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Menestyvä
oppilas
voi hyvin
Oppilaiden koulumenestys
on sidoksissa heidän hyvinvointiinsa.

Tuore tutkimus kertoo, että
vaurailla alueilla sijaitsevissa kouluissa opiskelevat ja
opinnoissaan menestyvät
lapset voivat keskimääräistä
paremmin.
– Samoissa kouluissa
opiskelijat toisaalta kokevat
koulunkäynnin raskaaksi ja
heillä on stressistä johtuvia
niska- ja hartiasärkyjä, Opetushallituksen erikoistutkija Jorma Kuusela kertoi
maanantaina Kouluterveyspäivillä Tampereella.
Sosiaali- ja terveysalan
tutkimus- ja kehittämiskeskuksen Stakesin tutkimusprofessori Matti Rimpelä kertoo, että tämänvuotisen Kouluterveyskyselyn perusteella koulujen työolot
ovat parantuneet koko
maassa neljän viime vuoden
aikana. Hänen mukaansa
kuntien ei tule tyytyä tilastoihin vaan niiden pitää tietää tarkoin omien koulujensa tilanne.
(STT)

Suomeen voitto
atk-kisassa

Espanjassa pula
vanhuspalveluista
Espanjassa asuvat suomalaisvanhukset tarvitsevat
uusia palveluja.

Moni eläkeläinen palaa Aurinkorannikolta kotimaahan
elämänsä ehtoopuolella viimeistään silloin, kun arkiaskareet eivät suju. Tulevaisuudessa suomenkielisten hoivapalvelujen kysynnän ennustetaan kasvavan,
sillä Espanjassa oleskelevien
”muuttolintujen” joukko
harmaantuu ja rapistuu.
Muuutto Espanjaan on
kasvanut huimasti EU-jäsenyyden myötä, Suomi-Seuran seniorineuvoja Helena
Balash kertoo. Vuosittain
Espanjassa oleskelee talviaikaan 20 000–25 000 suomalaista, joista enemmistö on
ikäihmisiä.
Asukasmäärän kasvaessa
myös suomenkielinen palvelutarjonta on paisunut.
Ravintoloiden lisäksi Aurinkorannikolla toimii esim.

• Ulkosuomalaisten palvelujärjestö Suomi-Seura on järjestänyt vuodesta 1999 alkaen
kursseja Espanjaan lähteville
eläkeläisille.
• Eläkepäiviksi Espanjaan
-kurssi antaa tietoa muuttamiseen liittyvistä paperiasiosta,
terveydenhuollosta ja verotuksesta. Kurssimateriaalin saa
seurasta myös info-pakettina.

asiointitoimistoja, jotka auttavat vaikkapa veroilmoituksen täyttämisessä.
Tuorein vanhuspalvelu
on Fuengirolassa sijaitseva
hoivakoti Girasol.
– Haluamme tarjota vaihtoehdon palvelutalon ja hotellin väliltä, apulaisjohtaja, sairaanhoitaja Katariina
Salmelin kertoo.
Kesäkuussa avatussa ”luksuskodissa” on 46 asiakaspaikaa 21 huoneessa. Asuk-
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Kilpailut Espoolainen Veli
Peltola on voittanut kultaa
kansainvälisessä koululaisten tietotekniikan olympialaisissa. Hopealle kipusivat Juha Arpiainen Virolahdelta ja Ville Mäkynen Ylivieskasta, pronssia sai Markus Ojala Porista.
Kisa järjestettiin Wisconsinin yliopiston Parksiden
kampuksella lähellä Chicagoa Yhdysvalloissa. Mukana
oli kaikkiaan 265 osanottajaa 75 maasta.
(STT)

Laukko YK-liiton
johtajaksi
Valinnat Suomen YK-liiton
hallitus on valinnut Helena
Laukon liiton uudeksi toiminnanjohtajaksi.
Hän
aloittaa työskentelynsä YKliitossa 15. lokakuuta.
– Laukolla on laaja kokemus kansainvälisestä toiminnasta ja hän tuntee
myös suomalaisen järjestökentän hyvin, valintaa perusteltiin.
Laukko toimi aiemmin
Kansainvälisen
solidaarisuussäätiön toiminnanjohtajana. Paikkaa haki yli
60 henkilöä, ja valintaa
luonnehdittiin vaikeaksi hakijoiden korkean tason takia.
(STT)

Mies jumittui
naisten vessaan
Sattumat Uusiseelantilaisen miehen vessareissu
päättyi nolosti sunnuntaina Petonen kaupungissa,
kertoi Dominion Post -sanomalehti maanantaina. Mies
oli päättänyt lainata naisten toilettia, koska miesten
huussi oli suljettu. Vahtimestari lukitsi miehen vahingossa vessaan peräti 18
tunniksi. Epäonninen mies
pääsi vapauteen vasta, kun
ohikulkijat kutsuivat poliisin paikalle.
(STT-DPA)

Losevon kylässä Venäjällä järjestettiin kellumiskilpailu,
jossa apuvälineinä oli puhallettavia nukkeja. Vuoksa-joessa
noin 60 osallistujaa kellui kilpaa kilometrin matkan. (Metro)

Sars vaivaa edelleen
Aasian-matkailua
Vaikka sars-epidemia on julistettu voitetuksi, eivät Aasian matkailun huolet ole
ohi.

Tauti on vienyt turistit myös
Kaakkois-Aasiasta, missä sarsia ei muutamaa tapausta
lukuun ottamatta ole edes
tavattu.
Matkailijakadosta kärsivät Kaakkois-Aasian maat ja
lentoyhtiöt ovat kehittäneet
erilaisia tempauksia maahantulijoiden houkuttelemiseksi. Thaimaan lentoyhtiö Thai Airways on alkanut
jakaa ilmaisia lippuja: jokaisella yhtiön vuorolla arvotaan ilmainen lentomatka Thaimaahan.

kaiden käytössä on lääkärin
lisäksi hammaslääkäri, fysioterapeutti ja kampaaja.
Edullisimmillaan täysihoito
maksaa vajaat tuhat euroa
kuukaudessa.
Tällä hetkellä Girasolissa
on kahdeksan asukasta ja 18
työntekijää, joista kolme on
suomalaisia. Asiakaskunta
on kansainvälistä, mutta
Salmelinin mukaan suomenkielistä palvelua saa ympäri vuorokauden.
Girasol etsii parhaillaan
lisää työvoimaa. Ongelmana
on, että suomalainen hoitoalan tutkinto pitää laillistaa
Espanjassa, mikä vie aikaa.
Aikaisemmin Aurinkorannikolla on toiminut pienempiä, yksityisiä perhekoteja. Yksityisomisteiset kodit uudistavat vanhuksia
palvelevien Suomi-kotien perinteitä. Säätiöiden perustamia Suomi-koteja on mm.
Yhdysvaltain Floridassa ja
Kanadassa.
Aino Pajukangas

SUOMI-SEURASTA
TIETOA MUUTOSTA

Thaimaan matkailijamäärät ovat romahtaneet alkuvuodesta. Esimerkiksi
huhtikuussa matkailijoita
oli enää kolmannes viime
vuoden vastaavasta määrästä ja hotellien keskimääräinen käyttöaste vain 25 prosenttia.
Finnair on saanut Singaporen ja Hongkongin koneensa täyteen ryhtymällä
myymään kanta-asiakkailleen huomattavan edullisia
lippuja. Syyskuun alkupuolelle voimassa oleva tarjous
edellyttää 14 000:ta pistettä.
Lippu Bangkokiin maksaa
vain 295 euroa, kun vastaavasta lipusta saa yleensä pulittaa noin tuhat euroa. (STT)
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Sadan vuoden poissaolon
jälkeen ensimmäiset sudet

ovat levittäytyneet Saksaan
Puolan rajan yli.
Sudella on ollut erityisen
suuri merkitys saksalaisille.
Sekä muinaiset germaaniheimot että myöhemmin
natsit ylistivät suden kykyjä
metsästävänä petona. Toisaalta susi on demonisoitu
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Sailaksen
suosikkipoika

T

unnustan. Vihaan valtiosihteeri Raimo
Sailasta, vaikken ole koskaan edes tavannut
häntä.
Sailaksen mielestä maa on täynnä lusmuja, jotka
eivät tuota tarpeeksi. Hänelle elämä on kuin Yhdysvallat – yhä enemmän, vielä enemmän ja vähät
ihmisistä välittämättä. Sairas tuo Sailas.
Valtiosihteeri on ilmaissut erityisen huolensa
suomalaisista opiskelijoista. Siis siitä, että he eivät
valmistu tarpeeksi nopeasti ja halvalla valtion kirstuun rahaa tuottavaan työhön. Oppimisesta itsestään
Sailas ei ole kiinnostunut. Itse asiassa hänen mielestään liian oppineet ihmiset lienevät rasite: hehän
saattavat vaikkapa kyseenalaistaa valtiosihteerin
teesit.
Opiskelijoihin Sailas suhtautuu kuten Israel
palestiinalaisiin. Mitä enemmän ne kitisevät, sitä
kovempaa keppiä täytyy käyttää. Porkkanoita Sailas
ei tarjoa. Hän syö ne itse.

T

Viinialalle
ammattilaisia
Koulutus Ensimmäiset suomalaiset viinialan ammattilaiset ovat valmistuneet
Haaga-Perho Täydennyskoulutuksesta. Kuusi opiskelijaa läpäisi Wine and Spirit
Education Trustin (WSET)
vaativan Diploma in Wines
and Spirits -koulutuksen
loppukokeet.
Kaksivuotinen koulutus
koostui luennoista, viinikirjallisuuteen perehtymisestä ja viinien maisteluista. Tenteissä opiskelijat joutuivat maistamaan sokkoina 18 viiniä ja vastaamaan
esseekysymyksiin.
(STT)

Hiv:n yhdistelmälääke tehoton
Lääkkeet Hiv-infektiossa
käytetyistä lääkeyhdistelmistä yksi on osoittautunut
vaarallisen tehottomaksi.
Ziagenin, Epivirin ja Vireadin kolmoislääkitys on amerikkalaistutkimuksessa
osoittautunut tehottomaksi jopa puolella hiv-potilaista. Yhdistelmä ei ole potilailla laskenut virusmäärää
elimistössä ja on siten heikentänyt potilaiden hoitoa.
Suomessa kyseisen lääkeyhdistelmän käytöstä ei
ole tarkkaa tietoa. Lääkelaitokselta kerrotaan, että kyseessä on vain yksi kolmoislääkityksen muoto hiv-infektioon, eikä missään tapauksessa yleisesti käytetty.
(STT)

Susien paluu pelottaa saksalaisia
Jos suomalaisilla on sopeutumista karhujen ilmestymiseen lähimetsiin, näyttää
saksalaisilla olevan vastaavia pulmia susien palatessa
Saksaan.

Kolumni

monessa saksalaisessa kansantarinassa.
Sana wolf (susi) on yhä
yleinen Saksan nimistössä.
Se on osa monen paikkakunnan nimeä. Saksalaisen
riistan suojeluyhdistys on julistanut tämän vuoden Suden vuodeksi.
(STT-Reuters)

unnustan. Valtiosihteeri Raimo Sailas tuskin
vihaa minua, etenkään kun emme ole koskaan
tavanneet.
Itse asiassa voisin aiheuttaa Sailakselle ongelman.
Toisaalta kuulun siihen vihattuun ryhmään, jonka
opiskelut ovat venyneet yli suositellun ylimmäisajan
– ja ne venyvät edelleen. Toisaalta maksan joka vuosi
veroni kiltisti Suomeen, vaikken täällä valtion palveluja juuri käytäkään. Sitä paitsi ne lomat, joita opiskelulta jää, käytän tuottavan työn tekemiseen. Lomathan ovat tunnetusti Euroopassa aivan liian pitkiä.
Syyskuusta alkaen venyneitä opintojani tukee
Suomen sijasta Korean valtio, joten Sailas ei voi
oikein syyttää minua edes valtion tukien väärinkäytöstä. Itse asiassa tilanteenhan luulisi olevan
valtiosihteerin mielestä ihanteellinen: rahaa valuu
kirstuun samalla kun palveluja voi rauhassa karsia.
Voisin olla melkeinpä Sailaksen suosikkipoika.
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altion budjetti parsittiin kokoon ilman
opiskelijoille luvattuja lisätukia. Ministeri
Tanja Karpelan hymy oli herkässä, vaikka moni opiskelija joutuu miettimään mitä sitä talvella
söisi.
Kun aloitin opinnot, yliopiston ruoka-annos
maksoi kympin – siis markoissa. Nyt se on noin 40
prosenttia kalliimpi. Kova on inﬂaatio ollut kuuden
vuoden aikana Sailaksen Suomessa. Valtiosihteerin
mielestä tämäkin lienee loppujen lopuksi opiskelijoiden syytä.
Jos me todella haluaisimme valmistua nopeasti,
niin eihän siinä riitä aikaa ruokapöydässä istumiseen ja aterian nousevasta hinnasta ja laskevasta
tasosta murehtimiseen.
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unnustan. Kehun suomalaista koulutusjärjestelmää ulkomaisille ystävilleni. Meillä
kannustetaan ajattelemaan ja opiskellaan
myös elämää, ei pelkästään valtiota varten. Kaikkea
tätä vielä tuetaan kansainvälisesti verrattuna todella huikealla tavalla. Suomessa opiskelijat ovat tasaarvoisia, riippumatta vanhempien lompakon
painoarvosta.
Joka vuosi tämä kehuminen kuitenkin muuttuu
vaikeammaksi. Sailas kepittää opiskelemaan valmistumista ja valtiota varten. Maksuja korotetaan, muttei tukia. Tasa-arvo katosi jo kulman taakse.
Etelä-Koreassa asuu 45 miljoonaa ihmistä. He pohtivat parhaillaan, onko heillä todella varaa valita korkeaan koulutukseen sopivat vain valmiiksi rikkaimmasta kansanosasta, kuten tähän asti käytännössä on
tehty. Suomen viisimiljoonaisella kansalla yhden
kansanosan koulutukseen keskittymiseen ei taatusti
ole varaa.
En halua olla Raimo Sailaksen suosikkipoika.
Toivon vain valtiosihteerin joskus tarjoavan
porkkanoita kepin sijaan.

