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Pimp Your Union
”Eurooppa tarvitsee
tuumausta ja tuunausta.”
uroopan unioni on kesäkuusta 2005 lähtien ollut tuumaustauolla. Ranskan
kansanäänestys pisti perustuslakisopimuksen jäihin. Irvileukojen mukaan
tuumaustauko on tarkoittanut lähinnä taukoa tuumaamisesta.
Totta toinen puoli. EU:n perustuslakisopimus ei ole edennyt, ja laajentuminen
takkuaa. EU:ssa ei kuitenkaan ole kyse ensi sijassa instituutioista, vaan eurooppalaisten hyvinvoinnista. Siinä riittää tuunaamista.
EU -komissio ja jäsenmaat yhdessä – on nimenomaisesti päättänyt keskittyvänsä ihmisiä suoraan koskettaviin parannuksiin, ja tulokset näkyvät: palvelujen vapaa
liikkuvuus kohentuu, ulkomailla soitetut kännykkäpuhelut halpenevat, hiilidioksidipäästöjä vähennetään ja kemikaalien turvallisuutta valvotaan entistä paremmin.
Me Eurooppalaisessa Suomessa uskomme, että Euroopan integraatio on poliitikkojen paras keino kohentaa eurooppalaisten elämänlaatua. Perustuslakisopimuksen jumittuminen ei ole herättänyt meissä siis lämpimiä tuntemuksia. Jotain hyötyä
Ranskan ﬁaskosta kuitenkin on, jos sen seurauksena päättäjät muistavat jatkossa
ajatella ratkaisujaan yksittäisen ihmisen – äänestäjän ja kansalaisen – kannalta.

E

Iloa Eurooppa
-keskusteluun!

**
Loputtomiin ei rakenteita kuitenkaan voi vältellä. EU:n nykypäätöksenteko on parhaimmillaan raskasta ja heikoimmillaan lähes mahdotonta. Tämän huomasivat suomalaiset ministeritkin taannoisella EU-puheenjohtajakaudella; yksimielisyysvaatimus on kovin vaivalloinen, kun halutaan tuloksia.
EU:n rakenteiden uudistaminen tarkoittaa perustuslakisopimuksen elvyttämistä. Suunnitelmien mukaan perustuslakisopimus neuvoteltaisiin uusiksi seuraavan
vuoden aikana ja se astuisi voimaan jo 2009. Ajatus on kunnianhimoinen, muttei
mahdoton. Eurooppalainen Suomi seuraa perustuslakisopimusneuvotteluja tarkasti, ja pitää jäsenensä niistä ajan tasalla mm. seminaarien ja sähköpostitiedotteiden
avulla.
Toivotan menestystä edessä olevaan tuumausurakkaan. Ehkä sen jälkeen EU voi
taas keskittyä sisämarkkinoiden, kuluttajansuojan ja ympäristönsuojelun tuunaamiseen. Siis tuottamaan ihmisille oikeasti iloa Euroopasta. N
Lauri Tierala
Eurooppalainen Suomi ry:n toiminnanjohtaja
lauri.tierala@eurooppalainensuomi.ﬁ
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ikä siinä on, ettei EU-keskustelu Suomessa tunnu vilkastuvan millään?
Eduskuntavaaleissakin aiheesta vaiettiin tyystin – muutamia outoja vaalikonekysymyksiä lukuun ottamatta. Eurooppalaisen Suomen tapahtumissa poliitikot ovat usein todenneet, että mielellään keskusteltaisiin EU:sta, mutta kun
media ja kansa eivät kysele ja kiinnostu aiheista.
Ehkä ongelmana on, että EU-intoilijat odottavat tavalliselta kansalaiselta liikaa.
Suoraan vaaleilla valittu eduskunta on ollut olemassa 100 vuotta ja menepä silti kysymään maijameikäläiseltä valiokuntien toiminnasta. Ei varmasti tiedä – eikä toki tarvitsekaan tietää, mutta peruspalveluiden järjestämisestäpä tietää paljonkin.
EU:sta kysellään aina ensimmäisenä instituutiotietoutta. Onko se silloin ihme, että tekee mieli tarttua kovasti konkreettisiin susiin ja tervaan? Ministerineuvosto on
kaukana arjesta, petoeläin (edes Tervaleijona-pussin muodossa) ei.

M

**
Menisikö EU-viesti paremmin perille ja syntyisikö keskustelua, jos sille annettaisiin
aikaa? Nyt on syvennytty ja laajennuttu yhtä aikaa ja aika rivakasti. Muitakin uutisia pitäisi seurata.
Itse alan toivoa teknologian kehityksen jarruttamista, kun saan kodinkoneen, jota en osaa käyttää. Erilaisista tietoliikennevempeleistä puhumattakaan. Eihän siinä
mitään järkeä ole, mutta kuluttajana minulla on oikeus vaatia helppokäyttöisyyttä.
Jos en sitä saa, yritän jarruttaa kehitystä niin, että ehdin vauhtiin mukaan. Se putkiradio toimi ihan hyvin.
Sama pätee unioniin. Jos kansalaiset eivät pysy integraation syventymisessä ja
laajentumisessa mukana, sen vauhdin hidastamista saa vaatia – riippumatta siitä
onko se asioiden hoitamisen kannalta paras vaihtoehto. Jos käyttöohje ei ole helppolukuinen, sen muokkausta voi edellyttää. Vaikka sitten perustuslakikansanäänestyksissä, kuten Hollannissa ja Ranskassa kävi.
Kaiken instituutiopuheen keskellä on hyvä muistaa, että Eurooppa on myös iloinen asia. Tähän lehteen on koottu paljon iloja Euroopasta, intomielisiä debatteja ja
erilaisten eurooppalaisten näkökulmia. N

Iloisia lukuhetkiä!
Suvi Aherto
päätoimittaja
suvi.aherto@eurooppalainensuomi.ﬁ

Tämä lehti on osa ympäri Eurooppaa toteutettavaa Speak up Europe
-hanketta. Hanketta koordinoi Kansainvälinen Eurooppa-liike ja sen
toteuttamista tukee taloudellisesti Euroopan komissio. Komissio
ei vastaa tässä lehdessä annetuista tiedoista tai siinä esitetyistä
mielipiteistä,eikä niiden mahdollisesta myöhemmästä käytöstä.
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Eurooppalainen Suomi ry
Suvi Aherto
Indicio Oy
Keski-Uusimaa Oy, Tuusula
Painos 30 000 kappaletta
Painettu maaliskuussa 2007

Miksi EU tarvitsee uuden perussopimuksen?
uroopan yhteisön syntysopimuksena pidetty Rooman sopimus täyttää maaliskuussa 50 vuotta. Sitä juhlistetaan
ympäri Eurooppaa.
Juhla on oikeutettu. Yhdentyminen
on ollut tie rauhaan ja vaurauteen. Laajentuminen on toiminut demokraattisten
ja taloudellisten uudistusten käynnistäjänä paremmin kuin keppi tai miekka
konsanaan. Eurooppa on nykyisin paljon vakaampi kuin 50 vuotta sitten.
Unionin laajentuminen sekä poliittinen ja taloudellinen syventyminen ovat
usein edenneet rinnakkain. Viidessätoista vuodessa EU:n jäsenmäärä on yli
kaksinkertaistunut. Samalla on luotu
yhteiset sisämarkkinat, otettu käyttöön
yhteinen valuutta ja tiivistetty yhteistyötä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.
EU vuonna 2007 on selvästi voimakkaampi kuin EU vuonna 1987.
Meillä ei kuitenkaan ole syytä turhaan itsetyytyväisyyteen. Unioni kohtaa
jatkuvasti uusia haasteita. Nykyihmisiä koskettavat globalisaatio, terrorismi, energiaturvallisuus ja lintuinﬂuenssa. EU:lla on käytössään laaja valikoima

E

työvälineitä näiden haasteiden kohtaamiseen. Onnistuminen vaatii kuitenkin
kykyä toimia nopeasti ja tehokkaasti.
Perustuslaillinen sopimus sisältää
muutoksia, jotka tehostaisivat unionin

ulkosuhteiden hoitoa ja lisäisivät sen
toiminnan vaikuttavuutta ja johdonmukaisuutta.
Sopimuksella perustettaisiin EU:n ulkoministerin toimi. Ministerissä yhdistyisivät nykyinen ulkopolitiikan korkea
edustaja ja neuvoston pääsihteeri sekä
tuleva komission ulkosuhteista vastaava varapuheenjohtaja. Hänen apunaan
toimisi virkamiehistä koostuva ulkosuhdehallinto.
Neuvosto voisi ulkoministerin aloitteiden pohjalta tehdä päätöksiä määräenemmistöllä. Vaikka äänestykseen ei
tarvitsisikaan turvautua usein, kannustaisi sen mahdollisuus jäsenmaita etsimään yhteisymmärrystä.
Monia asioita voidaan toki parantaa
myös ilman uutta perussopimusta. EU
toimii nykyisinkin. Unionin itseluottamusta horjuttaneiden Ranskan ja Hollannin kielteisten kansanäänestysten jälkeen on käynnistetty kahdeksan uutta
turvallisuus- ja puolustuspoliittista tehtävää. Kaksi muuta Afganistaniin ja Kosovoon on valmisteilla.
Unionin ennaltaehkäisevä diplomatia
tuotti myönteisiä tuloksia Banda Ace-

hissa Indonesiassa. EU:n yhteinen kanta Libanonin konﬂiktissa kesällä 2006
auttoi sen nopeassa ratkaisussa. Lisäksi
komissio julkisti tämän vuoden alussa
uuden energiapaketin, joka lisää energiaturvallisuutta ja auttaa kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan.
Toimivuudella on nykysopimusten
puitteissa kuitenkin rajansa. EU:n ulkopoliittiset päätökset tehdään edelleen
menetelmillä, jotka luotiin kylmän sodan aikana noin kymmenen jäsenmaan
yhteisölle. Nykyhaasteet ovat toista
maata. Niihin tarvitaan uusia vastauksia ja uusia välineitä.
EU:n historian ensimmäinen puoli
vuosisataa on ollut menestys. Se voi jatkua, kunhan unionin päätöksentekoa ja
voimavaroja uudistetaan pikkunäppärää kikkailua perusteellisemmin. Aikaa
ei ole hukattavaksi. N
Olli Rehn

Kirjoittaja on Euroopan unionin laajentumisesta vastaava komission jäsen, joka on hiljattain julkaissut kirjan Suomen eurooppalainen valinta.
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Rooman sopimus
Julistenäyttely
”Hei! Täällä puhuu Eurooppa.”
esittelee joitain esimerkkejä aloista, joilla yhdentynyt
Eurooppa on saavuttanut huipputuloksia. Saksan
ulkoministeriön kokoama näyttely on esillä eri puolilla
Suomea: esimerkiksi Helsingin rautatieasemalla
Rooman sopimuksen juhlaviikolla. Tässäkin lehdessä
näet julistekuvia Euroopan iloista jalkapallosta
kuluttajansuojaan.

• Rooman sopimusten
allekirjoittaminen loi perustan
uudelle eurooppalaiselle
yhteistyölle.
• Euroopan talousyhteisön (ETY)
perustamisesta allekirjoitettiin
sopimus Roomassa 25.
maaliskuuta 1957, ja se tuli
voimaan 1. tammikuuta 1958.
• Euroopan atomienergiayhteisön
(Euratom) perustamissopimus
allekirjoitettiin samaan aikaan.
• ETY:n ja Euratomin
perustamissopimuksia
kutsutaan yhteisesti Rooman
sopimuksiksi.
• Rooman sopimuksen 50vuotisjuhlaa vietetään ympäri
Euroopan, lisätietoa juhlinnasta
löytyy esim. sivustolta http://
europa.eu/50/.
• Juhlavuoden logon sana
”yhdessä” ilmentää sitä, missä
Eurooppa-aatteesta oli alun
perin kyse: yhteistyöstä ja
yhteisvastuullisuudesta.
Lähde: europa.eu
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9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat. Ranskan silloinen
ulkoministeri Robert Schuman
julkisti Jean Monnet’n ajatusten
pohjalta laaditun ehdotuksen
järjestäytyneen Euroopan luomisesta, joka takaisi rauhanomaiset
suhteet maanosassamme. Tämä
sittemmin Schumanin julistuksena
tunnettu puhe toimi lähtölaukauksena Euroopan integraatiokehitykselle ja siten EU:lle. Niinpä vuoden
1985 Milanon huippukokouksessa
päätettiin, että 9. toukokuuta olisi
jatkossa koko Euroopan vuosittainen, yhteinen juhlapäivä.
Suomessa Eurooppa-päivää on
vietetty unioniin liittymisestämme
lähtien mitä erilaisimmissa tapahtumissa ympäri maan: on ollut
ulkoilmatapahtumia, katuteatteria,
seminaareja, tiedotustilaisuuksia,
teemailtoja ja konsertteja. Päivää
on muistettu myös useilla työpaikoilla ja oppilaitoksissa.
Eurooppalainen Suomi on vuosittain vahvasti mukana koordinoimassa ja järjestämässä päivän
tapahtumia yhteistyössä Euroopan
komission Suomen edustuston,
Euroopan parlamentin Suomen
tiedotustoimiston, eri kaupunkien,
oppilaitosten ja lukuisten muiden
tahojen kanssa. Eurooppa-päivä
on nykyään merkittynä kalentereihin ja viime vuosina myös liput
ovat liehuneet saloissa sisäasiainministeriön suositeltua liputusta
Eurooppa-päivänä.
Eurooppa-päivänä juhlistamme
samana päivänä yhdessä kaikkien
muiden Euroopan kansojen kanssa yhteisiä Eurooppalaisia arvoja
sekä yhteistyön kautta saavutettua,
yli puolen vuosisadan jatkunutta
rauhanomaista yhteisoloa ja kehitystä Euroopassa.

Stefan Wallins Europadagen
ag var ordförande för Vasaregionen i Europa r.f. åren 1999-2001.
Det var år 1999 som vi för första
gången ordnade Europadagen
i Vasa. Vi bestämde på förhand att vi
skulle försöka involvera så många unga
människor som möjligt och att vi också
skulle försöka uppmärksamma EU-valet som hölls då i juni. Likaså bestämde vi oss för att hitta på någonting som
skulle uppmärksamma kvinnorna eftersom Europadagen då inföll på morsdagen.
Då ordnade vi program i centrum av
Vasa som uppmärksammade särskilt
kvinnorna. Vi inrättade ett pris som kalllas Den Europeiska Modern (Eurooppalainen Äiti), som delades ut första gången. Det var Marianne Ivars som ﬁck det
här priset. Hon har varit en föregångare
när det gäller att hjälpa barn i Rumänien. Hon är från Vasa.
Sedan hade vi förstås program med

J

barn som uppträdde, det var någon
jumppagrupp. Och när EU-valen var
nära hade vi också en euromaskin som
man kunde slå sådana euroslantar. Sedan ordnade vi även en debatt i lokaltv, Botnia-tv, mellan olika partiers kandidater. Det var ett ganska mångsidigt
program!
Det var extra trevligt att prova på
någonting nytt. Det fanns inga modeller för hur man skulle göra eller för hur
man gjort tidigare. Det gällde att bygga någonting alldeles själv från grunden
och vi hade en jättebra styrelse som jobbade ﬂitigt. Det var spännande att göra
någonting helt nytt.
I år ska jag besöka någon ”happening”. Jag har haft för vana att vara med
varje år och åtminstone lyssna men någon slags ”happening” vill jag säkert besöka.
Jag vill också påminna att varje dag
är en Europadag! Vi borde tänka på vår

roll i Europa kanske liten oftare än vi
gör, men det är bra att det ﬁnns en dag
då man riktigt ser framåt, och litet tillbaka, men framför allt framåt. N
Stefan Wallin
(intervjuades av Suvi Aherto)

Mitä iloa Euroopasta?
Kädessäsi oleva lehti on osa Speak up
Europe -nimistä kampanjaa. Kampanjan
tarkoituksena on sytyttää vilkas keskustelu Euroopan unionin tulevaisuudesta.
Me haluamme tietää, mitä EU:n Sinun
mielestäsi pitäisi tehdä ja mitä ei, missä asioissa sen pitäisi toimia ja miten.
Kerro mielipiteesi – liity keskusteluun!
Nettisivuilla, julkaisuissa ja sadoissa
tilaisuuksissa Rovaniemeltä Lissaboniin
haastetaan ihmisiä osallistumaan keskusteluun paremman Euroopan rakentamisesta. Suomessa kampanja on saanut nimekseen Mitä iloa Euroopasta?
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Eurooppalaisen Suomen järjestämät
tempaukset ovat osa Kansainvälisen
Eurooppa-liikkeen koordinoimaa kokonaisuutta.
www.mitailoaeuroopasta.eu -sivusto
on kaikille avoin keskustelufoorumi.
Erityisesti Monty Python -elokuvien ystävän kannattaa käydä sivuilla katsomassa Mitä iloa Euroopasta? -piirroselokuva. Paitsi huumoria, sivuilla on
täyttä asiaa jokaiselle, joka haluaa tietää, mitä hyötyä unionista on myös
meille suomalaisille.
Projektipäällikkö Elina Hykkönen
elina.hykkonen@eurooppalainensuomi.ﬁ

La dolce vita!
Ennen Lordin murskavoittoa vuonna 2006 yksi harvoista suomalaisista euroviisumenestyjistä on ollut

siinä kappaleessa on mieletön imu. Hienoa, että se voitti! Nyt on Suomen vuoro
näyttää, miten pärjätään teknisessä mielessä eli viisujen järjestäjänä.
Muista eurooppalaisista viisuista
Saaristo mainitsee suosikeikseen Tanskan Dansevisen vuodelta 1963 sekä Italiaa edustaneen I treni di Tozeur -kappaleen vuodelta 1984. Sävellysideoiden
lisäksi hän kaipaa viisuihin myös maiden kansallisia piirteitä. – Ja on sääli, ettei Italia ole enää mukana, taitavat keskittyä San Remoon euroviisujen sijaan.

Anneli Saaristo. La dolce vitallaan
hurmannut Saaristo sijoittui Lausannen kisoissa 1989 seitsemänneksi.

iisulavakokemustaan Anneli Saaristo kuvaa aivan
kerrassaan
musertavan
kauheaksi. – Minusta otettiin kuvat ennen ja jälkeen esityksen.
Aluksi olen aivan kauhuissani, mutta
esityksen jälkeen olen kuin pieni tyttö,
joka on juuri selvinnyt ekasta laulukeikasta kevätjuhlassa. Ja olin silloin 40vuotias!
Lattarivaikutteinen La dolce vita oli
kappale, johon Anneli Saaristo uskoi
alusta lähtien. – Kun tulee hyvä kappale, minua viedään kuin litran mittaa, hän
huudahtaa. – Ajattelin, että tämä kappale mennään vetämään, sanoivat yleisö ja
raati mitä hyvänsä. Ja jos eivät tykkää,
ovat tyhmiä.

V

Lisää hienoja sävellyksiä
Tämän vuoden euroviisuhulinaa Anneli Saaristo ei ole seurannut. - En voisikaan seurata, kun en omista televisiota.
Mutta nykyviisut ovat muutenkin enimmäkseen sellaista hemmetin tänttäräätä,
aivan älyvapaata. Pitäisi löytyä jälleen
hienoja sävellyksiä ja palata ulkomusiikillisuudesta takaisin kisailemaan oikeasti musiikin paremmuudesta.
Suomen kaikkien aikojen parhaaksi
valittu euroviisu saa kuitenkin Anneli
Saariston pisteet. - Lordista kyllä pidin,

Latinosielu
La dolce vitan kaltaiset lattarirytmit sopivat Anneli Saaristolle erinomaisesti, koska hän kokee olevansa latinosielu. – Olen rehevä luonne, Suomeen ehkä
hieman liian äänekäs ja rääväsuinen. Ja
vielä kova nauramaan, hän naurahtaa.
Rehevään luonteeseen liittyy myös elämäntapavalinta. – Don Quijote -tyylillä
pysyn omalla linjallani ihan piruuttanikin. Se on selkeä valinta. Ei ole mitään
hävittävää!
Reippaasta ja räväkästä otteestaan
huolimatta Saariston unelma on klassi-

Euroviisujen Eurooppa. Euroopan
yleisradiounioni EBU:ssa on jäseniä
55 maasta, kuten kartta osoittaa.
Euroviisujen Eurooppa onkin
huomattavasti unioni-Eurooppaa
laajempi. Tänä vuonna Suomessa
järjestettäviin euroviisuihin osallistuu
42 maata Alankomaista Venäjään.

selta kalskahtava. – Haluaisin tehdä levyn sinfoniaorkesterin kanssa. Iso orkestrointi olisi unelma. Olen lakannut
haaveilemasta ulkomaanmenestyksistä
ja sellaisesta. Sekin on selkeä valintakysymys. Mieluummin teen omannäköistäni juttua Suomessa.

Vaikka mitä voi tehdä!
Tällä hetkellä Anneli Saaristo tekee monenlaisia töitä. – Isoja konsertteja, pieniä klubikeikkoja, lauluja yksityistilaisuuksissa, piirrettyjen dubbauksia jne..
Yksi Saariston uran huippukohdista on
ollut ensimmäinen oma konsertti teatterilavalla Turussa. – Sitä ennen olin tehnyt tanssimusiikkia, ensimmäisen oman
konsertin myötä tajusin, että voin tehdä
vaikka mitä!
Oivalluksen jälkeen lavojen diiva onkin nähty myös mm. elokuvatähtenä.
Laulamassa Anneli Saariston voi nähdä
esimerkiksi Kypsän Naisen Blues –konserteissa ympäri Suomen. N
Suvi Aherto

”Eurooppa on iso kauppa”
apset ovat niin ihanan innokkaita, iloisia ja vastaanottavaisia”, sanoo lastentarhanopettaja Laura Ropponen Otaniemen
päiväkodista. Ilon ja innon kyllä huomaa ja ilahduttavaa on myös kansainvälisyyden arkisuus ja luontevuus. Espoolainen Otaniemen päiväkoti osallistuu
pääkaupunkiseudun
monikulttuurisuushankkeeseen ja tarhan 41 lasta ovat
päässeet tutustumaan eri maiden kulttuureihin esimerkiksi ruoan, lippujen ja
kertomusten kautta.
”Lapset eivät vaikkapa kysele miksei
kaveri puhu samaa kieltä”, päiväkodin
johtaja Benita Carpelan-Turkki kertoo
monikulttuurisuuden luontevuudesta.

”L

Elia

Saaga

Niko

Carpelan-Turkki ja Ropponen myös kokevat kansainvälisyyden rikkaudeksi päivittäisessä työssä: ”Osallistuimme
esimerkiksi kansainväliseen animaatiokilpailuun ja tekemisen iloa oli mahtavaa seurata”, he sanovat.
Ennakkoluulottomasti lapset vastasivat myös kysymyksiin Euroopasta. Elia,
Niko, Saaga ja Miika pohtivat mikä se
Eurooppa oikein on, mitä Eurooppapäivänä voisi tehdä ja mistä Rooman sopimuksella on sovittu.

Niko, 4 vuotta
Eurooppa on iso kauppa. Eurooppapäivänä siitä kaupasta saa ostaa leluja.
Rooman sopimuksessa kuitenkin sanotaan, ettei niitä leluja saa ostaa liikaa.

Elia, 3 vuotta
Eurooppa on semmonen iso vesipyssy. Sillä saa ampua Eurooppa-päivänä.
Rooman sopimuksessa sovitaan, että
tuoleilla saa kiikkua.

Miika, 6 vuotta
Eurooppa on yksi iso maa. Eurooppa-päivänä syödään liikaa kakkua ja
pestään huonosti hampaat. Rooman
sopimuksessa sovitaan, ettei sodita. As-

terixissa ja Obelixissakin roomalaiset soSuvi Aherto
tivat. N

Saaga, 6 vuotta
Euroopassa on paljon tulvia. Tulvien lisäksi Euroopassa on paljon ihmisiä ja
eläimiä: villisikoja, sarvikuonoja ja petoeläimiä. Sitten meillä on palmuja, juustoa, kookospähkinöitä ja kaktuksia.

Miika
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Linkkivinkkejä nuorten työja opiskelumahdollisuuksia
Euroopassa

Töihin tai opiskelemaan ulkomaille?

PLOTEUS-portaali
Ploteus on monipuolinen
sivusto, josta saat tietoa
opiskelumahdollisuuksista koko
unionin alueella.
http://ec.europa.eu/ploteus

CIMO
Cimo on kansainvälisen henkilövaihdon keskus. Cimon sivuilta
löydät tietoa mm Erasmus-opiskelijavaihto-ohjelmasta.
www.cimo.ﬁ

AIESEC-harjoittelu
AIESECin tarjoama työharjoittelu
on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille tai vastavalmistuneille,
joiden opinnot soveltuvat työharjoitteluohjelmiin.
www.aiesec.org

Valtioneuvoston info-sivut
harjoittelusta Euroopan unionissa. Sivuilla on kootusti tietoa
EU:n tarjoamista harjoittelumahdollisuuksista.
www.valtioneuvosto.ﬁ/eu/tyopaikat/harjoittelu/ﬁ.jsp

Allianssin nuorisovaihto
Allianssi tarjoaa monenlaisia
vaihtoehtoja ulkomaankokemuksia haluaville, mm. hotellityötä,
leiriohjausta, au pair -työskentelyä, työharjoittelua sekä työleirejä.
www.alli.ﬁ

yväskylän Eurooppanuoret on
järjestänyt monena vuonna peräkkäin Töihin ulkomaille -aiheisen luennon, johon asiantuntija-alustuksia kuuntelemaan saapui salin täydeltä
nuoria. Yli 200 kuulijaa tuli hakemaan
luennolta käytännön vinkkejä ulkomailla työskentelyyn ja kuulemaan kokemuksia kansainvälisestä työharjoittelusta. Jyväskylän Eurooppanuoret ry:n
puheenjohtaja Riikka Vanhanen arvioi tilaisuuksien suuren suosion syyksi sisältöä, joka tarjoaa kuulijoille hyvin konkreettisia neuvoja ulkomaille lähtöön.
Nuoret tietävät, mitä he tulevat luennolta hakemaan – he eivät tar-

J

Study in Europe
Englanninkielinen sivusto,
joka tarjoaa paljon tietoa ja
linkkejä korkeakouluopiskelusta Euroopan alueella.
www.study-in-europe.org

Työministeriö
Työministeriön ”Avoimet työpaikat” -haulla voi etsiä työpaikkoja myös ulkomailta.
www.mol.ﬁ

Lähde: www.jen.ﬁ, mainitut
sivustot
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vitse todistelua ulkomaan kokemuksien
hyödyllisyydestä, vaan kaipaavat käytännön tietoja ja ohjeita. Aina on myös
mielenkiintoista kuulla muiden kansainvälisiä kokemuksia, Riikka Vanhanen toteaa.
Monilla kuulijoista on jo paljon kokemusta tai ainakin tietoa kansainvälisistä asioista, joten yksityiskohtaisia
ja havainnollisia neuvoja kaivataan ja
osataan arvostaa, itsekin ulkomailla aikaa viettänyt Vanhanen kiteyttää.
Vanhasen mukaan monille nuorille on jo päivänselvää, että kansainvälisestä kokemuksesta on hyötyä tulevaisuudessa.
Kansainvälisyydestä kertomi-

nen ja kokemusten vaihtaminen tähtäävät myös erilaisuuden ymmärtämiseen
ja suvaitsevaisuuden lisäämiseen, Riikka Vanhanen kertoo.
Jyväskylän Eurooppanuoret ry on
myös koostanut nettisivuilleen kätevän
linkkilistan ulkomaille lähtöä harkitseville. Linkkilistasta löytyy muutama
poimintoja ohessa. Bon voyage! N
Laura Timonen
ja Hannakaisa Markkanen

Kirjoittajat ovat Jyväskylän
Eurooppanuorten aktiiveja. Lisätietoja
yhdistyksestä: www.jen.ﬁ.

Myytinmurtajat
Kuvitellaan, että EU vie lasten
suusta lakupiiput. Myyttien
mukaan valtaa unionissa käyttelevät kaikenkarvaiset tekno- ja
byrokraatit. Väitetään myös, että
hinnat ovat nousseet huimasti
euroon siirtymisen myötä.
Kurkkudirektiiviä ei edes tarvinne
mainita. – Eduskuntavaalien aikaan
vaaliväittelyitäkin sai seurata
peloissaan, että koska taas EU:ta
syytetään sille kuulumattomista
asioista, Eurooppanuorten puheenjohtaja Joonas Turunen sanoo.
Eurooppanuoret päättivät ryhtyä
rikkomaan näitä myyttejä.

U:ta voivat tutkia kaikki muut paitsi perussuomalaiset ja huomata, että sehän on aika taktinen.
Eihän se helppoa ole, kun organisaatiolla on 500 miljoonaa emäntää ja isäntää, mutta paljon on silti saatu aikaan”,
Joonas sanoo. Eurooppanuorten pääsihteeri Elina Kiiski muistuttaa, että EU on
ainoa lajissaan. – Tällaista ei ole ollut aiemmin, siksikin on mielenkiintoista olla vaikuttamassa. Minusta on idioottimaista istua ja valittaa, kun voi mennä
mukaan ja osallistua asioiden kehittämiseen. EU ja idealismi sopivat yhteen!
EU-myyteistä rikkoutuu ensimmäisenä väite hintojen kallistumisesta euron myötä. – Vuonna 2002 väitettiin, että
hinnat nousivat rajusti, joidenkin väitteiden mukaan jopa tuplaantuivat. No,
inﬂaatio oli 1,6 % sinä vuonna kun euro
otettiin käyttöön, Joonas oikaisee. Elina
puhuu perustuslaillisesta sopimuksesta.
– Ranskassa puhuttiin, että sopimuksen
myötä työpaikat lähtevät Kiinaan, mutta sopimuksella ei ole sen kanssa mitään
tekemistä. On vaan helppoa syyttää
EU:ta kaikesta. Sisämarkkinat kuitenkin
toimivat.
Hallinto ja byrokratiakaan eivät Eurooppanuorten mukaan ole kovin myyttisellä tasolla. – Euroopan komissiolla
on vähemmän henkilökuntaa kuin Helsingin kaupungilla, Elina sanoo. Joonas
ei usko väitteeseen, jonka mukaan komission virkamiehet kuitenkin hallitsevat EU:ta. – Eivätkä hallitse, vaan hallitukset hallitsevat. Joka paikassa asioita
valmistellaan. Samoin toimitaan EU:ssa,
jossa komissiolla usein on valmistelijan
rooli. Ei kunnissakaan rakennusvirasto
silti päätä asioista, vaikka niitä valmistelee.
Tavallinen kansalainen kokee kuitenkin EU:n etäiseksi. Se on Elinan ja Joonaksen mielestä unionin suurin ongelma. – Täytyisi pystyä näkemään yhteys
EU:ssa tehtyjen päätösten ja oman arkielämän välillä, Joonas sanoo. – Eikä
EU:ta todellakaan ole pakko rakastaa!

”E

Pointti on se, että olisi tärkeää pohtia
näitä asioita, Elina jatkaa.

F-sanako tavoitteena?
Eurooppanuorten yksi päätavoite on
kertoa millä tavoin EU:n linjat ja päätökset vaikuttavat nuorten ihmisten elämään. Elina kehottaa muistamaan, etteivät asiat ole itsestään selviä. – Mitä
jos kaikki se, mitä EU:ssa on jo saatu aikaan, lähtisi yhtäkkiä pois? Elämä hankaloituisi huomattavasti. Joonas puolestaan kysyy miten rauhaa voisi mitata,
tai kertoa mikä osuus talouskasvusta on
EU:n ansiota.
Eurooppanuoret ry:n kansainvälinen
kattojärjestö on JEF (Jeunes Européens
Fédéralistes) eli nuoret eurooppalaiset
federalistit. Suomessa f-sanaa ei oikein
saisi sanoa leimautumatta unionistiksi,
joka haluaa siirtää kaiken vallan Brysseliin. Elinan mielestä sekin on myytti
– Koko sanaa ei saisi mainita, ettei tule
leimatuksi suunnilleen isänmaanpetturiksi. Tosiasiassa federalismiin kuuluu
läheisyysperiaate. Asiat siis päätetään
aina niin lähellä kansalaista kuin mahdollista. – Ei valta ole mihinkään lähtenyt. Suomella ei ole ikinä ollut niin
suurta globaalia painoarvoa kuin nyt
on, Joonas Turunen jatkaa.
Nuorilla Eurooppa-aktivisteilla on
myös runsaasti visioita EU:n kehittämi-

sestä. Eurooppanuoret eivät halua visioida yksin, vaan haastavat muutkin ottamaan osaa EU-keskusteluun.
– Keskusteluun osallistuakseen ei tarvitse olla huippuasiantuntija, Elina sanoo. Hän innostuu avaamaan nuoriin
Eurooppa-aktiiveihin kohdistuvia ennakkoluuloja laajemminkin.
– Olemme selvästi aliarvostettuja aktivisteja! Kaikki eivät ole menos-

FACT FILE

sa puku päällä ministeriöön. Mukana
on monenlaisia nuoria ihmisiä: EU-politiikasta kiinnostuneita idealisteja, aivan tavallisia kansalaisjärjestötoimijoita ja toki myös tulevia EU-byrokraatteja
ja EU-nörttejä. – Ja muita kaheleita, Joonas päättää. Kaksikko kuvaa järjestöä
villiksi ja viriiliksi. Kuulostaa olevan aika kaukana myyttisestä EU-byrokraSuvi Aherto
tiasta! N

taustatietoa

Eurooppanuoret ry
• Poliittisesti sitoutumaton alle kolmeviitosten järjestö Euroopasta innostuneille
• Järjestää seminaareja, kampanjoita, ekskursioita, tiedottaa ja ottaa
kantaa.
• Aluejärjestöjä Helsingissä, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Oulussa, Joensuussa, Vaasassa ja Rovaniemellä
• Kansainvälisiä seminaareja ja eurooppalaista ulottuvuutta kansainvälisen kattojärjestömme JEF-Europen jäsenenä
• Eurooppa-tiedon ja tapahtumien lisäksi aktiivista klubitoimintaa, kuten EVVK (Eurooppalaisten ViskiVanien Klubi), EU eli Eurooppalaiset
Urheilijat sekä Federalistisiipi
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Politiikkaa ja retoriikkaa
— kolme näkökulmaa ajankohtaisiin EU-teemoihin
Miten puolustus tulisi eurooppalaisittain hoitaa? Mitä tehdä
perustuslaille? Pitäisikö sosiaalipolitiikkaa harmonisoida EUtasolla? Kolme erilaista poliittista
vaikuttajaa antoivat lyhyet vastaukset ajankohtaisiin kysymyksiin.
Mitä mieltä ovat Lasse Lehtinen
(europarlamentaarikko, sd), Kimmo
Sasi (kansanedustaja, kok) ja
Jussi Saramo (Vasemmistonuorten
puheenjohtaja)?

Mitä iloa Euroopasta, mitä hyötyä
Euroopan unionista?
Lehtinen: Kysymys on varmasti
tehty vilpittömässä mielessä, mutta
vastaus on kysymättäkin selvä. Vastakysymys kuuluu: oliko Berliinin muurin kahtia jakama Eurooppa parempi
paikka elää kuin nykyinen?
Sasi: EU vakauttaa koko
Eurooppaa, ei pelkästään
EU-maita. On muistettava,
että rauha Euroopassa ei
ole itsestäänselvyys.
Saramo: EU pystyy käyttämään Suomeen verrat-

tuna toisenlaista painoarvoa
paitsi ympäristöpolitiikassa,
myös muissa globaaleissa
kysymyksissä
Miten perustuslaillisen
sopimuksen kanssa tulisi
edetä? Millainen malli toimisi?
Sasi: Perustuslain jo ratiﬁoineiden
maiden ajatus ”perustuslaki plus”
-mallista on hyvä. Minusta ei pitäisi
lähteä poistamaan asioita, vaan katsoa, miten sopimusta voi täydentää.
Liitteeksi voitaisiin lisätä esimerkiksi
sosiaalinen ulottuvuus. Liitteet eivät
olisi kuitenkaan perustuslakitasoista
lainsäädäntöä.
Saramo: Sopimus tulisi valmistella uudelleen demokraattisemmin.
Minulle henkilökohtaisesti esimerkiksi
sopimuksen uusliberalistinen talousajattelu on vaikea hyväksyä. Sopimuksessa on nyt paljon asiaa, joka ei
kuulu perustuslaki-nimellä kulkevaan
opukseen. Sopimuksen
uudelleenvalmistelun jälkeen asiasta tulisi järjestää
kansanäänestys koko Euroopassa.
Lehtinen: Perustuslaillisesta sopimuksesta on

irrotettava nk. toimivat
osat, esim. päätöksenteon
uudistus ja tuotava ne jäsenvaltioiden käsittelyyn.
Miten eurooppalainen
puolustuspolitiikka on
järjestettävä?
Saramo: Niin kauan kuin eurooppalainen puolustus on kytköksissä
näin vahvasti Natoon, Suomen on
jatkettava itsenäistä puolustusta.
Minulle Nato-jäsenyys on ehdoton
kynnyskysymys, Nato-jäsenyyttä
ei pidä hakea. En usko hetkeäkään
siihen, että Yhdysvaltojen kantoihin
voisi vaikuttaa Naton eurooppalaisella
ulottuvuudella. Täysin eurooppalainen
puolustus on mahdollinen pitkällä tähtäimellä. Sitä ennen olisi pysyteltävä
kansallisissa puolustuksissa.
Lehtinen: Euroopan yhteinen puolustus on kangastus taivaalla, Nato on
olemassa oleva ratkaisu.
Sasi: Nato on käytännössä yleiseurooppalainen puolustusorganisaatio
ja Suomen on tärkeää olla kaikissa
pöydissä, joissa Suomea koskevia
päätöksiä tehdään. Nato-jäsenyydessä
ja Naton eurooppalaisessa ulottuvuudessa on myös mahdollisuus vaikut-

Yhteisen arjen Eurooppa
Ritva Rastimo on eläkkeellä Espoon
kauppakamarin toimitusjohtajan
tehtävistä. Hän on toiminut runsaat
20 vuotta Eurooppa-kansalaisjärjestöissä. Lasse Laitinen on
25-vuotias Pohjois-Savosta kotoisin
oleva helsinkiläinen sosiologian
opiskelija – ja myös Eurooppaaktiivi. Ritva ja Lasse keskustelivat
Euroopan iloista ja suruista ja
löysivät eurooppalaisille yhteisen
nimittäjän: arjen.
loitetaan siitä, mikä EU:ssa mättää. – Kurkkujen käyryydet ja
tervadirektiivit ovat suorastaan
pöyristyttäviä puuttuessaan suomalaisten arkielämään, Ritva sanoo. – Eivätkä pelkästään Suomen ongelma, vaan
niistä on tullut jo osa yhteiseurooppalaista kulttuuriperimää, Lasse säestää.
Ritva kritisoi myös EU-hankkeiden byrokraattisuutta. –Kontrolli on niissä todella todella tiukkaa. Lasse pahoittelee,
ettei tässä asiassa hyviä vaihtoehtoja ole
olemassakaan. – Jos kontrolli perustuisi enemmän vapaaehtoisuuteen, syntyisi tilaa väärinkäytöksille.
Onneksi ilojakin löytyy. Lasse kiittelee vaihto-ohjelmia ja etenkin Erasmusta konkreettiseksi EU:n menestystari-

A
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naksi. Ritva muistuttaa EU:n luonteesta
rauhanprojektina. – Kansalaisena olen
myös hurjan iloinen eurosta. Ei esimerkiksi tarvitse vaihtaa valuuttaa ja korot
ovat vakautuneet.

Mahdollisuuksia ja kisailua
Molemmat korostavat, että suomalaisille on avautunut enemmän mahdollisuuksia EU:n myötä.
Ritva sanoo, että EU:n jäsenenä Suomi on päässyt ihan eri tavalla osalliseksi Euroopasta ja pitää sitä nuorelle kulttuurillemme tärkeänä. – Eurooppa antaa

enemmän vaihtoehtoja kuin Suomi. Euroopassa on mahdollisuuksia joihin tarttua. Eurooppa myös tuntuu tutulta: on
yhteistä maantieteellistä, historiallista ja
taloudellista pohjaa, Lasse miettii.
Ritva ja Lasse löytävät yhteistä eurooppalaisuutta myös erilaisista kilpailuista. – Euroviisut on hyvä juttu ja
myös urheilussa on aina kilpailtu EMtasolla, Ritva aloittaa. Lasse jatkaa listaa
Mestareiden liigalla ja antaa harvinaisen esimerkin EU-henkeä kohottaneesta brittiuutisesta. – Olin Edinburghissa,
kun Eurooppa voitti (golﬁn) Ryder Cu-

taa siihen, millä
tavalla Yhdysvallat toimii globaalisti.
Pitäisikö Turkista tulla EU:n jäsen?
Lehtinen: Anomus on ollut sisällä
vuodesta 1987 ja Turkista tulee jäsen
sinä päivänä kun se jäsenvaltioiden
mielestä täyttää jäsenyyden ehdot.
Sasi: Suomen pj-kaudella päätettiin, että Turkki saa kandidaattiaseman.
Turkista tulee jossain vaiheessa EU:n
jäsen. Jäsenyysedellytysten on kuitenkin täytyttävä. Turkinkaan kohdalla
tästä ei ole syytä tehdä poikkeusta.
Saramo: Turkki tulisi ottaa mukaan. Näen, että EU on vain välivaihe
jossain suuremmassa kansainvälisessä yhteistyössä.
Pitäisikö sosiaalipolitiikka harmonisoida EU-tasolla?
Sasi: Perusoikeuksiin liittyvissä
kysymyksissä pitäisi katsoa tiettyjä
minimisäännöksiä sosiaalisen dumppauksen estämiseksi.
Saramo: Verotukseen pitäisi säätää
minimitasoja määräenemmistöpäätöksellä. Siitä pitäisi lähteä.
Harmonisoinnissa ollaan myöhässä, uusille jäsenmaille olisi pitänyt
asettaa sosiaalisia kriteerejä.
Lehtinen: Jos jokaisen jäsenmaan
BKT/asukas olisi samalla tasolla,
voitaisiin edellyttää yhteisiin arvoihin
perustuvaa sosiaalipolitiikkaa. N
Suvi Aherto

pin 2005. Isossa brittilehdessä oli kuva
miespelaajasta lammikossa EU-lippuun
kietoutuneena ja otsikko oli ’Europe’s
morning glory’. Siellä ei muuten turhan
usein positiivista Eurooppa-uutisointia
näkynyt!

Arjen parhaat käytännöt
Löytyykö yhteisestä arjesta ja yhteisistä kokemuksista avain kansalaisten Eurooppaan?
– Kansalaiset voivat toimia Euroopassa sujuvasti ihan tavallisissa asioissa: matkustaa, saada terveydenhoitoa
jne.. EU on jo osa arkipäivää ja se pitäisi
tiedostaa paremmin, Ritva sanoo.
– On myös hyvä muistaa, että EU:sta
puhutaan yhtä aikaa poliittis-hallinnollisena koneistona ja toisaalta Euroopan
kattavana yhteisönä. Vastaavaa erottelua ei tehdä valtioiden ja kansakuntien
välillä. Lasse toivoisi kansalaisten Euroopan kehittämisen perustuvan enemmän yhteiseen arkeen kuin hallintorakenteen markkinointikampanjoihin.
Euroopassa ollaan yhdessä monien
arkisten haasteiden edessä. – Näin on
esimerkiksi väestörakenteen muutoksessa. Suomessa on samanlaisia ongelmia ja tilanteita sen suhteen edessään
kuin muillakin EU-mailla, Lasse sanoo.
Ritva perääkin eurooppalaista yhteistyötä nuorten perheiden arjen järjestämisessä sekä vanhuskysymyksissä. – Äitiyslomat, eläkkeet ja muut pitäisi saada
kunnolla vertailuun ja ottaa sitten parhaat käytännöt käyttöön koko Euroopassa. Siitä hyötyisivät kaikki. N
Suvi Aherto

Mitä surua Euroopasta?
Timo Soini (ps) on epäilemättä
tunnetuin EU-vastainen populisti
Suomessa. Soinin ”plokin” mu-

Millä tavalla mesoavat federalistit
on aivopesty EU:n kannattajiksi?
Ne ovat samanlaisia hyväuskoisia hölmöjä kuin ne, jotka kannattivat Neuvostoliittoa. Sinänsä ne ovat vilpittömiä ihmisiä, mutta hyväuskoisia ja
harhaanjohdettuja. Ne tekevät täsmälleen samat katumusharjoitukset kuin
vanhat stalinistit 20 vuoden päästä.
”Kuinka mä nyt menin uskomaan, että
byrokratia on parempi kuin demokratia?” Eihän se ole mahdollista! Kirves
on jo puun juurella.

kaan ”missä EU, siellä ongelma”.
Soini jaksaa selostaa, mikä EU:ssa
on vikana ja kertoo myös miltä
tuntuu olla populisti maassa, jonka
kansa tykkää äänestää kolmea
suurinta puoluetta.

Mitä surua Euroopasta?
EU ei ole demokratia vaan byrokratia.
EU:lla ei ole kansanvaltaisen demokratian kanssa mitään tekemistä, koska sen edustajilla ei ole lainsäädäntöoikeutta vaan se on komission byrokraateilla.
Aivan mahdoton ajatus on, että EUlaki on kansallisen lain yläpuolella.
Missä asioissa päätäntävaltaa siis
ei olisi pitänyt antaa unionille?
Niitä on lukuisia. Koko maatalouspolitiikka ja arvonlisäveroasiat. Jos tulee
kiista kansallisvaltion ja EU:n välillä,
se viedään EU-tuomioistuimeen. Meillähän opetetaan, että lainsäädäntövalta kuuluu eduskunnalle, toimeenpanovalta hallitukselle ja tuomiovalta riippumattomille tuomioistuimille. Se on
kumottu, koska joudutaan ottamaan
huomioon EU-tuomioistuin.
Eikö EU-tuomioistuin sitten ole
riippumaton?
Ei se ole riippumaton. Se on suuren
rahan ja eurokraattien tuomioistuin.
Meinaatko, että sieltä saa päätöksen ostamalla, mutta ilman kuittia?
No, EU:han ei ole omia tilejäänkään
hyväksynyt kymmeneen vuoteen.
Suomessa joutuisi yritys syytteeseen,
jos tilit olisivat hyväksymättä.
***
Suomen EU-keskustelussa ovat
esillä vain sudet ja terva, miksi
muusta ei keskustella ja mitä asialle voisi tehdä?
Täällä ei haluta myöntää, että on luovutettu suuri osa päätäntävaltaa EU:
lle. Raha- ja korkopolitiikka on kokonaan unionilla, samoin maatalouspolitiikka ja aluepolitiikka. Ei haluta kertoa
Suomen kansalle totuutta EU:sta.
Miksi Suomen kansa ei sitten keskustele, onhan tämä väite esitetty
jo moneen kertaan?
Se on ongelma, jossa en itse ole vielä
tarpeeksi onnistunut. Ihmiset vain katsovat päältä, että huono homma, mutta eivät mahda mitään.
Vaalitaistelussa vaietaan EU:sta siksi, että Suomi oli EU-puheenjohtaja, eikä käytännössä saanut aikaan
mitään muuta kuin ison laskun. Ruvetaanpa oikein muistelemaan mitä
Suomi sai aikaan, ei yhtään mitään.

Eivätkö palveludirektiivi, REACH,
Libanonin kriisin hoitaminen ja
muut ole saavutuksia?
Libanonissa on taas räjähtänyt tänään,
että ei se paljon auttanut vaikka Tuomioja tukka pörrössä hortoili pitkin
Kaanaanmaata. Sitä touhua ei EU lopeta. Palveludirektiivi tuli joo.
Onko palveludirektiivi huono
asia?
Se ei ole huono asia. Hyvä, että tuli tuollaisenaan, eikä alkuperäisessä
muodossa.
Niin no, sanotaan myös, että Suomi
sai jonkin viraston tuonne Ruttopuistoon. Se on ihan oikeannimisen puiston vieressä kemikaalivirastoksi. Mutta eihän tällainen virastovetoinen elvytys ole saavutus. Mikä saavutus se
on, että saadaan muutama kallispalkkainen byrokraatti Suomeen?
Kuten huomaat, ei EU minua oikein
vakuuta, olen käynyt kerran Brysselissä ja sain siitä hilsettä.
Mistä tämä hilseily johtui?
Onhan se niin korskea, ihan kuin Neuvostoliitto. Ei ihan niin totalitäärinen,
mutta koreograﬁa on ihan sama. Puhutaan keisarista, jolla ei ole vaatteita ja pidetään jumalaton määrä muodollisia kokouksia saamatta mitään aikaan.
Onko eurokin huono juttu?
Pääsääntöisesti on, koska se vie itsenäisen päätäntävallan raha- ja valuuttakurssipolitiikasta.
Eikö se ole hyvä, ettei tule enää
devalvaatiota yön yli?
Se on toisaalta hyvä. Rauhan se on
tuonut. Hautausmaarauhan. Menepä
katsomaan Suomea tai muita syrjäalueita, kaikki tyhjenee. Jos rahapolitiikka
keskitetään niin totta kai kaikki muukin keskittyy.
Onhan ﬁnanssipolitiikka sentään
eduskunnan käsissä?
Se on vielä. Kun federalistit mesoaa,
niin ei ole kohta sekään.

Mikä olisi seuraus unionin kaatumisesta?
Muodostuisi eurooppalainen todellinen yhteisö, joka perustuu itsenäisten
kansallisvaltioiden pohjalle. Vain todella isot asiat kuten ympäristö, talous
ja kauppa tehtäisiin yhdessä.
Jos aloittaisit alusta eurooppalaisen uuden yhteistyöelimen aloittamisen, mistä lähtisit liikkeelle?
Vapaakauppasopimuksesta. EU:ssa
mentiin liian pitkälle.
Mikä on Suomen vaihtoehto tällä hetkellä? Mitä jos eroaisimme
EU:sta?
Ei tapahtuisi yhtään mitään. Kauppa kävisi kuten ennenkin ja meillä olisi kahdenväliset sopimukset, kuten
Sveitsillä.
Sopisiko Suomelle Sveitsin ja Norjan malli sellaisenaan, onko meillä
varmasti riittävästi valuuttaa takana?
Kyllä, mehän pärjätään aina. Herranen aika! Jos puolat ja bulgariat pärjäävät EU:ssa, miten Suomi ei EU:n ulkopuolella. Ei me haluta olla niiden
kanssa samassa joukossa, mennään
pois.
***
Eikö sinua koskaan väsytä virallisen räksyttäjän ja populistin rooli?
Aika harvoin, koska kuvittelen olevani
oikeassa. Ei tällaista jaksaisi näytellä.
Tätä mieltä pitää aidosti olla. Jos haluaisin näytellä, menisin Trainer’s Houseen tekemään tiliä ja puhuisin sisäisestä sankarista. Mutta en halua todella tehdä fyrkkaa, olen elämäntapaintiaani. Mulla on katolinen kristinusko ja
populistinen politiikkausko. Yhdistän
ne ja tykkään, että tämä on hyvä. Olen
siitä onnellinen poliitikko, että koskaan
ei tarvitse salissa äänestää ryhmäkurin tai -solidaarisuuden puolesta. Voin
todella äänestää niin kuin kuvittelen
valitsijoideni haluavan.
Etkö koe, että se kaventaa vaikutusvaltaa?
Tietysti. Minäkin olen luonnonlakien
alainen. Mutta katson olevani todellinen demokratian hyötyeläin. Olisihan
se kamalaa jos 40 % kansasta äänestäisi EU:ta vastaan, ja eduskunnassa
ei olisi yhtään puoluetta tai edustajaa
heidän tukenaan.

Mutta eikö kuulu demokratian pelisääntöihin, että enemmistö saa
tehdä päätöksiä?
Enemmistö saa tehdä päätöksiä, mutta vähemmistön ei tarvitse olla samaa
mieltä.
Harmittaako, että kansalaiset silti
äänestävät suurimpia puolueita?
Harmittaa hirveästi, ihan meinaa aortta revetä! Suomalaisissa on liikaa orjasieluisuutta. Putistaan tuolla kyllä,
että eläke on leikattu ja indeksit taitettu. Minä sanon ihan päin taulua, että
jos olet äänestänyt vanhoja puolueita,
niin sinulta pitikin viedä eläkkeet. Mene valittamaan Heinäluomalle!
Presidentinvaaleissa tuli paljon ääniä pelkästään sillä, että olen puhunut
suoraan. Olen tässä miettinyt, että pitäisiköhän lähteä euroehdokkaaksi.
Mutta ethän sinä voi sinne mennä
kun Brysselistä tulee hilsettä!
Teen samalla tavalla kuin IRA aikanaan, että valitutan itseni, mutta en
ota paikkaani vastaan. Ne eivät tunnustaneet Iso-Britannian parlamentin
valtaa. N
Suvi Aherto

Kommentti
Timo Soinia on aidosti ilo kuunnella!
Hänelle on annettava täydet pisteet
populismista ja supliikista. Olen
myös Soinin kanssa täysin samaa
mieltä siitä, että hän on demokratian hyötyeläin. Hän on virkistänyt
EU-keskustelua enemmän kuin kukaan muu yksittäinen poliitikko – tai
puolue, tekisi mieleni sanoa. Omalla
toiminnallaan Soini myös tekee ääriliikkeitä tarpeettomiksi, mikä on rauhanomaisen demokratian kannalta
hieno asia.
Timo Soini kertoo arvostavansa
”unionisteista ja mesoavista federalisteista” heitä, jotka tietävät asioista.
Soini itsekin tietää kyllä mistä puhuu,
mutta välillä tarkkakorvaisempiin
kuulijoihin tarttuu pieni epäilys. Meneeköhän homma sittenkään noin,
että kun rahapolitiikka keskittyy, se
johtaa Suomen tyhjenemiseen? Siis
hetkinen, että ihmiset muuttavat sinne, missä rahapolitiikkaa tehdään?
Soini myös heittää, että EU-tuomioistuin ei ole riippumaton, mutta
jättää väitteen osin perusteluitta.
Puheenjohtajakaudestakin löytyy
jotain hyvää - kun oikein kaivetaan.
Mieleen tuleekin, että populistin roolin täytyy olla siitä helppo, että voi
heittää löysiä heittoja joutumatta perustelemaan niitä kunnolla. Samaan
aikaan kuitenkin hyvin vaikea, koska
kaikki eivät ota juttuja todesta vaan
pitävät Soinin puheita puhtaana
huumorina – vaikka niissä on myös
paljon asiaa. Rooli on haastava.
Toivotan elämäntapaintiaanille
onnea ja menestystä valitulle uralle,
kiitos keskustelun herättämisestä! N
Suvi Aherto
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MITÄ ILOA EUROOPASTA?
Kysyimme kolmelta Eurooppalaisen Suomen aktiivitoimijalta, mitä
iloa Eurooppa tuottaa heille ja miksi he ovat mukana eurooppalaisessa
kansalaisjärjestössä.

Seppo Aho, Rovaniemi
Olen sekä iloinen että ylpeä ollessani eurooppalainen. Eurooppalainen kulttuuriperintö ja sen
moninaisuus antavat aihetta ylpeyteen. Myös
monet kunniakkaat aatteet ovat lähtöisin Euroopasta. Eurooppa edustaa tärkeänä pitämääni
arvomaailmaa parhaimmillaan. Moniarvoisuus,
demokratia, suvaitsevaisuus, valistus… Euroopassa on monipuolinen sivistyksellinen ote
elämän asioihin. EU on myös tasapainottava
tekijä maailmanpolitiikassa.
Eurooppa on tuottanut paljon iloa myös henkilökohtaisella tasolla. Nuorena opiskelijana ja
maisterina reissasin paljon ja se ilo on ikimuistoista. Olen asunut kymmenessä EU-maassa yli kuukauden. Suosittelen lämpimästi samaa muillekin!
Eurooppa-toiminnassa olen mukana, koska haluan kannattaa eurooppalaisia
arvoja ja eurooppalaista tapaa soveltaa niitä. Euroopassa on harkintakykyä ja
pragmaattinen ote asioihin.

Terhi Törmänen, Oulu
Olen parhaillaan Amsterdamissa ja huomaan,
että matkustaminen on varsin sujuvaa. Matkalla
ei ollut turhia muodollisuuksia. Lentolippujen
hinnatkin ovat laskeneet eikä valuuttaa tarvitse
vaihtaa.
Kun pallolla kerran ollaan yhdessä, voidaan
yrittää isommalla joukolla yrittää tehdä jotain
oikein. Esimerkkinä isoista haasteista vaikkapa
ilmastonmuutos. EU antaa Suomelle mahdollisuuden vaikuttaa isoihin asioihin, haasteet ovat
yhä useammin globaaleja, emmekä me voi eristäytyä.
Tulin Eurooppalaiseen Suomeen mukaan alun perin työtehtävien kautta. Olen
ollut toiminnassa mukana vajaat kymmenen vuotta: välillä aktiivisesti, välillä
vähemmän aktiivisesti. Toiminnan suola on erilaisten, eri elämäntilanteissa olevien ihmisten kohtaaminen niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Siitä saa
itselleen paljon, kun käy seminaareissa ja tapaamisissa tai järjestää niitä itse.

Erkki Mäkelä, Pori
Ehkä tuntuvin ilon aihe yksilötasolla niin minulle kuin varmaan monelle muullekin suomalaiselle on euro. Yhteinen valuutta on yhdistävä
tekijä ja esimerkiksi ulkomailla kaikkien asioiden hinta- ja kustannusseuranta käy varsin
sujuvasti. Ja toinen näkyvä yhteismarkkinoiden seuraus on vakaa ja
alhainen korkotaso.
Kun Suomi on pieni maa ja olemme Euroopan
laidalla, niin on iloinen asia tuntea kuuluvansa
merkittävään, yhteiseen yli 500 miljoonan asukkaan Eurooppaan. Enää ei edes uskalla ajatella,
mitä oli ennen kuin oli Euroopan unioni.
Olin mukana tekemässä työtä liittymisen puolesta ennen jo kansanäänestystä ja liittymistämme Euroopan unioniin. Eurooppalainen Suomi perustettiin liittymisen jälkeen ja se on hyvä kanava jatkaa luontevasti samaa Eurooppa-myönteistä työtä. Edelleenkin tapaamme suomalaisia,
joille ”Eurooppa on tuolla”, joko Brysselissä tai kauempana. Me suomalaiset ja
yksittäiset kansalaiset kuitenkin olemme osa Eurooppaa, olemme suomalaisina
Euroopassa. Eurooppa on tässä ja täällä. N
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Eurooppalainen Suomi ry

on kaikille avoin Eurooppa-myönteinen
kansalaisjärjestö. Olemme Euroopan unionista kiinnostuneiden suomalaisten
tapaamispaikka, harrastusjärjestö ja keskustelufoorumi.
Suhtaudumme Euroopan yhä syvempään integraatioon positiivisesti, mutta
myös rakentavan kriittisesti. EU tarvitsee aimo tujauksen demokratiaa, läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta.
Monipuoliseen toimintaamme mahtuu tiedotuskiertueita, keskustelutilaisuuksia asiantuntijoiden kanssa ja vaikuttamista poliittisiin päättäjiin. Julkaisemme
raportteja, järjestämme kampanjoita ja haastamme luutuneita käsityksiä.
Suurin vuosittainen tapahtumamme on 9.5. vietettävä Eurooppa-päivä. Silloin löydät meidät toreilta jakamasta kulttuuritapahtumien lomassa EU-tietoa.
Neljätoista alueyhdistystämme, Turusta Lappiin ja Vaasasta Joensuuhun,
takaavat, että tapahtumamme saavuttavat suomalaiset ympäri maan.
Verkostomme kattaa koko Euroopan kansainvälisen Eurooppa-liikkeen kautta. Yhteistyö on voimaa – kaikkiaan meitä on kymmeniä tuhansia rakentamassa
parempaa Eurooppaa.
Tervetuloa mukaan!

Lauri Tierala
toiminnanjohtaja

Eurooppalainen Suomi ry

– Finland i Europa rf är en medborgarorganisation, som aktivt deltar i diskussionen om Europeiska unionen och för
fram dess resultat. Föreningen främjar kännedom om europeisk kultur i Finland.
Föreningens syfte är att:
• främja medborgardiskussionen om Europeiska unionen on dess utvecklande,
• fördjupa Europa-kunskapen och kännedomen om integrationens ideologiska,
politiska och ekonomiska grunder,
• aktivera medborgare och speciellt unga röstare att delta i valet av Europaparlamentets ﬁnländska medlemmar,
• fungera som ett offentligt debattforum och sakkunnigorgan och
• främja kännedom om europeisk kultur och kulturutbyte och umgänge mellan
Finland och andra EU-länder.
Föreningen är ﬁnländsk medlem av organisationen European Movement
– Mouvement European (hemvist Bryssel). Föreningens verksamhet omfattar
huvudsakligen information, publicering och utbildning gällande den Europeiska unionen.
Välkomna!

Lauri Tierala
generalsekreterare

TULEVAA TOIMINTAA:
Mitä iloa Euroopasta? –hanke
• Keskustelutilaisuuksia eri puolilla Suomea
• Mitä iloa Euroopasta? -internetsivusto
Eurooppa-päivä 9. toukokuuta
• Tapahtumia 16 paikkakunnalla
• Valtakunnallinen päätapahtuma 2007 Turussa
• Tapahtumissa myös valtioneuvoston Suomi 90 vuotta -juhlavuosiosio
• Tapahtumia lukuisissa kouluissa ja oppilaitoksissa
• Eurooppalainen Suomi laatii kouluille Eurooppa-päivän avauksen ja
lähettää pyynnöstä Eurooppa-aiheisia materiaalipaketteja
Rooman sopimus 50 vuotta -juhla
• Eurooppalainen Suomi mukana Saksan suurlähetystön Eurooppanäyttelyssä Helsingin rautatieasemalla
• Juhlaseminaari ja juhlavuosikokous 24.3. Helsingissä
• Eurooppalainen Suomi julkistaa Euroopan tulevaisuus -juhlakirjan
Mepit palveluksessasi -kampanja
• Tilaisuuksia eri puolilla Suomea
• Mepit palveluksessasi -internetsivusto
• Kirjoituskilpailu
Muuta toimintaa
• Eurooppalainen Suomi ja sen alueyhdistykset järjestävät jatkuvasti
erilaisia Eurooppa-aiheisia seminaareja eri puolilla Suomea
• Eurooppalainen Suomi mukana järjestämässä Euroviisujen
oheistapahtumia, mm. Euroviisuvalvojaiset 12.5.
• Yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen ja komission kanssa järjestetään
Euroopan energiapolitiikka -seminaari kevätkauden päätteeksi
Lisätietoja tapahtumista: www.eurooppalainensuomi.ﬁ

Eurooppa-ristikko

Ratkaisu löytyy nettisivuiltamme: www.eurooppalainensuomi.ﬁ.

Voita liput
Euroviisujen Suomen

karsinnan ﬁnaaliin

2008!
Kilpailukysymys kuuluu: mikä
maa voittaa Helsingissä 12.5.2007
pidettävän euroviisuﬁnaalin?
Vinkkejä kisaan löytyy esimerkiksi
www.euroviisut.ﬁ ja
www.eurovision.tv -nettisivuilta.
Kaikkien 11.5. mennessä
kilpailukupongin lähettäneiden
kesken arvotaan liput vuoden 2008
Euroviisujen Suomen karsinnan
ﬁnaaliin. Samalla kupongilla
voit myös liittyä Eurooppalainen
Suomi ry:n jäseneksi tai pyytää
lisätietoja järjestöstä. Postimaksu
on maksettu puolestasi.

Mikä maa voittaa Euroviisut vuonna 2007?
___________________________________________________

Eurooppalainen
Suomi maksaa
postimaksun

Haluan liittyä Eurooppalainen Suomi ry:n jäseneksi
Haluan lisätietoja Eurooppalaisesta Suomesta
Nimi: ______________________________________________________________________________________________
Lähiosoite: _________________________________________________________________________________________

Eurooppalainen Suomi ry

Postinumero ja -toimipaikka:_________________________________________________________________________

Tunnus 5001258

Puhelin: ____________________________________________________________________________________________

00003 VASTAUSLÄHETYS

Sähköpostiosoite:___________________________________________________________________________________
Syntymävuosi (jäseneksi liittyvät)*: ___________________

*35-vuotiaat ja sitä nuoremmat saavat samalla Eurooppanuoret ry:n jäsenyyden.
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100
1.

Alpit ja Lappi –
hyviä laskettelupaikkoja lähellä

2. Amerikassa käydessään
kokee yhteenkuuluvuutta jopa
ranskalaisten kanssa
3. Autobaanat
4. Brittikuninkaallisille voi
naureskella
5. Cassis de Dijon – sekä juomana
että ennakkopäätöksenä
6.

Demokratia

28.

ILOA EUROOPASTA
Kokosimme sata eurooppalaista iloa hurtilla huumorilla.
Eurooppalaisuus ei ole haudanvakavaa, vaan vanhalla manterella
voi kokea myös pienempiä ja suurempia iloja.
Lue tästä 100 meidän löytämäämme ja keksi niitä itse lisää!

Kahvilakulttuurin rantautuminen Suomeen

29. Kaksoisliputus
30. Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät, EU oikeasti tekee jotain!
31. Katsella kuinka känninen suomalainen luulee osaavansa espanjaa
32. Katsoa brittiläistä komediasarjaa
juoden saksalaista olutta ja mussuttaen suomalaista makkaraa

8. Eksyminen Osloon itävaltalaisen
kaunottaren kanssa

33. Kemikaalivirasto tuo Helsinkiin
kallispalkkaisia virkamiehiä,
joiden rahat voi kyniä turistikaupoissa

9. Elämän säästöt eivät häviä yön
yli devalvaation takia

34. Koko sivistynyt maailma on siirtynyt yhteen valuuttaan

7. Ei tarkan markan miehiä

35. Komissio sponsoroi kansalaisjärjestöjen tapahtumia
36. Kosmetiikkaa ilman eläinten kärsimyksiä

11. EU-päättäjille tekemistä
12.

Eurooppa-päivä

13. Euroviisut – sama se sille musiikille, mutta Suomi voitti 2006!

16.

Halvemmat
lentoliput

17. Herätä aamulla Rooman kansainväliseltä lentokentältä ja päätyä
illalla Kirkkoniemen sotilaslentokentälle Jäämeren rannalle
18.

Hilpeät Eurooppa-bileet

19. Huoleton hilluminen ympäri
Eurooppaa Erasmus-opiskelijana
ennen eläkepäiviä
20. Ikea, Volvo, Stockholm design…
21. Ilman Eurooppaa en olisi ikinä
tavannut sitä ihanaa Eurooppanuorta
22. Integraatiotutkijoille purtavaa
23. Interrailit pitkin ja poikin
Eurooppaa
24. Istua yliopistolla ”Doing business
in the EU” -kurssilla
25. Italialaista designiä kotona
26. Jouduitko liisteriin siellä missä
pippuri kasvaa – ei hätää, toisen
EU-maan konsulaatti auttaa
27. Juhannus
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55. Mennä pitkän matkan jälkeen
kotiin oman peiton alle ja vaipua
uneen pää täynnä
mukavia muistoja
ihmisistä Euroopan
kaikilta laidoilta

80. Suuremmat sisämarkkinat

79. Susikin tykkää
81. Suomalainen nurkkapatriotismi
muuttuu pikkuhiljaa avarakatseisemmaksi
82.

56. Metrijärjestelmä
57. Nokian pääkonttori
säilyy Suomessa
– kiitos eurooppalaisen yhteistyön
58. Nollameridiaani
59. Nuokkuminen katukahvilassa Roomassa
60.

Oktoberfest

61. Olen eurooppalainen – ja voin
sanoa sen ääneen!

Suomi ei ole
enää puolueeton

83. Sydänkohtaus Brysselissä
– hoitoon eurooppalaisella
sairausvakuutuskortilla
84. Tarjota rakkaimmalleen aitoa
kuivaa samppanjaa ja huokaista
onnesta kuullessaan hänen
pitävän paljon enemmän Karhuoluesta
85. Tekno ja europoppi
86.

62. Oligopoleja purettu

Terrorismia vastaan voidaan taistella – yhdessä

88. Tumma suklaa

38. Kreikkalainen mytologia

64. Olla vihainen brittimepille ja saada suomalainen meppi viemään
tälle terveiset perille

89. Tuntea kosmopoliittisen
yksinäisyyden kuristavan
sydäntä aamupalalla

39. Kuoharit kotiin koko vuodeksi
yhdellä reissulla

65.

Kulutus tapahtuu
aiempaa
suojatummin

40. Kuutamokävely Akropoliin raunioilla
41. Kylppäriremontti virolaisittain
42. Kävellä lentokentällä ”for
EU-citizens only” -portin läpi
43.

14. Federalistit ja muut mesoajat
15. Firmat käräjille kartelleista

78. Suomellakin enemmän
ulkopoliittista painoarvoa

63. Olla kollektiivisen ärsyyntynyt
naisiin ranskalaisitalialaissaksalaissuomalaisella miesjoukolla

37.

10. Erota yhteisen päivän jälkeen
Tallinnassa ja tietää varmasti
tapaavansa tuon mukavan
olennon jälleen joskus jossain
päin Eurooppaa

54. Maksaa saksalaiselle kaverille
velkoja suomalaiselta lainatulla
rahalla

Lainaa halvalla
– ja paljon

44. Laulaa Oodia ilolle karaokena
Joensuussa

66. Opettaa suomalaisena
miehenä feminismin aakkosia
kyproslaiselle urokselle

47. Loistava pääte nettisivuille (.eu)
48. Lukea ääneen Laulujen laulua ja
Decameronea
49. Lähettää kirjekuoressa kesähelteillä norjalaista perinneherkkua
mätää turskaa tuliaisiksi kaikille
kavereilleen
50. Maata lämpimällä kalliolla Pohjanlahden rannalla katsellen
samaa kuuta kuin kaveri, joka on
puhelimen päässä Välimerellä
51. Macchiavellin Ruhtinaan kilpasiteeraaminen
52. Mahdollisuus vaatia
yleiseurooppalaista vapaapäivää 9.5. tästä ikuisuuteen
53.

Maisteriksi toisesta Euroopan
maasta

90.

68.

Pestokastikkeita
– runsaasti
erilaisia, nam!

69. Ranskalaisetkin ovat viimein
ymmärtäneet, ettei Suomi ole
osa Neuvostoliittoa
70.

Rauhaa…

71. Roiskeläppäpizza – osataan
meilläkin soveltaa
72. Rooman sopimus
73. Ruotsalaisetkin ovat viimein
ymmärtäneet, ettei Suomi ole
osa Neuvostoliittoa
74. Saada valtaisaa
elämäninspiraatiota 1920luvulla tehdystä ranskalaisesta
surrealistisesta elokuvasta
75. Saunailta kavereiden kanssa mökillä Natura-alueen järven rannalla
76. Selittää samoja neuvoja
sydänsuruihin naiselle
Espoossa ja Tukholmassa
77. Sisämarkkinat tuovat mannaa
Euroopasta

Tuontiautoja
edullisesti

91. Turusta tulee Euroopan
kulttuuripääkaupunki
92. Valita vuoden nuori
eurooppalainen
93.

67. Parlamentin propagandamatkat
Brysseliin

45. Lentää Barcelonasta Ouluun,
tuntea pakkastuuli kasvoillaan ja
tietää olevansa kotona
46. Lisää perverssejä ranskalaisleffoja

Operaattorin
vaihto kännykkänumeroa vaihtamatta

87. Tulkkauksen kauniit kielikukkaset

Vähemmän
sitä itseään
– EU rajoittaa
jätteiden määrää

94. Yhdenvertaisten
mahdollisuuksien teemavuosi
– kohti oikeudenmukaista
yhteiskuntaa
95. Yhdysvallatkin on viimein
ymmärtänyt, ettei Suomi ole osa
Neuvostoliittoa
96. Yksi ääni maailmankaupassa
97. Yleiseurooppalainen digi-tv
-standardi DVB
98.

Ylityöt Euroopan
kilpailukyvyn
puolesta

99. Ymmärtää vihdoin miksi aloitti
aikoinaan ranskan opinnot, kun
tapaa söpön pariisittaren
100.

Ympäristöpolitiikka on
parempaa eurooppalaisittain

