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Suomi taisteli Kypros-ehdotuksensa
puolesta loppuun saakka
Kypros
Loppuvuodesta Kyproksella kului tuskin päivääkään, ettei EU:n
puheenjohtajamaa Suomi olisi ollut uutisotsikoissa. Vuoden tärkein
ja uutisoiduin asia oli Suomen
yritys löytää ratkaisu Turkin EUjäsenyyteen liittyvään KyprosTurkki-ongelmaan.
Ratkaisun
löytäminen olisi mahdollistanut
Turkin jäsenyyshaun katkeamattoman jatkamisen ja parantanut
kyproksenturkkilaisten
taloudellista asemaa. Joinain päivinä
Suomea koskevia lehtiartikkeleita
ja haastatteluja kerättiin edustustossa talteen jopa yli kymmenen.
Uutisointi sähköisessä mediassa
oli yhtä tiivistä.
Vastikään perustettu Suomen
Nikosian-edustusto loi jo hyvissä
ajoin ennen puheenjohtajuutta tiiviit yhteydet paikalliseen
mediaan. Edustusto piti koko
puheenjohtajuuden ajan myös
itse yhteyttä tiedotusvälineisiin.
Periaatteena oli avoimesti kertoa
Suomen
puheenjohtajuudesta
menemättä kuitenkaan KyprosTurkki-neuvotteluprosessin yksityiskohtiin. Tämä kirvoitti jotkut
toimittajat itsenäiseen tulkintaan
ja ajatusleikkiin muun muassa
Suomen ratkaisuehdotuksen sisällöstä.
Lehdistö suhtautui Suomeen

puheenjohtajana toiveikkaasti. Jos
joku, niin Suomen kaltainen pieni ja tasapuolinen maa pystyisi
menestymään ratkaisupyrkimyksissään.
Puheenjohtajakauden
alkaessa
muisteltiin
Suomen
menestyksekästä
puheenjohtajuutta 1999, jolloin päätettiin,
että Kypros voisi aikanaan liittyä
unioniin riippumatta siitä, miten
edistyttäisiin pyrkimyksissä ratkaista saaren jako-ongelma.
Ajoittain nousivat esiin epäilyt brittien tai amerikkalaisten painostuksesta ja Suomen
puheenjohtajuuden ohjailemisesta
kulissien takana. Tämä on kuitenkin melko tavanomaista saarella,
jossa usein on jouduttu pettymään
vieraiden valtioiden apuun ja jossa saaren molempien yhteisöjen,
ja erityisesti median, perinteisiin
kuuluu salaliittoteorioiden kehitteleminen.
Suomen
ratkaisuehdotus
Kypros–Turkki-ongelman
välttämiseksi esitettiin osapuolille
suullisesti. Tämä herätti levottomuutta tiedotusvälineissä. Ratkaisuehdotus vuoti lokakuun
alussa julkisuuteen, kuten myös
Kyproksen
“vastaehdotus”.
Tämän jälkeen media keskittyi
pohtimaan, mitä ehdotus tarkkaan ottaen pitikään sisällään ja

mitä ajatuksia tai piilomerkityksiä
kätkeytyi sanojen taakse. Tiedotusvälineiden otsikoita alkoivat
hallita erilaiset vaatimukset siitä,
mitä Suomen tulisi sisällyttää mukaan ehdotukseensa.
Ehdotuksen perusosat pysyivät alusta loppuun kuitenkin
muuttumattomina. Suomi totesi
useaan otteeseen, että sillä ei ollut
mitään sitä vastaan, jos osapuolet
yhteisesti halusivat jotain muutettavan - yksipuolisia vaatimuksia ei
kuitenkaan voitu ottaa huomioon.
Suomen edustajien oli vakuutettava mediassa säännöllisesti,
että Turkin oli täytettävä EU-jäsenyysvelvoitteensa kuten minkä
tahansa ehdokasmaan. Toinen
säännöllinen vakuuttelun aihe oli,
että Suomella ei olisi takataskussaan “suunnitelma B:tä”.
Tiedotusvälineiden uutisoinnista kävi selville, ettei Suomi
menettänyt toivoaan missään vaiheessa. Vaikka lehdistössä välillä
tyrmättiin Suomen mahdollisuudet onnistua tai vaikka suunnitellut kokoukset peruuntuivat
osapuolten erimielisyyksien vuoksi, luovutusmieliala ei koskaan
vallannut puheenjohtajaa. Suomi
oli päättänyt taistella loppuun asti
ehdotuksensa puolesta, joka oli
myös laajentumiskomissaari Olli

Suomi puhutti katukahviloissakin
Kypros
Suomi on kokoonsa nähden aina
ollut hyvin esillä kyproslaisessa
mediassa. Tähän ovat vaikuttaneet saarella yli neljäkymmentä
vuotta palvelleiden suomalaisten
rauhanturvaajien hyvä maine,
Suomen teknologinen kehitys ja

erinomainen menestys useissa
kansainvälisissä
vertailuissa.
Puheenjohtajakauden saama valtava julkisuus merkitsi Suomitietoisuuden lopullista läpilyöntiä
myös tavallisten kansalaisten
keskuudessa. Suomi, sen EU-

puheenjohtajuus ja Kyprosta koskevat pyrkimykset nousivat jopa
kadunmiesten kahvilakeskusteluihin.
Kestoaiheina olivat Suomen
koulutusjärjestelmä, teknologinen kehitys, kilpailukyky ja

Suomi ulkomaisissa tiedotusvälineissä 2006

45

VÄLIMEREN ALUE JA LÄHI-ITÄ

Suomen EU-puheenjohtajakauden alussa kyproslainen Sunday Mail vitsaili kuuluisan suomalaisen saunadiplomatian
käytöstä Kypros-Turkki-ongelman ratkaisemiseksi. Kuvankäsittelyn tuloksena perinteisessä turkkilaisessa kylpylässä
ongelmaa yrittävät ratkaista (vas.) kyproksenturkkilaisten johtaja Mehmet Ali Talat, neuvonantajansa Rashit Pertev,
EU:n laajentumiskomissaari Olli Rehn, Kyproksen presidentin diplomaattinen neuvonantaja Tasos Tzonis ja Kyproksen
tasavallan presidentti Tassos Papadopoulos. Ulkoministeri Erkki Tuomioja lienee siirtynyt jo jäähdyttelemään saunan
ulkopuolelle. Kuva: John Leonidou.

Rehnin mukaan “the only game
in town now”. Ehdotus oli saanut
niin ikään muiden EU-maiden ja
esimerkiksi Yhdysvaltojen tuen.
Rehn esiintyi puheenjohtajamaan
edustajien lisäksi lähes päivittäin
otsikoissa, ja häntä pidettiinkin
uutisoinnissa ensisijaisesti suomalaisena komissaarina.
Kun lopulta selvisi, ettei

Suomen ratkaisuehdotuksella ollut nyt läpimenomahdollisuuksia,
pettymys huokui tiedotusvälineistä. Ei kuitenkaan Suomen toiminnan vuoksi, vaan siksi, että tärkeä
tilaisuus oli menetetty.
Suomen
puheenjohtajuus
sai lehdistössä yleisesti ottaen
hyvän arvosanan. Kyproksenturkkilainen media suhtautui

Suomen
puheenjohtajuuteen
varauksellisemmin, mutta vieritti
kuitenkin syyn Suomen ratkaisuehdotuksen
epäonnistumisesta
kyproksenkreikkalaisten niskoille.
Kyproksenkreikkalaiset tiedotusvälineet kehuivat Suomen tapaa
toimia. •

urheilusankarit, Jarkko Nieminen, Kimi Räikkönen ja Heikki
Kovalainen. Presidentiksi uudelleen valittu Tarja Halonen ja
Suomen seksikkäimmäksi mieheksi valittu pääministeri Matti
Vanhanen, kuten myös ulkoministeri Erkki Tuomioja, kiinnostivat samoin paikallista mediaa.
EU:ssa
Suomen
puheenjohtajakaudella käyty vodkakeskustelu, Suomen autoverotus,

EU:n työaikadirektiivin käsittely,
Schengen-asiat ja suomalaisten
EU-skeptisyys pääsivät EU-aiheista uutisotsikoihin.
Kulttuuriaiheista
kiitosta
saivat Meta 4 -jousikvartetin ja
Helsingin kamarikuoron sekä
sellisti Arto Noraksen esiintymiset. Paljon kirjoitettiin myös
Nikosiassa toukokuussa pidetystä Göran Schildtin Välimerta
ja Athos-vuorta käsittelevästä

näyttelystä. Niin ikään palstatilaa saivat pääministeri Vanhasen
maaliskuinen Kyproksen-vierailu, liikelounaalla lokakuussa puhunut Nokian johtokunnan jäsen
Veli Sundbäck sekä Euroopan
turismifoorumin marraskuussa
avannut kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen. •
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Suomi ja Turkki
tangopartnereina
Turkki

“Kuumien suhteiden kausi alkoi EU:ssa.” Suomen puheenjohtajakauden alussa julkaistussa kuvassa pääministeri Matti Vanhanen tulee
saunasta ja Turkin pääministeri Recep Tayyip Erdoğan turkkilaisesta
hamamista. Piirros: Emre Ulas.

“The only game in
town”
Turkki
Suomi oli esillä Turkin tiedotusvälineissä enemmän kuin
ehkä koskaan aikaisemmin. EUpuheenjohtajakauden suomalainen diplomatia nousi selvästi
ylitse muiden aiheiden. Syynä
oli etenkin Turkin EU-jäsenyysneuvottelujen ratkaiseva vaihe
ja turkkilaisten Suomen puheenjohtajakauteen
kohdistamat
odotukset. Puheenjohtajuuden
alkupäivinä julkaistu pilapiirros “Kuuma kausi alkoi EU:ssa”
ennakoi hyvin tulevaa. Suomen
Kypros-aloite ja ponnistelut
Turkin EU-neuvotteluiden katkeamisen estämiseksi olivat
turkkilaisten tiedotusvälineiden
jokapäiväistä antia syyskuukausien ajan.
EU:n laajentumiskomissaarin Olli Rehninkin lanseeraama
saunadiplomatia – ”laitetaan
Tuomioja ja Papadopoulos saunaan ratkaisemaan ongelma” - ei
kuitenkaan toiminut tällä kertaa.
Myönteisesti alkanut suhtautuminen Suomen Kypros-aloitteeseen päättyi tiedotusvälineiden
tyrmäykseen
loppuvuodesta:
“Hävytön ehdotus”. Toiveita
onnistumisesta pidettiin kuitenkin yllä viimeiseen asti myös

ulkoministeri Erkki Tuomiojan
ja suurlähettiläs Maria Sereniuksen haastatteluin, joissa
vakuutettiin, että B-vaihtoehtoa
ei ole ja että Suomen esitys on
nyt “ainoa vaihtoehto”, the only
game in town.
Suomalaisen
diplomatian
avoimuus ja suoruus huomattiin
turkkilaisissa tiedotusvälineissä,
ja siihen suhtauduttiin ehkä hieman epäillenkin: ”Suomalaista
diplomatiaa on pidetty avoimena, mutta Kypros-kysymyksessä
keskustelu on ollut melko niukkaa. Suunnitelma ei koskaan
ilmestynyt kirjallisena, mikä aiheutti joidenkin osapuolten keskuudessa tunteen, että se ei ollut
edes vakavasti esitetty suunnitelma”, kirjoitti The New Anatolian marraskuussa.
Suomen Kypros-aloite nähtiin
kuitenkin hyvän tahdon eleenä,
ja sitä arvostettiin. Osapuolten
kangistuneet asenteet estivät
Turkin EU-neuvottelujen jatkumisen normaalisti. Vaikka ”junaturmalta” vältyttiin, Suomen
kausi muistetaan Turkissa neuvottelujen osittaisesta jäätymisestä. •

Syyskuussa turkkilaiset saivat
tietää, että Suomi on tangomaa ja
että maailman suurin tangofestivaali Seinäjoen Tangomarkkinat
järjestetään vuosittain Suomessa.
Edustuston järjestämä kulttuuritapahtuma “Suomi ja Turkki tangopartnerit” huomioitiin sekä
lehdistössä että televisiossa. Yksityinen NTV-televisiokanava taltioi
Istanbulissa pidetyn ulkoilmafestivaalin kokonaisuudessaan ja lähetti siitä tunnin mittaisen koosteen
parhaaseen katseluaikaan.
”Kiihkeän suomalaistangon”
tarinaa kerrattiin useammassakin lehdessä ja tulkintaa siitä, miksi suomalaiset tanssivat
kaduilla kesäisin, eivät suomalaiset ehkä itse ole tulleet ajatelleeksikaan: ”Kuuden kuukauden
talven pimeyden jälkeen suomalaiset hullaantuvat kesän valosta ja
toivottavat auringon tervetulleeksi
tanssien tangoa”, päätteli Beyoglu
Gazetesi syyskuussa.
Tiedotusvälineet
käyttivät
hyvin festivaalin nimeä hyväkseen
kirjoitusten lähtökohtana. Tangotapahtuma pohjusti myös Suomen
EU-puheenjohtajakautta:
partnerista nimeltä Turkki pidettäisiin
huolta. Suomi ja Turkki esiteltiin
tangoystävinä, tangosisaruksina,
yhteisen sävelen löytäjinä.
Suomalaisen tango-orkesterin
ohella kiiteltiin myös turkkilaisia
tango-orkestereita ja turkkilaisen
tangoperinteen
elvyttämistä.
Suomalaisen tangon surumielinen ja synkkä puoli ei tällä kertaa
saanut palstatilaa, ja edustusto
vältti tarkoituksellisesti sen esille
tuomista tiedotteissaan. •
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Turkki-Kypros-kysymys
kirvoitti arvuutteluja
Kreikka
Suomen EU-puheenjohtajuus sai
melkein päivittäistä palstatilaa
kreikkalaisissa tiedotusvälineissä
erityisesti Turkin EU-jäsenyyteen liittyvissä asioissa. Suomen
ehdotuksia ja aloitteita eriteltiin
lehdissä ahkerasti kreikkalaisten, kyproslaisten ja turkkilaisten
näkökulmasta.
Välillä
Suomen
epäiltiin
pyrkivän liialliseen joustavuuteen Turkin suuntaan tai suostuvan brittien edustaman pehmeän
linjan vaatimuksiin. Kreikka-

laiset lehdet irrottelivat värikkääseen
tapaansa
otsikoita
puheenjohtajamaan uhkauksista
keskeyttää neuvottelut tai tulkitsemastaan puheenjohtajamaan
haluttomuudesta painostaa Turkkia täyttämään velvollisuuksiaan Kyprosta kohtaan. Kaikki
suomalaisten poliitikkojen Turkkia sivuavat maininnat nousivat
Kreikassa otsikoihin. Suurlähettiläs Ole Norrback ja kansanedustaja Jari Vilén
kertoivat
paikallislehtien haastatteluissaan

Suomen tavoitteista erityisesti
Turkin, Kyproksen ja Balkanin
osalta.
EU-yhteistyö Venäjän kanssa
sai median jonkin verran erittelemään Suomen myönteistä
välittäjäroolia. Libanonin kriisissä Suomi nähtiin myönteisessä
valossa. Paikallinen talouslehti
julkaisi joulukuun numerossaan
Suomi-liitteen, jossa kirjoitettiin
laajasti Suomen talouselämästä ja
puheenjohtajuudesta. •

Lordi ja Athosvuoren munkit
koskettivat
Kreikka
Lordin osallistuminen Suomen
edustajana Kreikassa järjestettyyn Eurovision laulukilpailuun
sai näkyvyyttä sekä lehdistössä
että televisiokanavilla jo paljon ennen varsinaista kilpailua.
Suomen tavallisuudesta poikkeava valinta jakoi mielipiteet ennen kilpailua sekä puolesta että
vastaan myös julkisessa keskustelussa. Uskonnollistaustaisissa mielipiteissä paheksuttiin artistien
ulkonäköä ja pohdittiin heidän
yhteyksiään saatananpalvontaan.
Televisiokeskusteluissa varoitettiin hirviöiden olevan huono malli
lapsille. Suurlähetystökin sai osansa tästä julkisuudesta, kun paikallinen ääriuskonnollinen aktivisti
piti yhden naisen mielenosoitusta
suurlähetystön ulkopuolella suorassa tv-lähetyksessä ja kävi pai-

Lehdistö piiritti Lordia myös Suomen Kreikan-suurlähettilään Ole
Norrbackin (edessä) virka-asunnolla. Kuva: Merja Riikonen.

kan päällä kertomassa vastalauseensa Lordin osallistumiselle.
Musiikkialan ammattilaisten kommentit olivat lehdistössä suurimmilta osin myönteisiä.
Lordin
yllätysvoitosta
raportoitiin laajasti, ja muutamat
yksityiset tv-kanavat aloittivat

metsästyksen yhtyeen jäsenten
paljastamiseksi ilman maskeja.
Mielikuvituksellisimmissa
arvailuissa kerrottiin, että artistit oli
viety suurlähetystön autoilla suoraan lentokoneeseen.

Suomi ulkomaisissa tiedotusvälineissä 2006

48

VÄLIMEREN ALUE JA LÄHI-ITÄ
Lordin voiton ja kotiinpaluun
aiheuttama huuma Suomessa sai
huomiota tiedotusvälineissä, ja
kreikkalaisella yksityiskanavalla
näytettiin suorana lähetyksenä
Helsingin kauppatorin konsertti.
Lordia koskevat tiedot ylittivät
uutiskynnyksen vielä myöhemminkin esimerkiksi Tomi Putaansuun kasvojen ilmestyttyä suomalaisen iltapäivälehden sivuille ja
Rovaniemen keskusaukiota uudelleen nimettäessä.
Helsingin taidemuseon kokoama bysanttilaisten taideteosten
näyttely sai ansaittua huomiota.
Näyttely sisälsi puoli-itsenäisen
Athosin
munkkiyhdyskunnan
hengelliseen elämään liittyviä esineitä, joita ei ollut aikaisemmin
asetettu näytteille Kreikan rajojen
ulkopuolelle. Naisilla ei ole pääsyä
saarelle, ja siten näyttely tarjosi
tasapuolisesti kaikille mahdollisuuden tutustua miesvaltaisen
hengellisen yhteisön taiteeseen.
Näyttelyn
järjestäminen
Suomen EU-puheenjohtajuuden
aikana mahdollisti kreikkalaisten
poliitikkojenkin vierailun paikan
päälle. Taidemuseon tiedotustyön
ansiosta kreikkalaiset lehdet kirjoittivat laajasti myös ortodoksisen kirkon virallisesta asemasta
Suomessa ja kirkon merkityksestä
sen pienestä koosta huolimatta. •

Slovenian armeija kulkee
kohta suomalaisella
Patrialla
Slovenia
Suomi oli poikkeuksellisen paljon esillä Slovenian tiedotusvälineissä, huomattavasti enemmän
kuin muut Pohjoismaat, ja joka
alalla, niin kulttuurissa, taloudessa, teknologiassa kuin urheilussakin. Näkyvyys ei perustunut
EU-puheenjohtajuuteen.
Esille nousi erityisesti Patrian
panssaroidun
miehistönkuljetusajoneuvon valinta Slovenian
puolustusvoimien käyttöön. Slovenian puolustusministeriö allekirjoitti joulukuussa sopimuksen
Patrian slovenialaisen yhteistyökumppanin Rotiksen kanssa 135
panssaroidun
miehistönkuljetusajoneuvon
toimittamisesta.
Samalla kaupan osapuolet sopivat vastatoimituksista ja slovenialaisten yritysten osallistumisesta
projektiin. Maan suurin teollisuusyhtiö Gorenje on mukana
tuotannossa.
Patria/Rotiksen valinta oli
sikälikin merkittävä, että tähän
saakka sopimukset julkisista
hankinnoista on käytännöllisesti

Kreikassa esillä myös
• suomalaisten närkästys komission liiallisista liito-oravien suojelupyrkimyksistä
• alkoholin liikakäytön aiheuttamat kuolemat ja alkoholiverotus
Suomessa
• Aki Kaurismäen kieltäytyminen Oscar-ehdokkuudesta vastalauseena presidentti George W. Bushin politiikalle
• Göran Schildtin Ateenassa järjestetty valokuvanäyttely
• presidentti Tarja Halosen valinta toiselle kaudelle

katsoen aina tehty paikallisen
toimittajan kanssa. Suomella on
Sloveniassa hyvän ja luotettavan yhteistyökumppanin maine,
ja suomalaista työtä pidetään
laadun synonyyminä. Pääasiallisena valintaperusteena voidaan
kuitenkin pitää lupausta käyttää
paljon slovenialaista työtä ja alihankintaa.
Slovenian
tiedotusvälineet
uutisoivat näyttävästi kaupasta
sen kaikissa vaiheissa. Uutisoinnissa tuotiin esille myös
lahjusepäilyjä ja katkeruutta
päätöksestä, jossa kotimainen
yritys jäi toiseksi. Julkinen riita
ajoneuvojen toimittajasta on
kuitenkin hiljentynyt Slovenian
lokakuussa pidettyjen paikallisvaalien jälkeen.

Suomalaiset eivät kopioi
Slovenialaislehdissä
kirjoitettiin paljon siitä, miten suomalainen
koulutusjärjestelmä,
tiede, innovaatio ja tutkimus
voivat olla Slovenialle hyvänä
esimerkkinä. Lehtien mukaan
Suomessa huolehditaan sosiaalisesta turvallisuudesta, ihmiset
ovat valmiita tekemään töitä ja
kouluttautumaan, eikä järjestelmää hyväksikäytetä. Myös Slovenian hallituksen ja työnantajien
tulisi huomata se, että sen ainoa
pääoma ovat loppujen lopuksi
ihmiset. Tieteeseen ja tutkimukseen eniten sijoittavat alat vaikuttavat eniten talouskasvuun ja
avaavat uusia työpaikkoja.
Slovenialaismedian mukaan
suomalaiset ovat koulutusasioissa itsevarmoja, heillä on pitkät
perinteet yhteistyössä vanhem-
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Tarja
Halonen
rokkasi
Lordin
tahtiin
Slovenian mäkihypyn B-maajoukkueen valmentaja Ari-Pekka Nikkola
(vas.), samoihin aikoihin Matti Nykäsen kanssa hypännyt pohjoismaisten
lajien lajijohtaja Primos Ulaga, Matti-elokuvassa nimiosan näytellyt Jasper
Pääkkönen ja Suomen Slovenian-suurlähettiläs Birgitta Stenius-Mladenov
suomalaisen elokuvaviikon markkinointitilaisuudessa lokakuussa. Kuva:
Suomen suurlähetystö Ljubljanassa.

pien, koulujen ja muitten viranomaisten välillä. Opettajan työ
on erittäin arvostettua, ja sen sosiaalinen merkitys tunnustetaan.
Skandinaavisen koulujärjestelmän
eduksi mainitaan myös suurempi
itsemääräämisoikeus oppituntien
järjestelemisessä. Näin kouluilla
on myös suurempi vastuu suunnittelusta ja toimeenpanosta, mikä
taas kannustaa enemmän työhön.
Skandinaavinen järjestelmä ja organisaatio antavat myös oppilaille
enemmän valinnanmahdollisuuksia, mikä on heidän omaksi hyödykseen.
Toukokuussa
julkaistussa
“Miksi
suomalaiset
lentävät
kauimmas” -kirjassa joukko slovenialaisia teoreetikkoja ja asiantuntijoita
eritteli
suomalaista
kouluihmettä. Jos Slovenia haluaa
jotain oppia suomalaisilta, niin se
on ennen kaikkea se, että maan
omat erikoisuudet ja yksilöllisyydet täytyy ottaa huomioon.
Vaikka ottaakin oppia paremmilta, omaan järjestelmään täytyy
kuitenkin luottaa.
Lordi-hirviöt toivat Suomelle
ensimmäisen euroviisuvoiton, ja
ehkä tämä avoin suomalainen innovatiivinen “älä kopioi muita,
löydä oma tiesi” -tapa voi olla
perustavaa laatua oleva sanoma

myös slovenialaiselle koululle,
päätteli maan johtava sanomalehti
Delo.
Muista mediauutisista mainittakoon Martti Ahtisaaren osuus
YK:n Kosovon-erityislähettiläänä
Serbiassa. Mediassa on varoiteltu että vielä on tarpeen ratkaista
monta “likaista yksityiskohtaa”.
Suomen
EU-puheenjohtajakauden uutisointi oli melko niukkaa ja faktapohjaista. Eniten medianäkyvyyttä
suurlähetystön
järjestämistä tapahtumista sai
joulukuinen joulupukin vierailu, joka uutisoitiin näyttävästi
pääuutislähetyksissä. Joulupukki
ja suurlähettiläs Birgitta SteniusMladenov olivat aamu-tv:n vieraina suorassa lähetyksessä.
Myös suurlähetystön järjestämä
ensimmäinen suomalainen elokuvaviikko herätti suuren yleisön ja
median. Erityisesti Matti-elokuva
sai osakseen suurta huomiota.
Onhan Slovenia tunnettu nimenomaan
mäkihyppääjistään,
ja Matti Nykänen on vieläkin legenda slovenialaisille talviurheilun ystäville. •

Kroatia
Suomea koskevien uutisten
määrä Kroatian tiedotusvälineissä lisääntyi, osaksi Lordin ansiosta. Euroviisut, jota
Jutarnji listin artikkelin mukaan
“dominoivat
puolialastomat
naiset, transvestiitit ja hirviöt”,
ei saanut suurta mediahuomiota niinkään Kroatian oman
ehdokkaan, vaan suomalaisen
hirviöpuvuissa esiintyvän hard
rock -kokoonpanon ansiosta.
Kroatian päivälehdet olivat yksimielisiä siitä, että Suomi on –
Jean Sibeliusta lukuun ottamatta
– lähes tuntematon nimi maailman musiikkikartalla. Suomalaiset odottivat Lordin jälleen
kerran häpäisevän Suomen
maineen – olihan suomalaisten
mielissä vielä Kojon raastava
euroviisusaldo nolla pistettä
1980-luvulta. Suomen kansa oli
jakautunut kahtia samalla tavalla kuin kroatialaiset oman
viisuehdokkaansa
Severinan
suhteen. Joka tapauksessa viisuvoitto toi Suomen ja Lordin kotikaupungin Rovaniemen joksikin
aikaa Kroatian viihdeuutisten
keskiöön.
Kauan odotettu ja mahdottomaksi luultu viisuvoitto oli
suomalaisille sittenkin niin
tärkeä, että Vecernji list kertoi
jopa presidentti Tarja Halosen
tanssineen Hard Rock Hallelujahin tahdissa Helsingin kauppatorilla viisuvoittajien kunniaksi
järjestetyssä kansanjuhlassa.
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Vetoapua EU-jäsenyyteen?
Kroatiassa käytiin kesällä vilkasta keskustelua siitä, kuinka nopeasti maa voi liittyä unioniin ja
kuinka Suomen puheenjohtajuus
voi edesauttaa Kroatian jäsenyyspyrkimyksiä. Suurlähettiläs
Ilpo Manninen esiintyi tavallista
useammin sanomalehdissä ja radiossa.
Puheenjohtajakauden
alussa osa tiedotusvälineistä uskoi
Suomen tuovan selvän muutoksen EU:n johtamiseen. Eläteltiin
toiveita, että Suomi pystyy nopeuttamaan Kroatian jäsenyysneuvotteluja.
Pian
kuitenkin
ymmärrettiin, ettei Suomella ole
samanlaista painoarvoa unionin Kroatia-politiikassa kuin esimerkiksi Itävallalla tai Saksalla,
mutta kaikki sen antama tuki
unionin laajentumiselle ja Kroatian EU-jäsenyydelle on käytettävä
hyväksi.
Pääministeri Matti Vanhasen,
ulkoministeri Erkki Tuomiojan ja
ennen kaikkea EU:n laajentumiskomissaarin Olli Rehnin Kroatiaan liittyviä sanomisia lainattiin
ahkerasti – ja välillä jopa tulkittiin
väärin, sillä Kroatian EU:hun liittymispäivämäärästä muodostui
välillä asiakysymyksiä myyvempi
teema. Tiedotusvälineissä haettiin
syitä, miksi Bulgaria ja Romania
liittyvät EU:hun, vaikka ne olivat
talouskehityksensä puolesta Kroatiaa selvästi jäljessä.

“Kuin automaattivaihteista
autoa ajaisi”
Suomalaisen puolustusvälineteollisuusyrityksen Patrian ja sen
itävaltalais-amerikkalaisen
kilpailijan Steyrin markkinoimat ajoneuvot kiinnostivat kroatialaista
toimittajakuntaa tasaisesti koko
vuoden ajan. Juttujen sävy pysyi
lähes kauttaaltaan tasapuolisena.
Hankala ja joskus kovin tekninen
puolustusvälineteollisuus koetettiin tuoda lähemmäksi tavallista
kansaa. Poslovni Dnevnik vakuutti
tammikuussa suomalaisen panssariajoneuvon
olevan
“kuin

Aiemmin muualla ulkomailla mainetta niittänyt Taideteollisen korkeakoulun School of Photographyn näyttely saapui lokakuussa Zagrebiin.
Suomalaista nykyvalokuvataidetta esitellyt Nordic cut -näyttely oli laajin siihenastinen suomalaistaiteen esittäytyminen Kroatiassa. Kuva: Eeva
Mynttinen.

automaattivaihteilla kulkeva henkilöauto”.
Tiedotusvälineet
arvuuttelivat, kuka tarjouskilpailun
lopulta voittaa. Jutuissa uskottiin, että lopullinen päätös huipentuu
vastakauppakysymykseen,
jossa itävaltalaisyritys saattaa
olla etulyöntiasemassa, onhan
Itävalta suurin ulkomainen investoija Kroatiassa. Suomalaisin-

vestoinnit ovat erittäin vähäisiä.
Useimmissa lehtiartikkeleissa ja
uutispätkissä ajoneuvokaupat yhdistettiin politiikkaan. “Vihreää
valoa näytetään sille yritykselle,
jonka kotivaltio antaa vahvempaa
diplomaattista tukea Kroatialle
sen EU- ja Nato-pyrkimyksissä”,
uskoi Slobodna Dalmacija -lehti
tammikuussa. •

Kroatiassa esillä myös
• Suomen kilpailukyky ja siihen läheisesti liittyvä muotoilu, joka on
vahva brändi Kroatiassa. Moderni mutta samalla perinteisiin ja luonnonvaroihin nojaava suomalainen muotoilu on vuodesta toiseen esimerkki oman muotoilunsa suuntaa etsivälle Kroatialle.
• Zagrebin kansatieteellisessä museossa huhtikuussa avattu Suomen
käsityön museon Paina puuta -näyttely havainnollisti suomalaisten
suhdetta metsään sekä puunkäytön historiaa ja nykypäivää eri aikakausilta olevien tuolien avulla.
• Alppihiihtäjä Tanja Poutiaisen ja formulakuski Kimi Räikkösen
ohella kännykänheiton maailmanmestari Lassi Etelätalo sai julkisuutta 89 metrin kaarellaan.
• ”Suomen seksikkäin mies” pääministeri Matti Vanhanen “teki bänät tekstiviestillä”.
• Suomalaisten internetriippuvuus.
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Hyvä Olli,
paha Martti
Serbia
Suomi ja suomalaisuus olivat
vahvasti esillä Serbian mediassa.
Näkyvyyden varmistivat EU:n
laajentumiskomissaari Olli Rehn
ja YK:n pääsihteerin erityisedustaja Martti Ahtisaari sekä EUpuheenjohtajuus. Uutiset liittyivät
viime vuoden kahteen suurimpaan
aiheeseen Serbiassa: Kosovon asemaan ja maan EU-jäsenyyteen.
Serbian medialla on erinomaiset
tiedonhankintakanavat,
minkä vuoksi Suomen suurlähetystö ei ollut tärkein tietolähde
Suomen
EU-puheenjohtajuusaikana. Merkittävää onkin, että
EU:n päätöslauselmaluonnokset
vuotivat lähes järjestelmällisesti
julkisuuteen. Lähteiksi mainittiin
useimmiten nimeltämainitsemattomat brysseliläiset diplomaattipiirit. Täten media oli tilanteesta
selvillä jo etukäteen, ja Serbiaa koskevia asioita setvittiin tiedotusvälineissä päiväkausia ennen itse
tapahtumia.
Serbian tiedotusvälineet jakoivat EU-maat mielellään eri
ryhmiin riippuen siitä, millainen
kanta niillä katsottiin olevan Serbiaa kohtaan. Suomen mielipiteet
puheenjohtajamaana olivat usein
esillä, ja useimmiten Suomi miellettiin joko serbivastaisten tai
puolueettomien maiden joukkoon.
Näin etenkin, koska EU-puheenjohtajuuteen nivoutui mukaan tai
siihen sekoitettiin myös presidentti Ahtisaaren Kosovo-kysymyksen
pääneuvottelijarooli, joka koettiin
Serbiassa erittäin kielteisenä.
Suomen puheenjohtajakaudella yhdeksi tavoitteeksi Serbian
osalta otettiin EU:n näkyvyyden
ja tiedonvälityksen parantaminen
maassa. Ensimmäisenä käytännön
toimena vierailtiin Kragujevacin
yliopistossa, missä opiskelijoilla oli mahdollisuus keskustella

Serbian pääministerin Vojislav Kostunican ja Serbian hallituksen alaisen
Kosovo-koordinaatiokeskuksen johtajan Sanda Raskovic-Ivicin heikot ilmapallot eivät tykkituella ammuttunakaan tehoa Ahtisaaren “kovaan pintaan”.
Kuva: Corax / Danas.

neljän EU-suurlähettilään kanssa.
Sekä paikallinen että valtakunnallinen media huomioivat vierailun
hyvin.
Suomi ja suomalaisuus saivat
myönteistä julkisuutta asiallisen
EU-puheenjohtajuuden
lisäksi
komissaari Olli Rehnin kautta.
Suhtautuminen Rehniin jatkui
myönteisenä, vaikka hän joutui
usein antamaan ankaransävyisiä
ja Serbialle välistä epämiellyttäviä
lausuntoja. Hänen lausumiaan
kerrattiin ahkerasti ja hänet koettiin Serbialle myötämielisenä henkilönä.
Rehnin osallistuminen Exitmusiikkijuhlille,
jalkapallon
peluu, luennot opiskelijoille ja internetkeskustelu nuorten kanssa
olivat omiaan luomaan hänestä
kuvaa helposti lähestyttävänä
henkilönä, joka todella haluaa
lähentää Serbiaa ja EU:ta toisiinsa.
Näin myönteinen asenne mediassa ja muussa julkisuudessa on
merkittävää etenkin, kun lännestä
tulevien henkilöiden vaikutteiden
vilpittömyyttä epäillään herkästi
Serbiassa.
Niin paljon kuin Suomi saikin
myönteistä huomiota sekä Olli
Rehnin kautta että yleensäkin
pätevästä asioiden hoitamisesta
puheenjohtajakaudella - lukuun
ottamatta arvostelua Suomen tinkimättömästä asenteesta Serbian

velvollisuuksien täyttämiseen entisen Jugoslavian kansainvälistä
rikostuomioistuinta kohtaan kohdistui Suomeen kielteistä huomiota
Kosovo-neuvotteluiden
kautta. Neuvotteluihin liittyvissä
uutisissa korostettiin jatkuvasti
Martti Ahtisaaren suomalaisuutta. Ahtisaaren rooli laajeni koskemaan ylipäätänsä länttä ja sitä
kautta EU:ta ja myös Suomea.
Ahtisaari oli yksi serbialaislehtien pilapiirroksissa eniten
kuvatuista hahmoista - ja aina kielteisessä mielessä serbivastaisena,
albaanimyönteisenä, puolueellisena, tunteettomana ja kovapintaisena.
Suomen historiakin tuli usein
esille Ahtisaaren yhteydessä. Media piti kummallisena, että henkilö, joka tulee maasta, joka on
aikoinaan joutunut luovuttamaan
alueitaan, ei ymmärrä tilanteen
kivuliaisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta. Ajassa mentiin jopa
niin kauas, että esille otettiin Josip Broz Titon ja Urho Kekkosen
välinen ystävyys ja ihmeteltiin,
miten Suomi ennen niin ystävällismielisenä maana on siirtynyt
Serbian vastustajiin. Ahtisaaren
katsottiin aloittaneen Serbiaan kohdistuvat tihutyöt jo vuonna 1999
pommitusten aikana välittäjänä
toimiessaan ja nyt “palanneen
rikospaikalleen”. •
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Rehn ja Ahtisaari näkyivät myös
muualla Balkanilla
Albania, Bosnia-Hertsegovina, Makedonia ja Montenegro
EU:n laajentumiskomissaarin Olli
Rehnin ja Kosovo-neuvotteluja
johtavan YK:n pääsihteerin erityisedustajan Martti Ahtisaaren
lausunnoista uutisoitiin ahkerasti
niin Albanian, Bosnia-Hertsegovinan, Makedonian kuin Montenegronkin tiedotusvälineissä.
Ulkoministeri
Erkki
Tuomioja vieraili maaliskuussa Albaniassa ja Makedoniassa, ja Jari
Vilénin johtama eduskunnan
suuren valiokunnan valtuuskunta Albaniassa ja Bosnia-Hertsegovinassa. Molemmat vierailut
ylittivät
uutiskynnyksen
kyseisten maiden tiedotusvälineissä.
Syyskuussa bosnialaisessa Dnevni
avaz -sanomalehdessä kerrottiin
Bosnia-Hertsegovinan
silloisen
pääministerin Adnan Terzicin tavanneen ulkoministeri Tuomiojan
YK:n yleiskokouksen yhteydessä.
Kesäkuussa
Suomen
EUpuheenjohtajakauden kynnyksellä
bosnialaisessa Dnevni avaz -sanomalehdessä ilmestyi suurlähettiläs
Alpo Rusin haastattelu, ja sama
haastattelu julkaistiin englanninkielisessä Bosnia Daily -lehdessä
elokuussa. Rusilta kysyttiin hänen
näkemyksiään Bosnia-Hertsegovinan uudistusten tilasta, Länsi-Balkanin maiden viisumijoustoista
ja EU:n laajentumisesta. Häneltä
kysyttiin myös, eikö Suomi ole
kiinnostunut lähentämään suhteitaan
Bosnia-Hertsegovinaan,
koska Suomella ei ole suurlähetystöä Sarajevossa. Joulukuussa montenegrolainen Pobjeda-sanomalehti
uutisoi Rusin edellisenä päivän
tapahtuneesta
valtuuskirjeen

Oikeus- ja sisäministerit kokoontuivat marraskuussa ensi kertaa EU:n
ulkopuolella. Tiranassa pidetty kokous oli illan ykkösaihe Albanian televisiokanavilla ja seuraavan päivän lehdissä. Kuvassa Suomen oikeusministeri
Leena Luhtanen (vas.), sisäministeri Kari Rajamäki ja EU:n oikeus- ja sisäasiain
komissaari Franco Frattini. Kuva: ulkoministeriö.

jätöstä Montenegron presidentille.
Marraskuussa Tiranassa pidetty EU:n ja Länsi-Balkanin oikeusja sisäministerien kokous sai osakseen laajaa medianäkyvyyttä Albaniassa. Kokous järjestettiin ensi
kertaa EU:n ulkopuolella. Kokoukseen
osallistuivat
sekä
oikeusministeri Leena Luhtanen
että sisäministeri Kari Rajamäki.
Albanian mediassa uutisoitiin syksyn aikana myös Suomen
New Yorkin -pääkonsulin Osmo
Lipposen tapaaminen Albanian
pääministerin Sali Berishan kanssa Tiranassa ja pääministeri Beris-

han osallistuminen Jyrki Kataisen
isännöimään Euroopan kansanpuolueen EPP:n pääministerien ja
puoluejohtajien kokoukseen, joka
pidettiin lokakuussa Helsingissä.
Heinäkuussa Bosnia Daily kertoi
EU:n erityisedustajan Christian
Schwarz-Schillingin nimittäneen
suomalaisen tuomarin Merja
Halme-Korhosen Bosnia-Hertsegovinan oikeuslaitoksen tuomariksi.
Myös Lordin euroviisuvoitto
ylitti uutiskynnyksen ainakin Bosnia-Hertsegovinan ja Makedonian
tiedotusvälineissä. •

http://formin.finland.fi/ajankohtaista/mediakatsaukset

Suomi ulkomaisissa tiedotusvälineissä 2006

53

VÄLIMEREN ALUE JA LÄHI-ITÄ

“Suomi-Portugali 5-1”
Portugali
Portugalin tiedotusvälineet ja
yleinen mielipide pitivät Suomea
aikaisempien vuosien tapaan
esimerkkimaana. Arviot siitä,
tuleeko Portugalin ja voiko se
käytännössä seurata Suomen viitoittamaa tietä, vaihtelivat.
Portugalin nykyisen hallituksen astuttua virkaan Suomi
on ollut usein tiedotusvälineiden otsikoissa, erityisesti
pääministeri José Sócratesin
todettua Suomen olevan Portugalille esimerkki siitä, kuinka
vaikeasta taloudellisesta tilanteesta voidaan nousta. Diário de
Notícias, Público ja Diário Económico kirjoittivat pääministerin maaliskuisesta Suomen-vierailusta. Se
oli esillä kaikilla kansallisilla televisiokanavilla. Myös maan suurin internetportaali Sapo tiedotti
vierailusta etusivun uutisessaan,
jonka liitteeksi Sapo oli koonnut
tietokansion Suomesta.
Tiedotusvälineitä
kiinnostivat Suomen talouskehitys ja
teknologinen osaaminen sekä
erityisesti pääministeri Sócratesin
lausunnot suomalaisen koulutusjärjestelmän esimerkillisyydestä.
Suomea kuvailtiin maana, joka
nousi 1990-luvulla perinteisen
puuja
paperiteollisuuden
kahleista yhdeksi maailman
johtavista digitaalisen teknologian maista ja vahvimmista
talouksista.
Siinä missä moni tiedotusväline eritteli pääministeri Sócratesin tavoitteita soveltaa Suomenmallia, Suomen “kopiointia” myös
arvosteltiin. Päivälehti Públicon
haastattelemien
ekonomistien
mukaan kysymyksiä herätti,
voidaanko jostain konkreettisesta
mallista edes puhua. Asiantuntijoiden mukaan Suomen tarjoama
tärkein oppitunti oli, miten pieni ja syrjäinen talous voi löytää
ratkaisut ongelmiinsa. Suomen
valtiolla on tukenaan koulutettu,

Vakavasti otettava vastustaja vai pelkkä muodollisuus? Portugalin median
mielipiteet Suomen iskukyvystä vaihtelivat ennen syyskuussa Olympiastadionilla pelattua jalkapalloilun EM-kisojen karsintaottelua. Ottelu päättyi
tasapeliin 1-1. Kuva: Jussi Eskola.

eettinen, yhtenäinen ja järjestäytynyt yhteiskunta.
Jos aiheena oli Portugalin
taloudellinen tilanne ja syyt heikkoon taloudelliseen kasvuun,
vastakohta ja vertailukohde oli
usein Suomi. Tiedotusvälineissä
ja julkisessa keskustelussa esitettiin usein sama kysymys: miten
on mahdollista, että viisimiljoonainen syrjäinen maa on pärjännyt niin hyvin? Yhtä lailla
syrjäisenä ja pienenä EU-maana
Portugalin oli kenties helppo
hakea mittapuuta samat arviointiperusteet täyttävästä maasta,
vaikka usein vertailun kohteena
oli myös naapurimaa Espanja.
Suomen talouden ja koulutuksen esimerkkiä käytettiin myös
arvosteluna Portugalia kohtaan ja
kysyttiin, “miten on mahdollista,
että Portugali ei ole onnistunut
kehittymään, vaikka on kuulunut Euroopan unioniin huomattavasti kauemmin kuin kylmä
Pohjolan Suomi”. Otsikointi oli
johdattelevaa. “Suomi-Portugali

5-1” ja “Suomi: millainen malli
Portugalille?” kuuluivat Diário
Económicon otsikot heinäkuussa.

“Suomi ei lintsaa”
EU-puheenjohtajuuden uutisointi
keskittyi kokouksiin ja epävirallisiin tapaamisiin sekä lyhyisiin
sähkeuutisiin puheenjohtajamaan
reaktioista kansainvälisiin tapahtumiin. Tiedotusvälineet uutisoivat puheenjohtajamaasta tässä
ominaisuudessa, eivät niinkään
Suomena.
Poikkeuksia olivat puheenjohtajuuden kynnyksellä viikkolehti Expresson julkaisemat
artikkelit, opetusministeri Antti
Kalliomäen Notícias Magazinessa
julkaistu laaja haastattelu “Ministerin opetukset” sekä joulukuussa esitetyt Rtp 1 -televisiokanavan
vertaileva ohjelma “Suomi versus
Portugali” ja Sic Notíciasin Made
in Europe -sarjan Suomea käsittelevä osa.
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Myös muutama radiokanava käsitteli Suomen EUpuheenjohtajuutta. Euroviisujen
laimeasta suosiosta huolimatta
Portugalin päivälehdistä Público
ja Diário de Notícias kirjoittivat
Ateenassa pidetystä kilpailusta.
Myös euroviisuissa Suomi oli
Portugalin lehdistön mukaan
mallioppilas - pitkäjänteinen ja
yritteliäs, toisin kuin hutiloiva ja
lintsaava Portugali. Voiton veivät
näkyvimmät, omituisimmat ja
hulluimmat tehosteet, arvioi
portugalilainen kriitikko Nuno
Galopim.
Portugalilainen sanonta kolmesta f:stä - Fátima, Fado ja
Futebol - kertoo jalkapallon
merkityksestä maan kansallisurheilulajina. Suomi sai huomiota jo EM-kisojen lohkoarvonnan
jälkeen, jolloin paikalliset tiedotusvälineet kiinnittivät huomiota
Portugalin maajoukkueen pelien
pitkiin välimatkoihin. Mielipiteet
Suomen ja Portugalin karsintaottelusta jakautuivat: osan mukaan kyseessä pitäisi olla pelkkä
muodollisuus, osa piti Suomea
vakavasti otettavana vastustajana. Portugalin lehdistö huomioi
myös pelin herättämän suuren
kiinnostuksen
suomalaisen
yleisön keskuudessa: “Suomalaiset unohtavat hetkeksi, että
jääkiekko, yleisurheilu ja formula
1 ovat kiinnostavimpia urheilulajeja”, kuvaili päivälehti Público.
Portugalin Suomi-kuvan kiteytti pääministeri José Sócratesin
Suomen-vierailun
yhteydessä
Públicossa maaliskuussa julkaistu pilapiirros. Baarin tarjoilija
luettelee asiakkaalle: “Heillä
on korkeatasoinen koulutus ja
etiikka, he ovat tuotteliaita, eivät
kierrä veroja, eivät ole korruptoituneita. Heillä vallitsee sukupuolten välinen tasa-arvo,
he kunnioittavat valtiota ja valtio kunnioittaa heitä.” Asiakas
ehdottaa kyseessä olevan ulkoavaruuden oliot, mihin tarjoilija
vastaa: “Ei, kyseessä ovat suomalaiset.” •

Kohti syvempää
Suomi-kuvaa
Espanja
Espanjan koululaitoksen toistuvat
uudistukset, oppilaiden heikko
menestyminen Pisa-tutkimuksessa ja siirtolaisuuden synnyttämät
paineet kouluissa toivat Suomen
opetusjärjestelmän usein vertailun kohteeksi. Myös Suomen
sijoittuminen vähiten korruptoituneiden maiden tilaston huipulle
herätti huomiota.
Monet
matkailuartikkelit
korostivat, mitä muuta Suomesta
löytyy kuin nähtävyyksiä. Helsinkiä koskevia kirjoituksia oli
useita perinteisen mökkilomailun
ja kasvavan talvimatkailun lisäksi. Espanjalaisten matkailijoiden
lukumäärän kasvaessa toimittajat näyttävät painottavan yhä
enemmän suomalaista erityisosaamista ja kulttuuritarjontaa.
Kirjoituksissa pyrittiin selvästi
syvällisempään suomalaisen yhteiskunnan ja elämänmuodon kuvaamiseen.
Suomalaisesta muotoilusta ja
arkkitehtuurista ilmestyi useita kirjoituksia, varsinkin val-

talehtien
viikonloppuliitteissä.
El País julkaisi Eero Saarisesta,
Artekista, Eero Aarniosta, Harri
Koskisesta ja suomalaisesta nykymuotoilusta näyttäviä artikkeleita värivalokuvin. Suomalainen
arkkitehtuuri on jo pitkään kiinnostanut Espanjassa, mutta tänä
vuonna muotoilu kohosi vahvasti
arkkitehtuurin rinnalle.
Kaija Saariaho kiinnosti tapansa
mukaan
valtalehtien
kulttuuritoimituksia, ja suomalaissäveltäjän Adriana Mater
-oopperan ensi-illasta Pariisissa
julkaistiin ylistäviä arvosteluja.
Lordin voitto euroviisuissa yllätti ja aiheutti vilkasta keskustelua. Aki Kaurismäki on suosittu
Espanjassa, jossa Cannes´n filmifestivaaleja koskevat kirjoitukset
ylistivät tänäkin vuonna suomalaisohjaajan tuotantoa. Jouko
Lehtolan nuorisoa käsittelevä
valokuvanäyttely
Salamancan
nykytaidemuseossa herätti sekä
yleisön että median huomion. •

Suomen eduskunnan 100-vuotisjuhlanäyttelyn Espanjan parlamentissa avasivat kesäkuussa puhemiessihteeristön jäsen Maria Jesus
Sainz García ja suurlähettiläs Maija Lähteenmäki. Kuva: Antero
Koskinen.
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EU:n rajavalvonta piti
puheenjohtajamaata esillä
Espanja
Espanjan sisäpolitiikan keskeinen
aihe - Afrikasta tuleva laittomien
siirtolaisten tulva - piti Suomen
EU-puheenjohtajuuden esillä ja
toi EU-keskustelun lähemmäksi kadunmiestä. Media seurasi
koko puolivuotiskauden ajan
tarkkaan pääministeri José Luis
Rodríguez Zapateron hallituksen
ja puheenjohtajamaan siirtolaisuutta koskevaa vuoropuhelua ja
unionin rajaturvallisuusviraston
Frontexin toiminnan alkuvaiheita
Kanariansaarten aluevesillä.
Espanjan
pyrkimykset
saada unionilta apua kriisin
ratkaisemiseksi nostivat puheenjohtajan uutisaiheiden kärkeen.
Varapääministeri Fernández de
la Vegan matka Suomeen sai
julkisuutta kaikissa tiedotusväli-

neissä, joissa runsain kuvin kerrottiin presidentti Tarja Halosen
ja varapääministerin tapaamisesta. Eurooppa-neuvoston päätökset laittoman siirtolaisuuden
hallinnasta otettiin Espanjassa
tyytyväisenä vastaan.
Espanjan
media
uutisoi
Suomen EU-puheenjohtajakaudesta muutoinkin näkyvästi.
Kirjoittelu oli sävyltään yleensä
myönteistä. Lahden huippukokous aiheutti eniten kirjoittelua.
Asem-kokouksen aikana esitettiin pitkiä kuvapätkiä television
pääuutislähetyksissä.
Varsinkin suurlähettiläs Maija
Lähteenmäelle esitettyjen haastattelupyyntöjen määrä kasvoi,
niin kuin myös kutsut puhetilaisuuksiin esittelemään Suomen

tavoitteita EU:n eri lohkoilla.
Espanjan mediassa ei näkynyt
Suomen puheenjohtajuuden arvostelua. Ainoa poikkeus oli El
Mundo -valtalehden kirjeenvaihtajan piikikäs kirjoittelu.
Jo ennen puheenjohtajakauden
alkua Madridissa ilmestyvät aikakauslehdet Cambio16 ja Tiempo
julkaisivat presidentti Halosen
pitkiä haastatteluja kansi- ja
värikuvineen. Myös valtalehti
El Mundo omisti Yo Dona -viikkoliitteessään
“ihmisläheiselle
presidentille”
monta
sivua
naispoliitikkoja
käsittelevässä
kirjoitussarjassaan.
Presidentti
on Espanjan mediassa näkyvin
suomalainen poliitikko. Alonsomanian kotimaassa hän kilpailee
ykkössijasta
formulakuljettaja
Kimi Räikkösen kanssa. Tosin
EU-puheenjohtajuuden
aikana
ulkoministeri Erkki Tuomioja
tuli myös monelle lukijalle tutuksi. •

Energiapolitiikan suunnannäyttäjästä
huonoksi asiakkaaksi
Ranska
Näkyvimmiksi Suomea koskeviksi uutisiksi Ranskan mediassa
nousivat Suomi pohjoismaisen
yhteiskuntamallin edustajana ja
Olkiluodon ydinvoimalan rakentaminen. Sävy muuttui molemmissa aiheissa edellisvuodesta.
Pohjoismaisesta mallista kerrottaessa raportoinnissa alkoi
olla enemmän tarkkuutta, ja
Pohjoismaat erotettiin toisistaan selvemmin. Ydinvoimassa
Suomi oli vielä alkuvuonna energiapolitiikan
suunnannäyttäjä,
mutta loppuvuonna epäreilu
asiakas, joka vei voimalan toimittajan ikävään tilanteeseen.

Jos Suomi esiintyikin myönteisessä valossa silloin, kun ranskalaisille etsittiin menestyksellistä
ja sosiaalisesti hyväksyttävää
mallimaata, viidennen ydinvoimalan rakentamisessa kiinnosti
ennen muuta rakennustyömaan
viivästyminen. Se aiheuttaa valtavat taloudelliset ja arvovaltatappiot voimalan ranskalaiselle
toimittajalle Arevalle ja pääurakoitsijalle
rakennuskonserni
Bouygesille. Arevan selitykset,
joiden mukaan viivästymisen
syynä on kankea suomalainen
byrokratia ja heikot paikalliset
tavarantoimittajat, olivat hyvin

esillä tiedotusvälineissä. Vasta
vuoden loppupäivinä alkoi näkyä
myös sellaisia perusteluja, joissa
Areva otti itselleen osavastuun.

Pohjois-Euroopan suurin
uutismaa
Valtakunnallisten
televisiokanavien pääuutiset raportoivat
Suomesta runsaammin kuin aikaisemmin. Télérama-lehti pisti
maapallon uusiksi sen mukaan,
miten paljon maista on puhuttu
pääuutisissa, ja tuossa kartassa Suomi oli Pohjois-Euroopan
ehdottomasti suurin maa.
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Omaperäinen
Suomi näkyi
EU:n
syntysijoilla
Italia

Marimekkko sai Ranskassa kansallisen tason julkisuutta
kahdella samanaikaisella näyttelyllään. Kuva: Pia Setälä.

Ruotsi, Norja ja Tanska olivat
kartalla tuskin havaittavia pieniä
pisteitä.
EU-puheenjohtajuus
lisäsi
selvästi mielenkiintoa Suomea
kohtaan.
Puheenjohtajuuden
raportointi oli kuitenkin talouslehtiä lukuun ottamatta melko
vähäistä, ja kausi kuitattiin jo
etukäteen välikautena, koska
Ranskan ja Hollannin kansanäänestystulokset lamauttivat
yhteisön eikä Ranska ole vaalien
takia valmis tekemään suuria Eurooppaa koskevia ratkaisuja. Ne
muutamat kokonaisarviot, jotka
puheenjohtajakauden päättyessä
tehtiin Suomen roolista talouslehti Les Echosissa, eivät todistaneet suuresta innostuksesta.
Kiinnostus suuntautui enemmän suomalaiseen yhteiskuntamalliin. Koululaitos oli tässä
hengessä edelleen esillä, ehkä
hieman aiempaa enemmän.
Toinen myönteisen raportoinnin
kohde oli suomalainen innovaatiopolitiikka.
Kokonaiskuva
painotti siis Suomen luonnetta
koulutukseen ja tutkimukseen
panostavana menestysyhteiskuntana.
Myös kulttuuri toi Suomen
esille. Ranskassa huomattiin laa-

jasti Lordin euroviisuvoitto ja
Aki Kaurismäen Laitakaupungin valojen pääsy Cannes’n
elokuvajuhlien kilpailusarjaan.
Kaija Saariahon ooppera sai
hyvin palstatilaa, mutta jokseenkin ristiriitaisen vastaanoton. Susanna Mälkin valinta Ensemble
Intercontemporainin taiteelliseksi johtajaksi näkyi tiedotusvälineissä.
Loppuvuoteen osuneet suuret
kulttuuritapahtumat
PohjoisRanskassa toivat runsaasti myönteistä, paikallista näkyvyyttä,
josta osa oli Caenin ja Roubaix’n
festivaalien monipuolisen ja ihmisläheisen ohjelmiston ansiota.
Yli Ranskan rajojen julkisuutta saivat suomalaiset valokuvataiteilijat, jotka olivat muiden
Pohjoismaiden kanssa pääosassa
Paris Photo -valokuvataidemessuilla. Useimmin esille nostettiin
Taideteollinen korkeakoulu ja
taiteilijoista Ulla Jokisalo, Elina
Brotherus, Ola Kolehmainen ja
Heli Rekula.
Caenissa Boréales-festivaalin
mediayhteistyökumppani, viikkolehti Télérama teki näyttävän
artikkelin suomalaisesta kulttuurista ja elämäntavasta. •

Suomen näkyvyys Italian tiedotusvälineissä ei olennaisesti
muuttunut edellisistä vuosista.
Suomen toimintaa EU:n puheenjohtajamaana käsiteltiin, lähinnä
suurimpien kokouksien aikaan,
mutta silloinkin jutuissa päähuomion sai Italian sisäpolitiikka.
Libanonin kriisin hoitamisen ja
polkumyyntitullien
säätämisen
osalta Suomen toimintaa arvosteltiin joissain sanomalehdissä.
Kulttuuritapahtumien ja suurlähettiläs Pauli Mäkelän julkisten
esitelmätilaisuuksien
ansiosta
suurlähetystö kuitenkin näkyi tiedotusvälineissä syksyllä aiempaa
enemmän. Vahvimmillaan Suomi
näyttäytyi kulttuurin saralla sekä
kansainvälisten
vertailuiden
kärkipaikoilla. Matkailumahdollisuuksia, informaatioteknologian
korkeata tasoa, urheilijasankareita
tai joulupukkia ei tänäkään vuonna unohdettu. Lordin euroviisuvoittoa ei huomioitu lainkaan,
koska kilpailua ei näytetä Italian
televisiossa. Kaiken kaikkiaan
Italian tiedotusvälineet antoivat
Suomesta myönteisen kuvan.
Keskeiselle sijalle nousi kulttuuri - kirjallisuus, musiikki,
elokuva,
kuvataide, arkkitehtuuri sekä muotoilu. Suomen kulttuurin eri osa-alueita arvioitiin
omintakeisiksi ja moderneiksi,
mikä osaltaan lisäsi jo esimerkiksi
muotoilun klassikoiden herättämää kiinnostusta.
Sisilian Messinassa järjestettiin
keväällä ja kesällä Lillo Manganon
suomalaisen designin ainutlaa-
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Rooman Gianicolo-kukkulalla keskusteltiin Euroopan menneisyydestä ja
tulevaisuudesta vuoteen 2050 asti. Suomen valtion omistamassa Villa Lanten renessanssipalatsissa pidetyssä EU-asiantuntijoiden seminaarissa mukana olivat myös Raimo Väyrynen, Giuseppe Burgio, Olli Kivinen ja Teija
Tiilikainen. Kuva: Liisa Suvikumpu.

tuista kokoelmaa esitellyt näyttely.
Il Sole 24 Ore -sanomalehti kirjoitti näyttelystä toukokuussa arvion, jossa samalla luotiin katsaus
suomalaisen muotoilun historiaan.
Vahvuuksiksi nostettiin luonnon ja
esineiden suhde, käsityötaidon jatkuminen teollisessa muotoilussa,
perinteisten materiaalien käyttö ja
myös korkeatasoinen opetus.
La Repubblica delle Donne -aikakausliite puolestaan kirjoitti
huhtikuussa upeasti kuvitetussa
jutussaan muotoilusta enemmän
nykyaikaan keskittyen. Toki Alvar
Aalto ja Mangano-näyttely mainittiin, mutta suuremman huomion
saivat Nokian muotoilu ja Stefan Lindfors sekä Italiassakin
myytävät Iittala ja Marimekko.
Helsinki sai erityishuomiota, kun Gazzetta di Parma julisti sen syyskuussa muotoilun
pääkaupungiksi ja La Stampa
kirjoitti
seuraavalla
viikolla
muotoilun olevan Helsingissä
elämäntapa. Jutut liittyivät Helsinki Design Weekiin ja Milanon
matkailun
edistämiskeskuksen
toimiston kampanjaan.
Jo keväällä L’Espresso-viikkolehti omisti Helsingille kuusi

värikuvitettua aukeamaa otsikolla “Helsinki tekee kasvojenkohotuksen”. Lehdessä esiteltiin
suomalaista arkkitehtuuria ja
kaupunkisuunnittelua
Ruoholahden
teollisuuskortteleiden
uudistamisen ja Jätkäsaaren asuntoalueen suunnittelun kautta.
Johdannon mukaan Helsinki panostaa suuria rahasummia ollakseen entistäkin nuorekkaampi ja
moderni.

Taattua Kaurismäkeä
Suomalaisten teosten italiankieliset
käännökset kiinnostivat, varsinkin
kun niiden tekijät vierailivat Italiassa. M. A. Nummisen Tangokirja “Il tango è la mia passione”
sai La Repubblica delle donnen esittelemään “suomalaisen merkittävän
ja monipuolisen taiteilijan”. Myös
Marco Pasquali kertoi laajasti nettijutussaan taiteilijan vaiheista.
Samalla selvisi, että tango on suosituinta maailmassa Argentiinan
jälkeen juuri Suomessa.
Kari
Hotakaisen
Sydänkohtauksia, “Colpi al cuore”, arvioitiin monissa lehdissä. Kirjaa
luonnehdittiin
omintakeiseksi

tai oudoksi komediaksi. Hotakaisen kerrontaa kehuttiin ja
kirjasta löydettiin useita mielenkiintoisia teemoja. Kiinnostusta
varmasti lisäsi, että romaanissa
esiintyvät Kummisetä-elokuvan
ohjaaja ja näyttelijät, ja näin myös
liittymäkohdat Italiaan ja Sisiliaan
ovat ilmeiset. Hotakainen vieraili
Pistoian filmifestivaaleilla Juoksuhaudantie-elokuvan merkeissä,
jonka perustana olevaa kirjaa ollaan myös kääntämässä italiaksi.
Suurlähetystö osallistui Pekka
Himasen ja Manuel Castellsin
Tietoyhteiskunta ja hyvinvointivaltio -kirjan julkaisemiseen italiaksi. Il Sole 24 Ore -talouslehti
esitteli
kirjan
marraskuussa
käsitellen laajasti sen perusajatusta Suomen mallista. Kirjoittajan
mukaan malli ei sellaisenaan ole
siirrettävissä Italiaan. Kiinnostusta kirjaa kohtaan lisäsivät Suomen
sijoitukset kilpailukykyä, innovaatioita tai tieteen tasoa mitanneissa
tutkimuksissa.
Lastenkirjallisuuden
saralla suurlähetystö järjesti Roomassa pidetyn joulufestivaalin
yhteydessä Mauri Kunnaksen
tapaamisen lasten kanssa. Samassa yhteydessä esiteltiin kirjailija ja
kuvittaja Kunnaksen laajasti italiaksi käännettyä tuotantoa.
Elokuvataiteen puolella Italian
tiedotusvälineet huomioivat Aki
Kaurismäen uusimman elokuvan
laajasti. Sekä Corriere della Seran Io
Donna että La Repubblica delle Donne julkaisivat joulukuussa monisivuiset ohjaajan haastattelut, jotka
esittelivät taattua Kaurismäkeä.
Rooman suositussa kulttuurikeskus Auditoriumissa suurlähetystön kanssa yhteistyössä
järjestetty joulufestivaali esiteltiin
lehdissä, ja kuvituksena oli usein
kohtauksia tanssiteatteri Hurjaruuthin talvisirkuksesta. Suomea
esiteltiin myös Auditoriumin aulatiloissa Marimekon ja Iittalan
voimin •
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Suomi säästyi pilakuvakuohunnalta
Jordania, Libanon ja Syyria
Tanskalaisen
Jyllands-Postenin
jo vuoden 2005 loppupuolella
julkaisemat profeetta Muhammadia karrikoivat pilakuvat aiheuttivat Lähi-idässä siinä määrin
kuohuntaa, että monet tähän
aiheeseen liittyvät lausunnot ja
kannanotot ylittivät helpohkosti
uutiskynnyksen.
Tanskan, Ruotsin sekä kauempana olevan Norjan suurlähetystöjen kanslioiden tuhopoltot
Syyriassa Damaskoksessa saivat
laajalti mediahuomiota. Julkisuudessa
viitattiin
ainoastaan
tanskalais- ja norjalaislehdissä
julkaistuihin pilapiirroksiin, eikä
Suomea mainittu ollenkaan. Kuluttajien ostosaarto kohdistui ainakin jordanialaislehtien mukaan
vain tanskalaistuotteisiin.
Helmikuussa Syyrian viralliset,
valtion valvomat tiedotusvälineet
julkaisivat pääministeri Matti
Vanhasen lausunnon otsikolla
“Suomen pääministeri pyytää anteeksi pilakuvakohua”. Jutussa
lainattiin STT:n ja AFP:n välittämiä Vanhasen ja kansanedustaja
Jari Vilénin anteeksipyyteleviä
kommentteja.
Englanninkieliset riippumattomat päivälehdet The Jordan
Times ja beirutilainen L’Orient
Le Jour julkaisivat maaliskuussa AFP:n Helsingissä päivätyn kirjoituksen ulkoministeri
Erkki Tuomiojan Ulkopoliittisessa instituutissa järjestetyssä
seminaarissa pitämästä puheesta
“Pilakuvaskandaalin tuolla puolen”. The Jordan Times otsikoi
kirjoituksensa “Suomi kehottaa
Eurooppaa johtamaan vuoropuhelua muslimimaailman kanssa”.
Artikkelissa todettiin Suomen
edistäneen osapuolten välistä keskustelua ja maan ulkoministerin
kirjoittaneen asiasta arabitiedotus-

välineille ja toivoneen näiltä maltillisuutta ja molemminpuolista
ymmärtämystä.

Kilpailukykyinen Suomi
suojeli myös iibislintua
Talouden alalta kolmen maan
johtavat joukkotiedotusvälineet
huomioivat kansainvälisten uutistoimistojen välittämän tiedon kilpailukykyvertailusta, jossa Suomi
arvioitiin maailman ykköseksi.
Suomalaisten
kansainvälisten
suuryritysten osavuosikatsaukset
ja merkittävimmät hankkeet olivat
luettavissa kansainvälisten uutistoimistojen välittäminä alueen
päivä- ja talouslehdistä.
The Jordan Times julkaisi joulukuussa freelancetoimittaja John
Powersin ylistävän kirjoituksen
Suomen koulutusjärjestelmästä.
Hän katsoi sen osittain olevan
hyödynnettävissä myös muualla
maailmassa. Kirjoituksessa viitattiin Suomen kansainvälisiin
saavutuksiin, kuten EU:n Pisatutkimukseen. Artikkelin pohjana
käytettiin suomalaisia tutkimustuloksia ja suomalaisten asiantuntijoiden haastatteluja.
Suomen ulkomaantoimittajien
yhdistyksen matka Syyriaan huomioitiin lyhyesti Syyrian toiseksi
suurimmassa päivälehdessä Al
Thawrassa, joka totesi suomalaistoimittajien viitanneen Kansainvälisen
valuuttarahaston
myönteisiin arvioihin Syyrian
talouden uudistamisohjelmasta.
Matkailijoille
ja
ulkomaalaisille suunnatussa What’s on
-lehdessä julkaistiin kuva-artikkeli, jossa esiteltiin Tanskan
kulttuuri-instituutissa Damaskoksessa avattua valokuvanäyttelyä
Syyrian aavikoista ja niiden eläimistön suojelemisesta. Suomen

suurlähetystö oli mukana rahoittamassa näyttelyn järjestämistä,
ja tämä mainittiin kirjoituksessa.
Artikkelissa kerrottiin myös, että
suurlähetystön lähetystösihteeri
Anssi Kullberg on osallistunut
Palmyran aavikkoalueen uhanalaisen iibislinnun elinolojen pelastustyöhön.
Mielenkiintoinen yksityiskohta oli ammanilaisessa The Jordan
Times -päivälehdessä julkaistu
onnitteluilmoitus Suomen itsenäisyyspäivän johdosta. Väriilmoituksen takana oli Nokian
yhteistyökumppani Golden Mobile, ja siinä yrityksen väki toivotti
“Suomen veljeskansalle lämpimiä
tervehdyksiä ja suurlähettiläälle
onnea hänen pyrkimyksissään
vahvistaa maiden veljellisiä ja
kaupallisia suhteita”. Lehti huomioi myös ulkoministeriön tuella rahoitetut FIDA:n esikoulun
ja terveydenhoidon kehitysyhteistyöprojektit Jordaniassa.
Alueen
ulkopuolelta
maininnan ansaitsee
elokuussa
Kultarannassa tehty Al Jazeera
-televisiokanavan suora haastattelu presidentti Tarja Halosen
kanssa. Qatarilainen Al Jazeera on
hyvin suosittu myös Syyriassa, Jordaniassa ja Libanonissa. Kansainvälisten uutistoimistojen uutisia
presidentti Halosen vaalivoitosta
tammikuussa julkaistiin kaikissa
maiden valtakunnallisissa tiedotusvälineissä.
Suomalaisten urheilijoiden kansainvälinen menestys huomioitiin
perinteiseen tapaan. Erityisesti
julkaistiin kansainvälisten uutistoimistojen kirjoituksia moottoriurheilijoiden Marcus Grönholmin
ja Kimi Räikkösen saavutuksista. •
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Libanonin kriisi nosti Suomenkin otsikoihin
Jordania, Libanon ja Syyria
33 päivän sota Libanonissa heti
Suomen
EU-puheenjohtajakauden alkajaisiksi nosti EU:n
roolin ja sitä kautta puheenjohtajamaan jonkin verran otsikoihin.
Syyrian viralliset viestimet uutistoimisto SANA ja hallituksen
äänenkannattaja Tishreen julkaisivat heinäkuussa tiedotteen, jonka mukaan puheenjohtajamaan
ulkoministeri Erkki Tuomioja
oli soittanut syyrialaiselle virkaveljelleen Walid al-Moallemille
kiittääkseen Syyriaa EU:n puolesta EU-kansalaisten evakuoimisen
helpottamisesta
Libanonissa.
Lisäksi ministerit olivat uutisen
mukaan keskustelleet Libanonin
tilanteesta ja Lähi-idän konfliktin
kokonaisratkaisun tärkeydestä.
Heinäkuussa SANA julkaisi
myös uutisen Syyrian tiedotusministerin Mohsen Bilalin ja
suurlähettiläs Pertti Harvolan
tapaamisesta, jossa keskusteltiin
Libanonin tilanteesta sekä Syyrian ja EU:n suhteista. Kirjoituksen
mukaan Bilal kertoi Harvolalle
toivovansa EU:n ottavan yhä
merkittävämmän roolin EuroVälimeri-perheen yhteisten etujen nimissä alueen ongelmien
ratkaisemiseksi.
Turkin
EU-jäsenyysneuvotteluista kirjoitettiin alueen sanomalehdissä laajalti, ja useimmiten
mainittiin puheenjohtajamaa tai
laajentumiskomissaari Olli Rehn.
Marraskuussa Syrian Times välitti
Reutersin uutisen pääministeri
Matti Vanhasen keskusteluista
Turkissa maan jäsenyydestä.
Syyrialaisessa Baladna-iltapäivälehdessä julkaistiin myös kansainvälisten
uutistoimistojen
uutinen Vanhasen avioerosta.
Syyrian television alueuutislähetyksessä ja paikallisessa valtalehdessä Al Furatissa kerrottiin

Libanonissa olleista suomalaisista osa evakuoitiin Kyprokselle Kriti II
-laivalla. Kuva: Pasi Tuominen.

Evakuoitavat vaelsivat matkalaukkuineen kohti satamaa Beirutissa. Kuva:
Pasi Tuominen.

EU:n kaupallisten neuvosten tutustumismatkasta Syyrian öljy- ja
kaasukeskukseen Der ez Zooriin
ja siellä pidetystä kokouksesta
kauppakamarin edustajien kans-

sa. Työryhmän puheenjohtajaa,
suomalaista
ministerineuvosta
Hans Ottelinia haastateltiin useaan otteeseen. •
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Suomen ulkoministeri tuli
israelilaisille entistäkin tutummaksi
Israel
Suomi sai heinäkuun alussa alkaneen Libanonin kriisin vuoksi
runsaasti mediahuomiota Israelissa, ja sen näkyvyys lisääntyi
huomattavasti. EU nousi sodan
kuluessa israelilaisittain ajateltuna odotettua tärkeämmäksi
toimijaksi, joten on luonnollista,
että Suomi puheenjohtajana sai
osansa julkisuudesta. Ulkoministeri Erkki Tuomiojan Lähi-idänvierailu ja Tel Avivissa pidetty
yhteinen lehdistötilaisuus ulkosuhteista vastaavan komissaarin
Benita Ferrero-Waldnerin kanssa
samoin kuin ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula
Lehtomäen ja kehitysyhteistyön
ja humanitaarisen avun komissaarin Louis Michelin vierailu
lehdistötilaisuuksineen edesauttoivat julkisuutta.
Tuomiojan Libanonin tilannetta käsitellyttä Rooman kokousta
koskeva kommentti “EU ei näyttänyt Israelille vihreää valoa”
uutisoitiin erityisen laajasti. Se
sai myös sähköisessä mediassa
paljon yleisövastineita. Samoin
laajaa huomiota sai se, kun Tuomioja vastasi Israelin “EU:lta
vihreä valo” -lausuntoon sanoen
sen olevan täysin väärä tulkinta.
Kaikkein merkittävimmäksi
lehtijutuksi tässä yhteydessä
nousi seniorikolumnisti Akiva
Eldarin kirjoittama Tuomiojan
laajahko haastattelu Ha’aretz-lehdessä. Haastattelussa ministeri
kommentoi
rauhanturvaajien
lähettämistarvetta, Suomen roolia
rauhanturvaajien lähettämisessä
sekä sodan aiheuttamia lisävaaroja, kuten mahdollista Hizbollahin vahvistumista.
On huomionarvoista, että Tuomioja oli Israelissa kohtalaisen

Israelin ulkoministeri Tzipi Livni keskusteli Libanonin kriisistä EU:n tuoreen puheenjohtajamaan ulkoministerin Erkki Tuomiojan kanssa HelsinkiVantaan lentokentällä heinäkuun 4. päivänä. Kuva: Vuokko Ritari.

tunnettu hahmo jo ennen puheenjohtajuuden alkamista.

Suomen koululaitos on
Israelin median suosikki
Toinen Suomeen liittyvä aihe
Israelissa oli suomalainen yhteiskuntajärjestelmä, erityisesti
koululaitos, joka on jo vuosia
ollut median suosikki. Globeskauppalehden erikoisnumerossa
käsiteltiin eri maiden vahvuuksia. Suomi nousi poikkeuksellisesti mukaan kolmessa eri jutussa. Suomen koululaitoksen
kansainvälistä menestystä pidettiin yllättävänä, koska Suomi ei
panosta rahallisesti eniten koululaitokseen. Toisaalta opettajien
hyvää koulutusta ja valinnanvapautta koulukohtaisia opetussunnitelmia laadittaessa pidettiin

selittävinä tekijöinä.
Lehti kirjoitti myös Nokian menestyksestä. Sen katsottiin ainakin osittain liittyvän
opetusjärjestelmään eli hyvin
koulutettuun työvoimaan, jota
Suomessa on ollut helposti saatavilla juuri yleisesti korkean koulutustason ansiosta.
Muuten Suomesta kirjoitettiin
lähinnä matkailun ja kauppasuhteiden näkökulmista.
Määrällisesti Suomen EUpuheenjohtajuuteen
liittyviä
tai ainakin puheenjohtajuuden
mainitsevia juttuja julkaistiin
huomattavasti enemmän kuin
pelkkiä Suomi-aiheisia juttuja. Toisaalta Suomi-jutut olivat
paremmin tutkittuja ja laajempia
reportaaseja. •
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Suomalainen Lähi-idändiplomatia valokeilassa
Egypti
Suomi näkyi egyptiläisessä mediassa merkittävästi aiempia
vuosia enemmän, mikä johtui
sekä
EU-puheenjohtajuudesta
että Lähi-idän jännittyneestä tilanteesta. Alueelliset tapahtumat
toivat Suomen diplomatian ja
korkeantason vierailut egyptiläismedian keskipisteeseen. Suomen
kannanotot EU-puheenjohtajana
Libanonin kriisin eri vaiheissa,
samoin kuin esimerkiksi Gazan humanitaarisesta tilanteesta ja Rafahin rajanylityspaikan
avaamisen välttämättömyydestä
huomioitiin laajalti lehdistössä.
Sävy oli kautta linjan myönteinen. Suurlähettiläs Hannu Halinen antoi useita tv-haastatteluja,
joissa käsiteltiin näiden teemojen
lisäksi Suomen ja Egyptin kahdenvälisiä asioita.
Ulkoministeri Erkki Tuomioja
vieraili useaan otteeseen alueella
etsiessään ratkaisua Libanonin
kriisiin, joka käynnistyi juuri
Suomen ottaessa kesällä puheen-

johtajavastuun itselleen. Tuomiojan Kairon-vierailun yhteydessä
edustusto järjesti elokuussa lehdistötilaisuuden, jossa Tuomioja
tapasi paikallisia, alueellisia ja
kansainvälisiä toimittajia. Haastattelu julkaistiin Egyptian Gazettessa sekä lähetettiin Nile TV ja
Nile News -televisiokanavilla.
Presidentti Tarja Halonen
antoi elokuussa Suomen Kairon-suurlähetystön
aloitteesta
ainutlaatuisen lähes tunnin haastattelun qatarilaisella Al Jazeera
-televisiokanavalla.
Miljoonia
tavoittanut haastattelu, joka käsitteli pääasiassa Lähi-idän tilannetta, toi Suomea lähemmäksi
tavallisia arabeja, sillä televisio
on Lähi-idässä sanomalehtiä vaikutusvaltaisempi media.
Suomi tuli myönteisesti esille
Egyptin
ympäristöministerin Maged Georgen kesäisen
Suomen-vierailun ja lokakuussa
Kairossa järjestetyn Euromedympäristöministerikokouksen

aikana. Tampereen Euromedulkoministerikokous marraskuun
lopussa, johon myös Egyptin
ulkoministeri Ahmed Aboul
Gheit osallistui, huomioitiin
egyptiläismediassa myönteisesti.
Joitakin kriittisiä kannanottoja
EU:n hajanaisuutta ja Euromedprosessia kohtaan esiintyi esimerkiksi Al Ahram Hébdossa ja Al
Ahram Weeklyssä, mutta puheenjohtajamaata ei arvosteltu.
Kokonaisarviot
Suomen
puheenjohtajakaudesta
olivat
myönteisiä. Pääpaino arvioissa
oli luonnollisesti Lähi-idän tapahtumien hoidossa. Kun hallituksen puolivirallisen Al Ahram
-sanomalehden
Helsingissä
työskennellyt
kirjeenvaihtaja
Azer Farouk kuvaili joulukuussa
Suomen
puheenjohtajakauden
menestyneen vain “kalpeasti”
Venäjän ja Turkin rintamilla,
Lähi-idän politiikka oli kokonaan
arvostelun ulkopuolella. •

Tuomiojan kirje julkaistiin
Egypti
Toinen vuotta leimanneista mediatapahtumista oli tanskalaislehdessä julkaistut pilapiirrokset
profeetta Muhammadista. Egyptiläismedia
kampanjoi
tanskalais- ja jossain määrin myös
norjalaistuotteiden boikotoinnin
puolesta. Suomi esitettiin muista
Pohjoismaista poiketen lähes yksinomaan myönteisessä valossa.
Yhden ainoan kerran egyptiläismedia yhdisti Suomen pilapiirroksiin, kun Al Ahram -sanomalehden
tunnettu kolumnisti Ezzat Al

Saddani kirjoitti helmikuussa,
ettei islaminvastainen kampanja
pysähtynyt Tanskan ja Norjan rajoilla vaan levisi muihin Euroopan
maihin kuten Ruotsiin, Suomeen,
Alankomaihin, Ranskaan, Saksaan
ja Espanjaan. Suurlähetystö pyrki
korjaamaan virheet ja estämään
Suomen kielteisen sotkeutumisen
tapaukseen.
Suomen kantaa korostivat
helmikuussa Al Ahramissa julkaistu Erkki Tuomiojan kirje islamilaisten maiden tiedotusvälineille

sekä englanninkielisessä Egyptian
Gazette -sanomalehdessä julkaistu
pääministeri Matti Vanhasen lausunto suomalaisverkkosivuilla olleista pilakuvista. Suomi pystyi
ottamaan etäisyyttä tapahtuneeseen. Lisäksi suurlähettiläs Hannu
Halinen teki antamissaan haastatteluissa selväksi Suomen suhtautumisen. •
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Suomen naispresidentti kiinnosti
Saudi-Arabiassa
Saudi-Arabia
Presidentti
Tarja
Halonen
nousi tavanomaista useammin
esille
Saudi-Arabian
tiedotusvälineissä. EU:n puheenjohtajakaudella Halonen esiintyi
säännöllisesti eri kansainvälisten kokousten ja konferenssien
yhteydessä, ja uutistoimistot lainasivat ajoittain hänen lausuntojaan. Halosen kesällä Al Jazeera
-uutiskanavalle antama haastattelu sai Libanonin kriisin takia
huomiota myös muissa SaudiArabiassa seurattavissa tiedotusvälineissä. Poliittisten teemojen
ohella Al Jazeeran haastattelussa
kiinnitettiin huomiota Halosen
kolmeen selitykseen Suomen
menestyksen tekijöistä: “Koulutus, koulutus, koulutus”.
Eräs
Saudi-Arabian
arabiankielinen
aikakauslehti
kirjoitti naispuolisista valtionpäämiehistä. Yhtenä esimerkkinä oli
Suomen presidentti, jonka poliittista uraa käytiin artikkelissa
läpi. Samalla kiinnitettiin huomiota Tarja Halosen ensimmäiseen
presidentinvaalikampanjaan, jossa otettiin esille rohkeasti vähemmän suosittujakin aiheita, kuten
vähemmistöjen oikeudet. Jotkut
Saudi-Arabian lehdet nostivat
Halosen kirjoituksissaan esille myös mahdollisena tulevana
YK:n pääsihteerinä.
Lehdissä huomioitiin myös
amerikkalaisen tv-tähden Conan
O’Brienin
kiinnostus
presi-

Arabiankielisen Al-Jazeera-kanavan toimittaja Ahmed Mansour haastatteli tasavallan presidentti Tarja Halosta suorassa lähetyksessä Kultarannasta elokuussa. Kuva: Tasavallan presidentin kanslia.

denttiä ja Suomea kohtaan ja
hänen vierailunsa Suomessa ja
Presidentinlinnassa.
Lehdissä
arvuuteltiin myös näiden tapahtumien vaikutusta Tarja Halosen
uudelleenvalintaan.
Muuten Suomi näkyi SaudiArabian tiedotusvälineissä tavalliseen tapaan varsin vähän, joskin
julkisuus oli pääosin myönteistä.
EU:n puheenjohtajuus toi paljon sellaista julkisuutta, jota ei
muuten olisi saatu. Erityisesti
Libanonin kriisin aikana seurattiin EU:n puheenjohtajan lausuntoja ja toimia. Pääosa artikkeleista

oli tosin eri uutistoimistojen tuotantoa.
Näkyviä
nimiä
puheenjohtajuuden
aikana
olivat
presidentti
Halosen
ohella
ulkoministeri Erkki Tuomioja
ja pääministeri Matti Vanhanen.
Myös EU:n laajentumiskomissaari Olli Rehn oli esillä erityisesti syksyllä, kun keskustelu
Turkin EU-jäsenyydestä tiivistyi. Turkin EU-jäsenyys liitettiin
lehtikirjoittelussa usein myös islamilaisen maailman ja Euroopan välisiin suhteisiin. •

Uusimmat mediakatsaukset myös RSS-syötteenä
http://formin.finland.fi/ajankohtaista/mediakatsaukset
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Nokia ylivoimaisin uutisaihe
Arabiemiraateissa
Arabiemiraattien liitto
Suomea käsiteltiin sekä Arabiemiraattien liiton englanninkielisissä sanomalehdissä Gulf Newsissä ja
Khaleej Timesissa että arabiankielisessä Al Ittihadissa edellisten
vuosien tapaan ytimekkäästi mutta myönteisesti.
Nokia oli lehtien ylivoimaisesti
yleisin Suomeen liittyvä uutisaihe. Nokian tarjouskilpailuvoitto
uuden GSM/GPRS- ja 3G-verkon
rakentamiseksi Arabiemiraattien
liiton toiselle teleoperaattorille
toi Nokialle runsaasti palstatilaa.
Khaleej Times julkaisi Wall Street
Journalin artikkelin Nokian uudesta toimitusjohtajasta Olli-Pekka
Kallasvuosta.
Presidentinvaalit ja presidentti
Tarja Halosen vaalivoitto uutisoitiin näkyvästi. Halosesta kirjoitettiin myös englanninkielisen
Khaleej Timesin julkaisemassa laajassa naisvaltionpäämiehiä käsittelevässä artikkelissa.

Gulf Newsin ja Khaleej Timesin
julkaisemat erilliset Suomi-liitteet kertoivat Suomen historiasta,
kulttuurista, luonnosta, saunasta,
koulutuksesta ja korkeasta teknologiasta.
Pianisti Juho Pohjosen esiintyminen Abu Dhabissa sekä Sharjahin emiraatin perinnepäivien
arabiankielinen Kalevala-tapahtuma ja 13-vuotiaan Anttu Koistisen
kantele-esitys mainittiin arabiankielisissä tiedotusvälineissä. Euroviisuista ja Lordista kirjoitettiin
maantieteellisestä
välimatkasta
huolimatta sivukaupalla. Suomalaista muotoilua ja Helsingin
designkorttelihanketta käsiteltiin
Gulf Newsissä. Arabiemiraattien
liitossa asuvien suomalaisten taiteilijoiden kokoamasta yhteisnäyttelystä kirjoitettiin arabian- ja
englanninkielisissä sanomalehdissä.
Kimi Räikkönen mainittiin

urheilu-uutisissa usein. Räikkönen
uutisoitiin näkyvästi Dubain kaduilla järjestetyssä Team McLarenMercedesin testiajossa. Golfaaja
Ursula Wikström sai julkisuutta
taistellessaan voitosta Dubai Ladies Masters -golfturnauksessa
seitsemännelle kuukaudelle ehtineestä raskaudestaan huolimatta.
Erikoisemmista
uutisista
kännykänheittokilpailu
ylitti
arabiankielisen Al Ittihad -sanomalehden uutiskynnyksen. Lehti
kertoi kännykänheiton olevan
Suomen viimeisin panos epätavallisten urheilulajien joukkoon löylynoton ja eukonkannon lisäksi.
Uuden eksoottisen urheilulajin
saloista kerrottiin yksityiskohtaisesti.
Suomen EU-puheenjohtajuutta
sekä sisä- ja ulkopolitiikkaa seurattiin lähinnä kansainvälisten uutistoimistojen tarjoamien uutisten
muodossa. •

Ihmisoikeusjulkilausumat herättivät
iranilaismedian
Iran
Iranilaistiedotusvälineiden
raportointi Suomesta oli aikaisempien vuosien tapaan ohutta.
Suomi nousi vuoden aikana
satunnaisesti esiin lähinnä EUpuheenjohtajuuden,
Nokian
tai urheilumenestyksen vuoksi. Suomea koskevista artikkeleista huomattava osa oli
kansainvälisiltä uutistoimistoilta
lainattuja.
Vuoden
poliittisista
tapahtumista huomioitiin EUpuheenjohtajuuden
ohella

presidentinvaalit, nekin melko
lyhyesti.
Puheenjohtajakaudella iranilaismedian raportointi Suomen
toiminnasta oli usein tarkoitushakuista ja korosti Iranin
näkökulmia. Suomen tehokas
ihmisoikeuspolitiikka julkilausumineen aikaansai puheenjohtajakauden aikana satunnaisia
reaktioita iranilaistiedotusvälineissä, kun iranilaisviranomaiset
pyrkivät kumoamaan esitetyn arvostelun.

Menestyneet
suomalaiset
urheilijat, kuten Jarkko Nieminen ja Kimi Räikkönen, mainittiin vuoden kuluessa useita
kertoja lehtien urheilusivuilla.
Myös
jääkiekkomaajoukkueen
menestys Torinon talviolympialaisissa huomioitiin. Kulttuurin
saralla yksittäisiä mainintoja
saivat Eija-Liisa Ahtilan Artes
Mundi -palkinto sekä iranilaisfilmien osallistuminen Tampereen elokuvafestivaaleille. •
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Suomi sai ennennäkemätöntä
julkisuutta
Marokko
Suomi ei liene koskaan ollut
Marokossa niin laajasti ja monipuolisesti julkisuudessa esillä
kuin vuonna 2006. EU-puheenjohtajuus ja samalla tiivistyneet
Suomen ja Marokon suhteet
lisäsivät selvästi Suomen kiinnostavuutta Marokon mediassa.
EU-puheenjohtajakautta kommentoivat kirjoitukset perustuivat useasti AFP:n ja Reutersin
aineistoon. Heinäkuun alussa
ranskankielinen päälehti Le Matin
julkaisi kaksi suurikokoista kirjoitusta, joissa käsiteltiin kauden
haasteita jäsenmaiden kansalaisten euroskeptisyydeen ja unionin
laajentumisen valossa.
Paikalliset lehdet huomioivat
Suomen panostuksen Rabatissa
heinäkuussa pidetyssä EU:n ja
Afrikan välisessä ministeritason
muuttoliike- ja kehityskokouksessa. Kolme Marokossa järjestettyä Barcelonan prosessiin liittyvää
Euromed-kokousta – naisten
asemaa käsittelevän konferenssin valmistelukokous, PohjoisAfrikan
demokratiaseminaari
ja kansalaisyhteiskuntafoorumi
– pääsivät samoin myönteisesti
sekä painettuun että sähköiseen
mediaan.
Euromed-ulkoministerikokouksesta kirjoitti Tampereella
vieraillut Aujourd’hui le Maroc
-lehden toimittaja. Puheenjohtajakauden tuloksista viikkolehti La
Gazette du Maroc haastatteli väliaikaista asiainhoitajaa Ingmar
Strömiä, mutta kirjoitus julkaistiin vasta vuoden 2007 puolella.
Media seurasi myös poliittisen
tason kahdenvälisiä vierailuja,
joita oli ennätysmäärä. Marokon
pääministeri Driss Jettoun huhtikuisesta
Helsingin-vierailusta
kerrottiin Le Matin ja Libération

Suomi osallistui heinäkuussa Rabatissa pidettyyn euro-afrikkalaiseen muuttoliikettä ja kehitystä käsitelleeseen ministerikokoukseen. Kuvassa ulkoministeri Miguel Ángel Moratinos Espanjasta, Mohamed Benaïssa Marokosta,
C. Gadio Senegalista ja Erkki Tuomioja. Kuva: Ingmar Ström.

-lehdissä. Kahdesti Suomessa
vierailleen parlamentin puhemiehen
Abdelwahad
Radin
käynneistä ensimmäinen ylitti
uutiskynnyksen. Vierailun alla
asiainhoitaja antoi haastattelun
La Gazette du Marocille.
Maaliskuussa Le Matin julkaisi
AFP:n kirjoituksen ulkoministeri
Erkki Tuomiojan aikomuksesta vahvistaa kulttuurien välistä
vuoropuhelua profeetta Muhammadia koskevien tanskalaisten
pilapiirrosten aiheuttaman kohun
jälkeen.
Toukokuussa Suomi sai osakseen päinvastaista huomiota.
Islamistisen MUR-liikkeen arabiankielinen päivälehti At-Tajdid
kirjoitti vahvasti arvostelevaan
sävyyn Lordin euroviisuvoitosta.
Suomalaista yhtyettä luonnehdittiin saatananpalvojaksi. “Kulttuurin vähäpätöistä merkitystä
suurelle osalle nuorisoa tietyissä
länsimaissa heijastaa sekin outo
yksityiskohta, että juuri tämä
ryhmä voitti kyseisen laulukilpailun...”, lehti kirjoitti.

Marras-joulukuun vaihteessa
järjestetty Espoon kulttuurifoorumi saattoi mediasaldon plussan puolelle. Suomeen kutsuttiin
kaksi toimittajaa seuraamaan foorumin keskusteluja, joihin osallistui
useita
marokkolaisia
modernin islamin asiantuntijoita.
Le Matin julkaisi seminaarista
kaksi kirjoitusta. Lisäksi se antoi
palstatilaa Suomessa asuvia marokkolaisia koskevalle jutulle ja
kahden sivun Helsinki-esitykselle
matkailuliitteessään. Runsas värikuvitus oli lainattu suomalaisesta
kuvapankista.
Suomen osallistumisesta EU:n
paikallisiin filmiviikkoihin ja Rabatin jazzfestivaaliin kirjoitettiin,
kuten presidentti Tarja Halosen
uudelleenvalinnasta,
Suomen
johtaja-asemasta
kansainvälisessä korruptioindeksissä sekä
Nokian ja Stora Enson kaupallisen toiminnan kehittymisestä.
Suurlähetystön kansalaisjärjestöjä
tukevat hankkeet pääsivät sekä
televisioon että lehtiin. •
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Outoudessaan kiehtova maa
Algeria ja Tunisia
Algerian ja Tunisian tiedotusvälineet huomioivat Suomen
aiempien vuosien tapaan melko
satunnaisesti. Alueen media keskittyi arabi- ja muslimimaailman
tapahtumiin. Julkisuutta saivat
myös tärkeät kumppanimaat,
kuten Ranska, Italia ja Espanja.
Myös Yhdysvaltojen toiminta huomioitiin näkyvästi.
Suomi esitettiin useimmiten
pohjoisena ja eksoottisena maana,
jossa kiinnostavaa olivat korkean
kilpailukyvyn, informaatio- ja
kommunikaatioteknologian
ja
Nokian lisäksi kulttuuriset erikoisuudet - luminen talvi sekä
sauna. Toisinaan myös ikävämmät
yhteiskunnalliset piirteet, kuten
alkoholinkäyttö tai parisuhdeväkivalta, nousivat esiin.
EU-puheenjohtajuutta ei suoranaisesti käsitelty kuin suurempien
tapahtumien yhteydessä ja lähinnä yleisen uutisoinnin tasolla.
Libanonin kriisin aikana Suomen
toiminta puheenjohtajamaana saavutti runsaasti myönteistä huomiota. Lähinnä julkisuutta saatiin
kansainvälisen median, esimerkiksi Al Jazeeran kautta, mutta myös
alueen lehdistö kirjoitti ahkerasti
aiheesta. Al Jazeeran lähettämä
presidentti Tarja Halosen haastattelu herätti Tunisiassa vilkasta
keskustelua ja Suomen toimintaa
tukevia mielipiteitä.
Toukokuussa
Tunisian
ulkoministerin Adbelwahab Abdallahin
Suomen-vierailusta
uutisoitiin niin painetussa kuin
sähköisessäkin mediassa. Samoin
huomioitiin Suomen eduskunnan
sosiaali- ja työjaoston vierailu Tunisiaan.
Talousuutisointia
hallitsivat
erityisesti Pariisin klubin sitoumusten puitteissa toteutetut Algerian velkajärjestelyt. Algeria
allekirjoitti kesäkuussa Alger’ssa
Suomen
kanssa
sopimuksen

Pohjoisafrikkalaiseen koristeellisuuteen ja värikylläisyyteen tottuneille tunisialaisille muotoilun opiskelijoille suomalaisen designin näyttely toi tuulahduksen virtaviivaisesta Pohjolasta. Kuva: Martti Napola.

lähes 12 miljoonan dollarin velkojen takaisinmaksusta. Tapahtuma uutisoitiin laajalti Algerian
lehdistössä. Tunisian talousuutisoinnissa oli mainintoja Suomen
informaatioteknologiasta ja erityisesti Stonesoftin sekä Nokian
toiminnasta.
Kulttuuriuutisointi oli EUpuheenjohtajuudesta johtuen tavallista runsaampaa. Suomi järjesti
puheenjohtajakaudellaan Tunisiassa kaksi näyttelyä: suomalaista
muotoilua ja osaamista esittelevän
näyttelyn Inspirations - le design
finlandais pour un monde meilleur sekä Eduskunta 100 vuotta
-juhlavuoden kiertävän näyttelyn.
Varsinkin
muotoilunäytte-

lyn saama julkisuus oli tavallista
selkeästi runsaampaa. Suomi näkyi
televisiossa usealla eri kanavalla ja
myös lehdistössä. Muun muassa
Tunisian ranskankielisen lehdistön
päälehti La Presse julkaisi sunnuntailiitteessään muotoilunäyttelyn
toteuttajan, Designmuseon entisen
johtajan Jarno Peltosen haastattelun.
Joulukuussa keskeinen arabiankielinen lehti As Sabah julkaisi
etusivullaan kattavan artikkelin
Suomen muslimivähemmistöstä.
Lisäksi Suomesta tuotiin mediassa
esiin presidentinvaalit sekä tammikuun ennätyspakkaset. •

