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Kansainvälistä naistenpäivää vietetään nykyään maaliskuun kahdeksantena päivänä.

N A IS T E N P Ä IV Ä
Perustettiin äänioikeuden ajamiseksi

Bush voitti etelässä 
Dukakis, Jackson, 
Gore jakoivat Dixien

M A A IL M A N  ERI 
K U L M I L T A

E te läA frikka  
esiin YK:ssa?
Sierra Leone ja Zambia vetosivat 
Yhdistyneiden kansakuntien tur
vallisuusneuvostoon, jotta se ot
taisi pikaiseen käsittelyyn Etelä- 
Afrikan toimet maan rotusorron 
vastaisten ryhmien tukahdut
tamiseksi.

Etelä-Afrikan hallitus kielsi 
edellisellä viikolla 17:n rotusor
ron vastaisen ryhmän toiminnan. 
Hallitus valmistelee myös lakia, 
joka katkaisisi ulkomaisen tuen 
ryhmille.

Kultainen kynä 
palestiinalaiselle

Vapauden kultainen kynä 1988 
-tunnustus on myönnetty viime 
vuonna murhatulle palestiina
laiselle pilapiirtäjälle Naji al-Alil- 
le.

Kansainvälisen sanomalehden- 
julkaisijain liiton (FIEJ) vuosit
tainen palkinto myönnettiin nyt 
ensimmäisen kerran koko 27- 
vuotisen historiansa aikana pila- 
piirtäjälle ja arabille.

Tunnustus on vain kerran ai
emmin annettu henkilölle hänen 
kuolemansa jälkeen.

Visakortteja
Neuvostoliittoon

Neuvostokansalaiset saavat 
käteensä vielä tämän vuoden 
kuluessa ensimmäisen luotto
kortin.

Maailmanlaajuinen Visa Inter- 
national-luottokorttiyhtytmä il
moitti keskiviikkona, että Neu
vostoliiton valtion mat- 
kailuyhtymä Intourist ryhtyy vie
lä kuluvana vuonna myöntä
mään neuvostokansalaisille vi
sakortteja.

Nato yhä ydin
pelotteen kannalla

Nato pitää ydinpelotetta e- 
delleenkin parhaana vaihtoeh
tona rauhan ylläpitämiseksi.

Viikko sitten Brysselissä päät
tynyt Naton huippukokous ilmai
si tukensa presidentti Ronald 
Reaganin harjoittamalle asei- 
denriisuntapolitiikalle, mutta 
kantoi samalla huolta järjestön 
ydinaseistuksen uudenaikaista
misesta.
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Päätös erityisen kansain
välisen naistenpäivän viettämi
sestä syntyi Kööpenhaminan 
kansainvälisessä sosialististen 
naisten kongressissa 1910 sak
salaisten osanottajien aloit
teesta. Mitään yhteistä ajankoh
taa päivälle ei kuitenkaan sovittu 
ja päivän viettäminen käynnis
tyikin hitaasti ja epäyhtenäises
ti.

Suomessa päätös pantiin mer
kille varsin pienin äänenpainoin. 
Kokousselostuksessaan Työläis
naisessa Hilja Pärssinen mai
nitsi, että naistenpäivän vietto oli 
hyväksytty Kööpenhaminassa 
agitaatiokeinoksi yleisen ja yhtä
läisen äänioikeuden ajamisessa, 
"siis samaa mitä meillläkin aika
naan käytettiin” .

Naistenpäivä koettiin siis asi
aksi, jonka ohi aika oli äänioike- 
ustaistelun myötä Suomessa jo 
ajanut. Näin siitäkin huolimatta, 
että 1902, jolloin työläisnaisten 
liittokokous suositteli naisten
päivää ensimmäistä kertaa vie
tettäväksi, ei sen sisältönä ollut 
äänioikeus, vaan luentoja ” työ- 
väenasian, kasvatuksen, sivey
den, terveyshoidon, ym. hyödyl
listen aineiden alalta’’.

Haluttiin vapun 
veroinen juhlapäivä

Aktiivinen toiminta Kööpen
haminan naistenpäiväpäätök- 
sessä sai Suomessa alkunsa 
tammikuussa 1913, jolloin liit- 
totoimikunta sai vastattavak
seen USA:n sosialististen nais
ten vetoomuksen. Se oli lähe
tetty Clara Zetkinin välityksellä 
ja siinä ehdotettiin kansain
välisen naistenpäivän viettämis
tä helmikuun viimeisenä sunnun
taina, kuten USA.ssa oli jo vuo
desta 1908 lähtien tehty.

Amerikkalaiset viittasivat Köö

Asenteet tähän vuoteen, sen ai
kaiseen rauhaan tai epäsopuun, 
työmarkkinatilanteeseen tai 
maailmansodan todennäköisyy
teen vaihtelevat aika tavalla eri 
maissa Gallup Internationalin 
teettämässä tutkimuksessa.

Suomi on perinteisesti pessi
mistien joukossa, mutta viime
vuotiseen tutkimukseen verrat
tuna toivorikkaus ja usko sopuun 
ja järjestykseen ovat lisäntyneet.

Neuvostoliitto on tutkimuk
sessa mukana ensimmäistä ker
taa ja Euroopan maista sieltä 
löytyi Islannin ohella vahvinta 
uskoa tämän vuoden rauhalli
suuteen ja kansainvälisiltä ris
tiriidoilta välttymiseen.

Suomalaisista 43 prosenttia 
uskoo vuoden 1988 olevan edel
lisen kaltainen. Noin kolmannes 
vastaajista uskoo sen olevan 
huonomman ja neljännes arve
lee, että vuosi on parempi kuin 
1987. Vuoden 1987 uskoi vuosi 
sitten edellistä paremmaksi noin 
16 prosenttia vastaajista.

Toiveikkaampia Suomessa ol
tiin vuosikymmenen vaihteessa, 
sillä noin 40 prosenttia tut
kituista uskoi parempaa vuosilta 
1979 ja 1980.

penhaminan päätöksen puut
teellisuuteen. Päivän eri ajan
kohta eri maissa oli vähentänyt 
sen kansainvälistä merkitystä. 
He toivoivat naistenpäivästä 
muodostuvan samantapaisen va
kiintuneen ja voimakkaan mie
lenosoitus- ja juhlapäivän kuin 
vappu oli.

Kansainvälinen sosialistinen 
naissihteeri Clara Zetkin oli 
amerikkalaisten kanssa eri miel
tä. Vetoomukseen liittämässään 
kirjeessä hän katsoi, että päivän 
ajankohdan määrääminen olisi 
jätettävä vapaaksi eri maissa, 
jotta työväenliikkeen muut ajan
kohtaiset tarpeet voitaisiin ottaa 
huomioon.

Vetoomus
myöhässä

Liittotoimikunta totesi, että 
kuluvaa vuotta 1913 koskien ve
toomus tuli liian myöhään: asia 
oli Suomessa melko tuntematon 
ja valmisteluaikaa oli liian vähän. 
Sen sijaan seuraavaa vuotta sil
mälläpitäen päätettiin ryhtyä toi
meen heti.

Naistenpäivää tehtiinkin tun
netuksi lehdissä kiitettävästi. 
Mm. Työläisnainen teki laajasti 
selkoa sekä päivän merkityk
sestä yleensä että sen vietosta 
ulkomailla.

Vuoden lopulla naistenpäivää 
käsiteltiin liittokokouksessa Tam
pereella. Oli tarve muotoilla lii
ton kanta asiasta kolmanteen 
kansainväliseen sosialistiseen 
naiskongressiin Wieniin, jonka 
oli määrä olla seuraavana vuon
na. Tämän lisäksi myös Suomen 
poliittinen tilanne lisäsi kiinnos
tusta naistenpäivää kohtaan.

Naistenpäivän viettoon tartut
tiin nyt myös ajankohtaisista 
syistä. Eduskunta hajotettiin

Paljon optimistisempia Suo
meen verrattuna ollaan nykyään 
Ruotissa ja esim. Englannissa ja 
Italiassa. Moskovalaisista puo
let uskoo tilanteen pysyvän en
nallaan, paremmaksi vuoden us
koo 22 prosenttia vastaajista, 
huonommaksi 15 prosenttia'.

Optimistia

Suurimmat optimistit löytyvät 
Yhdysvalloista, missä reilu .puo
let uskoo vuoden muodostuvan 
entistä paremmaksi. Kahdeksan 
prosenttia uskoo sen muodostu
van nykyisenlaiseksi, 25 pro
senttia huonommaksi.

Usko huomiseen sävyttää 
myös argentiinalaisten, brasilia
laisten ja kanadalaisten vastauk
sia; Meksikossa painaa pessi
mismi.

Aasian puolella optimistisim- 
pia ovat korealaiset ja hongkon
gilaiset.

Tutkimus tehtiin viime marras
kuussa. Suomen osuuden tutki 
Suomen Gallup.

Mukana on 37 maata, mm. kaik
ki Europan Yhteisön maat, Poh
joismaat, monia Amerikan ja Aa
sian maita sekä Australia.

Haastateltuja oli keskimäärin

usein ja asioitten eteenpäin
vieminen valtiopäivillä vaikeutui. 
Tämä aiheutti turhautumista ää
nestäjissä kuten lähes vuosittain 
toistuvat eduskuntavaalitkin.

Toisen sortokauden myötä 
valtiolliset olot olivat kiristyneet. 
Ei siis ollut ihme, että naisliitos
sakin valiteltiin järjestöväsymys- 
tä.

’’ Innostuksella 
otettiin puheet 

vastaan

Keväällä 1914 naistenpäivää 
vietettiin sitten ensi kerran ’"kan
sainvälisenä”, tietoisesti Kööpen
haminan päätökseen pohjautu
vana mielenosoituksena.

Työläisnaisessa päivän viettoa 
kuvattiin jälkikäteen suuren
moiseksi. "Kokouksia oli kaik
kialla, salit täynnä väkeä ja in
nostuksella otettiin puheet vas
taan” . Lehti laski tilaisuuuksiin 
ottaneen osaa yli kymmenen
tuhatta henkeä. Ohjelmaan kuu
lui aina puhe, usein runonlau
suntaa ja muutamin paikoin jär
jestettiin myös kulkueita.

Poliisikin kiinnostui

Poliittisesti ahtaat ajat ilmeni
vät poliisin puuttumisena päivän 
viettoon Mikkelissä ja Hangossa. 
Mikkelissä poliisi päästi tilaisuu
teen vain työväenyhdistyksen jä
seniä, Hangossa paikkakunnalle 
tullut puhuja Elviira Vihersalo 
sai junasta laskeuduttuaan teh
dä selkoa aikomansa puheen 
teemasta häntä vastaan tulleelle 
poliisille. Naiset saivat sitten 
pitää kokouksensa "rauhassa 
vahvan poliisijoukon suojele
mina” , olihan sen vuoksi kutsuttu 
koko palveluksessa oleva mie
histö reserviin.

1,000 joka maassa paitsi Neu
vostoliitossa, jossa tutkimus teh
tiin puhelinhaastatteluna Mos
kovassa ja vastaajia oli 500. Vas
taajat olivat kaikkialla 15 vuotta 
täyttäneitä.

Tutkimussarja on aloitettu 
1947 ja nykyiset kysymykset 
ovat olleet käytössä vuodesta 
1978.

Työmarkkinavuosi 
nähdään rauhattomana

"Tuleeko lakkojen ja työmark- 
kinaerimielisyyksien määrä 
maassamme vuonna 1988 lisään
tymään, vähentymään vai pysy
mään samana?", kysyttiin.

Suomalaisista puolet uskoo ti
lanteen säilyvän ennallaan, mut
ta 32 prosenttia uskoo epäso
puun työmarkkinoilla ja 13 pro
senttia arvioi lakkojen määrän 
vähenevän. Näkemyksiä värit
tää pessimismi.

Useissa maissa työmarkkina
vuosi nähdään rauhattomana. 
Euroopan yhteisön maista kol
mannes uskoo lakkojen ja epä
sovun lisääntyvän; norjalaisista 
42 ja ruotsalaisista 28 prosenttia 
uskoo niin ikään levottomuuk
siin.

Sota muutti 
juhlien luonteen

Kansainvälisen naistenpäivän 
vieton vakiintuminen juuri ennen 
maailamansodan puhkeamista 
osoittautui ennalta-arvaamatto- 
man tärkeäksi. Naistenpäivästä 
tuli sota-ajan rajoitetuissa toi
mintaolosuhteissa vuoden koho
kohta, vaikka sen vietto tapah
tuikin juhlien ja iltamien muo
dossa poliittisten kokousten ol: 
lessa kiellettyjä. Juhlat tarjosivat 
kuitenkin myös mahdollisuuden 
informaation levittämiselle.

Vaikka poliittisuus oli siis ver
hottuna, niin juhlia riitti. Helsin
gissä 1916 oli varaa vaikkapa 
valita: naistenpäivän aattona jär
jesti palvelijatarammattiosasto 
"hauskat tanssit", varsinaisena 
naistenpäivänä HTV:n naisosas
to vuosijuhlan ja tanssi-iltaman, 
kappaompelijat tanssi-iltaman. 
Juhlailmoituksissa ei kuiten
kaan sanallakaan mainittu, että 
oli kyse naistenpäivän vietosta.

Vallankumous  
palautti teem at

1917 tapahtui helmikuun val
lankumous juuri ennen naisten
päivää ja muutti sen sisällön 
täysin. Teemat tulivat taas: kas
vatuskysymys sekä työpaikat ja 
kallis aika.

Liittotoimikunta järjesti nais
tenpäivää lähettämällä alustuk
sia päivän teemoista sekä välit
tämällä juhlapuhujia tilaisuuk
siin. Liiton kannalta merkityk
sellisiksi muodostui myös nais- 
tenpäiväiltamien taloudellinen 
anti, kun jäsenmaksutulot olivat 
sodan aikana romahtaneet. Eri
tyisesti vuonna 1917 iltamatulo-

Uskoa sopuun 
ja ristiriitoihin

Harva suomalainen uskoo tu
levan vuoden olevan kansain
välisesti rauhallisemman kuin 
viime vuoden, vaikka optimismi 
viime vuodesta on hiukan kas
vanut. Suomalaisista 11 pro
senttia (viime vuonna 16) uskoo 
rauhalliseen vuoteen 38 pro
senttia (54) uskoo tilanteen säi
lyvän ennallaanja 31 prosenttia 
viimevuotisen 38:n sijasta uskoo 
epäsovun.

Voimakasta optftnismia kan

WASHINGTON - varap
residentti George Bush oli re
publikaanisen puolueen ylivoi
mainen voittaja Super-tiistain 
vaaleissa sekä etelävaltioissa 
että Massachusettsissa ja Rho
de Islandilla.

Keskivilkkoaamuisetn tietojen 
mukaan Bush oli voittanut aina
kin 15:sta 16:sta esivaaleista, 
päihittäen senaattori Bob Dolen 
jopa 4 - 1 marginaalilla joissain 
valtioissa. Seurauksena Bushil
la on 2/3 valtuutetuista äänistä.

Dole, Pat Robertson ja Jack 
Kemp eivät saaneet edes yh
teensä Bushin kokoamaa ääni
määrä useimmissa valtioissa. Ai
nakin kuudessa osavaltiossa 
Bush sai yli 60 prosenttia repub
likaanien äänistä.

Melkein yhtä yllättävää oli Do
len ja Robertsonin tappio valtios
sa kuin valtiossa.

Monien republikaanisten puo
luevirkailijoiden mukaan Robert
son, joka oli ennustanut voitta
vansa omalla "takapihallaan”, 
joutuu nyt vakavissaan harkitse
maan vaalikampanjansa jatku
vuutta.

Dolen kannatus oli tuntuvaa 
vain kolmessa osavaltiossa: Ok
lahomassa, North Carolinassa ja 
Missourissa.

Kempin kannatus jäi alle 16 
prosentin kaikkialla ja hänen us
kotaan ilmoittavan luopuvansa 
pelistä torstaiaamuksi ajoitetus
sa lehdistökonferenssissa.

Yhdistyneiden Kansakun
tien velka Suomelle rauhan
turvaamistoiminnasta nou
see tällä hetkellä lähes 100 
miljoonaan markkaan. Suu
rin osa velasta koostuu Liba
nonissa olevista Unifil-jou- 
koista.

Osastopäällikkö Erkki Ran
tanen Suomen puolustusminis
teriöstä kertoo, että vanhimmat 
saatavat periytyvät Kyproksen 
rauhanturvajoukoista. Kyseessä 
on kuitenkin varsin vähäinen 
summa. Saatavia on myös Sii
nain Unef-joukoista ja Golanin 
Unfod-joukoista.

Ulkoministeriön toimisto
päällikkö PekkaOjasen mukaan 
tilanne ei kuitenkaan ole Suo
men kohdalla pohjolan huonoin: 
Ruotsilla ja Tanskalla on vielä 
enemmän saatavia. Näin siitäkin 
huolimatta, että Suomesta on 
tällä hetkellä eniten rauhantur
vaajia maailmalla.

sainvälisen kehityksen suhteen 
on Neuvostoliitossa, por
tugalissa, Islannissa ja Itävallas
sa, jossa 41 prosenttia uskoo 
rauhalliseen kehitykseen.

Maailmansota  
ei todennäköinen

Vaikka kansainvälisessä tilan
teessa nähdäänkin jännityksiä, 
maailmansodan alkamisen mah
dollisuuteen ei juuri uskota lä
himmän kymmenen vuoden si
sällä. 33 prosenttia suomalai
sista uskoo, ettei ole vähintäkään

Demokraattien äänet jakautui
vat kolmen ehdokkaan, kuver
nööri Michael Dukakisin, se
naattori Albert Goren ja pastori 
Jesse Jacksonin kesken.

Voitto kotivaltiossa Massachu
settsissa, Rhode Islandilla ja 
Marylandissa sekä tuntuva kan
natus useissa eteläisissä valti
oissa nosti Dukakisin johtoase
maan valtuutettujen suhteen.

Demokraattien kilpa ei pääty 
tähän, joskin super-tiistai toi 
huonoja uutisia edustajainhuo
neen jäsenelle Richard Gep- 
hardtille, jota oli pidetty johtava
na kandidaattina. Gephardt ylsi 
voittoon vain kotivaltiossaan 
Missourissa.

Super-tiistaita pidettiin päivä
nä, jolloin sekä Gorilla että Jack
sonilla oli tilaisuus osoittaa kan
natuksensa vahvuus - Jack
sonilla mustien keskuudessa ja 
Gorella valkoisten maltillisten ja 
konservatiivien keskuudessa.

Alustavien tietojen mukaan he 
näyttivät jakavan syvän etelän 
äänet, Gore voittaen kotivaltios
saan Tennesseessä ja naapuri
valtioissa Kentuckyssa ja Arkan
sasissa, Jackson Georgiassa, 
Virginiassa, Mississippissä ja 
L jisianassa. Avainvaltioissa 
Alabamassa ja North Caroli
nassa kilpa oli erittäin kireä.

Dukakisin voitto Floridassa ja 
Teksasissa oli huomattava poh- 
joisvaltin kandidaatille.

Unifil-saatavien pääsyyllinen 
on Yhdysvallat, joka ei ole mak
sanut kuin murto-osan osuudes
taan YK:lle. Yhdysvallat on vel
kaa YK:lle ylipäätään, mutta eten
kin Libanonin YK-joukot eivä ole 
kongressin suosiossa.

Suomen suurlähettiläs Jarmo 
Rantanen on yrittänyt pehmit
tää kongressiedustajia ja senaat
toreita ottamalla heihin suoraan 
yhteyttä. Vuoden lopulla Suomi 
yhdessä muiden Unifil-maiden 
kanssa esitti Yhsyvaltain ulko
ministeriölle protestin Libanonin 
rauhanturvajoukkojen unohtami
sesta.

YK:n suosion ei lähestyvien 
presidentinvaalienkaan vuoksi 
uskota kummemmin kohenevan 
lähiaikoina.

Yhdysvaltain tukema Israel ei 
ole koko Libanonin mandaatin 
aikana hyväksynyt YK:joukkojen 
paikallaoloa - päinvastoin kuin 
Golanin kohdalla.

vaaraa. Yhtä luottavaisten pro
senttiluku on Hong Kongissa 63, 
Itävallassa ja Moskovassa 51, 
Intiassa 46, Japanissa ja Islan
nissa 41.

Muitten pohjoismaitten luot
tamus vaihtelee 32-37 prosent
tiin. Yhdysvalloissa ei vaaraa 
näe 16 prosenttia vastaajista.

Vuorenvarmasti sodan syt
tymiseen uskovia löytyy Etelä- 
Amerikasta, missä prosentti ko
hoaa kymmenen pintaan muuta
massa maassa samoin kuin Ete
lä-Afrikan mustien keskuudes
sa.

jatkuu sivulla 4

USKOTTEKO VUODEN 1988 OLEVAN PAREMMAN, HUONOMMAN VAI SAMANLAINEN
KUIN VUOSI 1987

Suomalaisten toivorikkaus 
kasvanut viime vuodesta
Yhdysvalloissa uskotaan lujasti parempaan uuteen vuoteen 
Ensi kertaa tutkitussa NL:ssa luotetaan rauhan säilymiseen

YK:n rauhanturva rästit
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Vaalisuukot ja 
lasten oikeudet

Politiikot ovat jo aikoja sitten huomanneet, 
että pikkulasten suukottelu on parasta mahdol
lista mainosta vaalien edellä.

Mutta entäpä vaalien jälkeen? Näin kysyy kan
sallinen Children’s Defense Fund - järjestökin, 
mikä on ottanut tehtäväkseen amerikkalaisten 
lasten etuja ajamisen. Julisteiden ja ohjekirjaston 
avulla järjestö koittaa vedota äänestäjiin kehot
taen heitä vaatimaan kandidaatteja vastaamaan 
lasten oikeuksia koskeviin kysymyksiin.

Kandidaattien tulisi esittää, miten he aikovat 
estää ja eliminoida nälän hädän amerikkalaisten 
lasten keskuudesta. Entä miten on saavutet
tavissa turvallinen, ensiluokkainen ja vähäisiä 
varoja vaativa lastenhoitojärjestelmä? Kan
didaattien tulisi ilmaista mielipiteensä äitiys- ja 
isyyslomista. Samalla voitaisiin kysyä myös, 
millaisia muutoksia he aikovat esittää lap
sikuolleisuuden laskemiseksi.

Kaikki kymmenen johtavaa presidentti
ehdokasta ovat isiä. Lastenhoidon ja perhe- 
elämä luulisi siten olevan kiinteän osan heidän 
elämäänsä. Tätä huolimatta Jesse Jackson on 
ainoa kandidaatti, joka on omistanut vaalipuhei
taan lasten ja yksinhuoltaja äitien oikeuksille.

Aika omituista otettaessa huomioon, että 
kolmannes kodittomista amerikkalaisista on 
perheellisiä. Noin 13 miljoonaa amerikkalaista 
lasta voidaan luokitella köyhäksi. Monet muut 
miljoonat kärsivät asuntopulasta ja puut
teellisesta terveydenhoidosta.

Yhdysvallat ja Etelä-Afrikka ovat ainoat maail
man teollisuusmaista, joilla ei ole lapsia suo
jelevia lakeja. Yhdysvallat johtaa maailman 
asevientitilastoja, mutta on vasta 19. lapsikuol- 
leisuustilastoissa.

Lapset eivät ole oikeutettuja äänestämään, 
eivätkä voi siis ajaa omia etujaan. Me aikuiset 
voimme sen tehdä.

SIVEELLINEN KASVATUS 
Äly edellyttää voimakasta siveellistä<kasvatusta.

Jules Payot

KÄYTÖS
Mies tunnetaan kävelytavastaan, naurustaan ja ul

koasustaan. Siksi minä kutsun käytöstä hyvien omi
naisuuksien kruunuksi ja kunnioituksen herättäjäksi. 
Tärkeimpinä keinoina sen säilyttämisessä ovat koh
tuullisuus ja mielen tasaisuus, joilla me ohjastamme ja 
hillitsemme esiintunkevat ja vaikeasti hallittavat hi
momme, kuten suitsilla.

Henry Peacham, 1622

SOLONIN KASVATUSTANNE 
Me saatamme nuoruukaistemme mielet* kokonai

suuden kanssa harmoniaan tutustamalla heidät perin
pohjin yleisiin lakeihin, jotka ovat suurin kirjaimin 
kirjoitettuina kaikkien luettavaksi ja jotka osoittavat 
jokaiselle, mitä hänen on tehtävä tai tekemättä jä
tettävä.

Lukianos, n. 100 e. Kr.

Nimipäivät

Maaliskuun 18 p. Eetu, Edvard
Maaliskuun 19 p., Jooseppi, Juuso
Maaliskuun 20 p., Jaakkima, Aki
Maaliskuun 21 p., Pentti
Maaliskuun 22 p., Vihtori
Maaliskuun 23 p., Akseli
Maaliskuun 2 4 p., Kaapo,Gabriel,Kaappo, 4

Kaapro

Ilman vertailevan kielitieteen perustajan Rasmus Raskin käyntiä Turussa 1818  
suomen ja sen sukukielten tutkimus olisi edistynyt hitaammin ja vähemmän loistokkaasti. 
Tanskalainen antoi suomalaisille kollegoilleen metodit ja välitti tarpeelliset kontaktit.

Vieraileva kielinero edisti 
suomen kielen tutkimusta

Mikko
Korhonen

Kirjoittaja on 
helslngln 
yliopiston 
suomalais
ugrilaisen
klelentutklmusKsen
professori

Suomen ja sen sukukielten tut
kimuksen tulevaisuudelle rat
kaisevan tärkeiksi osoittautuivat 
ne 17 päivää, jotka 31-vuotias 
tanskalainen kielitieteilijä Ras
mus Rask vietti Turussa maalis
kuussa 1818. Raskin nimi on 
valovoimaisimpia kielitieteen 
historiassa. Hänen syn
tymästään tuli kuluneeksi 22. 
marraskuuta 200 vuotta.

Rask kuuluu vankasti myös 
Suomen kulttuurihistoriaan, vaik
ka hänet muistetaankin ennen 
kaikkea vertailevan kielitieteen 
perustajana ja skandinaavisten 
kielten suhteiden ja alkuperän 
ratkaisijana. Hän osoitti keltti
läiset kielet indoeuroop
palaisiksi, tutki monia idän kieliä 
ja selvitti nuolenpääkirjoituksen 
arvoitusta tehden pitkän tut
kimusmatkan Venäjälle, Per
siaan ja Intiaan. Hänen kerro
taan hallinneen kahtakym- 
mentäviittä kieltä ja tutkineen 
viittäkymmentä.

Raskilla oli ratkaiseva vaikutus 
siihen, että suomen ja sen su
kukielten tutkimus sai viime 
vuosisadan alkupuolella Suo
messa ajanmukaisen suunnan ja 
nousi nopeasti kukoistukseen 
eräiltä osin jopa kansainväliseen 
maineeseen. On paljolti hänen 
ansiotaan, että 1823-1826 il
mestyi Kustaa Renvallin 22,000 
hakusanaa käsittävä suomen 
sanakirja, välttämätön tuki niille, 
jotka olivat tekemässä suomesta 
sivistyskieltä.

Raskin ansiosta iittiläinen 
suutarinpoika Antti Juhana Sjö
gren pääsi uransa alkuun Pie
tarissa, jossa hän >myöhemmin 
akateemikon arvovallalla hah
moteli Tiedeakatemialle suo- 
malais-ugrilaisten ja eräiden 
muiden Venäjällä puhuttujen, 
huonosti tunnettujen kielten 
tutkimusohjelman.

Raskin kielitieteellisiä meto
deja ja periaatteita seurasivat 
Renvall, Sjögren ja M. A. Caströn, 
joita voi pitää koko E. N. Setälää 
edeltäneen suomalaisen kieli
tieteen arkkitehteinä.

Rask kävi Suomessa vain ker
ran, matkallaan Pietariin 1818. 
Hän viipyi silloin Turussa nuo 
antoisat 17 päivää täydentäen 
suomen kielen taitoaan ja pereh
tyen Turun akatemian kokoel
miin, erityisesti kaikkeen, mikä 
koski suomen kieltä.

Daniel Jusleniuksen yli 70 
vuoden takainen Suomalainen 
Sana-Lugun Coetus oli tuolloin 
jo auttamattomasti vanhentunut. 
Uutta sanakirjaa oli puuhattukin. 
Rantsilan kappalainen Chrisfrid 
Ganander oli jättänyt Turun aka
temialle lähes 3,000-sivuisen 
käsikirjoituksenkin. Lisäksi oli
vat H. G. Porthanin muistiin
panot. Olisi kuitenkin vielä tar
vittu perusteellista keruu-, tutki
mus- ja toimitustyötä. Renvall oli 
tehtävästä kiinnostunut, mutta 
hänen oli kehnosti palkatun yli- 
opistonapulaisen virkansa ohel
la pidettävä sivutoimia, jotka 
veivät ajan ja voimat.

Tässä Rasmus Rask astuu 
kuvaan. Muutamia viikkoja Tu- 
run-vierailunsa jälkeen hän on jo 
Pietarissa puhumassa suomen 
sanakirjan puolesta. Hän sai 
vaikutusvaltaisen mesenaatin, 
kreivi N. P. Rumjantsevin puolel
leen. Ratkaisuvaihtoehto, johon 
lopulta päädyttiin, on oikea tar
koituksenmukaisen hallin
tomenettelyn kukkanen.

Rumjantsevin ja arkkipiispa 
Jacob Tengströmin vaikutuk
sesta kasvatusopin apulainen ja 
suomen kielen dosentti Kustaa 
Renvall nimitettiin Uskelan ke t 
sarinpitäjän kirkkotienä^,, 
saattoi nyt kokonaan omistautua 
tieteelleen ja palkata apupapin 
hoitamaan seurakunnallisia teh
täviä. Sellaista oli tiedepolitiikka 
150 vuotta sitten.

Renvall oli alun perin ajatellut 
laatia suomalais-ruotsalaisen 
sanakirjan, mutta Raskin mie
lestä sanakirja palveli laajempaa 
käyttäjäkuntaa suomalais-sak- 
salais-latinalaisena. Raskin kan
ta voitti.

Rask yritti ajaa suomen kie
leen myös aivan uutta kirjoitus
järjestelmää. Hänen mielestään 
esimerkiksi ä oli korvattava as. Itä 
ja ö oe:llä. Pitkät vokaalit olisi

Turun akatemian holvikäytävä.

pitänyt merkitä unkarin tapaan 
aksenttimerkillä, esimerkiksi su- 
rän metsään (suureen metsään). 
Ehdotusten jälkikaikuja on näh
tävissä vielä paljon myöhemmin 
Volmar Schildt-Kilpisen "veny- 
kekirjoituksessa” ja eräissä Elias 
Lönnrotin tuumailuissa. Suomen 
kieliopin käsitteistöön Rask on
nistui ujuttamaan joitakin pysy
viä uudistuksia.

Ainakin yhtenä syynä Kööpen
haminan yliopiston professorin 
innostukseen näyttää olleen 
muuan Leibnizilta periytyvä 
väärinkäsitys. Leibniz uskoi, että 
suomensukuiset kansat olivat 
alun perin skyyttejä ja että suo
malaiset ja lappalaiset olivat 
Skandinavian alkuperäisiä asuk
kaita, jotka olivat olleet siellä jo 
ennen ruotsalaisia ja norjalai
sia.

Tämä käsitys eli voimakkaana 
vielä 1800-luvun alussa. Uskot
tiin, että muinaisina aikoina 
suomesta ja lapista oli tarttunut 
paljon lainasanoja skandinaavi
siin kieliin. Juuri siksi Upsalan 
yliopistossa tutkittiin pitkin 
1700-lukua ahkerasti suomen 
kieltä. Suomea pidettiin avai
mena Pohjolan muinaisuuteen.

Myös Rask näyttää aluksi ol
leen tämän harhaluulon vallassa. 
Tanskan Tiedeakatemia oli julis
tanut kilpailun skandinaavisten 
kielten alkuperän selvittämisek
si. Rask halusi osallistua siihen. 
Hänen käsityksensä mukaan 
skandinaaviset kielet oli johdet
tava muinaisislannista, joka puo
lestaan selittyisi osittain kreikan, 
osittain suomen ja lapin pohjalta. 
Todistaakseen hypoteesinsa 
hän teki 1813-1815 tutkimus
matkan Islantiin ja ryhtyi opis
kelemaan suomea ja lappia.

Rask voitti kilpailun tutkimuk
sellaan, josta tuli uraauurtava 
koko kielitieteen kehityksessä. 
Siihen saakka kahden kielen 
keskinäisen sukulaisuuden o- 
soittamiseksi oli riittänyt, että oli 
sanoja, jotka molemmissa kielis
sä muistuttivat toisiaan.

Rask huomasi, että useissa 
tapauksissa vertailtavat sanat 
ovat toisiinsa tietyllä tavalla 
säännönmukaisessa suhteessa. 
Ne eivät ole täsmälleen saman
laisia eivätkä summittaisesti 
toisiaan muistuttavia, vaan sään
nöllisellä tavalla erilaisia. Ha
vainnostaan hän teki metodisen 
periaatteen, jota noudattaen hän 
osoitti paitsi skandinaavisten 
kielten keskinäiset suhteet, 
myös niiden suhteen muihin ger
maanisiin kieliin sekä latinaan 
ja kreikkaan.

Nyt tiedämme, että suurin osa 
niistä sanoista, joiden vielä Ras
kin aikana luultiin olevan skan
dinaavisissa kielissä suomen tai 
lapin perua, ovatkin päinvastoin 
germaanisista kielistä suomeen 
ja lappiin kulkeutuneita. Tästä 
tiedosta lankeaa suuri ansio toi
selle viime vuosisadan tanska
laiselle kielitieteilijälle Vilhelm 
Thomsonille.

Meidän aikanamme tämä ky
symys on noussut uudelleen e- 
siin. Germaanisten kielten vai
kutus on osoittautunut paljon 
pitkäaikaisemmaksi ja syvem

mäksi kuin ennen osattiin aa
vistaakaan.

Raskin tutkimus valmistui jo 
1814. Se ilmestyi kuitenkin vasta 
1818. Viivästys oli kohtalokas 
sikäli, että saksalainen Franz 
Bopp ehti sitä ennen 1816 jul
kaista sanskritin, kreikan, lati
nan, persian ja germaanisten 
kielten suhteita koskevan tut
kimuksensa, joka perustui sa
malle säännöllisyyden vaatimuk
selle kuin Raskin työ.

Siitä syystä Bopp mainitaan 
kielitieteen historiassa tavalli
sesti ennen Raskia. Tosiasiassa 
kunnia kuuluu molemmille, sillä 
he työskentelivät toisistaan riip
pumatta. Noista kahdesta työstä 
lasketaan vertailevan indoeu
rooppalaisen kielitieteen alka
van.

Raskin Turun-vierailu sattui 
dramaattisella hetkellä. Kysy- 
mys suomalaisten alkuperästä ja 
esihistoriallisista suhteista mui
hin kansoihin, etenkin kielisu
kulaisiksi väitettyihin Venäjän 
pikkukansoihin, askarrutti monia 
Turun akatemiassa.

Tarkkojen tietojen hankkimi
seksi itäisistä sukukielistä olisi 
pitänyt tehdä tutkimusmatkoja, 
mutta rahaa ei ollut eikä tar
peellisia kontakteja. Sitten tuli 
nuori tanskalainen tiedemies, 
joka juuri oli tehnyt käänteen
tekevän teoreettisen keksinnön 
ja myös osoittanut käytännös
sä sen toimivuuden. Se näytti 
tarjoavan välineet myös suomen
sukuisten kielten keskinäisten 
suhteiden selvittämiseen.

Silloinen ylioppilas A. J. Sjö
gren oli ensimmäisiä, joka oivalsi 
tämän mahdollisuuden. Raskin 
avulla hän pääsi Pietariin kreivi 
Rumjantsevin kirjastonhoita
jaksi ja loi sitten uransa Pietarin 
Tiedeakatemiassa suomensu
kuisten kielten ja kansojen tut
kijana.

Sjögren puolestaan tasoitti 
tietä M. A.Castrenille. Molemmat 
seurasivat Raskin metodia ja 
rakensivat siten pohjan suomen
sukuisten kielten vertailevalle 
tutkimukselle.

Muinaisislantilaisen runouden 
tuntijana Rask kiinnitti huomiota 
myös vanhaan suomalaiseen 
kansanrunouteen. Hän ymmärsi 
sen arvon ja näki siinä eepoksen 
aineksia. Hänen innostamanaan 
Reinhold von Becker teki 1819 
kielen- ja runonkeruumatkan, 
joka ulottui Pohjois-Pohjanmaal- 
le, Lappiin, Kainuuseen, Savoon 
ja Karjalaan. Lönnrot puolestaan 
sai Beckeriltä idean liittää Väinä
möisestä kertovat runot yhdeksi 
kokonaisuudeksi. Siinä taas oli 
Kalevalan siemen.

Rask palasi pitkältä idänret- 
keltään 1823 ja toimi sen jälkeen 
Kööpenhaminan yliopiston kir
jastonhoitajana ja itämaisten 
kielten professorina. Suomalais
ugrilaiset kielet pysyivät hänen 
harrastuspiirissään loppuun asti. 
Hän kirjoitti muun muassa lapin 
kieliopin ja selvityksen suoma- 
lais-ugrilaisten kielten kes
kinäisistä suhteista.

Rasmus Rask kuoli jo 1832 
vähän ennen 45-vuotispäivään- 
sä.

Mikko Korhonen 
(HS)

Lah jo ituks ia
R aivaa ja lle

1UKEMISRAHASTO 1988: Yhteensä: $621 .00

Irma ja Pentti Laine, Lunenburg, M A ...................... $20.00
Ystävä ......................................................................  $10.00

Vanhempiensa Antti ja Ida Nilnimäen ja
Henry ja Hanna Keskisen muistolle
Eino ja Aune Niinimäki, Westminster, MA ............ $100.00

Kiitos lahjoittajille!

Lamar Watkins

STONE MOUNTAIN,GA - Pas
tori Lamar Hancock Watkins 
kuoli marrask. 19,1987.

Kaipaamaan jäi vaimo Floren
ce (Korpela) Watkins; pojat, tri 
John Watkins, Dunwoody ja Ro
bert H. Watkins, Hartwell; kolme 
veljeä, Howell, William ja Scott 
Watkins, Louisville, Ky; lap
senlapset Trent ja Maria Wat
kins, Dunwoody ja Bob ja Scott 
Watkins, Royaston.

Hautajaiset pidettiin marrask.' 
21, 1987 First Lutheran Metho
dist kirkossa. Tri Robert Allred, 
pastori Larry Bowman ja pastori 
Bill Ruff toimittivat siunauksen.

Selma Ketola

KILLINGLY, CT - Selma Ke
tola, 95, Slater Hill Road, East 
Killingly, kuoli helmik. 4, 1988 
Day Kimball sairaalassa Putna- 
missa.

Hän oli syntynyt Peräseinä
joella Suomessa kesäk. 7, 1892 
ja muutti Yhdysvaltoihin 1910 
asuen East Killinglyssä viimeiset 
35 vuotta.

Kaipaamaan jäi poika John 
Ketola, New Rochelle, NY; viisi 
lastenlasta ja viisi lastenlasten 
lasta; sisarustenlapset Mildred 
Hodgkins, Gardner, MA ja Sävel 
Silverborg, LaFayette, NY. Poika 
Frank kuoli lokak. 5,1970. Avio
mies kuoli 70 vuotta sitten.

Tillinghast hautaustoimisto, 
202 Main St., Danielson, huolehti 

i hautauksesta.
Kukkien asemasta vainajaa voi 

muistaa tekemällä lahjoituksen 
itsevalitsemalleen hyväntekeväi
syysjärjestölle.

Laurence A. Hiili

WORCESTER, MA - Laurence 
A. "Duke" Hiili, 46, 191 Eastern 
Ave., kuoli helmik. 21,1988 Wor- 
cetser Memorial sairaalassa ko
tona saamansa sairaskohtauk
sen uhrina.

Hän oli syntynyt Worcetsrissa, 
missä hän asui suurimman osan 
elämästään. Hänen isänsä Theo
dore R. Hiili kuoli 1955. Hän 
kuului Finnish American Clubiin.

Kaipaamaan jäi äiti Vieno J. 
(Pietilä) Hiili; kolme veljeä, Theo
dore R., Arnold W. ja Alan D. Hiili, 
kaikki Worcesterissa; kolme sis
koa, Joyce M. Bronzo, Karen V. 
Bove, kumpikin Worcesterissa ja 
Priscilla J. markarian, Millbury 
sekä useita sisarusten lapsia.

Nordgren Memorial Chapel, 
300 Lincoln St., huolehti hauta
uksesta. Hautaaminen tapahtuu 
New Swedish hautausmaahan.

Eva Underwood

FITCHBURG, MA - Eva F. 
(Kuona) Underwood, 78,279 Da
niels St., kuoli helmik. 28, 1988 
Burbankin sairaalassa sairau
den murtamana.

Hän oli syntynyt marrask. 14, 
1909 Pyhäjärvellä Suomessa 
Herman ja Hilma (Grönström) 
Kuonan tyttärenä ja muutti Yh
dysvaltoihin 1920 asuen New 
York Cityssä, Winchendonissa ja 
Fitchzwilliam, NH:ssä ennen 
kuin muutti Fitchburgiln 10 vuot
ta sitten.

Edesmennyt työskenteli Inde
pendent Lock Co.:n palveluk
sessa sen sulkemiseen asti.

Kaipaamaan jäi kaksi siskoa, 
Esther J. Sweeney ja Edith K. 
Mackie, kumpikin Marlboro, NH; 
sekä useita sisarusten lapsia.

Hautaustoimisto Bosk, 85 Blos
som St., huolehti hautauksesta. 
Polttohautausta seuraa hautaa
minen Pine Grove hautaus
maahan Marlboco, NH:ssä.

Henrik Lindquist

FITCHBURG, MA - Henrik K. 
Lindquist, 87,63 Central St., kuo
li maalisk. 1, 1988 Woodbury 
Manor hoitokodissa.

Hän oli syntynyt kesäk. 30, 
1900 iitissä Suomessa Taavi ja 
Amanda (Reku) Lindquistin poi
kana ja sui New York Cityssä 
ennen kuin muutti Fitchburgiin 
40 vuotta sitten.

Ammatiltaan edesmennyt oli 
kirvesmies.

Kaipaamaan jäi avimo Edith I. 
(Olkkonen) Lindquist sekä sisa
ruksen lapsi Suomessa.

Boskin hautaustoimisto, 85 
Blossom St., huolehti hautauk
sesta. Hautaaminen tapantuu 
Maple Grove hautausmaahan 
Concord, NH:ssä.

Vieno Kinsman

FITCHBURG, MA - Vieno H. 
(Matson) Kinsman, 75, 29 Berry 
St., kuoli helmik. 29, 1988 Bur
bankin sairaalassa pitkän sairau
den murtamana. Hän oli vuonna 
1961 kuolleen Stanley H. Kins- 
manin leski.

Hän oli syntynyt toukok. 15, 
1912 Fitchburgissa Johan ja 
Emilia (Toivonen) Matsonin tyt
tärenä ja asui siellä koko ikän
sä.

Kaipaamaan jäi neljä poikaa, 
Stanley H. Jr., Fitchburg, Melvin 
J., Kalif., Ronald J. ja Allan D., 
kumpikin Fitchburgissa; kolme 
tytärtä, Frances E. Faucher, Fitch
burg, Elsa M. Mitchell, Athol ja 
Carol A. Kinsman, Fitchburg; sis
ko Alma Sudbuth, M iddleborough; 
10 lastenlasta ja kolme las
tenlasten lasta.

Boskin hautaustoimisto, 85 
Blossom St., huolehti hautauk
sesta. Hautaaminen tapahtuu 
Forest Hill hautausmaahan.

Tyyne Laakso

GARDNER, MA - Tyyne L.(Wal- 
konen) Laakso, 82, 56 Dyer St., 
kuoli helmik. 29,1988 kotonaan 
sairauden murtamana.

Hän oli syntynyt Gardnerissa 
Albin ja Hilma (Teittinen) Walko- 
sen tyttärenä ja asui siellä suu
rimman osan elämästään. Hä
nen isänsä kuoli 1913 ja isäpuoli 
August Lake adoptoi hänet.

Edesmennyt sai päästötodis-. 
tuksen Gardner High Schoolista 
1922 ja 1926 Simmons Colle- 
gesta. Hän työskenteli useita 
vuosia kemistinä Monsanto Co:n 
palveluksessa ennen kuin avioi
tui 1933.

Kaipaamaan jäi aviomies tri 
William A. Laakso; poika tri Wil
liam Bruce Laakso, Hartford, CT; 
siskopuoli Olga McBath, Kings
port, TN; sekä kaksi lapsenlasta.

Hautaustoimisto Smith, 69 
Vernon St., huolehti hiljai
suudessa toimitetusta hautauk
sesta. Hautaaminen tapahtuu 
Greenbower hautausmaahan.

Vaito Pirttinen

FITCHBURG, MA - Vaito A. 
Pirttinen, 76,31 Dustin St., Brigh
ton, kuoli maalisk. 1, 1988 St. 
Elizbethin sairaalassa Bostonis
sa.

Hän oli syntynyt helmik. 4, 
1912 Fitchburgissa Nester ja 
Sofia (Tiilikka) Pirttisen poikana 
ja sai päästötodistuksen Fitch
burg High Schoolista 1930.

Ennen eläkkeelle jäämistä e- 
desmennyt työskenteli Simonds 
Saw and Steel Co.:n palveluk
sessa. Hän oli toisen maailman
sodan veteraani.

Kaipaamaan jäi sisko Siiri M. 
Jordan Fitchburgissa tämän ty
tär Martha McCarthy South Or
leansissa; lisäksi useita serkku
ja.

Sawyer-Miller hautaus
toimisto, 129 Elm St., huolehti 
hautauksesta. Pastori William A. 
Sumnertoimitti siunauksen. Hau
taaminen tapahtuu Forest Hill 
hautausmaahan.

Axel Hill

FITCHBURG, MA - Axel Hill, 
97,136 High St., kuoli maalisk. 2 
1988 Woodbury Manor hoito
kodissa.

Hän oli syntynyt helmik. 6, 
1891 Halsualla Suomessa Alek
si ja Hilma (Rintala) Lepistön 
poikana. Hän ja hänen vaimonsa 
Emma (Vienola) Hill viettivät 72- 
vuotishääpäiväänsä viime vuo
den kesäkuussa.

Edesmennyt tysökenteli jään- 
myyjänä vuosia sitten entisen 
Green's Ice Co.:n palveluksessa. 
Hän kuului Suomalaiseen Kul
taisen Iän Kerhoon ja oli Wor
kers’ Credit Unionin ja entisen 
United Cooperative Societyn jä
sen.

Vaimon lisäksi kaipaamaan jäi 
lapsenlapset Armas Hill, Wilming
ton, DE ja Nancy Carr, levittown, 
PA; sekä kaksi lapstenlasten 
lasta. Ainoa poika Edwin Hill 
kuoli 1979.

Sawyer-Miller hautaustoimis
to, 129 Elm St., huolehti hautauk
sesta. Pastori William A. Sumner 
toimitti siunauksen. Hautaami
nen tapatituu Forest Hill hauta
usmaahan.
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E x h ib it io n  o p e n s  a t  K a t o n a h  G a lle r y

KATONAH, N.Y. -  A glittering 
opening reception that celeb
rates the forthcoming "Art by 
Design: Reflections of Finland” 
exhibition and serves as the 
Westchester County kickoff for 
the 350th Anniversary Year ce
lebration commemorating the 
arrival of Finnish and Swedish 
settlers to the Delaware Valley in 
1638, will take place at the Ka
tonah Gallery, Sunday March 20, 
5-7 p.m., a Gallery spokesperson 
said today.

The reception will be attended 
by Finnish diplomats and celeb
rities, as well as federal, state 
and local officials.

An informal fashion preview of 
Marimekko’s Fall line of evening 
wear, and luxurious furs and 
leathers from five other Finnish 
companies will also be featured 
amidst a shimmering ambiance 
created by dozens of sparkling 
crystal candelabra and vases 
provided by Iittala glassworks, a 
Finnish company with offices in 
Elmsford, N.Y. Reindeer meat 
and smoked salmon are two of 
the hors d’oeuvres that will be 
served.

More than one thousand Gal
lery members and special guests 
have been invited to the event.

According to Mimi Osyczka, 
one. of the project directors for 
the exhibition, The Katonah 
Gallery is planning a very beauti
ful reception. "We are taking 
advantage of a fortuitous com
bination of events,” she said. 
"This will be a smashing party 
that celebrates an extraordinary 
exhibition and a wonderful peo
ple.”

The timing of the exhibition 
coincides with the 1988 Anniver
sary year: Nineteen eighty-eight 
was designated "The National 
Year of Friendship with Finland” 
by President Reagan last Sep
tember and by Joint Resolution 
of Congress in May, 1986. The 
year marks the 350th anniver

sary of Finnish and Swedish 
colonization in what is now the 
State of Delaware.

Finnish Ambassador to the 
United States Paavo Rantanen, 
Consul General Antti Lassila, 
and United Nations Ambassador 
Keijo Korhonen will be among 
the invited guests.

One of the celebrities to attend 
the opening -eception will be 
actress Taina Elg, who has 
starred in "The Great Wallendas” 
opposite Lloyd Bridges, "The 39 
Steps,” and "Les Girls." On stage 
she appeared in "Gigi,” "Nine,” 
"Where’s Charley,” "Uncle Van
ya," and "Zorba,” and was guest 
star with Angela Landsbury in 
"Murder She Wrote” on televi
sion.

Also attending the opening will 
be lyric soprano and actress 
Vera Allik who has been ac
claimed by critics as "a delight to 
look at and a joy to hear.” Last 
April, Allik was the featured artist 
in a concert at Alice Tully Hall at 
Lincoln Center where she will 
again give a solo recital next 
October. She specializes in the 
music of Northern European 
composers. Allik has also ap
peared in the films "The Purple 
Rose of Cairo," "Cotton Club,.” 
and "Ishtar,” and presently hosts 
a monthly syndicated variety 
show on Manhattan Cable TV.

One of the highlights of the 
evening will be a preview of 
Marimekko’s evening wear for 
fall that is scheduled for a press 
showing the following Tuesday 
inNewYorkCity. PirkkoWasicki, 
president of Finnish Designs in 
Washington D.C., will orches
trate the show. She says that 
editors from Harper's Bazaar and 
Mademoiselle magazines will be 
on hand for the March 20th pre
view in Katonah.

As guests stroll through the 
Gajlery to view works by 20th- 
Century masters Alvar Aalto, Kaj

Franck, Timo Sarpaneva, Tapio 
Wirkkala.and nineothercontem- 
porary Finnish artists, they will 
feast on hors d’oeuvres from a 
sumptuous smorgasbord of rein
deer meat, piroggi, and smoked 
salmon prepared byTuilla Malmi 
of the Estonia House Restaurant 
and Cloudsberry, Inc. in New 
York City. The food will be pre
sented on wooden boards fes
tooned with wildflowers, tulips 
and evergreen branches. The 
Atalanta Corporation has con
tributed several tubs of Finnish 
cheeses and the ALKO Com
pany has provided Finlandia 
vodka for the event.

Accordianist Edward Hendela 
of West Haven, CT will entertain 
guests with traditional Finnish 
folk music.

Hendela has performed at 
concerts for Scandinavian-Ame- 
ricans throughout the United 
States.

According to Osyczka, the o- 
pening reception will serve as a 
Westchester County kickoff for 
events celebrating the 350th 
Anniversary Year: Three days 
after the opening of "Art by 
Design,” the Finnish Ballet will 
perform at SUNY Purchase 
(March 25); on April 24, the 
Manhattan String Quartet will 
perform works by Sibelius and 
others at the Caramoor Center 
for Music and the Arts; and on 
May 7, a Finnish festival will be 
held in the Village of Katonah.

The preview and gala recep
tion is open only to members of 
The Katonah Gallery. For mem
bership information, please call 
914-232-9555.

The Katonah Gallery is a non
profit, admission-free teaching 
museum providing the region 
with a broad range of art exhi
bitions and educational pro
grams. It is located in the hamlet 
of Katonah in northern West
chester, one block from the 
Metro-North railroad station.

What’s  in a ’N im i’ ?
That’s what Shakespeare wan

ted to know. The Bard likened it 
to a rose that would smell as 
sweet no matter what it was 
called. But if you had a Finnish 
name, the American school 
teachers sure could cast some 
doubt on Shakespeare’s think
ing.

In Maynard, there was a tea
cher, Mr. Kennedy, who taught 
Business Subjects. He was a 
character, and he never learned 
or even attempted to learn the 
correct pronunciation of the for
eign names. Thus Aili Pietilä 
became l-li Pe-teel-ja with the 
accent on the second syllable. A 
name like "Aune" really created 
problems, for getting around the 
"au” dipthong and then adding 
an "n” produced sounds like 
those made by cows: A-uuun!

Of course, in a milltown where 
the population was made up of 
Italians, Russians and Poles in 
addition to the Finns, the teach
ers and other town officials had 
their work cut out for them.

The Birth Records of the town 
at the turn of the century make 
for interesting reading. If your 
name was correctly spelled on 
your birth certificate, you could 
consider yourself in the lucky 
minority.

It wasn't enough that the

teacher made life miserable for 
you, the other kids were really 
adept at antagonizing you with 
their merry rhymes. Aina Swan 
Cutler told me once that her 
name was originally Aino, but 
that the "I know, you know” va
riations really got to her, to the 
point that on entering a new 
grade, she simply told the tea
cher her name was "Aina” and 
that was that.

How about those names? 
Where did our parents get them 
all?

From the Bible, for one thing: 
the Ojanens in Maynard had two 
daughters Raakeli and Leah.

From Finnish literature and 
lore: the Alhoniemis had an Ahti 
and a Vellamo.

From their political beliefs: the 
Kallio boys were Into, Taisto, 
Voitto and Oiva Tarmo.

From artistic inspiration: how 
about Sointu (Harmony) and 
Sävele (Melody) Syrjälä? Louis 
Koski, the band direc*or and 
composer of the operetta "La 
Bella” , named his children Schu
bert and Isabella.

And then the ones that are 
really nouns in the Finnish lang
uage: When Vieno Kokko was 
secretary of the Boston Chapter 
of Finlandia Foundation and cor
responding with Dr. David Brad-

Flnnlsh-Amerlcan Club of Salma
presents

F IN N -N IT E
Saturday, April 9 

Salma Park, Fitchburg, Mass.
Roast Beef dinner at 7 pm 

Dancing 8 - 1 2
with Nils Lundin

Tickets available at RAIVAAJA 
147 Elm St., Fitchburg, Mass.

Remember to include 
your names in 

Editor Marita Cauthen’s 
40th birthday greeting 

to be published March 24 
$1.00 per name 

($2.00 per couple) 
(Children under 18 can be included 
with their parents' name for free) 

RAIVAAJA 
P.O. Box 600

Fitchburg, MA 01420-0600

FIN N IS H  LANGUAGE COURSES
Spring term

Mondays 7 - 9 pm March 14 - May 16
Kaleva Home

107 Mechanic St., Fitchburg, MA
Beginners Middle

Registration
March 14, 6 - 7 pm

Advanced
\

Information
Phone (617)582-4201

40th consecutive semester

ley concerning his upcoming 
lecture, he referred to her as 
"Gentle Bonfire". Sounds almost 
Hiawathan, doesn’t it?

And how often we use names 
like Lempi, Sirkka, or Helmi 
without ever thinking of what the 
word means in Finnish?

I remember an incident in 
grade school when we were dis
cussing how names came from 
the work that a man did, English 
names such as Miller, Carpenter, 
and Smith.

One of the Finnish girls in the 
class then suggested that her 
forefather must have been the 
"maker of little jars” for her name 
was Lilja.

I was aghast! The budding 
Fennophile in me caused me to 
shout out: "Don’t you know a lilja 
is a lily!”

The rest of the class could 
hiave cared less. She had gotten 
the laugh with her wit, Americans 
don’t care a fig for the Finnish 
language. I should have learned 
my lesson then, but as you can 
see, I did not.

And finally, there are those of 
us to whom Finnish parents gave 
names that have no Finnish ties 
whatever.

Shortly after I was born, my 
parents took me along when 
they went blueberrying in New 
Hampshire. The farmer's wife 
asked my name. When my mo
ther told her it was Roy, the 
woman shrugged and asked, 
"Onko sekin ihmisen nimi?" (Is 
that a name for a human?)

And only last year, one of my 
friends at Finlandia Foundation 
had been out on the streets of 
Maynard with her children as I 
drove by. She tried to hail me, but 
I did not see her. The smallest 
child asked her mother, "Kuka se 
oli?” (Who was that?)

"Eräs setä.” (a man I know).
"Mutta mikä sen nimi on?" (But 

what’s his name?)
"Roy Helander".
"Mutta, mikä sen suomalainen 

nimi on?" (But what’s his Fin
nish name?)

Out of the mouths of babes...

Roy Helander

R. S. FOSTER
INSURANCE AGENCY INC. 

4 Central Street 
Ashburnham, MA 01430 
Telephone: 827-5909

Smith Funeral Home, Inc. 
Elden E. Bjurling 
Steven A. Palmer 

Directors
69 Vernon St., Gardner, MA 

Tel.: 632-0377

Correction

In the For Sale advertisement 
published last week for Adult 
Condominium at LakeClarkGar- 
dens in Lake Worth, Florida, the 
Ashburnham, MA phone number 
should have been 617-827- 
5704.

We regret the error.
RAIVAAJA PUBLISHING CO.

O ut o fjh e A ttic

FITCHBURG, MASS. -  Johannes Linnankoski’s three-act play "Simson ja Delila” was presented by the Saima Theaterat Saima 
Hall on May 1, 1926. The above publicity photo was taken by George Bergroth.

Featured in the leading roles were Lauri Hällfors as Simson and Elsi Kaarela as Delila. Hällfors can be seen in the center just 
about to knock down the columns and Kaarela is standing on the far right.

It is interesting to note that children of these two stage stars became leaders in the local community.
Lauri Hallfors’s son, Turo L. served as the assistant superintendant and acting superintendant of Fitchburg public schools 

before his retirement.
Elsi Kaarela’s son, Edwin E., is an attorney and serves as the Finnish consul here.
From the playbill which was published in RAIVAAJA we know the names of the rest of the cast. They are: Sarah Suomi, Andrew 

Route, Frans Kerttula, Walter Valley, Richard Freeman, Reino Kamppuri, Einar Kannel, Urho Haajanen, Kalle Moisio, Julius Sivula, 
Sanni Pelander, Lyyli Laakso, Arthur Juusola, Ivar Huhtala, Anchor Oksanen, Mrs. Uskela, Walfrid Laine, Edgard Nimmer.Eleanora 
Suri, Julia Longsjo, Barbara Hackett, and Ruth Laitala.

It’s difficult to pick out any of these people in the photograph because of makeup and positions. But if you can recognize any, 
let us know so the identifications can be recorded.

RAIVAAJA wishes to thank Consul Edwin E. Kaarela for sharing this photograph with us. It provides yet another glimpse into the 
extensive drama heritage of Finnish Americans.

Book Review

A Man in his 
Wilderness

A new book which will de
light Finnish Americans (and 
others, too) has been written by 
Esther Lilley of Lantana, FL. 
Esther is the author of Father 
said, Eat Don't Giggle. This is a 
delightful realistic report of 
growing up in Watton/Covington 
area of Upper Michigan.

Her new book A Man in his 
Wilderness is fiction. It tells the 
story of Lovisa seeking to undo a 
wrong, searching to find the 
actual father of her grandson 
Arvo.

The author is very effective in 
revealing the feelings of her key 
characters and the story moves 
smoothly and purposely for 
words. The complications are 
many but the Finnish orientation 
is strong.

The cost of the book is $8.40 
plus postage and is available 
from Esther Lilley, 220 Croton 
Ave., Lantana, FL 33462. Evg

F in la n d  S o c ie t y  S e m in a r  U S A
Finland Society is arranging a 

course in the'Finnish language 
and culture in Fitchburg, Mas
sachusetts, called Finland Soci
ety Seminar U.S.A. 1988.

The course will consist of:
•  Finnish lessons in groups at 

three levels, from intermediate 
to advanced. Please note: no 
classes for beginners!

•  Three lecture "packages" 
to give the participants up-to- 
date information on Finnish so
ciety, economy and culture.

•  Special programs, includ
ing arrangements linking the 
seminar to the local Finnish 
community.

The seminar will be held on the 
campus of Fitchburg State Col
lege, in Fitchburg, Mass. Acco
modations will be in double 
rooms in a dormitory. Single 
rooms available at extra charge.

The program will start on Mon
day morning August 8 and wind

up late Saturday afternoon Au
gust 13. Students may arrive and 
get settled in the dormitories on 
Sunday afternoon August 7.

This seminar is meant for 
students who have attended a 
Finland Society Seminar(Suomi- 
Seuran Seminaari) in Finland 
any summer between 1974-1987, 
or in Duluth, MN, 1984 or 1966. 
Students may bring along their 
spouses who may stay in the dor
mitories at the same cost but 
need not necessarily participate 
in the seminar program.

Academic credit will be avail
able for participants of this se
minar. Fitchburg State College 
will register this course for three 
(3) credits. In addition to classes 
during the seminar week, a read
ing list will be provided to stu
dents wishing to take this as a 
credit course. The course may 
also be taken as a non-credit

course.
The costs are as follows: $200 

US for the week as a non-credit 
course; $250 US as a credit 
course. Both fees cover room 
and board, tuition, study materi
als and special programs. Extra 
charge for single room is $ 10 US 
per night.

Application forms for this se
minar are available from:

1. Finland Society, P.O. Box 
213, SF-00171 Helsinki, Finland.

2. Seija Levälä-Johnson, 60. 
Pattison St. D 21, Abington, MA 
02351, telephone (617) 878- 
7839.

Applications should be re
turned to Seija Levälä-Johnson 
at the above address by April 12. 
After that date room in the se
minar cannot be guaranteed.

Applicants will be notified of 
their admittance in May.

Kalenteri
CALIFORNIA

April 16 - Spring Fine Arts Exhibit, Finnish/American Home Associa
tion Heritage Center, Sonoma.

CONNECTICUT
March 30 - Finnish National Opera Ballet. 8 pm, Jorgensen Au

ditorium, University of Connecticut, Storrs. Tickets & info: 
(203) 486-4226.

DELAWARE
March 16 - St. Uriio's Day celebration, The Royal Exchange Res

taurant, Pike Creek Shopping Center (opposite Goldey 
Beacom College), Wilmington. Music by Marian Pojat. For 
information: call Wayne Pollari (302) 764-5543.

March 18 - University of Delaware Chorale departs for Finland lor a 
two-week concert tour which culminates in a gala Delaware 
Festival in Finlandia Hall. The Chorale will be guests of the 
Finnish Government. Chorale returns April 1.

March 29 - Commemorative Stamp Ceremony, 10:30 am, Grand 
Opera House, Market Street Mall, observing U.S. first day 
issue of the joint Finnish/Swedish/U.S. Stamp. Call Ruth 
Crossan at (302) 652-6662 or (302) 738-4318 for infor
mation on how to order first-day cancellation covers.
- Commemorative Concert at the Grand Opera House, 8 pm, 
Wilmington, featuring American composer Benjamin Lees' 
Fifth Symphony, composed for this occasion. Organized by 
the Kalmar NyckelCommemorativeCommittee. Ticket Infor
mation: call Chris Buckley at (302) 656-7374.

MAINE
March 20 - Finnish American heritage Society of Maine monthly 

meeting, 2 pm, congregational Church, South Paris.
March 26 - St. Urho dance sponsored by the Finnish American 

Heritage Society of Maine, 7 pm, American Legion Hall, 
South Paris. Music by accordionist Carol Reinholm. Wear 
some green and purple.

MASSACHUSETTS
March 14 - Kaleva Finnish Language School begins its Spring 

semester, 7 pm, Kaleva Koti, 107 Mechanic St., Fitchburg. 
Class levels: Beginners, Intermediate, and Advanced. Regis
tration beginning at 6 pm.

March 15 - Finnish Golden Age Club meeting, 2 pm, Fellowship Hall, 
Elm St. Congregational Church, 264 Elm St., Fitchburg. All 
interested in preserving "our beautiful Finnish language" are 
welcome.

March 18 -  Kaleva Society Inc. annual meeting, 7:30 pm, Kaleva 
Koti, Fitchburg.

March 19 - Dance, 8 pm-midnite, Saima Park, Scott Rd„ Fitchburg. 
Music by Hi-Lites.

MASSACHUSETTS (continued)
March 29 - Finnish National Ballet, 8 pm, Center for the Performing & 

Visual Arts, Durgin Hall, University of Lowell, Lowell. For 
tic kets and bus transportation from Fitchburg, contact Toini 
Laakso, (617)343-7234.

March 31 -  Raivaaja Publishing Company annual meeting, 7 pm, 
Salma Park, Fitchburg.

MICHIGAN
March 17 - Finnweavers, 11am, Finnish Center, 35200 W. Eight M ile 

Rd., Farmington Hills.
March 19 - Ontonagon County dance, Finnish Center, Farmington 

Hills. Music by the Carousels.
March 27 -  Sunday supper, 5:30 pm, Finnish Center, Farmington 

Hills. Buffet.

MINNESOTA
March 1 8 - Finnish American Cultural Activities, Inc. monthly meet

ing. Program: "The Art of Latvian Mittens" by Lizbeth 
Upitis.

NEW YORK
March 8-April 10 -  Contemporary Finnish Prints, University Art 

Gallery, State University of New York at Albany, 1400 
Washington Ave., Albany. First U.S. exhibition by nine artists. 
Hours: Weekdays, 10 am-5 pm; Thursday 10 am-8 pm; Sat. & 
Sun., 1 -4 pm; closed Mondays, Tel: (518) 442-4035.

March 16-May 6 - Finnish Graphics Exhibition, The American- 
Scandinavian Foundation, 127 East 73rd St., New York. The 
works of five Finnish artists: Heikki Arppo, Päivi Lempinen, 
Tapani Mikkonen, Kirsi Neuvonen and Tuomo Saali. Gallery 
hours: Monday-Friday 10 am-5 pm; Saturday 12 noon-6 pm. 
Tel. (212)879-9779.

March 17, 21, 26 -  Martti Talvela, bass, in Mussorgsky's Kho- 
vanshchina, Metropolitan Opera, New York. Talvela is celeb
rating the 20 anniversary of his performances in the U.S. 
this year.

March 19- May 15- Art by Design: Reflections on Finland, a presen
tation of Finnish modern design, the Katonah Gallery, New 
York.

WASHINGTON, D.C.
March 9 -  April 9 - Three Finnish artists from New York: Exhibition, 

Alex Gallery, 2106 12 Street, N.W Tel. (202) 667-2599. 
Gallery open Tues.-Sat., 11 am-5 pm. Opening: March 8,6-8 
pm. Featuring works by Irja Leino, Mari Rantanen, and 
Kari Walden.

March 26 - "Lapland - a cultural crossroad", a seminar on Lapp cul
ture, including lectures and performances of Lapp traditions 
(eg the/o/*u), Smithsonian Institution.

All programs subject to change
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F lo r id a n  k u u lu m is ia

Terveiset lukijoille täältä Flori
dan rannikolta. Ilmat ovat olleet 
pitkään vilpoiset ja tuuliset, mut
ta nyt tuntuu jo siltä, että läm- 
penee.

Täällä meitä ihan suorastaan 
hemmotellaan monenlaisella oh
jelman tarjonnalla.

, Teatterin johtaja Ari Laineen 
ohjauksessa valmistunut Tatu 
Pekkarisen kirjoittama huvinäy
telmä Hotelli Humina oli meille 
oikein nauruhermot laukaiseva 
musiikki-ilottelu. Kaikessa näkyi 
ohjaajan taitava kädenjälki. Sii
nä oli räiskettä ja tem
peramenttia yllin kyllin taatak
seen katselijalle nautinnollisen 
illan.

Hotellin omistaja rouva Bomil- 
la oli huolia taiteilija seurueesta, 
joilla rahavarat olivat kyseena
laiset laskujen maksamiseen. Oh
jelma rakentui rikkaasta isäntä- 
miehestä, jonka osan vei ohjaaja 
itse sekä köyhästä kirjailijasta, 
joka osoittautui rouva Bomin tyt- 
tären toiseksi ei toivotuksi kosi
jaksi.

Soittajat, laulajat, tanssitytöt ja 
rikosetsiväkin tarvittiin ja vielä 
lisäksi reippaanlainen tak- 
sisuhari ja siinä ne ainekset oli
vatkin, jotka takasivat meille rat
kiriemukkaan illan.

Jos tämä tulee sinne teillekin 
päin, niin menkää ihmeessä kat
somaan, sillä tuttu juttuhan on, 
että nauru parantaa ja pidentää 
ikää.

Toinen mieliin painuva ohjel- 
matilaisuus meillä oli, kun Helga 
Hynninen toi mukanaan taiteli- 
jaseurueen, joka esiintyi myös 
täällä Lepokodilla ilahduttaen 
suuresti kodin asukkaita.

Lepokodin Annan-Maja oli vii
meistä sijaa myöten täynnä, sillä 
myös sairaskodin puolelta tuo
tiin pyörätuolipotilaita run- 
saslukuisasti paikalle.

Tilaisuus alkoi Lepokodin Ys
tävien tarjoamilla kahviaisilla. 
Helga Hynnisen yksinlaulujen li
säksi esiintyi kansanpelimanni, 
viulutaitelija Orvokki Ramsi sekä 
opettaja Taimi Vaara laulaen ja 
runoja lausuen.

Helgan mies Lassi Hynninen 
säesti kaikki musiikkiesitykset 
kuin myös yhteislaulut, joita lau
loimme oikein nautinnolla. Mie
liin painuvaksi jäi yhteislaulu, jota 
silloin sota-alkana paljon laulet
tiin; "Mä vartiossa seison näin 
yössä yksinäin on seuranain vain 
ole nähnyt mitään tällaista. Niin 
sanoi moni muukin. Kiitos teille 
reippaat, sydämelliset Suomen 
nuoret, te toitte meille unohtu

mattoman iltapäivän.
Sitten vielä pikku-uutinen: Le

pokodilla on nyt oma lehti. Se 
ilmestyy kerran kuussa ja toimi
tetaan täysin vapaaehtoistyönä 
ja lahjoitetuin varoin. Siinä ilmoi
tetaan taloa koskevat tärkeät 
asiat, ilmoitetaan syntymäpäivät, 
uudet taloon tulleet,surusano
mat ym.

Reino ja Martta Suojanen ovat 
luvanneet avustsaa lehteä hen
kilöhaastatteluin ja artikkelein 
Toiminnan ohjaaja antaa viikot
taiset raportit tapahtumista ja 
myös kuukauden toimintakalen
terin. Siitä asukkaiden on hyvä 
virkistää muistiaan, että mitäs 
sitä taas tänä päivänä olikaan 
menneillään ja rientää mukaan 
tapahtumiin. Kertomuksia ja 
huumoria emme myöskään ole 
unohtaneet. Tarkoituksena on 
kiinnostavan oman talon lehden 
tarjoaminen asukkaillemme.

Me aloitamme vaatimat
tomasti, mutta me pyrimme sii
hen että hyvin toimitettu pienikin 
lehti palvelee lukijoitaan parhai- 
taivaan tähti kirkas.

Helga sanoikin, että "sota ajas
ta jäi paljon kirveleviä muistoja, 
mutta myös kauniita sävellyksiä 
ja sanoituksia kuten tämäkin 
laulu, jonka viimeisen säkeistön

New Port Richey News

Kevät alkaa kukoistaa, puihin 
on jo tulossa lehdet ja päivät ovat 
jo paljon pidemmät. Kesä läm
min kohta ovella.

Alamme ikävillä uutisilla. Klu
bin jäsen, hyvin tunnettu George 
Nousiainen, St. Petersburg, Fla. 
kuoli2.1.88. HänolisyntynytYlä- 
Michiganissa kupari kontrin alu
eella. Hän oli kuollessaan 71 
vuoden ikäinen.

Suremaan jäi vaimo Selma, 2 
tyttöä ja 3 poikaa. Lapset asuvat 
kaikki Floridassa.

Nousiainen muistetaan esiin
tyjänä viulunsa kanssa monessa 
ohjelmatilaisuudessa. Kaipauk
sella muistamme edesmennyttä 
ystävää ja klubin jäsentä.

Lillian Busha, 81 v., syntynyt 
Pennsylvaniassa, tuli tänne 30 
vuotta sitten, kuoli 2.13.88. Hän

oli klubin kunniajäsen. Jälkeen 
jäi 2 veljeä, 2 lastenlasta. Monet 
tunsivat Lillian Bushan entisestä 
Docks Towersta, missä hänellä 
oli keramiikkakauppa. Otamme 
osaa suruun.
Mae Pelto oli leikkauspotilaana 
paikallisessa sairaalassa. Jälleen 
taasen hoitolassa. Toivomme 
Mae, sinuHe parempaa vointia.

Vieraita: Vienna Lahden luona 
vierailivat Arnold ja Elaine Rivas 
Hitchcock, Texasista. Elaine on 
kotoisin Wakefield, Mich:sta Bill 
Samosonin tytär.

Minun luonani piipahti naapu
rin poika, Aarne Huhtala, hän 
asuu nykyään Bare Foot Bay, 
Fla:ssa. Olimme naapuruksia 
aikoja sitten Bruce Crossing lä
hiseuduilla Michiganissa. Aarne 
oli Oscari Huhtalan poika.

Lak? Worth, Fla. - j
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Tämä kevät talvi on ollut aivan 
ainutlaatuinen, sillä meitä on 
täällä käyty ilahduttamassa mo
nella eri tavalla. Emme olleet 
vielä täysin toipuneet perjantain 
Mahlon veljesten ja heidän nuo
rikkojansa esityksistä, kun jo 
maanantaina saimme uusia vie
raita Suomesta. Nimittäin Seka
kuoro antoi todella hienon kah- 
vikonsertin ruokasalissa. Tätä 
kaikkea me otamme täällä kii
tollisin mielin vastaan ja vieläpä 
aivan ilmaiseksi.

Tiistaina oli Hilma Sjoman’n 
muistotilaisuus , missä pastori 
Pentti Mäki piti kauniin muis
topuheen ja Mr. Haapa esitti 
musiikkia.

Keskiviikkona iloinen Helping 
Hands -ryhmä oli taas tapansa 
mukaan kodissamme aamupäi
vän. Saimme myös pirteän suo- 
mivieraan, Lea Roos’n ja hän toi 
meille tuoreet terveiset kaukai
sesta kotimaasta. Iltapäivällä 
Arto Latvala ja Charles Hodlund 
yhdessä pistivät pystyyn muka
van musiikkituokion ruokasalis-

For Sale
LAKE WORTH, FLORIDA

Lake Clark Gardens 
Adult Condominium
Furnished Apartment 

1 Bedroom/1 Bath 
Enclosed Screen Porch 

Storm Shutters 
Ceiling Fans 

Immediate Occupancy 
Sacrifice at $35,500

Call Florida 305 -439-0429
or

A sh b u rn h a m , M A  61 7 -8 2 7 -5 7 0 4

sa. Asukkaat olivat taas kovin 
tyytyväisiä kuulemaansa, joten 
tervetuloa pojat uudelleen.

Torstaina asukkaat saivat tu
tustua kodissamme ilmestyvään 
uuteen lehteen nimeltä ’Suoma- 
lais-Amerikkalainen Lepokoti - 
uutiset, jonka toimittaja Maila 
Andersson avustajineen on nyt 
saanut aikaan. Lehti otettiin 
lämmöllä vastaan toivottaen on
nellista jatkoa ja kiitolliset ter
veiset Mailalle.

Perjantain hartaushetkeä saim
me viettää Pentti Rajalan seu
rassa.

Sydämelliset kiitokset teille 
kaikille kuluneesta viikosta.

HUOM! Helping Hands ryhmä 
tarvitsee jalkahoitajan joukkoon
sa, ottakaapa yhteyttä lepokotiin 
keskiviikkoaamuisin.

Turistiklubilla Kalevala juhlas
sa seurojen yhteistyönä kerätty 
kolehti tuotti yhteensä $341.00. 
Se oli päätetty lahjoittaa lepoko
din hyväksi. Lämmin kiitos!

Kenttähaalin kahviaiset oli
vat Annan Majassa lauantaina. 
Parhaat kiitokset teille kaikille.

Lepokodin Ystävät järjestävät 
myyjäiset taas lauantaina 12. 
päivänä Annan Majassa klo 8:00. 
Sinne sitten ostomieiessä 12. 
päivä.!

Lepokotiterveisin 
Elina Kuronen

ACE HARDWARE
1212 Lantana Rd. 

Lantana, Florida 33460

” We stock sauna heaters”

Puh. 585-0247

k n o l l  w o o d  g r o v e s
H.debnopakkauk.ie - Kauniita hedelmäkoreja 
Tilauksia täytetään pyydettäessä 
10 eri laatua olevia sitrus -hedelmiä 
L uh|a tavara kauppa, jossa yli 1000 valikoimaa

Avoinna maanantaista lauantaihin, klo 9 op. . 5:30 ip.
8053 Lawrence Road 

Yksi molli etelään Hypoluxo tieltä 
ooynton Beach, Florida 33436 . P«h. (305)734-4800

Willard Salmen luona vieraili 
lapsen lapsi Maija-Liisa Rhon tut
tavansa kanssa Shell Lake, Wis: 
sta nauttimassa viikon Floridan 
’aurinkoa’. Alli Heiskanen kävi 
pikimmiltään New Jerse/n valti
ossa poikansa luona, jossa juh
livat lapsenlapsensa Karinin 
neljättä syntymäpäivää.

Betty (Eloranta) Brenner, klu
bin kunniajäsen, asuu tällä ker
taa Royale Palm Lodge nimises
sä hoitolassa New Port Richey’ 
sä. Jos sopii niin piipahtakaa 
tervehtimässä.

Norman Johnson, meidän klu
bin jäsen on tällä kertaa River
side sairaalassa New Port Ric- 
he/sä saamassa huonoon terey- 
teensä apua.

Maaliskuun 20 p., klo 2 ip. Ys
tävyys Laulu,ryhmä^siintyy First 
Lutheran kirkossafPblk St, N:P.R. 
Mennään kaikki kuulemaan ja 
tervehtimään Lake Worthin kirk
kokuoroa. Tarjoilu ohjelman jäl
keen. Tervetuloa!

Sunnuntaina, maalisk. 13 p., 
klo 12 juhlitaan klubilla St. Urhon 
päivää. Tarjous tulee olemaan 
"hernesoppa-päivällinen”, $3.00. 
Sitten maalisk. 24 p. pidetään 
"Fashion Show and Luncheon" 
klo 1 ip., joka on melkeinpä aina 
meidän vuoden suurin tilaisuus. 
Ostakaa liput etukäteen; $5.00.

E.R.

sanat kuuluvat: ”Ja kentälle jos 
jäisin mä iäks uinumaan niin vii
me hetkelläkin muistan teitä". 
Tällä laululla haluamme muistaa 
täällä olevia aseveljiä.

Sitten olikin vuorossa se pal
jon odotettu tähtihetki, kun nuo
ret, Suomen Raisiosta kotoisin 
olleet Malhon veljekset vaimoi
neen esittivät meille paritanssin 
kaikki hienoudet wienervallssista 
argentiinalaiseen tangoon ja 
kaiken sen väliltä.

Se oli upeata katsottavaa, jota 
olemme nähneet vain pieninä 
väläyksinäTV-ruuduistamme. Pu
vut olivat loistokkaita tylli-, silkki-ja 
paljettiunelmia ja istuivat hy
vin kuin hansikas käteen.

Jo 15 vuoden ajan he ovat ol
leet tanssin parissa ja esiinty
mis- ja kilpailumatkoja he ovat 
tehneet ympäri maailmaa mes- 
taruustasoa ja sen kyllä huoma
si.

90-vuotias Selma Ristimäki sa
noikin, etten koko elämässäni 
ten. Ja kun lehtemme aloitti 
toimintansa näin USA:n ja Suo
men ystävyys vuotena liitin leh
temme pysyväksi tunnukseksi 
maittemme liput.

Lämpimin terveisin 
Maila Anderson 
Palm Beach, Fla.

NAISTENPÄIVÄ . . .
Jatkoa sivultal

jen tilityksiä tuli paljon.

Sodanvastainen 
merkki ei kelvannut

Kesken naistenpäivävalmis- 
telujen 1918 syttyi kansalais
sota. Sitä mukaa kuin tilanne 
sodassa muuttui, oli muutettava 
myös naistenpäiväsuunnitelmia.

Viikkoa ennon taistelujen puh
keamista oli naistenpäivää pää
tetty viettää jo totuttuun tapaan. 
Parisen viikkoa myöhemmin teh
tiin lievennys: päivää vietetään 
sen mukaan, miten tilanne kulla
kin paikkakunnalla sallii.

Helmikuun kahdeksantena hy
lättiin vastavalmistunut naisten- 
päivämerkin luonnos, vaikka se 
vastasikin hyvin päivän teemaa, 
militarisminvastaista taistelua. 
Taiteilija Ola Fogelbergilta pää
tettiin tilata ajankohtaisempi, 
vallaankumousliikettä kuvaava 
merkkiluonnos.

23.2.1918 naistenpäivän viet
to päätettiin siirtää aiotusta maa
liskuun 3. päivästä myöhempään 
aikaan, koska useilla paikkakun
nilla ei tilaisuuksia varten voitu 
järjestää huoneistoja, eikä merk
kiäkään oltu voitu spdan jaloissa 
valmistaa. Myöhempää aikaa yh
teisille naistenpäiväjuhlille ei sit
ten koskaan tullut. Seuraavan 
kerran naistenpäivää vietettiin jo 
eri oloissa ja eri joukolla.

Helena Laisi 
(SS)

Rakkaamme

Pastori Lamar Watkins
kuoli marrask. 19, 1987 Stone Mountain, GA

Kaipauksella
vaimo Florence (Korpela) Watkins

pojat, tri John Watkins, Dunwoody, GA 
ja Robert H. Watkins, Hartwell, Ga

Siunaustilaisuus toimitettiin marrask. 21. p:nä, 1988 
The First United Methodist kirkossa.
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Great vacations start 

with the Hying Finnish

CALL 800-223-5700

Lakeside
Chapel

Funeral Directors

131 Lakeside Dr. 
Lake Worth, Florida

Puhelin 582-6633

American Finnish Tourist Club

301 Central Bivd. Lantana, Fla.

Joka sunnuntai ohjelmailta tai konsertti ja tanssia lopuksi.
Joka lauantai koko illan tanssit eri seurojen järjestämänä.
Ilmastoitu haali, hyvä musiikki, iloinen ystävien seura! Tors

taina ja sunnuntaina klo 12 haali avoinna pelejä ja seurustelua 
varten. Ravintola avoinna ohjelma-ja tanssi-iltoina. Tarjotaan 
kahvia voileipiä riisipuuroa hedelmäkeiton kera ym.

Tervetuloa Turistiklubillel

T u h o la is o n g e l m a n  
v o i p is t ä ä  p o s k e e n s a

Pohjois-Thaimaalaisilla maan
viljelijöillä on ihanteellinen tapa 
ratkaista tuholaisongelmat: he 
pistelevät heinäsirkat ja muut 
ötökät poskeensa. Hyönteiset 
ovat paitsi elintärkeä pro
teiinilähde myös suurta herkkua 
maaseutuväestölle.

Uutistoimisto IPS kertoo thai
maalaisten olevan hyvin taitavia 
hyönteisten pyydystämisessä ja 
ruoaksi valmistamisessa. Esi
merkiksi torakan näköiset, pikku
kalalta maistuvat "Ming-daa" 
-hyönteiset paistetaan rapeiksi 
öljyssä. Toiset taas suosivat ve- 
sihyönteisiä, joita voi pyydystää 
lammen pinnalta kankaan palal
la. Myös sarvikuonokuoriaiset ja 
silkkimadot ovat suosittuja ma
kupaloja.

Raaoista, punaisista muura
haisen munista valmistetaan 
Thaimaassa ravintolaherkkua se
koittamalla niihin munia, retiise
jä, muurahaisia, sitruunanmehua 
ja chiliä.

Hyönteisiä voi ostaa myös 
maanteiden varsilta pienistä kios
keista ja kaupungista markkinoil-

/

7naimaan hallitus on tehnyt tuholaishyönteisistä ongelman: se 
myrkyttää tämän oivallisen ravinnon.

ta. Hyönteisten hinnat määräy
tyvät sen mukaan, miten vaikea 
niitä on löytää ja pyydystää.

Thaimaan hallitus on kuitenkin 
alkanut suosia länsimaista tek
nologiaa. Peltoja on "suojeltu” 
ruiskuttamalla tuholaismyrkkyä

H o lk e r i  L o s  A n g e l e s i s s a
Suomi on puolueeton maa, 

joka on täysin selvästi sitou
tunut läntisiin vapauden, de
mokratian ja ihmisoikeuksi
en arvoihin. Tällaista sano
maa viesti pääministeri Harri 
Holkeri esitelmöidessään 
viikko sitten Los Angelesis
sa.

World Affairs Councilissa pi
tämässään esitelmässä Holkeri 
jakoi amerikkalaisile kuuli
joilleen perustietoa Suomen his
toriasta, ulkopoliittisesta linjasta 
ja taloudellisesta tilasta.

Hän kertoi, että vaikka Suomi 
toisessa maailmansodassa kärsi 
raskaita tappioita, säilytti se silti 
itsenäisyytensä. Maata ei mis
sään vaiheessa miehitetty, ja de
mokraattinen Järjestelmä pysyi 
koskemattomana.

Sodanjälkeisistä synkistä en
nusteluista huolimatta Suomi 
elää ja voi hyvin: Maa on vakaa ja 
hyvinvoiva yhteiskunta. Hyvät 
suhteet on luotu kaikkiin valtioi
hin.

Neuvostöjiiföri-slHTYäfÖfa hän 
totesi, että supervaltanäapuriin 
on luotu hyvät ja hedelmälliset 
suhteet, joita leimaa molemmin

puolinen luottamus ja kunnioi
tus.

Hän mainitsi Suomen muiden 
pohjoismaiden rinnalla pyrkivän 
vapaaseen kehitykseen lisää
mällä kansainvälistä vuorovai
kutusta.

Vaikka supervaltojen suhtei
siin liittyy dramatiikkaa, on joka
päiväinen elämä Euroopassa en
nen muuta pragmaattista, käy
tännönläheistä. Tulevaisuuden 
ongelmien ratkaisemiseksi tarvi
taan näköaloja, jotka voidaan to
teuttaa vain lisäämällä kansain
välistä vuorovaikutusta yli aat
teellisten ja kansallisten rajojen, 
hän selvitti.

Ulkopolitiikan saavutuksista 
saivat maininnan Suomen roolit 
YK:n rauhanturvajoukoissa, ke
miallisen aseidenriisunnan tek
nisessä todentamisessa sekä 
Ety-kokouksessa.

Suomen ulkomaankaupan pe
riaatteeksi on valittu avoimuus. 
Tulokset tästä puhuvat puoles
taan, Holkeri sanoi.

Ennen Holkeria World Affairs 
Councilissa ovat puhuneet myös 
presidentti Urho Kekkonen 
vuonna 1961 ja presidentti Mau
no Koivisto vuonna 1983.

Pohjolan turvallisuutta 
käsittelevä
seminaari Los Angelesissa

Viitisenkymmentä kansain
välistä tutkijaa kookoontui maa
liskuun alussa UCLA yliopistoon 
Los Angelesiin pohtimaan Poh- 
jois-Euroopan ajankohtaisia tur
vallisuuspoliittisia kysymyksiä.

Kolmen päivän aikana kuultin 
kymmenen esitelmää ja lukuisia 
kommenttipuheenvuoroja, jotka 
painottuivat maantieteellisesti 
ja asiallisesti aihepiirin eri alu
eille.

Kyseessä oli ensimmäinen 
Pohjolan turvallisuutta kartoit
tava tutkijaseminaari Yhdys
valtojen länsi-osissa.

Tapahtuman järjesti UCLA:n 
yhteydessä toimiva Center for 
International and Strategic Af

fairs yhteistyössä Rand Cor
porationin, Stanfordin yliopiston 
sekä Ruotsin jaSuomen pääkon
sulinvirastojen edustajien kans
sa.

Symposio oli osa USA:n ja 
Suomen välisen ystävyysvuoden 
ohjelmaa.

Suomesta tapahtumaan osal
listuivat lähestystöneuvos Renä 
Nyberg ulkoasiainministeriöstä, 
tohtori Pauli Järvenpää puolus
tusministeriöstä ja johtaja Kari 
Möttölä Ulkopoliittisesta insti
tuutista.

pelloille helikopterista.
Näin on saatu paljon aikaan. 

Suosittu ruokalaji on myrkytetty 
hengiltä. Monet ovat sairas
tuneet ostettuaan välittäjiltä 
myrkytettyjä hyönteisiä ravinnok
seen.

Lemmenloimia
Neuvostoliitossa

Neuvostoliiton viranomaiset 
ojentavat auttavan kätensä 
maan yksineläjille tarjoamalla 
lemmenlomia kansalaisille, joilla 
on vaikeuksia aviopuolison löy
tämisessä, kertoo maan ammat
tiliittojen lehti Trud.

Lemmenlomilla pyritään autta
maan erityisesti naisia, jotka lo
milla aviomiestä etsiessään 
päätyvät olosuhteiden pakosta 
suhteisiin jo naineiden miesten 
kanssa, kirjoittaa lehti.

Trudin mukaan avioliit- 
toneuvojat ovat valinneet 600 
naimatonta neuvostokan
salaista Moskovan alueelta viet
tämään ensi toukokuussa lem- 
menlomaa kahdessa lomakodis
sa. Lomalaiset on lehden mu
kaan seulottu pitkästä ehdok
kaiden jonosta.

Neuvostoliiton lehdistössä on 
viime aikoina kiinnitetty run
saasti huomiota alhaiseen syn
tyvyyteen erityisesti venäläisen 
väestön keskuudessa ja Baltian 
maissa. Myös avioerojen määrän 
kasvua on pidetty ongelmana.
. fafcin 't>ci i

Köysi rata 
Kiinan muurille

Kiinan muurille havitelevien 
turistien avuksi on tulossa köy- 
sirata.

Ranskalainen hiihtohissien 
valmistaja on nimittäin sopinut 
kahden köysiratalinjan toimit
tamisesta Kiinaan. Ensi vuoden 
turistisesongiksi valmistuvat 
köysiradat pystyvät kuljetta
maan 2,200 turistia tunnissa 
muurille Bedalingin kylässä. Ky
lä sijaitsee 40 kilometriä Pekin
gistä pohjoiseen.

Yrityksen edustajan Jean-PI- 
erre Cathiardin mukaan radat 
ovat ympäristöystävällisiä ja suo- 
jaavat nähtävyyden ympäristöä. 
Lähtö- ja paluuasemat tehdään 
maan sisään.

Nähtävyysradan pituus on 650 
metriä ja siinä on nousua 150 
metriä.

Newton-Bartlett
HAUTAUSTOIMISTO

Tel. (603) 863-2113 
42 Main St., Newport, N.H.

Imatra Seura
74 0 -4 0  St. Brooklyn, N.Y. 11 232  

Puholin 21 2-43 8-9 426

Mauno Laurila, puh. Joht.

SAUNA TILAUKSESTA!
PÄIVÄLLISET 

joka sunnuntai klo 2 ip.

1
DANIELSON OIL CO.

A T L A N T IC Polttoöljyä
Recapping

Commerc e Ave.
DANIELSON, CONN.

Marmorisia ja graniittisia 
hautakiviä

BOLSTER Monumental Works 
JOHN A. PRATT, omistaja

Route 26, Oxford, Maine 
Puh. Norway 743-2673

MOODY'S DINER
and

C A B IN S

Erikoisia päivällisiä. 

Curb- palvelua

K O T IT E K O IS E T  L E IV O K S E T  

VVALDOBOKO, M AINE

THE FINLANDIA FOUNDATION  
Metropolitan Chapter, Inc.

Meetings every 2nd Friday of the  
month, from Oct. through May

593 Park Ave. at 64th St. NYC 
P. O. Box 2590

GRAND CENTRAL STATION  
New York, N.Y. 10017

SUOMALAINEN 
PAIKAN VÄLITYSTOIMISTO

HILDA KOTILA ja 

VIRGINIA  KOTILA MUHLBERG

Hyviä paikkoja saatavana 
Soittakaa (212) 288-6562 
tai kirjoittakaa osoitteella:

FIN NISH EMPLOYMENT  
AGENCY INC.

206  East 85th St.
New York, N.Y. 10028

T I L L J NGHAST  - Hautaustoimisto 1
Danielson. Conn. 
Tel. 774-3284

Central Village
. Tel. 564-2147

NIPPA SAUNAKIUKAITA
Laatuvalmistetta sitten 1930 

Nippa Supreme huor)eenläm- 
mittäjiä, Nippa Energy-Maid 
keskuslämmityslaitteita, Nippa 
Wildfire Campstoves, saunakiu- 
kaita ja saunan tarpeita.

Nopea toimitus 
Bruce Mfg. Inc. P.O. Box 213 
Bruce Crossing, Ml 49912 

(906) 827-3906 
Jälleen myyjiä halutaan

The R obert N

A uch moody Funeral Homes
Main Street Fishkill, N. Y. Tel. 896 6166

i;i)W . c. IIACVOItSIvIV, W C.
• FUNERAL DIRECTORS

£l({hih Avenue, Ffrooklvn, \ .Y.  11££0
In continuous service to the community since 1849
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T a lv in e n  m u is to  la p s u u d e n  v u o s ilta
Katsellessani ulos keittiön ik

kunasta valkohanget peittävät 
pensaat ja maan.

Suomessa kasvaneelle tulee 
mieleen lumiset talvet. Erittäin 
selvänä on ajatuksissani pysynyt 
muisto kouluvuosilta. Elettiin 
vielä sitä aikaa, kun lapset kul
kivat pitkät koulumatkat milloin 
kävellen, milloin suksilla.

Muistan aamun, kun siskoni 
kanssa suksin hiihdimme lumen 
peittämää järven jäätä. Kävi 
kylmä viimainen tuuli. Puna heh
kui poskilla Tunsin jonkinlaista 
väsymystä. Oli vaikeata hiihtää 
siskoni nopeudella, vaikka olin 
häntä vanhempi. Koululle silti 
ajoissa saavuin.

Niinä aikoina oli tapa, että kou
lun lehtori kerran vuodessa kier
si koulut omalla alueellaan. Hän 
saapui aina yllättäen. Opettajat 
eivät voineet olla varuillaan. Nyt 
sattui olemaan päivä, että hän 
ilmestyi. Hämmästyksen puna 
petti opettajan poskipäät. Leh
tori varusti itsellensä tuolin kak
luuni uunin vierelle. Hän otti 
salkustaan esiin nipun paperei
ta, joita järjesteli.

Sinä päivänä, kun lehtori tai 
tarkastaja joksi häntä myös kut
suttiin saapui, opettaja parhaan
sa mukaan kyseli oppilaiden tie
tomäärää. Muistan mikä ilo oli, 
kun sai nostaa käden pystyyn ja 
vastaukset olivat oikeita opetta
jan kysymyksiin.

Koulutuntien loputtua tunsin, 
että sekä henkiset että fyysilliset 
voimani olivat loppuun palamas
sa. Jaksanko kotitaipaleen hiih
tää? Tuntui turvalliselle, kun oli 
sisko seurana. Hiihtäessä mi
nulla oli tapana ihailla valkohan-

kia ja järven ympäröivää tumman 
vihreätä havumetsää sekä sini
taivasta.

Nyt oli mielessä pääasia, pääs
tä kotiin. Vihdoin olimme koti- 
rannassa. Viimeinen ponnistus oli 
mäkirinne. Pihamaalle pääsin ja 
sain avata kodin oven. Huilaa
maan piti päästä.

Sinä iltana jäivät läksyt teke
mättä. Aamulla kun nousin ylös 
oli kurkkuni pilkkoja täynnä.

Äiti huokasi, "olisiko kurkku
mätä?"

Sitten hän lohdutti itseänsä ja 
minua eihän sitä ole ollut liik
keellä vuosikausiin, mistä sen 
pasillin olisin saanut.

Viides päivä oli jo menossa. 
Kurkkuni niin täynnä, että äidin 
valmistamaa mustikasoppaa- 
kaan en voinut nie*eskellä. Pu- 
humisestani ei saatu selvää.

Kuulin äidin sanoneen; "tuo 
lapsi täytyy saada lääkäriin".

Kuinka; siinä oli pulma. Oli 
kiireinen tukkityöaika. Isäkään 
ei tulisi kotiin ennekö viikon ja
massa. Tuli kuudes päivä, toi
pumisen merkkiä ei näkynyt.

Setäni lupautui kirkolle aja
maan. Tammikuun pakkanen 
paukkui ja kirkolle oli runsaasti 
matkaa. Lämpimät pukineet täy
tyi olla. Tunsin itseni kankeaksi 
kuin muumio. Lämmin asu oli 
kuitenkin pääasia. Reessä oli 
monia vällyjä ja tunne oli hyvä.

Urpo hevonen juosta hölkyt- 
teli, kulkuset kilahtelivat. Järven 
yli ajettiin viitoitettuja teitä ja vä
lillä metsäteitä. Aivan huomaa
matta saavuttiin lääkärin piha
maalle. Äiti ja minä menimme 
sisälle setä jatkoi matkaa kaup
poihin asioita ajamaan.

Pitkään ei meidän tarvinnut 
odottaa. Lääkäri tuli ja kutsui 
konttoriinsa. Yksi vilkaisu kurk
kuuni.

"Kurkkumätä, seerumia on 
saatava heti".

Apteekkiin oli jonkun matkaa, 
se oli äidin käveltävä.

Odotellessani, sisältä tuli hie
nosti pukeutunut lääkärin rouva 
ilmoittamaan lääkärille, Telkki 
tuli” .

Vaikka olin niin sairas tuo kaikki 
tuntui niin ihmeelliseltä. Kirkon 
kylässä siihen aikaan oli virka
miehillä jo puhelimet, syrjäky
lissä ne vielä puuttuivat.

Äitini saapui seerumin kanssa. 
Lääkäri otti esiin parsinneulan 
kokoisen neulan ja varoitti minua 
”Ei saa katsoa, käännä pää”.

Liian utelias oli mieleni, ja tie
tysti se toimitus oli nähtävä. 
Nahka nousi korkealle käsivar
ressa kun neula poistettiin. 
Lääkäri huomautti: "Kurkussa 
voisi tapahtua halvaus, tauti oli 
niin pitkälle mennyt” .

Varoitti, että jos ruokaa niel-' 
lessä tuntuu niin heti täytyy tul
la tänne.

Uskottoman pian alkoi seeru
mi vaikuttamaan. Kotimatkalla 
kävi puhuminen jo ymmärrettä
västi. Kotiin saavuttua voin jo 
nieleskellä soppaa.

Parin viikon kuluttua sain jo 
luvan mpnnä takaisin kouluun. Isä 
piti huolen siitä, että sukset olivat 
hyvin voideltu.

Voi sitä riemua, kun siskon 
kanssa yli valkohankien hiihdim
me opin "ahjoille” .

Anna Laasanen

Raivaaja Publishing 
Company

Vuosikokous
Saiman Puistossa 

Scott Rd.
Fitchburg, Mass.

TORSTAINA
maalisk. 31. p:nä, 1987

Kokous alkaa kello 7 ill. ja 
siinä käsitellään kaikki 
säännöissä määrätyt ja 
sääntöjen mukaisesti esille 
tulevat asiat. Kaikkia osak
keenomistajia kehoitetaan 
saapumaan paikalle. Ellei 
tämä ole mahdollista, hei
dän tulisi lähettää valtuu
tettunsa.

Fitchburgissa, Mass.
helmik. 25 p., 1988

EINO E. NIINIMÄKI 
presidentti

FABIAN RAATIKAINEN 
sihteeri

Springfield, Mass.

Springfieldin Suomalaisen 
naisyhdistyksen vuosikokous pi
dettiin tiistaina, tammikuun 5. 
päivänä Alli Kamilan kodissa, 
104 South Park Ave., Long- 
meadow, MA.

Kokouksessa valittiin tämän 
vuoden toimihenkilöt jotka ovat 
seuraavat:

Puheenjohtaja Alli Kamila; sih-

SHOP
OWNERS
SPECIAL

Moving to new warehouse, must 
reduce inventory. Wooden Clogs, 
Glassware, Candlesticks, Candles, 
Christmas Items, Gift Items, Needle
point, Jewelry, Fishing Knives and 
Lures, Mailing List Over 1000  
Names. Special Prices. Write for 
details.

SCANDINAVIA BY MAIL
P.O. Box 7604, Glendale, CA 91205

teeri Linda Clark; rahaston
hoitaja Patricia Gately; varajä
senet Mirja Williams ja Sylvia 
O’Nell; sairaskomitea Irene Tut
tle ja Helga Haapanen; jäsenkir- 
juri Liisamaija Flinner; tilintar
kastajat Helga Haapanen ja Ire
ne Tuttle; ohjelmanjärjestäjä An
gela Farrer; suomenkielen uutis
ten kirjoittaja Alli Kamila; englan
ninkielisten lehtien kirjoittaja Ei
la Flinner.

Kokouksessa myös perustet
tiin Stipendirahasto, joka anne
taan vuosittain sellaiselle ylio
pistolaiselle, joka on suomalais
ta syntyperää tai harjoittaa suo- 
malaisopintoja. Stipendin anojat 
voivat kirjoittaa allekirjoittajan 
osoitteella

Kokouksen jälkeen juotiin kah
vit ja ilta kului seurustelussa.

Alli Kamila
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Fitchburg ja ympäristö
Tulevia tilaisuuksia

Kultaisen Iän 
Kerho

Suomalainen Kultaisen Iän 
Kerho aloittaa kevätkautensa 
kokoontumalla tiistaina, maalisk. 
15. p:nä klo 2 iltapäivällä Elm 
Street Lähetyskirkon seurakun
tasalissa, 2564 Elm St., Fitch
burg.

Kaikki entiset jäsenet toivote
taan tervetulleiksi ja toivotaan, 
että muutkin kaunista suomen
kieltä puhuvat liittyisivät kerho- 
laisjoukkoon.

Kokouksen jälkeen saadaan 
nauttia kahvia kaikkine herkkui- 
neen. Ethel Anttonen, Henni 
Lappalainen, Hilma Leppänen, 
Martta Toropainen ja Martha 
Carlson toimivat kahvikomiteas- 
sa.

Tervetuloa!

K irko llis ia

Suomalainen Kultaisen Iän 
Kerho aloittaa kevätkautensa 
tiistaina, maalisk. 15. p:nä klo 2 
iltap. Elm St. Lähetyskirkon seu
rakuntasalissa, 264 Elm St., 
Fitchburg.

Fitchburgin Kalevaisten suo- 
menkielenkurssit alkavat maa
nantaina, maalisk. 14. p:nä klo 7 
ill. Kaleva Kodissa, 107 Mecha
nic St., Fitchburg. Opetusta kol
mella tasolla. Rekisteröinti klo 6 
-  7 maalisk. 14. p:nä. Kurssi on 
10-viikkoinen. Nyt kalkki suo
mea opiskelemaani

Kaleva Seuran vuosikokous 
perjantaina, maalisk. 18. p nä klo 
7:30 ill. Kaleva Kodissa, 107 
Mechanic St., Fitchburg.

B e t h e l - s e u r a k u n t a
FINN-NITE lauantaina, huhtik. 

9. p:nä Saiman Puistossa. Paah- 
topaisti-illallinen klo 7 ill., tanssit 
Nils Lundinin tahtiin klo 8 -12 .  
Järjestäjä FACS. Liput $15.00, 
niitä saa Raivaajan konttorista.

Suomen Kansallisoopperan 
baletti tekee vferailumatkan Yh
dysvaltoihin kevättalven kolues- 
sa. Uudessa Englannissa asuvil
la on tilaisuus nähdä "La Fille 
Mal Gardee” baletti tiistaina, 
maalisk. 29. p:nä klo 8 ill. Lowel- 
lin yliopiston tiloissa.

Finnish Cultural Center myy 
lippuja, mitkä maksavat $ 13 kap
pale. Bussikuljetusta harkitaan. 
Lisätietoja saa soittamalla Toini 
Laaksolle numeroon: 343-7234.

ituja Tarjolla
"Autuas se, jonka rikokset ovat 

anteeksi annetut, jonka synti on 
peitetty!" (Psl. 32. 1)

Olen viimeaikoina kokenut jok
seenkin lievää, mutta jatkuvaa 
hammassärkyä. Tietenkin olen 
vienyt vaikeuteni rukouksessa 
Taivaallisen Isän eteen ja pyytä
nyt häneltä viisautta hoitamaan 
tämä asia hänen tahdossaan hy
vään päätökseen.

Kokemuksesta tiedän, että 
Herra parantaa ilman lääkkeitä 
ja ilman lääkärien hoitoa. Mutta 
hän myös käyttää lääkkeitä ja 
lääkäreitä välikappaleinaan. Apu 
tulee kuitenkin aina Herralta! 
Hänelle siitä kiitos. Koska haluni 
on päästä hammassärystä, olen 
varma, että se apu jonka Herra 
antaa - missä muodossa tahansa 
- on juuri se oikea ja pätevä 
apu.

Jumalan johdon ja tahdon alla

JOYCE I. HANNULA CFP

Personal Financial Planner

79 East Rd. P.O. Box 500 
Westminster, MA 01473

874-0629 or 832-6368

IDS!I :.ur.
1

:

HUHTALA OIL CO.
M AIN STREET; EAST TEMPLETON

Low
com petitive

prices

FUEL OIL
CASH ON DELIVERY

or within 10 Do •* 
with established credit

M INIM UM  ISO GALLONS
FULL SERVICE CASH ON DELIVERY

632 1221 632-1226
24-HOUR  

BURNER SERVICE
Dflwuiliih llUy  fm over 

10 Y tA H S

Our 3rd Gene ra t ion
L 0 C Ä L L Y  O W N E D
Autom atic Delivery is the same price as cash 

Minim um  150 Gallons
11 Licensed Technicians 

New Customers Welcomed
Our service area is rrom North Rutland to Orange

BOSK FUNERAL HOME
85 BLOSSOM ST FITCHBURG, MA TELEPHONE: 342-3635 

Serving All Faiths

FUNERALS CREMATIONS • REMOVALS
Services Within Your Means 

Local or Distant

Our conve'nient location, 
easily accessible from 

all parts of city and 
suburban towns.

Ground Level Entrance

AMPLE OFF STREET AREA FOR PARKING 

IN COMPLIANCE WITH FTC

LYDON & HAASE CO.
209 Fulton Street. Norwood, Mass. 02062 • Ph. 769-071 9

KAIKENLAISIA PUTKITÖITÄ ja GÄMMITYSLAITTEITA

Kylpyhuoneita ja keittiöitä uudistetaan - Talouskoneita, Amana 
jääkaappeja ja pakastimia, Kitchenaid astiaripesukcheita

S A W Y E R - MI L L E R  
H A U T A U S K A P P E L I

Kaikenlaisia vakuutuksia . . . .  Puhutaan Suomea

MS.N IE M I 
INSURANCE 
AG ENCY IN C .

135 Main Street, P.O. BOX 449 
Valitetaan myös kiinteistöjä

Westminster, MA 
Puhel in 874-2921

1 2 * «LM ST., FITCHBURO

Henry J. LeBlanc Insurance Agency, Inc.
Täydellinen vakuutuspalvelu 

KIINTEISTÖ • IRTAIMISTO 
KODINOMISTAJIEN 

AUTO - PALO - HENKIVAKUUTUKSIA

376 Summer St. 
Fitchburg, MA 
Puh. 343 4853  
Eino E. Niinimäki

71 Main St. 
Westminster, MA 
Puh. 874-5323  
Glenn E. Niinimäki 
Kevin D. Nivala

SUOMEA PUHUVIA VIRKAILIJOITA

123 MAM ST. 
WI3TMMSTU

7*3 MASS. AVI. 
LUHfHeuRS

Henkilökuntaan kuuluu suomea puhuva henkilö

Palvellut monta suomalaista sukupolvea 

Howard J. M ille r Hautaantoimittaja 345-5778

Liisa A. Liedes

ei mikäänkokemusoleturhaa-ei 
edes hammassärky. Pyhä Henki 
on opettanut minulle pari tärke
ää asiaa hammassäryn kautta. 
Ensinnäkin minua on kehotettu 
kiittämään. Kiittämään ham
massärystä? Ei itsestän kivusta, 
vaan siitä, että juuri tämänkin ti
lanteen keskellä voimana ja apu
na on itse Jeesus Kristus. Hal
leluja!

Toiseksi, Pyhä Henki toi mie
leeni yhtäläisyyden hammassä
ryn ja synnin välillä. Särky 
muistuttaa jatkuvasti, että jota
kin on vinossa. Aina silloin tällöin 
kun täytyy syventyä johonkin asi
aan, tai joku erikoinen tapahtu
ma hetkeksi siirtää ajatuksen 
pois jomotuksesta, se ikäänkuin 
häviää. Mutta eikös vaan, heti 
kun pääsee takaisin sellaiseen 
normaalitilaan, tuo kipu palaa ja 
muistuttaa vaivan olemassaolos
ta.

Synti, jota ei ole tunnustettu ja 
hyljätty, toimii samoin. Jossain 
taustalla tämä synti jatkuvasti 
tuottaa kinua - jokoJteyflä tai 
kovaa tuskaa. Lyhyin väliajoin 
synnintunto häviää, mutta sitten 
jokin tilanne, jokin sana, joku 
henkilö tuo takaisin sen kiusaa

van tietoisuuuden, että jotakin 
on vinossa. Sydämessä ei ole 
rauhaa.

Daavid koki tunnustamatto
man synnin tuskaa: "Kun minä 
siitä vaikenin, riutuivat minun 
luuni jokapäiväisestä valitukses
tani. Sillä yötä päivää oli sinun 
kätesi raskaana minun päälläni; 
minun nesteeni kuivui niinkuin 
kesän helteessä". (Psl.32: 3,4) 
Onko sinun elämässäsi tunnus
tamattomia syntejä? Voi olla, 
että olet jo vuosikausia kärsinyt 
tätäsynnintautia. Elämässäsi on 
jatkuvaa epävarmuutta, arkuut
ta, pelkoa. Ajatus kuolemasta 
kauhistuttaa sinua. Ehkä olet 
kieltänyt koko synnin olemas
saolon! Mutta synnin syöpä kai
vertaa siellä sisimmässä. Ellet 
hoidatilannetta, tuska kasvaa 
vuosien mittaan.

Ystävä, miksi et tunnusta syn
tiäsi Jumalalle? Etkö halua pääs
tä vaivasta? Olisitko sinä halu
kas jatkuvasti elämään hammas- 
kivun kanssa? Etkö etsisi apua? 
Ajattele! Jeesuksella on valta 
maan päällä antaa anteeksi syn
tejä. Mene Jeesuksen luokse; 
Hän rakastaa sinua, ja tahtoo 
auttaa sinut sisäiseen tervey
teen

Suomenkielinen radiohartaus 
HYVÄT UUTISET lähetetään jo
ka sunnuntaiaamu asemalta 
WEIM 1280 Fitchburg klo 8:45.

Yleinen (suomenkielinen) ju
malanpalvelus pidetään sunnun
taisin klo 2 iltapäivällä, Elm St. 
Lähetyskirkossa, 264 Elm St., 
Fitchburg.

Seurakunnan pastorina toimii 
Taimo Majalahti. Puh. 345-4264.

Erikoistilaisuuksista ilmoite
taan tarvittaessa.

E lm  S t .
L ä h e ty s s e u r a k u n ta

Sunnuntaina, maalisk. 13 p.,klo 
8:30 aam. radiohartaus NEW 
LIFE asemalta WEIM 1280 Fitch
burg. Jumalanpalvelus klo 9:30 
aam., pastori David Forry saar
naa. Klo 10:30 kahvi- ja mehutar- 
joilu. Klo 10:45 pyhäkoulu kai
kenikäisille.

Tiistaina, maalisk. 15 p., klo 
7:00 ill. aikuisten kuoroharjoitus. 
Klo 7:30 ill. viikkolllan hartaus- 
Davi Forry. Kahvitarjoilun kus
tantavat Wäinö ja Ellen Paana
nen.

Suomenkielinen puhelinhar- 
taus kaikkina vuorokaudenaikoi
na numerosta: (617)343-8118. 
Evankelista Kerttu Kopsala.

M e s s ia h  L u t e r i la in e n  
s e u r a k u n t a

Lauantaina, maalisk. 12 p., klo 
9:00 aam. Miesten raamattu tun
ti.

Sunnuntaina, maalisk. 13 p. klo 
7:45 aam. Suomen kielinen lute
rilainen tunti WC MX, 1000. Klo 
9:15 aam. Sunnuntaikoulu ja 
Raamattu luokka. Klo 10:30 Eng
lanninkielinen jumalanpalvelus. 
(Organ Fund -komitean vierailun 
tarkastus)

Keskiviikkona, maalisk. 16 p., 
klo 7:30 ill. pääsiäisajan harta
ustilaisuus.

Edestakainen lentomatka MOORCROFT
Boston - West Palm Beach HAUTAUSTOIMISTO

$198

soittakaa ja kysykää
31 M y r t l e  A v c  F i t c h b u r g ,  Ma.  

P u h  3 4 3 7 1 3 7

yksityiskohdista Y s t ä v ä l l i n e n  p a l v e l u

GIT MATKATOIMISTO PARKKAUS PAIKKA

169 Main St., Leominster R i c h a r d  C .  M o o r c r o f t

Puh. 537-4536 S t e p h e n  R. M o o r c r o f t

M ay
Funeral Service

HAUTAUSTOIMISTO

WINSLOW P, MAY johtajo 
Palvelusta Norwoodille ja 

ympäri s toi le

85 Nichols St., Norwood, Mass. 
Puhelin: 726-1509

KESKUSTASSA
SIJAITSEVA

M I
FRANK H.

COMPANY
1158 MAIN ST. HOLDEN MA

Hautatoimit uksia 
vuodesta 1896

Visit a Heikkilä Dealership 
for Quality and Service 

you can Really Depend On.

EUGENE AND ALICE HEIKKILÄ

Over 600 new  and used cars and trucks available 
Rentals • Leasing • Financing • Top trade-ins 

Factory-trained service

LUNENBURG FORD
Rte. 2A, Lunenburg • 345-1011

LUNENBURG FORD USED CAR ANNEX
525 John Fitch Hwy., Fitchburg • 345-2508'

LUNENBURG ISUZU
Rte. 2A, Lunenburg • 345-1011

NORTH-END SUBARU/MAZDA
Rte. 13, Lunenburg • 582-4911

NORTH-END USED CAR SALES CENTER
Jet. Rte. 13 and Rte. 2A, Lunenburg • 345-1363 .HEIKKILÄ.
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Ahde varoittaa pilvilinnoista
Suomen eduskunnan pu

hemies Matti Ahde oli Ka
nadassa. Hän aloitti vierai
lunsa Ottawasta, jatkoi To
ronton kautta Calgaryyn. 
Matkan tarkoitus oli poliit
tinen ja urheilullinen

Ottawassa Ahde oli Kanadan 
parlamentin puhemiehen vieraa
na.

- Keskustelujen ehkä tärkein 
kysymys oli se aloite, jonka Neu
vostoliiton korkein neuvosto on 
tehnyt Pohjoismaille, Kanadalle 
ja Yhdysvalloille. Aloitteessa esi
tetään keskusteluja arktisten alu
eiden ympäristönsuojelusta* par
lamentaarikkojen kesken. Peri
aatteessa totesimme, että aloite 
on myönteinen. Mielestämme 
on tärkeää, että parlamen
taarikot osallistuvat tämänkaltais
ten asioiden keskusteluun.

-Toinen kiinnostava asia oli se 
Suomessa esilläoleva asia, että 
eduskunnan täysistunnoista lä
hetettäisiin aina suorat radio- ja 
televisiolähetykset. Kanadassa 
tämä on toteutettu. Kanadalais
ten kokemukset ovat olleet myön
teisiä, mutta on esiintynyt myös 
kriittisiäkin näkemyksiä. Kuulin 
kaikkien parlamenttiryhmien mie
lipiteet täällä tästä yksityiskoh
dasta.

-  Kolmas asia oli kanadalais
ten esilleottama ja heidän suun
nitelmansa lakkauttaa suurlähe
tystö Helsingissä. Onneksi han
ke on nyt haudattu. Parlament
tiryhmät selvittivät hankkeen ol
leen virhe ja käsittämätön idea. 
Tältäkin osalta Suomen ja Kana
dan väliset diplomaattiset suh
teet ovat sillä tolalla kuin niiden 
tuleekin olla.

-Torontossa tutustuin sen alu

een parlamenttiin. rapasinmyös 
suomalaista siirtokuntaa ja kävin 
heidän kodeissaan. Suomalaiset 
siirtolaiset viettävät parhaillaan 
350-vuotissiirtolaisjuhlallisuuk- 
sia uudella mantereella. Suomi-

kotiin tutustuminen oli aivan lii
kuttavaa. Maanmiehemme seu- 
raavat tarkoin Calgaryn kisoja ja 
jokainen suomalaismenestys ai
heuttaa litroittain ilonkyyneleitä 
heidän silmissään. Menestys on

suomalaisille valtava itetunnon 
ja kansallisen ylpeyden aihe. 
Erityisesti he muistivat Mattia ja 
Marjoa.

Mikä on eduskunnan puhemie
hen arvio Suomen kansanedus
tajien matkustamisesta ja kans
sakäymisestä muiden maiden 
parlamentaarikkojen kanssa?

- Se on elintärkeä asia. Olem
me siirtyneet kansainväliseen 
maailmaan. Tämä edellyttää mu- 
kanaelämlstä. Me haluamme 
oppia muilta. Haluamme seurata 
kansainvälistä elämää ja olla ak
tiivisesti mukana kaikilla tasoilla. 
Myös urheilussa.

Minkälaisia vaikutelmia TUL:n 
puheenjohtja ja Olympiakomi
tean varapuheenjohtaja Matti 
Ahde sai näistä talvikisoista?

- Kun katson olympiakomitean 
kannalta suomalaismenestystä, 
niin se on ollut erittäin hyvä. On 
epärealistista rakentaa suurem
pia pilvilinnoja menestyksen 
suhteen. On todettava myös, 
että meidän huippu-urheilumme 
pohja on suhteellisen kapea. 
Siinä ei ole särkymisvaaraa. Ehkä 
Suomen olemista ja menes
tymistä täällä häiritsi ja varjosti 
alkuvaiheissa käyty julkinen do- 
pingkeskustelu - veridopingkes- 
kustelu. Onneksi se ei kuiten
kaan ole aiheuttanut vakavam
paa häiriötä meille.

-  Sen täällä toteaa, että Suomi 
on pieni maa ja kun huippu-ur
heilua haluamme kehittää, niin 
yhteen hiileen puhaltaen mei
dän on keksittävä keinoja millä 
pysyä kansainvälisessä huippu- 
urheilussa mukana. Tämä on 
aivan kiistatta tärkeä asia Suo
melle.

K-A.Leväaho 
(SS)

Yliopisto saaristoa kehittämään
Turun yliopisto on aloittanut 

saariston kehittämisprojektin, 
jossa pyritään tieteellisesti ja 
käytännössä selvittämään sa
manaikaisesti niin saariston vir
kistyskäyttö kuin mahdollisuu
det saariston kehittämiseksi 
elävänä asuinalueena.

Projekti »oteutuu pieninä koko
naisuuksina. Vuodenvaihteessa 
alkoi saariston matkailu- ja vir
kistyskäytön selvitys, jossa tutki
taan mm. saarten kulutuskestä
vyyttä. -Tutkijat pelkäävät Tuk
holman saariston esimerkkiä, 
jossa maata on myyty selvästi 
liikaa ulkopuolisille ja näin saa
ristoon on myös rakennettu lii
kaa, sanoo kehittämisprojektin 
johtaja toimistopäällikkö Kari 
Hyppönen.

Osa saaristoprojektin käytän
nön työstä alkoi äskettäin Kus
tavissa alkaneen kalanviljelyn 
yrittäjäkurssin merkeissä. Kurs- 
tiedossa myös lyhyitä opetus
tilaisuuksia jotkut tämän kevään 
saariston yritystoiminnan palve- 
lukurssit on vain yhden illan pi
tuisia.

Koulutustoiminnan osalta pro
jektissa tulee kysymykseen työl
lisyyskoulutuksen lisäksi myös 
varsinainen ammatillinen täyden
nyskoulutus ja avoin korkeakou
luopetus.

Projektin johtaja kiittelee val
tiota rahoituksen järjestelyistä. - 
Tämän vuoden kustannukset ylit
tävät 1,5 miljoonaa markkaa. Ns. 
kehitysaluerahaa on nyt ensim
mäisen kerran saatu Turun ja 
si kestää neljä kuukautta ja siinä 
on mukana 20 kalastuksessa ja 
kalankasvatuksessa jo nyt työs
kentelevää henkilöä.

Neljän kuukauden yrittä- 
jäkurssi alkaa ensi lokakuussa ja

se on tarkoitettu saariston eri 
alojen yrittäjille. Yrittäjille on 
Porin lääninhallitukselta 435,000 
markkaa, sanoo toimistopäällikö 
Hyppönen. Muina maksajina 
ovat opetusministeriö ja työvoi
maministeriö

Yliopistoväki jännittää nyt, mi
ten saaristolaiset itse suhtautuvat

Suomalaiset ovat aloittaneet 
•Tokiossa neuvottelut suoran yli 
Siperian kulkevan lentoyhte
yden saamiseksi Tokion ja Hel
singin välille. Nykyisin Japaniin 
lennetään kaksi kertaa viikossa 
Neuvostoliiton pohjoispuolitse.

Finnairin pääjohtajan Antti Po
tilan mukaan neuvotteluissa ei 
toistaiseksi edistytty, mutta niitä 
jatketaan sitkeästi. Hän toteaa, 
että Tokion koneet ovat olleet tä
hänkin asti riittävän täysiä, ja 
suoralla lentoyhteydellä saavu
tettaisiin vain kustannusten sääs
töä. -Finnair ei näin veisi muilta 
lentoyhtiöiltä sen enempää mat
kustajia kuin vuorojakaan.

Lentoliikenneneuvottelut ja
panilaisten kanssa suorasta len
toyhteydestä ovat ilmailuhallituk
sen mukaan tähän mennessä 
kariutuneet lähinnä siihen, että 
Japanin lentoyhtiö Jal on usko
nut menettävänsä yli Siperian 
kulkevan lentoyhteyden myötä 
markkinaosuuttaan.

Japaniin lentää nykyisin suo
raan yli Siperian jo kymmen
kunta eruooppalaista suurta len
toyhtiötä. Ainakin kaksi englan-

projektiin. -  Mikäli saaristolaiset 
eivät asiasta innostu, niin met
säänhän tämä kyllä menee. Tois
taiseksi vastaanotto on ollut hyvä, 
kalanviljelykurssille tiedusteluja 
tuli yli sata, kurssille voitiin hy
väksyä maksimimäärä eli 20 ha
kijaa, toteaa Hyppönen.

tilaista lentoyhtiötä sekä Air Fran
ce, Alitalia ja SAS lentävät Japa
niin suoraan. Lisäksi Lufthansa 
on aloittamasa tätä liikennettä.

Helsinki ht lualsl
Suomen
Joutsenen

Helsinki olisi valmis ottamaan 
huostaansa Turussa tällä het
kellä kotisatamassa pitävän Suo
men Joutsenen.

Ylipormestari Raimo llaskiven 
mukaan Suomen Joutsen sijoi
tettaisiin Katajanokan rantaan, 
minne se sopisi kaupun
kikuvallisesti erinomaisesti.

llaskiven muk&an vanhan Ka
tajanokan makasiinin jo kunnos
tanut Kanavaranta Oy olisi val
mis sijoittamaan 15-20 mil
joonaa markkaa Suomen Jout
senen sisätilojen korjaamiseen 
ja entistämiseen.

Aivan samaa mieltä llaskiven 
kanssa eivät kuitenkaan ole tur
kulaiset, jotka sanovat, että Suo
men Joutsen on ja pysyy Turus
sa.

Finnairin neuvottelut 
Japanissa jatkuvat

Pikku-uutisia

Veetomus
Israelille

Kansanedustajat Jörn Donner 
ja Matti Vähänäkki kävivät luo
vuttamassa Israelin Helsingin 
suulähettilääälle vetoomuksen, 
jotta Israel lopettaisi palestiina
laisiin kohdistamansa väkival
lan.

Vetoomuksen oli allekirjoitta
nut 52 kansanedustajaa.

Vetoomuksessa todetaan mm., 
että "Israelin demokraattiset pe
rinteet ja kansan menneisyyden 
huomioon ottaen pitäisi olla tei
dänkin valtiollenne eduksi, että 
väkivaitaratkaisusta luovutaan".

Kemi osti 
jäänmurtajan

Kemin kaupunki on ostanut 
uudeksi matkailuvaltikseen van
han jäänmurtajan. Kemi osti 
jäänmurtaja Sammon miljoonal
la markalla jo vuosi sitten, mutta 
sen jälkeen alus on ollut kun
nostettavana.

Jäänmurtajan jotkut hytit ja 
messit on yhdistetty uusiksi sa
longeiksi ja ravintoloiksi. Sam
poon mahtuu nyt 150 matkusta
jaa ja risteilyt kestävät 2-6 tun
tia.

Kemin kaupunki on budjetoi
nut täksi vuodeksi 10 risteilyä, 
joista kuusi on jo myyty.

Enemmistö
kannattaa
hallitusta

Taloustutkimus Oy:n Uudelle 
Suomelle tekemän tutkimuksen 
mukaan 65 prosenttia suomalai
sista ei halua vaihtaa nykyistä 
hallitusta uuteen.

Hallituksen vaihtamista kan
nattaa 19 prosenttia tutkimuk
seen vastanneista.

Innokkaimpia hallituksen vaih- 
tajia ovat keskustapuolueen kan
nattajat, mutta heistäkin 48 pro
senttia pitää mieluummin nykyi
sen hallituksen kuin vaihtaisi si
tä.

Kepu oppositiossa 
6  vuotta

Ulkoministeri Kalevi Sorsa 
epäilee, että keskustapuolue on 
pelannut itsensä oppositioon 
seuraavaksi kuudeksi vuodeksi 
eli presidentti Koiviston pre
sidenttikauden loppuajaksi.

Sorsa ilmaisi kantansa Oulus
sa ilmestyvälle sanomalehti Ka
levalle antamassaan haastatte- 
lussd

Sorsa kuitenkin uskoo, että 
seitsemänkään vuoden opposi
tiokausi ei ole keskuapuolueelle 
kohtalokasta, koska puolue on 
vanha.

Linnanmäki yhä 
suosituin

Linnanmäki on edelleen Hel
singin suosituin matkailukohde. 
Viime vuonna Linnanmäellä kävi 
lähes miljoona matkailijaa,, tosin 
luku on hieman pienempi kuin 
edellisenä vuotena.

Toiseksi suosituin kohde oli 
Temppeliaukion kirkko, missä 
kävi 550,000 matkailijaa.

Muutenkin vuosi oli Helsingin 
matkailulle hyvä. Helsinki-Van- 
taan lentoaseman kautta mat
kusti 5,7 miljoonaa matkustajaa 
ja matkustajalaivat toivat Helsin
kiin 2,7 miljoonaa ihmistä.

Suomessa
rekisteriin
ennätysmäärä 
uusia autoja

Suomessa rekisteröitiin viime 
vuonna ennätysmäärä eli 
151,432 henkilöautoa. Edelli
sestä vuodesta rekisteröinti kas- 
voi noin 8,200 autolla. Eniten 
rekisteriin tuli 1500-1999-kuuti- 
oisella moottorilla varustettuja 
autoja, 25.3 prosenttia.

Dieselkäyttöisten henkilö
autojen suosio laski, sillä niitä 
tuli rekisteriin 11,423 eli 9.8 pro
senttia vähemmän kuin edelli
senä vuonna.

Vuoden päättyessä oli rekis
terissä 1.69 miljoonaa hen
kilöautoa. Kaikkien autojen 
määrä oli vuoden lopussa 1.9 
miljoonaa.

Väyrynen 
kävi Linnassa

Keskustapuolueen puheen
johtaja, oppositiojohtaja Paavo 
Väyrynen kävi lyhyellä onnit- 
telukäynnillä Presidentin Linnas
sa.

Väyrynen esitti puolueensa on
nittelut presidentti Mauno Koi
vistolle ja kertoi samalla, että 
keskustapuolue tukee presi
denttiä.

Käynti oli luonteeltaan viralli
nen tervehdys- ja onnittelu-käyn
ti, mutta sitä on pidetty myös 
eräänlaisena Väyrysen sovin- 
tomatkana Koiviston luokse.

Viimeksi Väyrynen kävi Koivis
ton luona lähes vuosi sitten sen 
jälkeen, kun keskustapuolue jä
tettiin oppositioon.

Kulttuurirahasto 
jakoi 14 miljoonaa

Suomen Kulttuurirahastojako! 
40-vuotisjuhlassaan tunnustus
ta ja tukea yhteensä 14,25 mil
joonaa markkaa.

Kulttuurirahasto myönsi 
50,000 markantunnustuspalkin- 
non kuvanveistäjä Heiki Häivä- 
ojalle ajatuksen muodon ja ym
päristön yhdistävästä taiteesta 
ja eläytyvästä opetustyöstä, leh
tori Irja Kilpeläiselle merkittäväs
tä elämäntyöstä kirjailijana, kuun
telijana ja lähimmäisen auttaja
na sekä näyttelijä Pentti Siimek
selle ihmisluonteen herkästi oi
valtavista ja syvällisistä tulkin
noista.

Stipendin sai 570 henkilöä.

^  FIN N EXPRESS'
FINNTASTIC W INTER BARGAINS 

FINNAIR TO FINLAND
D E P A R T U R E S  IN  M A R C H  & A P R IL  

R E T U R N S  IN  A P R IL  &  M A Y

MINIMUM STAY 1 WEEK - MAXIMUM STAY 3 WEEKS

NEW YORK $ 49 9  •  SEATTLE $549  

LOS ANGELES $599
MONEY-SAVING TAX-FREE CONNECTIONS FROM 

ALL OTHER AIRPORTS IN NORTH AMERICA
SEATS ARE LIMITED — RESERVE YOURS EARLY 
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FOR RESERVATIONS CONTACT:

TRAVEL
Ha n s l i n

SERVICE
40 East 49th Street New York, N.Y. 10017

Telephones:
212 832-8989 800 223-0567

"PUHUMME SUOMEA”

Jääkäriliitto
lopetti

Jääkäriliitto on lopettanut toi
mintansa.

Päätös Tehtiin liiton vuosiko
kouksessa samassa huoneessa, 
missä jääkäriliike sai alkunsa 
marraskuun lopulla 1914. Paik
ka oli Ostrobotnia Helsingissä.

Aikoinaan Saksaan lähti 1,900 
nuorukaista, joista pääosa palasi 
takaisin helmikuussa 1918.

Jääkäriliitto perustettiin kolme 
vuotta myöhemmin. Elossa on 
vielä kymmenen jääkäriä.

KOP el hyväksy 
syytteitä

Kansallis-Osake-Pankin pää
johtaja Jaakko Lassila ei suostu 
hyväksymään Suomen Pankin 
pääjohtajan Rolf Kullbergin syyt
teitä kulutusjuhlasta.

Lassilan mukaan syy ei ole 
ainakaan KOP:n, jonka luotonan
non kasvu hidastui viime vuonna.

SAS PRESENTS... 
“VISIT SCANDINAVIA RARE”

A five-coupon ticket for travel within Scandinavia
for just $200!

It's an ideal way to see a lot of Scandinavia for very little.

The SAS “Visit Scandinavia Fare” is available only to those SAS passengers who fly SAS round trip 
across the Atlantic. It includes five flight coupons for domestic and international routes within and 
between Denmark, Norway and Sweden operated by SAS, Danair and Linjeflyg.

The fare is valid for one month from the date of arrival in Scandinavia for travel between July 1 and 
August 14, 1988. Your round trip SAS ticket must be purchased in North America.

The fare does not apply to flights between Denmark and Greenland or the Faroe Islands and is non- 
refundable.
There are a few conditions to this fare so see your travel agent or call SAS toll free 1-800-221-2350 
(in New York City call 718-657-7700; in Los Angeles call 213-655-8600).

SAS' “Visit Scandinavia Fare” is a great bonus when you’re visiting Scandinavia this summer.

S4S

Mitalistit
Linnaan

Presidentti Mauno Koivisto 
otti Suomen olympiajoukkueen 
mitalistit vastaan Presidentin 
Linnassa joukkueen palattua 
Suomeen. ” '1

Koskaan aikaisemmin ei vas
taavassa juhlassa ole ollut yhtä 
paljon väkeä, sillä ensimmäistä 
kertaa vastaanotolla oli mukana 
myös jääkiekkoilijat.

Presidentin onnittelut otti vas
taan 30 urheilijaa.

Metalliliitto 
vaatii 8 prosenttia

Metallityöväen liitto vaatii kes
kimäärin kahdeksan prosentin 
palkankorotuksia tänä vuonna. 
SAK:n suurin teollisuusliitto oli 
ensimmäinen, joka tänä vuonna 
ilmoitti palkankorotusvaatimuk
sensa.

Metalliliitto perusteli vaatimuk
siaan sillä, että kuluvalla vuosi
kymmenellä metallin palkat ovat 
nousseet hitaammin kuin muus
sa teollisuudessa.

Tilaus ja osoitteenmuutos

osoitteen muuttuessa 
liittäkää vanha osoite mukaan

Nimi

Osoite

Postinumero,

UUSI TILAUS □  UUDISTUS d )

MAKSU S

USA: 12kk S20.00. 6kk S13.00. 3kk $9.00 
Ulkomaille 1 2kk $24.00, 6kk $17.00

Raivaaja

P.O. Box 600 
Fitchburg, MA 01420 
Puh. (617) 343-3822
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Ikivihreät-tutkimus 
etsii elävää eläkeikää

JYVÄSKYLÄ, -Jyväskylän ylio
piston professorit Eino Heikki
nen ja Isto Ruoppila puhuvat ja 
toimivat vanhojen ihmisten puo
lesta. He unelmoivat päivästä, 
jolloin yli seitsemän- ja kahdek- 
sankymppiset voisivat hallita 
omaa elämäänsä mahdollisim
man pitkään. Silloin heidän ter
veydenhuoltonsa perustuisi toi
mintakyvyn parantamiseen eikä 
tarpeettomaan lääkitsemiseen.

"Ihmisillä on tuossa iässä pal
jon henkisiä ja ruumillisia voima
varoja, joita voidaan ottaa käyt
töön", psykologian professori 
Ruoppila sanoo.

"Lääkevaltainen hoito on hait
tavaikutusten vuoksi epätoivot
tavaa vanhoille ihmisille. Usei
den lääkkeiden yhteisvaikutusta 
tunnetaan huonosti”, terveystie
teen professori Heikkinen huo
mauttaa. Ulkomaiset tutkimuk
set osoittavat, että 10-20 pro
senttia iäkkäistä sairaalapotilais
ta otetaan sisään lääkkeiden 
haittavaikutusten vuoksi.

Professorit eivät kiellä ihmisen 
luonnollista, biologista vanhe-

Ikivihreä vanhus ei tarvitsisi 
tuekseen kävelykeppiä.

nemista. Iän mukana keho rap
peutuu ja vauhti hidastuu, sille ei 
voi mitään. Myös sairaudet li
sääntyvät.

Yli 70-vuotiaista vain joka kym
menes on kliinisesti täysin terve, 
vaikka ikäryhmästä jopa puolet 
tuntee olonsa terveeksi.

Toimintakyvyn heikkenemistä 
voi kuitenkin vastustaa ja ter
veyttä ylläpitää, jopa kohentaa.

Tärkeää on myös muistaa, että 
useita sairauksia - kuten dep
ressiota, sokeri-, ja verisuonitau
teja, luiden haurastumista - voi
daan professori Heikkisen mu
kaan estää vielä vanhuusiässä. 
Henkinen vireyskin tarvitsee 
harjoitusta.

Liian usein vanhukset antavat 
periksi ja jäävät paikoilleen. 
Elinympäristö pienenee. Ihmis
suhteet heikkenevät. Omaiset 
unohtavat. Elämänhalu katoaa. 
Virallinen hoito muuttuu passii
viseksi ja laitosmaiseksi.

Professori Heikkinen tietää 
gerontologian (vanhustutkimuk
sen) asiantuntijana, että asioi
den ei tarvitsisi olla noin huo
nosti. Vanhoilla ihmisillä on 
edellytyksiä parempaan ja vire- 
ämpään elämään kuin mihin he 
ovat tottuneet. Siihen kuitenkin 
tarvitaan yhteiskunnalta ammat
titaitoisia sosiaali-, liikunta- ja 
terveydenhoitoalan palveluja se
kä yleistä asennemuutosta.

'Yliopiston tutkijat eivät yksin 
pysty muuttamaan mitään. Muu
toksen on tapahduttava yhteis
kunnassa", Heikkinen korostaa ja 
myöntää, että ikääntyvien ihmis
ten aidoista tarpeista ei ole riit
tävästi tietoa. "Vähitellen olem
me oppineet kuvaamaan vanhe
nemista".

Yhteiskunta toimii vanhus- 
kysymyksessä liiaksi ylhäältä 
alaspäin, vaikka sen*pitäisi Heik
kisen mielestä lähteä päinvas
toin, paikallisista tarpeista.

Ajatuksia testataan Jyväsky
lässä, jossa tammikuussa alkaa 
seitsemän vuotta kestävä suur- 
tutkimus, Ikivihreät-projekti, jos 
rahoitus saadaan kuntoon.

Sen tavoitteena on selvittää 
ikääntyvien jyväskyläläisten toi
mintakykyä ja teveyttä. Luoda 
heille edellytyksiä harrastuksiin 
ja opiskeluun sekä lisätä ruu
miillista ja henkistä kuntoa.

Vaikka tutkimus tehdään pai
kallisesti, sen onnistumista seu-
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rataan valtakunnallisesti ja kan
sainvälisesti hyvin tarkasti. Har
vinaista on sen monipuolisuus. 
Jyväskylän yliopistosta projek
tiin osallistuivat terveystieteen, 
psykologian, sosiologian, yhteis
kuntapolitiikan ja tilastotieteen 
laitokset sekä Liikunnan ja kan
santerveyden edistämissäätiö

Valtio rahoittaa 
suurimman osan

Tutkimus kestää seitsemän 
vuotta, mutta voidaan keskeyttää 
jo kolmen vuoden kuluttua, jos 
ulkoiset olot sitä edellyttävät.

Käytännön työhön palkataan 
neljä viisi päätoimista tutkijaa ja 
lisäksi siihen osallistuu tois
takymmentä yliopiston tutkijaa 
oman toimensa ohella. Haastat
telijoita tarvitaan kymmeniä.

Tutkimuksen tuotteina syntyy 
lisäksi opinnäytteinä väitöskir
joja, lisensiaatti- ja muita tutkin
toja.

Suunnittelu kesti 
yli kaksi vuotta

Projektin suunnittelu alkoi jo 
1985. Alkajaisiksi 1988 tehdän 
65-84-vuotiaille hyväskyläläisil- 
le kysely-ja haastattelututkimus, 
joka uusitaan 1992. Kaupungin 
75- ja 79-81-vuotiaiden terveys 
ja toimintakyky mitataan 1989 ja 
1993. Seurantatutkimuksissa 
selvitetään toimintakyvyn, ter
veyden, elämäntyylin ja asen
teiden muuttumista.

Tieteellisen tutkimksen rin
nalla kaupungin eri virastot ter
veys- ja sosiaalihallinnossa, lii
kunta-, opetus- ja kulttuuritoi
men alilla tarjoavat vanhuksille 
uusia virikkeitä. Kaupun
kia kehitetään vanhusten tar
peet huomioon ottaen.

Virastot eivät lähde uudistuk
siin ilman perusteita. Yliopisto 
on menneen syksyn aikana kou
luttanut gerontologian perus
kurssilla yli sata kaupungin van
husten kanssa toimivaa työnte
kijää.

Professorit Heikkinen ja Ruop
pila toimivat projektin tieteelli
sinä johtajina. Sisällöstä vastaa 
yliopiston laajapohjainen tutki
jaryhmä, jonka avuksi peruste
taan useita pienryhmiä. Jyväs
kylän kaupunginhallitus on lisäk
si nimennyt neuvottelukunnan ja 
johtoryhmän seuraamaan pro
jektin kulkua ja tekemään kau
pungin puolelta periaatteellisia 
ja käytännön ratkaisuja.

Raivaaja, torstaina, maaliskuun 10 p., 1988 thurs., Mar. 1 0 ,1 9 8 8  ★  ★  7

Viron glasnost ajautuu liian pitkälle
-  Glasnostilla ei ole Virossa 

ollut niin suuria vaikutusta kuin 
keskustelusta saattaisi kuvitella. 
Virolainen kulttuuri on saanut 
kehittyä melko vapaasti, meillä 
on aina ollut glasnost, väittää 
tallinnalainen toimittaja.

Kun pääsihteeri Mihail Gor
batshov on tehnyt glasnostista 
ja perestroikasta koko Sosialis
tisten Neuvostotasavaltojen Lii
ton yhteisen asian, on Suomen
lahden toisella rannalla asuva 
suomalaisten sukulaiskansa lip
sahtanut glasnostissaan liian 
pitkälle. Ainakin pääpaikan, Mos
kovan mielestä.

Gorbatshovin aikana Viron ää
riainekset, joiden kaikki koros
tavat olevan "pieniä porukoita", 
ovat saaneet äänensä näkyvästi 
kuuluviin. Tämä on yllättänyt 
Moskovan päässä itse glasnost- 
arkkitehditkin. Virossa glasnost 
etenee turhan lujaa.

Virolaiset itse puolestaan häm- 
' mästelevät Moskovan hermos
tunutta suhtautumista pariin 
mielenosoitukseen.

-  Meille nämä asiat eivät ole 
mitenkään uusia, niistä on aina 
puhuttu.

Hämmästykseen liittyy myös 
pelko siitä, että Viro palautetaan 
kuriin ja järjestykseen väkisin, 
mikäli Moskovan mielestä kiusal
lista huomiota herättävä liikeh
dintä ei lopu. Sen takia eräät 
Tallinnan edistykselliset tahot 
eivät olleet kovinkaan innoissaan 
kaupungissa helmik. 24 p:nä jär
jestetystä porvarillisen Viron pe
rustamisen vuosipäivän mielen
osoituksesta. Mielenosoituksen

laajuus yllätti viranomaisetkin.
- Mielenosoitusten vaikutus voi 

olla päinvastainen kuin on tar
koitus.

Virolaiset tuntevat 
historiansa

Kun Neuvostoliitossa parhail
laan täytetään "historian aukko
ja", ei sekään tapahdu Virossa 
samoin kuin muissa neuvostota
savalloissa. Virallisen historian
kirjoituksen suurimmat aukot si
joittuvat vuosiin 1938-40, jolloin, 
Viro, Latvia ja Liettua intettiin 
Neuvostoliittoon ja 40-luvulle, 
jolloin Joslf Stalin karkoitti Viron 
neuvostovastaiset voimat mui
hin maisemiin.

- Viro on niin pieni tasavalta, 
että lähes jokaisen perhepiirissä 
on joku, joka on voinut kertoa 
sodanaikaiset tapahtumat. Leh
dissä tai historiankirjoissa niistä 
ei ole aikaisemmin puhuttu, mut
ta virolaiset ovat kyllä hyvin tien
neet mm. toisinajattelevien kar
koituksista, kertoo tallinnalais- 
toimittaja.

Yksi kiusallisimmista historian 
aukoista on vuonna 1939 natsi- 
Saksan ja Neuvostoliiton kesken 
solmitun hyökkäämättömyysso- 
pimuksen salainen lisäpöytäkir
ja, jonka mukaan Suomi, Viro, 
Latvia ja Liettua kuuluivat Neu
vostoliiton etupiiriin.

Viime elokuun 23. päivänä, 
Molotovin ja Ribbentroppin sol
miman hyökkäämättömyyssopi- 
muksen vuosipäivänä, Tallinnas
sa järjestettiin mielenosoitus. 
Porvarillisen Viron ja Neuvosto-

Venäjän solmiman rauhansopi
muksen vuosipäivänä, 2. helmi
kuuta osoitettiin mieltä Tartos
sa.

Tallinnalainen toimittaja ih
mettelee, kuinka järeästi miliisit 
olivat varustautuneet tapahtu
mia varten ja kuinka tylysti he 
toimivat.

-  Tämä vain ärsyttää ihmisiä ja 
aiheuttaa lisää mielenilmauksia.

Tallinnaan kova 
muuttopaine

Muihin neuvostotasavaltoihin 
verrattuna hyvinvoiva V!ro on 
joutunut Moskovan silmätikuksi 
myös talousuudistusta valmis
teltaessa, ainakin virolaisten 
mielestä. He uskovat, etä Viron 
verrattain tuottoisan maatalou
den tulokset pyritään imemään 
koko Neuvostoliiton hyödyksi, 
eikä tilalle tarjota edes lämmin
tä kättä.

-Virolaisten on vaikea käsittää 
sitä, että omia tuotteita viedään 
paljon muualle, vaikka meilläkään 
ei riitä kaupassa tavaraa.

Virossa ei haluta investoida 
uusiin yrityksiin, vaan tarkoitus 
on parantaa jo olemassa olevien 
toimintamahdollisuuksia ja tuot
tavuutta.

Tallinnassa on otettu käyttöön 
Neuvostoliiton "investointivero”, 
jonka tarkoituksena on hillitä se
kä muuttoliikkeen että uusien 
yritysten jatkuvaa tunkeutu
mista kaupunkiin. Uusi yritys 
joutuu maksamaan Tallinnalle 
16,000 ruplaa jokaisesta kau
punkiin muuttavasta ei-virolai-

sesta työntekijästä ja hänen 
perheenjäsenestään.

Kaikesta huolimatta Viroon ja 
varsinkin rikkaaseen pohjoiseen 
ja sen keskukseen Tallinnaan on 
kova muutopaine. Paitsi työpai
kan, pääsee kaupunkiin mm. su
kulaisten tai opiskelun varjolla.

Jatkuva taistelu  
kansallisesta 
Identiteetistä

Ei ole ihme, että virolaiset 
ovat jatkuvasti huolissaan kan
sallisesta identiteetistään, sillä 
vaikka Viroon muuttavien koulu
ikäisten pitäisikin opiskella vi
roa, ei sitä vaadita sinne jatku
vasti viilaavalta työikäiseltä vä
estöltä.

Maan keskuslehdistössä viro
laisia on moitittu kiihkonationa- 
listeiksi, mutta todellisuudessa 
virolaiset osaavat venäjää ver
rattomasti paremmin kuin esi
merkiksi Viroon muuttavat ve
näläiset tulevat koskaan osaa
maan viroa.

Viron reilusta puolestatoista 
miljoonasta asukkaasta enää 
noin 61 prosenttia on virolaisia. 
Tallinnassa ja muualla Pohjois-ja 
Itä-Virossa jo puolet on muita 
kuin virolaisia. Narvassa vain viisi 
prosenttia on virolaisia, mikä to
sin johtuu siitä, että sodassa kau
punki tyhjeni tyystin.

Väestönkehitys on ollut viro
laisten kannalta epäedullinen. 
Virolaisten joukossa eläkeläis
ten osuus on poikkeuksellisen 
suuri, minkä lisäksi perheet ovat 
pieniä.

Virolaisten ikuinen huolenaihe on kansallisen identiteetin säilyminen. Esimerkiksi virolaiset pojat oppivat venäjän kielen 
viimeistään armeijassa, Viroon muualta muuttavat neuvostoliittolaiset sen sijaan eivät välttämättä koskaan vaivaudu opet
telemaan viron kieltä.

ONLY AT
Kesälukioseura ry 
Korkeavuorenkatu 25 A 1 
SF 00130 Helsinki

Kesäkursseille
Suomeen

Ulkosuomalaiskurssimme 
määrää on lisätty viime vuotises
ta, jotta yhä useammilla nuorilla 
olisi mahdollisuus päästä suo
men kielen ja suomi-tietouden 
leireillemme. Etenkin nuorim
man ikäryhmän kursseille on ol
lut tungosta vuodesta vuoteen ja 
vain noin kolmasosa hakeneista 
on voitu ottaa näille kursseille.

Kokoamme kuitenkin kaikkia 
halukkaita varten tiedot myös 
kuntien ja muiden järjestöjen ke- 
säleiritoiminnasta maassamme 
ja pyrimme näin edesauttamaan 
ulkosuomalaisten nuorten mah
dollisuuksia päästä kesällä 
"omille juurilleen”.

Kaikkien kurssiemme ikärajat 
ovat ohjeellisia, eivät ehdot
tomia. Samoin myös odotuk
semme kurssilaisten suomen 
kielen taidosta.

Toivomme kuitenkin, että kurs
seille hakijat täyttäisivät huolella 
sen ilmoittautumislomakkeen

kohdan, jossa tiedustellaan suo
men kielen taidosta. Tämä aut
taa meitä suunnittelemaan entis
tä paremmin ja tarkoituksen 
mukaisemmin kurssiemme ope
tussisällön.

Kurssien hintaan sisältyvät ai
na opetus, täysihoito, tutus- 
tumisretket, osallistuminen eri
laisiin kesätapahtumiin, oppima
teriaalit, kurssitarvikkeet jne. 
Kaikki kurssilaiset myös vakuu
tetaan kurssien ajaksi.

Kesälukioseura myöntää avus
tusta ulkosuomalaisille nuorille 
kesälukioihin osallistumista var
ten. Matkakuluihin emme kui
tenkaan voi myöntää avustusta, 
vaan kehotamme kurssilaisia 
anomaan sitä asuinmaansa vi
ranomaisilta, ystävyysseuroilta 
ymsdta.
Tervetuloa kesällä Suomeeni

Katri Yli-VIikari
koulutussuunnittelija

H e n k i lö t ie d u s t e lu

Suomen New Yorkissa, NY. 
oleva pääkonsulinvirasto (os: 
Consulate General of Finland, 
54p Madison Avenue, New York, 
NY 10022 - puh. 212-832-6550) 
pyytää tietoja seuraavista hen
kilöistä :%tai omaisistaan:

Hellberg, Karin Edit Juliana; s. 
9.2.1901; New Hampshireen 2. 
9.1952.
Hietalahti, Pentti Kalervo; s. 
16.7. 1942 Salla; asunut Portland' 
Maine v. 1982.
Karttunen, Paavo Antinpoika, s. 
14.9. 1865 Karttula; k. 1.1.1958.
Kemppainen, Paavo Antin
poika, s. 16.2.1908; Kaarlo Hen
rik; s. 17.7. 1909; Vilho Ilmari; s. 
13.6.1910 Fitchburg.
Keskinen, Matias Cabriel; s. 1. 
1.1906; Laina Maria; s. 10.4. 
1908; Kerttu Susanna; s. 14.7. 
1910. USA:han 3.7.1915.
Kukkonen, Saimi Helien Lempi; 
s. 21.12.1898; k. 24.10. 1962

New York.
Lahti, Frans Jaakko; ent. Kuu
sisto, s. 1889 Kiikoinen, k. 18.5. 
1940 New York.
Liedenpohja, Annie; s. 1882; k. 
1.12. 1917 Dublin, New Hamps
hire.
Malien, Leonard, s. 2.7.1937; k 
22.10.1982; äitinsä Fanny Aman 
da, o.s. Jokela; s. 15.9.1897 Ko 
kemäki; k. 16.10.1986, Chicago
Nelson, Elsa Eine Sofia; o.s. Jo 
hansson; s. 14.10.1905 Korp 
poo; USA:han v. 1924: asunu 
New York.
Närvänen, Emma, o.s. Laukka
nen, s. 21.6.1905 Kaukola; k. 25. 
6. 1987.
Pessala, Kari Pentti Johannes; 
s. 21.3.1949 Ilmajoki; USA:han 
v. 1955.
Pirhonen, Lauri Johannes; s. 
9.1. 1903; veljensä Toivo Ed
ward; s. 29.12.1904; molemmat 
VVärtsilä; USA:han v. 1938.
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Finnair is pleased to continue;

Special Friendship Year Fares:
to Helsinki

In recognition of the arrival of the first Finnish settlers to the new 
world 350 years ago, the U.S. Congress has designated 1988 as the 
National Year of Friendship between the United States and Finland.

In recognition of this declaration, we are pleased to continue to 
offer Special Friendship Year Fares to Helsinki.

New York
Roundtrip Fares $499 
First Departure March 30
Last Return May 10

Seattle Los Angeles
$549 $599
March 20 April 7 
May 1 May 12

* Of course, for fares this low, there are some restrictions. The 
fares are available only on certain departure and return dates.

Tickets must be purchased at least 15 days prior to departure and 
are non-refundable. You must stay a minimum of 7 days and a 
maximum of 21 days. Taxes are not included.

For more information on departure and return dates, contact your 
travel agent, or call Finnair, 800-223-5700 (In New York, 212-889-7070).

^ /7 /W W 7 /> ?
An uncommon concern for the individual.


