragall ilmoitti Nueva Economía keskustelufoorumin nettisivuilla, että "Kataloniasta tulee muutaman vuoden kuluttua Etelä-Euroopan
Suomi".
Tietoliikenne
Espanjan talouslehdet seuraavat kiinteästi Nokian kehitystä. Nokian pääjohtaja Olli-Pekka
Kallasvuosta ilmestyi useita haastatteluja, muun muassa kahden sivun aukeama talouslehti
Expansiónissa. Barcelonassa ilmestyvä La Vanguardia julkaisi kesällä Magazine-liitteessään
seitsemän sivua pitkän kirjoituksen, jossa haastateltiin Nokian johtoa ja tietoliikennealan
asiantuntijoita. Artikkeli, jonka otsikko oli "Nokian valta – Suomi johtaa kännykkäkilpavarustelua"
selostaa seikkaperäisesti yrityksen historiaa. Lehti kirjoittaa: "Kahdessakymmenessäviidessä
vuodessa kännykkä on tullut maailmanlaajuisesti hyväksytyksi ja kohonnut tulevaisuuden parhaaksi
työkaluksi. Suomessa – jossa on yhtä paljon asukkaita kuin Valencian alueella – suunnitellaan ja
myydään kolmasosa maailman kännyköistä". Kirjoitus loppuu saksalaisen valokuvaajan sanoihin:
"Suomessa – outojen harrastusten maassa – kaikki on mahdollista: Nokian menestyksestä
kännykänheiton MM-kisoihin".
Matkailu
Suomea koskevia matkailuun liittyviä kirjoituksia ilmestyi satakunta valtalehdissä, aikakauslehdissä ja
alan erikoisjulkaisuissa. Perinteisen luontomatkailun rinnalle ilmestyi useita kaupunkimatkailua
esitteleviä kirjoituksia taide- ja muotoiluantimineen. El Mundon Yo Dona -liite julkaisi "Vetoavien
vastakohtaisuuksien Suomea" -artikkelin, joka suositteli perheille rauhallista kesänviettoa
maaseudulla. Fuera de serie -viikkoliite suositteli piilopaikaksi Suomen Lappia monisivuisessa
talvimatkailua koskevassa kirjoituksessaan. Naistenlehti Woman taas kirjoitti "vilkkaasta Helsingistä",
joka on "helppo, hauska ja ostajia houkutteleva muotoilukaupunki". El Mundon toimittaja kuvaili myös
blogissaan kokemuksiaan Suomesta, jossa "lukeminen on kansallinen urheilulaji" ja jossa "on tavaton
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määrä painojulkaisuja". Gándaran mukaan "kirjailijoita kohdellaan kuin kukkaa kämmenellä" ja "luonto
on kaikkialla".
Kimi Räikkönen oli kiistatta näkyvin suomalainen F1-ajojen huumassa elävässä Fernando Alonson
kotimaassa. Espanjan media korostaa aina – oli jutun sävy muuten mikä tahansa – Räikkösen
"viileyttä ja ilmeettömyyttä". Vilkkaassa ja puheliaassa Espanjassa "jäämiehen" henkilökohtaiset
ominaisuudet herättävät yhtä paljon ihmetystä kuin hänen ajajantaitonsa. Kuvaavaa on ABC:n
Räikkösen voiton jälkeinen otsikointi: "Formula-1 palaa jääkauteen".
Poliitikoista Matti Vanhanen ja Martti Ahtisaari olivat lehtien palstoilla näkyvimmät. Kulttuurin
edustajista Kaija Saariaho, Aki Kaurismäki ja Arto Paasilinna säilyttivät paikkansa valtalehtien
kulttuurisivuilla. Matti Salmisen ja Juha Uusitalon esiintyminen Valencian Wagner-esityksissä
herättivät musiikkikriitikkojen ihastusta.
Eduskuntavaaleihin kiinnittivät huomiota kaikki Espanjan tiedotusvälineet. Uutisten pituus vaihteli
yhdestä palstasta (El País) koko sivun kirjoituksiin (ABC). Barcelonassa ilmestyvä La Vanguardia
julkaisi vaaleja koskevia selostuksia usean päivän ajan. Matti Vanhasesta ilmestyi vaalien yhteydessä
useita henkilökuvauksia.
Suomen talous näkyy Espanjassa lähinnä kansainvälisten vertailujen yhteydessä. Erityistä huomiota
saa osakseen kuitenkin Suomen ydinvoimapolitiikka. El País julkaisi helmikuussa kahden sivun
aukeaman Suomen atomivoimaloista ja Olkiluoto 3:sta ratkaisuna "Euroopan pyrkimyksille eroon
Venäjän energiariippuvuudesta". Helsinkiin matkustanut erikoiskirjeenvaihtaja korostaa muun
muassa, että "58 prosenttia suomalaisista luottaa atomivoimaloiden turvallisuuteen". Lehden pysyvä
Helsingin kirjeenvaihtaja taas toteaa, että "Suomi tähtää siihen, että 20 prosenttia EU:n energiasta
olisi ydinenergiaa".
Suomen 90-vuotisjuhla sai huomiota osakseen Teneriffalla, jossa paikallinen Diario de Avisos kirjoitti
La Lagunan yliopiston ja Suomen Teneriffalla olevan kunniakonsulin aloitteesta järjestystä Suomiviikosta. Aurinkorannikolla suomalaisyhteisöjen aktiivisuus toi merkkipäivän paikallisen median
tietoon.
Espanjan tiedotusvälineissä aniharvoin esille tulevaa Suomea koskevaa kielteistä julkisuutta toi
Jokelan surmien ohella Finnairin Kiinan-lennolla sattunut välikohtaus barcelonalaisen pariskunnan
kanssa, joka herätti myös vilkasta keskustelua La Vanguardian nettisivuilla. Juttu sai alkunsa
matkustajan väitteestä: "jos valitat, olet vaarallinen". Yleisökirjoittelua kesti vajaan viikon.
Kuriositeettina mainittakoon madridilaisen mainostoimiston joulupukin-vastainen kampanja, josta
kirjoitti muun muassa El País 21.12. otsikoin "Joulupukki antaa huonoa esimerkkiä". Television
ykköskanavan iltauutisissa kuvattiin parinkymmenen hengen mielenosoitusta Suomen suurlähetystön
edessä, jossa vaadittiin, että "joulupukin paja olisi suljettava saastuttamisensa vuoksi".

Ranska
Ranskalaisen median painopiste oli kuluneena vuonna kotimaan politiikassa maan presidentin- ja
kansalliskokousvaalien leimatessa uutisointia. Tässä poliittisessa keskustelussa Suomikin pääsi
mukaan niin energia-, turvallisuus- kuin koulutusteemoissa. Suomeen rakennettava viides
ydinvoimala nousi teemaksi jopa presidenttikamppailun viime metreillä Nicolas Sarkozyn ja
Ségolène Royalin vaalitenteissä, mikä puolestaan innosti ranskalaiset lehtimiehet kirjoittamaan
laajemminkin Suomen ydinenergialinjauksista. Ranskalaista mediaa kiinnosti luonnollisesti voimalan
ranskalaisen toimittajan, Arevan, toimitusaikataulu ja siinä pysyminen.
Muiden yhteiskunnallisten teemojen osalta niin Suomen koulutusjärjestelmä, Tehyn uhkaus
joukkoirtisanoutumista kuin Nato-kysymyskin saivat palstatilaa ranskalaislehdissä. Ranskalaiset
lehtimiehet eivät kohdistaneet katseitaan ainoastaan oman maan turvallisuuspolitiikkaan, vaan myös
Suomen näkemykset erityisesti EU:n tulevista turvallisuuspoliittisista painotuksista kiinnostivat
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lehdistöä. Myös Suomen hyvä menestys Pisa-tutkimuksissa huomioitiin ranskalaismediassa, tosin
aikaisempia vuosia hieman vähemmän. Suomalainen koulujärjestelmä on herättänyt
ranskalaislehdissä muiden vuosien tapaan ihailua, mutta yksittäisiä kritisoiviakin kannanottoja on
esiintynyt aikaisemmasta Pisa-uutisoinnista poiketen.
Ranskalaisen lehdistön kiinnostus Suomea kohtaan on lisääntynyt huomattavasti Ranskassa keväällä
2008 pidettävän suomalaisen kulttuurikauden, 100% Finlande en France – printemps 2008,
lähestyessä. Suomi on noussut esille monipuolisesti niin ekologisuutensa, kirjallisuutensa kuin
arkkitehtuurinsa puolesta. Reader's Digest -lehden listaukseen pohjautuen Le point luokitteli Suomen
maanpäälliseksi ekologiseksi paratiisiksi, ennen Islantia ja Norjaa. Niin Arto Paasilinnan kuin
Monika Fagerholmin kirjojen ranskalaisten käännösten julkaiseminen on huomioitu
ranskalaislehdissä.
Suomalainen design on kokenut uuden tulemisen kuluneena vuonna Ranskassa Idéatin ja MarieClaire Designin kaltaisten sisustuslehtien nostaessa esiin nuoria suomalaisia muotoilijoita, kuten
Harri Koskisen.
Alvar Aallon suunnitteleman Maison Louis Carrén avajaiset syyskuussa antoivat hyvää vetoapua
lähestyvälle Suomen kulttuurikaudelle. Näyttäviä avajaisia edelsi Le Monde 2 -lehden julkaisema
kokoelma lehdessä Aallosta 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla julkaistuista artikkeleista. Niin ikään
Salle Pleyelin syksyn ohjelmiston harvinainen helmi, Los Angelesin filharmonikoiden tulkinta
Sibeliuksen kaikista sinfonioista Esa-Pekka Salosen johdolla, nosti säveltäjän esiin niin näyttävästi,
että ranskalaislehdistö puhui "Sibeliuksen voitosta". Pariisilaisyleisö otti konserttisarjan vastaan
erittäin lämpimästi ja kriitikot niin valtakunnallisissa kuin musiikkiin erikoistuneissa lehdissä ylistivät
Salosen ammattimaisuutta.
Myös suomalainen valokuvaus on kuluneena vuotena vahvistanut näkyvyyttään ranskalaisessa
mediassa. Edellisen vuoden tapaan Elina Brotheruksen työt olivat esillä ranskalaisissa lehdissä.
Muista suomalaisista valokuvataitelijoista Sanna Kanniston luonnon ja kulttuurin välistä suhdetta
tutkivat valokuvat kuvittivat ranskalaislehti Le Monden asiapitoisia artikkeleita.
Ranskalaisen median huomio kääntyi loppuvuodesta myös Oulussa pidettyihin ilmakitaran soiton
MM-kisoihin, joihin tähtäävien ranskalaisten karsintoja ranskalaislehti La Libération seurasi
mielenkiinnolla.
Syksyn kulttuuritapahtumista Helene Schjerfbeckin näyttely Pariisin modernin taiteen museossa
huomioitiin suomalaisista kulttuuritapahtumista kaikkein parhaiten ranskalaisessa mediassa.
Schjerfbeckin tarkkakatseiset omakuvat iskivät suoraan ranskalaisiin sydämiin, sillä Pariisin lukuisten
museoiden ja taidetapahtumien ankarassa kilpailussa näyttely tavoitti jopa yli 52 000 kävijää ja sai
laajasti palstatilaa ja ohjelma-aikaa ranskalaismediassa. Niin Schjerfbeckin näyttely kuin muutkin
syksyn suomalaiset kulttuuritapahtuvat pohjustavat erinomaisella tavalla Suomen kulttuurikautta
Ranskassa keväällä 2008.
Suomen eduskuntavaalien uutisointi oli Ranskassa pääasiassa kansainvälisten uutistoimistojen
uutisoinnin varassa. Ranskalaisessa lehdistössä analysointiin jonkin verran Sdp:n vaalitappiota.
Eduskuntavaaleista uutisoinut Le monde -lehti totesi vaalituloksen merkitsevän suurta muutosta ja
loppua Sdp:n aina sodan jälkeisistä vuosista alkaneelle hegemoniakaudelle. Uutisoinnissa on myös
huomioitu, että Suomen eduskunta on yksi naisvaltaisimmista parlamenteista maailmassa.
Suomalaisista urheilijoista esillä on ollut niin F1- maailmanmestaruuden voittanut Kimi Räikkönen
kuin ranskalaiseen Renault- talliin kuulunut Heikki Kovalainen. Myös Janne Ahosen historiallinen,
järjestyksessä viides voitto neljän mäen kiertueella sai palstatilaa ranskalaislehdissä. Myös Jarkko
Niemisen hyvästä menestyksestä on kirjoitettu.
Muista yksittäisistä esillä olleista suomalaisista voi mainita Nizzassa gourmet-ravintolaa pyörittävän
Jouni Törmäsen.
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Italia
Suomi esiintyi italialaisissa tiedotusvälineissä harvakseltaan, mutta varsin myönteisessä valossa.
Viime vuosina tutuksi tullut kertomus teknologisesti edistyneestä ja tasa-arvoisesta maasta, jonka
koululaiset ovat maailman parhaita, sai jatkoa, mutta ei juuri uusia sävyjä. Ylivoimainen
suomalaisjulkkis oli Kimi Räikkönen.
Pisa-tutkimuksesta on Italiassa uutisoitu näkyvästi viime vuosina. Joulukuun alussa 2007 julkistettu
uusin kierros sai sekin hyvin huomiota. Suurimmat päivälehdet julkaisivat 4.– 5.12. pitkiä kirjoituksia,
joissa asetettiin vastakkain suomalaisnuorten ykkössija ja italialaisten entisestään huonontuneet
tulokset. Italian sijoitus oli selvästi keskiarvoa heikompi, mistä seurasi maassa tavallista kovaa
itsekritiikkiä. "Kärjessä on aina Suomi", talouslehti Il Sole 24 Oren kolumnisti Gianluca Salvatori
kiteytti. La Stampan mukaan Suomesta olisi syytä ottaa oppia erityisesti opettajankoulutuksessa.
Pisa-tutkimus löi läpi suurten tiedotusvälineiden ohella myös alue- ja ammattimediassa ja
blogosfäärissä. Esimerkiksi anconalaisessa koulutustutkimuksen instituutissa työskentelevä Roberto
Baldascino kirjoitti verkkoon kymmenosaisen, ylistävän blogin suomalaisesta koulusta.
Suomalainen sosiaalipolitiikkakin nousi esille. La Repubblica omisti 26.7. pääkirjoituksensa
suomalaiselle neuvolatoiminnalle. Kirjoituksessa haluttiin Italian ottavan esimerkkiä suomalaisesta
järjestelmästä, jossa terveydenhoitaja tukee vanhempia sekä raskauden aikana että syntymän
jälkeen. Kirjoittajan mukaan Italiassakin tulisi keskittyä enemmän lapsiperheiden käytännön
tukemiseen ja vähemmän uskonnollis-ideologiseen polemiikkiin. Myös viikkolehti Oggi kirjoitti pitkän
artikkelin äitiys- ja perheneuvolatoiminnasta, osana "Parempi Eurooppa" -nimistä juttusarjaansa.
Artikkelissa verrattiin yleisemminkin suomalaista elämänmenoa italialaiseen: "Suomalaiset tekevät
enemmän lapsia ja katsovat vähemmän televisiota".
Il Corriere della Sera kirjoitti 26.1. suomalaissyntyisestä kirjallisuuden lajityypistä, tekstiviesteistä.
Lehden mielestä maailman ensimmäinen tekstiviestiromaani – Hannu Luntialan Viimeiset viestit – ei
olisi voinutkaan syntyä muualla kuin Nokian kotimaassa. Jutussa – samoin kuin sitä seuranneessa La
Stampan artikkelissa – maalattiin kuva hiljaisesta kansasta, joka on oppinut käyttämään tekstiviestejä
hyvin henkilökohtaiseenkin viestintään. Tästä esimerkiksi nostettiin episodi, jossa maan pääministeri
Matti Vanhanen purki kihlauksensa tekstiviestillä.
Suomen eduskuntavaaleista ja uuden hallituksen nimittämisestä kirjoitettiin lyhyesti. Sdp:n selvä
vaalitappio ja keskustaoikeistolaisen hallituksen syntyminen olivat hienoisia yllätyksiä Italiassakin.
"Nokialand kääntyy oikealle", kirjoitti Il Sole 24 Ore 19.3.
Uuden hallituksen nimittäminen oli Italiassa uutinen ennen kaikkea naisenemmistönsä vuoksi. Sekä
La Stampa että Il Sole 24 Ore kuvailivat Suomea sukupuolten välisen tasa-arvon mallimaaksi ja
pitivät 12 naisministeriä uutena osoituksena tästä. Toisaalta muistutettiin uuden hallituksen
ulkoministeristä: La Stampan mukaan hän on "parlamentin veteraani, joka lähetti tuhmia sähköposteja
kaunottarien osoitteisiin virka-auton tietokoneelta".
La Repubblican viikkoliite Donne esitteli toukokuussa kaksitoista hyvää ideaa Euroopalle; kuudes
näistä oli "naiset valtaan" Suomen esimerkin mukaisesti.
Talousuutisoinnissa eniten esillä oli luonnollisesti Nokia. Globaalien matkaviestinmarkkinoiden
käänteitä selostettiin etenkin Il Sole24 Oressa, jonka toimittaja kävi myös Oulun tutkimuskeskuksessa
tutustumassa Nokian reagointiin Googlen ja Applen asettamiin haasteisiin. La Repubblica kirjoitti
pitkän jutun telekommunikaatioalasta ja haastatteli samassa yhteydessä Olli-Pekka Kallasvuota.
Talousuutisoinnissa Nokia ei kuitenkaan esiintynyt niinkään suomalaisena yhtiönä, vaan osana
suurta, maailmanlaajuista bisnestä.
Kesällä ja syksyllä Nokia Siemens Networks ilmoitti kahden italialaisen tuotantolaitoksensa
ulkoistamisesta. Suunnitelmista ja italialaisista reaktioista kirjoitettiin kaikissa talousasioita
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seuraavissa lehdissä. Uutisointi oli enimmäkseen asiallista, mutta internetin keskustelupalstoilla ja
ammattiliittojen foorumeilla yhtiön toimia arvosteltiin paljon lehtijuttuja rajummin.
Il Messaggero kirjoitti 7.1. pienen, mutta näkyvän jutun "suomalaisesta talousihmeestä". Jutussa
kerrottiin ensin euroalueen maasta, jonka talouskasvu 2006 oli kaksi kertaa niin suuri kuin muiden
alueen maiden ja kolme kertaa Italian kasvua suurempi. Suomen salaisuutena lehti piti tutkimusta ja
kehitystä, uuden teknologian omaksumista sekä avoimuutta globaalille kilpailulle.
Corriere della Sera julkaisi kesäkuussa puolen sivun jutun siitä, miten tietokonetta tulee suojella
viruksilta ja hyökkäyksiltä. Helsingissä kirjoitetun jutun asiantuntija, "Il guru di Internet", oli F-Securen
tutkimuslaboratorion johtaja Mikko Hyppönen.
Ylivoimaisesti eniten italialaisessa mediassa esiintynyt suomalainen oli kuitenkin Kimi Räikkönen.
Erityisesti maailmanmestaruuden dramaattinen varmistuminen kauden viimeisessä osakilpailussa
21.10. sai valtavan mediahuomion Ferrarin kotimaassa. Samalla Räikkösen persoonaa käsiteltiin
maailmanmestaruuden jälkeen astetta moniulotteisemmin. Muun muassa suuri urheilulehti Corriere
dello Sport ja viikkolehti Oggi muistuttivat aiempien vuosien toilailuista, mutta arvioivat samalla
Maranellon Ferrari-yhteisön sulattaneen "jäämiehen". Myös Räikkösen viestintätyyli, jota aiemmin
lähinnä hämmästeltiin, nähtiin nyt merkiksi maanläheisyydestä ja keskittymiskyvystä. Italialainen
media seurasi Räikkösen jälkiä Suomeen asti. Pohjoisesta lehdet raportoivat muun muassa mestarin
mieltymyksestä juhlia kaukana salamavaloista, vanhojen kavereidensa seurassa.

Kypros
Kyproksen tiedotusvälineet niin saaren etelä- kuin pohjoisosassakin tukeutuvat kansainvälisistä aiheista
raportoidessaan pitkälti suuriin ulkomaisiin uutistoimistoihin. Kyproksenkreikkalainen media lainaa

myös paljon Kreikan uutisia ja kyproksenturkkilainen media Turkin uutistoimiston uutisia. Tutkivaa
journalismia esiintyy hyvin vähän, erityisesti aiheista, jotka eivät ole suoraan tai epäsuorasti
yhteydessä paikallisiin aiheisiin ja Kyproksen ongelmaan.
Suomen EU-puheenjohtajuuden jälkeen on palattu takaisin "normaalikiinnostuksen", eli Suomesta on
uutisoitu melko harvakseltaan, vaikkakin uutisointi on ollut pääasiassa positiivista.
Tonttukoulu Rovaniemellä helpottaa alueellista työttömyyttä
Joulun alla (20.12.) maan suurin, päivittäin ilmestyvä, englanninkielinen sanomalehti Cyprus Mail
kertoi koko sivun artikkelissaan Rovaniemelle, Lapin Ammattiopiston yhteyteen, perustettavasta
tonttukoulusta. Koulusta valmistuvat "ammattitontut" tulevat myöhemmin työllistymään yhä kasvavaan
joulupukinmaa-businekseen ja muuhun toimintaan, joka on rakentunut sen ympärille. Aiheen
esiinnostamisella on haluttu antaa uusi näkökulma suomalaiseen innovatiivisuuteen. Artikkelissa
kuvataan ankaria ilmasto-olosuhteita ja mainitaan, että joulupukin kaupallistaminen on tuonut
helpotusta alueelliseen työttömyyteen.
Ainakin kaksi kyproslaista matkatoimistoa järjestää vuosittain joulun alla räätälöityjä pakettimatkoja
Rovaniemelle Joulupukinmaahan. Matkat ovat aina täyteen varattuja, vaikka ovatkin hinnaltaan melko
kalliita. Ainakin Kyproksella uskotaan, että joulupukki on suomalainen ja oikea joulumaa löytyy
Suomen Lapista.
Koulutusjärjestelmä edelleen suuren kiinnostuksen kohteena
Viime vuosina kyproslaisessa mediassa suosikiksi muodostunut Suomi-aihe on maamme
koulutusjärjestelmä ja suomalaislasten menestyminen kansainvälisissä oppimistutkimuksissa.
Kyproksen koululaitos kaipaa suuria uudistuksia. Tammikuun 2007 alussa äkillisesti kuollut opetus- ja
kulttuuriministeri Pefkios Georgiades aloitti maan koulujärjestelmän uudistukset, mutta työ jäi
kesken. Hän oli suuri Suomen ystävä ja ihannoi Suomen koululaitosta. Uusi ministeri on pikkuhiljaa
saanut jatkotyön käyntiin, mutta uudistusten toteuttaminen on hidasta. Vastustusta löytyy paljon muun
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muassa opettajien taholta. Opetuksen rakenne ja tehokkuus ovat suuria ongelmia. Lähes kaikki
koululaiset, ala-asteelta lähtien, joutuvat ottamaan kalliita yksityistunteja varsinaisten koulupäivien
jälkeen menestyäkseen opinnoissaan. Yksityistunteja antavat monesti samat opettajat, jotka
opettavat koululaisia myös normaalisti. Opetus perustuu pitkälti ulkoa oppimiselle, eikä kannusta
itsenäiseen ajatteluun. Suomen ja Kyproksen välillä on ollut yhteistyötä niin opettajankoulutus- kuin
opetusjärjestelmäänkin liittyen, ja muun muassa monia asiantuntijavierailuja on viime vuosina
toteutunut puolin ja toisin.
Suomen eduskuntavaaleja ja uutta hallitusta ei juuri huomioitu tiedotusvälineissä. Ennen vaaleja
ennakoitiin, ettei suuria muutoksia olisi luvassa, vaikka hallituksen puoluemuodostus muuttuisikin,
koska kaikki suuret puolueet olivat yksimielisiä suurista poliittisista linjauksista. Vaalien jälkeen
uutisoitiin pääministeri Matti Vanhasen ja keskustan voitoista sekä kerrottiin keskustan olevan valmis
hallitusyhteistyöhön minkä tahansa puolueen kanssa. Lisäksi viitattiin pääministeri Vanhasen
yksityiselämään ja siihen, ettei hänen suosionsa ollut horjunut, vaikka suhde naisystävään oli
päättynyt tekstiviestiin. Lisäksi kerrottiin Suomen kansan asettuneen Vanhasen taakse pääministeriä
kohdanneessa mediamyllytyksessä.
Alkuvuonna Suomen EU-puheenjohtajuudesta oli vielä joitakin mainintoja. Kyproksen mediassa
näkyvin "EU-henkilö" on ollut jo pitkään laajentumiskomisaari Olli Rehn. Kyproksenkreikkalaisissa
tiedotusvälineissä Rehn on esitetty useimmiten negatiivisessa valossa, Turkin puolestapuhujana ja
siten Kyproksen "vihollisena". Rehnin on muun muassa viitattu flirttailevan Turkin kanssa, suosivan
Turkin EU-jäsenyysneuvotteluja Kyproksen kustannuksella sekä haudanneen Kyproksen toiveet
Famagustan kaupungin palauttamisesta kyproksenkreikkalaisille – lupaustensa vastaisesti.
Kyproksenturkkilainen media on kohdellut häntä neutraalimmassa sävyssä.
Presidentti Martti Ahtisaaren Kosovo-missio sai niin ikään huomiota. Yleisesti ottaen Kyproksella
(kyproksenkreikkalaisten keskuudessa) vastustettiin Ahtisaaren ajatuksia Kosovon tulevaisuudesta,
taustalla huoli heijastusvaikutuksista Kyproksen pohjoisosaan.
Jokelan koulusurmien lisäksi Suomesta ei esitetty mitään erityisen kielteistä lukuun ottamatta sitä,
että otsikoihin nousi tutkimus, jonka mukaan 30 prosenttia suomalaisista miehistä joutuu seksuaalisen
häirinnän kohteeksi työpaikoillaan naiskollegoidensa taholta.
Suomen itsenäisyyden 90. juhlavuosi ei näkynyt paikallisessa mediassa. Suomen edustuston
järjestämät tilaisuudet ja suomalaisten esiintyminen erinäisissä kulttuuritapahtumissa noteerattiin
hyvin (mukaanlukien Soile Isokosken konsertti ja Jyrki Karttusen Nomadi-ryhmän osallistuminen
nykytanssifestivaalilla). Jean Sibeliuksen sävellyksiä oli otettu mukaan monien konserttien
ohjelmistoihin pitkin vuotta.
Pääsiäisenä pelattu Davis Cupin tennismaaottelu Suomen ja Kyproksen välillä sai osakseen jonkin
verran huomiota. Media vastasi hiljaisuudella Suomen voitettua turnauksen. Jarkko Nieminen oli
pitkin vuotta esillä, pääasiassa kyproksenkreikkalaisessa lehdistössä, samoin Kimi Räikkösen
Formula-1 maailmanmestaruus noteerattiin laajasti. Myös rallista kiinnostunut kansa sai seurata
tiedotusvälineistä rallikuskiemme menestystä.

Kreikka
Suomen näkyvyys kreikkalaisessa lehdistössä oli selvästi vähäisempää edelliseen,
puheenjohtajuusvuoteen verrattuna. Suomi oli esillä enimmäkseen perinteisesti Suomeen liitettyjen
mielikuvien kautta. Joulun alla nähtiin usealta tv-kanavalta joulupukin matkantekoa lumisissa
maisemissa. Rovaniemeä esiteltiin joulun matkakohteena parissa lehdessä. Suomen
opetusjärjestelmä pysyi esillä koulutusjärjestelmää koskevissa kirjoituksissa aiheen ajankohtaisuuden
vuoksi Kreikassa. Pisa-tutkimuksen tuloksissa Suomi näkyi taas kerran johtosijoilla. Korkean tason
ulkomaiset vierailut Kreikan ministeriöihin noteerataan usein lehdistössä ja televisiossakin, kun
kreikkalainen isäntä on huolehtinut valtiollisen kanavan paikalle ottamaan tuoreita kommentteja
tapaamisesta. Esko Ahon innovaatioteemainen puhujamatka ja vierailu paikalliseen kauppa- ja
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teollisuusministeriöön noteerattiin lehdistössä otsikolla "Suomi ja Kreikka etsivät läheisempää
yhteistyötä tutkimuksessa ja teknologiassa". Tapaamisen jälkeiset kommentit näkyivät myös
uutisissa. Suurlähettilään käynti metsäasioista vastaavan varaministerin luona näkyi uutisissa
molempien osapuolien lyhyinä kommentteina mahdollisesta yhteistyöstä ja osoitettuna myötätuntona
paloista aiheutuneisiin menetyksiin.
Kathimerinin toimittaja vieraili Suomessa pian vaalien jälkeen ja kirjoitti lehden viikonlopun liitteeseen
matkakertomuksen otsikolla "Siellä missä naiset hallitsevat". Miestoimittaja sai kipinän tutkia
suomalaisten naisten roolia yhteiskunnassa uuden naisenemmistöisen hallituksen innoittamana, ja
häntä viehätti myös "Suomen erikoinen ja kreikkalaisittain radikaali yhteiskunnallinen tasapaino".
Toimittaja vietti lakkiaisviikonlopun tunnelmia Helsingissä ja hänen huomionsa kiinnittyi "maineensa
veroisten alkoholin juojien" sijaan enemmänkin nuorten laaja-alaisiin tietoihin ja hyvään englannin
kielen taitoon. Toimittajan tekemän johtopäätöksen mukaan ei ole sattumaa että Nokian kaltaiset
yritykset ovat menestyneet Suomessa. Suomalaisen koulutusjärjestelmän markkinoille tuoma
työvoima on pohjana Suomen talouden ja yritysten menestymiselle. Toimittaja ihaili suomalaisten
naisten dynaamisuutta, ja arvioi "tyttöjen olevan kehdosta saakka valmistautuneen mahdolliseen
johtajarooliin, eikä heidän asemaansa ollut koskaan kyseenalaistettu". Toimittaja näki siten olevan
luonnollista että hallitus on naisenemmistöinen. Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsin
ja opetusministeri Sari Sarkomaan haastatteluissa toimittaja kiinnitti huomiota ministereiden
sivistystasoon, kosmopoliittiseen tyyliin, helppoon lähestyttävyyteen, vieraanvaraisuuteen ja työlleen
omistautumiseen. Toimittaja peilasi jutulla omia kokemuksiaan kreikkalaisesta yhteiskunnasta ja
poliitikoista. Vertailu oli suomalaisia (nais)poliitikkoja ja yhteiskuntaa imarteleva.
Suomen eduskuntavaalien tuloksia analysoitiin parissa kreikkalaisessa lehdessä kiinnittäen huomiota
tasa-arvoprofiilin vahvistumiseen Suomen eduskunnassa ja naisehdokkaiden suhteellisesti
parempaan menestymiseen. Hallituksen kokoonpano sai ansaitun huomion 12 naisministerillään ja
sitä luonnehdittiin To Vimassa "pienikokoiseksi, joustavaksi ja naiselliseksi hallitukseksi" verrattuna
Kreikan miesvaltaisiin ja suurikokoisiin hallituskokoonpanoihin. Hallitusneuvotteluissa huomio kiinnittyi
aikaisemman yhteistyökumppanin vaihdokseen ja monipuoluekokoonpanoon.
Euroopan oikeusistuimen tekemää päätöstä Suomen merimiesten ammattijärjestön tekemään
kanteeseen Viking Lines -yhtiötä vastaan analysoitiin tärkeänä ennakkoratkaisuna
ammattiyhdistysliikkeen mahdollisuuksiin vaikuttaa työpaikkojen häviämiseen halvemman työvoiman
uusiin EU-jäsenmaihin "Euroopan oikeusistuin purki työperäisen Frankenstainin", lehdissä todettiin.
Suomen taloutta ja yrityselämää koskevissa uutisissa ovat kestoaiheena olleet Nokiaa koskevat
uutiset. Nytkin otsikoissa olivat Nokian markkinaosuuden kasvattaminen, osakkeen arvon tippuminen
ja tietyn akkutyypin korvaaminen uudella. Stockmannin päätös ostaa ruotsalainen Lindex ylitti myös
uutiskynnyksen. Maailman suurimman risteilyaluksen valmistuminen Suomessa huomioitiin kuvan
kera. Kreikan koulutusjärjestelmää arvostelevissa artikkeleissa viitattiin useamman kerran Suomen
esimerkilliseen koulutusjärjestelmään. Suomalaisissa ravintoloissa ja baareissa voimaan astunut
tupakointikielto huomattiin ja Suomea luonnehdittiin "yhtenä Euroopan parhaimmista oppilaista
tupakoinnin vastaisessa kampanjoinnissa". Otsikoissa oli muun muassa: "Nokia metsästää yli 39 %
markkinaosuutta" ja "Koulutuksen suurvaltoja Etelä-Korea ja Suomi"
Suomalainen kulttuuri sai näkyvyyttä Kreikassa vierailleiden suomalaisten taiteilijoiden ja muusikkojen
kautta. Tuomo Mannisen valokuvanäyttely sai huomiota "taiteilijan kohdentaessa kameran linssiä
yhteiskunnan näkymättömiin puoliin". Eduskunnan 100-vuotisnäyttely sai huomattavaa julkisuutta
Kreikan saarilla, kun näyttely avattiin Kreetalla, Kosilla ja Rhodoksella. Metron ilmaislehdessä
esiteltiin suomalaista muotoilua otsikolla "suomalainen ylivoimaisuus" ihaillen kultaisen keskitien
löytämistä innovaation, edelläkävijyyden ja ajattomuuden välillä. Musiikkipuolella esillä olivat
Kreikassa esiintyneet Ville Valo, Tarja Turunen, Sunrise Avenue ja jatsiryhmä The Five Corners
Quintet. Tukholman kuninkaallisen orkesterin ohjelmassa olleita pohjoismaisten säveltäjien teoksia,
Jean Sibelius mukaan luettuna, kehuttiin ja toivottiin niitä kuultavan useammin Ateenassa.
Eurovision-laulukilpailuja koskevassa artikkelissa vertailtiin Suomen ja Kreikan esiintymisiä koskevia
käytäntöjä ja kustannuksia Ateenan kilpailuihin valmistautumisessa. Johtopäätöksenä todettiin
Kreikan panostaneen omaan edustajaansa seitsemänkertaisen summan Suomen delegaatiolleen
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varaamaan budjettiin verrattuna ja internetsivujen hoitaneen Lordin promootiotyön halvalla.
Artikkelissa viitattiin Ylellä olleen samanaikaisesti tekeillä myös tärkeämpi tv-lähetysten
digitalisointiprojekti ja siten yhtiön olleen valmis luopumaan euroviisujen järjestämisestä Ruotsin
hyväksi, jos sponsorirahaa ei löytyisi tarpeeksi. Suomessa asuvan ja Sibelius Akatemiassa jatsia
opettavan kreikkalaisen muusikon vieraillessa vanhassa kotimaassaan hän vertaili maiden
musiikkiopetusta antamassaan haastattelussa todeten "suomalaisen musiikkiopetuksen
mahdollistavan asioita, joita ei Kreikassa koskaan nähtäisi".
Suomalaiset moottoriurheilun sankarit pääsivät kreikkalaisten lehtien urheilusivujen otsikoihin kärkeen
sijoittumisten myötä. Kimi Räikkösen ja Markus Grönholmin nimet esiintyivät useimmiten.
Akropolis-rallin ensimmäisen erikoiskokeen voittaja Mikko Hirvonen sai myös julkisuutta. Heikki
Kovalaisen käynti tallinsa sponsorin vieraana Kreikassa ylitti uutiskynnyksen. Myös Tero Pitkämäen
titteli vuoden 2007 parhaana yleisurheilijana huomioitiin. Muutamia urheiluotsikoita: "Räikkönen sotki
brittien juhlatunnelman"; "Span prinssi Räikkönen"; " Markus Grönholm on Akropolis-rallin suuri
voittaja"

Slovenia
Suomi oli esillä Slovenian tiedotusvälineissä lähes edellisvuosien tapaan. Suomen hyvä sijoittuminen
erilaisissa kansainvälisissä vertailututkimuksissa, innovaatiopolitiikka, korkea teknologia,
suomalaisurheilijat, sekä matkailun kestoteemat Lappi ja joulupukki olivat yleisimmät aiheet.
Slovenian mediavuodessa 2007 nousi esiin erityisesti kaksi Suomea käsitellyttä aihetta: YK:n
erityislähettiläs Martti Ahtisaari ja hänen osuutensa Kosovo-neuvotteluissa sekä Slovenian armeijan
panssaroitujen miehistökuljetusajoneuvojen Patria-kaupat.
Kosovo-neuvottelujen eri käänteistä uutisoitiin ahkerasti Slovenian mediassa. Aihe on luonnollisesti
Sloveniaa kiinnostava, koska Slovenian kansallinen turvallisuus ja kehitys ovat pitkälle riippuvaisia
Kaakkois-Euroopan (mukaan lukien Kosovon) turvallisuudesta, demokraattisesta kehityksestä ja
taloudellisesta vakaudesta. Slovenian tiedotusvälineissä odoteltiin ratkaisua Kosovon asemaan jo
viime vuonna. Neuvotteluissa ei kuitenkaan päästy sopuun ja Slovenialla onkin edessään yksi
suurimmista EU-puheenjohtajuutensa haasteista. Presidentti Ahtisaaren sanoja lainailtiin ahkerasti
Slovenian tiedotusvälineissä ja häntä myös kuvattiin diplomaatiksi, joka tuntee Balkanin alueen
erittäin hyvin. Ahtisaarta sanottiin kansan keskuudessa erittäin suosituksi ehkä myös sen takia, että
hän osaa leipoa tunnettuja karjalanpiirakoita.
Slovenian puolustusministeriö allekirjoitti joulukuussa 2006 yli 270 miljoonan euron arvoisen
sopimuksen Patrian slovenialaisen yhteistyökumppani Rotiksen kanssa 135 panssaroidun
miehistönkuljetusajoneuvon (Patria AMV 8x8) toimittamisesta. Vuoden 2006 kaupan uutisoinnissa
tuotiin esille myös lahjusepäilyjä ja muuta katkeruutta päätöksestä, jossa kotimainen yritys jäi toiseksi.
Patria-uutisointi keskittyi vuonna 2007 opposition ja koalition välisiin kiistoihin. Opposition mukaan
puolustusministeri Karl Erjavec on johtanut julkisuutta harhaan etenkin kaupan lopullisen hinnan
osalta, tehnyt mahdottomaksi parlamentaarisen valvonnan yleisten varojen käytöstä sekä vahvistanut
haitallisen sopimuksen. Puolustusministeri, koalition parlamenttiedustajien myötävaikutuksella, on
torjunut kaikki väitteet. 32 oppositioedustajan vaatimuksesta parlamentti on määrännyt
parlamentaarisen tutkimuskomitean tutkimaan Patria-kauppoja.
Media on lisännyt omalta osaltaan vettä myllyyn muun muassa Dnevnik-sanomalehden artikkeleilla.
"Slovenian armeijassa yhä vähemmän sotilaita, armeijalta puuttuu kohta sotilaita kuljettamaan
miehistönkuljetusajoneuvoja", lehdessä kirjoitettiin. Asiaan liittyen puhuttiin samassa lehdessä
Suomesta ja yleisestä asevelvollisuudesta kevyemmillä äänenpainoilla. "Suomessa tehdyn kyselyn
mukaan kolme neljästä kyselyyn vastanneista haluaa säilyttää yleisen asevelvollisuuden, entä meillä
Sloveniassa? Olemmeko me slovenialaiset suomalaisille 'etelämaalaisia'? Olemme. Onko Suomi
kehittyneempi kuin Slovenia? On. Onko heillä nykyaikainen koulutus? On. Onko heillä nykyaikaisempi
armeija? On. Onko heillä miehistönkuljetusajoneuvoina AMV 8x8? On. Sitten kun olemme kehittyneitä
ja meillä on miehistönkuljetusajoneuvoina 8x8, silloin "etelässä" kysytään ovatko slovenialaiset
kehittyneempiä kuin me? Vastaus tulee olemaan, ovat.... ja niin edelleen".
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Varmaa on, että poliittinen köydenveto kaupan ympärillä tulee jatkumaan edelleen ja Patria tulee
säilymään median otsikoissa vielä pitkään.
Suomen eduskuntavaalitulosta ei analysoitu tarkemmin slovenialaisessa mediassa ja maan
suurimmat päivälehdet tyytyivät lainaamaan kansainvälisten uutistoimistojen uutisointeja. Suomen
hallituksen naisministerien määrä pantiin kuitenkin myönteisesti merkille.
Suomen turvallisuuspolitiikka
Delo-lehdessä julkaistussa artikkelissa lainattiin Financial Timesin juttua Suomesta ja Natosta.
Lehden mukaan Nato-jäsenyyden myötä Suomen ja Venäjän suhteet tulisivat eittämättä
heikkenemään. Suomen suhtautuminen Natoon on ja tulee olemaan poliittinen kysymys todetaan
samaisessa Delo-lehden artikkelissa, jossa lainattiin Ulkopoliittisen instituutin Nato-raporttia. Muita
Nato-selvityksiä ei käsitelty laajemmin Slovenian mediassa.
EU ja Suomi
Slovenian EU-puheenjohtajuuteen ja Suomeen liittyen uutisoitiin Suomalaisten EUpuheenjohtajuusoppitunnit slovenialaispoliitikoille. Ulkoministeri Erkki Tuomioja, maa- ja
metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila ja maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors
evästivät kollegoitaan vieraillessaan Sloveniassa. Erkki Tuomiojan neuvo kollegoilleen olikin
valmistautua kaikkeen mahdolliseen, koska tapahtumaan tulee kuitenkin enemmän kuin voi kuvitella
ja on suunniteltu. Tuomioja kehotti myös slovenialaiskollegoitaan varaamaan puheenjohtajuuskauden
jälkeen pitkän loman vakuuttaen, että sitä tullaan tarvitsemaan, todettiin Vecer-lehdessä.
Suomalainen yhteiskunta ja talous
Suomea käsittelevien talousuutisointien aiheena oli yleensä Nokia sen menestys ja vaikutukset
Suomen taloudelle. Finance-lehden artikkelissa, jossa haastateltiin entistä kauppa- ja
teollisuusministeriä Eero Rantalaa, todetaan Suomen selviävän, vaikka Nokia joutuisikin vaikeuksiin.
Artikkelin mukaan Suomessa on olemassa järjestelmä, joka mahdollistaa uusien kilpailukykyisten
korkeateknologiayritysten kasvun vaikka Nokia joutuisikin vaikeuksiin.
Suomi tuli esiin kielteisesti naisten työpaikkahäirinnästä tehdyssä tutkimuksessa. Tutkimuksessa
Suomi otti kyseenalaisen ensimmäisen sijan. Suomalaisten liiallinen alkoholinkäyttö ja alkoholiverotus
saivat mediassa oman osuutensa. Vecer-lehdessä myös lainattiin ruotsalaislehti Dagens Nyheterin
juttua suomalaisten julmuudesta ja väkivaltaisuudesta. Tukholman yliopistossa oli tutkittu väkivaltaa
nuorten keskuudessa. Professori Jerzy Sarneckin mukaan suomalaiset ovat jo perinteisesti
julmempia ja väkivaltaisempia kuin ruotsalaiset. Syitä voi etsiä kansalaissodasta, josta
väkivaltaisuuden perinne on jatkunut sukupolvilta sukupolville. Ruotsalaiset ovat olleet tekemisissä
väkivaltaisten suomalaisten kanssa jo yli 400 vuotta, jatkaa Vecer-lehden artikkeli.
Suomalainen muotoilu ja arkkitehtuuri olivat erityisesti esillä eri artikkeleissa joita julkaistiin maan
suurimman päivälehden Delon Kult-kulttuuriliitteessä. Suomen itsenäisyyden 90. juhlavuosi ei
sinänsä saanut julkisuutta paikallisessa mediassa, mutta suurlähetystön kulttuuriohjelman kuulunut
sekä juhlavuoden samalla päättänyt baritoni Jorma Hynnisen, sopraano Riikka Hakolan ja pianisti
Risto Laurialan konsertti Slovenian filharmoniassa sekä aikaisemmin keväällä Ari Rasilaisen
vierailu Slovenian filharmoniaorkesterin kapellimestarina saivat sen sijaan palstatilaa lehdissä.
Delo-lehdessä puhutti myös saunominen. Saunassa on perinteisesti ratkottu varsin isoja asioita,
sovittu kaupoista ja päätetty politiikasta. Olli Rehn, EU:n laajentumiskomissaari ja suuri saunan
ystävä, huomauttaa, että jotkut eurooppalaiset pitävät saunomista kidutusmuotona. Osaltaan
tämänkin takia niin sanottu saunadiplomatia on katoamassa suomalaisesta nykypäivästä. Tätä
vahvistaa vielä naisten lukumäärän huomattava lisääntyminen tärkeillä paikoilla. Suomessahan, toisin
kuin Sloveniassa, saunat ovat erikseen miehille ja naisille. Jotkut ovat lisäksi huomauttaneet, että
myös globalisaatio on vaikuttanut saunadiplomatian katoamiseen. Suomalaiset tapaavat eri
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kulttuuripohjan omaavia ihmisiä ympäri maailmaa, heidän joukossaan on myös sellaisia joille
alastomuus ei ole suotavaa, Delo-lehti pohti.
Koripalloilija Teemu Rannikko, joka pelasi Ljubljanan Union Olimpijassa ja oli joukkueensa
ehdottomia johtohahmoja, oli urheiluvuoden yksi näkyvimmistä suomalaisnimistä formulatähti Kimi
Räikkösen ohella. Muutoin mäkihyppy, (Slovenian A-maajoukkueen päävalmentaja Ari-Pekka
Nikkola etunenässään) hiihto, ralliurheilu ja alppihiihto Kalle Palanderin sekä Tanja Poutiaisen
johdolla olivat ne hallitsevat lajit, joiden suomalaisurheilijat olivat eniten esillä Slovenian mediassa.
Yllättävistä Suomeen liittyvistä uutisista voi mainita Delo-lehden räväkästi otsikoidun jutun "miesten
on syytä itkeä!". Saksalaistutkimus nimittäin osoittaa, että vuoden 2200 paikkeilla syntyy viimeisin
vaaleahiuksinen suomalaismies, aidot blondit tulevat häviämään maapallolta, viimeisenä kuitenkin
Suomesta. Syyksi lehti mainitsee vaaleahiuksisuutta aiheuttavan geenin häviämisen.

Kroatia
Kroatian julkisessa keskustelussa Suomi – suurin piirtein saman väkiluvun omaavana maana –
nostetaan ajoittain esikuvaksi muun muassa kulttuurin, teknologian ja tasa-arvon suhteen. Kroatian
tiedotusvälineissä Suomesta välittyi myönteinen kuva edistyneenä kulttuurin, teknologian ja tasaarvon maana. Kulttuuritapahtumien ja urheilun lisäksi erityisesti Patrian
miehistönkuljetusvaunukauppa synnytti runsaasti uutisointia.
Patrian voitto miehistönkuljetusvaunujen tarjouskilpailussa ja kauppaan liittyvä vastakauppasopimus
olivat esillä lehdistössä toistuvasti. Alustavasti 84 vaunun tilaus on Kroatian puolustusvoimien
historian suurin ja vastakauppajärjestely on ensimmäinen laatuaan Kroatiassa. Lehdissä oli hinta- ja
laatuvertailuja Patrian ja itävaltalaisen kilpailijan, Steyerin, vaunujen välillä, mutta kaiken kaikkiaan
kilpailijoita pidettiin tasaisina. Patrian voittamista pidettiin merkittävänä voittona ja lisäävän
kiinnostusta Patriaan myös lähialueilla.
Puhemies Paavo Lipposen vierailu helmikuussa Zagrebissa ja lausunnot Kroatian kannustamiseksi
EU-jäsenyyskriteerien täyttämisessä olivat näkyvästi esillä lehdistössä. Matti Vanhasen uuden
hallituksen naisenemmistö ja laajemmin suomalainen tasa-arvo herättivät huomiota.
Zagrebin käsi- ja taideteollisessa museossa järjestetty pohjoismaisen muotoilun näyttely,
Scandinavian Design Beyond the Myth, sai runsaasti medianäkyvyyttä. Näyttely oli Pohjoismaisen
ministerineuvoston kulttuuriprojekti, joka oli kiertänyt menestyksekkäästi ympäri Eurooppaa vuodesta
2003 lähtien ja päätyi vihdoin Zagrebiin. Paikallisessa mediassa skandinaavisen muotoilun sanottiin
olevan avainasemassa muotoilun historiassa ja näyttelyä mainostettiin useassa sisustus- ja design lehdissä tilaisuutena, jota ei tulisi jättää väliin.
Lokakuussa järjestetty pohjoismainen vienninedistämistapahtuma Nordic Days huomioitiin laajalti
tiedotusvälineissä. Lehdistön mukaan pohjoismaisten tuotteiden laatu ja muotoilu kiinnostavat
kroatialaisia. Tapahtumaa kuvattiin ensimmäisenä laajempana kaupallisena tapahtumana Kroatiassa,
jossa esitellään pohjoismaista muotoilua. Tapahtuman avannut Kroatian presidentti Stjepan Mesi
painotti puheessaan innovaatiota ja suunnittelua. Lehdissä pantiin merkille, että avajaisissa Mesi ille
lahjoitettiin suomalaiset Exelin kävelysauvat.
Lehdistössä huomioitiin Rada Bori ille myönnetty Valkoisen ruusun ritarimerkki tunnustuksena
Suomen ja Kroatian välisenä kielen- ja kulttuurin edistäjänä. Bori in laatima ensimmäinen SuomiKroatia-sanakirja julkaistiin alkuvuodesta. Bori on tuonut Suomea esille useissa haastatteluissaan ja
julkisessa keskustelussa.
Kroatian elokuvaliiton ja suurlähetystön järjestämä Aki Kaurismäki -retrospektiivi sekä Leningrad
Cowboysien konsertit Zagrebissa ja Varazdinissa keräsivät huomiota. Aki Kaurismäen elokuvien
huumorin katsottiin purevan kroatialaisiin. Lehdissä Kaurismäkeä kuvailtiin omaperäiseksi
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taiteilijapersoonaksi, jonka elokuvat ovat harvinaisen laadukkaita ja edustavat parhaimmistoa
Zagrebin elokuvatarjonnassa.
Euroviisujen isännöinnin uutisoinnin yhteydessä Suomea kuvattiin ilmastoltaan kylmänä, mutta
suomalaisia ystävällisinä ja helposti lähestyttävinä. Suomalaisia pidettiin perinteisesti hiljaisena
kansana, joka kuitenkin elävöityy alkoholin avustuksella. Suomea kuvattiin erilaisena, eksoottisena ja
kiinnostavana maana.
Kimi Räikkösen maailmanmestaruus sai kroatialaiset pohtimaan, miten pieni Suomi on pystynyt
tuottamaan jo kolme formulan maailmanmestaria. Eräs näkemys oli että Suomessa on paljon tyhjiä
teitä, joilla voi vapaasti harjoitella kurvauksia ja nopeita reaktioita.

Serbia
Martti Ahtisaari Kosovon anastajana Serbialta ja Olli Rehn Serbian EU:hun saattajana olivat
suomalaiset päähenkilöt serbialaisessa julkisuudessa ja tiedotusvälineissä vuonna 2007 parin
edellisvuoden tapaan. Ahvenanmaa Hongkongin ja Etelä-Tirolin ohella olivat useimmiten mainittuja
esimerkkejä onnistuneesta itsehallinnosta, joita voitaisiin tarjota Kosovon albaaneille. Ahvenanmaan
itsehallintojärjestelmää selitettiin niin perinpohjaisesti lehdistössä, että se saattoi tulla tutummaksi
serbialaisille kuin se on monelle suomalaiselle.
Toisena pääaiheena oli tällä kertaa urheilu, koska siihen kietoutuvat niin jalkapallon Euroopan
mestaruuskisojen karsintaottelut, joissa suomalaiset huuhkajat ja serbialaiset kotkat ottivat mittaa
toisistaan – kuten myös Belgradissa noin 40 asteen kuumuudessa pidetyt nuoriso-olympialalaiset,
joiden seuraavana tapahtumapaikkana tulee olemaan Tampere. Lehdistö kommentoi, etteivät kotkat
kaikista toiveista huolimatta pystyneet läpäisemään huuhkajien puolustusbunkkeria. Ylipäätänsä
suomalaisten urheilumenestys huomioitiin varsin hyvin, oli sitten kyse formula 1 -ajajista tai
mäkihyppääjistä.
Kolmanneksi suurinta huomiota saivat Helsingissä pidetyt euroviisut, etenkin kun voiton sai
serbialaisten edustaja Marija Serifovic Rukous-laulullaan. Suomalaisten antama suuri äänimäärä
herätti myönteistä huomiota. Niinpä joihinkin Serifovicin myöhempiin Suomea arvosteleviin
lausuntoihin suhtauduttiin Serbian lehdistössä ja julkisuudessa kielteisesti ja muistutettiin, että
Suomesta laulaja sai päinvastoin runsaasti ääniä, sympatiaa, vieraanvaraisuutta ja näkyvyyttä.
Serifovic joutuikin tämän jälkeen paikkailemaan lausuntojaan ja kutsumaan niitä väärin tulkituiksi sekä
asiayhteydestä irrotetuiksi. Euroviisuja koskeva uutisointi jatkui vielä varsinaisten kisojen jälkeenkin,
kun Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen kävi luovuttamassa isäntäkaupungin avaimet
Belgradiin, missä niin sähköiset tiedotusvälineet kuin lehdistö uutisoivat tapahtumasta runsaasti.
Suomalaisten koululaisten Pisa-menestys ei tullut enää yllätyksenä, mutta se antoi tarvetta pohtia
serbialaisen koulujärjestelmän heikkoja puolia. Opetuksen tietyn vanhakantaisuuden ja ulkoluvun
sijasta mediassa kehotettiin ottamaan oppia suomalaisten oppilaiden kyvystä soveltaa opittua
käytännön elämään ja pystyä käsittelemään suurempia asiayhteyksiä. Tässä yhteydessä korostettiin
opettajakoulutuksen erityistä merkitystä ja mainittiin, että Suomella on ollut sitä koskeva projekti
Serbiassa. Pitkät perinteet omaava Ilustrovana Politika kirjoitti laajan artikkelin suomalaisesta
koulujärjestelmästä suurlähettiläs Kari Veijalaisen haastattelun pohjalta.
Suomen kieli sai oman osansa huomiosta tunnetun Suomen ystävän ja kirjallisuuden kääntäjän
Cedomir Cvetkovicin ansiosta, joka myös antaa suomenkielen opetusta niin Belgradissa kuin
Obrenovacissa. Hänen haastattelunsa antoivat serbialaisille paljon lisätietoa niin suomalaisesta
historiasta, elintavoista kuin kulttuurista kuin myös Josip Titon ja Urho Kekkosen väleistä.
Suurlähettiläs Kari Veijalainen suoritti ensimmäisen kuntavierailunsa Obrenovaciin, missä toimii
suomenkielenkoulu. Tiedotusvälineet huomioivat vierailun hyvin etenkin, kun Obrenovacin ja
Toholammin välillä on kielenopiskeluun pohjautuvaa ystävyystoimintaa. Myös belgradilainen Avala-tv
haastatteli suurlähettiläs Veijalaista tämän Serbiasta saamista ensivaikutelmista sekä Suomeen
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liittyvistä asioista, jossa yhtenä pääpainona oli taloudellisten suhteiden kehittäminen Suomen ja
Serbian välillä.
Kuvallisesta ilmaisusta puhuttaessa on aihetta palata alussa mainittuihin Ahtisaareen ja Rehniin – niin
usein he olivat serbialaisten pilapiirtäjien kohteina: Ahtisaari YK:n Kosovo-välittäjänä rosvonroolissa
albaanien itsenäisyyspyrkimysten asianajajana ja toisaalta Rehn aina hyvää tarkoittavana, mutta
serbialaisten poliitikkojen äkkikäännöksistä usein hämmentyneenä ja ihmeissään olevana. Samojen
henkilöiden toimia ja lausuntoja pohdittiin myös sosiaalisessa mediassa, sillä serbialaiset ovat
halukkaita kommentoimaan ajankohtaisia tapahtumia tiedotusvälineiden yleisön keskustelupalstoilla.
Näissäkin pohdinnoissa vallitsi sama mieliala kuin uutismediassa: Olli Rehnin sitkeä usko Serbian
EU-tulevaisuuteen antoi valoa Ahtisaaren luomaan sangen synkeään suomalaiskuvaan.

Turkki
Turkin tiedotusvälineissä ei tapaa laajoja pohdintoja suomalaisen yhteiskunnan ilmiöistä; Suomi
näkyy turkkilaismediassa jonkin verran taloussivuilla, matkailusivuilla ja edustuston järjestämien
kulttuuritapahtumien myötä toisinaan myös kulttuurisivuilla. Asioita ja ilmiöitä katsotaan Turkin
näkökulmasta, ei pohdita esimerkiksi, miksi Suomi menestyy Pisa-tutkimuksissa, vaan analysoidaan
Turkin huonoa selviytymistä. Turkkilaislehdissä on suuri kolumnistien määrä, mutta harvoin, jos
koskaan Suomi on ollut kolumnin aiheena.
Ovi, Evolve ja Benecol - suomalaisinnovaatiot myötätuulessa Turkissa
Turkin talouden kasvun imussa yhä useampi suomalaisyritys kiinnostuu turkkilaismarkkinoista. Tämä
näkyy myös Turkin tiedotusvälineissä. Ulkomaisia investoijia seurataan tiiviisti ja uudet tulokkaat
noteerataan. Nokian ja TeliaSoneran uutiset ovat olleet jo vuosia turkkilaislehtien kestosuosikkeja,
niin myös vuonna 2007.
Uusimmista tulokkaista Raisio sai paljon huomiota viime keväänä. Raisio aloitti yhteistyön vuonna
2006 turkkilaisen elintarvikealan jätin Ülker konsernin kanssa. Funktionaalisten elintarvikkeiden
markkinat kasvanevat lähivuosina myös Turkissa ja Ülkerin markkinointikampanjoilla on tässä
merkittävä osa. Kolesterolia alentavia Benecol-tuotteita kävi keväällä Raisiossa tutkimassa joukko
turkkilaistoimittajia toimitusjohtaja Matti Rihkon ja markkinointijohtaja Heikki Ruskan vieraina.
Suurimmissa päivälehdissä selostettiin seikkaperäisesti paitsi Benecol -tuotteiden ominaisuudet myös
tuotteen suomalainen syntyperä ja voittokulku maailmalla: "Suomen Turussa toimiva Raisio-yhtymä
on kasvipohjaisten elintarvikkeiden edelläkävijä maailmassa. Raisio on tunnettu erityisesti
tutkimustyöstä ja se on tehnyt mielenkiintoisia keksintöjä perinteisten viljatuotteiden ja rasvojen
parissa. Benecol-keksinnön myötä Raisiosta on tullut Nokian jälkeen Suomen tunnetuin yritys
maailmalla." Toimitusjohtaja Rihkon lausumaa Turkin markkinoista Raision lempilapsena toisteltiin
mielihyvin ja siitä muotoiltiin hyviä otsikoita.
Turkin tiedotusvälineet seuraavat kiinteästi myös toista suomalaista innovaatiokaupunkia, Oulua ja
Nokian tutkimusyksikköä siellä. Loppuvuodesta ryhmä turkkilaisia nettijournalisteja kävi
ihmettelemässä Oulua: "Oulu sijaitsee 500 kilometrin päässä Helsingistä ja siellä on 120 000
asukasta, joista 30 000 on opiskelijoita. Koko kaupungin sanotaan liitetyn laajakaistaan. Kaupungissa
on 20 000 henkilöä tutkimustehtävissä. On uskomatonta, millä vauhdilla he tutkivat jo uuden
vuosisadan teknologiaa. Nokian (!) pääkaupungissa Oulussa, arktinen teknologia liitetään
langattomaan atmosfääriin kiihtyvällä nopeudella. Kun katson täältä langattomasta pohjoisesta kohti
Turkkia, olen murheen murtama..."
The Way We Live Next -tapahtuma Oulussa, jossa Nokia esitteli uusinta uutta langattoman
teknologian alalla, oli joulukuun alkupäivinä taloussivujen ykkösuutisina. Nokian teknologiajohtajan
Tero Ojanperän suulla esiteltiin visioita internetin kehityksestä ja internetin ja langattoman maailman
yhdistymistä. Nokian sitoutuminen kestävään kehitykseen ja ympäristöhankkeiden edistämiseen
muun muassa energiatehokkuuden, tuotemateriaalien ja kierrätysmahdollisuuksien parantamiseksi on
ollut hyvin esillä turkkilaistiedotusvälineissä. "Kaikesta päättäen Nokia jatkaa langattoman viestinnän
60

innovaatiojohtajana tulevina vuosinakin", toteavat taloustoimittajat esitellessään Nokian uuden
ympäristöystävällisen puhelinmallin 3 100 Evolven. Oveksi langattomiin palveluihin lanseerattu
ohjelma ja sen suomenkielinen nimi 'Ovi' innoitti myös otsikkonikkareita.
Talous oli pääaiheena myös turkkilaislehden kahdeksansivuisessa Suomi-liitteessä, joka julkaistiin
ulkomaankauppa ja kehitysministeri Paavo Väyrysen vierailun alla. Väyrysen vierailu sai kiitettävästi
palstatilaa muissakin tiedotusvälineissä, ja erityisesti Väyrysen toteamusta Turkista Suomen
tärkeimpänä kauppakumppanina tulevaisuudessa toisteltiin ahkerasti. Suomi-liite keskittyi kauppaan,
mutta turkkilaisyliopiston yhteistyö Nokian kanssa Only Planet -ohjelman puitteissa sai oman
artikkelinsa. Artikkelissa todettiin, miten suomalaisyritykset, joille muotoilu on myyntivaltti ja osa
innovaatiopolitiikkaa, ovat valmiita jakamaan tietotaitoaan globaalisti. "On hyvä asia, että voimme
näyttää Turkin hallitukselle ja liikemaailmalle Suomen menestyneen muotoilun avulla", toteaa
professori Alpay Er. Suomen suurlähetystön tiivis yhteistyö Istanbulin teknillisen yliopiston
muotoiluosaston kanssa on ollut esillä useissa eri tiedotusvälineissä.
"Kaksi kansaa – yhteinen höyrykulttuuri"
Liitteen "etusivun juttu" oli kuitenkin sauna. Sauna kirvoittaa turkkilaisten kielenkannat
tiedotusvälineissä aina, kun puhutaan Suomesta. Muistetaan selvittää se, että sekä Turkilla että
Suomella on vuosisatoja pitkä yhteinen kylpemiskulttuuri, joka kuitenkin eroaa olemukseltaan ja
käytännöiltään molemmissa maissa.
Sauna-artikkeleita on ollut taas useita vuoden 2007 aikana. Kuka on käynyt kesäsaunassa, kuka
talvisaunassa asianmukaisine avannossa pulahteluineen. Ja kun Turkissa ollaan, on hyvä selvittää,
että seksillä ja saunalla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa: "Vaikka suomalaiset ovat
sulkeutuneita, etäisiä ja ujojakin jokapäiväisessä kanssakäymisessään toisiaan kohtaan, saunaan he
menevät yhdessä, ja alasti, eivätkä ole tästä millänsäkään. Tämä ihmetyttää meitä turkkilaisia. Ja
vaikka saunaan mennään alasti, tämä ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että saunassa
rakasteltaisiin." Eräs kirjoittaja filosofoi, että suomalaisten yhdenvertaisuus ja naisten ja miesten
välinen tasa-arvoisuus juontaa juurensa saunasta. Siellähän kaikki ovat paljaina, juuri sellaisina kuin
syntymässä, alastomina. Siellä ei koreilla vaatteilla, rahalla eikä titteleillä. Aika hyvin oivallettu.

Syyria
Syyriassa tiedotusvälineet ovat tiukasti valtion ohjauksessa ja sananvapaus vähäinen. Suomi näkyi
maan tiedotusvälineissä vain heikosti. Suomen politiikka sai erittäin vähän huomiota verrattuna
edellisvuoteen, jolloin Suomi toimi EU:n puheenjohtajamaana. Jokelan kouluammuskelu ja Kimi
Räikkösen menestys Formula 1 -kilpailuissa noteerattiin kansainvälisten uutistoimistojen välityksellä.
Muutkin Suomea koskevat satunnaiset uutiset tulivat pääosin kansainvälisten uutistoimistojen ja
Syyriassa näkyvien kansainvälisten arabikanavien, kuten al-Jaziran ja al-Arabiyyan kautta.
Kirjailija Leena Landerin teoksen Tummien perhosten koti käännös alkukielestä arabiaksi ja Landerin
vierailu Damaskokseen herättivät Syyrian tiedotusvälineissä myönteistä huomiota. Kirjan paikallisen
kustantajan sanomalehdille toimittaman aineiston pohjalta laadittu myönteinen arvostelu kirjasta johti
seksuaalisävytteisten sitaattivalintojensa vuoksi opiskelijaryhmän Aleppossa tekemään kanteluun
kaupungin kakkosmuftille ja viranomaisten suositukseen siirtää luentatilaisuus kauppakamarilta
hotellin tiloihin, mikä puolestaan sai paikallisen kunniakonsulin ehdottamaan tilaisuuden perumista.
Varovaisuus johti kirjailijan pelästymiseen. Suomessa syntynyt kohu ei kuitenkaan näkynyt Syyrian
eikä muiden alueen maiden tiedotusvälineissä, eikä kirja saanut huonoa mainetta. Tapaus on
esimerkki siitä, kuinka islamilaiseen kulttuuriin liittyvät ennakkokäsitykset johtavat harmittomienkin
asioiden tulkitsemiseen uhkaavina.
Suurlähettiläs Pertti Harvola esitti islamilaisen eid al-adha -pyhän yhteydessä tervehdyksen Syyrian
televisiossa. Myös Suomen itsenäisyyspäivän vastaanotto huomioitiin paikallisessa
seurapiirilehdessä.
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Libanon
Libanonissa on vapaa ja vilkas tiedotusvälineistö, minkä lisäksi libanonilaiset ovat hyvin edustettuina
myös kansainvälisten arabilehtien ja televisiokanavien hallinnossa ja toimittajakunnassa. Suomen
saama huomio Libanonin tiedotusvälineissä vuonna 2007 ei yltänyt edellisvuoden tasolle, jolloin
Suomi toimi EU:n puheenjohtajamaana ja Suomella oli tilapäinen yhteystoimisto Beirutissa. Tästä
huolimatta Libanon oli se alueen maista, jossa Suomi sai tämänkin vuoden mittaan eniten huomiota.
Suomalaisten Unifilin rauhanturvaajien työ Marjayunin alueella Etelä-Libanonissa näkyi maan
televisiokanavilla ja lehdissä aika ajoin, vaikkakin suomalaisrauhanturvaajat toimivat harkitusti
matalalla profiililla. Etenkin suomalaisrauhanturvaajien poislähtö Libanonista vuoden lopussa pyrittiin
pitämään uutisoinniltaan dramatisoimattomana ja se jäikin melko vähälle ja neutraalille huomiolle
osuessaan samaan aikaan maan poliittisen kriisin kärjistymisen kanssa.
Suomen suurlähetystön rahoittamat paikallisen yhteistyön kehityshankkeet saivat myönteistä
huomiota useissa arabiankielisissä lehdissä. Libanonilainen kansalaisjärjestö Kestävän demokratian
keskus järjesti koulutusta leirikouluohjaajille sekä lastenleirejä Ziftassa ja Markabassa. Lehdet ylistivät
Suomen tukeman hankkeen koskettaneen kymmenien eri yhteiskuntaryhmistä tulleiden lasten
sydämiä. Myös libanonilaisen Kansainvälisen hallinto- ja koulutusinstituutin etelälibanonilaisessa
Zawtarin kunnassa toteuttama kehityshanke sai myönteistä julkisuutta paikallistiedotusvälineissä ja
johti jatkoyhteistyöhankkeiden alkamiseen kunnassa suurempien avunantajien rahoituksella.
Hankkeista toteutettiin pienet dokumenttifilmit, joita yhteistyöjärjestöt ja kunnat hyödynsivät
toimintansa esittelyssä.
Suomalainen ympäristöosaaminen herätti kiinnostusta Libanonin ympäristöpiireissä ja libanonilainen
radioasema kertoi Suomen menestyksestä "kestävän kehityksen ykkösmaana" yhdysvaltalaisen
yliopiston tutkimuksessa. Suomea käytettiin esimerkkinä kiinnitettäessä huomiota
ympäristöepäkohtiin Libanonissa.
Suomen hallituksen vaihtuminen ja Jokelan koulusurmat ylittivät uutiskynnyksen Libanonissa, mutta
vain kansainvälisten uutistoimistojen ja kansainvälisten arabitelevisiokanavien, kuten al-Jaziran ja alArabiyyan välityksellä. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ei herättänyt huomiota: Nato-keskustelua
ei seurata Lähi-idässä, vaan sitä tärkeämpiä ovat esimerkiksi Turkin EU-jäsenyyteen ja Kosovon
asemaan liittyvät uutiset, joissa suomalaisvaikuttajat näkyivät edellisvuosina.
Kimi Räikkösen menestys Formula 1 -kisoissa huomioitiin ja suomalaisyrityksistä ainakin Nokia oli
jonkin verran esillä talousuutisissa.
Täysin paikallisena Suomi-uutisena mainittakoon Vaisalan valmistaman säähavaintopallon löytyminen
lentokentän läheltä, mikä ylitti uutiskynnyksen Hizbullahin televisiokanava al-Manarin väitettyä, että
kyseessä olisi ollut israelilainen vakoilulaite. Hallituksen edustajat kumosivat huhua selittämällä, että
Vaisala on suomalaisen yrityksen nimi eikä hepreankielinen sana.
Beirutin eurooppalainen elokuvafestivaali joulukuussa osui edellisvuoden tavoin paikalliseen
poliittiseen kriisiin, mutta erityisesti Dome Karukosken elokuva Tyttö sinä olet tähti oli menestys, ja
Karukoski vieraili myös itse Beirutissa kertomassa elokuvastaan ja luennoimassa libanonilaisille
elokuva-alan oppilaitoksille. Elokuvan Libanonin ensi-iltaa seurasi kunniakonsuli Zafer Chaouin
järjestämä itsenäisyyspäivän vastaanotto, joka huomioitiin paikallisissa seurapiirilehdissä.
Alkuvuonna uutiskynnyksen ylittivät myös Suomen tilapäisen yhteystoimiston ulkoasiainsihteerin
vierailut Libanonin poliittisten ja uskonnollisten johtajien luo. Kutakin puoluetta ja liikettä lähellä oleva
media tapaa huomioida ulkovaltojen edustajien vierailut. Yhteystoimiston lakkautus huhtikuussa ei
aiheuttanut huomiota tiedotusvälineissä.
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Israel
Vuoden 2007 aikana Suomi näkyi Israelin mediassa erittäin positiivisella tavalla aina koulutuksen
tuloksista kulttuurisaavutuksiin ja autourheilusta poliittiseen läpinäkyvyyteen sekä naisten poliittiseen
osallistumiseen. Etenkin Pisa-kokeiden tulokset ovat nousseet Suomesta kertovan uutisoinnin
etualalle ja tehneet suomalaisesta koulujärjestelmästä korkeiden saavutusten ja pragmaattisuuden
esikuvan. Mikään ei näytä himmentämään tätä kuvaa, ei edes Jokelan tapaus tai keskitalven
synkkyys.
Eksoottista Lappia markkinoidaan Israelissa erittäin aktiivisesti turistikohteena, jonka rauha tuo
tervetullutta vaihtelua Israelin jännittyneeseen arkeen.
Pisa-kokeiden tulokset ovat vieneet päähuomion Suomesta kertovassa uutisoinnissa Israelissa.
Suomen vahva suoriutuminen näyttäytyy erityisen mielenkiintoisena kun sitä vertaa israelilaisten
nuorten piinallisen heikkoihin tuloksiin sekä maata koetelleeseen kolmikuukautiseen opettajalakkoon.
Israelissa väitellään parhaillaan kiivaasti koulujärjestelmän kehittämistarpeista ja Suomi otetaan
jatkuvasti esiin hyvänä esikuvana. Israelilaismedian, kuten päivälehti Haaretzin (29.11.) ja suositun
päivälehti Yediot Ahronotin verkkopalvelun Ynetin, sivuilta on luettavissa analyysia Suomen
menestyksen rakennuspalikoista. "Missä kohdin me teemme väärin ja te teette oikein?" kysyi Israelin
johtavan uutiskanava Channel 2:n ankkuri ohjelmassa, joka tarkasteli matematiikan tuloksia
molemmissa maissa. Niin hän kuin monet muutkin täkäläisen median edustajat ovat päässeet lähes
täydelliseen yhteisymmärrykseen siitä, että maiden Pisa-tulosten välinen ero voidaan selittää vain
suomalaisen kulttuurin pragmaattisella, turhia hosumattomalla ja päämäärätietoisella luonteella.
Samat käytännölliset ja tehtäväkeskeiset ominaispiirteet on nähtävissä myös suomalaisessa
yritysjohtajuudessa, selitti Technion Institute of Managementin (TIM) toimitusjohtaja Yoram Yahav
suomalaisten korkean teknologian yrityksiin tutustuneen opintomatkan päätteeksi julkaistussa
raportissa. "Pragmaattisuus on Suomen 'salainen ase' ja Nokia on Suomen paras
'kauppakorkeakoulu'. Vaikka Nokia on alansa johtaja, sen entinen toimitusjohtaja, Jorma Ollila,
varoitti tuudittautumasta johtoasemaan. Siitä me ymmärsimme, että Nokian nöyryys heijastelee
suomalaisen kansan nöyryyttä", raportissa pohdittiin.
Kulttuurin alalla suomalainen kirjallisuus ja musiikki saavuttivat eniten median huomiota vuoden 2007
aikana, molemmissa tapauksissa suomalainen luonto oli voimakkaasti läsnä. Israelilainen kääntäjä ja
runoilija Rami Saari, joka on tuonut suomalaista kirjallisuutta ja runoutta israelilaiset lukijoiden
ulottuville jo monien vuosien ajan, sai Israelin opetusministeriön tunnustuspalkinnon työstään.
Kirjailija Ruth Almog pohti artikkelissaan (Haaretz 19.1.) Saaren kääntämää Mika Waltarin teosta
Vieras mies tuli taloon ja arveli kirjan viehätyksen olevan osittain sen seurausta, että tarinan
todellinen sankari on itse luonto. Waltari kuvailee ihmisen kohtaloa luonnon armoilla ja alkukantaista
kamppailua eloonjäämisestä.
Jean Sibelius sekä Nighwish-yhtyeen Tel Avivin vierailu pitivät suomalaisen musiikin Israelin
tietoisuudessa. Lisää näkyvyyttä toivat niin euroviisut kuin useiden muusikoiden, kuten Suvi ja Folke
Gräsbeckin sekä Anssi Karttusen, matkat Israeliin. Noam Ben-Ze'ev, Haaretz-lehden
musiikkikriitikko, pohti "suomalaista sielua" ja sen näyttäytymistä musiikissa ja luonnon pyhyydessä
musikaalisen inspiraation lähteenä (Haaretz Galleria 26.4.). Euroviisujen yhteydessä Israelin media
kiinnitti huomiota suomalaiseen yhteiskuntaan laajemminkin ja erityisesti Suomeen matkailukohteena.
Etenkin Lappia markkinoidaan sekä painetussa mediassa että televisiossa lähes paratiisinomaisena
paikkana israelilaisille matkailijoille. Israeli Geographic Society mainostaa Lappia lomakohteena
todellisille luonnon ystäville ja television Good Life -kanava pyörittää jatkuvia Suomi-aiheisia
tietopaketteja internetsivuillaan.
Suomen eduskuntavaalit ja niissä suuri määrä valituksi tulleita naisia, sekä tietysti Suomen poliittinen
läpinäkyvyys, mainittiin useissa lehtiartikkeleissa vuoden aikana. Myös suomalainen moottoriurheilu
keräsi paljon huomiota Israelin mediassa ja vuonna 2007 sitä seurattiin lähemmin kuin koskaan
aiemmin. Israelilaiset urheilun ystävät löytävät oman maansa ja Suomen väliltä paljon yhtäläisyyksiä
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ja suomalaisia moottoriurheilijoita pidetään menestyksen esikuvina. Televisiossa, radiossa,
autolehdissä (esimerkiksi Wheel) sekä internetissä (motorcar.co.il) oli juttuja muiden muassa Markus
Grönholmista, Jari Latvalasta ja Kimi Räikkösestä. Ehkä erikoisin tarina kertoi haifalaisesta Eli
Vahabasta, joka Räikkösen suurena ihailijana oli koristellut omien häidensä juhlatilat Räikköseen
liittyvillä muistoesineillä. Vahaba ilmoitti vielä lehdistölle antavansa pian syntyvälle pojalleen nimeksi
Kimin!

Palestiinalaisalueet
Edellisvuosien tapaan palestiinalaismedia käsitteli Suomea harvaan ja sattumanvaraisesti.
Seuraavassa valikoima tärkeimmistä Suomea koskevista tai Suomeen liittyvistä kirjoituksista:
Palestine Times (PT) 11.1 - Helikopterionnettomuus
Al Quds (AQ) ja Al Ayyam (AA) 18.1 - Selostus paikallisen yhteistyön varoilla kustannetun
Jerusalemin vanhassa kaupungissa sijaitsevan vanhusten keskuksen avajaisista
AA 30.1 - Suomen jalkapallossa kohtaavan palestiinalaisjoukkueen esittely
AA 28.2 - Maininta Heiki Kovalaisen ulosajosta Bahrainin F1-kilpailujen harjoituksissa
PT 20.3 - AFP:n juttu eduskuntavaaleista
AQ 20.3 - Ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan onnittelut ulkoministeri Abu Amrille
AQ 9.5 - Värivalokuva euroviisukilpailuihin osallistuvasta brittiyhtyeestä
AQ 7.6 - Selostus edustuston ja Palestiinan vesihallinnon välisestä kokouksesta
AQ ja AA 12.7 - Suomen hallituksen ja Palestiinan maahallinnon välisen sopimuksen muuttaminen
AQ 5.10 - Piispa Munib Younanin paluu Suomeen suuntautuneelta vierailulta
AQ 2.11 - Hanna Abu Hannan runokokoelma Zel Al-Ghayma ilmestynyt Suomeksi
AQ ja AA 8.11 - Jokelan koulusurma
AQ 22.11 - Värivalokuva ulkoasiainministeri Ilkka Kanervan ja pääministeri Salam Fayyadin
tapaamisesta
AQ 22.11 - Ulkoministeri Riyad Al-Malki tapaa Suomen ja Kanadan ulkoministerit
AQ 7.12 - Bethelemissä järjestettyä itsenäisyyspäivävastaanottoa koskeva kirjoitus kuvineen

Iran
Iranilaisten tiedotusvälineiden raportointi Suomesta vuonna 2007 oli aikaisempien vuosien tapaan
ohutta. Vuoden aikana julkaistuista Suomea koskevista artikkeleista suurin osa oli kansainvälisiltä
uutistoimistoilta lainattuja. Jutut olivat lähes poikkeuksetta asiapitoisia. Ainoa teema, joka nosti
Suomen esille tiedotusvälineissä säännöllisemmin, oli urheilumenestys formulakilpailuissa ja
tenniksessä.
Suomi on ollut tiedotusvälineissä esillä lähinnä neutraalissa valossa, mutta myös positiivisia juttuja on
julkaistu muun muassa suomalaisesta ydinvoima-alan osaamisesta sekä Pisa-tutkimuksen tuloksista.
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Irakilaisryhmien salaisesta tapaamisesta Suomessa uutisoitiin syyskuussa. Elokuussa Iran News
julkaisi pienen AFP:ltä lainatun jutun Suomessa käynnissä olevasta Nato-keskustelusta. Etemad
Mellissä oli marraskuussa laaja artikkeli Suomen eduskunnan historiasta. Hallituksen päääänenkannattaja Kayhan kirjoitti syyskuussa lyhyesti Suomeen perustetusta ensimmäisestä
islamilaisesta puolueesta. Suomen poliisin suuresta huumetakavarikosta uutisoitiin syyskuussa.
Iranin varaulkoministeri Abbas Araqchin vierailusta Suomeen elokuussa uutisoitiin lyhyesti. Hieman
totuutta muunnellen Suomen kerrottiin antaneen tukensa Iranin siviiliydinvoimaohjelmalle ja kehuneen
Iranin yhteistyötä Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n kanssa. Kansanedustaja Kimmo
Kiljusen vierailusta Iranin parlamentissa oli mainintoja muutamissa lehdissä. Suurlähettiläs Heikki
Puurusen antama haastattelu Iranin keskeisimmälle talousaikakauslehdelle Iran Economicsille
julkaistiin joulukuussa.
Ainoa varsinainen negatiivinen uutisointi liittyi Suomen poliisiakatemian elokuussa julkaisemaan
raporttiin ulkomaalaisiin kohdistuvasta väkivallasta Suomessa. Pieni juttu Hamshahrissa kertoi
suomalaisten rasistien uhkailevan erityisesti iranilaisia maahanmuuttajia. Jokelan koulusurmista
uutisoitiin asiapitoisesti kansainvälisten uutistoimistojen materiaaliin tukeutuen.
Kolmen suomalaisen Nokian työntekijän pidätys Persianlahdella kesällä, oli uutisissa esillä viikon
ajan. Suomalaiset pidätettiin kun he ajautuivat veneellään vahingossa Iranin aluevesille. Uutisointi
keskittyi nokialaisten pikaiseen vapauttamiseen.
Kulttuurin saralla yksittäisiä mainintoja saivat muun muassa iranilaisen teatterin vierailu Suomeen
kesäkuussa, iranilaisten lasten saamat palkinnot Suomessa järjestetyssä piirustuskilpailussa sekä
Kulttuurikeskus Kaisassa esillä ollut Moon of Iran -näyttely. Iran News julkaisi lokakuussa AFP:n
artikkelin suomalaisten elokuvatuottajien lakosta. Jutussa kerrottiin positiiviseen sävyyn Suomen
filmiteollisuuden noususta. Joulukuussa Kayhan kirjoitti iranilaisten filmien tulevasta näkyvästä
roolista vuoden 2008 Docpoint-dokumenttielokuvafestivaaleilla.
Kimi Räikkösen maailmanmestaruudesta ja formulakaudesta yleensä uutisoitiin urheilusivuilla.
Juttujen yhteydessä ei ole kuitenkaan kerrottu mitään erityistä Suomesta. Jarkko Niemisen
tennismenestys on niin ikään ollut esillä merkittävien tennisturnausten yhteydessä.
Pohjoismaiden ja erityisesti Suomen ydinvoima-alan osaamisesta oli erikseen artikkeli Hamshahri
lehdessä maaliskuussa. Mainintoja Suomesta merkittävänä ydinvoimamaana ja ydinjäteteknologian
kehittäjänä on esiintynyt muutamissa muissakin julkaisuissa.
Reformistinen sittemmin suljettu Sharg Daily kirjoitti heinäkuussa suuressa maailman parlamentteja
käsittelevässä jutussaan suomalaisten naispoliitikkojen vahvasta asemasta ja Suomen
poikkeuksellisesta edistyneisyydestä naistenoikeuksien saralla. Etemad Mellissä oli marraskuussa
laaja artikkeli Suomen eduskunnan historiasta.

Saudi-Arabia
Ensimmäinen Suomen tasavallan presidentin vierailu Saudi-Arabiaan nosti maamme rakentavalla
tavalla joksikin aikaa televisio-ohjelmiin ja etusivuille paikallistasoa myöten syksyllä 2007. Myös
ulkomaankauppa ja kehitysministeri Paula Lehtomäen johtaman valtuuskunnan käynti tammikuussa
ylitti hyvin uutiskynnyksen. Muutenkin Suomi näkyi palstoilla yleensä myönteisellä tavalla, vaikka
vähänlaisesti. Suuria muutoksia Suomen saamassa mediahuomiossa ei edellisvuosiin verrattuna ollut
havaittavissa.
Tasavallan Presidentti Tarja Halosen virallista vierailua koskevia valtakunnallisten sanomalehtien
artikkeleita ja tietotoimiston raportteja suurlähetystö sai kerättyä yli 40. Se oli hyvin esillä myös
televisiossa. Laajaa mediahuomiota edesauttoi avaintoimittajien kutsuminen Suomeen vierailua

65

edeltävään ennakkohaastatteluun presidentin kanssa. Mukana matkustaneen kauppa- ja
teollisuusministeri Mauri Pekkarisen ohjelmasta raportoitiin myös jonkin verran erillisesti.
Yleisesti valtiovierailun uutisoinnissa tuotiin esille maiden välisten suhteiden positiivinen kehitys viime
vuosina, erityisesti kaupan voimakas kasvu ja pyrkimys lisätä suomalaisia investointeja SaudiArabiassa. Niin ikään korostettiin vierailun historiallista merkitystä ensimmäisenä valtiopäämiestason
vierailuna maiden välillä. Eri tapaamisten yhteydessä käsitellyistä kansainvälisistä ja alueellisista
poliittisista kysymyksistä raportoitiin vähemmän, mutta esille nostettiin mahdollisuus yhteistyön
laajentamiseen esimerkiksi ihmisoikeus- ja koulutussektoreilla.
Yksittäisenä tapauksena Jokelan ampumavälikohtaus huomioitiin laajimmin. Tapahtumaraportoinnin
ohella esiin nousi myös faktatietoa Suomesta, kuten aseiden suuresta määrästä väkilukuun
suhteutettuna. Kaiken kaikkiaan uutisoinnista välittyi kuva Suomesta rauhallisena Pohjoismaana,
jonka yhteiskuntaa tapahtuma syvästi järkytti.
Laajempaan yhteyteen Jokelan koulusurmat liitti 9.11. Saudi Gazetten pääkirjoitus, jossa kritisoitiin
lähinnä amerikkalaiseksi mielletyn median valtaa länsimaissa. Väkivaltaa korostavan
populaarikulttuurin vaikutus nuoriin on tuottanut vastaavanlaisia tragedioita laajalti eri puolilla
maailmaa, ja kirjoitus ennustaa näitä esiintyvän myös tulevaisuudessa, mikäli nuoret yhä mieltävät
väkivallan olevan ainoa tapa saada äänensä kuuluviin.
Eri yhteyksissä lähinnä sivumaininnoissa välittynyttä Suomi-kuvaa väritti taloudellis-teknologinen
menestys, koulutusjärjestelmän korkea taso sekä viehtymys raskaaseen rock-musiikkiin;
kuulutettiinpa saudeja mukaan suomalaisen mallin mukaiseen elämäntaparemonttiin sydän- ja
verisuonisairauksien vähentämiseksi. Eduskuntavaalien uutisointi oli rutiininomaista ja kansainvälisiin
uutistoimistoihin pohjaavaa; esille nousi Suomen politiikassa vallitseva melko laaja konsensus, joka
takaa poliittisen linjan jatkuvuuden myös hallituskoalition muuttuessa. Suurlähettiläs Martti Isoaron
tapaamiset kuningaskunnan johtohenkilöiden kanssa saivat usein maininnan. Urheilusivuilla
noteerattiin toistuvasti MM-rallin suomalaisnimet sekä erityisesti Kimi Räikkösen F1-menestys.

Egypti
Suomen näkyvyys egyptiläisessä mediassa laski määrällisesti EU-puheenjohtajuuskauden päätyttyä.
Yleisesti ottaen egyptiläismedian kirjoittelu Suomesta vuonna 2007 perustui pääasiassa edustuston
aktiiviseen tiedotus- ja kulttuuritoimintaan. Egyptiläismediaa kiinnostavia aiheita oli naisten aseman
vertailu sekä kulttuurien kohtaaminen, joka tuli esille suhteessa niin taiteisiin kuin politiikkaankin.
Naisten asema Suomessa
Suomalaisnaisten asemaa analysoi Al Osbou -lehti 5.3.2007 Suomen journalistiliiton ja Egyptin
journalistisyndikaatin Kairossa ulkoministeriön kulttuuriyhteistyöhankemäärärahan tuella järjestämän,
naistoimittajien kohtaamia haasteita molemmissa maissa vertailleen seminaarin tiimoilta. Lehti nosti
esille suomalaisnaisten edelläkävijäroolin poliittisessa osallistumisessa, erityisesti arabisiskoihinsa
verrattuna, mutta seminaarikeskusteluiden pohjalta korostuivat myös kriittiset äänenpainot.
Egyptiläistoimittajan epäuskoinen kysymys, kärsivätkö suomalaisnaisetkin syrjinnästä, perustui
seminaariosallistujien kommentteihin muun muassa naisten vähäisistä johtoasemista mediassa sekä
palkkauksen epätasa-arvosta Suomessa.
Loppukesästä palattiin naisten asemaan egyptiläiskirjailijoiden ja -toimittajien Iqbal Barakan ja Hala
El Badryn osallistuttua ulkoministeriön tukemina Kansainvälinen kirjailijoiden sananvapausjärjestön
Penin Suomen osaston naiskirjailijakokoukseen Helsingissä. Hala El Badry kirjoitti matkansa jälkeen
egyptiläiseen Radio and TV Weekly -lehteen Suomesta ja Helsingistä yleensä, naisten asemasta
Suomessa sekä Penin kirjailijatapaamisen annista (Radio and TV Weekly 15.9.2007). Kuvailtuaan
Suomen naisten poliittisten oikeuksien ja naisliikkeen historiaa El Badry hämmästelee ilahtuneena,
kuinka kiinnostuneita Suomen kaltaisessa maassa ollaan Egyptin naisten asemasta ja kuinka
perehtyneitä asiaan suomalaiset keskustelukumppanit olivat.
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Kulttuurien kohtaaminen
Suomen valokuvataiteen museon johtajan Elina Heikan haastattelu Al Ahram Al Arabi viikkolehdessä 8.12.2007 toi esille suomalaistaiteilija Gunnar Berndtsonin Suomessakin
kokemuksia 1800-luvun lopun Kairossa, jossa tämä oleskeli ranskalaisparonin vieraana. Heikan
Kairon-matkan tarkoituksena oli kerätä aineistoa Ateneumissa järjestettävää näyttelyä varten, joka
pohjautui Gunnar Berndtsonin Almée – egyptiläinen tanssijatar -maalaukseen sekä taiteilijan
Kairosta äidilleen lähettämiin kirjeisiin. Al Ahram Al Arabi nostaa esille jutun kuvituksena olleen
Berntsonin Almée-maalauksen muille eurooppalaisille orientalisteille epätyypillisen tavan näyttää idän
ja lännen kohtaaminen kahden modernin eurooppalaisen miehen katsellessa vatsatanssijaa
itämaisessa palatsissa.
Kulttuurien välisten siltojen rakennus oli esillä ranskankielisen Al Ahram Hébdo -lehden päätoimittajan
ja Egyptin kirjailijaliiton puheenjohtajan, arvostetun intellektuellin Mohamed Salmawyn haastateltua
yksityismatkalla Egyptissä ollutta Paavo Lipposta October -viikkolehdessä 4.11.2007. Salmawy
nostaa artikkelissaan näkyvästi esille Lipposen myönteisen suhtautumisen islamilaiseen kulttuuriin ja
sivistykseen, muistellen lämpimästi Lipposen eduskunnan puhemiehenä pitämää puhetta profeetta
Mohammedin pilakuvista syntyneen kriisin aikana. Aiheeseen liittyen Salmawy viittaa myös
onnistuneeseen suomalaiseen koulutuspolitiikkaan sekä suomalaisoppilaiden kärkisijoihin
kansainvälisissä vertailuissa.

Tunisia
Suomen medianäkyvyys Tunisiassa oli vuonna 2007 vaatimatonta ja keskittyi lähinnä muutamaan
kirjoitukseen kauppavaltuuskunnan vierailuista Tunisiaan ja Suomeen.
Suomen näkyvyys tunisialaisissa tiedotusvälineissä vuonna 2007 keskittyi lähinnä pariin
kauppavierailuun, joista paikallinen ranskankielinen La Presse -lehti julkaisi muutaman – tyypilliseen
tapaansa – hyvin myönteisesti kirjoitetun uutisen. Alivaltiosihteeri Pekka Huhtaniemen vetämän
kauppavaltuuskunnan vierailu huomattiin La Pressessä huhtikuussa (25.4.), jolloin lehti haastatteli
Huhtaniemeä ja kirjoitti myös Finnveran, kauppa- ja teollisuusministeriön sekä paikallisen pien- ja
keskisuuria yrityksiä luotottavan BFPME-pankin Twinning-hankkeesta. La Presse mainitsi saman
päivän kainalojutussa, että Jyrki Arolinnan vetämä Maailman lasten parlamentti on valinnut Tunisian
olinpaikakseen. Tunisialaisen kauppavaltuuskunnan vierailusta Suomeen La Presse kirjoitti
puolestaan pikku-uutisessa 1.11.
Tunisian ulkomaankauppaliitto Cepex otti Suomen teemakseen loppuvuodesta ilmestyneeseen
Exporter-lehden numeroonsa kansiotsikolla "Suomi, tuhansien järvien maa" ja haastatteli samassa
numerossa myös suurlähettiläs Laura Reinilää.
Muutama kansainvälisten uutistoimistojen uutinen Suomesta ylitti Tunisiassakin uutiskynnyksen:
Jokelan koulusurmat, joulukuinen 100 kilometrin pituinen rekkajono Suomen ja Venäjän rajalla sekä
kännykänheiton maailmanmestaruuskilpailut.

Amerikat
Kanada
Vuonna 2007 Suomi-kuva Kanadassa tiivistyi Globe and Mailin laajaan artikkeliin, joka esitti Suomen
metsäosaamisen globaalina pikkujättiläisenä. Metsäsektorin menestyksen lisäksi artikkelissa
kuvataan suomalaista yhteiskuntaa laajalti muun muassa tutkimus- ja kehitystoimintaa,
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teknologiaosaamista, erinomaista koulutusjärjestelmää, suomalaista sisua ja Suomen menestymistä
kansainvälisissä vertailuissa. NHL:n suomalaiskiekkoilijat ovat toistuvasti Kanadan urheilu-uutisissa
esillä, ja vuonna 2007 suomalaissankariksi nousi Stanley Cup-voittaja Teemu Selänne. Myös
omaperäinen suomalaismusiikki sai jonkin verran huomiota osakseen kanadalaismediassa.
Suomi on Kanadassa etäisen tuttu samankaltaisine ilmastoineen ja kiekkokansoineen. Uutisia
Nokiasta, Kanadassa esiintyneistä kulttuurialan edustajista ja NHL-kiekkoilijoista on tasaisesti, mutta
harvoin mitään suurta poliittisesti tai taloudellisesti painavaa aihetta nousee esiin.
30.11.2007 ilmestynyt Globe and Mailin Report On Business -liitteen 11-sivuinen artikkeli kertoi
Suomesta kilpailukyvyn ja koulutuksen mallimaana, menestyksekkään Nokian ja urheilusankareiden
kotimaana, sekä uniikin kielen ja kulttuurin kehtona. Suomalaisella sisulla selittyy, miksi kylmässä ja
pimeässä pohjolassa pärjätään. "Kuten useimmissa asioissa Suomessa, koulutus ja innovaatiot ovat
metsäteollisuuden ytimessä”, toimittaja Konrad Yakabuski suitsuttaa. ”Suomessa on ymmärretty
panostaa tutkimus- ja kehitystoimintaan ja metsäteollisuuden tulevaisuuden käyttötarkoituksiin, kuten
biopolttoaineisiin, lääkkeisiin tai funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiseen.” Suomen
menestystekijäksi luonnehditaan suomalaisten sisua, joka juontaa juurensa maan historiasta ensin
Ruotsin ja sitten Venäjän vallan alla. "Homogeeninen, korkeasti koulutettu kansa, jolla on uniikki kieli
ja kulttuuri, otti paikkansa globaaleilla markkinoilla", toimittaja kirjoittaa unohtamatta kuitenkaan
mainita alkoholismia, masennusta ja korkeita itsemurhalukuja. Kanadalaisillekin tutut elementit,
pohjoinen sijainti ja talven pimeys tulevat jutussa esille, samoin kuin suomalaisten mieltymys
hevimusiikkiin. Globe and Mailin artikkelin lukeneet kanadalaiset saivat aimo annoksen monipuolista
Suomi-tietoutta, jonka perusvireenä oli pienen pohjoisen kansan ihmeellinen menestys:
"Matkapuhelinjätti-Nokian kotimaa tuottaa NHL-jääkiekkoilijoita ja Formula 1-kuskeja enemmän kuin
sen 5,3 miljoonan hengen väestöltä odottaisi."
Suomalainen metsäteollisuus ei ollut huomattava uutisaihe Kanadassa vuonna 2007. Joissakin pikkuuutisissa kerrottiin muun muassa Stora Enson ongelmista Uruguayn tehtaalla ja UPM:n Kanadan
Miramichin tehtaan sulkemisesta. Metsäteollisuutta koettelevat ongelmat nousivat jälleen ennen
joulua uutisiin, kun UPM ilmoitti lopullisesta päätöksestään sulkea Miramichin paperitehdas. Globe
and Mailin artikkelissa 18.12.2007 kirjoitettiin "Miramichin synkästä joulusta" ja "uusista peloista, joita
noin 600 työpaikan menetys herättää provinssin metsäteollisuuden tulevaisuudesta".
NHL:n suomalaiskiekkoilijat ovat toistuvasti Kanadan urheilu-uutisissa esillä. Etenkin
suomalaismaalivahtien esiinmarssi on noteerattu, ja monelle kanadalaiselle Montreal Canadiensin
kapteeni Saku Koivu on mallikiekkoilija. Vuoden 2007 suurin suomalaissankari kanadalaismediassa
oli kuitenkin Teemu Selänne, joka 16 vuoden uran jälkeen vihdoinkin voitti Stanley Cupin. Selänteen
ylistäminen etenkin Ottawa Citizenissä yllätti, sillä Selänteen joukkue Mighty Ducks kaatoi finaalissa
Ottawan oman joukkueen Senatorsit. "Suomalaisen salaman" Stanley cup-tavoittelusta kirjoitettiin
ymmärtäväisesti ja sympaattisesti. "Suomalaisilla on syytä hymyyn", OC otsikoi 8.6.2007.
Omaperäinen suomalaismusiikki sai jonkin verran huomiota osakseen. Jatsiyhtye UMO kiersi
kesäkuun 21.–26. Kanadassa viisi festivaalia viidessä päivässä. Yhtye herätti mielenkiintoa mediassa
jo ennakkoon, ja keräsi myös kiitosta konserttiarvosteluissa. Vancouver Sunissa 26.6. julkaistu
ennakkojuttu nosti erityisesti Suomen valtion tuen UMO:lle tärkeään osaan. Artikkelissa kerrotaan
seikkaperäisesti UMO:n toiminnasta valtion, Helsingin kaupungin ja Yleisradion tukemana.
Konserttiarvosteluissa kiitettiin yhtyeen monipuolisuutta ja ruodittiin yhtyeen historiaa ja tuotantoa.
Philomela-kuoro ja lauluyhtye Rajaton esiintyivät 5.–19.8. järjestetyillä Vancouver Festivaaleilla.
Kumpikin miellytti vancouverilaisyleisöä, mutta vain Philomela sai kriitikon ylistykset. Vancouver Sunin
kriitikko arvioi 17.8. Rajatonta liian silotelluksi ja söpöksi. Philomelan laulua kriitikko puolestaan ylisti
"viehättäväksi, puhtaaksi ja mielikuvia herättäväksi". Hänen mukaansa kuoron pohjoismaalaisuus
kuului kappaleista, joissa "oli kansanmusiikinomainen vivahde, ja jotka vihjasivat vähästä valosta ja
suurista etäisyyksistä".
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Yhdysvallat
Suomi nousi vuonna 2007 amerikkalaismediassa näkyviin muutamien uusien teemojen sekä tuttujen
kestoaiheiden kautta. Myönteistä huomiota saivat muun muassa maan laadukas koulujärjestelmä,
edistyksellinen työelämä sekä aikaisempien vuosien tapaan suurta ihastusta herättävä suomalainen
kulttuuri.
Amerikkalaismediassa Suomi näkyy klassisen musiikin suurvaltana. Esa-Pekka Salonen, Osmo
Vänskä ja Karita Mattila saivat jälleen rutkasti palstatilaa amerikkalaisissa tiedotusvälineissä.
Salosen pianokonsertto, joka oli New Yorkin filharmonikkojen tilausteos ja sai kantaesityksensä
helmikuussa, oli esillä niin paikallisella TV-kanavalla NY1:lla kuin lehdistössäkin. Erään valtalehden
kriitikko kirjoitti, että hän ei muista minkään muun sävellyksen kantaesityksen saaneen niin
haltioitunutta vastaanottoa yleisöltä kuin Salosen. Los Angelesin filharmonikkojen ja Salosen
lokakuussa järjestämä Sibelius Unbound- festivaali oli erittäin näkyvästi esillä länsirannikon
lehdistössä.
Myös kiinnostus suomalaiseen rock-musiikkiin näyttää olevan vakiintumassa amerikkalaismediassa.
Lordi koristi toukokuisen Amerikan-promootiokiertueensa aikana useiden valtalehtien sivuja.
Positiivista huomiota saivat myös muun muassa Nightwish ja 69 Eyes. Laajalevikkinen Billboard-lehti
julkaisi maaliskuussa kolmen sivun kattavan artikkelisarjan Suomen musiikkiteollisuudesta,
energisistä indie-levy-yhtiöistä, tulevista suurista tähdistämme ja euroviisuista.
Muista suomalaisista kulttuuritekijöistä amerikkalaiset tuntevat erityisesti Jorma Elon ja Tero
Saarisen, joiden omaperäiset koreografiat ovat saavuttaneet viime vuosina huimaa menestystä ja
kirvoittaneet kriitikoilta ylisanoja. Arvostetut amerikkalaiset muotoilualan lehdet puolestaan esittelevät
säännöllisesti kuulumisia suomalaisen muotoilun ja arkkitehtuurin kentältä.
Kulttuurin rinnalla Suomi näkyi kuluneen vuoden aikana Yhdysvalloissa erinomaisen
koulujärjestelmänsä ansiosta. Pisa-tulokset puhuttivat jälleen amerikkalaismediaa, joka taivasteli
amerikkalaisten koululaisten kehnoa suoriutumista kansainvälisissä testeissä. Suomi mainittiin
"hands-down" voittajana, jonka koulujärjestelmä oli kerrassaan upea. Skeptisemmät kommentoijat
tosin huomauttivat, että 300-miljoonaisen ja monikulttuurisen Yhdysvaltain vertaaminen
viisimiljoonaiseen Suomeen on harhaanjohtavaa ja hyödytöntä.
Koulujen lisäksi amerikkalaismedia haki innoitusta suomalaisesta työelämästä, jonka pitkiä lomia ja
vanhemmuuden tukia suitsutettiin useassa artikkelissa. Myös suomalaisyritysten, kuten Nordean ja
Abloyn, keinot pitää kiinni harmaantuvista työntekijöistään kiinnostivat Yhdysvalloissa, missä
koulutetun väestön eläköityminen on yksi maan monista tulevaisuuden haasteista.
Jokelan koulusurmat ylitti odotetusti uutiskynnyksen sekä televisiossa, lehdissä että
verkkojulkaisuissa. Uutisoinnissa haettiin yhtäläisyyksiä Yhdysvalloissa tapahtuneisiin
kouluampumisiin.
Samoin kielteistä – mutta myös positiivista – huomiota keräsi Suomessa rakenteilla oleva Olkiluodon
ydinvoimala. Uutisoinnissa tämä yhdistettiin Yhdysvaltain sisäpoliittiseen keskusteluun tulevaisuuden
energiaratkaisuista. Maan hallinnon mukaan ydinvoima tulee nähdä ympäristöystävällisenä
vaihtoehtona kasvavaan energiankysyntään. Mediassa Suomi mainittiin useasti ydinvoimaa
käsiteltäessä, koska maa on yksi harvoista valtioista, joka sijoittaa ydinvoiman lisärakentamiseen.
Olkiluodon voimalahanke sai lehdistössä paljon kielteistä huomiota viivästyneiden rakennustöiden ja
ylitettyjen kustannusten takia. Greenpeacen raportti, joka kuvailee Olkiluodon olevan "esimerkki
kaikesta mikä voi mennä pieleen taloudellisessa mielessä", esiintyi monessa artikkelissa. The Wall
Street Journalin ja National Public Radion toimittajat kävivät Eurajoella seuraamassa Olkiluodon
rakennustöitä. WSJ kirjoitti voimalahankkeen osoittavan, miten vaikeaa on herättää monissa maissa
jo naftaliiniin pakattu ydinvoima henkiin. Olkiluodon ongelmia tullaan seuraamaan erityisen tarkalla
silmällä Kiinassa ja Yhdysvalloissa, missä tehdään lähiaikoina päätöksiä uusista energiasatsauksista,
valtalehdet päättelivät.
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Matkailujutuissa Suomi puolestaan näyttäytyi aiempien vuosien tapaan eksoottisena maana, jossa
juhlitaan estottomasti vappua ja soitetaan tunteella ilmakitaraa. Matkailujutuissa
amerikkalaistoimittajat kokeilivat kummallisia hoitoja suomalaiskylpylässä, veivät perheensä Ruotsinristeilylle ja vaeltelivat ympäri pääkaupunkiseutua selvittämässä, onko Helsinki se "urban hotspot",
mikä se väittää olevansa. Jutuista päätellen vastaus tuntuu olevan kyllä, vaikka suomalaisten
melankolisuus ja ruttunaamaisuuskin pääsivät teksteihin mukaan. Ja nousipa erään valtalehden
otsikoihin myös Helsingin Töölössä sijaitseva legendaarinen Jaskan Grilli. Lehdessä kerrottiin kuinka
duunarit, poliitikot ja julkkikset kokoontuvat jauhamaan sydämen pysäyttävää grillisapuskaa
yömyöhään.
Vaikka Suomi olikin World Economic Forumin vertailussa vasta maailman kuudenneksi
kilpailukykyisin maa – eikä ykkössijalla kuten menneinä vuosina – maan talous esitettiin kuitenkin
talousuutisissa vahvana ja dynaamisena. Kiitos kulutuksen ja viennin kasvun sekä
työmarkkinauudistusten, Pohjoismaissa kerrottiin vallitsevan suoranainen buumikausi. Työttömyyden
lasku saattaa tosin nostaa palkkoja ja inflaatiota, mutta Suomi pärjää median mukaan myös jatkossa
lisääntyvän Itä-Euroopan kaupan ansiosta.
Nokian onnistumiset ja epäonnistumiset raportoitiin jälleen mittavasti. Useat tiedotusvälineet lähettivät
toimittajansa Keilaniemeen asti tutkimaan, miten Suomen kansantalouden moottori aikoi vastata
Applen iPhonen ja mahdollisesti mobiilimarkkinoille rynnistävän Googlen luomiin uhkiin.
Suomalainen satsaus innovaatioon pääsi näkyvästi esille loppuvuodesta, kun Tekes ja
BusinessWeek julkaisivat yhteisen tutkimuksensa, joka tarkasteli kahtatoista amerikkalaisyritystä ja
niiden menestyksekkäitä innovaatiotoimia palvelusektorilla. Tutkimuksen saama julkisuus oli
erinomaista PR:ää niin Tekesille kuin Suomellekin.
Stanley Cupin voittaneen Anaheim Ducksin hyökkääjä Teemu Selänne pysyi otsikoissa ja varsinkin
Los Angeles Timesin urheilusivujen kestosuosikkina. Lehti julkaisi Stanley Cupin kiertomatkasta
maailmalla erillisen kuvaliitteen, jossa seurattiin Selännettä Helsingin Rautatientorilta Hyksin
lastenklinikalle. Kimi Räikkösen F1-maailmanmestaruus noteerattiin Yhdysvalloissa asiallisen
viileästi.

Meksiko
Suomen keräämä huomio meksikolaisessa mediassa vuonna 2007 keskittyi pitkälti urheilu-uutisointiin
ja siinä etenkin Kimi Räikkösen taipaleeseen formulan maailmanmestaruusmittelöissä.
Suomalaisista kulttuuritapahtumista ja vierailuista kirjoitettiin myös kiitettävästi ja varsinkin kevään
2007 Eero Aarnio -näyttely keräsi laajalti huomiota. Talousuutisoinnissa näkyi edellisten vuosien
tapaan Nokia. Suomen menestys Pisa-tutkimuksessa nousi esiin loppuvuodesta.
Yleisesti ottaen Suomi kuvattiin myönteisessä valossa. Edes Jokelan traagiset tapahtumat eivät
kirvoittaneet suomalaisyhteiskuntaa kritisoivia analyysejä. Päinvastoin, jutut Suomen hyvistä
matkailumahdollisuuksista, laadukkaasta kulttuuritarjonnasta ja menestyksestä erilaisissa
kansainvälisissä vertailuissa vahvistivat positiivista Suomi- kuvaa.
Urheilu
Meksikon lehdistössä suomalaisista urheilijoista ylivoimaisesti eniten huomiota keräsi Kimi
Räikkönen, jonka taivalta kohti formuloiden maailmanmestaruutta seurattiin yhdessä muiden
kärkinimien kanssa kaikissa päälehdissä. Kun "el iceman finlandés", suomalainen jäämies, yllättäen
voitti maailmanmestaruuden hänen henkilökuvaansa pureuduttiin yhä tarmokkaammin ja saivatpa
tässä yhteydessä huomiota muutkin kautta aikojen hyvin menestyneet suomalaiset urheilijat.
Räikkösen kansallisuus nousi artikkeleissa poikkeuksetta esiin ja vuoden myötä hänestä tuli monelle
lehdelle tuttavallisesti vain "Kimi". Entisestä maailmanmestarista Mika Häkkisestä oli muutama
erillinen juttu. Muista autourheilijoista mainittiin usein myös Marcus Grönholm sekä satunnaisesti
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Heikki Kovalainen, Mikko Hirvonen ja Jari-Matti Latvala. Muista urheilijoista huomiota sai etenkin
keihäänheittäjä Tero Pitkämäki.
Kulttuuri
Kulttuurin saralla ylivoimaisesti eniten palstatilaa haali Eero Aarnio, jonka näyttely järjestettiin Mexico
Cityssä keväällä 2007. Aarniosta kertovat jutut olivat parhaimmillaan sisällöllisesti kattavia ja
runsaasti kuvitettuja. Näyttely mainittiin televisiossa eräänä Mexico Cityn vuoden merkittävimpänä
kulttuuritapahtumana. Mediahuomiota saivat myös tanssijat Tero Saarinen ja Jyrki Karttunen ja
valokuvaaja Rax Rinnekangas, jonka Europía-näyttely nähtiin Meksikossa keväällä 2007. Jean
Sibelius näkyi konserttien ja viikottaisen Ciclo Sibelius -radio-ohjelman välityksellä. Ciclo Sibelius
esitteli niin kansallissäveltäjämme, kuin laajalle yleisölle tuntemattomampienkin suomalaisten
säveltaiteilijoiden tuotantoa. Meksikossa vierailleesta Kimmo Pohjosesta kirjoitettiin paljon;
popmusiikin osalta näkyivät Apocalyptica, Rasmus ja Tarja Turunen, joka nyt profiloitiin nuorena ja
menestyneenä oopperalaulajana.
Radiossa esille pääsi myös Suomi tangomaana. Suomalaisen tangon todettiin eroavan
argentiinalaisesta, tangon merkitystä suomalaisille pohdittiin ja jopa Tangomarkkinat mainittiin.
Mausteena soitettiin suomalaisia tangoja. Elokuvista huomiota sai erityisesti Aki Kaurismäen
Laitakaupungin Valot, jonka myötä myös ohjaaja itse luokiteltiin maailmaan suurimpien ohjaajien
joukkoon. Myös Aku Louhimiehen "nöyryyttävä anti-trilleri" Valkoinen kaupunki sai elokuvakriitikot
näppäimistön ääreen. Kirjallisuus oli esillä Guadalajaran kirjamessuille osallistuneen Robin Valtialan
kautta, jonka nimi näkyi erinomaisesti etenkin valtakunnan lehdistössä julkaistuissa suurissa
messumainoksissa.
Talous ja yhteiskunta
Nokia mainittiin useissa talous- ja yrityselämää käsittelevissä jutuissa. Nokian kehuttiin kuuluvan
työolosuhteiltaan maailman parhaiden yritysten joukkoon. Erilliset jutut julkaistiin niin NokiaSiemensin kansainvälisten toimintojen johtaja Mika Vehviläistä kuin Jorma Ollilastakin. Ollilan
pääsy EU:n viisaiden ryhmään ylitti myös uutiskynnyksen.
Suomen Pisa-menestys näkyi lehdistössä laajasti. Lehdet eivät kuitenkaan juuri analysoineet Suomen
menestystekijöitä, vaan keskittyivät ruotimaan Meksikon oman huonon menestyksen syitä.
Televisiossa sen sijaan näkyi kattaviakin juttuja Suomen koulujärjestelmästä. Opetusministeri Sari
Sarkomaa oli esillä tulevaisuuden kouluja käsittelevässä artikkelissa. Suomi myös paistatteli
erilaisten vertailujen kärjessä: Suomen todettiin olevan korruptoitumaton, suomalaisten nauttivat
pitkistä lomista, Suomen hyötyvän muita maita enemmän ilmastonmuutoksesta ja Helsingin olevan
maailman kuudenneksi paras kaupunki asua.
Suomi matkailumaana
Suomi sai muutaman hyvin kuvitetun artikkelin ja kahden radio-ohjelman verran näkyvyyttä myös
matkailumaana. Ylivoimaisesti useimmin Suomi kuvattiin perheystävällisenä matkailumaana, jossa
etenkin talvi- ja joulusesonki tarjoaa monenlaista eksoottista tekemistä. Parissa jutussa Suomi
muistettiin myös mainita hyvänä kesäkohteena, etenkin runsaan musiikkifestivaalitarjonnan ansiosta.
Negatiivinen julkisuus
Negatiivista huomiota tuli lähinnä Botnian Uruguayn tehdaskiistasta, josta uutisoitiin läpi vuoden.
Varsinaista analyysia tilanteesta ja taustatietoa Botniasta oli vain kahdessa jutussa. Botniakeskustelua käytiin myös televisiossa, missä valtakunnallinen kanava esitti ainakin yhden Botniaa
hyvin kriittisesti käsitelleen jutun. Nokian maine kyseenalaistui hieman Meksikon
elektroniikkateollisuuden, mukaan lukien Nokian tehtaiden, työoloja käsittelevässä artikkelissa.
Aseiden runsas määrä Suomessa mainittiin muutamassa artikkelissa. Tuusulan koulusurmia
käsiteltiin kaikissa päivälehdissä, mutta tiedot oli hankittu kansainvälisiltä uutistoimistoilta.
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Edustuston toiminta
Edustusto toiminta näkyi paikallismediassa erilaisten suurlähettilään vierailujen, paikallisen yhteistyön
määrärahoilla toteutettavien projektien ja kulttuuritoiminnan yhteydessä. Edustuston henkilökunta
esiintyi myös radiossa.

Nicaragua
Suomen näkyvyys Nicaraguan mediassa vuonna 2007 oli suhteellisen vähäistä. Suomen tapahtumia
ei uutisoitu juuri lainkaan, vaan tavalliseen tapaan maininnat liittyivät lähinnä kehitysyhteistyöhön.
Nicaraguan hallitus vaihtui vuoden 2007 alussa, mikä merkitsi muutoksia ja haasteita monilla
kehitysyhteistyön sektoreilla. Suomi mainittiin lehdissä muun muassa budjettitukiryhmän jäsenenä,
kun ryhmä korosti FMI-sopimuksen (Kansainvälinen valuuttarahasto) merkitystä kansainväliselle
luottamukselle Nicaraguaa kohtaan. Vastaavasti Suomi mainittiin sektoriohjelmien yhteydessä.
Heti tammikuussa hallitus piti kokouksen pohjoismaisten suurlähettiläiden kanssa kuullakseen näiden
näkemyksiä hyvinvointivaltion toiminnasta. Tässä yhteydessä suurlähettiläiden laaja haastattelu
julkaistiin El Nuevo Diario -sanomalehdessä. Jutussa suurlähettiläät korostavat korruption kitkemistä
ja verouudistuksen tärkeyttä köyhyyden vähentämiseksi. Nykyisellään Nicaraguassa maksukykyiset
yritykset ja rikkaat nauttivat monista verohelpotuksista, minkä takia valtion tulot ovat niukat.
Artikkelissa suurlähettiläs Marja Luoto toteaa myös Suomen antaman kehitysavun tulevan juuri
verotuloista, minkä takia kansalaisia luonnollisesti kiinnostaa avun tuloksellisuus.
Suurlähettiläs Luotoa haastateltiin vuoden mittaan useaan otteeseen Nicaraguan televisiokanavilla ja
lehdissä. Aiheena olivat yleensä suomalaiset tavat, kulttuuri ja Suomen kehitysyhteistyö.
Suurlähettiläs painotti erityisesti koulutuksen merkitystä Suomen kehitykselle. Myös suurlähettilään
itsenäisyyspäiväjuhlassa pitämää puhetta, jossa tämä korosti ihmisoikeuksia ja toivoi hallituksen
osallistuvan vahvemmin vuoropuheluun avunantajien kanssa, referoitiin lehdistössä.
Vierailut usein herättävät median kiinnostuksen. Kehityspoliittisen osaston päällikkö Ritva KoukkuRonde vieraili maassa lokakuussa ja osallistui muun muassa Suomen tukeman terveyskeskuksen
avajaisiin Jinotepessä. Tässä yhteydessä Suomen tuesta kirjoitettiin useassa lehdessä. Nicaraguan
ulkoministeri Samuel Santosin Pohjoismaiden-vierailun yhteydessä marraskuussa tiedotusvälineet
kirjoittivat runsaasti maiden välisistä suhteista.
Ruotsin päätös vetäytyä kehitysyhteistyöstä Nicaraguassa herätti paljon keskustelua
tiedotusvälineissä, jotka spekuloivat myös Suomen suunnitelmia. Edustusto vakuutti kyselijöille
Suomen jatkavan yhteistyötä Nicaraguassa.
Suomen kuntahallinto-ohjelmat (Progestión ja ICT) työskentelevät tiiviisti yhteistyössä paikallisten
medioiden kanssa. Esimerkiksi Boacossa ohjelma on tukenut toimittajaverkoston muodostamista
kuntien avoimuuden ja kansalaisten osallistumisen parantamiseksi. Tämä yhteistyö on tuonut
ohjelmille ja Suomelle paljon julkisuutta paikallistasolla. Erityisesti alueen kunnanjohtajien vierailua
Suomessa uutisoitiin runsaasti, lyhyesti myös valtakunnallisella tasolla.
Urheilun saralla Kimi Räikkösen maailmanmestaruus huomioitiin mediassa, mutta jutut olivat lyhyitä.
Suomen ja Nicaraguan väliseen tanssialan yhteistyöhön liittyvät tapahtumat saivat julkisuutta sekä
televisiossa että lehdissä.
Satunnaisia juttuja niin Nicaraguassa kuin naapurimaissakin ilmestyi Argentiinan ja Uruguayn
välisestä sellutehdaskiistasta. Näissä Botnia mainittiin suomalaiseksi, mutta lehdet eivät ottaneet
kantaa kummankaan osapuolen suuntaan.
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Guatemala, Costa Rica, Honduras
Guatemalan lehdissä oli yksittäisiä juttuja Suomen tapahtumista, kuten Jokelan koulusurmista.
Guatemalan lehdistö tukeutui pitkälti uutistoimistojen materiaaliin, ja jutut olivat sävyltään neutraaleja.
Costa Ricassa Suomi mainittiin lyhyesti sairaalalaitteiden kauppaan liittyvän lahjusskandaalin
yhteydessä. Vuonna 2005 tuli ilmi laaja lahjussotku, johon liittyi Suomen myöntämiä korkotukiluottoja.
Tapaus tahrasi paljastuessaan Suomen mainetta, mutta viime aikoina sitä on käsitelty julkisuudessa
vain harvoin. Jutun esitutkinta Costa Ricassa on nyt saatu päätökseen, joten se saattaa jatkossa
nousta taas otsikoihin.
Sekä Costa Ricassa että Guatemalassa kirjoitettiin Suomen koulutusjärjestelmän laadukkuudesta.
Costa Ricassa kansainvälisessä koulujärjestelmä koskevassa konferenssissa vierailleen entisen
suurlähettilään Inger Hirvelä Lópezin näkemyksiä esiteltiin laajasti Seminario Universidad -lehdessä,
ja Guatemalan opetusalan seminaarissa puhunutta edustuston erityisasiantuntijaa Elina Sanaa
haastateltiin sekä televisiossa että lehdissä.
Hondurasissa Suomen tukema ihmisoikeuskoulutus noteerattiin sekä sähköisessä että
printtimediassa. Myös Suomen tukema Keski-Amerikan ympäristökumppanuus sai jonkin verran
julkisuutta Keski-Amerikan maissa.

Venezuela
Pienen ja kaukaisen maamme tapahtumat eivät helposti ylitä uutiskynnystä Venezuelassa. Suomi oli
kuitenkin toistamiseen esillä esimerkkinä erilaisista menestystarinoista ja oikeudenmukaisesta
yhteiskunnasta. Eniten huomiota sai osakseen Kimi Räikkösen voitokas formulakausi. Venezuelan
median rajoittamiseen liittyvän keskustelun vuoksi Suomi näyttäytyi lehdistön- ja ilmaisunvapauksien
puolestapuhujana. Myös Suomi eksoottisena matkakohteena sai tavallista enemmän palstatilaa.
"Suomessa valtio maksaa, jotta sitä kritisoidaan"
Tasavallan presidentti Tarja Halonen esiintyi Venezuelan lehtien sivuilla eri yhteyksissä. Häntä
ylistettiin muun muassa suomalaisen tasa-arvon ja naisten poliittisen osallistumisen malliesimerkkinä.
Venezuelan presidentti Hugo Chávezin keväinen päätös olla uusimatta yksityisen televisiokanavan
RCTV:n lähetyslupaa herätti huomiota ympäri maailmaa, ja luonnollisesti Venezuelan
tiedotusvälineissä aihetta sekä sen synnyttämiä kansallisia ja kansainvälisiä reaktioita käsiteltiin
runsaasti. Chilen presidentti Michelle Bacheletin Suomen-vierailun yhteydessä myös presidentti
Halonen totesi seuraavansa Venezuelan ilmaisunvapaustilannetta mielenkiinnolla, mutta
huolestuneena. Lehdissä kirjoitettiin myös Venezuelan naapurimaan Brasilian presidentti Luiz Inácio
Lula da Silvan syyskuisesta Suomen-vierailusta sekä hänen tapaamisestaan presidentti Halosen
sekä pääministeri Matti Vanhasen kanssa ilmastonmuutoskysymyksiin ja energiayhteistyöhön
liittyen.
Suomi näyttäytyi muutenkin erityisesti demokraattisena yhteiskuntana, jossa hallituksen ja
viranomaisten kritisointi ei ole vain sallittua, vaan jopa suotavaa. Huomiota sai osakseen edustuston
tuella Caracasissa järjestetty kansainvälinen seminaari aiheesta "Ilmaisunvapaus demokraattisessa
yhteiskunnassa". El Universal -lehti julkaisi keväällä myös sivun mittaisen suurlähettiläs Mikko
Pyhälän haastattelun, jossa Pyhälä kertoi suomalaisesta ilmaisunvapaudesta sekä hallinnon
osoittamasta kunnioituksesta mediaa kohtaan. Kirjoittajaa selvästi hämmensi tämänkaltainen
hallinnon ja kriittisen median symbioosi, ja haastattelu olikin otsikoitu sanoin: "Suomessa valtio
maksaa, jotta sitä kritisoidaan".
Suomi mainittiin useaan otteeseen myös teknologiankäytön, vähäisen korruption ja
sukupuoltenvälisen tasa-arvon mallimaana. Näiden perinteisten Suomeen liitettyjen myönteisten
attribuuttien lisäksi kirjoitettiin myös menestyksekkäästä "suomalaisesta sosialismista", jossa
hyvinvointivaltio ja yksityinen sektori toimivat sulassa sovussa. Presidentti Chávezin edistämä
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bolivariaaninen vallankumous on maassa jatkuvan debatin kohteena, ja Chávezin "21. vuosisadan
sosialismin" ääriviivoja hahmotellaan myös mediassa erilaisia esimerkkejä maailmalta etsien.
Pohjoismaat tunnetaan yleisesti yhteiskunnallisen tasa-arvon sekä kattavien sosiaalisten palveluiden
näkökulmasta, mutta poliittista suuntaansa hakevassa maassa Euroopan maiden poliittisten
järjestelmien ja yhteiskunnan eri sektoreiden vuorovaikutusta koskeva syvällisempi tuntemus on
vaihtelevaa. Myös presidentti Martti Ahtisaari mainittiin alkuvuoden uutisissa toistuvasti YK:n
Kosovon erityislähettiläänä ja Kosovon itsenäistymissuunnitelman laatijana.
Ylistävään sävyyn kirjoitettiin myös suomalaisesta koulujärjestelmästä. Yhteiskunnallinen
aikakauslehti Exxito julkaisi kolmesivuisen artikkelin koskien Suomen Pisa-menestystä, jonka
avaimena pidettiin integroitua ja tasa-arvoista peruskoulujärjestelmää sekä keskittymistä enemmänkin
käytännön taitojen kuin teorian opettamiseen. Erityisiä kehuja sai osakseen ilmainen kouluruokailu,
opettajien riittävä lukumäärä, kouluterveydenhoito sekä kannustava esikoulujärjestelmä. Myös
koulujen vapaus hahmotella opetussuunnitelmiansa sai huomiota. Toisaalta artikkelissa nostettiin
esille myös Pisa-tutkimuksen saamaa kritiikkiä koskien sen sopivuutta maiden koulujärjestelmien
tason mittaamiseen. Artikkelissa siteerattiin suurlähettiläs Mikko Pyhälää sekä Helsingin yliopiston
soveltavan kasvatustieteen professoria Matti Merta. Opetussektorista ja sen kehittämisestä käydään
Venezuelassa aktiivista keskustelua, sillä presidentti Chávez ajaa maan koulujärjestelmään
"bolivariaanista" ja sosialistista uudistusta, joka on saanut osakseen sekä kritiikkiä että kehuja.
Nokia oli edellisvuosien tapaan suomalaisyritysten kirkkain tähti. Lehdistön huomion saivat erityisesti
Nokian kehittelemä uusi "Ovi"-internetpalvelukokonaisuus sekä Nokia Siemens Networks
-yhteisyrityksen perustaminen. Toinen lehdistössä esillä olleista suomalaisyrityksistä oli edellisen
vuoden tapaan Botnia, jonka Uruguayn ja Argentiinan rajajoelle rakentaman tehtaan aiheuttama
maiden välinen diplomaattinen kriisi luokiteltiin pahimmaksi vuosikymmeniin.
Suomi oli kuitenkin selvästi näkyvimmin esillä urheilusivuilla autourheilijoiden saadessa perinteisesti
paljon palstatilaa: rallikuljettaja Marcus Grönholmin nimi esiintyi useaan otteeseen, vaikkakin
pääosaa esitti Kimi Räikkönen menestyksellään ja maailmanmestaruudellaan. Myös keihäänheittäjä
Tero Pitkämäen maailmanmestaruus ja hänen valintansa Euroopan vuoden 2007
miesyleisurheilijaksi noteerattiin.
Erityistä huomiota sai osakseen jo formulauransa päättänyt Mika Häkkinen, joka vieraili
Venezuelassa alkusyksystä päätyen muun muassa El Nacional -lehden kansilehdelle. Häkkinen oli
Venezuelassa viskimerkki Johnny Walkerin vastuullisen alkoholinkäytön erityislähettiläänä
edistämässä uutta globaalia kampanjaa rattijuopumusten ehkäisemiseksi. Lehdistötilaisuudessaan
Häkkinen esitteli kampanjaa ja pääsi kommentoimaan myös F1-maailman eripuraisuuksia sekä
hänen radoille paluutaan koskevia spekulaatioita. Urheilumaailman kuriositeettina otsikoihin pääsi
myös hyrynsalmelainen suojalkapalloilu, johon liittyvä mutainen valokuva oli jopa nostettu El
Universal -lehden urheilusivujen päivän kuvaksi.
Suomi oli edellisvuosia enemmän esillä matkailun saralla. Lehdissä korostettiin muun muassa
Helsingin uusklassista arkkitehtuuria ja Suomea etenkin joulumatkailuun sopivana
perheturismikohteena. Joulukuussa Suomi pääsi näyttävästi El Nacional -lehden matkailuliitteen
kanteen, jota koristi luminen kuva poroista ja lapsista saamelaisasuissaan. Koko sivun mittainen
artikkeli alleviivasi Suomea joulupukin maana ja juttu oli kuvitettu eksoottisilla kuvilla lumentäyteisistä
tunturimaisemista, joulupukista, jääkirkosta ja joulupukinpajasta. Suomalaista talvimaisemaa sekä
revontulia ylistettiin vuolaasti ja talven taiasta kehotettiin nauttimaan hiihtämällä sekä
koiravaljakkoajeluin. Kaupungeista mainittiin Rovaniemi joulupukin kotikaupunkina, Helsinki
jouluvaloineen ja hiihtolatuineen sekä Turku, jossa joulurauha julistetaan. Suomalaista jouluruokaa
kommentoitiin "lämpötilan vuoksi voimakkaaksi, mutta maukkaaksi".
Kulttuuripalstoilla Suomi ei saanut paljoakaan tilaa lukuun ottamatta muutamaa artikkelia, joissa
mainittiin Esa-Pekka Salonen, jonka venezuelalainen kapellimestari Gustavo Dudamel korvaa Los
Angelesin filharmonisen orkesterin johtajana. Salosta ylistettiin maineikkaaksi ja merkittäväksi
musiikkimaailmassa. Sibeliuksen juhlavuosi oli esillä lähinnä radiossa: sekä Euroopan unionin
viikoittaisissa radio-ohjelmissa sekä kulttuurikanavalla Emissora Cultural de Caracas, joka välitti
Meksikossa tuotetun Sibeliusta ja tämän tuotantoa käsitelleen ohjelmasarjan. Kuriositeetteina
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Venezuelan uutiskynnyksen ylittivät myös Länsi-Suomesta löytynyt, kivikaudelta peräisin oleva
purukumi sekä Oulussa järjestetyt ilmakitaran maailmanmestaruuskilpailut.

Brasilia
Suomi on Brasilian näkökulmasta aika kaukainen ja pieni maa, eikä se sen vuoksi esiinny kovinkaan
usein tai näyttävästi tiedotusvälineissä. Koska brasilialaisten tiedotusvälineiden
kirjeenvaihtajaverkosto Euroopassa on harva ja keskittyy muutamiin Brasilialle tärkeimpiin
pääkaupunkeihin (Lissabon, Madrid, Pariisi ja Lontoo), Suomea koskeva raportointi on pääasiassa
kansainvälisten uutistoimistojen tarjonnan varassa. Myöskään EU:n osana Suomi ei juuri saa
julkisuutta, sillä EU tunnetaan Brasiliassa lähinnä maatalouskaupan vapauttamista vastustavana
tulliliittona, eikä sen poliittinen ulottuvuus juurikaan saa palstatilaa.
Vuosi 2007 oli Suomen kannalta kuitenkin sikäli poikkeuksellinen, että presidentti Luiz Inácio Lula da
Silvan Pohjoismaihin ja Espanjaan suuntautunut matka syyskuussa nosti joksikin aikaa myös
Suomen brasilialaisen julkisuuden valokeilaan. Ennen vierailua presidentti Tarja Halosta haastatteli
kaksi brasilialaistoimittajaa, joiden jutut ilmestyivät samanaikaisesti Folha de São Paulo ja Valor
Econômico -lehdissä isokokoisin värikuvin varustettuina. Haastatteluiden yhteydessä julkaistiin
Suomen koulutusjärjestelmää ylistävät kainalojutut, jotka pohjautuivat toimittajien vierailuun
helsinkiläisessä peruskoulussa.
Itse vierailun aikana Lulaa seurannut journalistiryhmä raportoi niin ikään tiiviisti vierailun ohjelman
etenemisestä kaikissa päälehdissä ja televisiossa. Koska Suomi on Brasilialle ensisijaisesti
nimenomaan kauppakumppani, lehtijutut koskettelivat enimmäkseen taloudellisia kysymyksiä, muun
muassa Nokian matkapuhelintehtaan asemaa Brasilian markkinoilla sekä Suomen mahdollista
kiinnostusta bioetanolin tuontiin Brasiliasta. Kaikkiaan Suomi hyötyi siitä, että se oli Lulan kierroksen
ensimmäinen vierailukohde ja sai siksi ehkä runsaammin median huomiota osakseen kuin muut
Pohjoismaat. Samaan suuntaan vaikutti myös juuri Suomen-käynnin jälkeen Brasilian senaatissa
puhjennut korruptioskandaali, joka veti tehokkaasti median mielenkiinnon pois Lulan
vierailukierroksen loppuosasta.
Matkansa jälkeen presidentti Lula kirjoitti Pohjoismaiden-kiertueestaan maan laajalevikkisimmän
sanomalehden, Folha de São Paulon yleisönosastossa otsikolla "Brasilia – Skandinavia:
kunnianhimoinen kumppanuus". Suomesta hän nosti kirjoituksessaan esiin suomalaisinvestoinnit
Brasiliassa, Suomen tuen Brasilian YK-jäsenyydelle sekä Suomen ja Brasilian välillä solmitun,
puhtaan kehityksen mekanismia (CDM) koskevan aiesopimuksen.
Muilta osin vuoden kuluessa Suomesta esiin nostetut uutisaiheet olivat enimmäkseen samoja kuin
aiempinakin vuosina. Suomen hyvä menestys erilaisissa kansainvälisissä kilpailukyky-, korruptio- ja
koulutusmittauksissa toistuu vuosittain erilaisten tutkimusten ja vertailujen tulosten julkistamisen
yhteydessä. Vuonna 2007 Suomi noteerattiin muun muassa OECD:n Pisa-tutkimuksen voittajana
sekä Transparency Internationalin korruptiotutkimuksen kärkimaiden joukossa. Useimmiten
tämäntapaisten uutisaiheiden fokus on kuitenkin Brasilian itsensä saavuttamissa tuloksissa. Vuonna
2007 Brasilian sijoitus koulutus- ja korruptiotutkimuksissa oli heikentynyt entisestään, joten median
mielenkiinto kohdistui pikemminkin oman heikon menestyksen syihin kuin vertailun voittaneiden
maiden suorituksiin. Suomen kaltaisia kehittyneitä maita ei myöskään yleensä pidetä sopivana
mittatikkuna Brasilialle, vaan vertailukohtana käytetään tavallisimmin Latinalaisen Amerikan maita tai
muita kehittyviä maita.
Suomalaisten tavoin brasilialaiset ovat innokasta formulakansaa, ja Kimi Räikkösen
maailmanmestaruus noteerattiin siksi näyttävästi brasilialaisessa mediassa. Brasilialaislehdet
kutsuvat Räikköstä jäämieheksi ja toimittajia ihmetytti suomalaisen vaisu käytös
maailmanmestaruuden selvittyä. Jotkut lehdet olisivat nähneet voittopallilla mieluummin brasilialaisen
Felipe Massan, joka niiden mukaan olisi osannut iloitakin voitosta näyttävämmin kuin jäämies
Räikkönen. Toiset taas kirjoittivat maailmanmestaruuden saaneen jäämiehenkin sulamaan ja hymyn
lisäksi häneltä saatiin kuulla yksitavuisia vastauksia laajempia lausuntoja. Kimi oli luvannut jopa
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opetella sambaa voiton kunniaksi. Lehdet seurasivat Kimin voitonjuhlinnan joka askeleen ja listasivat
hänen muualla lehtiin päässeet toilailunsa erilaisissa iltajuhlissa.

Peru
Perussa suomea koskeva uutisointi oli melko vähäistä ja kosketti lähinnä Suomen ansioita
koulutusasioissa ja Perun mahdollisuuksia oppia Suomelta tällä saralla. Aihetta käsiteltiin useissa
tiedotusvälineissä. Perussa on yhteisymmärrys siitä, että opetuksen taso on suurena esteenä maan
kehittymiselle, ja nykyinen hallitus on voimakkaasti tarttumassa ongelmaan. Presidentti Alan Garcia
on ottanut Suomen esimerkikseen ja pyytänyt Suomelta asiassa virallisesti asiasta. Myös Suomen
taloudellinen menestys ja yhteiskunnallinen hyvinvointi ovat olleet julkisissa keskusteluissa.

Chile
Suomi oli näkyvästi esillä Chilen lehdistössä vuonna 2007. Julkisuus on hyvin myönteistä. Chilen
presidentti Michelle Bacheletin Suomen-vierailu sai runsaasti palstatilaa. Myös Suomen
erinomainen sijoittuminen kansainvälisissä tilastoissa pantiin merkille. Suomi onkin monessa
suhteessa esimerkkivaltio Chilelle. Erityisesti suomalainen koululaitos ja korkea teknologia herättivät
suurta huomiota. Myös energiakysymykset ovat kiinnostaneet. Botnian selluloosatehdas ja siihen
liittyvät Uruguayn ja Argentiinan väliset erimielisyydet ovat olleet esillä yleensä vain metsäalan
erikoislehdissä
Uutisvuosi alkoi ulkoministeri Alejandro Foxleyn ulkopoliittisella linjauksella, jossa Suomi mainittiin
yhtenä esimerkkinä samankaltaisista maista, joiden esimerkkiä Chilen tulisi seurata pyrkimyksissään
kehittyä hyvinvointivaltioksi. Suomi nähdään Chilessä koulutuksen laadun, innovaation ja
kilpailukyvyn mallimaana, jonka kaltaiseksi Chilenkin haluttaisiin kehittyvän.
Presidentti Michelle Bacheletin Suomen-vierailusta uutisoitiin ahkerasti, osaltaan artikkelit koskivat
ulkoministeri Alejandro Foxleyltä vierailun aikana pyydettyjä lausuntoja liittyen Chilen sisäpoliittisiin
asioihin, mutta näissä yhteyksissä Foxley esitti myös Suomea koskevia huomioitaan. Erityisesti
ulkoministeri Foxley painotti suomalaisten puolueiden kykyä yhteistyöhön ja konsensukseen yhtenä
tärkeänä tekijänä Suomen saavuttamaan korkeaan kehitykseen. Vierailun tavoitteista, käydyistä
keskusteluista ja vierailun yhteydessä allekirjoitetuista sopimuksista (maiden välinen
sosiaaliturvasopimus ja sopimus tiede- ja teknologian alan yhteistyöstä) tiedotettiin myös laajasti.
Suomi ja suomalainen yhteiskuntajärjestelmä sai vuoden 2007 uutisoinnissa pelkästään myönteisiä ja
ihailevia mainintoja. Suomen voi todella sanoa olevan muodissa Chilessä. Suomen hyvä kilpailukyky,
lähes olematon korruptio, hieno menestys Pisa-mittauksissa, yhteiskunnallinen tasa-arvo, korkea
teknologia, hyvinvointiyhteiskunta, lasten hyvä asema, sukupuolien välinen tasa-arvo saivat pelkkiä
ylistyssanoja julkisuudessa ja Chilen toivottiin yltävän ajan mittaan samaan.
Arvostettu chileläinen taloustieteilijä Eugenio Tironi kirjoitti Chilen tärkeimmässä päivälehdessä El
Mercuriossa 12.6.2007 pitkän mielipideartikkelin, jossa hän selosti Suomen menestystarinaa yhdeksi
maailman johtovaltioista.
Suomen koululaitos ja sen erinomaiset saavutukset kansainvälisissä mittauksissa herättivät suurta
mielenkiintoa Chilessä. Maan opetusalan viranomaiset haluavat ottaa esimerkkiä Suomesta ja
pyrkivät soveltamaan Suomen oppeja koulujärjestelmässään.
La Tercera -päivälehti julkaisi 2.5.2007 artikkelin koskien Viña del Marin -kaupungissa pidettyä Chilen
kuntainliiton järjestämää koulutusseminaaria, jossa toinen esimerkkimaista oli Suomi. Suurlähettiläs
Iivo Salmi piti tilaisuudessa esitelmän.
La Segunda -päivälehti julkaisi 17.5 2007 artikkelin suurlähettiläs Iivo Salmen ja Chilen
varaopetusministeri Pilar Romagueran tapaamisesta. Romagueran selostettiin painottaneen Chilen
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haluavan seurata Suomen esimerkkiä ja ehdottaneen yhteisen työohjelman laadintaa tämän
toteuttamiseksi. Suurlähettiläs Salmen puolestaan todettiin kertoneen tiedotusvälineiden tuesta lukuja kirjoitustaitojen edistämiseksi ja Suomen kattavasti kirjastoverkostosta sekä Suomen
ammattikorkeakoulujärjestelmästä. Samaisesta tapaamisesta oli artikkeli Chilen hallituksen omalla
kotisivulla jo 15.5.2007.
La Nación -päivälehti kertoi 30.6.2007 pitkässä artikkelissaan entisen opetusministeri Tuula
Haataisen osallistumisesta Chilessä Maailman pankin järjestämään koulutusta käsittelevään
seminaariin. El Mercurio -päivälehti puolestaan julkaisi Haataisen haastattelun 3.7.2007.
El Mercurio selosti 13.8.2007 pitkässä artikkelissa suomalaisen koulutusalan asiantuntijoiden
vierailusta Chileen ja heidän tapaamisistaan paikallisen varaopetusministerin ja muiden paikallisten
asiantuntijoiden kanssa.
Suomen koululaitosta käsittelevät artikkelit korostivat kaiken kaikkiaan koulutuksen korkeaa laatua,
opettajien erinomaista ammattitaitoa, maksuttomuutta ja tasavertaisuutta.
Tieteen ja teknologian alalla kerrottiin Suomen ja Chilen välillä solmitusta yhteistyösopimuksesta
koskien uusiutuvia energialähteitä, koulutusta ja informaatioteknologiaa (sopimusosapuolina Suomen
Akatemia ja Chilen tieteellisen tutkimuksen ja teknologian keskus Conicyt).
Metsäalan lehti Lignum julkaisi 7.6.2007 uutisen Chilessä perustetusta Latinalaisen Amerikan
ensimmäisestä kestävien luonnonmetsien teknologisesta keskuksesta (Centro Tecnolócigo del
Bosque Nativo Sustentable), jossa Suomi yhtenä osapuolena.
Suomi mainittiin myös useaan otteeseen esimerkkimaana mitä tulee tutkimukseen ja teknologiseen
kehitykseen myönnettävän tuen määrästä verrattuna bruttokansantuotteeseen
El Mercurio julkaisi 23.52007 HKL:n toimitusjohtaja Matti Lahdenrannan haastattelun, jossa
selvitettiin laajasti Helsingin joukkoliikennettä. Asia kiinnostaa Chilessä erityisesti pääkaupunki
Santiagon joukkoliikenneuudistuksen kohtaamien suurien käynnistysvaikeuksien takia. Chilen
lehdistön edustajia (El Mercurio, La Tercera) oli läsnä Helsingissä toukokuussa järjestetyssä
kansainvälisessä joukkoliikenteen maailmankongressissa, josta he uutisoivat Chileen.
Yritysmaailman alalla uutisoitiin Stora Enson ja chileläisen Celulosa Araucon välisistä kaupoista
Brasiliassa sijaitsevista metsistä. Metsäala on tärkeä teollisuuden haara Chilessä, joten Suomi esiintyi
varsin usein paikallisissa tiedotusvälineissä.
Chilessä julkisuudessa käydyn keskustelun yhteydessä liittyen selluloosateollisuuden vesistöön
kohdistamista saastevaikutuksista Suomi on nostettu esiin esimerkkinä selluloosateollisuutensa
korkeatasoisesta luontoa suojelevasta teknologiasta. Lisäksi todettiin, että suomalaiset eivät koe
puunjalostusteollisuuttaan saastuttavana ja luontoa riistävänä.
Metsäalan erikoislehti Lignum seurasi Metsä-Botnian sellutehdashanketta Uruguayssa. Myös El
Mercurio ja La Tercera julkaisivat muutaman Botnia-aiheisen uutisen, erityisesti Santiagossa pidetyn
iberoamerikkalaisen huippukokouksen aikana, jolloin Uruguayn ja Argentiinan kiistaa välitettiin Chilen
maaperällä. Suurlähetystö ei kuitenkaan ole saanut kiistaa koskevia tiedusteluja eikä siltä pyydetty
lausuntoja asiasta.
Nokia esiintyy paljonkin uutisissa joko tuotteittensa tai liiketaloudellisen menestyksensä johdosta,
mutta aina ei kerrota kysymyksessä olevan suomalaisen yrityksen. El Mercurio -lehti kirjoitti pitkän
selostuksen Nokian helmikuun lopulla Santiagossa järjestämästä tilaisuudesta, jossa matkapuhelimen
välityksellä näytettiin digi-tv -ohjelmalähetys.
Chilen sisäisessä ydinvoimakeskustelussa Suomi mainitaan esimerkkinä ydinvoimaystävällisistä
maista, joissa ympäristötietoisuus on voimakasta. PPD-puolueen puheenjohtaja Sergio Bitar
(nykyinen yleisten töiden ministeri) viittasi useissa haastatteluissa Suomen esimerkkiin ydinvoiman
käytön järjestäjänä.
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Myös Lumenen tulo Chilen markkinoille huomioitiin paikallisessa lehdistössä.
El Mercurio julkaisi laajan artikkelin silloisen sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän
tutustumiskäynnistä Chilen-vierailunsa yhteydessä pääkaupunkiseudulla toteutettavaan projektiin,
jonka tarkoituksena on vähentää lasten ylipainoisuutta. Projekti perustuu professori Pekka Puskan
työhön ja tutkimuksiin.
Martti Ahtisaari oli esillä YK:n Kosovon-välittäjän roolissaan sekä ehdokkaana Nobelin
rauhanpalkinnon saajaksi. La Tercera -päivälehti julkaisi 27.1.2007 pitkän artikkelin Kosovon
tilanteesta ja Ahtisaaren välittäjän roolista.
Talouslehti Diario Financiero mainitsi Suomen eduskuntavaalit tapahtumakalenterissaan. La Tercera
ja La Nación kertoivat vaalituloksista. El Mercurio uutisoi 20.4.2007 Suomen uuden hallituksen
kokoonpanon ja kertoi kysymyksessä olevan ensimmäisen hallituksen, jossa naiset ovat
enemmistönä.
Suomalainen muotoilu ja arkkitehtuuri olivat säännöllisin väliajoin esillä chileläisissä
sisustusartikkeleissa, muun muassa Alvar Aalto, Marimekko, Eero Aarnio, Eero Saarinen ja Timo
Sarpaneva saivat maininnan.
Urheilun saralla suomalaisajajien menestys F1 ja rallin MM-sarjan kilpailuissa ylitti aina
uutiskynnyksen. Tennispelaaja Jarkko Niemisen saavutukset huomioitiin myös urheilu-uutisissa.
Koululaisjalkapallon maailmanmestaruuskisoihin Chilessä osallistunut Suomen tyttöjoukkue sai
maininnan menestyksestään.
Kulttuurin alalla Pekka Pylkkäsen vierailusta Santiagon perinteisillä jazzfestivaaleilla kerrottiin
useamman kerran. Myös Aki Kaurismäen tuotanto mainittiin. Chilessä kuuluisan Nightwishin entisen
solistin Tarja Turusen uusimman levyn ilmestyminen tuotti kokonaisen lehtiartikkelin La Nación lehdessä.
El Mercurio ja La Nación mainostivat nettiversioissaan Chilen sinfoniaorkesterin Jean Sibeliuksen
50. muistovuoden konserttia. Lisäksi El Mercurio julkaisi 3.5.2007 artikkelin, jossa kerrottiin lyhyesti
säveltäjästä ja esiteltiin juhlakonserttia.
Etelä-Chilessä ja Punta Arenasin -kaupungissa Väinö Auerin viime vuosisadan alun työtä koskeva
dokumentti sai yllättävää julkisuutta niissä esiintyvän alkuperäiskansan edustajan johdosta. Kyseistä
henkilöä oli nimittäin Chilessä arvostettu historioitsija esitellyt omissa valokuvissaan samoihin aikoihin
Auerin kanssa aitona alkuperäiskansan perinteisten elintapojen edustajana. Auerin dokumenteissa
samainen henkilö esiintyi kuitenkin sekä perinteisessä asussa että länsimaisissa vaatteissa. Esiin
tullut seikka aiheutti polemiikkia paikallisissa kulttuuri- ja tiedepiireissä.
Chilen viranomaisten ja muiden vaikuttajien vierailuista Suomeen lehdistö totesi seuraavaa:
Chilen metsähallituksen (CONAF) lähes kuukauden mittaista opintomatkaa Suomeen kuvailtiin
laajasti metsäalan erikoislehden Lignumin 3.5.2007-numerossa. El Mercurio kertoi puolestaan
21.1.2007 Chilen kongressin kirjaston edustajien matkaavan opintomatkalle Eurooppaan, Suomi
yhtenä vierailukohteenaan.
Jokelan koulusurmasta uutisoitiin ja siinä yhteydessä mainittiin Suomessa olevan paljon aseita
asukasta kohden.
Suurlähetystö ja chileläis-suomalainen kauppakamari julkaisivat yhteistyössä maan tärkeimmässä
päivälehdessä El Mercuriossa kuusisivuisen Suomi-liitteen, jonka lehden toimitus toteutti. Liite sai
osakseen myönteistä huomiota.
Chileläisen lentoyhtiön LanChilen asiakaslehdessä suositeltiin Helsingissä sijaitsevaa ravintola
Aleksander Nevskyä.
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Lopuksi mainittakoon, että Suomi esiintyy varsinaisen uutisoinnin lisäksi monissa lehtiartikkeleissa
tilastollisissa yhteyksissä ilman laajempaa analyysiä tai arvioita asiasta.

Argentiina
Metsä-Botnian rakentama selluloosatehdas Uruguayn Fray Bentosiin Argentiinan rajalle säilyi
kuumana perunana läpi vuoden ja uutisointi oli päivittäistä kattaen kaikki tiedotusvälineet.
Valtakunnallisten lehtien ja kiistanalaisen alueen paikallislehtien välillä on ollut melkoisia eroja
tavassa käsitellä aihetta.
Vaikka Botnia säilyi otsikoissa koko vuoden, eikä huomio ole laantunut vuoden 2008 alussa, ovat
suomalainen kulttuuri ja yhteiskunta päässeet esille muillakin tavoin. Muu Suomea koskeva
tiedotusvälineiden huomio on ollut positiivista, jopa ylistävää. Suomalaista elokuvaa suitsutettiin Aki
Kaurismäen elokuvien retrospektiivin yhteydessä. Koulutusjärjestelmä kiinnosti, sekä hieman
yllättäen myös suomalainen tangosta inspiraatiota hakenut nykytanssi sai aikaan laajoja artikkeleita.
Argentiinan ja Uruguayn välisen selluloosatehdaskiistan huomio oli päättyneenä vuotenakin
massiivista ja päivittäistä paikallisissa tiedotusvälineissä. Tilanteen kehittymisestä raportoitiin askel
askeleelta, kuitenkin enemmän toteavasti kuin taustoja ja seurauksia analysoiden. Protestoijien äänet
päästettiin avoimesti ja kritiikittä kuuluviin erityisesti Gualeguaychún sekä Entre Rios -provinssin
paikallismediassa ja kommentit toistivat itseään. Sanavalintoja ei säästelty ja Asamblea Ambiental de
Gualegauychú -järjestö nimittelikin suomalaisia sekä Suomen valtiota muun muassa
siirtomaaherroiksi, merirosvoiksi ja hyssyttelijöiksi. Myös muutamat suuremmat lehdet julkaisivat
sävyttyneitä kommentteja ja kainalojuttuja kiistaan liittyen, tosin paljon vähemmän kuin mitä
Suomesta käsin katsottuna voisi kuvitella. Erityisesti hallituksen äänenkannattaja Página/12-lehden
voi kuvailla ajoittain jopa hyökänneen Suomen valtion kimppuun. Kitkerä sävy noudatti alueen eräiden
ryhmien tyypillistä äärimmilleen vietyä vastakkainasettelukirjoittelua, jossa eurooppalaisuus ja
yritysmaailma yleensä ovat pahasta, sekä käsitystä siitä, että tehdas toimisi Euroopassa kielletyin
saastuttavin menetelmin.
Muissa valtakunnallisissa lehdissä, erityisesti suurimmissa La Naciónissa ja El Clarínissa, kuultiin
edellisvuosia jo paljon enemmän myös Uruguayta ja loppuvuodesta jopa yritystä itseään. Myös
protestoijia ja Argentiinan hallituksen menettelyä kohtaan esitettiin erittäin paljon kritiikkiä. Aiheen
käsittely oli erityisen tiivistä ennen tehtaan toimintaluvan antamista syys-marraskuussa, siihen
liittyvine poliittisine piruetteineen. Botnian informaatiotoimenpiteet tehtaan aloittamisvaiheeseen
liittyen, mukaan lukien uudet toimittajavierailut tehtaalle, julistettiin vastustajien toimesta
propagandasodaksi, ja he syyttivätkin tiedotusvälineitä vuoden 2007 lopussa "liian kritiikittömiksi" ja
"epäasiantunteviksi".
Suomi mainittiin artikkeleissa silloin, kun vastustajat ottivat sen kohteeksensa, joko haastatteluissa tai
mielenosoitusten muodossa. Muulloin kiista oli selkeästi Argentiinan ja Uruguayn välinen, tai
artikkeleissa keskityttiin itse tehtaan toimintaan. Gualeguaychún paikallismedian oli erityisen vaikea
hahmottaa Suomen valtion mahdollisuuksia ja roolia suhteessa yksityiseen yritykseen. Vuoden
aikana suomalaisia siteerattuja olivat muun muassa Metsä-Botnian johtajat Erkki Varis, Marko
Janhunen ja Sami Saarela sekä suurlähetystön edustajat suurlähettiläs Ritva Jolkkonen ja
ulkoasiainsihteeri Petra Theman.
Kielteisen ja harhaanjohtavan suomalaiseen yritykseen liittyvän kirjoittelun rinnalla Suomi sai
Argentiinassa myös paljon positiivista ja rakentavaa näkyvyyttä, jopa aikaisempia vuosia enemmän.
Tietyssä mielessä Suomi-kiinnostus on kasvanut jo maan merkitystä ja kokoa suuremmaksi. Vuoden
mielenkiintoisin Suomi-kavalkadi saatiin elokuvaohjaaja Aki Kaurismäen elokuvien täydellisen
retrospektiivin aiheuttaman ennennäkemättömän laajan huomion tiimoilta, niin painetussa mediassa
kuin televisio- ja radiokanavoillakin. Sävy oli poikkeuksetta ylistävä, jopa hurmaantunut.
Laitakaupungin valot -elokuvan Argentiinan syyskuun ensi-illan alla tiedotusvälineissä paneuduttiin
ohjaajan tuotantoon, maailmankatsomukseen sekä myös uusimman elokuvan ja suomalaisen
yhteiskunnankin arviointiin. Buenos Airesissa järjestettyyn laajaan retrospektiiviin saapui vieraaksi
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näyttelijä Maria Järvenhelmi, jota myös haastateltiin laajasti paikallisiin lehtiin. Kaurismäki sai
toukokuussa myös kyseenalaista mutta humoristissävytteistä huomiota, kun hän omintakeiseen
tyyliinsä väitti, että argentiinalainen kansallisylpeys tango on kotoisin Suomesta, ja että
argentiinalaiset eivät osaa sitä edes tanssia.
Suomalainen nykytanssi sai erittäin positiivisen vastaanoton kun Minna Tuovisen ja Martin
Heslopin suomalais-englantilaisen As2wrists -tanssiryhmän esitys Tango for the Emotionally Famous
esitettiin Buenos Airesissa. Kaikki maan suurimmat sanomalehdet julkaisivat hyvien arvostelujen
lisäksi kuvallisia haastatteluja osallistujista. Mediaa kiinnosti perinteisen argentiinalaisen tangon
tunnelman yhdistäminen vieraanlaiseen musiikkiin.
Turismipuolella Suomi näkyi muutamaan otteeseen laajempina artikkeleina. Englanninkielinen
päivälehti Buenos Aires Herald julkaisi koko aukeaman ylistyksen kesäisestä Helsingistä. Kiitosta
saivat niin nähtävyydet, helppo liikkuminen, merellinen ja kansainvälinen tunnelma kuin ihmiset ja
ruokakin. Los Andes -lehti taas esitteli lukijoilleen Lappi- ja luontoeksotiikkaa. Maailman suurimpien
espanjankielisten kirjamessujen yhteydessä Buenos Airesissa myös pohjoismaiden messupiste
huomioitiin Suomen vuoksi useaan otteeseen. Ensin Botnia-mielenosoittajat saapuivat protestoimaan.
Pari päivää sen jälkeen metalliyhtye Nightwishin ex-solisti Tarja Turunen oli messuilla vieraana
jakamassa nimikirjoituksia ja ständin ympäristö täyttyi koko messujen aukioloaikaa pidentäneestä
massiivisesta ihailijalaumasta. Suurta suosiota Argentiinassa nauttiva Turunen sai ammattimaista
tunnustusta kun hänen uusi sooloalbuminsa sai arvostetun Rolling Stone -musiikkilehden
paikallisversiossa ylistävät neljä tähteä viidestä.
Suomen koulutusjärjestelmä otettiin esille vuoden mittaan useassa asiayhteydessä, etenkin Pisatulosten saapuessa. Päivälehti La Nación julkaisi vuoden alussa pitkän ylistysartikkelin, jonka mukaan
opetuksen mallimaassa menestyksen salaisuutena ovat hyvin koulutetut ja kunnioitetut opettajat.
Artikkelia varten oli haastateltu opetushallituksen esi- ja perusopetuksen kehittämisyksikön päällikköä
Irmeli Halista, joka vieraili maassa konferenssimatkalla. Lehdessä pohdittiin, miten Argentiina voisi
ottaa mallia Suomesta. Artikkelin tiimoilta virisi vilkas Suomen koulujärjestelmää ja Botnian
sellutehdaskiistaa samanaikaisesti käsittelevä keskustelu lehden nettisivuilla. Marraskuussa Jokelan
koulusurmia käsiteltiin Argentiinan tiedostusvälineissä maltillisesti. Murhenäytelmän yhteydessä
yhteiskunnallista analyysia ei juuri tehty, tosin mainittiin ampuma-aseiden helppo saatavuus ja
suomalaisen yhteiskunnan avoimuus. Argentiina itse koki vastaavanlaisen murhenäytelmän muutama
vuosi sitten, joka osaltaan näkyi tapahtuman käsittelyssä.
Yksittäisistä kuriositeeteista voi mainita esimerkiksi Arto Paasilinnan Hurmaava joukkoitsemurha romaanista La Naciónissa ilmestyneen arvostelun, jonka mukaan Paasilinna käsittelee vaikeita
teemoja "tervetulleen epäkorrektisti". Edustuston paikallisen yhteistyön määrärahoista ja projekteista
julkaistiin yksittäisiä haastatteluja, erityisesti tasa-arvoon liittyvistä teemoista. Esihistoriallinen purkka
nostettiin useaan lehteen ja televisiolähetykseen, kun arkeologit löysivät 5 000 vuotta vanhan
purukumin jäänteen Suomesta. Samoin laajaa julkisuutta sai tutkimus, jonka mukaan maailman
viimeinen aito blondi syntyy Suomessa. Dome Karukosken Tyttö sinä olet tähti -elokuva esitettiin
toukokuussa elokuvafestivaaleilla ja näytettiin myös paikalliselta kaapelitelevisiokanavalta useamman
kerran vuoden aikana, yhdessä monien muiden suomalaisten elokuvien kanssa. Ilmaisjakelulehti La
Razón kuvaili myös kiinnostuneesti suomalaista tosi-tv-ohjelmaa Talo Espanjassa, jossa joukko
tuntemattomia asuu yhdessä ja kilpailee vieraan kielen oppimisessa.
Koulutusjärjestelmäkeskustelussa Suomi esiteltiin mallimaana, jossa talous ja yhteiskunta ovat
terveellä pohjalla. Samoin Transparency Internationalin avoimuus (korruption vastaisuus) -tutkimus ja
kestävään kehitykseen liittyvät tutkimukset julkaistiin laajasti. Jokelan yhteydessä yhteiskunnan tilan
analysointi jäi vähälle.
Autourheilu kiinnostaa suuresti ja Kimi Räikkönen, Heikki Kovalainen sekä Marcus Grönholm ovat
olleet tasaisesti kautta vuoden esillä, ei kuitenkaan isompina henkilökuvina tai vastaavina.
Argentiinassa tennis on suosittua, Jarkko Nieminen on ollut esillä useasti sekä Emma Laine
satunnaisesti. Lisäksi mainittiin silloin tällöin Euroopassa pelaavia jalkapalloilijoita (esim. Sami
Hyypiä) sekä argentiinalainen Suomessa pelaava jalkapalloilija ja hänen jalkaleikkauksensa Turussa.
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Uruguay
Suomi nauttii Metsä-Botnian sellutehdaskiistan myötä täysin päinvastaista huomiota Uruguyassa kuin
naapurimaa Argentiinassa. Maassa arvostetaan mittavaa suomalaisinvestointia ja sen tuomaa
kehitystä ja työpaikkoja. Lisäksi suomalainen kulttuuri on alkanut kiinnostaa,
kulttuurinvaihtoprojekteista ja muista yhteistyömalleista on ollut paljon keskustelua. Suomea pidetään
monessa yhteydessä malliyhteiskuntana, siihen samastutaan ja sitä esitellään ihailevaan sävyyn.
Uruguayn ja Argentiinan välejä ravisteleva selluloosatehdaskiista on jäänyt Argentiinaan verrattuna
hieman vähemmälle mediahuomiolle Uruguayssa. Jokaista käännettä ei ole uutisoitu niin kuin
naapurimaassa, ja keskustelu on ollut neutraalia tai positiivista, poislukien yleisesti esiintyvää
Argentiina-kritiikkiä. Paikallisessa lehdistössä on oltu kiinnostuneita myös ihmisistä tehtaan
yhteydessä. Aikakausilehti Galería julkaisi mielenkiintoisen useamman aukeaman artikkelin
tehdaskaupunki Fray Bentosin suomalaisasukkaista ja heidän arjestaan otsikolla "Fray Helsinki".
Maassa on kiinnostuttu laajemminkin Suomesta ja suomalaisista, etenkin yritysmaailmassa.
Suomesta puhutaan ihailevaan sävyyn, usein jonkinlaisena malliyhteiskuntana. Uruguay haluaa olla
houkutteleva ja luotettava kumppani suomalaisille yrityksille ja eri artikkeleissa on mainittu muun
muassa neuvotteluja Nokian kanssa jo maahan asettautuneiden Botnian, Stora Enson ja Kemiran
lisäksi. Talousministeri Jorge Lepra vieraili Suomessa kannustaakseen muitakin yrityksiä
sijoittamaan Uruguayhin ja vierailu ei jäänyt huomiotta maan tiedotusvälineissä. Suomi mainitaan
usein ohimennen vertailuluvuissa, esimerkiksi liittyen ympäristö- ja koulutusasioihin. Lisäksi
suomalaisen tiedeyhteisön saavutuksia esiintyy usein lehdissä.
Opiskelijavaihto ja opintoyhteistyö ovat kasvaneet, kuten Argentiinassakin. Universidad de la
República -yliopisto aloitti paperi- ja selluloosateknologian maisteriohjelman yhdessä Teknillisen
korkeakoulun kanssa. Hankkeesta on kirjoitettu joitakin artikkeleita.
Kulttuurin saralla suurin huomio kohdistui suomalaiseen elokuvaan, kun Aki Kaurismäen
retrospektiivi jatkoi matkaa Buenos Airesista edelleen Montevideoon syyskuussa. Mediahuomio oli
positiivista, joskaan ei niin kokonaisvaltaista ja yltiömäisen suitsuttavaa kuin Argentiinan mediassa.
Pienempiä huomionosoituksia sai esimerkiksi Hannu Palosuon taidenäyttely Montevideossa
maaliskuussa.
Suomen vaaleista huomioitiin, että Suomeen valittiin ennätysmäärä naispuolisia ministereitä. Tasaarvoaiheet kiinnostavat Uruguayssa.
Koulutusjärjestelmäkeskustelussa Suomi esiteltiin mallimaana, jossa talous ja yhteiskunta ovat
terveellä pohjalla. Jokelan yhteydessä yhteiskunnan tilan analysointi jäi vähälle, tosin siitä kirjoitettiin
laajempia artikkeleita suomalaisesta näkökulmasta kuin Argentiinassa.
Autourheilun saralla Kimi Räikkönen, Heikki Kovalainen sekä Marcus Grönholm ovat olleet esillä,
ei kuitenkaan isompina henkilökuvina tai vastaavissa artikkeleissa. Räikköstä on nimitetty
Uruguayssakin useaan otteeseen "Jäämieheksi". Tennistähdet Jarkko Nieminen ja Emma Laine
ovat saaneet satunnaisia mainintoja, samoin Euroopan kärkijoukkueissa pelaavat jalkapallotähdet.

Afrikka
Kenia
Vuoden 2007 aikana Suomea koskevia artikkeleita tai uutisia on ollut edellisvuosia vähemmän. Suomi
ja Suomen julkisuuskuva on myönteisen neutraali. Suomi tunnetaan yhä parhaiten autourheilusta,
mutta rinnalle on noussut vahvasti myös kuva hyvän hallinnon maasta, jossa korruptiota ei juuri
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esiinny. Lehtitalojen mukaan Kenian vuoden loppuun sijoittuneet parlamentti- ja presidentinvaalit
nostivat uutiskynnystä.
Suomen tapahtumia koskeva uutisointi pohjautuu ainoastaan kansainvälisten uutistoimistojen uutisiin.
Omaa analysointia tapahtumiin ei ole esiintynyt lainkaan. Suomen näkyvyys Keniassa on
päävoittoisesti liittynyt kehitysyhteistyöhön. Suomi on kuulunut niihin harvoihin maihin, joiden
suurlähettilään eri tilaisuuksissa esille tuomia asioita on pitkästi siteerattu.
Näkyvimmin esillä ovat olleet Kimi Räikkösen ja Marcus Grönholmin menestys autourheilussa.
Otsikot kertovat, kuinka "Räikkönen voittaa, kun Ferrari voittaa ylivoimaisesti Ranskan GP-kilpailun",
"Grönholm ratkaisee neljännen peräkkäisen suomalaisen rallin". Räikkösen mestaruudesta tehdyt
uutiset saivat ykkösjutun paikan ja suuren kuvan kanssa yhtä hyvän näkyvyyden kuin omien
urheilijoiden voittouutiset.
Taloussivuilla on seurattu Nokian menestystä, kuten neljännesvuoden odotettua parempi tulos ja
pohdinta halpojen puhelimien vaikutuksesta yhtiön kannattavuuteen. Nokia tunnetaankin Keniassa
yleisesti suomalaisena yhtiönä.
Muita esiin nostettuja uutisia ovat olleet pääministeri Vanhasen uuden hallituksen naisvoittoisuus:
"Suomen pääministeri valitsee hallituksensa naisenemmistöllä". Eri lehdet painottivat uutisesta eri
asioita. The East African Standard -lehti poimii tekstistä väliotsikoksi, kuinka "Suomi oli ensimmäinen
maa valitsemaan naisia eduskuntaan 100 vuotta sitten 1926". Naisten äänioikeuden saamista
uutisessa ei mainita. Sen sijaan painotus, että miehet yhä istuvat hallituksessa johtavilla paikoilla
antoi lukijan ymmärtää, etteivät naisten tasa-arvoasiat ole Suomessa vieläkään ihan täydellisesti
kohdallaan. The Daily Nation taas on poiminut uutisesta kaiken myönteisen, päällimmäiseksi jää
kuva pitkäaikaisen työn tuloksena saadusta historiallisesta voitosta.
Jokelan surmasta kerrottiin paikallisradiossa heti tapahtumien tultua ilmi. Päivälehdissä surmista oli
vain suhteellisen pieni uutinen. Samalla tavoin myös muualla maailmassa tapahtuneet koulusurmat ja
niitä vastaavat tapahtumat jäävät Keniassa vähäpätöisempien uutisten joukkoon. Maanosa, jossa
väkivalta ja kuolema ympäröivät kaikkialla, yksittäiset surmat eivät ehkä samalla tavalla kauhistuta
kuin siellä, missä kansalaiset tuntevat olevansa perusturvallisissa oloissa. Kenialaiset kuuntelevat
paljon BBC:n Afrikan uutisia. Sitä kautta Jokelan surmat nousivat puheenaiheeksi keskinäisissä
tapaamisissa. Erityisesti hämmästeltiin, miten tällaista voi tapahtua niin turvallisessa maassa kuin
Suomi ja kuinka on mahdollista, että aseen saaminen ja pitäminen Suomessa on niin yleistä.
Tarkkasilmäinen lukija löysi lehdistä hauskan pikku-uutisen siitä, miten virolaiset voittivat akankannon
maailmanmestaruuskisat ja miten suomalaisia ja muita pohjoismaalaisia houkutellaan turisteiksi
uuden tilauslentoyhtiön kautta, koska "he kuluttavat paljon".
Kuten aikaisempinakin vuosina, Suomen näkyvyys Keniassa on päävoittoisesti liittynyt
kehitysyhteistyöhön. Suomi on kuulunut niihin harvoihin maihin, joiden suurlähettilään eri
tilaisuuksissa esille tuomia asioita on pitkästi siteerattu niin lehdissä kuin televisiossa.
Alkuvuodesta puheissa käsiteltiin laajasti Kenian korruptiotilannetta ja köyhyyttä. Hyvän tilaisuuden
käsitellä Kenian köyhyysongelmaa on antanut Suomen tuella yhdessä hallituksen ja YK:n
kehitysohjelman Undp:n kanssa aloitettu ohjelma hallituksen taloudenelvyttämisohjelman (=
köyhyydenvähentämisohjelman) linjaamiseksi vuosituhattavoitteiden mukaisesti.
Vuosituhattavoitteiden tunnetuksi tekemisessä Keniassa Suomi voikin syystä ottaa itselleen osan
kunniasta. Tarvearvion julkistamistilaisuudesta kerrottaessa kokonainen sivu oli varattu selvittämään
lukijoille vuosituhattavoitteita yleensä ja Kenian tilannetta erityisesti. Artikkeli sisälsi pitkän otteen
suurlähettiläs Matti Kääriäisen tilaisuudessa pitämästä puheesta. Suurlähettiläs painotti Suomen
halua tukea prosessia, mutta totesi samalla vakavasti ja voimakasta kieltä käyttäen, ettei sellaisten
ihmisten ole mahdollista johtaa maata, jotka ovat omien kansalaistensa kiskureita. Hän lisäsi vielä,
että korruptio on yhä se "syöpä joka syö Afrikan hallituksia".
Suomen kahdenvälisen metsähankkeen julkistamistilaisuudesta lehteen oli valittu vaikuttava kuva,
jossa ympäristöjärjestön edustaja "laulaa sydämensä halusta" puuntaimi kädessään. Hankkeen
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julkistamispäivänä maan laajinta levikkiä nauttivassa päivälehdessä oli yhdessä ympäristöministeriön
kanssa laadittu maksettu sivu hankkeesta.
Ainoastaan yhdessä päivälehdessä Suomi on mainittu hyvin kriittisen artikkelin yhteydessä. Uutinen
"Uusia haasteita oikeudessa" koski edustuston paikallisen yhteistyön määrärahalla tuetun
oikeusapukoulutusta antavan järjestön tilaisuutta, jossa suurlähettilään lisäksi oli paikalla edustuston
hyvän hallinnon neuvonantaja. Varsinainen suora kritiikki tosin annettiin tilaisuudessa mukana olleelle
Kenian ihmisoikeusjärjestön johtajalle Maina Kiaille. Uutisanalyysi kävi läpi niitä monia
ihmisoikeusloukkauksia, joita järjestön toimialueella oli tapahtunut ja kertoi tilaisuuden puhujien
antaneen useita vastauksia ongelmien ratkaisuun. Suurlähettilään puheesta oli lainattu muun muassa
toteamus, kuinka "Keniassa on vielä paljon tehtävää, ennen kuin maahan saadaan täysin toimiva
demokratia, joka tähtää oikeuteen ja kaikkien kansalaisten yhdenvertaisuuteen".
Kenian media nostaa toistuvasti näkyvästi esiin korruption lisäksi demokratiaan ja hyvään hallintoon
liittyvät kysymykset. Suomi on ollut vähemmän esillä ihmisoikeuskysymyksissä. Yksi laajempi
artikkeli, joka käsitteli lasten oikeuksia Unicefin raportin The State of World's Children 2007 mukaan,
kattoi myös Suomen Pelastakaa Lapset ry:n aluetoimiston avajaistilaisuuden ja siellä pidetyn
suurlähettilään puheen. Puheessa suurlähettiläs Heli Sirve kiitti maan hallitusta sen ottamasta
tärkeästä edistysaskeleesta säätäessään lain lasta kohtaan tehtyä seksuaalista väkivaltaa vastaan ja
kehotti lain pikaista toimeenpanoa. Hän totesi, ettei Pelastakaa Lasten hanke "Promoting the right of
a child to be protected from violence" olisi voinut tulla parempaan aikaan. Puheessa mainittiin myös
Keniassa olevien lukuisten aids-orpojen haavoittuvuus kaikenlaista väkivaltaa kohtaan. Alueen
hallitukset eivät yksin pysty selviytymään lasten oikeuksien turvaamiseksi. Suurlähettiläs kehotti
kansalaisjärjestöjä ottamaan oman osansa ongelmien ratkomiseksi. Lisäksi suurlähettiläs painotti
puheessaan, miten tärkeää yhteiskunnan kehittämisessä on antaa tytöille mahdollisuus
koulunkäyntiin.
Vuoden viimeinen artikkeli oli myöhempien tapahtumien valossa lähes tragikoominen. Suomi on
tukenut paikallisen yhteistyön määrärahalla kansanvälisen juristiliiton (International Commission of
Jurists, ICJ) Kenian toimistoa muutamana vuonna. Hyvän yhteistyön merkkinä suurlähettilästä
pyydettiin ojentamaan Kenian vaalikomission puheenjohtajalle, Samuel Kivuitulle, Vuoden juristi palkinto. Artikkelin mukaan puheenjohtaja on ollut peloton, jopa poliittisen puuttumisen edessä ja on
väsymättä edistänyt ihmisoikeuksia. Kiitospuheessaan Kivuitu lupasi säilyttää ja vaalia palkinnon
mukanaan tuomia odotuksia. Vain muutama viikko myöhemmin järjestettiin vaalit, joilla oli
katastrofaalinen vaikutus Kenian vakaudelle. Juuri Kivuitun toiminta presidentinvaalin
ääntenlaskennassa ja vaalin voittajan ilmoittamisessa oli vahvasti kielteisen arvostelun kohteena.
Kivuitun toiminta ei romuttanut vain hänen uskottavuuttaan, vaan myös hänen edustamansa
viranomaisen eli Kenian vaalikomission uskottavuuden. International Commission of Jurists Kenya on
perunut Kivuitun saaman palkinnon.

Tansania
Suomi näkyi Tansanian tiedotusvälineissä edellisvuosia vähemmän. Vasta vuoden lopulla saivat
edustuston painottamat erilaiset köyhyyden vähentämistavoitteet enemmän näkyvyyttä paikallisissa
tiedotusvälineissä. Näkyvyyden lisääntyminen johtui enimmäkseen marraskuussa vierailleesta
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysestä, lähetystön allekirjoittamasta Yksi YK pilottiprojektin tukemissopimuksesta ja Dar es Salaamissa pidetystä viimeisestä Helsinki-prosessi konferenssista.
Ministeri Väyrynen tiedotusvälineissä
Vuoden ainoasta suomalaisesta korkean tason vierailusta uutisoinut The Guardian keskittyi
kirjoittamaan ministeri Väyrysen ajatuksista uusiutuvien luonnonvarojen tärkeydestä maan talouden
kohentamisessa. Artikkeli kertoi ministeri Väyrysen lupauksesta keskittää enemmän voimavaroja
uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen ja siitä, kuinka Suomi tulee lisäämään tukeaan
Tansanialle seuraavina vuosina.

83

Helsinki-prosessin toinen vaihe päättyi ulkomaankauppa- ja kehitysministereiden Bernard Memben
ja Väyrysen loppupuheisiin Dar es Salaamissa 29. marraskuuta. Prosessista kirjoitti Business Times,
The Guardian ja The Citizen. The Guardianin artikkeli syventyi kirjoittamaan ministeri Memben
ehdotuksesta perustaa instituutio jatkamaan Helsinki-prosessissa aikaansaatuja hyötyjä ja ministeri
Väyrysen kommenteista vahvistaa pohjoisen ja etelän yhteistyötä. Artikkeli päättyi ministeri Väyrysen
muistutukseen, että maailma ei tarvitse lisää raportteja vaan laadittujen asioiden toteuttamista.
Suomen itsenäisyyspäivä
Suomen ja Tansanian itsenäisyyspäivien läheisyys innoitti Dar es Salaamin yliopiston vanhemman
filosofian lehtorin Azaveli Feza Lwaitaman vertailemaan Suomea ja Tansaniaa The Citizen lehdessä 12. joulukuuta. Kolumnissaan Lwaitama lateli Suomelle ruusuja ja Tansanialle pääasiassa
risuja. Hän kertoi joidenkin suomen kielen sanojen kuulostavan Afrikassa puhutulta bantulta, ja alkoi
vertailla, minkälaisia eroja on 90-vuotiaan Suomen ja 46-vuotiaan Tansanian välillä on. Lwaitala nosti
esiin sen, miten maat ovat vahvistaneet itsenäisyyttään juuri oman kielensä avulla. Lwaitaman
mielestä Suomen opetusjärjestelmä – ilmainen koulutus, järjestetty ruokailu ala- ja yläasteilla, sekä
oppivelvollisuus 16 ikävuoteen asti – ovat tässä vaiheessa Tansaniassa pelkkä unelma. Kolumnissa
juuri kritisointiin Tansaniassa tapahtuvaa suahilin ja englannin kielien sekoitettua opetusta ala- ja
yläasteilla, mutta koska "Tansania oli vasta puolet Suomen iästä", hän näki myös paljon potentiaalia,
joka kehityksen kautta edesauttaisi Tansaniaa juhlistamaan omia 90-vuotisjuhliaan samalla
opetuksen tasolla kuin Suomi.
Eduskuntavaalien rauhallisuus ihmetytti tansanialaisia
Suomen eduskuntavaaleista kirjoitti valtion omistama Daily News toukokuussa, jossa neljä Suomessa
ollutta tansanialaista vaalitarkkailijaa ihmettelivät suomalaisten vaalien rauhallisuutta, siisteyttä sekä
puolueiden välistä luottamusta. Vaalitarkkailijat näkivät Suomen vaalijärjestelmässä piirteitä, joita
voitaisiin ottaa käyttöön myös Tansaniassa. Artikkelissa haastateltu Samia Suluhu Hassan näki eri
puolueiden välisen luottamuksen Suomen vaaleissa yhdeksi vaikuttavimmaksi piirteeksi, sillä
puolueet pystyivät kampanjoimaan samalla alueella "kitkattomasti, ilman kaaosta tai konfliktia."
Daily News -lehden etusivun artikkeli lokakuussa mainitsi Dar es Salaamin edustuston uuden
suurlähettilään Juhani Toivosen tämän tehtyä kohteliaisuuskäynnin Tansanian pääministerin
Edward Lowassan luo. Artikkelissa pääministeri vakuutteli suurlähettiläälle Tansanian hallituksen
ryhtyvän heti toimenpiteisiin sitoutumattoman auditointiraportin valmistuessa Tansanian
keskuspankkiin kohdistuneista korruptiosyytöksistä. Suurlähettiläs Toivonen ihmetteli väitetyn
korruption laajuutta samalla, kun Tansanian on kansainvälisten korruptioindeksien mukaan yksi
itäisen Afrikan vähiten korruptoituneista valtiosta. Suurlähettiläs kertoi kerääntyneelle lehdistölle myös
Suomen valmistelemasta sopimuksesta lisätä tukea 36 miljoonaan dollariin seuraavina kolmena
vuotena.
The Citizen -lehti raportoi laajasti Dar es Salaamin lähetystöneuvoksen Satu Santalan pitämästä
esitelmästä Tansanian hallituksen ja kehitysyhteistyöryhmän välisessä budjettituki neuvotteluissa
marraskuussa. Metsäsektorin vuosiarviota käsittelevää esitelmää tarkasti myötäilevä artikkeli alkoi
lehden etusivulla ja jatkui lähetystön tekemän yhteenvedon esitelmästä kopioiden lehden sisäsivuilla.
Missä nyrkkeilijä?
Kevyemmät uutisaiheet paikallisissa tiedotusvälineissä Suomesta käsittelivät karaokea, Bubihuuhkajaa ja raskaansarjan nyrkkeilijää Awadh Tamimia. The Guardian lehden poimima Reutersin
artikkeli 30. joulukuuta käsitteli kesäkuista Suomi–Belgia Euro 2008 -karsintaottelua, jolloin kesken
peliä huuhkaja oli istahtanut maalitolpalle ja keskeyttänyt ottelun kuudeksi minuutiksi.
Kaupunkitoimittajien yhdistyksen Pasi Tuohimaan mukaan huuhkaja, joka oli saanut nimekseen
"Bubi", oli mainostanut suomalaista jalkapalloa paremmin kuudessa minuutissa kuin maalittomat
tasapelit ja sen takia Bubi valittiin yksimielisesti vuoden helsinkiläiseksi. Toinen kevyempi artikkeli,
joka pääsi The African lehden sivuille elokuussa, kertoi suomalaisten karaoke -villityksestä. "Jopa
taksit ovat varusteltu karaokelaitteilla, jotta matkustajat voivat laulaa matkansa aikana," artikkeli
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kertoi. Akankannon ja kännykänheiton lisäksi, jotka artikkeli osasi mainita suomalaiseksi ajanvietoksi,
oli Suomi nyt saavuttanut kunniaa myös laulamalla yhtäjaksoisesti 145 tuntia ja näin ollen päässyt
Guinnessin ennätystenkirjaan.
The Citizen kirjoitti 24. lokakuuta tansanialaisen raskaansarjan nyrkkeilijän Awadh Tamimin
katoamistempusta Helsingissä. Tamim tuli Suomeen nyrkkeilemään suomalaista Sami Elovaaraa
vastaan, mutta loppumetreillä vastustaja oli vaihdettu ukrainalaiseen Oleg Platoviin. Nyrkkeilyottelua
edeltävänä päivänä Tamim oli osallistunut punnitukseen ja perinteiseen uhoamiseen Platovin kanssa,
mutta seuraavana päivänä itäisen ja Keski-Afrikan raskaansarjan mestari oli hävinnyt kuin tuhka
tuuleen. P3 Boxing Oy:n promoottori artikkelin mukaan oli ottanut yhteyttä Tamimin valmentajaan;
"Tamim on ollut kadoksissa jo muutaman tunnin. Me emme ole löytäneet häntä mistään!"
Viimeisimpien tietojen mukaan kaksimetrisen tansanialaisen etsinnät jatkuvat vieläkin poliisin voimin.

Etiopia
Suomen näkyvyydessä Etiopian mediassa ei tapahtunut muutosta vuoden 2007 aikana. Pääosa
Suomea koskevasta uutisoinnista liittyi kehitysyhteistyöhön. Muu Suomea koskeva uutisointi on
pitkälti kansainvälisten uutistoimistojen varassa, kuten etiopialaisessa mediassa esiintyvät
kansainväliset uutiset muutenkin.
Suomen ja Etiopian kahdenväliset yhteistyöneuvottelut huhtikuussa 2007 saivat kiitettävästi huomiota
ja samoin neuvotteluiden yhteydessä solmittu yhteistyösopimus Amharan läänin vesihankkeen
neljännestä vaiheesta. Näiden jälkeen maidemme väliset suhteet ja erityisesti Suomen tuki Etiopialle
oli useamman kerran esillä kesän aikana. Heinäkuussa tehty haastattelu suurlähettiläs Kirsti
Aarnion kanssa levisi laajalti sähköisessä ja painetussa mediassa. Valitettavasti juttu sisälsi useita
asiavirheitä, joita pyynnöstä huolimatta ei korjattu. Suurlähettiläs Aarnion Suomen itsenäisyyspäivän
vastaanotolla pitämää puhetta referoitiin useassa lehdessä, painottaen Suomen halua seurata
Etiopian demokratisaatioprosessia. Myös maininnasta Etiopian Millennium-projektista,
puidenistutuskampanjasta ja sen kestävyyden tärkeydestä, saatiin positiivista palautetta Millenniumkomitealta.
Monella suomalaisella kansalaisjärjestöllä on hankkeita Etiopiassa. Valtakunnallisessa mediassa yksi
näistä sai pari kertaa vuoden 2007 aikana enemmän näkyvyyttä. Suomen Pelastakaa Lapset ry:n
tuella eteläisen Etiopian hallinnolliselle alueelle on vuonna 2006 perustettu lasten parlamentti, jota
alueelliset viranomaiset ja Etiopian oikeusasiamiehen toimisto ovat alusta alkaen tukeneet.
Hallituspuolueen pää-äänenkannattajassa lasten parlamentin toiminta-ajatusta selostettiin ja
kerrottiin, kuinka Etiopian parlamentin varapuhemies kannatti lasten parlamenttien perustamista
kaikkiin hallinnollisiin alueisiin. Lasten kuulemisella yhteiskunnallisista asioista ei juuri ole Etiopiassa
perinteitä. Media ei käsitellyt lasten parlamentin kokemuksia Suomesta, mutta nosti esille mallin
tärkeyttä Etiopialle.
Muutaman viimeisen vuoden lailla Nokia Siemens ainoana suomalaisyrityksenä ylitti Etiopian
uutiskynnyksen. Syyskuussa 2007 media mainitsi useaan otteeseen Nokia Siemensin, joka kertoi
tuovansa markkinoille ensimmäiset amharan kielen aakkosilla varustetut kännykät. Uutiset julkaistiin
heti Etiopian millenniumvieton jälkeen, jolloin hallitus avasi yli kaksi vuotta suljettuna olleet
tekstiviestiyhteydet. Tätä ennen paikallisella tekstityksellä ei olisi ollut merkitystä. Nokia Siemensin
aloite huokeahintaisten yhteyksien kehittämiseksi maaseudun taloudellisen kehityksen tukemiseksi
nousivat esille loppuvuodesta. Toteutuessaan hanke tukisi Etiopian köyhyydenvähentämisohjelmaa,
jossa päätavoitteena on maaseudun talouskasvun tukeminen.

Mosambik
Mosambikin tiedotusvälineiden kiinnostus Suomea kohtaan oli jonkin verran laimeampaa
EU: puheenjohtajakauden jälkeen. Suomi sai näkyvyyttä televisiossa uuden suurlähettilään tultua ja
jätettyä agrementin elokuussa 2007.
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Suomi mainittiin lyhyesti Notícias-lehdessä muun muassa Tribunal Administrativon -sopimuksen
allekirjoituksen jälkeen 19.10. ja 1.11. kun Suomi todettiin olevan niiden maiden joukossa (Hollanti,
Iso-Britannia, Ruotsi ja Tšekki), jotka ehdollistivat osallistumisensa EU-Afrikka -huippukokoukseen
Lissabonissa Zimbabwen presidentin Robert Mugaben mukaantulon takia. Tästä kulki uutisraita
myös TV-uutisissa.
Erästä mosambikilaista jalkapalloilijaa haastateltiin televisiossa ennen ja jälkeen Suomi-matkan.
Hänen sisarensa asuu Suomessa ja urheilijan toiveena oli saada klubitason pelaajapaikka Suomesta.

Sambia
Vuoden 2007 aikana Suomi sai julkisuutta sambialaisessa mediassa keskimäärin kerran
kuukaudessa. Median kiinnostus Suomea kohtaan lisääntyi lokakuussa suurlähettiläs Sinikka
Antilan virkaanastumisen myötä.
Suomen eduskuntavaalit saivat julkisuutta lehdistössä ulkoministeriön kutsuman Saharan
eteläpuoleisen Afrikan maista koostuvan vaalitarkkailudelegaation seurantamatkan johdosta, jonka
jäseninä oli kaksi sambialaista kansanedustajaa sekä vaalikomission varajohtaja. Kirjoituksessa
korostettiin vaalitarkkailun vuorovaikutuksen sekä erilaisten vaalikäytäntöjen kokemusten vaihdon
molemmin puolisia etuja demokraattisen kehityksen toteutumisen kannalta. Myös suomalaisten
naisten äänioikeuden ja poliittisten oikeuksien saaminen ensimmäisenä maailmassa tuotiin esiin.
Eduskuntavaalituloksesta ei sen sijaan kirjoitettu mitään.
Köyhyyden vähentämisen budjettitukeen vuosille 2007–2008 Sambian valtiolle annetut varat
huomioitiin lehdistössä ja ilmaistiin hallituksen kiitollisuus budjettitukea kohtaan avainasemassa
olevana kehitysinstrumenttina. Kirjoituksissa korostettiin myös Sambian hallituksen pyrkimyksiä
parantaa julkisen varainhallinnon luotettavuutta sekä jatkaa korruption vastaista taistelua.
Pääministeri Matti Vanhasen kommentointi Zimbabwen presidentti Robert Mugaben mahdollisesta
torjumisesta joulukuisesta EU-Afrikka-kokouksesta nousi otsikoihin lehdistössä: "Sweden, Finland
want Mugabe barred from EU-Africa summit". Kirjoituksessa tuotiin esille myös pohjoismaiden vahvaa
osallistumista maailmanlaajuisissa ihmisoikeuskysymyksissä.
Suurlähettiläs Sinikka Antilan lehdistölle antamista haastatteluista otsikoihin nousi muun muassa
Suomen ja Sambian välisen kaupan ja liikekumppanuuksien kehittämis- ja edistämispyrkimykset sekä
Suomen intressi tukea Sambian metsäsektoria. Lehdistöä kiinnosti yleisesti Suomen antama sekä
sektorikohtainen tuki että suora budjettituki Sambialle. Hallituksen omistama päivittäin ilmestyvä
Times of Zambia -lehti julkaisi joulun alla suurlähettilään aukeamahaastattelun, jossa käytiin läpi
Suomen historiaa, itsenäistymistä ja itsenäisyyden 90. juhlavuoden merkitystä suomalaisille,
naispresidenttiyttä sekä naisten ja miesten poliittisia ja taloudellisia oikeuksia. Haastattelussa
käsiteltiin myös suomalaisten korkeaa lukutaidon tasoa ja viimeisimmän Pisa-tutkimuksen tuloksia.
Myös Suomen sosiaalijärjestelmä herätti kiinnostusta. Kattavassa haastattelussa esille tulivat lisäksi
Suomen ydinvoimalat, Nokian menestys ja informaatioteknologian merkitys suomalaisessa
yhteiskunnassa. Räikkösen F1-maailmanmestaruutta onniteltiin myös. Joulupukki-kysymykseen
suurlähettiläs vastasi, että "ainut aito oikea joulupukki asuu Suomessa Korvatunturilla napapiirin
yläpuolella Lapissa" ja mainosti Joulupukin maata suosittuna matkailukohteena.

Namibia
Suomi oli esillä Namibian mediassa edellisvuosien tapaan näkyvästi. Uutisia, artikkeleita ja mainintoja
oli tasaisesti läpi vuoden englannin-, saksan-, ja afrikaansinkielisissä sanomalehdissä sekä television
ja radion uutislähetyksissä.
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Suomen toiminta Namibiassa sai runsaasti näkyvyyttä paikallisen yhteistyön määrärahan,
kehitysyhteistyöhankkeiden, kuntayhteistyön ja molemminpuolisten vierailujen avulla. Suomi
tunnetaan maana, joka tukee aktiivisesti ja pitkäjänteisesti Namibian ihmisoikeuksien, demokratian ja
tasa-arvon toteutumista. Suomen suurlähetystö tukee myös kulttuuri-identiteettiä vahvistavia
hankkeita sekä kestävää matkailua, käsityötä ja pienyrittäjyyttä edistäviä aloitteita. Usein kyseessä
on suomalaisten ja namibialaisten instituutioiden välinen yhteistyö, joka sisältää vierailuja puolin ja
toisin. Suomen-vierailujen tuloksena itse henkilökohtaisesti koettu tämän päivän Suomi – oli
vierailijaan vaikutuksen tehneenä asiana sitten teknologiaosaaminen, hyvä koulutusjärjestelmä tai
Lapin kaamos – näkyi myös julkisuudessa. Suurlähetystö osallistui suurimmille Namibian kaupallisille
ja matkailumessuille pääkaupungissa ja Pohjois-Namibiassa. Suomi tuli tutuksi paitsi eksoottisena
innovaatioiden ja ideoiden maana myös maana, jossa joulupukki asuu. Sauvakävelevä joulupukki ja
hänen tonttunsa saivat aikaan ennennäkemättömän yleisön suosion ja mediamylläkän.
Suomen tapahtumia koskevia muita uutisia oli vähemmän, mutta Nokia oli hyvin esillä ja vähitellen
namibialaiset ovat oppineet yrityksen olevan suomalainen, ei japanilainen. Suomen
eduskuntavaalitulos, Helsingin euroviisut ja Jokelan kouluampuminen uutisoitiin. Lisäksi The
Namibian raportoi saunadiplomatian hiipumisesta Suomessa, ja New Era pohti sitä, löytyykö Suomen
mallista apua EU:n eläkekriisiin.
Joulupukkiakin tunnetumpi suomalainen on kuitenkin Kimi Räikkönen jonka menestymisiä ja
tappioita seurattiin tiiviisti läpi vuoden. Formula on suosittua Namibiassa ja va. asiainhoitaja KinniHuttunenkin sai uusia ystäviä, kun häntä usein epäiltiin Kimin sukulaiseksi.

Etelä-Afrikka
Suomea koskeva uutisointi Etelä-Afrikan tiedotusvälineissä oli vuonna 2007 hyvin samantyyppistä
kuin aiempina vuosina. Mikään erityinen tapahtuma ei noussut vahvasti esille vuoden aikana, vaan
uutisointi liittyi yleensä samoihin temaattisiin aiheisiin kuin aiemmin.
Painopisteet uutisoinnissa olivat taloudessa ja urheilussa. Nokiaan liittyvät uutiset olivat tavallisia,
mutta myös esimerkiksi paperiteollisuus ja laivanrakennusteollisuus saivat jonkin verran huomiota.
Perussävyltään myönteinen uutisointi yhteiskunnan- ja talouden osalta sai kriittisiä vivahteita
paperityöläisten lakkoilun sekä Perloksen irtisanomisten johdosta.
Suomea koskeva uutisointi oli etupäässä lehdistön sekä internetjulkaisujen varassa. Internet artikkelit
käsittelevät yleensä monipuolisemmin eri aihealueita, mutta toisaalta niissä olevat uutiset ovat usein
melko lyhyitä ja aiheiltaan populistisia. Päivittäisuutisia ei juuri ole – jotain tiettyä teemaa tai
aihealuetta laajemmin käsittelevät artikkelit ja reportaasit ovat yleisempiä.
Huhtikuussa Financial Mail julkaisi sekä painetussa lehdessä että Internetissä artikkelin Suomen ja
Etelä-Afrikan yhteistyöstä otsikolla "From aid to trade", jossa esiteltiin paitsi yhteistyöhankkeita, myös
annettiin Suomesta varsin myönteinen kuva edistyneenä tietoyhteiskuntana.
Business report -lehti julkaisi tammikuussa artikkelin otsikolla "Nokia's revenue exceeds Finland's
state budget", jossa ihmetellään Nokian nousua vessapaperin ja kumisaappaiden valmistajasta
maailman johtavaksi matkapuhelinvalmistajaksi. Artikkelissa muistutetaan Nokian nopeasta
kehityksestä kertomalle, että "Nokia released its first portable phone in 1982, which weighed as much
as a year old baby".
Internetissä julkaistut artikkelit käsittelivät suomalaista yhteiskuntaa lehdistöä hieman
monipuolisemmin. Artikkelit käsittelivät muun maussa Perloksen irtisanomisia, Stora Enson
työntekijöiden 24-tunnin työnseisausta vastauksena yhtiön päätökselle sulkea kolme tehdasta. Myös
suomalaisten ikääntyminen ja eläkkeellesiirtymisiän nosto nousivat esiin. Viimeisenä mainittu artikkeli
antoi ehkä todellisuutta hieman myönteisemmän kuvan väittämällä, että "Finland has succeeded in
convincing its workers to delay retirement".
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Mauritiuksen La Matinal -lehdessä julkaistiin myös juttu, joka käsitteli Suomen telakkateollisuuden
työvoimapulaa. Lehdessä kerrottiin Aker Yards Finlandin tavoitteesta palkata 8 000 uutta työntekijää
seuraavan kolmen vuoden aikana ja osaavan työvoiman löytymisen vaikeudesta. Ulkomaalaisen
työvoiman palkkaaminen mainittiin artikkelissa yhtenä ratkaisuna työvoiman ja työvoiman tarpeen
kohtaamisongelmaan.
Suomalaista kulttuuria uutisoitiin pääasiassa tavallisten kestosuosikkiaiheiden eli kesäisen saunan,
joulupukin ja Lapin kautta. Lordi-yhtye sai hieman huomiota: "Oh Lordi! The monsters make a movie",
raportoitiin Cape Argusin nettiuutisissa. Lisäksi Swasimaan kunniakonsuli Tuire Linnovi-Thatcheria
haastateltiin SABC 2:n Curious Cultures -ohjelmassa. Haastattelussa hän kertoi yritystoiminnastaan
sekä Suomen tukemasta avustustoiminnasta Swasimaassa.
Urheilun saralta suomalaisten menestys autourheilussa sekä tietysti Kimi Räikkösen
maailmanmestaruus sai odotettua huomiota mediassa. Muut urheilulajit eivät saaneet julkisuutta.
Lapin matkailuun liittyviä uutisia julkaistiin internetjulkaisuissa aika ajoin. Mielenkiintoa herätti muun
muassa Lappiin odotettavien matkailijoiden määrä sekä joulupukin aidot pikkuapulaiset, joita
"tonttukoulu syytää ulos".
Muutamia kuriositeetteja Suomesta julkaistiin aika ajoin – niistä maininnan ansaitsee valtion johtajien
palkkioita vertaileva vääriin tietoihin perustuva lehtiartikkeli, jonka mukaan presidentti Tarja Halonen
on maailman parhaiten palkattu valtion päämies 13,8 miljoonan randin vuosipalkallaan (noin 1,35
miljoonaa euroa).

Aasia ja Oseania
Japani
Suomi on ollut aiempaa enemmän esillä japanilaisessa mediassa. Siihen on monta syytä, mutta
edelleen ensisijainen kiinnostus on kohdistunut koulutukseemme. Joulupukki mielletään entistä
vahvemmin suomalaiseksi, samoin esimerkiksi revontulet, muumit, Jean Sibelius, Nokia ja Aki
Kaurismäki.
.
Suosituin Suomea koskeva aihe japanilaisissa lehdissä vuonna 2007 lienee ollut Suomen
koulutusjärjestelmä. Sitä koskevia lehtiartikkeleita ja TV-ohjelmia oli japanilaisessa mediassa läpi
koko vuoden. Merkittävä piirre koulutusjärjestelmää koskevassa uutisoinnissa oli, että Tokion suurten
tiedotusvälineiden lisäksi myös paikalliset mediat raportoivat suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.
Jotkut niistä jopa lähettivät edustajansa Suomeen. Esimerkiksi Kita Nihon Shimbun -paikallislehti
pohjoisessa Toyaman prefektuurissa lähetti Suomeen toimittajan, joka kirjoitti neljä pitkää juttua eri
aiheista liittyen Suomen koulutusjärjestelmään.
Koulutusjärjestelmää koskevien juttujen määrä oli huipussaan touko-kesäkuussa, kun Suomen
suurlähetystö avasi interaktiivisen koulutussivuston "Project Finland" ja joulukuussa, kun OECD:n
vuoden 2006 PISA tulokset julkistettiin. Project Finlandista järjestetyn lehdistötiedotustilaisuuden
31.4. jälkeen sivusto esiteltiin kaikissa tärkeimmissä sanomalehdissä, useissa aikakausijulkaisuissa,
TV- ja radio-ohjelmissa sekä uutissivustoilla. Monet tiedotusvälineet kertoivat suomalaisen
koulutusjärjestelmän korkeasta tasosta ja mainitsivat, että Suomi on saavuttanut huipputuloksen
kaikissa OECD:n Pisa-tutkimuksissa.
Kaikissa Japanin valtakunnallisissa sanomalehdissä käsiteltiin joulukuussa laajasti Pisan tuloksia,
koska Japanin sijoitus putosi jälleen. Lehdistö ja myös useat TV-ohjelmat korostivat, että Suomi
saavutti taas huipputuloksen ja pyrkivät selittämään salaisuutta Suomen menestyksen taustalla.
Eniten huomiota kiinnittivät kysymykset, miten suomalaiset lapset pärjäävät niin hyvin, vaikka he eivät
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käy preppauskoulussa, eikä koulujen ja oppilaiden välillä ole merkittävää kilpailua, ja kokeitakin on
verraten vähän. Mikä siis on heidän motivaationsa opiskella?
Jokela
Ampumatapaus Jokelan koulussa ylitti useimpien sanomalehtien, iltapäivälehtien ja TV-ohjelmien
uutiskynnyksen. Uutinen ei kuitenkaan noussut etusivuille. Jutuissa korostettiin, että Suomi on
"aseyhteiskunta" johtuen metsästysperinteestä ja asevelvollisuusjärjestelmästä. Jokelan tapausta
koskien ei ilmestynyt analyyseja tai mielipidekirjoituksia japanilaisessa mediassa. Tapausta ei
myöskään käsitelty syvällisesti koulutusjärjestelmää koskevissa artikkeleissa. Yksi tärkeimmistä
televisioasemista esitti pitkän ohjelman aiheesta käyttäen Ylen kuvamateriaalia.
Eduskuntavaalit
Valtakunnalliset ja paikalliset mediat raportoivat maaliskuun parlamenttivaaleista ja kertoivat, että
pääministeri Matti Vanhasen keskustapuolue voitti tiukan vaalitaiston. Joissakin sanomalehdissä oli
henkilökuva pääministeristä. Muutamissa lehdissä myös mainittiin, että konservatiivinen oikeisto on
ollut nousussa niin Suomessa, kuin muissakin Pohjoismaissa. Joissakin lehdissä kerrottiin, että
valituksi tulleiden naisten määrä (84 naista, 42 % paikoista) on kolmanneksi korkein maailmassa.
Erityisesti median huomiota kiinnitti kahdentoista naisen valinta parikymienhenkiseen hallitukseen,
jonka seurauksena naisten osuus hallituksessa on maailman korkein.
Männyntuoksuvalmuskan viesti Japaniin
Suomalaisten männyntuoksuvalmuskojen eli matsutake-sienten ilmestyminen Japanin markkinoille
elokuussa 2007 kiinnitti median huomiota. Matsutake oli ajankohtainen aihe, koska tätä herkkua ei
pystytty tuomaan tarpeeksi Kiinasta ja Pohjois-Koreasta. Tilanteen pelasti tuonti muun muassa
Suomesta, Ruotsista ja Kanadasta.
Matsutake nousi TV- ja radio-ohjelmien suosikkiaiheeksi ja synnytti pienoisen "matsutake-kuumeen".
Nippon Televisionin Sekai no Hate Made Itte Q! -niminen humoristinen TV show jopa lähetti
naispuolisen tv-kuuluisuuden ja kahdeksanvuotiaan pikkupojan Suomeen ylensyömään matsutakesieniä.
Ilmakitara
Erityisesti iltapäivälehdet uutisoivat japanilaisen Ochi "Dainoji":n voittaneen Suomessa jo toisen
kerran peräkkäin mestaruuden 12. kertaa pidetyissä Ilmakitaran maailmanmestaruuskilpailuissa.
Suurimmassa osassa artikkeleista selitettiin, mikä ilmakitara on ja kerrottiin tulokset, mutta ainakin
kahdessa viikkolehdessä oli juttu voittajasta ja hänen voittoon johtaneesta tyylistään, joka poikkesi
muista kilpailijoista.
Ministerivierailut
Ulkoministeri Ilkka Kanervan elokuisesta Tokion vierailusta ilmestyi artikkeli Nikkei Shimbun lehdessä ja Kyodo News -tietotoimiston sähketoimituksessa, josta se levisi edelleen paikallislehtiin eri
puolille Japania. Nikkei käsitteli ympäristöasioita ja Kyodo Suomen kannatusta Japanin jäsenyydelle
YK:n turvallisuusneuvostossa. Pohjoismainen yhteistyöministeri Jan Vapaavuoren Tokion vierailusta
marraskuussa kirjoitettiin kolme artikkelia japanilaisissa lehdissä. Viikkolehti Foresight julkaisi yhden
sivun haastattelun otsikolla: "Mihin Pohjoismaiden neuvoston jäsenvaltiot pyrkivät?". Kyodo News
käsitteli Pohjoismaiden ja Japanin välistä lisääntyvää yhteistyötä uusiutuvan energian tiimoilta ja
talouslehti Weekly Toyo Keizain toimittaja käytti lainausta ministerin puheesta tukeakseen väitettään
Nokian vahvuudesta.
Jean Sibelius
Musiikkilehdissä näkyi Jean Sibeliuksen kuoleman 50. vuosi. Kolmessa suuressa musiikkilehdessä oli
laaja artikkeli Sibeliuksesta yhdistettynä norjalaisen Edward Griegiin, jonka kuolemasta on kulunut
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100 vuotta. Artikkeleissa käsiteltiin Sibeliuksen historiallista ja henkilökohtaista taustaa, hänen
teoksiaan, entisiä ja nykyisiä muusikoita, jotka soittavat hänen musiikkiaan, hänen suhteitaan
japanilaisiin ja suomalaista musiikkikoulutusta. Sibelius näkyi myös televisiossa. Esimerkiksi NHK
lähetti ohjelman, jossa esiteltiin säveltäjää ja hänen musiikkiaan tulkitsevia japanilaisia muusikoita.
Suurin osa päivälehdistä ei osoittanut kiinnostusta aiheeseen, mutta Yomiuri Shimbun, Japanin suurin
sanomalehti, jonka levikki on kymmenenmiljoonaa, julkaisi ainakin kuusi Sibeliukseen liittyvää
artikkelia. Myös Nikkei Shimbunissa oli ainakin yksi juttu Sibeliuksesta ja Griegistä.
Musiikin alalla myös Lordi keräsi huomiota useissa julkaisuissa (yhtyeen ensimmäinen Japanin
konsertti oli vuonna 2007). Signmark, kuuro suomalainen räppäri, oli myös esillä yhdessä television
uutisohjelmassa.
Aki Kaurismäki
Aki Kaurismäen uusin elokuva Laitakaupungin valot, joka aloitti Japanin kiertueensa heinäkuussa, sai
hyvät arvostelut japanilaisissa lehdissä. Japanilaiset elokuvaharrastajat tuntevat hyvin Kaurismäen
nimen ja arvosteluissa ylistettiin elokuvan ainutlaatuista "Kaurismäen maailmaa".
Arvosteluissa mainittiin, että Laitakaupungin valot on Kaurismäen trilogian viimeinen osa ja siinä
onnistuttiin jälleen erinomaisesti kuvaamaan yhteiskunnan syrjimiä.
Nokia
Nokian nimi näkyi valtakunnallisissa sanomalehdissä melkein joka päivä elokuun puolivälissä. Yhtiö
ilmoitti 46 miljoonan Matsushita Battery Industrial Co. Ltd:n valmistaman Nokian tavaramerkkiä
kantavan litium-akun mahdollisesti ylikuumentuvan ja päätti vetää koko erän takaisin.
Nokia sai positiivisempaa julkisuutta muun muassa lokakuussa, kun se julkisti uutisen tuloksensa
parantumisesta kolmannella neljänneksellä. Nokian osuus kasvoi noin 38 %:iin maailman
matkapuhelinmarkkinoista.
Design
Skandinaavinen design on ollut suosikkiaiheita japanilaisissa muotilehdissä muutamien viime vuosien
ajan. Ainakin neljässä tunnetussa lehdessä oli erikoisartikkeli aiheesta mukaan, mukaan lukien
suositun design-lehden kaksi pitkää etusivun juttua vuonna 2007. Artikkelit käsittelivät muun muassa
Marimekkoa, Iittalaa, Seccoa, suomalaisia suunnittelijoita, suomalaisten kotien sisustusta,
arkkitehtuuria, Fiskarsia ja suomalaisten elintapoja. Lyhyitä artikkeleita suomalaisesta designista oli
säännöllisesti myös muissa lehdissä lukuun ottamatta päivälehtiä.
Toukokuussa lähetetyssä, tunnetussa tv-ohjelmassa Sekai Ururun Taizaikissa japanilainen näyttelijä
Jun Kaname lähetettiin Seccon harjoittelijaksi. Secco tuottaa design-tuotteita käyttäen raakaaineenaan jätteitä. Kanamen tehtävänä oli itse suunnitella ja valmistaa tuote.
Joulupukki
Suomesta tulevaa joulupukkia koskevia juttuja ilmestyi joulukuussa, kun joulupukki vieraili
hoitokodeissa, lastentarhoissa ja tavarataloissa eri puolilla maata. Nämä artikkelit, joissa oli kauniita
kuvia joulupukista lasten ympäröimänä, ilmestyivät usein paikallisissa, eivätkä valtakunnallisissa
lehdissä. NHK lähetti jouluaattona suorana Joulupukin kylästä, Rovaniemeltä ohjelman nimeltä
Journey to see Santa Claus and the Aurora. Ohjelmassa esiteltiin japanilaisen näyttelijättären Ann
Suzukin johdolla perinteisiä joulunviettotapoja.
Urheilu
Tero Pitkämäki voitti kultaa miesten keihäässä yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailuissa,
Osakassa. Tämä oli Suomen ainoa mitali kesäturnauksessa. Päivälehdet uutisoivat aiheesta ja useat
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lehdet julkaisivat myös henkilökuvan Pitkämäestä, jossa kerrottiin kuinka hän taisteli tiensä läpi
vaikeiden aikojen ja voitti halajamansa mitalin.
Moottoriurheilun tulokset oli koottu päivälehtien urheilusivuille ja laajemmat artikkelit urheilulehtiin,
joita Japanissa ilmestyy useita. Kimi Räikkösen F1-maailmanmestaruus lokakuussa 2007 sai paljon
huomiota. Myös suurissa valtakunnallisissa sanomalehdissä se sai kosolti näkyvyyttä.
Sauvakävely on saanut vähitellen lisää huomiota Japanissa. The International Nordic Walking
Associationin auktorisoiman The Japan Nordic Fitness Association perustaminen tammikuussa 2007
on vauhdittanut lajin leviämistä. Niin valtakunnalliset kuin paikallisetkin lehdet ovat kirjoittaneet lajista
ja sen terveysvaikutuksista.
Suomi-aiheiset ohjelmat lisääntyneet
Vaikka edustuston lehdistöyksiköllä ei ole mahdollisuutta kerätä tietoja kaikista Suomeen liittyvistä tvohjelmista, vaikuttaa siltä, että näkyvyys televisiossa on lisääntynyt edellisiin vuosiin verrattuna.
Yllämainittujen tv-ohjelmien lisäksi on syytä mainita elokuussa lähetetty arvostettu NHK Special,
jonka aiheena oli matka Suomen metsiin. Ohjelmassa pohdittiin, miksi metsät ovat niin tärkeitä
suomalaisille, ja kerrottiin metsään liittyvistä perinteistä sekä metsässä elämisestä.
NHK esitti myös erikoisohjelman muumeista, jossa kerrottiin miten muumit syntyivät ja miten niistä tuli
suosittuja hahmoja ympäri maailman. Siinä esiteltiin Tove Jansson ja selitettiin muumien läheinen
suhde Japaniin.
Suomi on ollut lisääntyvässä määrin esillä uutisten lisäksi dokumenteissa ja viihdeohjelmissa. Edellä
mainitun matsutakea käsitelleen viihdeohjelman lisäksi TV Tokyo lähetti ohjelman, jossa tv-tähti
osallistui saunakilpailuun Suomessa. Kilpailuissa koeteltiin, kuka pystyy olemaan saunassa
pisimpään.

Kiina
Pekingin alue
Harmoninen Suomi
Kiinan johto etsii edelleen itselleen sopivaa yhteiskuntamallia maalleen. Se pyrkii säilyttämään
kommunistisen puolueen johtoaseman, mutta samalla vastaamaan kansan kasvaviin odotuksiin
sosiaalisen kehityksen, hyvinvoinnin kasvattamisen ja ympäristön suojelun suhteen. Talous on saatu
kasvamaan nopeasti, mutta samalla yhteiskunnallinen epätasa-arvoisuus on lisääntynyt
voimakkaasti. Nykyjohto on asettanut maalle tavoitteeksi harmonisen yhteiskunnan toteutumisen.
Harmonisen yhteiskunnan sisällöstä on monia tulkintoja. Yksi sellainen voisi olla "eri
yhteiskuntaryhmien etujen yhteensovittaminen mahdollisimman tasa-arvoisella ja oikeudenmukaisella
tavalla".
Harmonista yhteiskuntaa ja sen keskeisiä sisältöjä etsiessään Kiina on tutkinut myös ulkomaisia
esimerkkejä. Onhan muualla maailmassa käytettyjen toimintatapojen kartoittaminen ja niiden
soveltava omaksuminen Kiinan avautumispolitiikan keskeinen piirre. Suomi on noussut tässä
yhteydessä esiin esimerkkinä maasta, jossa harmoninen yhteiskunta on pitkälle toteutunut. Asian
käsittely Kiinan mediassa ei ole ollut vielä kovin laajaa, mutta kuitenkin jo merkillepantavaa. Tämä
koskee erityisesti kiinankielistä internetiä.
Keskustelu kiinalaisessa mediassa Suomesta harmonisena yhteiskuntana viittaa erityisesti korruption
vähyyteen. Niin Kiinan kommunistisen puolueen kotisivuilla kuin kiinankielisen internetin
keskustelupalstoilla on artikkeleja siitä, kuinka Suomi on arvioitu useina vuosina maailman vähiten
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korruptoituneeksi maaksi. Huomio kiinnittyy erityisesti hallinnollisen päätöksenteon läpinäkyvyyteen,
vallankäyttöä rajoittaviin ja valvoviin mekanismeihin sekä korruption vastaisuutta edistävään
ilmapiiriin.
Suomen harmoninen luonne heijastuu kiinalaisessa mediassa muunkin korruptioaiheen yhteydessä.
Suomen menestys kansainvälisissä kilpailukykymittauksissa on saanut huomiota Kiinan mediassa
useina vuosina, näin myös vuonna 2007. Kiinalaisesta näkökulmasta kysymys kuuluu, kuinka
korkean sosiaaliturvan omaava maa voi olla näin kilpailukykyinen? Eikö korkea sosiaaliturva laiskista
kansan? Tämä kysymys tuli esille myös Suomen Kiinan suurlähettiläs Antti Kuosmasen antamassa
haastattelussa Jingji guanchabao -lehdelle (Economic Observer), joka on yksi Kiinan johtavista
markkinavetoisista talouslehdistä. Haastattelun lopputulema oli, että kysymys on jatkuvasta
tasapainottelusta oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden välillä – siis prosessista, pikemminkin kuin
jostain ihannetilasta.
Kiinalaisesta näkökulmasta myös Suomen opetusjärjestelmä heijastaa maan harmonisuutta. Xinhuauutistoimiston Pisa-tuloksiin liittyvässä uutisessa kiinnitettiin huomiota Suomen valtion merkittäviin
panostuksiin koulutukseen, erityisesti peruskoulutuksen alalla. Xinhuan internetissä levinneessä
artikkelissa todettiin, että koulutusmenot ovat toiseksi korkeimmalla sijalla Suomen valtion
kokonaismenoissa sosiaaliturvamenojen jälkeen. Kiinassa koulutusmenot eivät ole yltäneet
lähellekään samalle tasolle, mikä on osaltaan myötävaikuttanut koulutuksen eriarvoistumiseen.
Harmonisuutta ja Suomea käsiteltäessä kiinalaisessa keskustelussa nousee esiin myös ympäristö.
Kiina painii suurten ympäristöongelmien kanssa ja ympäristöongelmat koskettavat erityisen läheisesti
maan köyhempää väestönosaa. Kiinan johtavan virallisen taloussanomalehden Jingji Ribaon
(Economic Daily) Suomessa vierailleeseen toimittajaan oli jättänyt syvän vaikutuksen se, että Suomi
on päättänyt tehdä ympäristönsuojeluun liittyvästä liiketoiminnasta yhden keskeisistä
teollisuudenaloistaan. Shanghailainen Dongfang Zaobao -lehti (Oriental Morning Post) puolestaan
lainasi suomalaisten asiantuntijoiden arviota, jonka mukaan Jiangsun maakunnassa sijaitsevan
Taihu-järven puhdistaminen vaatii ainakin 10–15 vuotta. Taihu on yksi Kiinan tärkeimmistä järvistä,
mutta pahasti nykyisellään pahasti saastunut.
Entä Jokela?
Edellä todetun jälkeen voisi kuvitella, että Jokelan tapahtumat jättivät suuria kysymysmerkkejä
kiinalaisten mieleen Suomen harmonisesta yhteiskunnasta. Miten jotain tällaista voi tapahtua
maassa, joka on niin esimerkillinen harmonisen yhteiskunnan rakentamisessa? Jokelan tapahtumat
saivatkin huomiota kansallisten tiedotusvälineiden, muun muassa tv-yhtiö CCTV:n lähetyksissä,
vaikkei kovin laajasti.
Ehkä tapahtunut jätti joitain kysymysmerkkejä kiinalaisten mieleen, jotka ovat pitäneet Suomea
harmonisen yhteiskunnan esimerkkimaana. Kenties tämä on hyvä. Muutoin voisimme tuottaa Kiinalle
pahan pettymyksen, kuten mikä tahansa yhteiskunta, koska täydellistähän ei löydy. Huomattavaa
kuitenkin on, että tämä ei tee Suomen kokemuksista ja saavutuksista oikeudenmukaisuuden,
kilpailukyvyn, koulutuksen ja ympäristön aloilla merkityksettömiä Kiinan ja sen tulevaisuuden
kannalta.
Kantonin alue
Suomea on hehkutettu matkailumaana eteläisen Kiinan alueella muun muassa kantonilaisessa New
Express Dailyssä: "Suomi – maa jossa aurinko ei koskaan laske. Keskikesä on Suomessa
onnellisinta aikaa, koska tuolloin päivä on pisin ja pimeys lyhyin. Kestettyään pitkät, kylmät talviyöt
suomalaisilla on monta syytä nauttia tästä vuodenajasta, jolloin he voivat päästä irti pitkän talven
masennuksesta ja nauttia auringonvalon tuomasta onnesta." Juhannusjuhlat kansantansseineen ja
juhannushäineen Seurasaaressa, joulupukin kylä Rovaniemellä ja keskiyön auringon romantiikka
houkuttelevat eteläkiinalaisia turisteja matkustamaan Suomeen. Kolmesta Suomen Kiinan
edustustosta Kantonissa ryhmämatkalaisille myönnettyjen viisumien määrä onkin suurin.
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Mutta matkailulla on nurjakin puolensa, sillä kymmenen hengen anhuilaisen delegaation
käännyttäminen Suomen rajalla kutsuväärennöksen vuoksi sai laajalti huomiota koko maan
mediassa. Suomen mainetta maailman vähiten korruptoituneena maana ei tässä yhteydessä
painotettu. Aasialaiset pelkäävät kuitenkin kasvojen menetystä julkisesti ja ryhmä sai tuomionsa.
Ohjeeksi ja ojennukseksi muille maakunnan viranomaiset kiristivät virkamiestensä, erityisesti
puolueen jäsenten, lupia matkustaa julkisin varoin. Tuomion uutisointi ei varsinaisesti vaikuttanut
Suomeen suuntautuvien virallisten matkojen määrään. Guangzhou Daily otsikoi jutun: "Fake
Invitation, Fake Inspection, Real Travelling, Real Corruption, Real Shame Lose Dignity, Lose
National Prestige, Lose Face, and Lose the Job"
Suomi onkin tavoittelemisen arvoinen maa, sillä kiinalaiset huomasivat Suomen kärkisijoituksen
maailman parhaimpana maana asua. Olympialaisten alla erityisesti ilman saasteisiin huomiota
kiinnittävä Kiina katsoi Suomen sijoituksen johtuvan puhtaasta ilmasta. 141 maan joukossa Kiina
sijoittui 84. sijalle. Pieni Suomi nostettiin esimerkiksi suurelle Kiinalle Pisa-tutkimuksen tulosten
julistamisen yhteydessä. Suomen menestys maailman kilpailukykyisimpänä ja informaatioteknologian
kehittyneimpänä maana selitettiin myös pitkäaikaisilla investoinneilla koulutukseen.
Kulttuurin osalta Club for Five, vain esiintyjien äänet instrumentteina, valloitti kuulijat Sun Yatsen
Memorial Hallissa Guangzhoussa pidetyssä konsertissa. Erityisen raikuvat suosionosoitukset miltei
peittosivat kiinaksi esitetyn herkän kansanlaulun. Ryhmä varmisti kuulijakuntansa myös tulevalle
kiertueelle Kiinassa esiintyessään Guangzhou TV:ssä lähetetyssä tiedotustilaisuudessa.

Urheilun saralla Zhuhai Daily raportoi heinäkuussa Tero Pitkämäen epäonnisesta heitosta, jossa
keihäs osui ranskalaisen pituushyppääjän kylkeen Rooman olympiastadionilla. Kimi Räikkönen ja
Ferrari ovat olleet säännöllisesti esillä eteläkiinalaisessa mediassa korostamatta kuitenkaan ajajan
kansallisuutta.
Hongkongin alue
Suomen sijoittuminen kärkisijalle OECD:n alle15-vuotiaiden koululaisten osaamisvertailussa sai
julkisuutta Hongkongin lehdistössä varsinkin, kun toiselle sijalle sijoittui Hongkong itse. Niinpä
mediavuodesta 2007 Koulutus ja korkeakouluopinnot voidaan nostaa esiin yhdeksi Suomea
leimaavaksi seikaksi. Joulukuussa South China Morning Postin (SCMP, levikki Hongkongissa
105 000) koko sivun artikkelin otsikko "Finland and Germany provide free education for overseas
students, while other countries offer courses that are affordable" tähtää vuoden 2008 maaliskuussa
pidettävään European Higher Education Fair -koulutusmessutapahtumaan.
Suomea vuonna 2007 käsittelevä muu uutisointi on ollut Hongkongin lehdistössä vähaistä
lukuunottamatta kansainvälisten uutistoimistojen suodattamia uutisia – muun muassa Jokelan
tragediaa ja sen myötä turvallisena pidetyn suomalaisen kulttuurin varjopuolien valottamista,
Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n ryhmää johtaneen Olli Heinosen vierailua PohjoisKorean ydinvoimalassa kesä-heinäkuun taitteessa ja Suomessa rakennetun risteilijän törmäystä
jäävuoreen Etelämantereella.
Itsenäisyyspäivänä huomioitiin paikallismediassa Suomen 90. juhlavuosi, jonka kunniaksi muun
muassa South China Morning Post julkaisi maksullisen kuusisivuisen Suomi-liitteen pääkonsulin
haastatteluin. Liitteessä keskityttiin matkailun edistämiseen sekä suomalaisfirmojen, jotka olivat
sponsoreina, esittelyihin. Kimi Räikkönen sai katsauksessa oman osionsa, joka oli otsikoitu "Iceman
takes pole on wheels of fortune". Suomen pääkonsulaatin järjestämät tilaisuudet – eduskunnan 100vuotisjuhlanäyttelyn avajaiset ja juhlakonsertti, jossa esiintyi harmonikansoiton professori Janne
Rättyä ja sellisti Taneli Turunen – noteerattiin näyttävästi.
Hongkongin posti esitteli suomalais-hongkongilaisessa yhteisjulkaisussa muotoilija,
sisustusarkkitehti Markku Kososen tuotantoa. Taidekäsitöitä-pienoisarkin painosmäärä oli 450 000.
SCMP uutisoi myös suomalaisseikkailijoista, Mannerheimin historiallista ratsastusreittiä seuranneista
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Kristian Nymanista ja Tony Ilmonista, jotka monen kuukauden pituisen urakkansa
päätteeksi pidätettiin Pekingissä.
Suomalaista yhteiskuntaa ja taloutta on käsitelty myönteisessä valossa, joskin erittäin niukasti –
lähinnä graafisissa tilastoja osoittavissa kuvissa: muun muassa maailman korruptoitumattomin maa,
kilpailukykyisin maa ja tasa-arvotilastoa johtava maa.
Urheilun osalta Jarkko Nieminen on ollut esillä pitkin vuotta. Kimi Raikkösen ensimmäisen kauden
päättyminen Ferrarilla F1-maailmanmestaruuteen uutisoitiin suurin otsikoin.

Etelä-Korea
Edellisvuosien tapaan Suomen saama julkisuus Etelä-Koreassa oli 2007 myönteistä mutta ei kovin
laajaa. Näkyvimpiä aiheita olivat erilaiset vertailut koskien muun muassa Suomen koulutustasoa,
kilpailukykyä. Lisäksi tulevaisuudentutkimus ja siihen liittyvä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan
vierailu syksyllä 2007 kirvoittivat useita artikkeleita sekä tv-haastatteluja, joissa haastateltiin
valiokunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa.
Loppuvuodesta 2007 etelä-korealainen suuri tv-yhtiö KBS kävi Suomessa tekemässä ohjelman
tulevaisuudentutkimuksesta ja tulevaisuusvaliokunnasta. Suurlähetystö on pyrkinyt korjaamaan
korealaisten yllättävää näkemystä, että Nokia ja sen menestys olisivat eduskunnan
tulevaisuusvaliokunnan ansiota – joillekin korealaisille on tullut käsitys, että tulevaisuusvaliokunta
suuressa viisaudessaan on ohjannut Nokian maailman johtavaksi matkapuhelinvalmistajaksi ja
innovaattoriksi. Nokia mainittiin muutenkin mainittu useassa lehtiartikkeleissa useimmiten koskien sen
osakkeen arvoa, voittoastetta tai myyntilukuja.
Vaaleista kirjoitettiin muutamia artikkeleita, joissa huomioitiin naisten lukumäärä eduskunnassa ja
hallituksessa. Myös kulttuuritapahtumat saivat kohtuullisesti palstatilaa, kuten Mannerheimin Silkkitie valokuvanäyttely, Tommi Kitti & Co. tanssiryhmän esiintyminen sekä eduskunnan100vuotisjuhlanäyttely.
Ylivoimaisesti eniten kirjoitettiin kuitenkin suomalaisesta peruskoulutusjärjestelmästä, jonka ihannointi
alkaa saada hysteerisiä piirteitä koulutushullussa Etelä-Koreassa – maassa, jossa koulutus on
oikeastaan ainoa sosiaalisen menestyksen tae. Suomalaista ja korealaista koulujärjestelmää
vertailtiin useissa artikkeleissa Pisa-tutkimuksen tulosten julkaisemisen jälkeen. Tuloksissa Suomi oli
säilyttänyt asemansa ja Etelä-Korea pudonnut joitakin sijoja – sijoituksen huonontuminen sai aikaan
paniikinomaista kirjoittelua paikallisessa lehdistössä. Puhelintiedusteluja Suomen koulujärjestelmästä
tuli lähetystöön joulukuun aikana päivittäin, ja jotkut vanhemmat jopa halusivat lähettää lapsensa
Suomeen kouluun. Kyselyiden taustalla voi olla lehdissä esiintynyt väärä tieto, että Suomessa
suurimmassa osassa kouluista aineet opetettaisiin englanniksi. Yksi väärinkäsityksen lähde voi myös
olla yleinen käsitys, että Pisa-tutkimus tehtäisiin englanninkielellä. Ajatukseen kuuluu, että jos Suomi
kerran pärjää Pisa-testin aineissa, niin silloinhan oppilaiden täytyy opiskella noita aineita englanniksi.
Jokelan koulusurmista raportoitiin, mutta lähinnä kansainvälisten uutistoimistojen kautta suomalaista
yhteiskuntaa analysoimatta.
Suurlähettiläs ja lähetystösihteeri kirjoittivat useita artikkeleita korealaisiin tiedotusvälineisiin Suomen
opetusjärjestelmästä, taloudesta ja tietotekniikkateollisuudesta sekä Suomen ja Etelä-Korean
välisestä kaupasta. Lisäksi kumpaakin haastateltiin näistä aiheista useasti.

Vietnam
Vietnamilaiset tiedotusvälineet tukeutuvat kansainvälisistä aiheista raportoidessaan pitkälti
ulkomaisten uutistoimistojen antiin. Maassa ilmestyvät englanninkieliset Vietnam News ja Vietnam
Investment Review sekä Thanhnien –the Forum of the Vietnam Youth Federation. Suomi on ollut
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pitkin vuotta esillä useissa pienissä uutisissa, jotka enimmäkseen on lainattu kansainvälisiltä
uutistoimistoilta. Laajempia analyyttisiä artikkeleja ei ole juurikaan ollut.
Suomen ja Vietnamin välinen kehitysyhteistyö
Maiden välinen pitkä kehitysyhteistyösuhde, joka on ollut tuloksellinen ja positiivinen, on tullut esille
pitkin vuotta pieninä uutisina. Uusien hankkeiden allekirjoitukset noteerataan näyttävästi ja summat
kerrotaan. Vietnamin valtiovalta muistaa aina tuoda esille Suomen kehitysyhteistyöavun ja mainita
siitä kiitoksella.
Uutisoinnissa on ollut myös uudet investoinnit ja suomalaisten yritysten tunnustelut Vietnamin
markkinoilla. Perinteisen kehitysyhteistyön rinnalle toivotaan ja haetaan normaaleja kauppasuhteita
sekä kaupankäyntiä. Suomen talouselämää seurataan yllättävän aktiivisesti ja pienet uutiset
esimerkiksi merkittävien suomalaisten yritysten kvartaalituloksista saatetaan uutisoida. Myös
merkittävät investoinnit muualla, kuten UPM:n 1,5 miljardin euron investointi Venäjän
paperiteollisuuteen noteerattiin.
Suomalainen yhteiskunta
Suomalainen koulutus ja opiskelijavaihto kiinnostavat suuresti vietnamilaisia. Suomalaista
koulutusjärjestelmää pidetään kirjoituksissa esimerkillisenä ja koulutusyhteistyötä toivotaan lisättävän
maiden välillä. Kansainvälisen henkilövaihdon keskus Cimo osallistui menestyksellä opiskelijoille
suunnatuille messuille.
Politiikkaan ei oteta juuri kantaa, eikä kritisoida suomalaista yhteiskuntaa. Jokelan tragedian
uutisointikin tapahtui ensisijaisesti uutistoimistojen pikkujuttuina.
Urheilusta kiinnostavat autot ja Kimi Räikkönen. Myös Janne Ahosen loppuvuoden
huippusaavutukset huomioitiin, vaikka Vietnam ei mikään talviurheilun maa olekaan. Myös Kaisa
Variksen dopingkäry ja kilpailukielto uutisoitiin.

Thaimaa
Thaimaalaiset tiedotusvälineet tukeutuvat kansainvälisistä aiheista raportoidessaan pääosin
ulkomaisiin uutistoimistoihin. Tutkivaa journalismia esiintyy vähän. Thaimaassa ilmestyy kaksi
englanninkielistä päälehteä, The Bangkok Post ja The Nation. The Bangkok Post tunnetaan yleisesti
Thaimaan hallituksen viestintäkanavana. Thaimaassa on tiukka sensuuri verkkosivujen suhteen, ja
lehdet harrastavat itsesensuuria.
Suomesta on vuoden mittaan ollut useita pieniä uutisia. Suurin osa uutisista on kansainvälisiltä
uutistoimistoilta lainattuja. Eniten mediassa huomiota on saanut Kimi Räikkönen, ja myös Nokia on
toistuvasti lehtiotsikoissa. Vuoden lopussa sanomalehdissä oli runsaasti joulusta ja suomalaisesta
joulupukista kertovia artikkeleita hienoine värikuvineen. Vuonna 2007 terveysaiheiset artikkelit
ksylitolista ja Benecolista kertovat kasvavasta kiinnostuksesta länsimaiseen terveydenhoitoon.
Sivuakkreditointimaa Laosissa Suomi oli lehdessä kehitysyhteistyöprojektillaan.
Suurlähettiläspariskunta esiintyi Thaimaan televisiossa Diplomats in Siam -ohjelmassa. Uutisointi
Suomesta on ollut positiivista.
Benecol ja ksylitoli suomalaisina terveyttä edistävinä esimerkkeinä
Suomalaisia hyvää terveyttä edistäviä tuotteita Benecolia ja ksylitolia käsiteltiin kumpaakin sivun
kokoisissa artikkeleissa The Nation - lehdessä. Thaimaassa perinteisesti harjoitetaan aasialaista
luonnonmukaista lääketiedettä, mutta länsimaisen lääketieteen ja terveydenhuollon osuus kasvaa
koko ajan. Ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia pidetään tärkeänä ja kiinnostus kaikkiin erilaisiin
terveyttä edistäviin keinoihin on suuri.
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Raisio Group avasi syyskuussa toimiston Bangkokiin ja tässä yhteydessä kirjoitettiin Benecoltuotteista. Yhä useampi thaimaalainen kärsii korkeasta kolesterolista lähinnä ruokavalion muutoksista
johtuvista syistä, joten Benecol-tuotteet kiinnostavat. Yksityiskohtainen selvitys Benecolin vaikuttajaaineiden toiminnasta ja parantavista vaikutuksista sekä yrityksen tutkimus- ja kehitysyksikön
edustajan perheen omakohtaiset kokemukset vakuuttivat suomalaisesta asiantuntemuksesta.
Ksylitolista kirjoitettiin Pekingissä pidettyyn symposiumiin viitaten. Emeritusprofessori Kauko K.
Mäkinen Turun yliopistosta selvitti artikkelissa laajasti ksylitolin hyviä vaikutuksia ja merkitystä
hampaidenhoidolle. Tutkimuksiin perustuen kehuttiin suomalaisten lasten ja aikuisten tapaa käyttää
purukumia ja Suomesta annettiin kuva erinomaisena esimerkkimaana hampaidenhoidon
edistämisessä.
Eduskuntavaalien jälkeen The Bangkok Post -lehdessä oli artikkeli, jossa keskityttiin uuden
hallituksen 12 ministerin naisenemmistöön sekä siihen, miten ennätykselliset 84 naista valittiin
kansanedustajaksi. Artikkelin yhteydessä oli kuva pääministeri Vanhasesta ympärillään hallituksen 12
naisministeriä. Hallituksen tavoitteet kerrottiin mutta todettiin, ettei suuria muutoksia politiikassa ole
odotettavissa. Hallituksen naisenemmistöllä ei uskottu olevan vaikutusta Suomen poliittisiin
linjauksiin.
Tammikuussa The Nation -lehdessä oli Thaimaan ulkoministeriön Eurooppa-osaston johtajan
kirjoitus, joka kritisoi Thaimaan ja EU-maiden välisiä suhteita. Pari päivää myöhemmin EUpuheenjohtajamaa Saksalta ilmestyi vastine. Suomi mainittiin Saksan suurlähettilään kirjoituksessa
erinomaisesta EU-puheenjohtajuuden hoidosta Bangkokissa.
Kuva Suomesta ja suomalaisyhteiskunnasta on hyvä, kielteisiä kirjoituksia ei ole ollut. Suomen
sijoittuminen kärkisijoille erilaisissa elinolosuhteita mittaavissa tutkimuksissa noteerataan toistuvasti
tiedotusvälineissä. Suomen muun muassa kirjoitettiin ottaneen kärkisijan tutkimuksessa
elinolosuhteiltaan parhaimpana 141 maan joukosta, muiden pohjoismaiden seuratessa perässä.
Suomi kuvataan maana, jossa pidetään huolta sekä ihmisistä että ympäristöstä.
The Bangkok Post-lehdessä oli vuoden alussa artikkeli ulkomailla ja ulkomaalaisia huolestuttavasta
Burman tilanteesta. Tässä lähes koko sivun artikkelissa kerrottiin etunimellä suomalaismiehestä, joka
aikoi taistella Burman sotilasjunttaa vastaan Karenien kansallisen vapautusarmeijan joukoissa.
Bangkokissa esiintyi lokakuussa suomalainen Tesar Jazz Band -yhtye. Konsertti järjestettiin
yhteistyössä paikallisesti hyvin tunnetun ja arvostetun Bangkok Symphony Orchestran kanssa, joten
konsertti sai runsaasti mainosta lehdissä.
Karaoke on Thaimaassa suosittu harrastus. Suomalaisen toimijan järjestämät karaoken
maailmanmestaruuskilpailut Bangkokissa sekä suomalaisten Guinnesin kirjaan tekemä ennätys
karaoken laulamisessa olivat molemmat lehtien palstoilla.
Suomalaisten saunakulttuuri pääsi yllättäen lehtien otsikoihin helmikuussa. Artikkeleissa kerrottiin
miten saunadiplomatia on vähenemässä, eikä sauna ole enää Suomessa päätöksentekopaikka.
Kirjoitustyyli oli asiallinen ja juttuun oli siihen lainattu useiden suomalaisten huippupoliitikkojen sekä
yritysjohtajien mielipiteitä saunakulttuuristamme.
Kimi Räikkönen oli eniten palstatilaa saanut suomalainen Thaimaan tiedotusvälineissä. Hänen ja
Ferrarin menestys noteerattiin eri lehtien palstoilla koko kilpailukauden ajan huipentuen
maailmanmestaruuden juhlintaan. Tennis on suosittu laji Thaimaassa ja myös Jarkko Nieminen
nousi lehtiotsikoihin.

Intia
Suomi oli vuonna 2007 Intian tiedotusvälineissä edelleen ennen kaikkea Nokian ja Kimi Räikkösen
kotimaa. Suomalaisuuden attribuutti yhdistyi Intian matkapuhelinmarkkinoita ylivoimaisesti hallitsevan
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Nokian tuloksiin, tuotteisiin ja muuhun läsnäoloon maassa. Suomen lippu liehui korkealla Intiassa
suurta kiinnostusta herättävien formulaviikonloppujen seurannassa ja niiden jälkipyykeissä.
Tämän välillisen, hengeltään positiivisen, sananmukaisesti mobiilin Suomi-kuvan rinnalla vahvistui
myös suora uutisointi Suomesta. Tämä oli seurausta etenkin intialaistoimittajien lisääntyneistä
Suomen-vierailuista. Tämän uutisoinnin keskiössä olivat talous ja matkailu.
Talouden Suomi oli ennen kaikkea telekommunikaation ja informaatioteknologian edelläkävijämaa,
mutta esillä oli myös paljon muuta – muun muassa energiaa ja infrastruktuuria. Suomalaista
elinkeinoelämää ja suomalaisyrityksiä oli esillä aiempaa laajemmalla rintamalla, ja palstoille pääsivät
monet Intian uudet maihinnousijat. Talousartikkelit kertoivat molemminpuolisista yritysostoista ja
investoinneista, yhteishankkeista ja uusista tuotantolaitoksista.
Kattavimmat talousartikkelit olivat Suomessa vierailleiden toimittajien kirjoittamia; suurin osa heistä
osallistui Finnfactsin järjestämiin toimittajavierailuihin, joiden teemoja vuonna 2007 olivat energia, ICT
ja telekommunikaatio, infrastruktuuri ja innovaatiot. Nämä artikkelit olivat hengeltään kauttaaltaan
positiivisia mutta tyyliltään enemmän kertovia ja kuvailevia kuin analyyttisia.
Matkailun Suomi tuli vuonna 2007 intialaisille aiempaa tutummaksi. Tämä oli pitkälti Finnairin suorien
lentojen ja niihin liittyneen taustatyön ansiota. Siihen myötävaikutti kuitenkin myös se, että
matkailualan artikkelit tarjosivat entistä enemmän pureskeltavaa niille, jotka etsivät matkoilleen uusia,
entuudestaan tuntemattomia kohteita. Eksoottisesta, kauniista, ystävällisestä, hiljaisesta Suomesta
nostettiin useimmiten esiin Helsinki ja Lappi.
Intialaismedia on perinteisesti ollut kiinnostunut korkean tason vierailuista ja kattaa niistä ahkerasti
uutisjutuin ja kuvituskuvin. Vuonna 2007 erityisen runsaisiin kuvituskuviin pääsi suomalaisteemoista
tasavallan presidentti Tarja Halosen tammikuinen Delhin-vierailu.
Yksittäisteemoista runsaasti esillä oli jokavuotinen vakioaihe korruptio. Intialaismedia päivittelee
vuodesta toiseen maan kehnoa menestystä näissä vertailuissa ja nostaa esiin niissä hyvin
menestyviä maita. Jokelan koulusurmat saivat Intian mediassa Suomen yleiseen medianäkyvyyteen
suhteutettuna runsaasti huomiota.
Suomi-uutisointi, kuten kaikki kansainvälinen uutisointi, keskittyi myös vuonna 2007 pitkälti Intian
englanninkieliseen mediaan, joskin myös paikalliskielisten tiedotusvälineiden kansainvälinen uutisointi
on kasvussa.
Kulttuurin osalta Tommi Laurinsalon kännykkäkameroilla kuvaamien lintuvalokuvien Phonescopingnäyttely delhiläisellä metroasemalla sai runsaasti huomiota marraskuun lopulla. Paitsi näyttelyn
sisältö ja siihen liittyvä tekniikka, myös näyttelytila huomioitiin positiivisesti – kyseessä oli kaikkien
aikojen ensimmäinen kulttuuritapahtuma Delhin varsin uudessa metrossa. Phonescoping-näyttelyn
toteutti Suomen suurlähetystö yhteistyössä Nokian kanssa osana EU-kulttuuriviikkoja. Architecture &
Design -lehti julkaisi näyttävän Suomi-teemanumeron syyskuussa.
Suomen energiapolitiikkaa, etenkin ydinvoimaratkaisuja, sen sijaan käsiteltiin joissakin artikkeleissa
Intian oman ydinenergiakeskustelun valossa.

Pakistan
Pakistanin levottomassa ja epävakaassa sisäpoliittisessa tilanteessa Suomi kelpasi hyvin
myönteisten pikkujuttujen aiheeksi monipuolistamaan uutistarjontaa. Suurlähetystön paikallisen
yhteistyön määrärahalla tuetuista hankkeista sai paikallisella tv-kanavalla huomiota
katuteatteriprojekti, jonka esityksissä käsiteltiin ajankohtaisia kehityskysymyksiä. Kansainvälisenä
palomiesten päivänä The News -sanomalehti uutisoi sammutusnäytöksestä, jossa Islamabadin
palolaitos oli ylpeänä esitellyt uutta suomalaista nostolavakalustoaan.
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Eduskunnan ulkoasianvaliokunnan vierailu Pakistaniin uutisoitiin maan lehdistössä varsin näkyvästi.
Tapaamisista Pakistanin ulkoministerin ja parlamentin puhemiehen kanssa raportoitiin
yksityiskohtaisesti, mutta jutuissa esiteltiin Suomea myös yleisesti. Suomen kerrottiin olevan tärkeä
pohjoismaalainen valtio ja Euroopan unionin jäsen. Naisvaltainen ulkoasianvaltuuskunta herätti
tiedotusvälineiden kiinnostuksen myös maakuntiin suuntautuneella matkalla.
Tasavallan presidentti Tarja Halosen tammikuinen Intian-matka näkyi myös pakistanilaisissa
lehdissä. Vierailusta itsestään ei juuri kerrottu, mutta presidentti esiteltiin lehdissä suurikokoisissa
valokuvissa, joissa hän poseerasi yhdessä muun muassa kashmirilaisten tanssijoiden kanssa.
Pohjoismaiden ja Pakistanin suhteita käsitelleessä Post -lehden artikkelissa kerrottiin Suomen olevan
yksi maailman teknologisesti edistyneimmistä maista. Pohjoismaiden muistutettiin olevan tärkeitä
avunantajamaita Pakistanille, erityisesti maanjäristyksen aiheuttamin tuhoihin saatu apu mainittiin
jälleen kerran. Samaisessa tekstissä toivottiin Pakistanin vahvistavan diplomaattisia suhteitaan
Suomeen ja avaavan vihdoinkin Helsinkiin oman suurlähetystönsä.
Suomalainen elokuvaosaaminen oli esillä alkuvuodesta maata kiertäneellä elokuvafestivaalilla.
Erityisesti Raimo O. Niemen ohjaaman Suden arvoitus -elokuvan otsikoitiin kiinnostaneen
pakistanilaisyleisöä mykistävillä luontokuvauksillaan. Nightwishin uuden laulajan valintaa puitiin
syksyllä kaupallisilla radiokanavilla.
Suomen itsenäisyyspäivänvastaanotto Islamabadissa houkutteli paikalle kymmeniä televisiokanavien
ja sanomalehtien edustajia. Suomen juhlavuotta tärkeämpi syy medianäkyvyydelle oli kuitenkin
juhlavieraana paikalle saapunut Pakistanin uuden väliaikaishallituksen viestintäministeri, joka oli omaaloitteisesti lähettänyt kaikille maan tiedostusvälineille kutsun saapua Suomen vastaanotolle.
Ministerin esiintyminen Suomen juhlissa sujui mallikkaasti ja suomalainen lohikeitto ja ruisleipä
kelpasivat hyvin myös tavallista suuremmalle toimittajajoukolle.
Kansainvälisten uutistoimistojen tarjonnasta pakistanilaiset sanomalehdet poimivat vuoden aikana
useita Suomea koskevia pikku-uutisia. Ravintoloiden tupakointikiellon voimaantulosta kerrottiin ja
todettiin, että 96 prosenttia tukee suomalaisista tukiuudistusta. Suomalaissitaatti oli kuitenkin valittu
nuorelta mieheltä, jonka mukaan uusi laki on surkea. Myös kännykänheittokilpailu, ilmakitaran MMkisat ja Iranin aluevesille kalastamaan ajautuneet Nokia Siemensin suomalaiset työntekijät pääsivät
päivälehtien sivuille.
Daily Times -sanomalehti kertoi sairaanhoitajien joukkoirtisanoutumisuhasta julkaisemalla kuvan,
jossa suomalainen performanssiryhmä ryömii ylös eduskuntatalon portaita. Kuvateksti selittää
taiteilijoiden protestoivan sairaanhoitajien palkankorotuksien puolesta. Joulua koskevia juttuja
islamilaisen maan tiedotusvälineissä on tavallisesti vähän, joten valokuva Rovaniemellä kuvatusta
joulupukista kiinnitti epäilemättä monen lukijan huomion.
Vaalituloksesta uutisoitiin lyhyesti Daily Times -sanomalehdessä otsikolla "Maailman naisvaltaisin
hallitus", ja naisministerien saamat salkut lueteltiin jutussa erikseen.
Nokia Siemens Networks julkaisi toukokuussa The News -lehdessä näyttävän ilmoitusliitteen, jossa
esiteltiin yhtiöiden verkkotoimintojen yhdistymistä. Pakistanilaistyylisesti jutussa asiaa kommentoi
joukko arvovaltaisia henkilöitä: Pakistanin pääministeri, informaatioteknologiaministeri ja Nokia
Siemensin Pakistanin aluejohto.
Kimi Räikkösen maailmanmestaruudesta kerrottiin sanomalehdissä ja television uutis- ja
urheilukanavilla. Myös ralliurheilusta oli muutamia uutisia, muun muassa Mikko Hirvosen nimi oli
esillä useampaan kertaan.
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Nepal
Suomi näkyy yleisesti ottaen Nepalin mediassa kehitysyhteistyön kautta. Edustuston rahoittamat
paikallisen yhteistyön määrärahan hankkeet näkyvät mediassa erityisesti edustuston tehdessä
kenttävierailuja rahoittamiinsa hankkeisiin, näin tapahtui myös vuonna 2007.
Maan vaalit värittivät Suomen näkyvyyttä nepalilaisessa mediassa. Vuonna 2007 Nepalissa oli
tarkoitus järjestää perustuslakia säätävän kansalliskokouksen vaalit, joita kuitenkin lykättiin kahteen
otteeseen. Alivaltiosihteeri Marjatta Rasi vieraili Nepalissa lokakuulle suunniteltujen vaalien alla.
Vierailu uutisoitiin laajasti sekä televisiossa että sanomalehdissä. Vierailuun liittyen kerrottiin Suomen
ja Nepalin välisestä kehitysyhteistyöstä ja tähän liittyen Suomen tuesta Nepalin rauhanprosessille.
Myös Suomen painotus luonnonvarasektorille uutisoitiin. Suomen aikomus lähettää vaalitarkkailijoita
Nepaliin sai paljon palstatilaa Suomen tekemän pitkäkestoisemman kehitysyhteistyön ohella.
Myös Suomen omat eduskuntavaalit näkyivät Nepalin mediassa. Vaaleja seuraamassa oli kaksi
nepalilaista toimittajaa muun kansainvälisen toimittajajoukon mukana. Vierailu poiki muutaman
artikkelin sekä nepalin- että englanninkielisiin lehtiin. Artikkelit pohtivat Nepalin ja Suomen vaalien
eroja ja piirteitä, joista Nepalilla olisi opittavaa. Suurimpina eroina mainittiin nuorten ja naisten
näkyvyys politiikassa sekä puolueiden välillä vallitseva yhteistyön ilmapiiri, jopa vaalien aikana.
Artikkelit painottivat myös muun muassa puolueiden välistä yhteistyötä, vähemmistöjen huomioon
ottamista ja jatkuvuutta peruspolitiikassa.
Kevyempiä Suomiaiheisia uutisia näkyi mediassa koskien euroviisuja, Kimi Räikkösen
formulavoittoa ja suomalaista bluesbändiä, joka esiintyi Katmandussa järjestetyssä bluesfestivaalilla.

Singapore
Suomen näkyvyys Singaporen mediassa noudatteli pääosin edellisvuoden teemoja. Eniten palstatilaa
saivat kulttuuriin liittyvät tapahtumat sekä matkailu. Uutena näkökulmana matkailussa korostui
erilaisten Lapin elämysmatkojen esittely. Talousuutisista ykkönen oli Neste Oilin tuleva, maailman
suurimman biodiesel-tuotantolaitoksen perustaminen Singaporeen
Ajaton Aalto
Loka-joulukuussa järjestetty Alvar Aaltoa käsittelevä näyttely sai laajasti näkyvyyttä Singaporen
mediassa. "Pienellä ihmisellä oli suuri merkitys suomalaisen arkkitehti Alvar Aallon tuotannossa"
kuvaili maan englanninkielinen päivälehti The Straits Times artikkelissaan "Style and Finnish" Aallon
laajaa tuotantoa ja sen ihmiskeskeistä ja humaania lähestymistapaa. Kiinankielinen Lianhe Zaobao päivälehti esitteli Aallon tunnetuimpia töitä Aalto-vaasista Paimio-tuoliin näyttävin värikuvin. Näyttelyn
avajaisillan tunnelmia seurattiin television pääiltauutisissa, ja Alvar Aalto -säätiön edustajan,
professori Matti Rautiolan luonnehdintoja Aallon töistä kuultiin sekä paikallisilta radiokanavilta että
luettiin lehtiartikkeleista. Aalto-näyttely oli myös osa Singapore Design Festival -tapahtumaa, ja se
valittiin festivaaliluettelossa yhdeksi tapahtuman merkittävimmäksi näyttelyksi. Erityisesti Aallon
tuotannon ajattomuus ja funktionaalisuus puhutteli singaporelaisyleisöä.
Retkeilyä ja rallia
Lappi ja suomalaisen talvi kiinnostavat singaporelaisia vuodesta toiseen. Matkailuaiheisissa
artikkeleissa korostuivat erikoiset harrastus- ja ulkoilumahdollisuudet. The Business Times esitteli
seikkaperäisesti singaporelaisia viehättäviä Lapin eksoottisia retkielämyksiä Rukan lomakeskuksesta
ja leiritulista moottorikelkka- ja koirasafareihin – unohtamatta tietenkään aasialaisia kiehtovia
revontulia. Myös suomalaista saunakulttuuria ja avantouintia kuvattiin seikkaperäisesti. Eikä
singaporelaista Lappi-artikkelia myöskään ollut ilman joulupukkimainintaa.
Lapin kylmää ilmastoa ja suomalaisten tottuneisuutta ulkoiluun kovassa pakkasessa hämmästeltiin.
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"Tropiikin asukkaalle voi olla vaikea käsittää näkyä lastenvaunuja työntävistä äideistä tai
perhekävelylenkeistä säässä, joka näyttäisi paremmin soveltuvan sisätiloissa pysymiseen
kolminkertaisten ikkunoiden takana ja vällyjen alla". Lapin talvea kuvattiin singaporelaisille mahtavin
luvuin: kesto 200 päivää, lumihangen korkeus 100 senttimetriä ja järven jään paksuus 50 senttimetriä.
Uutena ja innostavana Lapin talviaktiviteettinä esiteltiin talviajokursseja. The Prestige -julkaisun
artikkelissa "Riding the Cool Factor" innostettiin lukijoita kahden päivän pituiseen "Power on Ice" elämykseen Juha Kankkusen Driving Academyn järjestämänä. Talvi- ja ralliajon saloihin pureutuva
kurssi tarjoaa singaporelaisille uudenlaisen ja jännittävän tavan kokea Suomen talvi. "Power on Ice on
ikimuistettava, mielikuvituksellinen ja nimensä veroinen tapahtuma", hehkutti The Prestige -lehti.
Suomalainen biodiesel-tuotantolaitos Singaporeen
Neste Oil julkisti vuoden lopulla rakentavansa maailman suurimman biodiesel-tuotantolaitoksen
Singaporeen. Investoinnin arvo on 550 miljoonaa euroa. Singaporen päälehdet The Straits Times,
The Business Times sekä Lianhe Zaobao uutisoivat hankkeesta näyttävästi ja myönteiseen sävyyn.
Ympäristöystävällisyys ja investoinnin tuomat työpaikat Singaporeen korostuivat artikkeleissa, ja
investoinnin katsotaan edesauttavan Singaporen tavoitetta kehittyä ympäristöystävällisen teollisuuden
keskukseksi.
Muista liike-elämän uutisoinnista jatkoi Nokia tasaista näkyvyyttä niin uusimmista
matkapuhelinmalleista kuin Singaporen aluetoimiston uudelleenorganisoinnista kertovissa
artikkeleissa.
Erilaiset ja eriskummalliset suomalaiset kisat saivat jonkin verran palstatilaa: löylynheiton ja
ilmakitaran MM-kisat sekä maailmanennätys non-stop karaokessa.

Malesia ja Brunei
Suomi syö terveellisesti Malesian mediassa
Suomen näkyvyys Malesian mediassa oli vuoden 2007 aikana vaatimatonta. Vuosi tarjosi vähän
sellaisia yhteisiä asioita, joista media edellisen vuoden aikana kiinnostui laajalti, kuten Asemhuippukokous. Korkean tason vierailuissakin oli tauko. EU-asiat tai Suomen sisäpolitiikan kuviot eivät
Kaakkois-Aasian maassa suuremmin kiinnosta, eikä vaikkapa Suomen Nato-pähkäily ylitä
uutiskynnystä. Moni kysyisi, mikä Nato? Silloinkin, kun Suomi noteerataan, se yleensä tapahtuu
kansainvälisiltä uutistoimistolta saatujen pikku-uutisten muodossa.
Eräs asia kaukaisesta ja kylmästä Suomesta saatiin kuitenkin hyvin näkyville: suomalaiset syövät
terveellisesti! Suomalaisten ruokatottumuksia työmaa- ja kouluruokailua myöten ylistettiin
vienninedistymisorganisaatio Finpron junaileman Malesian sydäntautiliiton tutustumismatkan jälkeen.
Ilomantsin Parppein koulun rasvaton maito ja ravintoympyrän mukainen lounaslautanen poikkeavat
malesialaisesta perinteestä, ja kaikkialla tarjolla olevat tuoresalaattipöydät olivat tehneet vaikutuksen
Suomessa-kävijöihin. Pekka Puskasta tuli ainakin spesialisteille tuttu nimi. Mediajulkisuus tuli hyvään
aikaan: nopeasti vaurastuneet malesialaiset ovat alkaneet nähdä elämäntapojen ja ravinnon yhteyden
terveyteen, ja terveysajattelulle on kasvavat markkinat parantuneen elintason myötä lihovien
väestönosien parissa. "Jos suomalaiset osaavat sen tehdä, ei ole mitään syytä miksi malesialaiset
eivät osaisi", totesi valtalehti New Straits Times. Miksipä tosiaan eivät, varsinkin kun Malesian
terveysministeri Chua Soi Lek sai kävelysauvat.
Talouselämän sektorilla Nesteen merkittävä biopolttoainelaitosinvestointi naapurimaahan
Singaporeen uutisoitiin. Malesia tulee olemaan toinen raaka-aineen päätuottaja Indonesian ohella, ja
suurinvestoinnin arvioitiin tietävän hyvää palmuöljyn markkinahinnalle. Sitä ei analysoitu, miksi Neste
valitsi juuri Singaporen eikä esimerkiksi Malesiaa. Yhteiskunnallisista asioista huomiota sai Helsinkiprosessin pyöreän pöydän keskustelut Malesian hallintopääkaupunki Putrajayassa global governance
-teemasta sekä Helsinki-konferenssi.
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Ei Suomi jäänyt täysin pimentoon muutenkaan. Tuttuun tapaan todettiin lyhyesti Suomen
sijoittuminen erilaisissa listauksissa, kuten "maailman parhaana asuinpaikkana". Pisa-tutkimus
noteerattiin suomalaisten pettymykseksi vain yhdestä näkökulmasta: Japanin koululaitoksen kriisin
kannalta. Lohtuna todettakoon, että suppean ja analyysittömän näkökulman myötä vältyttiin
analysoimasta maan omaakaan sijoittumista. Hajauutisia tuotti muun muassa Malesian
turismiviranomaisten kampanjamatka Eurooppaan, jolloin tuli selväksi, mitä suomalainen odottaa
etelänlomahotelliltaan: parveketta. Malesialaiselle tämä on yllättävä näkökulma – hän kun vaatii
kunnollisen ilmastoinnin ja kokolattiamaton. Miksi olla ulkona kuumassa?
Vuosittaiseen tapaan lehtien kestosuosikkeina pysyivät suomalaiset formulakuljettajat Kimi
Räikkönen ja Heikki Kovalainen sekä Malesian kansallisurheilun, Englannin liigan, suomalaiset
jalkapalloilijat. Kulttuurin sektorilla nukketeatteritaiteilija Juha Laukkanen ilahdutti orpolapsia ja
hänen kuvansa ilahduttivat New Straits Timesin lukijoita. Vuoden lopussa joulu auttoi jälleen kerran
profiloimaan Suomea talven ja joulupukin maana.
Brunein media kiinnostui kouluista ja metsistä
Piskuisen Brunein media noteeraa Suomea yleensä hyvin niukasti, ja lähinnä kansainvälisten
uutistoimistojen värittömien uutisten kautta. Tähän tuli näkyvä muutos ainakin hetkeksi, kun
suomalainen liikemiesvaltuuskunta vieraili pienessä öljyvaltiossa tunnustelemassa
liiketoimintamahdollisuuksia marraskuussa. Käytännössä kaikki tiedotusvälineet uutisoivat vierailua
yksityiskohtaisesti. Erityisesti suomalaisen koulujärjestelmän menestys sekä metsäosaaminen
kiinnostivat maassa, jossa on alettu pikku hiljaa ottaa vakavasti öljyn vääjäämätön loppuminen.
Koulutus ja metsävarat mielletään tulevaisuuden avaintekijöiksi, ja Suomella on näistä kerrottavaa.

Indonesia
Indonesiassa Suomi ylittää uutiskynnyksen vain harvoin. Laajaa pohdintaa ei esiintynyt mistään
Suomeen liittyvästä asiasta, ilmiöstä tai tapahtumasta. Helsinki ja presidentti Martti Ahtisaaren nimi
vilahtelevat tosin usein mediassa Acehin rauhanprosessista puhuttaessa, mutta silti Acehissakin
Suomi on vielä tuntematon, kaukainen maa.
Kansainvälisistä aiheista raportoidessaan Indonesian tiedotusvälineet tukeutuvat usein suuriin
ulkomaisiin uutistoimistoihin. Syyskuussa toteutettu kolmen indonesialaisen toimittajan vierailu
Suomeen poiki kuitenkin mukavasti Suomi-aiheista uutisointia niin painetussa mediassa kuin
televisiossakin. Suomesta tehty uutisointi on ollut sävyltään myönteistä.
Suomen ilmainen koulutus kiehtoo Indonesiassa
Suomen koulujärjestelmästä kirjoitettiin maassa muutamia artikkeleita. Koulurakennukset eivät
Suomessa artikkeleiden arvion mukaan ole luksustasoisia, mutta oppilaiden tarpeisiin keskittyvä
opetusjärjestelmä, ilmainen opetus ja lounas ovat huomionarvoisia asioita. Artikkeleiden mukaan
ilmapiiri Suomen koulussa ei ole virallisen vakava eikä oppilaita jaeta lokeroihin koulumenestyksen
perusteella, kuten Indonesiassa. Myös oppilaiden mahdolliset erityistarpeet huomioidaan ja yleisesti
yhteiskunnassa arvostetaan kovasti niin koulutusta kuin tutkimustakin.
Nokia kova brändi
Nokia, maailman kiireisin kännyköiden valmistaja, on vallannut leijona-osan myös Indonesian
puhelinmarkkinoista ja nykyään noin puolet indonesialaisista kännyköiden omistajista käyttää Nokian
puhelinta. Yhtiöstä kirjoitetusta jutussa haastatellaan Nokian Antti Vasaraa, joka vahvisti Indonesian
olevan Nokian kommunikaattorien suurimpia markkina-alueita. Nokialla ei kuitenkaan ole jutun
mukaan ainakaan vielä aikomuksia avata tehdasta Indonesiassa.
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Suomalaiset sienimetsässä
Vain 20 minuuttia Helsingin ulkopuolella Nuuksion kansallispuistossa indonesialainen toimittaja liittyi
Marian ja Markun seuraan seuraamaan suomalaista perinnettä, sienien keräämistä. Tunnin kahden
reippailussa sai raikasta ilmaa ja liikuntaa metsässä kävellessä. Artikkelissa sanotaan, että ei voi
myöntää olevansa suomalainen, ellei ole kokemusta sienien poimimisesta.
Suomen eduskuntavaalitulos
Indonesian mediassa tämä nousi esiin lähinnä naisnäkökulmasta: maalla todettiin olevan
naispresidentti ja hallituksessa istuu enemmän naisia kuin miehiä. Suomen voi artikkeleiden mukaan
katsoa olevan esimerkkimaa ihmisoikeuksien toteutuksessa.
EU ja Suomi
EU on näkynyt Indonesian mediassa paljon erityisesti sen jälkeen, kun kaikki Indonesian 51
lentoyhtiötä pistettiin lentokieltoon EU:n alueelle. Kirjoittelu on ollut sävyltään hieman paheksuvaa,
eikä media ole tuntunut ymmärtävän, että kyse on puhtaasta teknisestä ongelmasta:
lentoturvallisuutta on maassa parannettava. Suomea ei kuitenkaan otettu millään lailla erityisesti esille
tässä eikä missään muussakaan EU-yhteydessä.
Suomalainen yhteiskunta ja talous
Anti-korruptiosta ja hyvästä hallinnosta puhuttaessa Suomi on noussut useasti esiin hyvänä
(parhaana) esimerkkinä. Yrityksistä kiinnostusta on eniten herättänyt Nokia, sillä indonesialaiset
käyttävät hyvin paljon matkapuhelimia. Myös Nesteen palmuöljyjalostuslaitos investoinnista
Singaporessa kirjoitettiin.
Kulttuuri
JakJazz festivaaleille marraskuussa 2007 osallistunut Joona Toivanen Trio sai jonkin verran
näkyvyyttä paikallisessa mediassa.
Urheilu
Esiin nousivat Kimi Räikkönen ja F1-maailmanmestaruus useassa yhteydessä. Myös
moottoripyöräilijä Mika Kallio sekä golf-pelaaja Mikko Ilonen esiintyivät useasti urheilusivuilla (Ilonen
voitti Eurooppa-kiertueen osakilpailun Indonesiassa maaliskuussa 2007).

Filippiinit
Suomi on filippiiniläisestä perspektiivistä tarkastellen kaukainen ja etäinen maa, jonka tapahtumat ja
ilmiöt eivät normaalioloissa uutiskynnystä ylitä paikallisissa medioissa. Suomi ja suomalaisuus
nousevat esille lähinnä vain silloin, kun on tapahtunut jotain poikkeuksellisen ravistelevaa, kuten
Jokelan koulusurmat tai jotain, jolla on riittävän suuri kuriositeettiarvo, kuten saunomisen
maailmanmestaruuskilpailut tai kännykänheittokisat. Tämän tyyppiset uutiset saavat
todennäköisimmin myös kuvan tekstin tueksi.
Kansainvälisten tapahtumien ja ilmiöiden uutisointi on Filippiineillä suppeaa, uutisoinnin keskittyessä
kotimaan politiikan ja viihdemaailman kiemuroihin, ja niinpä moni laajasti muuten maailmassa
uutiskynnyksen ylittänyt Suomea koskeva tapahtuma, kuten esimerkiksi viimeisimmät Pisa-vertailun
tulos, saattoi jäädä täysin väliin Filippiineillä.
Vuonna 2007 Suomea käsittelevä uutisointi Filippiineillä oli hyvin vähäistä Jokelan tapahtumia lukuun
ottamatta, ja se tuli kansainvälisten uutistoimistojen toimittamana valmiina materiaalina. Nokian
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tulokset ja tuoteuutuudet uutisoitiin hyvin, ja edelleen käytännössä jokainen uutinen mainitsee
yrityksen olevan suomalainen.
Suomi-kuvaa yli perinteisten kliseiden monipuolistavien uutisten tuotanto ja lähdepohja jäi vuonna
2007 pitkälti edustustolähtöisen viestinnän varaan, kuten Expat Travel & Lifestyle -aikakauslehdessä
ilmestynyt suurlähettilään haastattelu osana Filippiineillä toimivien muiden naissuurlähettiläiden
haastatteluita. Lisäksi itsenäisyyspäivänä valtalehdessä ilmestyi Suomi-liite.

Australia
Australiassa painetaan väestön määrään nähden runsaasti lehtiä. Valtakunnallisten lehtien lisäksi
osavaltioilla ja alueilla on oma lehtensä, jotka käsittelevät sekä kansainvälisiä uutisia että paikallisia
uutisia. Suurlähetystö seuraa säännöllisesti kahta valtakunnallista lehteä (The Australian ja Financial
Review) ja kahta paikallista lehteä (The Canberra Times ja The Sydney Morning Herald) sekä
keskeisiä tv-kanavia ja radiota. Sivuakkreditointimaiden osalta uutisten seuranta on Canberrasta
käsin hankalaa.
Australian mediassa esiintyi lähes 100 Suomea käsittelevää kirjoitusta vuoden 2007 aikana. Yleisenä
huomiona voidaan todeta uutisten olevan tavanomaisia kansainvälisen mediakynnyksen ylittäviä
uutisia. Eniten tilaa lehtien palstoilla ja myös radio- ja tv- uutisissa sai Jokelan koulusurma. Presidentti
Tarja Halosen vierailu helmikuussa sai selkeästi myönteistä huomiota osakseen. Tavanomaiset
uutiset liittyivät edelleenkin Nokian kehitykseen ja Kimi Räikkösen menestykseen.
Niin Nokian kuin Räikkösenkin kohdalla voidaan todeta, että molemmissa tapauksissa vain harvoin
Suomi profiloitui uutisissa. Räikkösestä todetaan sivumennen, että hän on suomalainen, ja Nokiasta
taas, että yritys syntyi Suomessa. Paikallisessa lehdistössä noteerattiin niin Hanna-Maria Seppälän
oleskelu Canberrassa kuin Suomen Invalidien Urheiluliiton delegaation vierailu. Matkailu-uutiset
käsittelivät Helsinkiä, Turkua, Rovaniemeä ja Lahden Sibelius-festivaaleja.
Suomen saama huomio Australian tiedotusvälineissä oli enimmäkseen myönteistä. Ainoa selkeästi
kielteinen uutinen oli Jokelan koulusurma, joka sai monen kirjoittajan hakemaan syitä tapahtumaan
Suomen yhteiskunnallisesta kehityksestä – itsemurhien määrä, avioerojen runsaus, aseiden määrä,
alkoholin runsas käyttö ja yleinen eristäytyneisyys.
Presidentti Halosen valtiovierailu
Tasavallan presidentin valtiovierailut Australiaan ja Uuteen-Seelantiin noteerattiin kiitettävästi maiden
medioissa. Maiden korkeimman johdon tapaamisissa esillä olivat molemmille maille tärkeät aiheet;
ydinvoima, ilmaston muutos, talouden kasvu, koulutus ja innovaatio.
Matka sattui ajankohtaan, jolloin Australian eduskuntavaalien kampanjointi oli juuri käynnistynyt.
Australiassa käydään parhaillaan vilkasta keskustelua ympäristön tilasta ja ilmastonmuutoksesta sekä
eri energiamuotojen eduista ja haitoista. Suomen päätös lisätä omaa ydinenergian tuotantoa osana
maan energia- ja ympäristöpolitiikkaa, johti myös moneen sekä myönteiseen että kielteiseen
yleisönosaston kirjoitukseen.
The Australian -sanomalehti haastatteli presidentti Halosta Helsingissä ennen vierailua.
Haastattelussa ylistettiin Suomen taloudellista menestymistä maailmalla. Presidentti Halonen painotti
koulutuksen merkitystä todeten: "If you really educate every boy and girl and use their full capacities
no matter what their social backgrounds, then it´s like you have 10 million people."
Suomi tuli hyvin esille presidentti Halosen ja silloisen oppositioedustajan, nykyisen pääministerin
Kevin Ruddin keskusteluissa 14.2.2007. Lehdistö kertoi Ruddin omakohtaisista kokemuksista
Suomesta. Ennen politiikkaan siirtymistään hän työskenteli muutaman vuoden diplomaattina. Hänen
ensimmäinen ulkomaanpaikkansa oli Australian Tukholman-suurlähetystössä 1980-luvun alussa,
tehtävänään muun muassa Suomen-seuranta. Hänellä on lämpimiä muistoja automatkoistaan eri
puolilla Suomea. Hän tutustui Helsingin lisäksi myös Porvooseen, Lappeenrantaan ja Savonlinnaan.
Ensimmäinen autolauttamatka joulukuussa 1981 Tukholmasta Suomeen oli Ruddille eksoottinen
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elämys, kun laiva murskasi ryskyen ja keinuen jäätä edetessään yli jäisen Ahvenanmeren. Vaikkakin
lehtiartikkelien sisällön tarkoitus oli tuoda julkisuutta uuden tulevan hallituksen mahdolliselle
pääministerille, niin Suomi-julkisuus tuli hyvin esille.
Talous
Uutiset Suomen taloudesta liittyivät läheisesti Nokian kehitykseen. The AGE- lehdessä oleva kirjoitus
(21.2.2007) muistutti, että Suomi oli sukupolvi sitten Skandinavian Australia, kaukainen,
vähäväestöinen, vientituotteina puu ja paperi, mikä vastaavasti Australiassa oli hiili ja rauta. Jotakin
tapahtui! Lehti selosti Nokian kehitystä kumisaappaista lähtien. Suomesta on tullut globaalisen
tietotalouden johtava maa. Se on maa, joka käyttää eniten varoja maailmassa tutkimukseen ja
kehitykseen (3.5 bruttokansantuotteesta), tarjoaa ilmaisen julkisen koulun (mukaan lukien kirjat ja
kouluruoan). Maan julkinen ja yksityinen sektori muodostavat tehokkaita kumppanuuksia, suuri osa
naisista käy työssä, suurin osa työntekijöistä kuuluu ammattijärjestöihin (noin 70 % työvoimasta).
Samalla verotus on suhteellisen stratosfäärejä hipovaa (melkein 45 % bruttokansantuotteesta).
Tänään kaikki myös tietävät, ettei Nokia ole japanilainen. Lehden toimittaja Natasha Cica (21.2.2007)
totesi, että olisi hyvä huomata, että maailmassa on muita valtioita kuin Yhdysvallat, ja että
Euroopassa on muita maita kuin Englanti. Toimittaja viittasi siihen, että Suomen EUpuheenjohtajakaudella vuonna 2006 Helsinki isännöi kuudetta Aasia-Eurooppa Asemhuippukokousta.
Tiede, taide ja urheilu
Olli Mustosella ja Australian kamariorkesterilla oli yhteinen konserttikiertue Australian suurimmissa
kaupungeissa (Wollongong, Canberra, Melbourne, Adelaide, Perth, Sydney ja Brisbane).
The Canberra Timesin Panoraama-osassa julkaistiin A3-kokoinen artikkeli Mustosesta suurehkolla
kuvalla varustettuna. Mustosen taiteilijapersoonan monipuolisuudesta ja lahjakkuudesta mainittiin
hänen olevan sekä säveltäjä, kapellimestari että pianisti. Artikkeli päättyi Mustosen ylistäessä
Sibeliuksen musiikkia sanoilla "Sibelius´s music is so much bigger than us. It is very spiritual. It is
saying "thank you" to the world".
Joona Toivanen Trio ja heidän toinen esiintymismatkansa Australiassa sai kahden ja puolen palstan
tilan Canberra Timesissa. Lehtiartikkelissa todettiin trion tulevan Suomesta, jota kuvailtiin seuraavasti:
"The land of lakes, clean forestry practices, mobile phone technology, sauna and classical music
of Jean Sibelius, Finland is increasingly making its impact on the international word of jazz". Trion
jäsenten taitoja ja kykyjä muusikkoina ylistettiin artikkelissa. Heidän viimeisin konsertti Suomen
suurlähetystössä nauhoitettiin ja radioitiin. Trion muut esitykset ympäri Australiaa saivat nekin
huomiota osakseen mediassa.
Suomessa pidetyt euroviisut saivat runsaasti julkisuutta lehdistössä, tv:ssä ja radiossa ympäri
Australiaa. Vaikka Suomi ei kisoissa menestynytkään, se sai maana paljon myönteistä huomiota
osakseen. Ennen euroviisujen finaalia SBS esitti tunnin mittaisen ohjelman, joka sisälsi niin Suomiinfoa kuin itse semifinaalinkin. Seuraavana päivänä finaali esitettiin samalla kanavalla. Kilpailua
SBS:n lähetyksessä selostaneet antoivat poikkeuksetta hyvän arvosanan järjestelyistä ja tilaisuuden
näyttävyydestä. Tasoa on vaikea ylittää tulevaisuudessa. Kilpailun juontajien ammattimaista rentoa
otetta kehuttiin niin ikään. Sen sijaan itse kilpailua edeltävä mainosomainen esittely sai osakseen
muutaman sarkastisen huomautuksen.
Queenslandin osavaltion Radio 4MBS järjesti 12.5 - 3.6 kestävän klassisen musiikin tapahtumasarjan. Keskeinen osa oli annettu Jean Sibeliuksen musiikille. Käytännössä kysymyksessä oli
Sibelius-tapahtuma, olihan hänen kuolemastaan kulunut 50 vuotta.
Tilaisuus avattiin Brisbanessa kuvernööri Quentin Brycen virka-asunnossa järjestetyllä Sibeliuskonsertilla. Säveltäjän musiikkia esitettiin useassa radioidussa ja televisioidussa konsertissa. Myös
Kalevalaa tehtiin Queenslandin asukkaille tunnetuksi tanssiesityksien kautta.
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Tv-kanava 4 SBS loi katsaukset Pekka Kuusiston ja Eino Juhani Rautavaaran esiintymisiin.
Radiossa kuultiin usein Sibeliusta. Kanteletaiteilija Minna Raskisen konsertit Canberrassa
(suurlähetystön monitoimitila) ja Tasmaniassa saivat radion kiinnostumaan suomalaisesta
"väinämöismusiikista”. Marimekon 50-vuotista taivalta esitettiin televisiossa.
Matkailu
The Weekend Australian toimittaja kuvaili 28–29.4 neljän palstan mittaisessa artikkelissaan värikkään
vaiherikkaasti kokemuksiaan moottorikelkkailusta Levillä. Hän odotti rauhallista pilkki-retkeä, mutta
retki olikin hänelle "more like a chase scene from a Bond film". Artikkelin lopussa oli matkailutietoa
Lapissa järjestettävistä safareista ja yöpymismahdollisuuksista sekä www-linkit.
Samassa lehdessä eri artikkelissa on Lonely Planetin laatima lista mielenkiintoisista matkailukohteista
ja kymmenen parhaan joukossa oli Mammut Snow -hotelli Kemissä. Artikkelissa mainostetaan
australialaisen matkatoimiston järjestämiä yhdeksän päivän Sibelius-matkoja.
Toimittaja Gael Brancereau kirjoittaa (Sunday Canberra Times 23.12.2007) ilmaston
lämpenemisestä Lapissa. Artikkelissa on kuva, jossa lapset heittävät lumipalloja Joulupukin maan
lähettyvillä. Nuo ajat saattavat olla pian ohi. Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa jo turismiin ja
porotalouteen.
Rovaniemen joulupukkimaasta oli hauska kirjoitus hiljattain perustetusta tonttuakatemiasta, johon on
runsaasti pyrkijöitä. Joulupukkiliiketoiminta on tärkeä Lapin työllistäjä. Lehdessä kerrottiin että
monipuolinen kielitaito on tärkein vaatimus tonttuehdokkaille, koska kävijöitä on 42 eri maasta, ja
tontut toimivat myös oppaina.
Muita esiin nousseita aiheita
Australian media huomioi myös suomalaiset erikoisuudet, kuten eukonkannon, ilmakitaransoiton ja
MM-kisat. Lyhyesti mainittiin myös suomalaisnuoren havaitsema Titanic-huijaus, Jyväskylän
varasteleva orava, kivikautisen purukumin löytyminen sekä suomalais- ja australialaistutkijoiden
tutkimus C-vitamiinin vähäisistä vaikutuksista flunssan torjunnassa.
Suomen maahanmuuttopolitiikkaa pohdittiin neutraalisti The Australianin kirjoituksessa 10.9 ja The
Canberra Times noteerasi myös puolustusministeri Jyrki Häkämiehen kohua aiheuttaneen puheen.
Kuukausittain ilmestyvässä Capital-lehdessä oli kirjoitus Suomen suurlähetystöstä ja rakennuksen
arkkitehtuurista sekä suurlähettilään haastattelu.
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