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Raivaaja
Publishing Company

Kiitos!

- Incorporated April 5, 1905 -

Raivaajan 100 toimivuotta eivät olisi olleet mahdollisia elleivät tuhannet
ihmiset olisi antaneet sille tukeaan ja kannatustaan lehden perus
tamisvuodesta 1905 lähtien. Tilaajat, ilmoittajat, asiamiehet, asiakkaat,
kirjeenvaihtajat, juttujen kirjoittajat, avustajat, toimituskunta, muu
henkilökunta, johtokunnan jäsenet ja osakkeenomistajat ovat kaikki anta
neet oman panoksensa. Voimme olla ylpeitä yhteistyömme synnyttämästä
tuloksesta.

Johtokunta ja virkailijat
Board of directors and officers
Dennis W. Hill

presidentti - president
Steven A. Autula

varapresidentti - vice president
, Tracey L. Duggan

sihteeri - secretary
Jonathan N. Ratila

rahastonhoitaja - treasurer

Raivaajan johtokunta ja henkilökunta haluavat kiittää kaikkia lehteä sen
100-vuotissuudcn merkeissä tervehtineitä henkilöitä, järjestöjä, liikkeitä ja
firmoja. Heidän tunnustuksensa ja arvostuksensa on ensiarvoisen tärkeätä,
jotta RAIVAAJA voi edelleen jatkaa toimintojaan.

Raimo I. Ahti
L. Irene Kamila
Marita Cauthen
Mary Aalto Leiter
W. Gordon Woodington

Thank you!

Henkilökunta
Employees

Eino E. Niinimäki

honorary director - kunniajäsen

Marita Cauthen

That Raivaaja has reached the age of 100 has been possible only with the
support of thousands of people through the years since 1905. Subscribers,
advertisers, agents, customers, correspondents, writers, contributors, staff
members, employees, board members, shareholders - all have done their
share. We can be proud of what our collective efforts continue to produce.
The Raivaaja board of directors and staff wish to thank the individuals,
organizations and businesses which have placed greetings in this special
100th anniversary issue. Their recognition and appreciation of RAIVAA
JAA work helps make it possible for the paper to continue the service it
provides.

päätoimittaja - editor
Jonathan Ratila

liikkeenhoitaja - business manager
Liisa A. Liedes

konekirjoittaja - typist
Janice A. Dingee

postittaja - mailer
Maija Märd

vapaaehtoispostittaja - volunteer mailer

Lahjoituksia Raivaajalle
Donations to Raivaaja
TUKEMISRAHASTO 2005: $3,587.00 ’
Toivo Tamminen, Riihimäki, Finland...................... . .$13.00

Exchange rate

RAIVAAJA
ISSN 1059-4779
(THE PIONEER) - Established 1905
(USPS 454-580)
Periodicals postage paid at Fitchburg, M A

April 11,2005
1 Euro = US $ 1.2982
1 US $ = C 0.7703
Foreign currency exchange rales fo r o ut
bound travelers. Source: Thom as Cook
Currency Services. .

N im ip ä ivä t

Published weekly except the last two weeks of July, the first week of August and the
last week in December by Raivaaja Publishing Co.. 164 Elm St., Fitchburg. Mass.
POSTMASTER: Send address changes to Raivaaja. P.O. Box 600, Fitchburg, MA
01420-0054.

EDITOR
BUSINESS MANAGER

Marita Cauthen
Jonathan Ratila

RAIVAAJA PUBLISHING COMPANY
Incorporated 1905

a not-for-profit company
Mailing address: P.O. Box 600, Fitchburg, MA 01420-0054
Office and Bookstore: 164 Elm St., Fitchburg, Mass.
Hours: Weekdays 8:30 a.m. to 4 p.m.
(other times by appointment)

TELEPHONE: 978-343-3822
FAX: 978-343-8147
e-mail: raivaaja@netlplus.com
Subscription rates:

USA: 12 mo. - $33.00; 6 mo. - $20.00; 3 mo. - $16.00
OUTSIDE USA: 12 mo. - $38.(X); 6 mo. - $25.00

Advertising rates available upon request!
Advertising deadline is the Friday before the Wednesday the ad is to appear. Raivaaja
Publishing Co. assumes no financial responsibility for typographical errors or omis
sions in advertisements. It will reprint without charge the part of the advertisement
which is incorrect. Claims must be made within two weeks of publication. Credit is
made only for the first insertion.

In memory of Hilkka Kiuru
Edward & Elizabeth Hannula, Westminster, M A . . . .. $25.00

In memory o f Henni Lappalainen
Rauha & Allan T o m i................................................ . .$10.00
In memory o f Lily Hannula
Steven Autula, Westminster, M A ............................

. $20.00

2005 Century Fund Drive

Finnish Heritage Society Sovittaja, Rutland, M A . . . ..$15.00
A lli E. Aho,
Aulis W. Aho
Alice (Aho) Traudt, Bellingham, M A ...................... . .$25.00
Gordon Woodington, Lincoln, M A .......................... . .$20.00
Viola E. Ray, Gloucester, M A .................................. . .$17.00

Huhtikuun 20 p„ Lauha
Huhtikuun 21 p„ Anssi, Anselmi
Huhtikuun 22 p., Alina
Huhtikuun 23 p., Yrjö, Jyrki,
Jyri, Jori, Yrjänii
Huhtikuun 24 p„ Pertti, Albert,
Altti
Huhtikuun 25 p„ Markku,
Marko, Markus
Huhtikuun 26 p., Terttu, Teresa
Huhtikuun 27 p., Merja

Kansallinen veteraanipäivä

Huhtikuun 28 p., Ilpo, Tuure,
Uppo
Huhtikuun 29 p., Teijo
Huhtikuun 30 p., Mirja, Miia,
Mira, Mirva, Mirjami,
Mirka, Mirkka
Toukokuun 1 p.. Vappu, Valpuri

Vappu
suomalaisen työn päivä

Toukokuun 2 p.. Vuokko, Viivi
Toukokuun 3 p„ Outi

Eino & Aune Niinimäki, Westminster, M A ............

$100.00

Onnittelumme 100-vuotiaalle RAIVAAJA -lehdelle
Georg & Aira Schkuta, Waltham, M A ....................

. $25.00

In memory o/M aria Nisumaa. She enjoyed the paper
from the beginning throughout her life to 1969,
and we still continue.
Elis & Aino Backstrand, Yonkers, N Y .................... . .$25.00
It is our pleasure to remember your anniversary and send
a token o f our respect. May your good work last forever.

Darlene (Lempiäinen) Ballard, treasurer
Finnish American Club, New Port Richey, F L ........ .$100.00

Hei Raivaaja! Here’s a donation for your 100th
anniversary! More power to you!

Amy Van Hazinga, Westminster, M A ....................

. .$50.00

Happy 100th!

Marja Meharry, Lexington, M A .............................

Kiitos lahjoittajille!
Thank you forypur donations!

$100.00

3

RAIVAAJA - Keskiviikkona, 20. huhtik. - Wed. April 20, 2(X)5

THE WHITE HOUSE
WASHINGTON

TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEHDYS
R aivaaja-lehti on jo sadan vuoden ajan vä littän yt tietoa ja uutisia
Yhdysvalloissa asuville suomalaisille. Samalla se on toiminut suomalais
ten siirtolaisten ja heidän jälkeläistensä henkisenä yhdyssiteenä entiseen
kotimaahan. Oma lehti on myös osaltaan auttanut siirtolaisia sopeutu
maan ja kohtaamaan uuden maan haasteet tarjoamalla keskustelufoorumin
ja lujittam alla eri puolilla Yhdysvaltoja asuvien suomalaisyhteisöjen
yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.
Esitän lämpimän tervehdykseni 100-vuotisjuhlaansa viettävälle Raivaajalehdelle ja toivotan parhainta menestystä kaikille lehden tekijöille ja luki
joille.

I send greetings to those celebrating the 100th anniversary o f the FinnishAmerican weekly newspaper RAIVAAJA.
America's newspapers are vital to our democracy and essential to our way
o f life. Since our Nation's founding, newspapers have been fundamental
part of our free press and have helped inform our citizens o f significant
events across our Nation and around the world.
This milestone is an opportunity to reflect on your newspaper’s service to
the Finnish-American community and to the free flow o f ideas and infor
mation in our Nation. Your hard work and dedication to reporting about
the heritage, culture, and contributions o f Finnish Americans have
enriched your readers' lives and enhanced public discourse.
Laura and I send our best wishes.

Tarja Halonen

Tasavallan presidentti

United States Senate
W armest co n g ra tu la tio n to
R A IV A A J A on your hundred
years o f excellence in publishing.
As one o f the w o rld ’ s oldest
newspapers, you have b uilt an
extraordinary connection with the
Finnish Am erican com m unity
throughout Massachusetts. I
send my best wishes fo r your
continued excellence for many
years to come.

Edward M. Kennedy

U.S. Senator for Massachusetts

RAIVAAJA’s 100th
anniversary celebration
Sunday, April 24 at 2 p.m.
at Salma Park

67 Scott Road, Fitchburg, Mass.
Centennial Program to include:
• The premiere o f Edwin E. Kaarela’ s composi
tion for the occasion w ill be performed by a brass
sextet • Greetings by Consul General Osmo
Lipponen and others • Speech by historian Varpu
Lindström • Poem by Harri Siitonen • Musical
perfomance by Kaiku • Dance music by Bert
Strömholm and Joe Jolin • Coffee & refreshments
No admissions charge
Donations are suggested to help
defray expenses
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About Raivaaja Publishing Company
Raivaaja Publishing Company
Membership is open to both
is a not-for-profit organization. individuals and organizations.
Since its founding 100 years ago The company's operations arc
in 1905, Raivaaja's mission has supervised by a volunteer board
been one of education - not prof o f directors elected annually by
it. While the focus o f our various the member shareholders.
Being in publishing is being in
e ffo rts may have changed
through the years, our original the information business. Our
mission to educate, stimulate and specialty is inform ation about
Finland and Finnish America. In
inform remains solidly intact.
Raivaaja Publishing Company addition to a publication like our
is owned by the Finnish Ameri weekly newspaper R AIVAAJA,
wc serve as a Finnish and Finn
can community.

ish American information clear
ing house for people - Finns as
w ell as non Finns - from all
walks o f life.
The demand for our informa
tion services is grow ing, too.
Outside o f Finnish government
offices, Raivaaja is the only pro
fessional, full-tim e Finland and
Finnish Am erica inform ation
specialist in the whole northeast
United States!
That means Raivaaja has plenty

of work to do. With limited re
sources we work hard to keep up
with the demand for information,
photographs, music, etc. from
students, w rite rs , hobbyists,
genealogists, historical commit
tees, organizations, schools,
businesses, FinnFest USAs and
so on.
However, funding is needed to
be able to provide the best ser
vice to the public. There is a
thirst out there for information

regarding Finland and Finnish
America. But doing the original
research, translation, writing and
investigative reporting necessary
to publish groundbreaking arti
cles requires support.
Raivaaja needs financial sup
port to do this kind o f work. It
always w ill. Education is a con
stant effort which never ends.
Raivaaja Publishing Company
Jonathan Ratila

Business manager

RAIVAAJA editors in chief through the 100 years
Creation of Raivaaja
Foundation announced

Taavi Tainio

(1874- 1929)

1905

F. J. Syrjälä

(1880- 1931)

1907 - 1909
1911 -1918
1924 - 1931

Elis Sulkanen
(1887 - 1963)

1952 - 1962

Akseli Mattson
Aku Päiviö

(1879- 1956)

1905 - 1906

A. B. Mäkelä
(1863- 1932)

1906 - 1907

(1891 - 1971)

J. W. Meriläinen

1962 -1964

(1884 - ? )

1909 -1910

Leo Laukki
(1880-?)
1910-1911

Sävele Syrjälä
(1902- 1995)

FITCHBURG, M A - A t the
annual meeting o f the Raivaaja
Publishing Company held on
A pril 2, 2005, Dennis H ill, the
President o f the Board o f Direc
tors, announced the formation o f
a new organization called the
Raivaaja Foundation. It has
been incorporated in the state of
Massachusetts as a non-profit
entity.

cance or which might lead to a
better understanding o f the
everyday lives o f Finnish immi
grants and early Finnish-Americans. Such a photographic
archive would benefit not only
the newspaper but also any per
son who was interested in doing
research on the Finnish-Ameri
can experience.

The Board o f Directors decided
that in this 100th anniversary
year o f Raivaaja, we should take
a look at how to broaden and
enhance our ability to preserve
and to prom ote our F in n ish American heritage.

H ill indicated that the last thing
that he would like to see happen
is for people to just throw these
types o f old photographs into the
trash when they are cleaning out
the closets, attics, or garages of
the homes in which their parents
or grandparents have lived.

Some o f the ideas discussed by
the Board were ones that could
certainly be done by the newspa
per, but we concluded that other
ideas would probably be better
accomplished by a non-profit,
tax-exempt organization whose
specific purpose was attention to
the history, culture, and heritage
o f the Finnish-American com
munity.

The Raivaaja Foundation is in
the process o f applying for taxexempt status with the IRS so
that it w ill be able to accept
donations from people who can
then claim those donations as
charitable contributions on their
income tax forms. When the
tax-exempt status has been ob
tained, a further announcement
w ill be made.

An example cited by H ill at the
In the meantime, the Founda
newspaper's annual meeting was tion w ill be engaged in organiz
the creation o f a photographic ing itself in a way that w ill per
archive to which people could m it it to provide the strand o f
donate old fam ily albums and continuity between the past and
collections o f pictures which the future o f the Finnish-Ame
might have historical s ig n ifi rican community.

1964 -1981

Facts about
RAIVAAJA
• R A IV A A J A is the oldest
newspaper w ith roots in the
Finnish language published out
side of Finland

Johan Kock

(1861 - 1915)

1907

Yrjö A. Mäkelä
(1886- 1957)

1918 - 1924
1931 - 1952

Irma M. Laine
(1918)

1981 - 1984

• RAIVAAJA has always been
published in Fitchburg (MA)

Marita Cauthen
(1948)

1984-

• R A IV A A JA became a tab
loid in 1988
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BOSTON TO STOCKHOLM AND HELSINKI...
WICKED FAST!
Discover the super speed o f Finnair’s new non-stop flights to Sweden...
and beyond.
Ready for the most awesome way to get over the pond and totally north? Hop aboard a Finnair flight.
Our non-stop flights from June 14 to September 9 are the fastest way to get from Logan to Stockholm (Skavsta)
this summer. So, you can spend less time in the air, and more time soaking up that midnight sun.

For m ore inform ation or reservations please contact your travel agency or call
Fin n air a t 1-800-950-5000 o r v is it www.finnair.com /us

n

n

n
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Onneksi Olkoon Raivaaja!
Congratulations on your first
100 years!

K . R . P a n u n M a ja # 2 4
K. N. K a n t e le t t a r e n T upa
#18
Kaleva Lodge

32 Perry Road
Lancaster, Massachusetts
USA 01523
On the web:

www.kaleval824.org

Bv e m a i l :
k a l e v a 1 8 2 4 @ y a h o o .c o m
Y BY p h o n e :
O l i ) 840-3246
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Onneksi olkoon
RAIVAAJA
100-vuotispäivänäsi.
. <»

We work for you. Period.

7

RAIVAAJA - Keskiviikkona, 20. huhtik. - Wed. April 20, 2005

Hope for a great
another 100 years

C

h

o

INSURANCE

i

c

e

AGENCY,

INC.

32 i/2 Main St.
P.O. Box 10
Ayer, MA 01432
978-772-2110
FAX 978-772-2110

376 Summer St.
Fitchburg, MA 01420
978-343-4853
FAX 978-345-1007

Kaikenlaisia vakuutuksia

Kaikenlaisia liikevakuutuksia

Henkilövakuutuksia, niihin
sisältyen henkivakuutus,
sairaala-, tapaturma- ja
matkavakuutuksia

Eino E. Niinimäki

Tähän kuuluen Workmen’s Compensation
farmi, koti sekä kaikenlaisia palo- ja
edesvastuuvakuutuksia

Täydellinen vakuutuspalvelu

/4t&ol 'Daily 'Hem.

fclea&edto-o^&t c*Mfiatcdatio*t4,

Onneksi olkoon
-vuotias
R Ä IVA A JA !
1

0

0

We’re proud to keep you
connected with your community.
Thank you for
your loyal readership.

KEEP
CURRENT...
Plug into the

Q tfio t

W

T lfiU X i

The North Quabbin Region's Own Daily Newspaper Since 1934

imes

A Public Service Magazine Published by The Athol Daily News.

Look For It Each Thursday

•Times Past Photos
• Children’s Activity Page
• Movie Reviews &
Top 20 Video Releases
• Senior Center Notes
•Area School Lunch Menus
• Calendar of Events
•And Much More!

Email: adn@ atholdailynew s.com ., advertising@ atholdailynews.com . W ebsite www.atholdailynews.com

9 7 8 -2 4 9 -3 5 3 5
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Congratulations to the Raivaaja fo r 100 years o f serving the Finnish community!

K*

KNIGHTS AND LADIES OF KALEVA - MAYNARD
Salon Maja No. 38 and Salottaren I\ipa No. 42
Mailing Address: P.O. Box 620, Maynard, MA 01754
Activities: Kaleva Road, Fort Pond, Littleton, MA
Telephone: 978-264-9044

To all the staff, volunteers and supporters that
have made the last 100 years happen,
We congratulate the Raivaaja in turning 100!
Parhaimmat Onnittelumme 100-vuotiaalle Raivaajalle!
We share this historic time with all the Finnish American community.
Best regards for another 100 years of continued success.
From the members of the Finnish Center at Saima Park, Inc.

Finnish Center at Saima Park, Inc.
67 Scott Road
Fitchburg, MA 01420
978-343-9883
www.saima-park.org
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K ER H O TA LO
A M E R IC A N FIN N IS H
C O M M U N IT Y CLUB

Congratulations on
your first 100,years
of publishing the Raivaaja.
Wishing you success in
your next 100 years.

Amerikansuomalaisten oma “haali”
The Community Hall of
Finnish Americans
Vuokraus - Rentals
Tel. 561-586-3713

B e st reg a rd s,

Finlandia Foundation
National Capital Chapter,
Washington D.C.

Puheenjohtaja - President
Kaija R. Kalervo
Sihteeri - Secretary
Maire Knuts
908 Lehto Lane
Lake Worth, FL 33461-5047
Tel. 561-586-3713 • Fax 561-533-6528

Congratulations on your
100th anniversary

Linda & Joe Byrne

Insist on Quality.
Ask for
Nokian Tires

and the staff of

P ro u d ly s o ld a t:

Montuori Tire
180 Main St. • Fitchburg, MA 01420
Phone: 978-343-6971 • 800-799-6737

@

The
B yrn e
I n su ran ce
A

gency ,

Inc.

T H E BU SIN ESS CENTER
114 SUMMER STREET
FITCHBURG, MA 01420
Office: (978) 342-7001
FAX: (978) 345-5576
jbyme@bymeins.com
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One hundred years is a long time to publish a newspaper
without interruption and with the sincere purpose of pro
viding news to the Finnish communities around the
world. It has taken the strongest will and determination
and plenty of sisu to keep the Raivaaja publishing for this
great period of time, bridging such epic periods as the
Russian Revolution, the resulting civil war in Finland,
wars with the Soviet Union, and such other crises as came
along thereafter.

This cartoon by Jeff Kääntö, shows the reaction o f Raivaaja Publishing
C om pany's then business manager John Suominen to a p aperboy’s
request fo r a pay raise.

We congratulate the Raivaaja Publishing Company and
its amazing history and we salute and honor those early
Finns who had the idea, persistence and foresight to cre
ate the Raivaaja newspaper.

In 1905, when the Raivaaja began publishing, my grandfa
ther, Matti J. Kaarela, and his son, my father, Eino J.
Kaarela, arrived in Fitchburg, after a long journey from
Finland. Since then, the Raivaaja has been read and enjoyed
by the Kaarela family for over three generations.

Kaarela & Kaarela

My best congratulations to the R aivaaja Publishing
Company, its history and to Marita and her crew Who have
kept the Raivaaja alive and well during these many past
years. May Raivaaja continue to contribute to the mainte
nance of Finnish culture and to provide us with worthy and
interesting news for years to come.

Attorneys at Law
Fitchburg, MA

Edwin E. Kaarela
former Raivaaja paperboy

1867
0

m

C o m m itm en t to th e C o m m u n ity
Your Full Service Bank with (he
Best Loan Programs, Deposit Services and
Convenient Hours in the Area

ATHOL SAVINGS BANK
Proud o f Our Paw, Focused on the Future

LEHOffM

Member FQIC
Mamhar DIF

Athol • Ashburnham • Baldwinville
Barr© • G a rd iw • W inchendon
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C o n g r a tu la tio n s on y o u r 1 0 0 th a n n iv e r s a r y !

C o n g r a tu la tio n s o n y o u r 1 0 0 th a n n iv e rsa ry !

Finnish-American Society of Cape Cod

The Kitchen Garden
268 Baldwinville Road
Templeton, MA 01468
978-939-8558

P.O. Box 220
West Barnstable, MA 02668

S a n o m a le h ti
a in a a ja n ta s o lla
H a p p y 10 0 th
A n n iv e r s a r y

Edith and Paul Käske

Best Anniversary Wishes!
Mauri & Laila Auvinen
Ashburnham, MA

100
vuotta on suuri saavutus
rt
pienelle lehdellemme.*

Sylin täydeltä onnitteluja
RAIVAAJALLE!

C o n g r a tu la tio n s

Maija Märd

70 Briarwood Circle

Lunenburg, Mass.

C o n g r a tu la tio n s on y o u r 1 0 0 th a n n iv e r s a r y !

Scandinavian American Heritage
Society of New Jersey

Hats O ff and a Big Applause fo r all
those people that have in any way con
tributed to the success o f Raivaaja. The
paper was such an important part o f our
parents life .It was what kept them up
with the news o f the world and connected
them with each other in their activities in
this foreign land.
LET’ S KEEP IT GOING!

Lämpimät onnittelut
100-vuotiaalle Raivaaja-lehdelle
The Finnish American Reporter
Hancock, Mich.

143 Fulton St.

New Milford, NJ 07646

William and Ruth Kokko

to R a iv a a ja !

Irja Haynes

Worcester, MA 01606

O n n e a j a m e n e s ty s tä
R a iv a a ja lle

Irma ja Pentti Laine
Lunenburg, MA

C o n g r a tu la tio n s
R a iv a a ja - 1 0 0 y e a r s !

Irma & Lauri Pekkanen
171 Southside Road

Congratulations Raivaaja!

York, ME 03909-5152
To o u r b e s t fr ie n d ,
R a iv a a ja
H a p p y 1 0 0 th

Violet & Veikko Peltola
Westminster, MA

F in la n d ia Foundation S e a ttle C h a p te r
P ro u d ly s e rv in g th e N o r th w e s t sin c e IVttS

Promoting Finnish Culture in the Northwest
JOIN FFSC TO SUPPORT LOCAL FINNISH ACTIVITIES
For more information, please contact
Gary London, FFSC President (206) 632 3357 garyjlondon@comcast.net
Visit us online www.finnsnw.com/ffsc.html

C o n g r a tu la tio n s to R a iv a a ja
o n a c h ie v in g 1 0 0 y e a r s
a n d b e s t w is h e s f o r th e fu tu re !

INF0@FAHS-CT.0RG

WWW.FAHS-CT.ORG
(860) 546-6671

FINNISH AMERICA*

H E R IT A G E S O C IE T Y

waits
76 NORTH CANTERBURY RD

Finnish Heritage
Society Sovittaja

P.O. Box 373
Rutland, MA 01543-0373

C ongratulations on yo u r
100th anniversary

P.0. BOX 252
CANTERBURY, CT 06331

The Finnish American Heritage Society
congratulates Raivaaja on its 100th
anniversary year. We wish Raivaaja
continued success in publishing a
Finnish newspaper into the future.

We REPAIR Lamps
We RESTORE Antique Lamps
We MAKE Tiffany-Style Lamps
& W indows in our own STUDIO
We REPAIR Stained Glass

LAMP CENTER
Our 30th YEAR

214 Lunenburg St., Fitchburg
978-342-6988
lamp.center@verizon.com
www.thelampcenter.com
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Suomi-Seura r.y.
Finland Society
The Organization for Expatriate
Finns Worldwide

Onnea ja menestystä seuraavalle JOO vuodelle.
Congratulations and success fo r the next 100 years.

Congratulations to the 100-Year-Old

RAIVAAJA

for Its Great Work in Keeping the Finnish Heritage Alive
Suomi-Seura ry, Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel. +358-(0)9-6841210, fax +358-(0)9-68412140
info@suomi-seura.fi, http://www.suomi-seura.fi
info@ usp.fi, www.usp.fi
In the U.S.: Päivi M cKittrick, P.O.Box 1713, Medford, NJ 08055,
tel. 609-953-4017, tpmckittrick@comcast.net

WA *

Em bassy of Finland, Washington D.C.

3301 Massachusetts Avenue N.W.
Washington D.C. 20008
Tel. +1-202-298 5800
Fax: +1-202-298 6030
E-mail: sanomat.was@formin.fi
Homepage: www.finland.org

Consulate General of Finland, New York

FINLANDIA FOUNDATION® NATIONAL CONGRATULATES
RAIVAAJA ON ITS 100™ ANNIVERSARY YEAR
FFN awards Grants and Scholarships
and funds the Performer o f the Year.
Check the website for chapter contacts. Your contributions
help perpetuate Finnish and Finnish-American
Heritage and culture.

www.FinlandiaFoundation.org

866 United Nations Plaza, Suite 250,
New York, N.Y. 10017,
Tel. +1-212-750 4400
Fax: +1-212-750 4418
E-mail: finconny@ix.netcom.com
Homepage: www.finland.org

Consulate General of Finland, Los Angeles

1801 Century Park East, Suite 2100
Los Angeles, CA 90067
Tel. +1-310-203 9903
Fax: +1-310-203 9186
E-mail: sanomat.los@formin.fi
Homepage: www.finland.org

470 W. Walnut St., Pasadena, CA 91103

Onnitteluja Raivaajalle
100-vuotispäivän ansiosta!
Hyvää jatkoa ja
yhtä monta vuotta vielä!

Aura Seura
of Voluntown, Conn.

Onnittelee ja kiittää
RAIVAAJAA
toivottaa

for being an

Gordon Woodington & perhe

enduring pioneer in
Finnish American
communication and culture
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Greetings front Finlandi Foundation
The history of Finnish America
has been reported by many
newspapers, but none with the
longevity o f R A IV A A JA . The
Finlandia Foundation National
would like to join the many voic
es recognizing this centennial
anniversary.
Many very dedicated people

have done the work, and contin
ue to do so, that is necessary to
record our history in a way that
no other paper can match.
We salute Raivaaja, its staff
and its tradition.
'
John Laine

President

Finlandia Foundation National

In 100 years the RAIVAAJA has
enriched - not one or few with
dollars or dividends - but the
multitude to whom it brought
an inestimable treasury of
facts, insights and inspiration.

100 g o o d w ishes!

We r e m e m b e r M o m & P o p "f ig h tin g ” o v e r

Mike & Jane Potsaid

th e R a iv a a ja a t 1 6 3 6 & 119

Dana & Nina

In m em ory o f Toini, an ardent
R aivaaja supporter.

RAIVAAJA FO REVER

Toini’s Family

Sulin Orchard
Fitchburg, MA

K IITO S RAIVAAJA!
F or 100 yea rs o f service to
the F innish-A m erican com m unity

Arnold and Nancy Aho
Groton, Vermont

IN LOVING MEMORY OF:
Sixtus Wisti 1881-1958
Hilja Maria (Hatanpää) Wisti 1881-1951
Henry Nestori Saari 1873-1945
Erika Raittila Saari 1879-1960
Richard Toimi Saari 1909-1992
Ina Elina (Wisti) Saari 1908-1995
Kustaa Aarne Lucander 1901-1991
Anna Aili (Kaskinen) (Lucander) Koski 1904-1994
From: Eleanor (Saari) & Vilho Aarne Lucander
32 Lanes Rd; Westminster, MA 01473

Congratulations!
I grew
Raivaaja.

up hearing about

M y parents were subscribers
and waited anxiously for it to be
delivered.
I used to watch it being printed
at the old Dawson’ s Business
College b u ild in g 'o n W allace
Ave. which eventually became
the home o f the Raivaaja.
I have been a subscriber for
years and am looking forward to
receiving it for many years.
Onerva Lovejoy

Fitchburg, MA

An Anniversary Wish
A wish coming your way
On this special day to
the Raivaaja
This is a wish that
Seems so old but
Is used so many
Times through out the
Year that it always
Seems to get repeated
Happy Anniversary to you
And many more
Carol McLoughlin

W ish in g y o u
c o n tin u e d s u c c e s s

Ken Chappel

29 Merriam Pkwy, Apt 218

Fitchburg, MA

A s I celebrate m y 97th Birthday,
I congratulate the Raivaaja
on its 100th A nniversary!

Hyvää Syntymäpäivää!

Please accept our best wishes and congratulations on this

"i

leer» M a | yoBHadcor
continue for many years to come!

Lila Quick

The Duggan Family

Manchester, CT

Mark, Tracey, Candace & Matthew
Bolton, Massachusetts USA

C o n g r a tu la tio n s on
R a iv a a ja ’s 1 0 0 th
a n n iv e r s a r y

former employee
Ellen M. Hill
Fitchburg, MA

Raimo Ahti
General & Masonry

www.northendautosales.com • nendsales@aol.com

MOUTH

SUBARU

mazoa

Stone-Specialist - Monuments
Waterfalls - Rock Gardens
TEL. 978-343-7754

1 0 0 th C o n g ra tu la tio n s !

ZZ Video Productions
“ An Uncommon View”

FATV/AWCA/CH8

SUBARU

757 Chase Road, Rte. 13
Lunenburg, MA 01462
(978) 582-4911 • (800) 548-6699
FAX: (978) 582-6632

MAZDA

747 Chase Road, Rte. 13
Lunenburg, MA 01462
(978) 582-7767 • (800) 345-7283
FAX: (978) 582-7380

GREAT SELECTION OF USED CARS

Happy Hundreth Anniversary
from Gene & Alice Heikkilä

Bob’s Barber Shop
253 Water St.
Fitchburg, MA 01420
C o n g r a tu la tio n s
100 years!

N.J. Suomalainen
Leikkiryhmä
thnkvt @yahoo.com

RAIVAAJA - Keskiviikkona, 20. huhtik.

Wed. April 20, 2005

15

►

16

RAIVAAJA - Keskiviikkona, 20. huhtik. - Wed. April 20, 2005

LUKEKAA RAIVAAJAA
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Greetings from
FinnFest USA
FinnFestUSA sends warmest
greetings and congratulationSi to
Raivaaja on the occasion o f its
100th anniversary. Raivaaja has
been a good friend to FinnFest
USA throughout its own 23 year
history even as it had been an
earlier friend to the numerous
festivals o f an earlier Finnish
America.
The Raivaaja has always, and
very w illing ly, published infor
mative articles about upcoming
FinnFests; it has sent its staff to
cover each FinnFest; following
each FinnFest, it has published
detailed articles and vivid photographs about each FinnFest.
Raivaaja has served as a public
historian o f these annual festi
vals begun in 1983. Without the
help o f friends like Raivaaja,
F innF estU S A 's own h isto ry
would have been rather short.
The concept o f a national summer festival devoted to Finland
and Finnish America had to find
an audience. Raivaaja, with its
generous coverage o f FinnFest,
helped to define the festival and
to find its audience.
Thus, with great pleasure, on
behalf o f the Board o f Directors
o f FinnFestUSA, the member
organizations o f FinnFestUSA,
and the thousands o f FinnFest
attendees, I extend these greet
ings. May Raivaaja continue to
long provide America with news
o f interest to people interested in
Finland, Finnish America, and
all Finnish culture. Eläköön !
K. Marianne Wargelin

President

Sata vuotta on raivattu uudella mantereella yhteisen asian hyväksi.
Emmeköhän jatka toiset sata eteenpäin, vai kuinka?

H ap p y 100th A n n iversa ry
George & Millie Ahlgren

Elis and Aino Backstrand

El Cajon, CA 92021-1874

Yonkers, New York 10707

C o ngratulations to the R aivaaja

L e t’s keep R A IV A A JA going!

Aino & Vern Ure

Eino & Aune Niinimäki

8121 Medill Ave.

69 Amble Road
Chelmsford, M A 01824-12933

T h an k y o u , R a iv a a ja , f o r 1 0 0 y e a r s o f s e r v ic e
to th e F in n sh -A m e ric a n c o m m u n ity o f th e U .S.

Bob Kujanpää
Chicago, IL

C on g ra tu la tio n s on yo u r fir s t 100 yea rs
a n d m u ch lu ck f o r the n ext 100!
• ;
Mary Aalto Leiter
Westminster, MA

C o n g r a tu la tio n s o n th e 1 0 0 th A n n iv e r s a r y
H y v ä ä j a t k o a R a iv a a ja lle tu le v a is u u d e s s a k in .

Henry & Eva Hirvi
Paxton, MA

C o ngratulations fr o m C ape C od

FinnFestUSA

Elna Ruska Nelson
Centerville, MA

H e r e ’s to a n o th er 100 yea rs

Lyö, Raivaaja, sorron siemenpuu
niin että sen periipi hukka.
Tilalle kylvä tiedon
kultajyvänen,
siitä nouseepi onnenkukka.
Strike down oppression's tangled
tree,
O Pioneer!
And sow the golden seed
O f knowledge here,
Where fortune's flower
W ill appear.
Matti Laitala in the maiden
number o f the RAIVAAJA,
Jan. 31, 1905

Melvin & Lydia Hawes
1965 G ulf of Mexico Drive

Longboat Key, Florida 34228

PirAA.

Ml

88 Manhattan Avenue

Westminster, MA

C o n g ra tu la tio n s R aivaaja!
John & Eira Perko
and Sandra

C ongratulations!
R a iva a ja ’s centenary C elebration
June & Raimo Ahti
197 Townsend St.

Fitchburg, MA

“Vivat, Floreal, Creseat,
Eläköön, Kukoistakoon, Kasvakoon,
RAIVAAJA, Nyt, Ja Toiset 100 Vuotta. ”
Paul-Henri Tirri
324 East 85th St.

New York, NY 10028

C ongratulations!
Onerva Lovejoy
11 Maplecrest Ave.

O n n eksi olkoon!
Steven Autula

Westminster, MA

A p p r e c ia te W e rn e r W isk a ri 's “N o N iin ’

June Rautio Leiss

Lake Worth, FL 33460

G reetings on y o u r 100th ann iversa ry
John E. Erkkilä
Helmi Kortes-Erkkila
605 SE 121st Ave. Apt 9

Vancouver, WA 98683-6069

C entennial congratulations to
R a iva a ja fro m a reader
f o r 70 years.
Roy Helander

-V

Fitchburg, MA

“In memory o f my mother, Jenny Huovinen Rautio,
o f Canterbury, CT, who wrote many articles about
the Canterbury Finnish Hall during the 40 and
50 's to the Raivaaja. "

-

O M A lR m
S E O IA

C o n tin u e d s u c c e s s f o r a n o th e r 1 0 0 y e a r s !

W ish es

Virve Söderblom

1516 So. Lakesaide Dr. #402

C o n g r a tu la tio n s - Your w o r k is v ita l in
s tr e n g th e n in g o u r F in n ish -A m e ric a n c o m m u n ity .

Richard & Helvi Impola
20 DuBois Rd.

New Paltz, NY

C o n g r a tu la tio n s to 1 0 0 - y e a r - o ld R a iv a a ja
a n d m a n y m o r e y e a r s o f p u b lish in g .

Josephine Stenbäck
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Suomi-talon kuulumisia
LANTANA, FL - Suomi Ta
lon talvikauden tapahtumat ovat
olleet jälleen monipuolisia. Jo
kavuotinen rosvopaistijuhla Suo
men veteraanien ja lottien kunni
aksi on suurtapahtuma, joka ve
tää talon täyteen väkeä. Finnair
ja Floridan Karjalaisct-scura te
kevät sen yhteistyönä. Monet
Suomi Talon jäsenseurat ovat
järjestäneet bussi- ja laivamatko
ja moniin turistikohteisiin ja ne
ovat olleet erittäin suosittuja.
Laulumiesten galaillassa näh
tiin salintäydeltä juhlapukuista
kansaa ja Laulumiehet itse viih
dyttivät vieraita monella tavalla,
jopa pienoishupailun muodossa.
Kuoro on valinut mustan smokkipuvun csiintymisasuksecn, jota
on todella ilo katsella. Heikki
Perttu on hionut pojat hyvään
laulukuntoon, ja ensi vuoden
kesällä tehdään 10. esiintymis
matka Suomeen ja Viroon.
Kielikoulu piti jälleen huolen
oppilaiden suomen- ja englan
ninkielen taidosta.

toiminnan päämäärä on veljeys
ja sisaruus. Jäljellä olevat Karin
Kahillin aikaiset kuoron naiset
lauloivat kauniisti “ Kanteleeni” .
Eila Haapala tervehti Naisjaostonsa puolesta. Annikki Järvi
esitteli Finland, Minnesotassa
ilmestyneen juhlapostimerkin,
joka oli tehty Suomen 50-vuotisen itsnäisyyden kunniaksi.
Hän omistaa siitä ensimmäisen,
v. 1967 tehdyn painoksen.
Mm. Elyssa, Minnesotan alu
eella viedään vielä sitkeästi suo
malaisuutta eteenpäin. Yhteis
laulut toivat lisää mukavaa tun
nelmaa ja Suomi Talon kattorahasto karttui jälleen sievoisella
summalla.
Kaikki jäsenseurat ovat pitäneet
näitä suosittuja sunnuntaikahviaisia vuorollaan, samalla periaat
teella. Keittiön emännät ovat
tehneet jälleen mahtavan työn
m on illa p ä iv ä llis illä , samoin
jo k a
kuukausi
pidetään
m yyjäiset, leivonnaism yynti
sekä lettuaamiainen. Yleisöä
v iih d y ttä v ä t myös lauantaitanssit, joissa Tommi Lainkari ja
Aatos Autio uskollisesti huole
htivat hyvästä musiikista.

Urheiluseurassa voimistellaan
ja lenkkeinään ja liikunnan har
rastamista riittää. Muut jäsen
seurat pitävät ahkerasti kokouk
siaan ja viimeinen lämminhenki
Nyt on löytynyt Suomi Talolle
nen tapahtuma oli Kalevaisten vuokralaisia, ja viime jäsenkok
kahviaiset Suomi Talon kattora- ouksessa tehtiinkin päätös, että
haston hyväksi.
Suomi Talon ovet pidetään auki
Annikki Järvi toimi juotajana ja koko kesän. Juhlia on suunnitel
hän oli koonnut mielenkiintoisen
tu jo kesäkuukausiksi, joten toi
ohjelman. Kahvin juonnin lo
minta senkun jatkuu. Lumilinmassa nautittiin ihmisläheistä nut lähtevät kuka minnekin, mut
runoudesta, musiikista ja huu ta paikalle jää hyvä joukko talon
morista.
jäseniä ja ystäviä, jotka pitävät
Etelän Majan puheenjohtaja “ taloa pystyssä” . Syksyn tullen
Aarne Aaltonen toi tervehdyksen palataan yhteisen työn äärellä.
Anja Laurila
sanoen mm., että Kalevaisten

Melancholian 3 huonetta
palkittiin Pohjois-Carolinassa
Pirjo Honkasalon dokumentti mit, joista sodat syntyvät.
elokuva Melancholian 3 huonet
ta jatkaa kansainvälistä menes Palkinnon sponsoroi kirjailija
tystään. Nyt elokuva on palkittu Walter Mosley.
sodan mekanismien paljastami
Melancholian 3 huonetta on
sesta Seeds o f War -palkinnolla
saanut kosolti tunnustusta. Run
Full Frame Documentary Film
saan kuukauden aikana doku
Festivälillä Pohjois-Carolinassa.
mentti on palkittu Thessalonikin
Melancholi t jakaa tunnustuk kansainvälisellä dokum enttisen Eugene Jareckin Why We elokuvafestivaalilla Kreikassa,
Fight -elokuv an kanssa.
Mar del Platan festivaalilla A r
gentiinassa
ja Kroatian kansain
Palkintoperusteissa todetaan
Honkasalon paljastavan eloku välisellä Zagreb Dox -dokument(STT)
vallaan ne siemenet ja mekanis ticlokuvafcstivaalilla.

HUHTALA OIL CO.
1 9 8 P A T R IO T S R O A D , E A S T T E M P L E T O N

O ur own s erv ice d e p a r tm e n t to o u r c u sto m e rs
• New c u s to m e rs alw ays w elcom e
• O ur th ir d g e n e ra tio n .

CALL 632-1221
Our service area Is from North Rutland to Orange

Päivänsakari Ha Asuntaa Eino Granin ja miehensä Mikin kanssa.

Syntymäpäivät Wellingtonissa
W E L L IN G T O N , FL - Iia
Asumaa on niitä tyttöjä, joita ikä
ei paina. Niinpä hänen sukulaispoikansa lakim ies C hristian
Scholin puolisoineen jä rje sti
lialle yllätysjuhlat upeaan Wellingtonin kotiinsa.
Johanna-rouva oli hakemassa
päivänsankaria illanviettoon ra
vintolaan, ja sillä aikaa me vie
rasjoukko asetuimme vastaanot
tamaan tulijoita. Ei Mikikään

tiennyt, huudahti Iia haltioissaan dytti läsnäolieita laulaen Frank
kun laulaen toivotimme hänelle Sinatran tutuksi ekemiä säveliä
ja vei M iki puolisonsa jopa tans
onnea.
Ihmettelyä riitti puolin ja toisin, sin p y ö rte is iin k in . M ikä o li
ihailtiin isäntäväen upouutta ui mennessä upean m usiikin mu
ma-allasta, joka sekin on veden kana.
Iia kiitteli ja huokaili ystäviensä
tuntumassa, k u is k a iltiin lian
nuorekkaasta olemuksesta ja huomaavaisuuden paljoutta, jon
nautittiin herkullisesta illallisesta ka hän kyllä ansaitsikin merkki
päivänään. Scholinin perheen
cocktailhetken jälkeen.
Asumaan pariskunnan pitkä yllätys oli onnistunut kaikin puo
aikainen ystävä Eino Grön viih- lin.
Anja Laurila

Suomalaiset syövät aiempaa
terveellisemmin mutta enemmän

Suomalaiset syövät nykyisin
terveellisemmin kuin aikaisem
min. Esimerkiksi kasviksia syö
dään enemmän ja ruokiin käyte
tyt rasvat ovat terveellisempiä.
Suomalaiset syövät kuitenkin
enemmän ravintoa kuin kulutta
vat.
Kuluttajatutkim uskeskuksen
tutkimuspäällikön Johanna Mä
kelän mukaan suomalaiset ovat
kuunnelleet tarkasti terveysvalis
tusta ja ovat tietoisia ruuan mer
kityksestä terveydelle.
Tiedon soveltaminen käytän
töön arkisissa valintatilanteissa
ei kuitenkaan ole yhtä yksiselit
teistä, Mäkelä sanoo.
Mäkelän mukaan yhä enemmän

kiinnitetään huomiota siihen, mi
tä maksaa, jos ei ole terve. Sa
malla korostuu yksilön oma vas
tuu syömisestään.
Viimeisten kymmenen vuoden
aikana suomalaiset ovat alkaneet
käyttää yhä enemmän eineksiä ja
puolivalmisteita.
Ruuasta on viime aikoina tullut
myös poliittisempaa. Ruokavalinnat ovat nykyisin yhä useam
malle kannanotto eläinten o i
keuksiin tai yhteiskunnalliseen
oikeudenmukaisuuteen. Tämä
näkyy etenkin erikoisruo kavalioiden, kuten kasvissyönnin ja
veganismin yleistymisenä sekä
luomu-ja lähiruuan suosimisena.

Suomen kalleimmat
asunnot nousevat
Helsingin Eiraan

Helsingin Eiranrantaan nouse
vat parin vuoden sisällä Suomen
todennäköisesti kalleimmat ker
rostaloasunnot. Rantaan nousee
luksusasuntoja, joiden neliöhintojen uu-moillaan kiipeävän yli
7000 euron. Tasokkaisiin, kook
kaisiin asuntoihin muuttaa 700
ihmistä.
Naapurit ovat vastustaneet ra
kentamista vuosia, ja yhä näke
mykset vaihtelevat. Moni pelkää
uusien luksusasuntojen tukkivan
vanhojen asuntojen merinäkö
alan.
Kaavan laatijan mukaan uusi
alue rantabulevardeineen ja me(STT) rialtaineen hautaan pitää avoime
na kaikille kaupunkilaisille.
Helsingin kaupunki saa entises
Univaje kuormittaa elimistöä
tä Munkkisaaren öljynjalostaUnen puute aiheuttaa elim is heuttaa.
mon alueesta 51 miljoonaa eu
tössä samankaltaisen puolustus
Puolustusmekanismi voi kään roa. Kyseessä onkin yksi kaik
reaktion kuin stressi ja tulehduk tyä päälle esimerkiksi yhden val kien aikojen arvokkaim m ista
set. Asiaa tutkineen työryhmän votun yön jälkeen tai viikon ka tonttikaupoista. Vaikka asun
vetäjän Tarja Stenbergin mukaan sautumana, m ikäli uni jää joka noista tulee huippuhintaisia, in
univaje tuottaa aivoissa samaa yö 1 - 2 tuntia liian lyhyeksi.
nokkaimmat ostajat soittelevat
entsyymiä kuin tulehdusten yh
kaupunkisuunnittelutoimistoon
Valvotun yön jälkeisen kor- jo nyt.
teydessä.
“ Aina kun keho asettuu puolus vausunen tulisi kestää 10 - 12
Haluttujen tonttien omistajat
tuskannalle, se tarkoittaa, että tuntia, koska päivällä nukuttu eivät kuitenkaan selvinneet vielä,
jotain vahingollista voi sattua", uni ei ole niin virkistävää ja sy sillä Helsingin kiinteistölauta
vää kuin yöuni. Korvausunen kunta jä tti asian pöydälle. To
hän sanoo.
Vielä ei Stenbergin mukaan aikana elimistö toipuu ja uudis dennäköisesti alue jaetaan neljän
kuitenkaan tiedetä, mitä vahin tuu.
rakentajan kesken. Asiasta päät
(YLE, STT)
koa unenpuute elim istölle a i
tää lopullisesti valtuusto vielä
ennen kesää.
(SS)
Kaikenlaisia vakuutuksia .. . Puhutaan suomea

^

NIEM I
INSURANCE
J L ^ rS L AGENCY INC.

135 Main St., P.O. Box 449
Välitetään myös kiinteistö|ä

Westminster, MA
Puhelin 978-874-2921

NORTH-END
SUBARU-MAZDA
Rt. 13. L u n e n b u rg
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S u om en u u tisia
Kolme suomalaista ehdolla pohjoismaisen
taidepalkinnon saajaksi
Kolmen suomalaistaiteilijan teokset on valittu arvostettuun poh
joismaisen taiteen Carnegie Art Award 2006 -näyttelyyn. Mar
jatta Tapiola, Rafael Wardi ja Petra Lindholm tavoittelevat
samalla Carnegie Art Award -taidepalkintoa.
Suomalaistaiteilijat on valittu 115 pohjoismaisen taiteilijan jou
kosta. He edustavat taiteen eri suuntauksia: Rafael Wardi ja Mar
jatta Tapiola maalaustaidetta ja Petra Lindholm elokuvataidetta.
Kilpailussa ensimmäisen palkinnon suuruus on miljoona Ruot
sin kruunua eli noin 109 000 euroa. Palkintojen saajat julkiste
taan kesäkuussa ja palkintoseremonia järjestetään syyskuussa
Oslossa.
Näyttely kiertää tämän vuoden syksystä vuoden 2007 kevääseen
saakka pohjoismaiden pääkaupungeissa sekä Lontoossa ja
Nizzassa.
Carnegie Art Award on perusteltu 1990-luvulla edistämään
laadukasta pohjoismaista nykytaidetta ja tukemaan pohjoismaisia
taiteilijoita.
(STT)

Neljää epäillään
kuolemantuottamuksesta kolarisumassa
Poliisi on edistynyt pääkaupunkiseudun maaliskuisen kolarisurman tutkinnassa. Tutkintaa koordinoivan Vantaan poliisin mu
kaan neljää autoilijaa epäillään kuolemantuottamuksesta. Lisäksi
yli sadan autoilijan epäillään syyllistyneen liikenneturvallisuuden
vaarantamiseen ja liialliseen tilannenopeuteen.
Kuolemantuottamuksesta epäillyistä kaksi oli mukana Porvoonväylällä Sipoon puolella sattuneessa onnettomuudessa. Toi
sen Porvoonväylän kuolonkolarin aiheuttajaksi epäillään yhtä ih
mistä. Samoin yksi epäilty on kolmannessa, Lahdenväylällä Ke
ravan liittymässä sattuneessa kuolonkolarissa.
Keski-Uudenmaan ja Vantaan poliisit ovat kuulustelleet yhteen
sä 140:tä ihmistä epäiltynä liikenneturvallisuuden vaarantamises
ta ja liiallisesta tilannenopeudesta. Hämeenlinnanväylällä tapah
tuneiden kolareiden tutkinta on vielä kesken.
Rikosylikomisario Timo Nyyssösen mukaan on vielä harkinnas
sa, lähdetäänkö kaikkia epäilyjä viemään syyteharkiiftaan.
Kolarisumassa kuoli kolme ja loukkaantui lähes 70 ihmistä.
Onnettomuuksissa oli mukana yli 200 autoa.
(STT)

Ryssäviha lyö yhä läpi suomalaismediassa
Suomalainen media hukkasi positiiviset uutiset Venäjältä miltei
kokonaan, kun vanha Neuvostoliitto kaatui.
Näin toteaa Karjalan tutkimuslaitoksen tutkija Pentti Stranius
Joensuussa suomalaisen median ryssävihaa käsittelevässä semi
naarissa.
Tutkija Stranius toteaa, että koko ajan muotoaan hakeva venä
läinen kansalaisyhteiskunta monilla eri yhteiskunnan aloilla aktiivisine toimijoineen jää suomalaismediassa kokonaan pimentoon.
Nyt tilan vievät uutiset terrorismista, venäläisten Suomessa toi
mivista prostituutiorenkaista ja muusta rikollisuudesta.
Positiivisesti on Straniuksen esittelemän lyhyen aikavälin vali
koidun lehdistöseurannan mukaan Venäjältä kirjo itettu vain
kahdesta asiasta - kulttuurista ja urheilusta.
(STT)

Kasvihuonepäästöt yhä
20 prosenttia liian suuret
Suomen kasvihuonepäästöt vuonna 2003 ylittivät Kioton ilmas
tosopimuksen tavoitteet yli 20 prosentilla eli 15 miljoonalla ton
nilla. Tilastokeskuksen mukaan päästöt olivat 85,5 miljoonaa
yhteismitallista hiilidioksiditonnia, joka on uusi ennätys.
Ennakkotietojen mukaan vuoden 2004 päästöt olisivat pienem
mät, mutta edelleen yli 15 prosenttia yli tavoitetason, jota mää
rittelevät vuoden 1990 päästöt.
Pääosa kasvihuonepäästöistä oli hiilidioksidipäästöjä, jotka syn
tyivät fossiilisten polttoaineiden ja turpeen poltosta energian tuo
tannossa. Suurin syy kasvuun oli huono vesivuosi, jonka vuoksi
vesivoimaa korvattiin muilla tavoilla tuottaa sähköä. Dityppioksidipäästöt ja metaanipäästöt ovat pienentyneet hieman. (HS)

Säätiöiden tuki taiteelle kasvanut nopeasti
Suuret säätiöt ovat yli kaksinkertaistaneet tukensa taiteelle ja
kulttuurille viime vuosikymmenen lopusta. Pelkästään viisi suu
rinta kulttuuria tukevaa säätiötä myönsi viime vuonna taiteili
joille lähes 22 miljoonaa euroa apurahoina ja avustuksina. Sum
ma on lähes yhtä suuri kuin valtion taidetoimikuntien vuonna
2004 taiteilijoille myöntämä tuki.
(HS)
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S u om en u u tisia
Saimaannorpat pesivät
Kevättalven olosuhteet ovat
suosineet saimaannorpan pesin
tää. Rantakinoksia on riittänyt
• pesäpaikoiksi. Helmikuussa syn
tyneitä kuutteja lasketaan par
haillaan. Viime vuonna kuutteja
havaittiin Saimaan alueella 65.
Saimaannorppien kokonaismäärä
cm arviolta 280.
(YLE)

Alhainen opintotuki

Opintotuki on Suomessa Poh
joismaiden alhaisin, ilmenee Ke
lan selvityksestä. Islannissa ja
Norjassa maksetaan tukea lik i
tuhat euroa kuukaudessa, Tans
kassa enimmäismäärä on yli 900
euroa ja Ruotsissa runsaat 800
euroa kuussa. Suomessa opiske
lija n on pärjättävä noin €650
kuukaudessa.
(YLE)

Opiskelijat marssivat

Iinsinööriopiskelijat marssivat
viime viikolla ulos opinahjois
taan vastalauseena liikakoulutukselle. Insinöörien opiskelijaliiton
IOL:n mukaan paisunut koulu
tustarjonta vaikeuttaa valmistu
vien insinöörien työnsaantia.
Ulosmarssiin osallistui jopa 40
000 opiskelijaa.
(YLE)

Mönkäre 10 vuotta
ministerinä

Sosiaali- ja terveysministeri Si
nikka Mönkäre (sd.) on ollut mi
nisterinä tasan kymmenen vuot
ta, ja hän on näin Suomen pitkä
aikaisin naisministeri. Mönkäre
on toiminut nykyisen tehtävänsä
lisäksi työministerinä sekä kaup
pa-ja teollisuusministerinä.

(YLE)

Finnair nostaa
lentohintoja

Finnair aikoo nostaa iom aliikenteen lentohintoja 4,7 prosent
tia kesäkuun alusta. Yhtiö kertoo
jo tiedottaneensa asiasta valmismatkajärjestäjille. Hinnankoro
tusta perustellaan lentopetrolin
hintojen nousulla. Finnairin mu
kaan polttoaineen hinta on ko
honnut y li 35 prosenttia viime
syyskuun alusta.
(HS)

Wideroos vastustaa
ydinvoimalan
rakentamista

Toinen valtiovarainm inisteri
Ulla-Maj Wideroos (r.) vastustaa
kuudennen ydinvoimalan raken
tamista. Koska jäteongelmia ei
ole vieläkään kunnolla ratkaistu,
minun on huono tehdä päätöksiä,
joista tulevat sukupolvet joutuvat
ehkä kärsimään, //kfczf-lehden
haastattelema Wideroos sanoo.

(YLE)

Moni lapsi kasvaa
päihdeperheessä

Suomalaisista joka kymmenes
on kasvanut päihdeperheessä. Aklinikkasäätiön tutkimuksen mu
kaan kyseessä on suuri kansan
terveysongelma. Jo y li 100 000
lasta saa haittoja vanhempien lii
allisesta päihteiden käytöstä.

(YLE)

Porin telakka neuvottelee
öljynporauslauttatilauksesta
Porin Mäntyluodon telakka neuvottelee suuresta öljynporaus
lauttatilauksesta yhdysvaltalaisen Chevron Texacon kanssa, ker
toi Ylen tv-uutiset.
Telakkaa pyörittävän Technip Offshore Finlandin toimitusjohta
ja Tommi Matomäki ci vahvista, että neuvottelukumppanina olisi
Chevron Texaco. Hän tyytyy sanomaan, että neuvotteluja on käy
ty erään yhtiön kanssa.
“ Jos neuvotteluissa käy hyvin, kauppa toteutuu elokuussa” , Ma
tomäki kertoo.
Kaupan hieronta on loppuvaiheessa, multa Matomäki ei halua
sanoa mitään varmaa ennen kuin kauppa on oikeasti totta.
Mäntyluodon telakka työllistää noin 800 henkilöä. Työllisyys
vaikutus Porin kaupunkiin on myös tätä kautta merkittävä. (STT)

Outokumpua vastaan ryhmäkanne
Yhdysvalloissa kupariputkista
Outokummun Yhdysvalloissa toimivaa kuparitehdasta syytetään
kartellista. American Copper & Brass -yhtiö on nostanut ryh
mäkanteen Outokumpu Copperia vastaan Tennesseen liittoval
tion tuomioistuimessa. Kanteessa haetaan korvauksia niille, jotka
ovat ostaneet kuparisia vesijohtoputkia yhtiöltä ajanjaksolla 1988
- 2001. Outokummun käsityksen mukaan samaa kannetta ollaan
nostamassa myös Outokumpu Oyj:tä ja Outokumpu Copper
Products Oy:tä vastaan.
Kantaja väittää, että putkien hinnat olivat korkeammat, koska
useat kupariputkien valmistajat olivat muodostaneet Yhdysval
loissa hintakartellin. Outokumpu pitää syytöksiä perusteettomia.
Nordic Capitalin kanssa äskettäin tehtyyn kuparituoteliikctoiminnan myyntiä koskevaan sopimukseen liittyen Outokumpu on
sitoutunut korvaamaan Nordic Capitalille yllä mainituista ryhmäkanteista mahdollisesti aiheutuvat vahingot.
(STT)

Joka kolmas vie töitä kotiin
Joka kolmas palkansaaja tekee töitä myös kotona, ja noin
puolella työasiat tunkeutuvat jossain määrin vapaa-ajalle, usein
puhelimen kautta.
Tutkija, V LT Juhan Antilan tutkimuksessa ylemmät toimihen
kilöt kokivat muita useammin ristiriitoja työn ja yksityiselämän
yhteensovittamisessa.
Sukupuolten välillä ei ollut eroa, vaikka usein nimenomaan nai
silla uskotaan olevan vaikeuksia yhdistää perhe ja työ.
Etenkin ideointia ja innovointia ja sisältävä työ hämärtää työn ja
yksityiselämän välistä rajaa. Työpaikan johtamiskäytännöillä ja
toimintatavoilla on myös suuri merkitys työn ja vapaa-ajan suh
teeseen.
(STT, YLE)

Mönkäre: Vanhemmuuden kuluja jaettava
Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre (sd.) vaatii, että
vanhemmuuden kustannukset jaetaan työnantajien kesken ny
kyistä tasaisemmin.
Nykyisin suurimman osan kuluista maksavat naisvaltaiset alat.
Yksi lapsi maksaa yksityiselle palvelutyönantajalle keskimäärin
7 000 euroa. Moni pieni työnantaja väittääkin siksi nuoren naisen
palkkaamista.
Mönkäre ehdottaa Aamulehdessä, että valtio korvaisi äitiyslo
ma-ajan palkan työnantajille kokonaan, nykyisin osuus on kes
kimäärin 65 prosenttia palkasta eli päivärahan verran.
Muutos koskisi vain niitä työnantajia, jotka maksavat työnteki
jöilleen palkkaa ensimmäisiltä aitiyslomakuukausilta. Palkkaa
maksetaan yleisesti esimerkiksi teollisuudessaja rahoitusalalla.
Työantajien pitäisi Mönkäreen mielestä saada täysi korvaus
myös vanhempainlomalla kertyvien vuosilomien palkoista. Hä
nen mielestään valtion tulisi korvata myös osa sairasta lasta hoi
tavien vanhempien palkoista.
(YLE)

Suomen Gallup: SDP suurin puolue
SDP on säilyttänyt asemansa suurimpana puolueena neljän
suurimman puolueen tilaamassa mielipidemittauksessa. Suomen
Gallupin tutkimuksessa SDP:n kannatus oli 25,7 prosenttia.
Keskustan kannatukseksi tuli 23,4 prosenttia. Ero kahden suu
rimman välillä on suurempi kuin tutkimuksen virhemarginaali,
joka on kaksi prosenttia suuntaansa.
Kokoomuksen kannatukseksi arvioitiin 20,9 prosenttia. Vasem
mistoliitto keräsi 8,9 ja vihreät 8,7 prosentin kannatuksen. RKP
sai 4,8, kristillisdemokraatit 3,9 ja perussuomalaiset 1,6 prosent
tia.
(STT)
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Tutkimus: Ruokavaliolla ■
yhtey.v masennukseen

Anna E. Schwartz

Reino I. Williamson

Alfred A. Niemi

FITCHBURG, MA - Anna E.
(Aho) Schwartz, 87, kuoli huh
tik. 2, 2005 Hillcrest hoitokodis
sa. Hän oli 1999 kuolleen Eino
Schwartzin leski.
Hän o li syntynyt syysk. 25,
1917 Fitchburgissa M ikkoja An
na (Wilhimana) Ahon tyttärenä.
Hän oli Fitchburg High Schoolin
graduaatti ja oli kuulunut koulun
koripallojoukkueeseen.
Edesmennyt kuului Finnish
American Club of Saimaan. Hän
nautti tanssimisesta sekä mie
hensä kanssa Suomeen tekemis
tään sukulaismatkoista.
Kaipaamaan jäi kaksi poikaa,
E. Armas Schwartz, Auburn, CA
ja James Schwartz, Derry, NH;
tytär Karen Schwartz, Redwood
C ity, CA; kuusi lastenlasta ja
kolme lastenlasten lasta.
Tytär Nancy Nichols ja poika
Stephen Schwartz olivat kuolleet
aikaisemmin.
Aubuchon-Moorcroft Funeral
Home, 132 Woodland St., huole
hti hautajaisjärjestelyistä.

WORCESTER, MA - Reino
I. Williamson, 85, 22 Varnum
Street, kuoli huhtik. 5, 2005 ko
tonaan.

FITCHBURG, MA - Alfred
A. Niemi, 90, 15 Thurston Place,
kuoli huhtik. 8, 2005 kotonaan.
Hän o li syntynyt maalisk. 7,
1915 Fitchburgissa Alfred J. ja
Hulda (Lahnainen) Niemen poi
kana ja asui koko ikänsä paikka
kunnalla. Päästyään Fitchburg
High Schoolista 1935 hän jatkoi
opintojaan Museum of Fine Arts
School oppilaitoksessa Bostonis
sa.
Niemi työskenteli paperiteolli
suuden parissa, viimeksi Crocker
Technical Papers yhtiössä.
Edesmennyt oli toisen maail
mansodan veteraani.
Niemi oli erinomainen taiteilija,
maalaten pääasiallisesti vesivärija öljymaalauksia.
Kaipaamaan jäi puolsio Anita
M. (Cormier) Niemi; kolme pok
kaa, Alfred A. Niemi Jr., Paxton,
Tom S. Niemi, Ashburnham ja
Robert J. Niemi, Barre, VT; tytär
Karen M. Niemi, Fitchburg; kak
si siskoa, Aida Stocking ja Eini
Woods, kumpikin Fitchburg; ja
kolme lastenlasta, Erica Niemi,
Laura Niemi ja Eelena MooreNiemi.
Useat siskot ja veljet olivat
kuolleet aikaisemmin.
Hautaaminen St. Josephin hau
tausmaahan.

R obert

Hän oli syntynyt Worcesterissa
Israel ja Elvira (Tiihonen) W illiamsonin poikana.
Williamson oli työskennellyt
monia vuosia Coca Cola yhtiössä
autokuskina. Ennen eläkkeelle
siirtym istä hän oli Corrugated
Boxin palveluksessa.
Edesmennyt oli toisen maail
mansodan veteraani.
Kaipaamaan jäi sisarusten lap
set Shirley Söderlund, Worces
ter, Marguerite Bagdonovich,
Shrewsbury ja Donna O liveri,
Worcester lapsineen.
Edesmenneen puoliso Mildred
M. (Ulevich) Williamson kuoli
joulukuussa.
Hautaaminen St. Johnin hau
tausmaahan.
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Bosk
Funeral Home

Ashburnliam
Memorial Cliapel

85 Blossom Street
Fitchburg, MA 01420

33 R. Main Street
Ashburnham, MA
(978) 827-5700

(978) 342-3635

Donald G. Dufault

John A. Bosk Jr.

Registered Directors

MEMBERS OF LOCAL AND INTERNATIONAL
ASSOCIATIONS TO SERVE YOU WORLD WIDE.
LOCAL MEMBER CREMATION ASSOCIATION OF NORTH AMERICA
PRE-PLANNING A V A IU BLE TO SUIT EVERY NEED FUNDED THROUGH!
• BANK TRUSTS • nW Lm- INSURANCE
• ASSOCIATION CANADO-AMERICAIN0 • ÄH& INSURANCE
ATNEED SERVICES• CHURCH • CHAPEL - CEMETERY - RESIDENCE
SERVINGALL FAITHS

THE M A R K O F
RESPECT.
T h e D ig n ity M em orial® mark
sym bolizes respect. But the n
again, it s y m b o liz e s so m uch
m o re . It's a sign o l trust,
superior q u ality standards, and
attentive care in the funeral,
crem ation,
and
cem etery
profession W ith membership
by in v ita tio n only, D ig n ity
M em orial is the w orld's largest
n e tw o rk
of
funeral
and
crem ation
providers
and
signifies a h ig h e r level of
funeral care

Ravinnolla ja erityisesti B-vitaFitchburg, MA
m iinien saannilla on yhteys
psyykkiseen hyvinvointiimme.
Bethel-seurakunta
Kuopion yliopiston tuore tutki
Suomenkielinen radiohartaus
mus osoittaa, että itäsuomalaiset H Y V Ä T UUTISET lähetetään
keski-ikäiset miehet eivät saa joka sunnuntaiaamu asemalta
ravinnostaan riittävästi folaattia, WEIM am 1280, Fitchburg klo
jonka hyviä lähteitä ovat mm. 8:45.
tuoreet kasvikset, hedelmät ja
Huhtikuun hengelliset tila i
marjat, pavut, täysjyvävilja sekä suudet sunnuntaisin Elm St.
maksa.
Lähctyskirkossa klo 2 ip.
Folaatti on vesiliukoinen B-viTiedusteluja seurakunnan toi
tam iini, jonka vähäinen saanti minnasta voi tehdä soittamalla
johtaa herkästi puutostiloihin.
numeroon 978-343-9659. Myös
“ Vähäiseen folaatin saantiin niitä, jotka tarvitsevat kyytiä
liittyi selvästi kohonnut riski sai seurakunnan tilaisuuksiin, pyy
rastua masennukseen sekä y li detään ottamaan yhteyttä ylläole
kolminkertainen riski joutua ma van numeron avulla.
sennuksen vuoksi psykiatriseen
sairaalahoitoon tutkimuksen seuElm St.
ranta-aikana” , lääketieteen lisen
Lähetysseurakunta
siaatti, erikoislääkäri Tommi
Jumalanpalvelukset sunnuntai
Tolmunen kertoo.
Tutkimustulokset tukevat kas sin klo 9:30 aam. Pyhäkoulu klo
visten ja vihannesten käytön 11. Kuoron harjoitukset tiis 
merkitystä ruokavaliossa, mutta taisin klo 7 ill. Hartaustilaisuus
eivät toisaalta myöskään sulje keskiviikkoisen klo 2 ip.
pois oikeutta nauttia pihvistä, jos
se kuuluu mielihyvän lähteisiin.
Messiah Lutheran
Tolmusen väitöskirjatutkimus
seurakunta
on Kuopion yliopistosta. (STT)
Kuun ensimmäisenä sunnuntai
na suomenkielinen jumalanpal
Akerin Helsingin-telakan velus klo 8:15 aam.
suuri risteilijätilaus
Sunnuntaisin englanninkielinen
peruuntuu
jumalanpalvelus klo 9:30 aam.
Aker Finnyardsin Helsingin-te Klo 10:30-11 seurustelua ja vir
lakan suuri risteilijä tilau s pe vokkeita. Klo 11-12 raamattu
ruuntuu. Telakkayhtiö solmi jou tunti.
Perjantaisin klo 1 ip. suomen
lukuussa esisopimuksen 350-400
miljoonan euron arvoisesta t i kielinen raamattutunti.
Suomalainen seura, “ Finnish
lauksesta Norwegian Cruise Line
-varustamon kanssa. Aker Finn League” kokoontuu kuun kol
yardsin mukaan neuvotteluosa mantena sunnuntaina klo 2 ip.
puolet eivät kyenneet toteutta
maan hanketta.
Norwegian Cruise Linen aie
sopimus oli ensimmäinen suuri
risteilijätilaus Helsingin-telakalle
pitkään aikaan. Sen p iti tuoda
Akerille ja alihankkijoille työtä
noin 3000 miestyövuoden ver
ran. Joulukuussa sovittiin myös
toisen vastaavan aluksen mah
dollisesta rakentamisesta.

Hannel Chapel

New York City
New Yorkin suomalainen
luterilainen seurakunta

Suomalainen jumalanpalvelus
joka kuukauden 1. & 3. sunnun
taina klo 3 ip. St. John’s Luthe
ran Church, 83 Christopher St.
(7th Ave. & Christopher St.)
Avoimet Ovet maanani., tiist. ja
keskiv. klo 11 aam. - 2 ip. Puh:
Tällä hetkellä Aker Finnyard- 646-638-4195.
silla on tilauskirjoissaan 11 uutta
alusta, joista kolme on Turuntelakalla rakennettavaa loistorisMuista
teilijää.
(SS)

RAIVAAJAA
testamentissasi

Marmorisia ja graniittisia
hautakiviä

BOLSTER
Monumental Works

Smith Funeral Home, Inc.

Route 26, Oxford, Maine
Puh. 207-743-2673

69 Vernon St., Gardner, MA
Tel. 978-632-0377

Elden E. Bjurling
Director

DAVID J. PRATT, omistaja

femnrial Chapel

Service Bci/und Expectation

The Deware
Funeral Home

Seurakunnat

Family Owned lor
4 Generation!

576 Hancock Street
Quincy, MA 02170
617-472-1137
/V Family Service Affiliate of
AFFS & Service Corp. Ini.
492 Rock St.. Fall River MA 02720
508-676-2454
w w w .dign itym em o rial.com

5 0 8 8 5 2 -2 1 6 1
300 Lincoln St.
Worcester

Fax: (508) 852-2580

Personalized, caring funeral
service with attention to detail
is our commitment to you.
“only Scandinavian funeral home in Worcester" |

