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Alpo Suhonen Winnipegiin valmentajaksi
Suomen
jääkiekkomaa- matkusti Winnipegiin tutus kohosi,” Suhonen totesi.
joukkueen entinen pääval- tuakseen kakkosvalmentajan
Vakavammin asia on ollut
mentaja Alpo Suhonen, 41, työhän. Tilanne Winnipegissä vireillä pari kuukautta. Sopi
siirtyy seuraavaksi kahdeksi oli kuitenkin sekasortoinen ja mus varmistui lopullisesti äs
vuodeksi valmentamaan Win- henkilövaihdosten myötä Su kettäin.
nipegJetsiä. Suhosestatulee hoselle avautui valmentajan
näin ollen ensimmäinen eu paikka Winnipegin reserviSuhonen matkustaa Win
rooppalainen
valmentaja joukkueessa Monctonissa.
nipegiin elokuun lopussa.
"Juttu sai todella yllättävän Työstään hänellä on vielä hie
Pohjois-Amerikan jääkiekkokäänteen talvella. Alussa oli man epämääräinen kuva.
liigassa NHL:ssä.
Winnipeg Jetsin pääval- todella vaikeata, sillä euroop Harjoitusleiri alkaa syyskuun
mentajana toimii Bob Mur palainen valmentaja tuntui o- alussa, jolloin hän odottaa ti
doch ja Suhonen ottaa kak levan ja on vieläkin monille lanteen selkiytyvän.
Suhosen mielestä NHL:ään
ylitsekäymätöneste. Onneksi
kosvalmentajan pestin.
Asia lähti liikkeelle jo viime asiat alkoivat luistaa loppua pääsyä voidaan pitää eräähelmikuussa, jolloin Suhonen kohden paremmin ja arvostus laisena valmentajan unelma

-

na.
"Tätä voidaan pitää pitkän
18-vuotisen valmentajanurani eräänlaisena kohokohtana.
Olen aina pyrkinyt korosta
maan kansainvälisyyttä. Sveit
sissä olen ollut kahdesti val
mentamassa," Suhonen tote
si.
Suhosen mielestä pääsy
Kanadan "suljetuille” valmentajamarkkinoille on suuri tun
nustus suomalaiselle ja myös
eurooppalaiselle jääkiekkoi
lulle.

armeijan
johtoon
WASHINGTON - Kenraali
Colin L. Powellista tuli äsket
täin Yhdysvaltain historian
ensimmäinen musta, joka on
valittu armeijan pääesikun
nan päälliköksi. Samalla Po
well, 52, on myös kaikkien
aikojen nuorin armeijan kor
keimmalle paikalle nimitetty
henkilö.
Työtoverit kuvailevat Po
wellia hyvin tyyneksi, varmaotteiseksi ja vastuuntun
toiseksi mieheksi, josta "ku
kaan ei voi olla pitämättä” .
Neljän tähden kenraali Powellista tulee
nimityksen
myötä Bushin pääasiallinen
sotilaallinen neuvonantaja.
Budjetin
tasapainottami
nen ja mahdollisesti edessä
olevat kriisit (kuten edeltä
jänsä ongelmat Persian lah
della) tulevat tarkemmin näyt
tämään Powellin diplomaat
tiset sekä sotilaalliset kyvyt.
Powell tuli mukaan politiik
kaan ensi kerran vuonna
1972, jolloin hänet nimitettiin
Valkoisen talon taloustoimis
toon töihin Caspar Weinbergerin ja Frank Carluccin
alaisuuteen.
Sittemmin Powell joutui
Weinbergerin sotilaallisena
avustajana tekemisiin muun
muassa vuoden 1983 Grena
dan hyökkäyksen ja vuoden
1986 Libyan pommitusten
kanssa.

Alpo Suhonen kakkosvalmentaa ensi kaudella NHL:ssä Winnipeg Jetsiä. Kysymyksessä on historiallinen
päänavaus, sillä Kanadassa on pitkään uskottu, että vain kanadalaiset osaavat valmentaa.
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Powell oli osallisena myös
Iran-contra -skandaalissa, sil
lä hän oli yksi niistä harvoista
ihmisistä, jostka tiesivät salai
sesta aseiden myynnistä Ira
nille. Tämä ei kuitenkaan
vahingoittanut hänen mainet
taan eikä häntä koskaan asetettu syytteeseen. Lähtei
den mukaan Powell vastusti
asekauppoja, mutta koska
’’päätöksen oli antanut pre
sidentti, hän toteutti sen”.
Tällä hetkellä Powell on joh
tajana Fort McPhersonin tu
kikohdassa.
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Kuluttajan vastuu

Hetki Higginsin sieppaukseen
S u o m a la isu p se e rit tap asivat surm atu n Y K -tarkka ilija n
ju u ri en n e n kuin hän katosi

T iesittekö, e ttä jokainen am erikkalainen kas
vattaa maamme jätevarastoja 3.5:n paunan päivävauhdilla? Ja tiesittekö, että asiantuntijoiden
mukaan puolet tästä suunnattom asta jätem ää
rästä syntyy pakkausten muodossa?
Jä te p o litiikka a tutkiva analyytikko Jeanne
W irka uskoo, e ttä ongelman ratkaisem inen ei
onnistu ennen kuin "käymm e härkää sarvista” eli
olem m e valm iita luopumaan nykyisestä tuhlaa
vasta kulutuskam panjastam m e. W irkan mukaan
valm istajien tulee tuntuvasti supistaa tu o tte e 
llensa valm istuksessa käytettäviä m ateriaaleja ja
myrkkyjä. S eurauksena ku lu tta jilta jäisi vähäi
sem pi määrä kaatopaikkojen täytteeksi.
Y m päristöllinen suojelusagenttuuri (EPÄ) us
koo tämän ja pakkausten uudelleen-käyttäm isen
olevan ne tekijät, jo itte n avulla jätekasojen ja t
kuva kasvu voidaan estää.
M onet valm istajat ovat jo ryhtyneet pakkaa
maan tuotteitaan ohuem piin ja kevyeim piin pul
loihin. M onet muro- ja keksipakkaukset on val
m istettu uusiopahvista.
K uluttajat voivat m yötävaikuttaa tähän pro
sessiin mm. seuraavin keinoin: O stam alla uusio
tuotteita; ostam alla tiivistetuotteita; ostamalla
tuo tteita ja pakkauksia, joita voidaan käyttää tois
tam iseen; ostam alla suurissa paketeissa usein
käytettäviä tuotteita; välttäm ällä liikaa pakkailua siis ostamalla irtotavaraa ja käyttäm ällä pussit
useaan kertaan; käyttäm ällä pestäviä lautasliino
ja jg pyyhkeitä paperisten sijasta; luopum alla ker
takäyttöisten muovi- ja paperiastioitten käyttä
misestä.
Emme ole yhtä voim attom ia kuin saatamme
luulla. Meistä itse kukin voi tehdä oman osuu
tensa estääksem m e ym päristöm m e täydellisen
tuhoutum isen ja saastumisen.
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Iranilaismielinen shiamuslimien ryhmä ilmoitti äsket
täin, että se oli surmannut
panttivankina Libanonissa
olleen amerikkalaisen YKtarkkailijan, everstiluutnant
ti William R. Higginsin. Hel
singin Sanomain toimittaja
Ilkka Pohjalainen oli Higgin
sin sieppauksen tapahtues
sa helmikuussa 1988 Unifilin yhteysupseerina EteläLibanonissa ja osallistui
hänen etsintöihinsä.
Vuoden 1987 lopulla aloim
me saada libanonilaisilta yhteysmiehiltämme varoituksia,
että Etelä-Libanonissa oli liik
kunut outoa väkeä, jossa saat
toi mahdollisesti olla iranilaisiakin. Ilmeisesti he yrittivät
siepata ranskalaisia, amerik
kalaisia tai saksalaisia pant
tivangeiksi.
Helmikuun alussa siepattiin
kaksi YK:n avustusjärjestön
pohjoismaista työntekijää, joi
ta sieppaajat syyttivät työs
kentelystä vieraan vallan tie
dustelupalvelun kanssa.
Välitimme tietomme Unifilille eli YK:n Etelä-Libanonin
rauhanturvajoukoille, joita ko
mensi silloin kenraalimajuri
Gustav Hägglund. Ranskalai
set YK-miehet ryhtyivät liik
kumaan suurella joukolla ja
sormet liipasimilla, harvat sak
salaiset YK:n siviilivirkailijat
pysyivat esikunnassa Naqurassa. Mutta amerikkalaiset
liikkuivat niin kuin ennenkin.
Everstiluutnantti
William
Higgins tuli YK:n Libanonissa
olevien aseettomien sotilastarkkailijoiden eli Untsoksi
kutsutun ryhmän päälliköksi
marraskuussa 1987. Untson
tarkkailijoiden tehtäväksi on
määritelty Unifilin toiminnan
tukeminen Etelä-Libanonissa.
Heidän päällikkönsä vaihtuu
puolivuosittain, paikalla on
vuoroin australialainen ja vuo
roin yhdysvaltalainen upseeri.
Untson tarkkailijoita oli ryös
tetty jonkin verran, mutta si
ninen baretti oli toistaiseksi
turvannut heidän henkensä.
Merijalkaväen upseeri Hig- •
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Everstiluutnantti William Higgins
Tyyroksen kaupungissa. Hän
oli maltillisen Amal-liikkeen
johtaja Abdel Majid Saleh. Ko
mentaja määräsi myös, että
Unifilin suomalaisten yhteysupseereiden eli everstiluut
nantti Tor Plantingin ja minun
oli mentävä mukaan kokouk
seen.
"Miksi, me puhumme vain
Untson asioista”, Higgins ih
metteli.
Kokous järjestettiin 17. hel
mikuuta Surissa, Majid Salehin kotona iltapäivällä. Me
saavuimme yhdessä Plantin
gin ja Unifilin tulkin Hasanin
kanssa keskellä kaupunkia
sijaitsevaan taloon, omia tei
tään tulivat Higgins, Untson
tanskalainen majuri sekä amerikkalainen merijalkaväen
kapteeni, joka puhui arabiaa
egyptiläisittäin murtaen.
Higgins oli selvästi närkäs
tynyt Unifilin yhteysupseerei-

Elokuun 28 p., Tauno
Elokuun 29 p., Iines, Iina,
Inari
Elokuun 30 p., Eemil, Eemeli
Elokuun 31 “p., Arvi
Syyskuun 1 p., Pirkka
Syyskuun 2 p., Sinikka, Sini
Syyskuun 3 p., Soili, Soile,
Soila

den läsnäolosta ja tuskin ter
vehti meitä. Talon ulkopuo
lella oli vastassa Majid Saleh
sekä hänen turvamiehiään.
Heidän joukossaan oli muun
muassa hänen poikansa, jolla
oli rynnäkkökivääri.
Kokous päättyi muistaak
seni kello 14. Tulimme ulos
talosta ja Planting tarjosi Higginsille kyytiä.
"Minulla on omat kulkuneu
voni” , vastasi Higgins.

’’Sieppauslistan
kärjessä”
Lähdimme Plantingin kans
sa ajamaan Surista rantatietä
Unifilin esikuntaan Naquaraan Tarkkailijat lähtivät tie
tääkseni noin viisi minuuttia
meidän jälkeemme, kahdella
YK:n valkoisella jeepillä. Tans
kalainen majuri ja amerikka
lainen kapteeni ajoivat edellä
yrittäen säilyttää takana yksi
nään ajelleen Higginsin näky
vissään.
Higgins piti ajaessaankin
valkoisia hansikkaitaan. Kun
hän oli ollut Etelä-Libanonis
sa kaksi viikkoa, alueen asuk
kaat tiesivät hänen käsineis
tään sekä siitä, että H iggins oli
ollut Pentagonissa ja Caspar
Weinbergerin
avustajana.
"Hän on sieppauslistan kär
jessä”, paikalliset naureskeli
vat. Higgins itse kertoi auliisti
menneisyydestään ja liikkui
yksinäänkin eteläisissä kylis
sä ja kaupungeissa.
Pari kilometriä ennen ensim
mäistä YK:n vartioasemaa mä
essä oli loiva nyppylä. H iggins
jäi autoineen sen taakse edellä ajavien untsolaisten nä
kyvistä, eikä tullut enää esiin.
Tarkkailijat palasivat etsi
mään Higginsiä ja löysivät
vain tyhjän jeepin tien puoles
ta. Kuljettajan puoleinen etuovi oli auki. Higgins ei ehtinyt
lähettää hätäsanomaa radiol
la.
Kuulimme sieppauksesta
Naqurassa noin kello 14.20.
"Se oli se vihreä Volvo, joka
tuli vastaan", Planting huujatkuu sivulla 3
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gins haki tiettävästi nimeno
maan Libanoniin.
Tarkkailijoiden uudeksi pääl
liköksi tultuaan everstiluut
nantti Higgins toivoi että hän
pystyisi luomaan omat suh
teensa Etelä-Libanonin musli
mijohtajiin. Hän pyysi Hägglundilta lupaa tavata shiamuslimien paikallista johtoa, mut
ta komentaja ei pitänyt aja
tuksesta.
Higgins sai luvan tavata ai
noastaan shia-johtajan, jolla
oli vaikutusvaltaa Surin eli
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John O. Virtanen on myös lahjoittanut 120 kappaletta
romaaniaan "Molotov Cocktail” , 42 kpl kirjaansa "Clas
sified Gags”, ja 75 kpl Antero Raevuoren ja Rolf H aikkolan
toimittamaa kirjaa "Lasse Viren".
Kiitos lahjoittajille!
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HETKI...
jatkoa edellessivulta
dahti, ja minäkin muistin vih
reällä farmari-Volvolla ajaneen
neljän - viiden miehen koplan,
jotka luimistelivat meitä ohit
taessaan.
Sieppaus aiheutti Unifilissa
täyshälytyksen: etsintäpartioita lähti liikkeelle viidessä
toista minuutissa, YK-pataljoonat pystyttivät tiesulkuja ja
tarkistivat jokaisen ajoneuvon.
Ilmaan saatin myös yksi heli
kopteri.
Unifil teki voitavansa, mutta
kenttätyö jäi Amalin 500 pyssymiehelle. Sieppaus oli ta
pahtunut alueella, jota Amal
piti omanaan ja se oli sille
nöyryytys.
Suriin perustettiin etsintäkeskus, jossa Amalin päälli
köt, Unifilin yhteysupseerit ja
Libanonin armeijan upseerit
koordinoivat etsintöjä. Niihin
komennettiin mukaan toimin
taan.
Muutamaa päivää myöhem
min saimme tietää, että siep
paus oli todella hyvin suunni
teltu. Higgins oli aluksi raa
hattu tienvarresta satoja met
rejä appelsiinitarhan läpi si
vutiellä odottaneeseen au
toon. Sen jälkeen häntä kul

raatio ei johtanut mihinkään.
Sieppaajia sen paremmin kuin
panttivankiakaan ei löydetty.
Kolmantena päivänä sieppa
uksesta "Maailman sorrettu
Vietiinkö Higgins
jen järjestöksi” itseään kutsu
Litanijoen yli?
va ryhmä ilmoitti siepanneen
Toiveet Higginsin löytämi sa Higginsin, koska tämä "oli
seksi olivat korkealla niin kau Yhdysvaltain keskustieduste
Paria
an kun häntä pidettiin Litani lupalvelun agentti”.
joen eteläpuolella. Toisaalta päivää myöhemmin sieppaa
sieppaajat tekivät kaikkensa, jat lähettivät uutistoimistolle
jotta panttivanki olisi saatu videonauhan, jossa väsyneen
Litanin yli ja edelleen Bekaan näköinen H iggins lukee ehdot
laaksoon tai Beirutiin, Hizbol- vapauttamisekseen. Ehtoihin
kuuluivat mm. Israelin vanki
lahin vahvoille alueille.
loissa olevien shialaisten va
Eversti Hannu Parosen Finpauttaminen sekä Yhdysval
batt sai oman osuutensa Li
tain pysyminen poissa Liba
tanin varresta tiukkaan val nonista.
vontaan, mutta ghanalaiset
Pidimme näitä viestejä mel
eivät vaikuttaneet yhtä tehok
ko varmoina osoituksina siitä,
kailta.
että panttivanki oli onnistuttu
Amal sai kolmantena etsin- kuljettamaan Litanin pohjois
täpäivänä siepatuksi Hizbol- puolelle. Myöhemmin kevääl
lahin radioviestin, jossa pyy lä julkistettiin Libanonin leh
dettiin auttamaan Higginsin dissä vielä yksi kuva Higginkuljetuksessa Litanin yli gha sistä, jossa tämä oli -omitui
nalaisten alueella. Yöllä Amal sessa asennossa ja katsoi ejärjesti jokivarressa laajan ja teensä maahan.
sekavan operaation, jossa
Amal kertoi myöhemmin, et
pyssyt paukkuivat ja valokra- tä siepattu oli onnistuttu vie
naatit lentelivät Amalin omien mään jalkaisin Lianin yli Ghanmiesten niskaan, mutta ope battin alueella olevasta kah
jetettiin kahdeksalla eri autol
la lähinnä ghanalaisen YK-pataljoonan alueella.

laamosta.
Sieppaus johti myöhemmin
keväällä Amalin ja Hizbollahin
välienselvittelyyn Etelä-Libanonissa ja Nabatiassa. Huhut
tiin, että Higgins oli saattanut
haavoittua näissä kahakoissa,

Amnestyn mukaan etiopia
laisissa vankiloissa on tuhan
sia hallituksen vastustajiksi
epäiltyjä, joista osa on mieli
pidevankeja. Monia vankeja
on kidutettu useita kertoja
hakkaamalla jalkapohjiin, an
tamalla sähköshokkeja ja upottamalla pää veteen.
Poliittisia vankeja on pidä
tetty ilman syytettä ja oikeus
käsittelyä pitkiksi ajoiksi tai
tuomittu epäoikeudenmukai
sissa oikeudenkäyneissä. Aseellista vastarintaa tekevien
alueiden asukkaita on pidä
tetty kansallisen tai alueelli
sen alkuperänsä vuoksi ja
teloitettu ilman oikeudenkäyn
tiä.
Viime toukokuun epäonnis
tuneen vallankaappausyrityk
sen jälkeen pidätettyjen noin
180 ihmisen nimiä, olinpaik
kaa tai oikeudellista asemaa
ei ole virallisesti ilmoitettu.
Amnesty on kehottanut Etio
pian hallitusta joko vapautta
maan pidätetyt tai asetta
maan heidät virallisesti syyt
teeseen.

Sisällisota
jatkunut jo
30 vuotta

Japanin uutistoimisto Jiji
kertoi, että Deng on vakavasti
sairaana ja että hänellä on
mahdollisesti syöpä.
Presidentti Mengistu Haile Mariam on hallinnut
Etiopiaa rautaisin ottein vuodesta 1977 lähtien.
Hän syrjäytti tuolloin keisari Haile Selassien.

Maata on vuodesta 1977
lähtien hallinnut preisdentti kärsivät kevään aikana ras
Mengistu Haile Mariamin joh kaita tappioita sisällissodas
tama marxilainen sotilashalli sa. Hallitusten joukkojen huo
tus. Mengistu on lujittanut no sotamenestys on johtanut
valtaansa vastustajiensa te kurin huononemiseen armei
loituksilla ja puhdistuksilla jan sisällä ja joukkoloikkauksekä armeijassa että vuonna siin vihollisen puolelle.
1984 perustetussa Etiopian
työväenpuolueessa.
Toukokuussa paineet ar:
meijan sisällä johtivat vallan
kaappausyritykseen,
jonka
Eritrean ja Tigren maakun
Mengistulle uskolliset joukot
nan sodat ovat Afrikan pisim
kuitenkin kukistivat.
pään kestäneitä konflikteja.
Itsenäisyyttä ajavat lukuisat
vapautusliikkeet ovat taistel
leet keskushallintoa vastaan jo
kolmen vuosikymmenen ajan.

Amerikkalaiset tarkkailijat
määrättiin työskentelemään
vain Nagurassa eskunnan alueella.

Kiina on kumonnut perät
töminä huhut, joiden mukaan
maan johtaja Deng Xiaoping
olisi vakavasti sairaana. Kii
nan ulkoministeriö sanoi tie
dotteessaan, että huhut Den
gin sairaudesta on sepitetty
tietyin taka-ajatuksin. Ulko
ministeriön edustaja kieltäy
tyi kertomasta asiasta enem
pää.

OAU:n laatimaa ihmisten ja
kansojen oikeuksien peruskir
jaa, vaikka OAU:n päämaja on
Etiopiassa.

Yli 40 miljoonan asukkaan
Etiopia on maailman kyöhimpiä maita, joka on viime vuo
sien aikana joutunut kärsi
mään sotilasdiktatuurista, sisälissodista ja nälänhädästä.

väitetty

Kiina kumosi
huhut Dengin
sairaudesta

Ihmisoikeusloukkaukset
jatkuvat Etiopiassa
Ihmisoikeusjärjestö Amnes
ty International kertoo kidu
tuksen, poliittisten murhien ja
muiden vakavien ihmisoikeus
loukkausten jatkuvan Etiopi
assa. YK:n ja muiden kansain
välisten järjestöjen vetoomuk
set eivät ole parantaneet ti
lannetta.

tarkistettiinpa yksi
hautapaikkakin.

Pakkomuutto
etelään
Ihmisoikeusloukkauksien

Läntisten arvioiden mukaan ohella kansainvälistä arvos
noin puolet maan budjetista telua ovat nostattaneet myös
menee sotaan ja se ainakin hallituksen toteuttamat väes
sitoo pohjoiselle rintamalle tönsiirrot. Yli 12 miljoonaa
asukasta on joutunut lähte
Amnestyn mukaan Etiopian 150,000 sotilasta, mikä on mään usein sotilaiden pakot
puolet
Etiopian
armeijan
kohallitus on laiminlyönyt kan
tamana pohjoisen vuoriylänsalaisten oikeusturvan eikä konaisvahvuudesta. Eritrean gön kuivilta alueilta etelään.
ja
Tigren
kapinallisia
arvioi
ole juurikaan ratifioinut tär
keitä Ihmisoikeussopimuksia. daan olevan noin 40,000.
Hallituksen virallinen seli
Etiopia ei ole ratifioinut edes
Etiopian hallituksen joukot tys pakkomuutolle on ollut
Afrikan yhtenälsyysjärjestön

nälänhädän
lievittäminen,
mutta sille on myös poliittinen
syy: siirtää miljoonia ihmisiä
pois alueelta, joka on sissien
vahvaa tukialuetta.
Mengistun hallituksen päätutkija niin sotilaallisesti kuin
taloudellisestikin on ollut
Neuvostoliitto. Addis Abeban
sotilasdiktatuuri on nyt kuiten
kin menettämässä uskollisen
ystävänsä.
Neuvostoliitto painostaa yhä avoimemmin Mengistua te
kemään neuvotteluratkaisun
Eritrean ja Tigren kapinallisten
kanssa sekä löytämään uusia
keinoja taloudellisten ja yh
teiskunnallisten ongelmien
ratkaisemiseksi.
Perestroika näyttää kuiten
kin olevan vielä tänään kirbsana Mengistun Etiopiassa.

Matti Remes
(Demari)

Uutistoimisto viittasi nimet
tömiin lähteisiin Pekingissä,
joiden mukaan erikoistunei
den lääkäreiden ryhmä olisi
lähetetty Beidaiheen Pekin
gistä itään hoitamaan Dengiä.
Hänen tilansaon Jijin mukaan
huonontunut tällä viikolla.
Deng täyttää 85 vuotta täs
sä kuussa ja hänet nähtiin
viimeksi julkisuudessa kesä
kuun 9. päivänä.

Unkarin oppositio
voitti täytevaalit
Unkarin täytevaaleissa suu
rin oppositioryhmä otti murs
kavoiton kommunisteista. Op
positio sai näin kaksi uutta
paikkaa parlamentissa. Ensim
mäisen paikkansa vuoden
1947 jälkeen se sai heinä
kuussa.

Eteläisessä Szegedissä pi
detyissä uusintavaaleissa op
positioryhmän ehdokas sai 62
prosentia äänistä kommunis
tien jäädessä vain 22 prosent
tiin. Myös Kecskemetissä Bu
dapestin lähellä kommunistit
hävisivät selvästi.
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Sana Sieltä - Sana Täältä
Meidän torpasta lähti emän
tä Lännen raitille ja kissa sekä
Sarlessi jäivät rannalle ruikut
tamaan. Kissa ikävästä, Sar
lessi leivän kapeudesta ja tyh
jästä jääkaapista.
Jo Hartfordin kentällä oli
vastus, kone myöhässä ja yh
teys Washingtoniin ei pelan
nut. Meidät sullottiin sitten
pieneen koneeseen, joka tu
tisi ja tärisi kuin moottorisaha
aina Minneapolikseen asti.
Sieltä sitten lennettiin isomassuisella koneella Seattlen
kentälle.
Oletin siellä olevan FinnFest airueen sinivalkoisin
nauhoin ja kyltein opastamas
sa, niinkuin lehdessä oli lu
vattu. Katin villat! Yhtään fin
niä ei näkynyt ja otin taksin,
josta sai pulittaa 35 dollaria.
Monelle oli käynyt samoin ja
kielen alla vähän kiroiltiin.
Washingtonin Yliopiston
kansliassa tapasin ystäväni
Aira Hedmannin ja käytiin ta
loksi meille varattuun huonee
seen. Aira on entisiä New
Yorkin Viidennen Avenuen
Työväentalon näyttelijöitä ja
asuu tätänykyä Woodburn,
Oregonissa.
FinnFestin alku oli kyllä
sotkuinen vyyhti, mutta kun se
sitten pääsi alkuun meni lois
tavasti loppuun.
Yliopiston alue on suuri ja
niitä rappuja niin paljon, että
jos ne olisi "pailattu” päällek
käin mitä me neljän päivän
aikana astelimme, olisivat yl
täneet pilvien yläpuolelle, rai
teille, jossa ne putnikit kier
televät.
Ehkä kohottavin, komein nu
mero oli avajaiset kirjaston
edustalla olevalla Punaisella
Torilla. Aurinko paisteli sini
sellä taivaalla, ei pilven haitua
näkynyt ja tuolit täynnä fin
nejä.
Esittelijälady oli asiallisen
jämpti ja ihme, kun kaikki
miehet puhuivat naulankantaan ja lyhyesti, kukaan ei
langennut siihen suomalaisen
miehen syntiin - - pitkään pu
heeseen. Lippumarssi satoine marssijoineen ja ihanat
kansallispuvut värittivät kul
kueen.
Tori, kirjaston alapuolella oli
aina kansoitettu. Siellä oli ta
varaa, taidetta niin suomalais
ta kuin amerikan-suomalaista
ja kyllä dollarit hupenivat.
Oli sanomalehtien forum, jo
ta veti New Yorkin Uutisten
Anita.
Kaikkien amerikan
suomalaisten lehtien toimit
tajat olivat läsnä, Suomi-Seu
ran puheenjohtaja Pertti Pe
sonen, herroja ja meitä pikkutöhertäjiä. Myöhemmin ta
pasin toimittajan Australiasta,
ei halunnut ääneensä kuulua
isoisten lehtien puuhista.
Tiimana oli ensin lehtien

Imatra Seura
7 4 0 -4 0 St. Brooklyn, N Y. 1 1 2 32
P u helin 7 1 8 -4 3 8 -9 4 2 6

Veikko Laiho, puh.joht.

SAUNA TILAUKSESTA

talouspuoli ja huoli. SuomiSeuran puheenjohtajalta vikis
tiin lisää rahaa, mutta eihän se
siitä parane, se on Suomen
Opetusministeriö joka mää
rää kuinka paljon hellittävät.
New Yorkissa maksaa eniten
lehden painatus.
Sitten se visainen kieliky
symys. Se on kuin häiritsevä
hyttynen nenän juurella. Van
hempi ikäpolvi vaatii vain suo
menkieltä, mutta nuoremmat
naivat ’’kielisiä” ja he haluavat
myös tietää, mitä lehti kirjoit
taa.
Amerikan Uutinen vetää sii
nä pitemmän tikun, koska on
pysynyt melkein supisuoma
laisena ja on paikkakunnan
lehti Floridan muurahaispe
sässä. Siellä on myös nuo
rempaa maasta muuttajaa asettunut asumaan ja haluavat
suomalaista tekstiä ja uutisia.
Kaikkein eniten lukijat kaipaavat niitä kansankirjeitä,
joita ennen oli. Mutta kirjoit
tajat ovat maanmullassa, eikä
uusia enää ilmaannu. Ne olivat
kun romaaneja, sanottiin Suo
mesta käsin. "Menimme paarteihinja siellä oli iso keiki.jota
missis leikkasi palan evripodille”.
Oli ohjelmassa näytöskap
pale, hyvä aihe, ilman ohjaa
jaa. Mutta ne kuorot siellä
lännessä, ne laulavat idän lau
lajat pöydän alle. Naistenkin
äänet helisivät kirkkaina kuin
satakielen ja miehet omissa
ääneissään olivat korkeaa
luokkaa.
Pikku finnin nappuloita oli
parisen kymmentä ja suoma
laista laulua tuli oikein rinnan
riemusta. Edessä seisoi pik
kutyttö, josta Aira tuumasi tu
levan näyttelijättären. Piti sei
soa hiljaa, mutta pikkujalka
teki siroja varvasaskelia, kä
det esiliinan alla liikehtivät,
välillä piti silti raapia pellavais
ta tukkaa. Eri kiva muksu.
Oli suomalainen filmi. Ih
mettelimme, että Suomessa
kin osataan tehdä noin hyvää
filmityötä. Aiheena oli venä
läinen lehmä, joka siellä jos
sain Kainuun rajoilla oli tallus
tanut Suomen puolelle. Sa
maan aikaan karhu oli tappa
nut perheen lehmän ja joukol
la lähdettiin karhun kaatoon.
Mutta metsiköstä ilmestyi
tämä ruskea lehmä venäläi
nen merkki korvassa. Ja nyt
tuli hätä, soitettiin poliisipääl
likölle, maaherralle ja ulkomi
nisterille Helsinkiin mitä teh
dä?
Venäjän lähetystöstä annet
tiin käsky lähettää lehmä ta
kaisin rajan yli. Kaksi miestä
lähti sitten lehmää tavaravau
nussa viemään, mutta jossain
risteysasemalla
junamies
Suom en
Pääkonsulinvirasto

käänsi kiskot Helsinkiin meeville junille ja sinne päätyivät
lehmä ja miehet. Selvisihän
asia lopulta ja Natalia tallustelikotimaahan.
Helsingissä Iivanat ja Här
män Jussit tapausta juhlivat,
Shampanja kuohui ja siinä ha
lattiin ja taputeltiin kuten par
haat ystävät ainakin. Asian
ydin kai olikin siinä, että täl
laiset pikku-tapaukset peh
mentävät ja lähentävät poliit
tisia naapureita.
Minut passitettiin luennolle
"How to Survive with a Finn.”
Sitä johtivat kaksi naista ja
mies. Se oli iloinen joukko,
joka tiesi monta hauskaa kas
kua. Kaikkea en kuullut kun
olimme piippuhyllyllä ja eten
kin naiset olivat pieni-äänisiä.
Suurimmaksi osaksi se oli
suomalainen mies, joka oli
mennyt "kielisen” kanssa avi
oon. Mies siis laitettiin tutkijapöydälle ja häntä kierreltiin
puolelta toiselle. Suomalai
nen mies on siis härkäpäinen,
murjottaja, itsekäs, sisukas ja
ei hevillä ota osaa taloustöi
hin.
Mutta lopputulos oli kuiten
kin tämä: mies on luotettava,
rehellinen, työteliäs, hyvä per
heenisä, omistaa vaan hiukan
huumorintajua ja joskus muis
taa olla vähän helläkin. Suo
malainen nainen on "kielisen
miehen” mielestä liian itse
näinen.
Juhlilla oli niin paljon ohjel
maa päällekkäin, että joka
paikkaan ei ehditty. Itse voi
mistelijana nautin Tikkurilan
Naisvoimistelijoiden esityk
sestä. Se oli suoranaista hoh
tavaa kultaa. Tytöt kauniita,
notkeita, joka osaan eläytyen.
Kerrassaan hieno esitys!
Juhla Banquet oli loistava.
Ruokailuhuone hyvällä maul
la koristeltu, sini-valkeat värit
tunnustuksena si'tä, että fin
nit aterioivat! Lohi-illallinen oli
nautinto, cheffi ei ollut ensi
kertaa asialla. Se oli maukas
ta ja hienosti tuotu tarjolle.
Ohjelmaa oli aterian päätteek
si ja hyvää, mutta hiukan liian
pitkä. Nuorilla oli kiire tans
simaan ja vanhemmella väellä
lepäilemään.
Juhlat loppuivat päättäjäisseremoniaan. Loppulauluissa
menivät filmien kuvat sekai
sin, ’’America, the Beautiful”
sai taustakseen suomen ku
via ja Sibeliuksen ’’Finlandialle" pitivät seuraa Amerikan
maisemat.
Sattuuhan sitä
pieniä erreyksiä.
Juhlat olivat komeat. Ne

olivat ehkä kaikkein suurim ennen lähtöä huomasivat, et
mat tähän asti. Ja kiitos ja tä takaovi ei mene kiinni ja
kunnia kuuluu niille sadoille kone oli tullut San Franciscos
henkilöille, jotka sen saivat ta asti. Siinä istuttiin pari
aikaan.
tuntia ennenkuin ovi oli val
Tehtiin sitten lähtöä Wood- mis. Ja me valmiina illalliselle,
burniin, Oregonin valtioon. kun lentoemäntä huuteli, että
Matkalaukut oli pakattu, istut onko tohtoria talossa? Olihan
tiin sängyn laidalla alakuloi niitä.
sina kahvin tuskissa kello
Ensimmäisessä luokassa jo
seitsemän aamulla. Koulura- ku nainen sai keskenmenon ja
vintola oli kiinni, vaan mitäs niin kone kääntyi ja löysimme
tapahtui! Oveen koputettiin ja itsemme taas kentältä nälkää
siellä oven takana seisoi mas- kurnivin vatsoin. Otti taas
salainen gentlemanni Eino puolitoista tuntia kun ambu
Loponen aamiaistarjotin niin lanssi ja lääkäri saapuivat.
täynnä ruokaa, että miehestä Paperityö tehty ja taas ylös
näkyi vain päälaki. Sellaisia lentoon.
Nyt saimme illallisen jonka
ne Massan miehet!
Woodburn on kaunista seu voi oli sulanut, salaatti oli
tua ja mikä ihana ilmasto. Sitä kuumaa, jälkiruoka oli sulanut
kutsutaan Banana Beltiksi. kanapahasen päälle mutta ku
Cascade Range, pohjoisosa kaan ei napissut.
Puolenyön aikaan saavuim
Sierra Nevada vuorista ja Tyy
nimeri suojelevat seutua pak me Hartfordin kentälle ja si
kasilta, tuulilta. En elämässäni ellä oli niin meidän Sarleksen
ole nähnyt niin suuria ruusuja näköinen mies vastassa, mut
ja ihmeellisiä kukkaistutuksia. ta hänellä oli mulatin huulet.
Airan koti on myös näkemisen Juuri ennen kentälle lähtöä
arvoinen, sillä se on täynnä pani päänsä ampiaispesään
taidetta. Hänen ystävänsä ja istui sitten neljä tuntia okestittivät meitä ruhtinaalli dottamassa emäntää. Kuu
sesti ja eräs pariskunta heitti keinuili taivaalla kun Polle
minut sitten Portlandin ken porhalsi yön läpi Voluntowtälle. Ja sieltä lennolla Chi niin. Oli sekin matka elämys.
cagoon.
Hertta Odell
Siellä alkoivat harmit. Juuri

Talkootanssit
Kirjoittanut
Säveltänyt
Ohjaus

elok. 18 p., klo 5 ip. Toronto Suomi-koti
elok. 20 p., klo 2 ip. Toronto Suomi-koti
elok. 23 p., klo 7 ill. Fitchburg State College
elok. 26 p., klo 2 ip. Voluntown Tamarack Lodge
elok. 27 p., klo 2 ip. ja 7 ill. New York Imatra Hall

Tervetuloa joukolla katsomaan
Jyväskylä n T e a tte riy h d is ty s

“

Polttoöljyä
R ecapp ing

KuliSSl

The Robert H.

DANIELSON OIL CO.

ATLANTIC

Erkki Kivijärvi
Ilmari Hannikainen
Paavo Pirttimaa

A uchm oody Fu neral Hom es
M ain S tre e t

F ish kill, N.Y.

T el. 8 9 6 -6 1 6 6

Commerce Ave
DANIELSON, CT.

TILLINGHAST- Hautaustoimisto

Finland H ouse
540 M adison Avenue
New York. N Y 10022
Puh (21 2 )8 3 2 -6 5 5 0

THE F IN LA N D IA FO U NDATIO N

Paakonsulivirasto on ylei
sölle avoinna passi- ym.
asioissa maanantaista per
jantaihin klo 10-1 välisenä
aikana.

5 9 3 P a rk A v e a t 6 4 t h S t. N Y C

M etropolitan Chapter. Inc.

Danielson, Conn.
Tel. 774 -3 28 4

Central Village
Tel. 564-2147

M e e t in g s e v e r y 2 n d F r id a y o f
th e m o n th , Ir o m O c t. th r o u g h M a y

P .O . B o x 2 5 9 0

G R A N D C E N TR A L STATION.'
N e w Y o rk , N Y 1 0 0 1 7

El»w.

c. KALVOKSENI, i .v c .

FUNERAL DIRECTORS
5310 Eighth Avenue, Brooklyn, N.Y. 11220
In c o n tin u o u s service to the com m unity since 1849
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Floridan kuulumisia
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1800 SOUTH DRIVE. LAKE WORTH. FLORIDA JM61-619S

Elok. 10, 1989
Viikko vilahti jälleen monine
tuttuine touhuineen.
Kahvikonsertti aloitti jälleen
viikon viihdeohjelman. Mirjam
ja Wesley Ketonen soittivat ja
lauloivat iloista viihdemusiik
kia. Ed Haapa piti myös tutun
kansanlaulu-iltapäivän.
Keskiviikkoaamuna kolme
kivaa tyttölasta (Taimi, Hilkka,
ja Viola) avasivat kampaamon
oven eikä asiakkaista ollut
puutetta. Oma Martta mm.
’’selvitteli” jalat ja kädet. Kes
kiviikko-iltapäivänä vietimme
ruokasalissa kolmen entisen
asukkaamme (Mary Mäkelä,
Hilja Lähde ja Leo Alanen)
muistojuhlaa. Tässä tilaisuu
dessa pastori Vilbert Törmälä
puhui. Meidän omat Hopea
hapset lauloivat. Puheen piti
myös Tuure Salomaa enonsa
Leo Alasen muistolle. Musii
kin säesti Lydia Knutila.
Torstaina saimme jälleen
eri maista elokuvia, joita Aar

Intiaanien luut haudattiin uudelleen - Moniin eri intiaaniheimoihin kuuluvat va
paaehtoiset kalvoivat vuorotellen hautaa äskettäin saattaakseen jälleen maan lepoon noin
1,200 paunaa Seminole-intiaanien luita, jotka kaivettiin esiin lähellä Tampaa, Floridassa
useita vuosia sitten. Seminole-intiaanien jäännökset haudattiin uudelleen noin kolme neljännesmailia pohjoiseen Wounded Kneestä Pine Ridge Indian -reservaatissa EteläDakotassa. Kuvassa Mike Haney (vas.) ja Jerry Bear Shield aloittavat oman vuoronsa
haudankaivuussa.

Uupumus ei tapa
Väsyneitä riittää nykymaail
massa. Nääntymys ei tapa,
vaikka se on joskus yhtä tus
kaa.
Väsymys johtuu useammin
ylirasituksesta ja tunne-elä
män vaikeuksista kuin saira
uksista.
Nääntymystä ei voi mitata
niin kuin ei voi mitata tuskaa
kaan. Ne ovat omakohtaisia,
mutta aina todellisia tunte
muksia, jotka eivät näy veri
kokeessa eivätkä kuulu stetoskoopissa.
Naiset ovat alttiimpia uupuumaan kuin miehet, koska
heillä on pienemmät lihakset
kuin miehillä. Toisaalta nais
ten väsymys voi johtua liian
ankarasta ruokavaliosta, tu
pakoinnista ja kiivaasta päivärytm istä
velvollisuuksi
neen.
Myös raskaus ja imetys ra
sittavat, samoin hormonaali
set muutokset ennen kuukau
tisia ja vaihdevuosien aikana.
Naiset potevat raudanpuuteverenvähyyttä useammin kuin
miehet.
Ahdistus, hysteria, turhau
tuneisuus, yksinäisyys ja me
nestymisen pakko saattavat
näännyttää. Yksitoikkoisuus
on pahasta; elämässä on ol
tava sopivasti kiihokkeita.
Masennus aiheuttaa väsy
mystä mutta myös väsymys
voi masentaa. Neljä ihmistä
sadasta kärsii niin vakavasta
depressiosta, etä se oireilee
täydellisenä tarmottomuute
na, keskittymisvaikeuksina,
toivottomuutena, uni- ja syö
mishäiriönä.
Syvä, terveellinen uni elvyt
tää, ja samalla aivot, hermot,
lihakset ja verisuonistosaavat
huilata. Monet väsyneet eivät
tajua miten huonosti he nuk
kuvat. Vaimeakin melu häirit

see unta, samoin kuumuus ja
kylmyys. Ennen sänkyynmenoa on ehdittävä rauhoittua
vähintään tunti.
Liian runsas nukkuminen
tai yletön makailukin vähen
tävät happivarastoa ja hidas
tavat aineenvaihduntaa. Jopa
tunti tai pari liikaa unta se
koittaa elimistölle parhaiten
soveltuvan rytmin ja samalla
REM-unen ja syvän unen jak
sot.
Normaalille aikuiselle riittää
kahdeksan tunnin yöuni. Van
hukset tarvitsevat unta vain
viitisen tuntia mutta kymme
nisen tuntia lepoa. Kasvui
käisten on nukuttava vuoro
kaudessa kymmenisen tuntia.
Kukaan ei pysty välttämään
stressiä. Tärkeintä on oppia
säätelemään sitä niin, ettei se
aiheuta haittaa terveydelle.
Kun on liian väsynyt ajattele
maan, kävelylenkki tekee te
rää. Kun tuntee fyysistä vä
symystä, on järkevintä lukea
kirjoja tai kuunnella musiikkia.
Jos fyysisesti huonokuntoi
sena tekee henkisesti raskai
ta töitä, hengitys muuttuu epätasaiseksi ja pinnalliseksi.
Happi vähenee elimistössä, ja
alkaa väsyttää. Parin minuu
tin jumppa ja reipas vatsahengitys auttavat. Lepo ja ren
toutuminen pahentaisivat ti
laa, koska ne hidastavat sy
dämen sykettä ja hengitystiheyttä.
Väsymyksen perussyyt voi
vat olla yksinkertaiset: liikun
nan ja raittiin ilman puute. Py
syvä lihasjännitys kasaa eli
mistöön aineenvaihduntajät;
teitä kuten maitohappoa. Vää
rinkäytetty elimistö ei ole loppuunkulunut vaan myrkytty
nyt.
Säännöllinen kuntoilu lisää
energiaa. Liikunta kiihdyttää

verenkiertoa, mikä kuljettaa
entistä enemmän ravintoa li
haksiin ja muihin elimiin. Vä
syttävät kuona-aineet kuten
hiilidioksiidi ja maitohappo
huuhtoutuvat pois. Verenso
keri pysyy vakaana, mikä taas
pitää virkeänä.
Liikunta lisää aivojen veren
kiertoa jopa kaksikymmentä
prosenttia. Se on hyväksi
mielialalle. Kuntoilu nostaa
veren noradrenaliini-pitoisuut
ta jopa viisinkertaiseksi, no
radrenaliini-hormoni on luon
nollinen piristysaine.
Moni ihminen kärsii tunk
kaisesta ja kuivasta huoneil
masta, jonka takia ihon ja
keuhkojen kautta haihtuu run
saasti vettä. Olo tuntuu une
liaalta ja epämukavalta.
Nestevaje heikentää selväs
ti suorituskykyä, koska se pie
nentää kiertävän veriplasman
määrääjä sen vuoksi huonon
taa lihasten hapensaantia.
Normaalioloissa 70-kiloisen
ihmisen täytyisi juoda yli kak
si litraa vuorokaudessa. Vesi
sammuttaa janoa, häivyttää
väsymystä ja suojaa lämpöuupumiselta.
Hikinen rasitus kuluttaa ka
liumia, mikä edistää ihmiske
hon kuivumista.
Kaliumin
puute väsyttää ja myös ma
sentaa, joten solunesteelle
elintärkeää kivennäisainetta
pitää saada ravinnosta. Kali
umia on runsaasti vihannek
sissa, banaanissa, mansikois
sa, vesimeloneissa ja rusinois
sa.
Marjut Svahn
(HS)

Elämnänmyönteistä elokuuta

Elina Kuronen

Tropiikin portilta
Lämpöisin talvi
160 vuoteen
Viime talvi oli lämpöisin
Suomen talvi 160 vuoteen.
Tuollaisen lämpötalven päät
teeksi maaliskuussa alkoi sa
taa vettä, ja sitä tuli kuin kaa
tamalla.

Ahtisaari ollut
päivän sankari
Suomalainen huippudiplo
maatti Martti Ahtisaari on saa
nut YK:n ja Namibian kunni
anosoitukset johdettuaan Na
mibian lohkaisemisen EteläAfrikasta itsenäiseksi valta
kunnaksi.
Namibia on YK:n ja super
valtojen suojeluksessa.

Gorbatshov Suomeen
Venäjän pääsihteeri Mihail
Gorbatshov vierailee nyt Suo
messa tänä syksynä.
Presidentti Mauno Koivisto
sanoo heidän käsittelevän
Suomen ja Neuvostoliiton
"kaikki tärkeät kysymykset".

Salman Rushdie
’’Islamin ei tarvitse pelätä
Saiman Rushdieta!” sanoi

prinssi Aga Khane, kun kysyt
tiin, miksi Iran teki niin suuren
jutun Saiman Rushdieri kirjas
ta "Saatanallisia värssyjä”.
Prinssi ei ollut lukenut sitä
kirjaa, joka julkaistiin Englan
nissa, mutta oli kuullut siitä ja
pitänyt Iranin ylipapin tarjoa
maa miljoonapalkintoa sille,
joka murhaa Rushdien nau
rettavana.

Pulitzer palkinto
-

Washingtonissa myönnet
tiin kirjallisuuden Pulitzer palkinto Vietnam -historiikista
toimittaja Neil Sheehanille.
Hänen kirjassaan muun mu
assa sanotaan Amerikan Viet
nam-selitystä "kirkkaasti lois
tavaksi valheeksi". Hän tar
koitti kai U.S. puolustusminis
teriön salattuja asiakirjoja.
USA käytti Vietnam-seikkai
luun 16 vuotta.

Tarkat olivat korvat
- Kylläpä sinä Riikanen olet
muuttunut viidessä vuodessa!
- Nimeni ei ole Riikanen.
- Älä! Onko nimesikin muut
tunut?

Reino W. Suojanen

k n ollw ood g ro ves
Hedelmäpakkauksia - Kauniita hedelmäkoreja
Tilauksia täytetään pyydettäessä
10 eri laatua olevia sitrus-hedelmiä
Lahjatavarakauppa, jossa yli 1000 valikoimaa

rACE HARDW ARE
1212 Lantana Rd. ‘
Lantana, Florida 33460

Avoinna maanantaista lauantaihin, klo 9 ap. - 5:30 ip.

”We stock sauna heaters”

Puh. 585-0247
..............
"
»'

ne Roiha meille toi nähtäväk
semme. Katsomo oli tupaten
täysi, kuten aina ja pääsyliput
"ale hintaan” .
Karin Kahill'n johdolla me
lauloimme hengellistä musiik
kia yhdessä perjantai-iltapäivällä. Uusi avustajamme Ten
ho Tamsi tekee täällä myös
monen moista asukkaillem
me, ulkoiluttaa, lukee ja kir
joittaa kirjeitä. Sydämellinen
kiitoksemme Teille kaikille yl
lämainitut ystävämme ja avus
tajamme palkattomasta rak
kauden työstänne täällä ison
kodin piirissä.
Juhani Piira on lahjoittanut
kodille rullatuolin, kävelytuen,
sekä muita sairaala-apuväli
neitä. Ed Mathews lahjoitti
äänilevyjä. Kiitos teille lah
joistanne.

•

8053 Lawrence Road
Yksi maili etelään Hypoluxo tieltä
Boynton Beach, Florida 33436 - Puh. (305) 734-4800
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Esa-Pekka Salonen
Los Angelesin
filharmonikkojen johtoon

Painesville, Ohio
Leo J. Talikka, 50-vuotias
Hän syntyi Viipurissa elok.
3. päivänä 1939, siis muutama
kuukausi ennen talvisodan
syttymistä, aloitti koulunkäyn
tinsä Forssassa, jatkoi Lah
dessa ja sai doctor of jurys arvon Amerikassa.
Eipä arvannut nuori äitinsä
Senja Talikka, marrask. 30.
1930 Viipurissa kiiruhtaes
saan hälytyssireenien ulvoes
sa Patterinmäen pommisuo
jaan lapsi makuupussissa kä
sivarrellaan, juuri keittämänsä lämmin kauravelli maitokannussa toisessa kädessään,
että tämä nuori elämänalku
täyttäisi 50 vuottaan edisty
neenä ja menestyneenä ame
rikkalaisena
lakimiehenä,
mutta ei myöskään synnyin
maataan Suomea unohtanee
na kansalaisena.
Eikä sitä arvannut isä -Eino
kaan, silloin kk:n ryhmänjoh
taja ERP. 1.n konekiväärikomppaniassa "siellä jossain”
Karjalan Kannaksella.
Leo-poika joutui tietysti
muutaman kerran muutta
maan vanhempiensa kanssa
ennen Atlantin ylitystä vuon
na 1952. Olihan se oikein
"muotiasia" tuohon aikaan
karjalaisille, sillä pysyvien telttapaalujen lyöminensopivaan
paikkaan otti oman aikansa.
Hän kävi high Schoolin Ohion Ashtabulassa ja oli kou
lunsa edustaja kenttäurheilussa ja amerikkalaisessa football-joukkueessa. Molemmis
sa erinomaisella menestyk
sellä. Jopa koulun vuosikir
jassa Leosta julkaistujen ku
vien alla oli maininta "Flying

Finn”.
Hän soitti myös koulunsa
soittokunnassa, joten musiikki
ei ollut unohtunut.
Yliopistossa hän jatkoi vie
lä urheilua, lähinnä uintia, ol
len yliopiston uintijoukkueen
ankkuri perhosuinnissa Hiram
Gollegessa.
Lakikouluun mentyään ur
heilu jäi, sillä kova halu oppia
ja lujat luvut veivät ajan tyys
tin. Ja kesällä koulurahojen
ansaitseminen oli täystyöllistä. Ja missäpä olisi harjoitel
lutkaan kun työskenteli "suu
rilla järvillä” rautakultaa kul
jettavissa laivoissa jokainen
päivä ja jokainen kesä lukuun
ottamatta viimeisen kesän
kahta kuukautta, minkä ajan
oli ulkoministeriön palveluk
sessa toimien Suomesta tul
leen 8-miehisen kansanedus
tajajoukon tulkkina kierrellen
tätä maata ja vähän ulkopuo
lellakin.
Leo avasi lakimiestoimistonsa vuonna 1969 ollessaan
Ohion osavaltion Lake Countyn apulais-yleinensyyttäjä, ja
on sen jälkeen laajentanut ja
monipuolistanut toimintaan
sa huomattavasti.
Niin Ohion valtion kuin
myös kunnan taholta on hänet
kutsuttu vaativiin luottamus
tehtäviin. Myös Ohion osa
valtion korkein oikeus on ni
mittänyt hänet vaativiin toimi
kuntiin monien vuosien aika
na.
Yhdymme lämpimästi niihin
onnentoivotuksiin, joita Leo
sai vastaanottaa niin tästä
maasta kuin myös synnyin
maastaan Suomesta.

Leo J. Talikka
Leo Talikan ansiolistalle
mahtuu monenlaista. Tässä
poimintoja: Vuonna 1968 hän
sai oikeuden toimia asianaja
jana Ohion osavaltiossa, vuon
na 1971 hänestä tuli pohjoi
sen Ohion yleinen syyttäjä,
1986 hänet nimitettiin vetoo
musoikeuden ja korkeimman
oikeuden tuomariksi.
Vuodesta 1983 Talikka on
toiminut Ohion osavaltion kor
keimman oikeuden erityis
neuvonantajana,
vuodesta
1983 Lake Countyn jälosäädöstuomioistuimen valtuutet
tuna, vuodesta 1986 palvellut
Ohion korkeimman oikeuden
henkilökuva- ja kelvollisuuslautakunnassa.
Vuodesta 1986 Talikka on
istunut valituskomiteassa, vuo
desta 1977 välitystuomioistuimessa.
Hän on jäsenenä seuraavissa järjestöissä: Federal and
American Bar Associations,
National District Attorneys
Association, American Judi
cature Society, Ohio State
Trial Lawyers Association ja
Association of Trial Lawyers
of America.

LOS ANGELES - Nuori suo
malainen kapellimestari EsaPekka Salonen nimitettiin
maanantaina Los Angelesin
filharmonikkojen
uudeksi
musiikilliseksi johtajaksi. Va
linta varmisti vihdoin pitkään
kiertäneet huhut Salosen eh
dokkuudesta tehtävään.
Salonen, 31, on myös tun
nettu ja arvostettu säveltäjä ja
viime vuosien aikana hän on
kohonnut meteorin lailla maa
ilman tunnetuimpien nimien
joukkoon.
Hän esiintyi ensimmäisen
kerran Amerikassa filhar
monikkojen kanssa vuonna
1984 ja hänet nimitettiin
Ruotsin radion sinfoniaorkes

terin
pääkapellimesteriksi
vuonna 1985.
Salosen sopimus on tehty
kolmeksi vuodeksi ja hänen
tehtävänsä musiikillisena joh
tajana alkavat virallisesti
vuonna 1992.
Los Angelesin filharmonik
kojen aikaisempi musiikilli
nen johtaja Andre Previn, 60,
erosi tehtävästään huhtikuus
sa orkesterin muun johdon
kanssa olleiden jatkuvien erimielisyyksien vuoksi.
Los Angelesin filharmonik
koja ovat vuosien varrella joh
taneet muun muassa sellaiset
suurnimet kuin Otto Klem
perer, Sir Georg Solti, Zubin
Mehta ja Carlo Maria Giulini.

Kokemusta riittää...

Ja vielä lisää myrkyistä...

Tupakka stressaa ja
rasittaa elimistöä
Tupakointi on stressi elimistölle. Se on myös alaraajojen valtimonkovettumissairauksen
vahvin
riskitekijä. Kaksosten osalta tupakointi on lääke
tieteen lisensiaati Riitta
Lassilan väitöskirjan mu
kaan ainoa havaittu sydänja verisuonitautien riski
tekijä.
Tutkimuksessa seurattiin
valtimonkovettumasairauden
taudinkulkua ja tupakoinnin
vaikutusta siihen kahden eri
potilasaineiston avulla. Tut
kimukseen
osallistuneista
502 potilaasta yli 90 prosent
tia tupakoi.
Tupakoimattomat potilaat olivat keskimäärin 10 vuotta tu
pakoitsijoita vanhempia ja mo
nilla oli lisäriskitekijänä so
keritauti.
Valtimonkovettumissairautta potevien yli kaksinkertai

nen kuolleisuus samanikäi
seen normaaliväestöön ver
rattuna johtui pääasiassa sy
dän- ja valtimoverenkiertoperäisistä syistä, todetaan Las
silan tutkimuksessa.

sena syntyy valtimon tukkiva
veritulppa, todetaan tutkimuk
sessa.
Valtimonkovettumasairaus
ilmenee aluksi katkokävelynä
eli pysähtymään pakottavana
alaraajan kipuna. Taudin vai
keutuessa kipua esiintyy my
ös levossa ja alaraajaa uhkaa
kuolio.
Suomessa on yli
50,000 valtimonkovettumasairaudesta kärsivää potilasta.

Kaksostutkimus toi
esille eroja

Kuolleisuutta lisäsivät ala
raajoihin paikallistuvan sekä
muissa elimissä, sydämessä
Tupakoinnin verenkiertovaija aivoissa, esiintyvän ateroskutuksia selviteltiin lähemmin
kleroosin levinneisyys, sokeri
tutkimalla kymmentäidenttistauti ja päivittäinen yli 15 sa
tä kaksosparia, joista toinen
vukkeen polttaminen.
parista ei taupakoinut ja toi
Joka viides niistä potilaista, nen oli tupakoinut runsaasti
jotka jatkoivat runsasta tupa joka päivä 20 vuoden ajan.
kointiaan valtimonkovettuma Tupakointi oli Lassilan mu
sairauden leikkaushoidon jäl kaan ainoa havaittu sydän- ja
keen, joutui alaraaja-amputaa- verisuonitautien riskitekijä.
tioon kolmen vuoden kulues
Tupakoivien verestä voitiin
sa.
lisäksi mitata korkeita stresAmputaatiot ja valtimoveren- sihormonipitoisuuksia; adre
kiertoperäinen kuolleisuus naliinia ja noradrenaliinia. Si
viittaavat sekä paikallisesti tä vastoin solutasolla vaste
että yleisesti kiihtyneeseen stressihormoneille oli alentu
verihiutaleiden ja valtimosei- nut. Tämä voidaan tulkita
nämän vuorovaikutukseen, vastareaktioksi
jatkuvalle
jonka äkillisenä lopputulok stressihormonialtistukselle.

Maailman veteraanit
aseriisunnan asialla
Veteraanit eri puolilta maa
ilmaa kehottavat hallituksia li
säämään ponnistuksiaan se
kä tavanomaisten että ydina
seiden vähentämiseksi.
Neljän kansainvälisen ve
teraanijärjestön aseistariisuntatoimikunnan kokous päättyi
äskettäin Leningradissa. Ne
lipäiväisessä kokouksessa oli
läsnä 80 edustajaa 20 eri
maasta. Suomen veteraanijärjestöistä oli mukana kym
menen edustajaa.
Julkilausumassa
toisen
maailmasodan veteraanit il
maisevat
tyytyväisyytensä
Neuvostoliiton perestroikaan
ja glasnostiin. Luottamuksen

r

lSOAPSTONE
Lähettäkää minulle korjauksetta

X

TuliKIvi -esitteet
.NIM I ______________________
OSOITE ___________________
P U H E L I N ________________________

Tulikivi*

The New Alberene Stone Company Inc.

PO
" ‘ Box 300. Schuyler. Vuguua 22969 UI
USA
804-831-2228, 804-831-2677

L:

ilmapiiri eri kansojen välillä
antaa toiveita myös aseriisun
nan edistymisestä maailmas
sa.
Veteraanit antavat tukensa
Helsingissä vuonna 1975 pi
detyn ETYKin ja Wienissä vii
me talvena päättyneen jatkokouksen päätösasiakirjojen
toteuttamiselle.
Veteraanit korostavat myös
yhteistyön merkitystä nuori
son ja kansainvälisten nuori
sojärjestöjen kanssa. Kehi
tysmaiden perusongelmien ja
ympäristökysymysten ratkai
semista pidetään rauhallisen
kehityksen välttämättöminä
edellytyksinä.
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Liisa A. Liedes

Arvo Oja

Arvo Häkkinen

LUNENBURG, MA - Arvo Oja,
73,867 Northfield Road, kuoli
heinäk. 24,1989 kotonaan.
Oja syntyi Ashbyssä lokak.
28, 1915 Alexander ja Hilma
(Haarala) Ojan perheeseen.
Hän oli eläkkeellä oleva kattilanvalmistaja Dillon Boiler
Worksilta.
Oja oli myös toisen maail
mansodan sotaveteraani ja
sai palveluksistaan purppurasydämen.

GARDNER, MA - Arvo O. Häk
kinen, 81, Everett Acres, Belchertown, entinen gardnerilainen, kuoli elok. 1, 1989
Mary Lanen sairaalassa Waressa.
Häkkinen syntyi Kotassa
Suomessa helmik. 16, 1908
Otto ja Bertha M. (Wirinan)
Häkkisen perheeseen ja saa
pui Gardneriin vuonna 1910.
Hän valmistui vuonn 1927
Gardnerin High Schoolista
sekä myöhemmin Stockbridge Schoolista Massachsettsin yliopistosta vuonna
1930.

Kaipaamaan jäivät vaimo
Elizabeth R.(Smith)Oja; poika
Alexander A. Oja, East Hamp
ton, Conn.; neljä tytärtä, Patrica A. Saari Florida, Pamela J.
Vuodesta 1939 vuoteen
Darcy, Greensboro, N. C., 1948 hän työskenteli Gar
Katherine H. Benoit, Ashburn- dnerin kaupungin palveluk
ham ja Ellen R. Miller, Lowell; sessa.
kaksi veljeä, William ja Ernest,
Vuonna 1973 hän jäi eläk
Townsend sekä useat lasten
keelle Belchertown Staten
lapset.
sairaalasta, jossa hän oli työs
Hautaustoimisto Bosk Fu kennellyt 35 vuoden ajan.
neral Home, 85 Blossom St.
Häkkinen kuului Suomi-Seu
huolehti hautauksesta.
raan
ja FinnishAmericanClub
Hautaaminen tapahtui Hillof
Saimaan.
siden hautausmaahan Townsendissa.
Kaipaamaan jäivät käly Antena M. Häkkinen, Gardner;
ystävä Helena Goulding, Bel
N ew ton-B artlett
chertown sekä sisarusten
lapset.
HAUTAUSTOIMISTO
Vainaja
haudattiin
hil
Tel. (603) 863-2113
jaisuudessa Wildwoodin hau
42 Main St., Newport, N.H.
tausmaahan.

©

NORDGREN

HAUTAUSTOIMISTO
300 L i n c o l n S t r e e t , W o r c e s t e r ,
P u h e l i n 852.2161

Mass.

ARTHUR R. NORGREH

SAWYER-MILLER
HAUTAUSKAPPELI

". . . te olette Jumalan vil ku tie .. .se oli kovaksi tallattu.
Siemen putosi tielle, tien ojelysmaata". (I Kor. 3: 9)
heen. Sydämesi maaperällä
Jos olet uudestisyntynyt ei ollut vastaanottokykyä.
Jumalan Pyhän Hengen ja Sielunvihollisen "linnut” no
Sanan kautta, olet kokenut peasti söivät kylvetyn sieme
suuren armon. Sinusta on nen - Jumalan Sanan.
tullut Jumalan viljelysmaa.
Kului aikaa. Sydäntäsi oli
Oletko tietoinen siitä kuinka tallattu. Mutta siihen oli myös
kallisarvoinen olet Jumalan tullut murtumia, rakoja. Jäl
silmissä? Sinut on siirretty leen uskollinen kylväjä lähti
pimeyden valtakunnasta kirk kylvämään. Jälleen ’;’hyvää,
kauden valtakuntaan. Sinua katoamatonta siementä” - Ju
hoitaa itse Jumala.
malan Sanaa - kylvettiin sydä
Mitä on tapahtunut ’’pals mesi maaperälle. Sen pin
tallasi” siitä lähtien kun sait nalle oli muodostautunut mul
armon tulla uskoon? Joskus taa kaikista hyödyttömistä,
on hyödyllistä katsoa men kuolleista kasveista joita olit
neisyyteen. Ei niin, että al vuosien mittaan sydämessäsi
kaisimme jälleen surkutella kasvattanut. Sydämesi pin
kaikkea entistä, tuskailla siitä, nalla oli nyt rakoja, ja multaa,
vaan siksi, että ymmärtäisim mutta sydämesi palsta oli vie
me täydellisemmin sen ih lä "kallioperäistä maata". Kyl
meen joka on tapahtunut e- väjä heitti siemenensä. Se
lämässämme kun tulimme us putosi multaan, nousi nopeas
koon - ELÄVÄÄN USKOON. ti oraalle. Mutta . . . "hyvän
Kuinka tämä uskoontulo ta siemenen" - Jumalan Sanan pahtui sinun elämässäsi?
tähden tuli elämääsi vainoa,
Ev. Matteus, Markus ja Luu ahdistusta, ehkä pilkkaa . . .
kas Jeesus puhuu ihanan ver- O raspaloi” kuumuudessa”. Ei
tauksen” kylväjästä,jokameni ollut juurta.
kylvämään”. Tässä kuvaan
Jälleen kului aikaa. Kallionollisessa opetuksessa Jee peräiseen maahan tuli kovia
sus tuo nähtäväksemme neljä iskuja, murtumia. Rikkaruo
erilaista maaperää, joista vain hot, hyödyttömät kasvit nou
yksi oli ’’hyvää maata” . Joskin sivat, lakastuivat, kuolivat ja
tässä tarkoitetaan neljää ih- muuttuivat mullaksi.
Mul
mislaatua, niin kuitenkin tätä takerros tuli paksummaksi.
kuvaannollista kieltä voidaan Ohdakkeet ja orjantappurat
sovelluttaa yhteenkin hen lisääntyivät; ne menestyivät
kilöön. Tällä kertaa juuri si mullan pinnalla. Taasen tai
nuun. "Katso, kylväjä meni vaallinen kylväjä lähti kylvä
kylvämään”.
mään. Siemen oli hyvää. Olit
On tärkeää muistaa, että ahdistettu; elämäsi oli tukah
kylväjä ona aina Jeesus, vaik duttavaa. Sydämesi maaperä
ka hän käyttää opetuslap oli pehmentynyt. Siemen me
siansa tyätovereinaan. Jon ni sisälle, nousi oraalle, ja al
kun henkilön tai tilanteen koi kasvamaan. Mutta siinä
kautta Jeesus tuli sydämesi ohessa kasvoivat myös orjan
palstalle ja heitti sinne ’’hy tappurat. . .roskakasvit. Uusi
vää siementä”. Mutta sinun kasvi, hyvän siemenen kasvi
sydämesi oli niinkuin läpikul "tukehtui.. .elämän huoliin, rik

KESKUSTASSA
SIJAITSEVA
FRANK H.

M I LES
COMPANY

139 (UM ST, riTCHlUN

1158 Main St., Holden, MA
Hautatoimituksia
vuodesta 1896

M ay
Funeral Service
HAUTAUSTOIMISTO
RUSSELL W. MAY
Palvelusta Norwoodille ja
ympäristölle
85 Nichols St., Norwood, MA
Puhelin: 762-1509

BOSK FU N ER AL HOME
85 BLOSSOM ST., FITCHBURG, MA TEL. 342-3635

kauteen, ja hekumoihin".
Kylväjä on uskollinen. Erään
kerran Jeesus seisoi jälleen
sydämesi palstan reunalla.
Maaperää oli muokattu - kär
simyksien kautta. Sydämesi
oli murtunut - haavoja täynnä,
ahdistuksissa, tukahtumaisillaan . . . Kylväjä heitti sieme
nen, ja tällä kertaa se putosi
"hyvään maahan”. Siemen
upposi hyvään maahan, nousi
oraalle, kasvoi, kantoi ja antoi
HEDELMÄN. Vihdoinkin he
delmä!
Ensimmäinen hedelmä oli
juuri uudestisyntyminen us
kon kautta Jeesukseen Kris
tukseen. Sitten tuli muut he
delmät, rakkaus, ilo, rauha Py
hässä Hengessä jne. Kävikö
sinun näin? Entäs nyt, kuinka
on viljelysmaan laita? Hyvän
maan tuntomerkki on hedel
mällisyys. Oletko hedelmälli
nen? Vai ovatko rikkaruohot,
kuivuus, laiminlyönti palstan
hoidossa saaneet tehdä tu
hoa kallisarvoisessa viljelys
maassa? Huonosti hoidetun
Hengellisen kasvimaan mer
kit ovat rakkaudettomuus, ilon
puute, rauhan puute, innon
puute, haluttomuus asettaa
Jumalan asiat ensi sijalle, uu
distunut kiinnostus maail
maan .. jne. Kuinkas on lai
tasi? Ystävä, jos palstasi tuot
taa heikosti, mene uudelleen
Jeesuksen tykö. Hän tahtoo
auttaa sinua. Hän on viisas vil
jelijä, hyvä puutarhuri. Hän
rakastaa sinua.

Hyvät R aivaajan lu kijat!
Yli viidentoista työvuoden
jälkeen erosin 30.6.1989 teh
tävistäni Suomi-Seura r. y:n
järjestösihteerinä Helsingis
sä. Näinä vuosina olen saanut
tehdä yhteistyötä lukuisien
ulkosuomalaisten yhteisöjen
ja yksityishenkilöiden kanssa,
joita jokaista on mahdotonta
erikseen tavoittaa.
Haluan tämän lehden kaut
ta esittää sydämelliset ja läm
pimät kiitokseni hyvästä ja ra
kentavasta yhteistyöstä, jon
ka toivon Teidän ja Suomi-Seu
ran välillä jatkuvan. Itselleni
tämä aika oli antoisa, ja Teiltä
kaikilta olen oppinut paljon.
Monet työn kautta syntyneet
kontaktit ovat mudostuneet
ystävyyssuhteiksi, joiden us
kon - ja toivon - kestävän.
Kiitän saamistani lukuisista
tervehdyksistä, ja toivotan
Teille onnea ja menestystä tu
levissa vaiheissanne.
Laukkoskella heinäkuussa
1989

Auli Talvi
Jaakkola
SF - 07150 Laukkoski

Serving All Faiths

FU N E R A LS • CREM ATIO NS • REMOVALS
S e rvice s W ith in Y o u r M eans
L oca l o r D ista n t
henkilökuntaan kuuluu suomea puhuva henkilö

Palvellut monta suomalaista sukupolvea
Howard J. Miller, hautaantoimittaja 354-6778

Our convenient location,
easily accessible from
all parts of city and
suburban towns
Ground Level Entrance
AMPLE OFF STREET AREA FOR PARKING
IN COMPLIANCE WITH FTC

M O O R C R O FT
H A U TA U S TO IM IS TO
31 M yrtle Ave. F itc h b u rg . MA
Puh 343-7137
Y stävä llinen palvelu

PARKKAUS PAIKKA
R ic h a rd c M o o rc ro ft
S te p h e n R. M o o rc ro ft
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"Seagull” by Millie Wiskarl

Oils and watercolors by M illie Wiskari
to be exhibited in Stony Creek, Conn.
An exhibition of richly hued
oils and watercolors by a Rhode
Island artist, Millie Wiskari, is
opening in Stony Creek, Conn.,
on Aug. 27.
The show, which features
landscapes, seascapes and
portraits, will run through Sept.
13. Sponsored by the Friends of
the Willoughby Wallace Memo
rial Library, it will be held at the
library, 146 Thimble Islands

Road.StonyCreek. TheFriends
organization arranges exhibi
tions at the library’s gallery
through the year, with the par
ticipating artists selected by an
art jury.
Wiskari’s paintings were last
exhibited last September and
October in Finland. Her show
•opened as part of an annual
celebration of friendly Finnish-

American relations known as
"America Days.” The obser
vance,- held each year in a dif
ferent Finnish city, was staged
last September in Kuopio.
Wiskari is American born, but
both her parents came from
Finland.
She received a bachelor’s
degree in art at Hunter College
in New York City. She is current
ly completing a group of three

large paintings forthe NewYork
headquarters of Finnair.
Following the opening recep
tion on Sunday afternoon, Aug.
27, her Stony Creek exhibition
can be seen during library hours
-Monday through Thursday from
11 a.m. to 9 p.m. and Friday and
Saturday from 11 to 5.
The Stony Creek exit on In
terstate 95 is No. 56.

The Artist
The art of Millie Wiskari aims to share
With everyone her wonder, even awe
At all the gifts that life and nature hold.
Her work is influenced by where she lives:
Amid a stand of lakeside pines and oaks,
Of mountain laurels and of birches, too.
It is a place where birdcalls fill the day.

B u rb a n k F a ir
c o ffe e booth
The Finnish Coffee Booth for
the Burbank Hospital Fair
needs your help.
There will be a meeting at 10
a.m. on Friday, August 25 at the
home of Joyce Hannula to ad
dress envelopes and develop
telephone lists for the Coffee
Booth. Lunch will be served.
There will also be a Karjalan
piirakka cooking class on Sep
tember 12. Mimmu HartialaSloan will be the instructor.
Call Joyce Hannula 8740629ifyoucancomehelpatthe
meeting or wish to attend the
cooking class.

Immigrant
Kantele players
Joyce Hakala, Director of the
kantele ensemble, Koivun Kai
ku, is researching the lives and
musical legacy of Finnish im
migrant kantele players who
came to the U.S. and Canada
between the years 1880-1930.
She is especially interested in
information regarding Katri
(Katarina) Haanpää Oksanen.

Her oils and watercolors seek to catch
A special fleeting moment in a world
Of ever-changing nature, rend'ring it
With realism specially perceived,
Or allegory that can strip the leaves
From trees and broodingly direct one’s eye
Onto a forest’s giant blackened king.
A portraitist as well, she goes beyond
Mere likenesses to capture what she sees
Within her subjects’ personalities.
Such portrait work she concentrated on
While bringing up four children, and she chafed
At being so pressed she could not spend the time
She wanted in those years with brush in hand.

Katri was born in 1893 near
Haapavesi, Finland, and emi
grated "to America” (place un
known), where she established
a kantele ensemble comprised
of four people.
If you have any information
about Katri Oksanen, the other
members of her ensemble, or
any other immigrant kantele
players, please contact Joyce
Hakala at 926 17th Ave. S.E.,
Minneapolis, MN 55414 or call
(612) 331-5819.

But now that she and husband, Werner, live
Alone in Charlestown in Rhode Island, she
Can stand for hours in her studio
And only notice when the shadows creep
Upon her easel that the day is done.
Among her late commissions is an oil
Of towering Finnish birches for Finnair.
Her parents both were Finns: Chicago was
Where she was born. She earned an art A.B.
At Hunter College in New York, and there
She also took up sculpture, etching, too.
Her paintings were last shown last fall abroad:
In Finland at a Finnish-U.S. fete.
An early viewer said they "glow like jewels."
Werner Wiskari

August 14 marked the
100th anniversary of the found
ing of the former Aamunkoitto
(Daybreak) Temperance Socie
ty of Fitchburg.
The first members to take the
pledge to abstain were H. H.
McLean, Matti Nisula, Johan
Tiilikkala, Fredriika Tiilikkala,
Maria Hollanti, Sakarias Nikkarikoski, Tuomas Parkka, Jacob
Köykkä. Lena Asiala, Anders
Syrjä, Tilta Helenius, and F. F.
Palo, according to an article by
"A. K.” in an old temperance
almanac.
Aamunkoitto eventually built
its own hall on Grove St. during
the 1920’s.
But financial difficulties set in
and the society lost title to the
hall.
According to "Appendix B” of
The Finnish Imprint (edited by
Liisa A. Liedes), Aamunkoitto
ceased activity in 1933.

Millie Wiskari painting a daughter’s portrait

Subscribe
to
Raivaaja!
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Finnish-American
T ranslators Association
To all present and prospecive members:
Anyone who attended the
Seattle FinnFest meetings can
tell you that Finnish American
Translators Association is off to
a great start. The workshop that
preceded the organizational
meeting generated a good deal
of interest and enthusiasm.
I heard one person say that it
was the highlight of her day.
High praise when you consider
the kind of attractions it was
competing with.
Hats off to Anja Miller, Aili Bell,
Leo Vuosalo and Steve Stone.
For those of you who may not
be familiar with FinnFest, it is an
annual ethnic festival held in
places where there is a sub
stantial population of Finnish
descent.
FinnFest 1990 will be at Suo
mi College in Hancock, Michi
gan from July 26 - 29th and in
Lake Worth, Florida in March
of 1991.
Programs run the gamut from
movies and videos (this time a
marvelous comedy on film and
the incomparable Loukinen vi
deos depicting the lives of Finns
and others in Michigan’s Upper
Peninsula and Minnesota) to
lectures on everything from his
tory to literature to ethnic
cooking.
There is music and dance,
(mostly folk and social); panel
discussions and workshops,
(including FATA’s); and busi
ness meetings of various or-

ganizations.
There are demonstrations of
traditional crafts, displays by
Finnish firms, exhibitions by
women gymnasts ( the troupes
from Finland really do rhodern
dance), athletic competitions
and of course the ’tori’, selling
everything from books to bag
atelles.
Add bi-lingual church ser
vices, banquets, and meeting
with friends who share your
interests, and you will under
stand why each FinnFest is usu
ally followed by a few days of
rest and recuperation.
We are now a member orga
nization of FinnFest USA. Their
permanent address is FinnFest
USA, 636 16th Street, Owatonna, MN 55060.
Another organization with
which we share common goals
is the Finnish-American Litera
ry Heritage Foundation, P.O.
Box 1838, Portland, OR 97207.
Their last newsletter contains
John Virtanen’s inspiring ac
count of Friberg's translation of
the Kalevala and of the efforts
that produced funding for the
book. I hope we can develop the
kind of persistence and coop
eration that produced such
wonderful rfesults.
Those of you who are interes
ted in non-literary translation
will note the first topic in the list
near the end of the minutes:
investigation of a certification
program for translators. I have
some very preliminary and scat
tered information on the sub
ject.

One of our members, Ritva
Cederström, has completed a
Translation Research and In
structional Program at the State
University of New York at Bing
hamton and is certified as a
Dear readers of RAIVAAJA
translator of Finnish.
At the end of June I resigned
I called SUNY to ask if the cer
from my job at Suomi-Seura tification examination was open
(Finland Society, formerly Suo to everyone, but was told that it
mi Society) in Helsinki, after fif was given only to those enrolled
teen years.
in the program. SUNY also has a
During these years I had the weekend translators’ con
pleasure of working together ference each summer, offers
with and getting to know peo translation courses and work
ple, societies, associations, shops throughout the year, and
groups etc., interested in their puts out a publication for tran
Finnish origins, Finland and the slators. The head of the pro
Finnish language andculture. It gram is Marilyn Rose, TRIP,
is impossible to reach each and SUNY, Binghamton, NY, 13901.
every one of you individually.
There is also an American
I therefore take the oppor
Translators
Association in exis
tunity through this paper to
thank you all for good coopera tence which grants accredita
tion which I hope will continue tion to members, but they do not
between you and Suomi-Seura. yet have accreditation in Fin
For myself, these years have nish. Should the Board inves
been most beneficial and I have tigate the possibility of FATA's
developing its own accredita
learned a lot from all of you.
Many contacts have also de tion or certification procedures,
perhaps in collaboration with a
veloped into lasting friend
university where Finnish is
ships.
taught? I would like to hear
Thank you!
suggestions.
Auli Talvi
The second point on the list I
Jaakkola
referred to above is the stimu
SF-07150 Laukkoski
lating and sustaining of mem
Finland

Letter to
the Editor

bership. We welcome any ac
tions or suggestions toward
that end.
Even though I have been
pleasantly surprised by the res
ponse to FATA, I realize that we
area rather specialized interest
group and have only a limited
membership to draw on.
Our Articles define two types
of membership: those who par
ticipate actively in Association
activities up to and including
holding office, and those who
opt for a more limited participa
tion but still have voting rights in
the organization. We hope you
may know people we have not
yet reached who might be in
terested in joining in one ca
pacity or the other.
I feel personally a little delin
quent regarding point three:
developing lists and sources of
publications and other helps for
translators. That was one of our
first goals, but it seems to have
gotten sidetracked by the char
ter, workshop and other mat
ters. I would very much appre
ciate receiving the titles of any
books you have found useful in
translating, either of the refer
ence or instructional variety. It
would be especially helpful to
get the names of books that
would aid translators of spe
cialized or technical material.
The Data Bank and the Arti
cles of Association are available
on request to Richard Impola,
20 Dubois Road, New Paltz,
NY, 12561.

Oh, how sad!
by Roy Helander
Among the many happy folk
songs, dances and marches in
the score of "Talkootanssit”,
there is one piece of music that
strikes me as being a good
example of that”surullinen suo
malainen laulu" (that sad, sad
Finnish song) that somehow
makes the heart skip a beat and
the tears begin to well up in your
eyes.
How often after hearing some
Finnish pieceof music, thecomment is: "Wasn’t that sad! Why
is Finnish music always so
sad?”
Well, I don’t know the answer
to that question. There are the
usual suppositions: the hard life
of the earlier Finns, a quirk in the
national character, etc.
But this I do know: when that
"sad" melody with its "sad”
words is heard, it does hit
home.
Hannikainen, the composer
of "Talkootanssit” , was given a
wonderful character by Kivi
järvi, the librettist: Marjatta, an
"ottotyttö” (a foster daughter) at
the Isomäki farm, is given se
veral songs in which to express
her tragic teenage love for
someone above her in class.
The composer’s gift for me
lody thrived on this, while Kivi
järvi also put her sorrow into a
poetic form that sounds honest,
not contrived.
Of the three solos, the one in

the second act is a gem. She
sings:
Älkää hautaa sinne tehkö mulle,
minne kaikki vainajanne viety on!
Metsäpolun laitaan itselleni aitaan
kuusten ääreen oman kalmiston.
Sinne viekää! Silloin tiedän:
kesäilloin saattaa joskus ehkä
poikanen,
jota lemmin salaa,
metsästä kun palaa,
tuoda kummulleni kukkasen.
(Don’t make my grave there
where you have taken your other
dead! I'll fence in my own plot near
the forest path, under the Hr trees.
Take me there! Then I will know
that on some summer evenings,
when the boy whom I love secretly
returns from the forest, he may
very well place a flower on my
grave.)
*

The melody is folksongish,
simple and in a minor key that
rises and falls with passion. In
an orchestral suite made up of
"Talkootanssit" music, Han
nikainen gives the soaring
melody to a trumpet.
In the third act, she sings a
farewell as she prepares to
leave. Here the first half of the
song is not as successful melodically, but in the second half
returns to the same melody as
in the earlier number.
Listen for it and see if you
don't agree.

Speaking of the name, Kokkola . . .
by Signe

Did you ever wonder how to rest on a Sunday morning.
Fitchburg’s Finnish Sister City Since there was an eagle’s nest
in the tree, this place was ever
The fiscal year runs from June happened to be called Kokko after known as Kokkola.
la?
1989 through May 1990. The
On land belonging to aSavela
In her stories about Kokkola,
$20 annual dues for that peri
family, there is still a huge
od should be mailed to our Sylvi Möller writes about the boulder. At one time it was cus
Treasurer, the Reverend Alex legends that have long been tomary for the youth of the vil
William Koski, 3060 53rd St. told about the origin of that lage to gather close by, play
name.
Apt. 18, San Diego, CA 92105.
games, and burn bonfires. As a
Perhaps we should recall that result, the area became Kokko
If you have not yet filled out a
Data Sheet, please request a the word kokko refers to a bon la.
Probably a more prosaic ex
copy from me. Any suggestions fire, and that an eagle (kotka) is
for changes in the form of the also sometimes known as a planation is the correct one. It
has to do with an old map, dated
Data Sheet orthe Data Bank will kokko.
One story tells of two hunters 1700, that has been preserved
be welcomed. They were inven
ted from scratch as our group who were having an argument to this day.
It shows a cove named Kokevolved and undoubtedly need about the area where each was
permitted to hunt.
kolahti and its surroundings. It
improvement.
Just then a large eagle flew is believed that this name also
Leo Vuosalo reminds me that into a nearby tree. One of the came to be given to the town.
Finnish-American immigrants’ men shot him, and the spot
In 1500, a Rev. Jakob was
writings and memoirs are very where this occurred came to be captured by the Russians, and
much a part of our interest and known as Kokkola.
he was said to come from Kokshould be published before
Another tale has to do with an kolahti.
they disappear. The Emigration ancient pine tree in whose
As time went on, the name
Institute in Turku is the center shade churchgoers would stop was shortened to Kokkola.
for such activity.
I am indebted to Leo for many
suggestions regarding the con
F innish C u ltu ra l C e n te r
tents of this letter.
presents
Ftichard Impola
More on the FATA next page

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

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

Jyväskylän T e atteriyh d istys K ulissi
in

Talkootanssit

*
Wednesday, August 23 7 pm
Weston Auditorium, Fitchburg State College
Admission $5.00
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Translators organize at FinnFest
Twelve charter members of
the proposed organization met
in Savery Hall at the University
of Washington, Seattle, Wash
ington during FinnFest '89 at
4:00 p.m. on July 14,1989 with
Anja Miller of Brisbane, Califor
nia presiding as temporary
Chairperson.
it was moved, seconded and
carried that this be the charter
and organizational meeting of
the Finnish-American Tran
slators Association.
Richard Impola, who has
been acting Chairperson and
organizer of the Association for
the past year presented a sec
ond draft of the Articles of As
sociation for the FATA which he
and several other interested
potential members had deve
loped. The Articles were signed
by eleven persons on July 14,
1989.
By motion made, seconded,
and carried the Articles were
adopted as presented.
Richard Impola, New Platz,
New York, was nominated and

unanimously elected as Chair
for a two-year term and imme
diately assumed office, with
Anja Miller stepping down as
temporary chairperson of the
meeting.
Steve Stone, Omaha, Neb
raska, and Leo Vuosalo, El
Cerrito, California, were nomi
nated and elected for two-year
terms to the offices of ViceChairand Director respectively.
A motion was approved to
suspend the stipulation of a
two-year term in Article VI, Sec
tion 2 of the articles for election
of Secretary and Treasurer to
permit the staggered rotation of
officers.
Eva H. Erickson, Iowa City,
Iowa was elected Secretary and
Alex William Koski, San Diego,
Caligornia was elected Trea
surer to serve one-term terms.
Attention was given to setting
annual dues. The Chair repor
ted a sum of $136.00 in the
Treasury, collected from those
interested in organizing the*
Association. Richard Impola as

Kalenteri

acting Chair and organizer de
clined any compensation for
duplication, postage and other
expenses incurred during the
past year, stating he wished
them to be his contribution to
the organization of FATA.
Annual dues as high as
$50.00 peryearwere discussed
but opposed as being too high
and possibly discouraging to
the membership even of the
thirty-odd persons who had
each contributed $5.00 to sup
port creation of FATA. A show of
hands survey gave the following
results: two in favor of $15.00;
seven in favor of $20.00; five in
favor of $25.00.
The motion to set annual
membership dues at $20.00
was carried.
By motions made, seconded
and carried the fiscal (annual)
year was set to run from June 1
through May 31 and the Chair
and Treasurer were authorized
to sign all Association checks.
Article VII, Section 2 of the
FATA Articles calling for a mem
bership election of the Nomi
nating Committee was waived
and a motion was passed to
have the Board appoint a No

minating Committee to prepare
a ballot for election at next
annual meeting of a Secretary,
Treasurer and Nominating Com
mittee for two-year terms.
Discussion was held regard
ing the establishment of a FATA
Newsletter to attract mem
bership and to obtain support,
participation in, and publicity for
FATA. It was moved, seconded,
and carried that the Boards
have authority to undertake
publication of a newsletter
and/or other appropriate pub
licity efforts in the coming year.
Suggestions included the pub
lication of information and arti
cles in the four Finnish-Ameri
can newspapers and the dis
tribution of information to ap
propriate organizations in the
USA and Finland. Membership
should be advised to inform the
Board of likely recipients, con
tacts, and approaches for the
distribution of publicity, news,
and information.
It was moved, seconded, and
carried that FATA become a
member of FinnFest USA.
A vote of appreciation and a
round of applause was exten
ded to Richard Impola for his

efforts these past years in ini
tiating and establishing support
for and interest in the creation
of FATA and for arranging the
workshop program for Finn
Fest ’89.
General Discussion of future
direction and activities for the
Board included:
1. Investigation of a certifica
tion program for translators.
2. Stimulating and sustaining
membership.
3. Developing lists and sour
ces of publications and other
help for translators.
4. Studying and developing
publishing priorities and lists of
literary work for translation.
5. Contacting University De
partments with programs of
study in Finnish and other ap
propriate agencies and sources
of aid and information.
A motion was made and car
ried to have the selection of
works for translation as the sub
ject of the FinnFest 90 work
shop program.
The meeting was adjourned
at 5:00 p.m.
Eva H. Erickson
Secretary

C O N N E C T IC U T

Aug. 19 - Program evening and dance, 7:30 pm, Aura Hall, Voluntown. Sponsored by Aura Seura. Tickets $5.00.
Aug. 25 - Evening dance, Tamarack Lodge, Voluntown. Featuring
music by "Talkootanssit" players.
Aug. 26 - Musical "Talkootanssit” , 2 pm, Tamarack Lodge, Volun
town. Play followed by chicken barbecue and dancing.
Au.g. 27-Sept. 13 - Exhibition of oils and watercolors by M illie Wiskari,
Willoughby Wallace Memorial Library, 146 Thimble Islands
Ftd„ Stony Creek. Hours: Mon-Thurs, 11 am-9 pm: F rida ys
Saturday, 11 am-5 pm.
M A S S A C H U S E TT S

Aug. 19 - Sauna S refreshments, 3-9:30 pm, Uljas Koitto Camp,
Suomi Fid., Furnace Pond, Pembroke.
- Dance, 8 pm-midnite, Saima Park S cott Fid., Fitchburg.
Music by Hi-Lites. Sponsored by Finnish American Club of
Saima.
Aug. 20 - Braised beef dinner, noon-1:30 pm, Kaleva Camp, Fort
Pond, Lancaster. Adults: $6.00, Children $2.00. Sponsored
by the Kaleva Society, Inc., Fitchburg.
- Chicken barbecue, 1 pm, Sovittaja Park, Rutland. Spon
sored by Finnish American Club of Rutland. All tickets
advance sale only. Contact Barry Helniluoma: (508) 9284428.
Aug. 23 - Sauna & refreshments, 6:30-9:30 pm, Uljas Koitto Camp,
Pembroke.
- Jyväskylän Teatteriyhdistys Kulissi's production of the
musical '7 alkootanssit", 7 pm, Weston Auditorium, North St.,
Fitchburg State College, Fitchburg. Sponsored by Finnish
Cultural C enter at Fitchburg State College.
- Coffee & dance social, 8 pm, Kaleva Camp, Fort Pond,
Lancaster.
Aug. 26 - Sauna & refreshments, 3-9:30 pm, Uljas Koitto Camp,
Pembroke.
Dance, 8 pm-midnite, Saima P ark Fitchburg. Music by D.
Wells Duo. Sponsored by Finnish American Club of Salma.
- Dance, 8 pm-midnite, Sovittaja Park Finn Park Rd.,
Demond Pond, Rutland. Music by Bert Strömholm. Spon
sored by Finnish American Club of Rutland.
Aug. 27 - Dinner, noon, Uljas Koitto Camp, Pembroke.
Aug. 30 - Sauna & refreshments, 6:30-9:30 pm, Uljas Koitto Camp,
Pembroke.
- Coffee & dance social, 8 pm, Kaleva Camp, Fort Pond,
Lancaster.
Sept. 2 - Sauna & refreshments, 3-9:30 pm, Uljas Koitto Camp,
Pembroke.
- Dance, 8 pm-midnite, Saima Park, Fitchburg. Music by HiLites. Sponsored by Finnish American Club of Saima.
M IC H IG A N

Aug. 27 - Finnish Center Association Golf Fun Day
Farmington Hills. Call 478-6939 for more info.

&

Banquet,

M IN N E S O T A

August 26-27 - Finn Creek Summer Folk Festival, New York Mills.
For further information: (218)385-3481.
N E W YORK

Aug. 5-31 - Exhibit of paintings by Soile Yli-Mäyry, Amos Eno Gallery,
591 Broadway, New York. Theme: "Burnt Horizon". Gallery
open Tuesday-Saturday, 12-6 pm. Tel: (212) 226-5342.
Aug. 27 - Jyväskylän Teatteriyhdistys Kulissi's production of the
musical 'Talkootanssit", 2 pm & 7 pm, Imatra Hall, 740-40th
St., Brooklyn.

All programs subject to change

Finnish Theatre Group
to Fitchburg
FITCH BURG, MASS-A cast of
40 players of the Jyväskylän
Teatteriyhdistys Kulissi ry. will
soon arrive from Finland to pre
sent a lively musical "Talkoo
tanssit", which in Finnish means
a dance following a work bee.
The story is by Erkki Kivijärvi
and music by Ilmari Hanni
kainen. Director of the musical
is Paavo Pirttimaa.

The production will be staged
at Weston Auditorium, Fitch
burg State College, on Wednes
day evening, August 23, at 7:00
p.m.
Tickets at $5.00 each may be
purchased at RAIVAAJA, 147
Elm Street, Hansiin Travel, 701
Main Street; LeBlanc Insur
ance, 376 Summer Street; all in
Fitchburg, and will also be avail

able at the door.
The Finnish CulturalCenter at
Fitchburg State College is
sponsor of this delightful musi
cal and encourages all to avail
themselves of this opportunity
to enjoy a live stage production
from Finland.
Toini Laakso

’’The Herring of O tter Pond”
to Gilbert M. Grosvenor
I. The supple sheets of shining millions shimmered in the pond.
Their schools' twisting silver ribbons curled like luminescent
smoke descending off into the green spring depths of Otter Pond.
Articulate fins like children’s fingers sliced water’s finer edges,
A deft tracery fine and small like a delicate dancer’s chosen steps.
They resewed the borders of their paths with the perfect seamless
stitches of waters reappearing.
The living mirrors of their scales were 100’s of 1,000’s of silver
coins that flipped and spun in the slow springs’ rise
They glinted like sheets of mercury mail shaken out in a sunbeam’s
dash,
Like a million Southface crystal windows reflecting the sun's bright
track,
Or the silent parading edges of some fiery whirlpool of subtly cir
cling fin.
II. Schools of countless herring slid the water's dense parade.
Awestruck me by their wondrous numbers.
Living diamonds, silver dollars, swimming jewels,
All atwitch of one mind,
Every eye like one upon me, a schoolboy spellbound by the fire-emerald
swarms of shimmering, shivering life.
Testimony to the magic that seethes below each surface,
The billion herring of Otter Pond swam me early past the land of
mere words and drowned me in their beauty.

Charles Peltosalo-88

11

RAIVAAJA - keskiviikkona, elokuun 16 - Wed. Aug. 16, 1989

Ruotsinsuomalaisten pääsihteeri Sulo Huovinen toivoo

Yhteistoimintaa
eri maiden siirtolaisten välille
Kesti vuosikymmeniä ennen kuin entinen isänmaaSuomi tunnusti eri puolille
maailmaa leivän perään muuttaneet kansalaisensa. Nyt kun emämaahan
jääneet suomalaiset ja siirtolaiset jo lähettelevät esiintyjäryhmiä ja puhujia
puolin ja toisin, on paljastunut uusi musta aukko yhteydenpidossa: eri maiden
siirtolaisjärjestöt hädin tuskin tietävät toistensa olemassaolosta.
Yhdysvalloissa vieraillut Ruotsin suomalaisseurojen keskusliiton pääsih
teeri Sulo Huovinen toivoisikin nyt pikaista muutosta asiaan, sillä hänen
mielestään amerikansuomalaiset ja ruotsinsuomalaiset voisivat yhdessä
pohtia sitä, miten viedä vieraassa maassa suomalaista kulttuuria eteenpäin.
Sulo Huovinen on itsekin siir
tolainen.
Hänen vanhem
pansa muuttivat töiden pe
rässä Pietarsaaresta Suo
mesta Ruotsiin vuonna 1950,
kun Sulo oli vasta 6-vuotias.
Moni pieni lapsi unohtaa vie
raassa maassa ensimmäisen
äidinkielensä täysin, mutta
Finnish American club of Sai
man vieraana Saiman puis
tossa puhunut Sulo toteaa
onnekseen omistaneensa si
sukkaan äidin, joka "ei kos
kaan antanut puhua kotona
muuta kuin suomea”.
Suomea ja ruotsia jo lap
sena puhunut Sulo innostui
kielistä siinä määrin, että pyrki
myöhemmin Uppsalan ylio
pistoon opiskelemaan niitä.
Niinpä hän tuleekin tällä het
kellä toimeen 6-7 eri kielellä.
Ruotsin suomalaisseurojen
keskusliiton
pääsihteerinä
Sulo on toiminut nyt kolme
vuotta. Liitto ei ole mikään
pieni organisaatio, sillä siihen
kuuluu kaikkiaan noin 46,000
jäsentä ja alajärjestöjä on
170.
Keskusliitolla on Tukhol
man keskustassa oma toi
misto, jossa työskentelee 15
vakituista työntekijää. Liitto
julkaisee myös omaa lehteä,
joka ilmestyy 10 kertaa vuo
dessa.
Työsarkaa riittää niin kes
kusliitolla
kuin
alajärjes
töilläkin, sillä Ruotsissa on
tällä hetkellä Sulon arvioiden
mukaan noin 300,000 suo
malaista.
Tavallaan oman ryhmänsä
muodostavat aikoinaan rajan
taakse
jääneet
Tornionjokilaakson suomalaiset, joita

tällä hetkellä on noin 40,000.
Muu suomalaisasutus on
Ruotsissa keskittynyt suuriin
teollisuuskaupunkeihin. Suur!Tukholma nielaisee yksistään
60,000 suomalaista. Eli kuten
Sulo totesi: Tukholmassa ei
voi enää arvostella ympäris
töä suomeksi ja luottaa siihen,
ettei kukaan ymmärrä...

Siirtolaisväestö
nuorempaa kuin
Yhdysvalloissa
Suomen kieli ei ole ruot
salaiselle yhteiskunnalle ollut
koskaan niin vieras kuin amerikkalaiselle, sillä naapuri
maana ja ajoittama hallitsijamaanakin Ruotsi on tottunut
Suomen tapoihin ja kulttuu
riin.
Siirtolaisuuden päävirrat ovat myös kulkeutuneet eri
maihin eri aikoihin: Huovisen
mukaan Ruotsiin alkoi muut
taa suomalaisia käytännölli
sesti katsoen sen jälkeen, kun
Yhdysvallat sulki ovensa. Ti
lannetta helpotti vielä huo
mattavasti Pohjoismaiden yh
teisten työmarkkinoiden avautuminen vuonna 1954.
"Tästä johtuu se, että Ruot
sin siirtolaispolvi on nuorem
paa kuin amerikkalainen.
Ruotsissa asuvien suomalais
ten keski-ikä on jopa huomat
tavasti nuorempi kuin ruotsa
laisten yleensä", Huovinen
paljastaa.
Eläkeläisten lukumäärä on
ruotsinsuomalaistenkin kes
kuudessa pikkuhiljaa kas
vamassa ja tämä onkin Huo
visen mukaan keskusliitolle
"uusi haaste” .

"Meidän tavoitteenamme
olisi saada lisää suomen
kielisiä vanhainkoteja sen
yhden lisäksi joka meillä jo on.
Erilaisia suomalaisten pyörittämiä tanssipaikkoja sekä ho
telli ja ravintola meillä jo toimii
Tukholmassa”, Huovinen ker
too.

Harrastustoiminta
vilkasta
Ruotsissa
Ruotsin suomalaisseurojen
keskusliitolla on myös Ruot
sissa 2 kansankorkeakoulua,
joissa on yhteensä parisataa
opiskelijaa. Koulut on tar
koitettu jatko-opiskelusta kiin
nostuneille nuorille ja aikui
sille, jotka ovat jo kenties ol
leet työelämässä jonkin ai
kaa.
Myös kirkollinen suomalai
nen toiminta on vilkasta Ruot
sissa.
Huovisen arvioiden
mukaan suomenkielisiä pap
peja löytyy maasta 120. Ku
ninkaanlinnan vieressä Tuk
holmassa sijaitsee maan ai
nut täysin suomalainen kirk
ko.
"Yli puolet keskusliiton jä
senseurojen tapahtumista on
liikuntaa jossain muodossa,
joten melkein jokaisella pie
nelläkin alajärjestöllä on oma
liikuntajaostonsa. Meillä on
myös yli 100 amatööriteatteriryhmää,
parikymmentä
kuoroa ja useampi kymmenen
kansantanhuporukkaa, joista
ainakin pari ryhmää on aivan
huippuluokkaa”,
Huovinen
luettelee ruotsinsuomalais
ten harrastuksia.
"Mutta niin meillä kuintäällä
teilläkin tuntuu olevan yhtei
nen huolenaihe: miten saada
nuoret mukaan järjestön toi
mintaan. Meillä on nyt Ruot
sissa tartuttu viimeiseen ol
jenkorteen: nuorille aiotaan
perustaa oma itsenäinen nuo
risojärjestö, joka saa itse vas
tata varojensa jakamisesta ja
taloudestaan yleensä. Minä
uskon, että tämä on ainoa
keino, jolla teini-ikäiset saa
daan kiinnostumaan yhteisis
tä tapahtumista”, Huovinen
toteaa.

Kielikö
ainut merkki
suomalaisuudesta?
Suomalaisten siirtolaisten lap
silla on tällä hetkellä hyvä
mahdollisuus saada opetusta
äidinkielellään Ruotsissa. Pe
riaatteessa
ensimmäisten
kuuden kouluvuoden aikana
voivat kaikki halukkaat siir
tolaisten lapset opetella luke

Ruotsin suomalaisseurojen keskusliiton pääsih
teeri Sulo Huovinen.
maan ja laskemaan suomek
si.
Vaikka Huovinen pitääkin
tärkeänä nyt saavutettuja etuja, hän ei kuitenkaan ole
vuosien kokemuksen jälkeen
enää varrpa, onko kielen säi
lyminen ainut ehto suomalai
suuden säilymiselle.
’’Minäkin luulin aikoinani,
ettei mitään voi jäädä jäljelle
suomalaisuudesta, jos suo
men kieli katoaa, mutta nyt
olen toista mieltä. Olen täällä
Amerikassa tavannut monia
nuoria 3. tai 4. polven ameri
kansuomalaisia, jotka eivät
kenties osaa puhua sanaa
kaan suomea, mutta jotka ovat erittäin ylpeitä esi-isiensä
perinnöstä ja kiinnostuneita
kaikesta, mikä liittyy Suo
meen.
Samanlaisen asen
teen toivoisin välittyvän ruot
sinsuomalaisten lapsille ja
lapsenlapsille”, Huovinen lau
suu.
’Tieto omista juuristaan aut
taa mielestäni ihmistä luo
maan positiivisen ihmiskuvan
ja kehittymään tasapainoisem
maksi yhteiskunnan jäsenek
si. Oman alkuperänsä tun
nustamiseen ja esi-isien muis
ton kunnioittamiseen ei tar
vita kieltä”, Huovinen painot
taa.

Siirtolaisten
yhteistyö
alulle
’’Tähän saakka vallinnutta ti
lannetta eri maiden siirtolaisjärjestöjen välillä on helppo
kuvata: yhteyttä ei ole pidetty
käytännöllisesti katsoen lain
kaan. Mikä on todella ikävä
tosiasia, sillä mielestäni niin
meidänkin liittomme jäsenille
kuin amerikansuomalaisille
olisi hyvin rikastuttavaa saada

kontaktia muihin siirtolaisiin.
Vaikka eroja olosuhteissa var
masti löytyy, niin periaat
teessa kaikki siirtolaiset osit
tain painiskelevat saman
kaltaisten ongelmien kans
sa” , Huovinen toteaa.
Sulo Huovinen on kiertänyt
Amerikan-matkansa aikana jo
FinnFestit ja New Yorkin
suomalaiskorttelit, käynyt ta
paamassa Fitchburgin suo
malaisia ja matkustanut sieltä
Kanadaan sikäläisiin siirtolaisyhdyskuntiin.
’’Vilpitön toiveeni on, että
yhteistyö siirtolaisjärjestöjen
kanssa lähtisi nyt todella al
kuun, niin että me voisimme
lähettää ryhmiä FinnFesteihin ja täkäläisiä esiinty
järyhmiä voisi taas matkustaa
Ruotsiin, vaikkapa meidän
jokakesäisiin suuriin tanhujuhliimme”, Huovinen selit
tää.
Huovisella on jo suun
nitelmia parin vuoden päästä
pidettävän Floridan FinnFestin varalle, jonne hän aikoo
lähettää
ryhmän
ruotsin
suomalaisia eläkeläisiä. Hä
nen mielestään olisi myös ai
heellista, että suomalaisten
omistamien kansankorkeakou
lujen rehtorit voisivat vierailla
Suomi-Collagessa ja pari opiskelijaakin voisi vuosittain
matkustaa sinne vaihto-oppi
laina.
Huovinen haluaa muistut
taa, ettei virallinen yhdis
tyminen ole järjestöille tar
peellista, ei edes eri maiden
sisällä, sillä erilaisuus on rik
kautta. Tämä tietysti vain sillä
edellytyksellä, että yhteistyö
järjestöjen välillä muuten toi
mii.

Ulla Hovi

EXPERIENCE THE DIFFERENCE

HUHTALA
OIL GO.
MAIN STREET/ EAST TEMPLETON
•LOCALLY OWNED
•OUR THIRD GENERATION
•7 OIL DELIVERY TRUCKS
•13 LICENSED TECHNICIANS
•24 HOUR BURNER SERVICE
•43 YEARS OF DEPENDABILITY
•AUTOMATIC OR CALL IN SERVICE
•NEW CUSTOMERS ALWAYS WELCOME
LOW COMPETITIVE PRICES
VOLUME DISCOUNTS

FU
EL O IL
CASH ON DELIVERY
or w ithin 10 Days
with established credit

MINIMUM 150 GALLONS

CALL 6 3 2 -1 2 2 1
Our service area is from North Rutland to Orange

<v
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Tulevia
tilaisuuksia
Kahviaiset ja tanssit kes
kiviikkoiltaisin heinäk. 5. - elok. 30. klo 8 Kaleva Huvilalla,
Fort Pond, Lancaster. Kaikki
tervetulleita!
Tanssit Saiman Puistossa
lauantaina, elok. 19. p:nä klo
8-12 yöllä. Hi-Lites soittaa.
Järjestäjä FACS. Kaikki ter
vetulleita!

Fitchburg ja ympäristö
Uutispaloja

Bethel-Seurakunta

Tapasimme parisen viikkoa
sitten fitchburgilaisen Raimo
Ahdin Saiman Puistossa, min
ne hän oli poikennut suomalaisine sukulaisineen.
Raimo oli esittelemässä
paikallisia suomalaisnähtävyyksiä äitinsä nuorimmalle

Palapaisti-päivällinen sun
nuntaina, elok. 20. p:nä klo 121:30 ip. Kaleva Huvilalla, Fort
Pond, Lancaster. Sponsori
Kaleva Society Inc. Fitchburg.
Kaikki tervetulleita!

Kana barbecue sunnun
taina, elok. 20. p:nä klo 1 ip.
Sovittajan Puistossa Rutlandissa. Liput etukäteen soit
tamalla Barry Heiniluomalle
(508) 928-4428.

siskolleTaimi Pulkkiselle, ser rannikolle, New York Cityyn ja
kulleen Marjatta Pulkkiselle ja ainakin Niagran putouksille.
toisen serkkunsa tyttärelle Kaikille kolmelle matka oli en
simmäinen Yhdysvaltoihin, jo
Jaana Kalliolle.
Kolmikko oli saapunut Fitch- ten näkemistä varmasti riitti.
Taimi Pulkkinen asuu Val
burgiin Kaliforniasta, missä oli
keakoskella, missä hän viet
viivytty yksi viikko.
Täältä matkaa jatkettiin itä- tää päiviään eläkeläisenä.
Marjatta Pulkkinen on es
poolainen ja toimii opettaja
na Kauppakorkeakoulussa.
Joukon nuorin Jaana Kallio
opiskelee saksaa pääainee
naan Tampereen yliopstossa.
Tähtäimessä on kääntäjän am
matti.

Marjatta Pulkkinen (vas.), Raimo Ahti, Jaana Kallio ja
Taimi Pulkkinen Saiman klubirakennuksessa.

JyväskylänTeatteriyhdistys
Kulissi esittää suomalaisen
laulunäytelmän ’’Talkootans
sit” keskiviikkona, elok. 23.
p:nä klo 7 ill. Fitchburg State
Collegessa. Liput $5.00 ja
niitä saa Raivaajan konttoris
ta sekä ovelta. Sponsori Fin
nish Cultural Center. Kaikki
joukolla katsomaan suoma
laista!
Burbankin sairaalan syysmyyjäisten suomalaiskoju tar
vitsee vapaaehtoistyöläisiä.
Kaikkia innostuneita pyyde
tään saapumaan Joyce Han
nulan kotona perjantaina, elok. 25. p:nä klo 10 aam. pi
dettävään kokoukseen, missä
kirjoitetaan kirjekuoria ja laa
ditaan puhelinlistoja. Lounas
tarjoillaan.
Syysk. 12. p:nä opetellaan
Karjalan piirakoiden leipomis
ta Mimmu Hartiala-Sloanin
johdolla.
Soittakaa Joyce Hannulalle
874-0629, mikäli haluatte
saapua kokoukseen tai olette
kiinnostuneita leivontakursseista.
J ä r j e s t ä m m e m a t k o ja
F lo r id a a n ja
S u o m e e n ja
m in n e t a h a n s a m a a ilm a s s a

Suomenkielinen radiohartaus Hyvät Uutiset lähetetään
joka sunnuntaiaamu asemal
ta WEIM 1280 Fitchburg, klo
8:45 aam.
Yleinen (suomenkielinen) ju
malanpalvelus pidetään sun
nuntaina klo 2 ip. Elm Street
Lähetyskirkossa, 264 Elm St.,
Fitchburg.
Seurakunnan pastorina toi
mii Taimo Majalahti, puh. 3454264.
Erikoistilaisuuksista ilmoi
tetaan tarvittaessa.

Elm St.
Lä hetysse u ra k unta

Sunnuntaina klo 8:30 aam.
Helsinkiläinen lääketietei
den opiskelija Liisa Rankinen radiohartaus New Life ase
saapui Raivaajan toimituk malta 1280 Fitchburg. Juma
seen Worcesterista, missä lanpalvelus klo 9:30 aam.
hänen ystävänsä Irma Szy- Pastori George L. Cory saar
manski (Suomesta kotoisin) naa. Klo 10:30 kahvi- jamehuhuolehtii U. Mass. Medical tarjoilu. Klo 10:45 aam. pyhä
Center’n veripankin toimin koulu kaikenikäisille.
Tiistaina klo 7:00 ill. aikuis
nasta.
ten
kuoroharjoitus. Klo 7:30
Rankinen vietti kaksi kuu
kautta Yhdysvalloissa ja sanoi viikkoillan hartaustilaisuus.
Kahvitarjoilun kustantavat
nauttineensa matkastaan. Ke
sä on ollut kokemusrikas ja Carol ja Richard Mäki.
erittäin mielenkiintoinen.
Messiah Luterilainen
Raivaajaan hän tutustui kah
seurakunta
den "collegan” kanssa. Dean
Elfath toimii U. Mass. Medical
Sunnuntaina, elok. 20, klo
Center’ n veripankin apulais- 9:15 aam. Sunnuntaikoulu ja
lääkintäjohtajana,
Richard
raamattuluokka. Klo 9:30
Evans on poliisilääkäri.
Korkeakoululaisten raamattu
luokka. Klo 10:30 Englannin
kielinen jumalanpalvelus. Klo
2 ip. Suomen kielen Naistenliitto pitää ulkohartaustilaisuuden Helyjä Arvo Rantalan
pihamaalla. Kaikki ovat terve
tulleita.
Sateen sattuessa har
GARDNER, MA - Gardnerin
taustilaisuus
pidetään kirkol
pormestari John Deveau on
la.
ilmoittanut, ettei hän aio enää
Keskiviikkona, elok. 23,7:30
uudelleen asettua ehdokkaak ill. Mäntyrannan hartaustilai
si valittaessa pormestaria suus.
kaupungille syksyllä. Hän ei
Torstaina, elok. 24, 7:30 ill.
kuitenkaan vahvistanut hu
’’Church Growth” työryhmä
hua, jonka mukaan hän jättäisi
kokoontuu. Jokainen seura
tehtävänsä jo ennen virka
kuntalainen voi osallistua.
kautensa loppua.
Syy Deveaun kieltäytymi
seen uuden vaalikampanjan
käymisestä on parhaillaan
Mrs. Rauha Laitinen täyttää
Worcesterissa
oikeudessa
95
vuotta elokuun 25. p:nä ja
käsiteltävä juttu, jossa por
mestaria syytetään kolmen huomioi merkkipäiväänsä avoi
nuoren tytön seksuaalisesta mien ovien merkeissä koto
hyväksikäytöstä
vuonna naan, 74 Corey Hill Road, sun
1985. Deveau on toistaiseksi nuntaina, elok. 20. p:nä klo 1 jatkuu seuraavalla sivulla 4 iltapäivällä.

Deveau ei pyri
uudelleen
pormestariksi

Dean Elfath, Liisa Rankinen ja Richard Evans.

Tanssit

Wanted

S aim an Puistossa

Apple pickers

Lauantaina, elok. 19 p.
klo 8 - 12 yöllä

Sept. 8 - Oct. 6

H i-L ites soittaa

S ulin O rch a rd

Kaikki tervetulleita!

885 Fisher Rd.
Fitchburg, MA

Finnish American Club of Saima

Ashburnham, MA

LYDON & HAASE CO.

Puh um m e suomea

Palapaisti-päivällinen

GIT MATKATOIMISTO

Sunnuntaina, elok. 20 p:nä
klo 1 2 -1 :3 0 iltapäivällä

6 9 M a in S t. L e o m in s t e r
P uh. 5 3 7 -4 5 3 6

Kirkollisia

2 0 9 Fulton St., N o rw o od , Mass. 0 2 0 6 2

P h ..7 6 9 -0 7 1 9

KAIKENLAISIA PUTKITÖITÄ ja LÄMMITYSLAITTEITA
K ylp yhu one ita ia keittiö itä uu diste ta an - T alouskoneita, Am ana
jä ä k a a p p e ja ja p a k a s tim ia . K itc h e n a id a s tia n p e s u k o n e ita

Kaleva Huvilalla, Fort Pond, Lancaster, MA
Aikuiset $6.00

Lapset $2.00

Henry J. LeBlanc Insurance Agency, Inc.

Kaleva Society Inc. Fitchburg
T ä y d e llin e n v a k u u tu s p a lv e lu

J O Y C E I. H A N N U L A C F P
P e rs o n a l F in a n c ia l P la n n e r
7 9 E a s t R d. P O. Box 5 0 0
W e s tm in s te r , M A 0 1 4 7 3

874-0629 or 832-6368

IDS

KIINTEISTÖ - IRTAIMISTO
KODINOMISTAJIEN
AUTO - PALO • HENKIVAKUUTUKSIA

K a ik e n la is ia vakuu tu ksia . . . Puhutaan S u o m e a

NIEM I
INSURANCE
,AGENCY INC.
135 Main Street, P.O. Box 449
Välitetään myös kiinteistöjä

Westminster, MA
Puhelin 874-2921

_____ il
3 7 6 S u m m e r St.
F itchb urg. MA
Puh 3 4 3 -4 8 5 3
E m o E. N iim m aki

71 M ain St.
W estm inster. MA
Puh 8 7 4 -5 3 2 3
G lenn E. N iim m aki
Kevin D. Nivala

S U O M E A P U H U V IA V IR K A IL IJ O IT A
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Maailmanmestari Fitchburgista
FITCHBURG - Fitchburgin
kaupunki voi mainostaa itse
ään maailmanmestarin koti
kaupungiksi, sillä täällä asuva
Don Stratton voitti kevättal
vella American Powerliftin
yhdistyksen maailmanmes
taruuden 65-69 -vuotiaitten
miesten luokassa.
Stratton ryhtyi koettele
maan voimiaan 12-vuotiaana
poikana setänsä Leo Nelson
in kehotuksesta. Setä kyhäsi
hänelle
kotitekoiset nostotelineet, joilla innostunut
poika ryhtyi treenaamaan.
Kuusi vuotta myöhemmin
1941 hän voitti jo ensim
mäisen mestaruutensa Fitch
burgin YMCA:ssa.
Huhtikuinen maailmanmes
taruus kuulostaa uskomat
tomalta otettaessa huomioon,
että vuoden alussa Stratton
kykeni liikkumaan vain käve
lykepin ävulla.
Teollisuusonnettomuudessa
1977 vioittunut lonkka pakotti

nen äitinsä Jennien puolelta.
Hänen isoisänsä Harry Nel
son oli yksi naapurikaupungin
New Ipswichin farmariyhdistyksen perustajajäsenistä.

Strattonin
keskeyttämään
nostopuuhat. "Kuntoni heikkeni pikaisesti ja vuoden lo
pulla jouduin jo turvautumaan
keppiin,” hän kertoo.
Viime vuoden lokakuussa
hänet leikattiin ja lonkka kor
jattiin metalisin osin. Lääkäri
lähetti Strattonin kotiin monin
nostopuuhiin liittyviin varoi
tuksiin. "M uttaen kuunnellut” ,
kertoo Stratton itse.
Maailmanmestaruuden hän
voitti nostamalla 320 paunaa
seisten, 200 paunaa kyykyssä
ja 200 paunaa penkillä. Mes
tari itse ei ollut tyytyväinen
tuloksiin, sillä vielä viisissäkymmenissä hän nosti 570
paunaa seisten, 445 kyykyssä
ja 340 penkillä. Sisukkaana
suomalaisena hän lupasi tree
nata ahkerammin päästäk
seen parempiin tuloksiin tule
vaisuudessa.
Jaffreyssä New Hampshiressä syntynyt ja kasvanut
Stratton on suomalaissukui-

Stratton oli 30-vuotias ryh
tyessään opiskelemaan Brig
ham yliopistossa, missä hän
oli painonnostomestari ja val
mistui journalistiksi. Sen jäl
keen hän jatkoi opintojaan
New Hampshiren yliopistossa
keskittyen opetusalaan. Val
mistuttuaan hän toimi opetta
jana Nashuan alueella pari
kymmentä
vuotta.
Kym
menisen vuotta sitten Strat
ton kiinnostui kiinnteistömarkkinoista.
Viimeiset 45 vuotta Stratton
on treenannut hyvän ystävän
sä Charlie Pellon kanssa.
’’Meillä on oma kuntosali
Charlien kotona ja siellä voim
me treenata meille sopivaan
aikaan,” hän kertoo.

Mestarinostaja Don Stratton.

Vihitty
,

WESTMINSTER, MA - Diana Hannula ja William Trumbley vihittiin toukokuun 27, 1989 First Congregational
kirkossa Westminsterissä. Morsiamen vanhemmat ovat
Joyce ja Lloyd Hannula, 79 East Road, Westminster. Sul
hasen vanhemmat ovat Grace ja Francis Trumbley, Pros
pect, CT.
Saatuaan päästötodistuksenOakmont High Schoolista
morsian jatkoi opintojaan Bentley Collegessa saaden
B.S. oppiarvon tilinpidossa. Hän työskentelee valvojana
Coopers and Lybrand firman palveluksessa Hartford,
CT :ssa.
Sulhanen valmistui Kaynor Technical High Schoolista
ja työskentelee mekaanikkona Schultz Electric Co:n pal
veluksessa New Haven, CT.ssa.
Nuoripari asuu Bethany, CT:ssa.

WESTMINSTER, MA - Suomalainen lasten tanhuryhmä Kuutamo esiintyi First
Congregational kirkon heinäkuussa pidetyissä vuotuisissa Yankee Street Fair
-myyjäisissä.
Kuva: Joyce Hannula

WIN A DIAMOND!!
FROM W O R K ER S 1 CREDIT UNION

STOP IN AT ANY WCU OFFICE

AND REGISTER
TO W IN !!
Just one of the ways w e'll celebrate our
75th Anniversary in 1989.
No Purchase Necessary
No cash value substitute for diamonds or settings.
Must be at least 18 years of age to register.

Diana ja William Trumbley
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DEVEAU...
jatkoa edellissivulta

for Over 75Years
M S I8

u

/ c

u

WORKERS’ CREDITUNION

NCUA

815 Main Street, Fitchburg 345-1021 • 40 Fairmount Street, Fitchburg 343-5810
313 Pleasant Street, Gardner 632-9200 • 12 N. Main Street, Orange 544-2188

asianajajansa kehoituksesta
kieltäytynyt kommentoimasta
syytettä millään lailla.
Mikäli Deveau päättää oi
keudenkäynnin takia jättää
tehtävänsä jo ennen uusia
vaaleja, siirtyy pormestariksi
väliaikaisesti
kaupungin

valtuuston puheenjohtaja Ja
mes Walsh.
Gardnerin entinen pormes
tari jaD eveaun pahimmaksi
vastaehdokkaaksi
arveltu
Gerald St. H ilaire on Deveaun
ilmoituksen jälkeen hyvin
vahvoilla tulevissa vaaleissa.
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Suomen uutisia

Suomen uutisia
Suomi ei ole vielä
tiheästi autoistunut
Suomi ei ole vielä lähelle
kään Euroopan autoistuneita
maita, mitattakoon sitä sitten
asukasluvulla (autoja 1.000
henkeä kohden) tai sitten pin
ta-alalla (autoja neliökilomet
rille).
Autoistunein henkilöautomaa Euroopassa on LänsiSaksa autoja asukaslukuun
verrattaessa ja Hollanti autoja
pinta-alaan verrattaessa. Län
si-Saksassa on 446 autoa
1,000 asukasta kohden, kun
Suomessa on 329. Suomen
luku ylittää mm. Japanin (235)
luvun.
Sen sijaan USA:ssa on auto
joka toisella kansalaisella, sil
lä autoja oli 552 jokaista 1,000
henkeä kohden. Hollanti on
tiheästi asuttu pieni maa ja

Vaasan lääni on Suomen toi
seksi autoistunein (389). Jos
Helsinki jätetään pois Uuden
maan läänin tilastoista ja kä
sitellään sitä erillisenä, niin
eniten autoja on Turun ja Po
rin läänissä, 267,554.

Vanhoja autoja
Suomen autokanta on mel
ko vanhaa, sillä joka kolman
nen auton käyttöönotosta on
kulunut yli 10 vuotta ja koko
henkilöautokannan keski-ikä
on reilut kuusi vuotta.
Joka kolmas vastaantuleva
henkiöauto on Nissan,Toyota
tai Ford, sillä 1,795,908 hen
kilöauton kannasta 574,559
autoa on tämänmerkkisiä. Yh
deksää automerkiä liikkuu

Lentokenttä
laajenee
Helsinki-Vantaan
len
tokenttää laajennetaan.
Työt kestävät koko 1990-luvun. Rakennustyöt on jo aloi
tettu pysäköintitilojen laajen
nuksella.
Uusi kotimaan terminaali
valmistuu vuonna 1992 ja kol
mas kiitorata valmistunee
vuonna 1995.
Nykyinen terminaali vara
taan kotimaan terminaalin
valmistuttua pelkästään ulko
maanlentoja varten.

Nokia teki
suurkaupan
Nokia on ostanut brittiläiseltä
yhtiöltä sen omistaman 50
prosentin osuuden pehmopaperiyhtiö British Tissues
Ltdrstä. Nokia omisti jo ai
kaisemmin yhtiöstä puolet.
Nokia osti yhtiön kokonaan
itselleen noin 340 miljoonal
la markalla.
British Tissues on tarkoitus
liittää pehmopaperialan yrityk
seen, jossa ovat Nokian lisäk
si osakkaina amerikkalainen
James River ja italialainen
Ferruzzi.

Suomalaiset
yleisurheilijat
ratkaisivat tämän vuoden Suo
men mestaruudet Kalevan ki
soissa Turussa. Tulostaso jäi
Suomessa on neliökilometria kohden 5 autoa.
kansainvälisesti vaatimatto
maksi.
Parhaasta tuloksesta vas
niinpä siellä neliökilometriä
Suomen teillä yli 100,000 tasi keihäänheittäjä Seppo
kohden on 121 autoa.
kappaletta ja yleisimmät au Räty, jonka voittotulos oli
tomerkit viime vuoden lopus 81,86 metriä. Naisten puo
sa olivat:
lella parhaan tuloksen teki
Vaikka esimerkiksi Japanis
Nissan 206, 543, Toyota pituushyppääjä Ringa Ropo
sa on suurkaupungeille ja e197,225,
Ford 170,791, Opel saavutuksellaan 6,73.
rityisesti Tokiolla omat autoYleisurheiluvalmentajat us
146,825,
Lada
132,076, Saab
ongelmansa, niin Japani jää
kovat
kuitenkin tulostason
kauaksi autoistuineista mais 121,019, Volvo 115,936, Volks vielä nousevan syksyn kisoi
wagen
108,928,
Fiat
103,263,
ta, sillä neliökilometrille sieltä
hin, muun muassa Suomilöytyy henkilöautoja 76 eli Mazda 77,890.
Ruotsi -maaotteluun.
viisinkertaisesti se määrä kuin
USA:ssa (15), mutta lähelle
Tilaus ja osoitteenmuutos
kään Hollannin lukuja ei
päästä. Suomessa on’autoja
Osoitteen muuttuessa
neliökilometriä kohden 5 au
liittäkää vanha osoite mukaan
toa, sama luku kuin Norjassa.

Nimi

Suomen maaseudun puo
lue on pitkälti henkilöitynyt
Vennamoihin aina siitä asti,
kun Veikko Vennamo vuonna
1959 perusti Pieksämäellä
Suomen
pientalonpoikien
puolueen vihastuttuaan maa
laisliittoon. Puolueen kan
tavana voimana oli tuolloin -ja
on ehkä vieläkin - voimakas
keskustaviha. Veikko Ven
namo asettuikin vuoden 1968
presidentinvaaleissa
Urho
Kekkosen vastaehdokkaaksi.
Porin puoluekokouksessa
tasan kymmenen vuotta sit
ten Veikko Vennamo luovutti
Smp:n johtopaikan pojalleen
Pekka Vennamolle, jolloin
Veikko Vennamosta leivottiin
puolueen kunniapuheenjoh
taja.
Nähtäväksi
jää,
miten
Smp:n käy Vennamoiden ka
dottua täysin sen johdosta ja
tuntemattomampien nimien
vetäessä nyt puoluetta.
Smp:llä on tällä hetkellä eduskunnassa yhdeksän kan
sanedustajaa.

------
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Pekka Vennamo

FINNEXPRESS
FINNTASTIC GROUP FLIGHTS
FINNAIR SCHEDULED SERVICE
W EEKLY DEPARTURES - WEEKLY RETURNS
LOWEST AVAILABLE AIRFARES FROM
NEW YORK $618 - SEATTLE $649
LOS ANGELES $699 - TORONTO $655

Osoite

RULES AVAILABLE UPON REQUEST

M oney saving tax-free connections
from all otner airports in Norm Am erica
Business or Pleasure •

Postinumero.
A hvenanm aalla eniten

UUSI TILAUS □

Suomessa on Ahvenanmaal
la eniten autoja asukkaita
kohden, 482, kun taas, niin ih
meelliseltä kuin se kuulostaa
kin Helsingissä on vähiten
(329) henkilöautoja 1,000 asukasta kohden.

MAKSU $

Muut läänit eivät yllä lähel
lekään Ahvenanmaata, sillä

Suomen maaseudun puolu
een johto uusiutui täysin äs
kettäin, kun puoluetta kym
menen vuotta johtanut Pekka
Vennamo päätti ottaa vastaan
hänelle tarjotun posti- ja te
lelaitoksen pääjohtajan pai
kan. Laitoksen nykyinen pää
johtaja Pekka Tarjanne siirtyy
marraskuun alussa YK:n eri
tyisjärjestön, Kansainvälisen
teleliiton ITU:n pääsihteerik
si.
Vennamon paikan maaseu
dun puolueen puheenjohta
jana peri kirkkoherra Heikki
Riihijärvi ja
pakolaisvas
taisista kannanotoistaan tun
nettu Sulo Aittoniemi pääsi
johtamaan Smp:n eduskunta
ryhmää.
Vennamon paikan liiken
neministerinä perinee kan
sanedustaja Raimo Vistbacka, vaikka julkisuuteen pääs-,
seiden tietojen mukaan pää
ministeri Harri Holkeri on
suunnitellut todellista hallitusremonttia useine ministerinvaihdoksineen ja jopa minis
teriöiden bajoituksineen.
_______ ™ _ _

Yleisurheilun
Kalevan kisat

“1

Henkilöautoja tapaa pohjois
maissa useimmin ilmeisesti
Tanskasta, sillä siellä on 36
henkilöautoa neliökelimetriä
kohden, vaikka Tanska hävi
ääkin selkeästi kaikille muille
pohjoismaille henkilöautojen
määrässä 1,000 asukasta koh
den (316), kun luku on Ruot
sissa 388 ja Norjasa 381.

Smp:n Pekka Vennamo
jättää politiikan

UUDISTUSEII

* A u Y o u r T ravel A

n y w h e r e in the

W

o rld *

FOR RESERVATIONS CONTACT:

USA: 12kk $20.00, 6kk $ 13.00, 3kk $9.00
Ulkomaille 12kk $24.00, 6kk $17.00

TRAVEL
Raivaaja

P.O. Box 600
Fitchburg, MA 01420-0600
Puh. (500) 343-3822

Ha n k i n

)

SERVICE

40 East 49th Street New York, N.Y. 10017
Telephones:
212 832-8989
800 223-0567
"PU H U M M t SU O M IA "
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Suomen uutisia

Suomen uutisia

Pikku-uutisia
Romanialaisilta
evätty
maahantulo

Suomalaisliiga
salakuljetti
huumeita

Kiinnostus
yliopistoihin
vähentynyt

Suomi on keväällä evännyt
maahantuloluvan yli 50 romanianunkarilaiselta, joiden
oli onnistunut paeta Unkariin.
Maahantulolupien epäämis
tä perusteltiin sillä, että Un
kariin paenneilla ei Suomen
ulkomaalaisviranomaisten kä
sityksen mukaan enää ole
suojeluntarvetta.

Useita suomalaisia on van
gittu epäiltynä suuren huu
meiden salakuljetusliigan or
ganisoinnista.
Suomalaisliiga johti salakul
jetusta Tanskasta ja liigan
arvioidaan tuoneen Suomeen
ainakin 75 kiloa hashista.
Kyseessä lienee Suomen
suurin huumeiden salakuljetusjuttu, jota keskusrikos
poliisi parhaillaan tutkii.

Yliopistoihin ja korkeakou
luihin on vuosi vuodelta jätet
ty vähemmän hakemuksia.
Vain lääketieteellistä tiede
kuntaa lukuunottamatta haki
jamäärät laskivat kolmen suu
rimman yliopiston kaikissa tie
dekunnissa.
Opettajiksi koulutettavien
yhteisvalinnassa
luovuttiin
sukupuolikiintiöistä ja vastoin
odotuksia miesten osuus ha
kijoista kasvoi.
Helsingin yliopistoon jätet
tiin hakemuspapereita 13,006
kappaletta, kun luku viime ke
sänä oli 16,990 kappaletta.

Karjalaisia rajan
valvonta
Poliisi
vyöhykkeellä
ylijohtajalle
Suomessa asuvien karjalais nuhteet
ten mahdollisuudet vierailla
rajantakaisissa kotikylissään
näyttävät kasvavan.
Viipurin ympäristöön ollaan
suunnittelemassa säännölli
siä turistimatkoja ja Saimaan
kanavan lähistöllä asuvilla
karjalaisilla on ollut jo tilai
suus vierailla Suomen rajan
vastaisella valvontavyöhyk
keellä, jonne aiemmin on las
kettu vain karjaa.
Karjalaisille tällä neuvosto
viranomaisten tekemällä my
önnytyksellä oli suuri merki
tys, jota arvostettiin.

Eduskunnan oikeusasia
mies Olavi Heinosen mielestä
poliisiylijohtaja Olli Urponen
ei toiminut tasapuolisesti esi
tellessään keskusrikospolii
sin päällikön virkaa hakeneita
ehdokkaita.
Heinosen mukaan Urposen
henkilökohtainen kanta on
saattanut vaikuttaa hakijoi
den ansioiden esilletuontiin.
Ansioiden valikoiva selos
taminen ja puutteellinen ver
tailu on ollut eräälle hakijalle
epäedullista.

Oopperalle
kehuja
Kaksi arvovaltaista englan
tilaista lehteä on kehunut
Paavo Heinisen ja Veijo Me
ren uutta Veitsi-oopperaa, jo
ka sai tänä kesänä ensiesityk
sensä Savonlinnan ooppera
juhlilla.
Sekä The Financial Times
että The Independent kehui
vat Heinisen sävellystyötä,
Meren liberttoa, orkesterin
sointia ja solistien taitoja.

Avoin kirje
Koivistolle
Kristillisen liiton puheen
johtaja Esko Almgren on kir
joittanut avoimen kirjeen pre
sidentti Mauno Koivistolle.
Kirjeessään Almgren pyy
tää Koivistolta kannanottoa
televisio-ohjelmistosta.
Almgren pahoittelee, että
kesällä televisiossa on esi
tetty selvästi pornografisia elokuvia, joiden esittäminen ei
Almgrenin mielestä noudata
videolain henkeä.

SE A TTL E

N EW YORK

Tenniksen suurlupaus 17vuotias Aki Rahunen voitti
Tshekkoslovakiassa nuorten
Euroopan mestaruuden hä
viämättä kisoissa yhtään erää.
Aki Rahuselta odotetaan
nousua tenniksen maailman
listan 100 parhaan joukkoon
aivan lähiaikoina.

Suomenlahti
rehevöityy
Tutkijat ovat huolissaan
Suomenlahden rehevöitymi
sestä. Etenkin itäisellä Suo
menlahdella on odotettavisssa ennätysmäiset levämäärät,
jos vesimassat pääsevät hei
nä-elokuussa sekoittumaan.
Tutkijoiden mukaan Suo
menlahti on jo ennnestään
niin rehevöitynyt, että lisätäydennystä ei kaivattaisi ollen
kaan.
Tutkijoiden mukaan metsä
teollisuuden fosfori päästöt ovat kääntyneet vuoden 1982
jälkeen jyrkkään nousuun.

ONLY FINNAIR COVERS THE WORLD
AND ALL FINLAND, TOO.
LO S A N G E L E S

Tenniksessä
Euroopan
mestaruus

TO R O N T O

HELSINKI

Aki Rahunen, tennislupaus.

Suomi valmis
vapaaseen
liikkumiseen
Suomi on yhdessä Efta-maiden enemmistön kanssa val
mis päästämään 18 LänsiEuroopan maan työvoiman
liikkumaan vapaasti omiin
maihinsa.
Suomi toi kantansa julki asiaa käsitelleissä virkamies
työryhmissä.
Vapaata liikkumista vastaan
ovat Efta-maista Sveitsi ja Is
lanti.
Suomalaiset eivät usko, et
tä vapaa liikkuminen toisi
suurta ryntäystä Suomeen.

Marmorisia ja graniittisia
hautakiviä
BOSLTER Monumental Works
JOHN A. PRATT, omistaja
Route 26, Oxford, Maine
Puh. Norway 743-2673

Only FINNAIR’S Executive Class offers a separate section of
unique chaise-chairs with footrests and extra leg room .. .plus three dinner choices!
Only FINNAIR'S First and Executive Class passengers connecting to another FINNAIR
(light in Helsinki get a free sauna or overnight stay with dinner, too.
For more information, contact FINNAIR, Toll Free 800-950-5000; In New York City 212889-7070. For Cargo or FINNFAST Small Parcel Service, contact FINNAIR Cargo Nationwide,
Toll Free 800-22I-4300.

% f= /N N F U R

NIPPA SAUNAKIUKAITA
Laatuvalmistetta sitten 1930
Nippa 6upreme huoneenlämmittäjiä, Nippa Energy-Maid keskuslämmityslaitteita, Nippa Wild
fire Campstoves, saunakiukaita
ja saunan tarpeita.
Nopea tomitus

Bruce Mfg. Inc. P.O.Box 213
Bruce Crossing, Ml 49912
(906)827-3906
Jttlleen myyjiä halutaan
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Maailman tapahtumia
Passiivinen
vastarinta
tehostuu
Etelä-Afrikassa

Luonnonsäätiö:

M A A I L M A N ER I
K U LM ILTA

Tshernobylin
säteily lähes
hävinnyt
Monien päivittäin käytettä
vien ruoka-aineiden cesiumpitoisuudet alkavat jo olla lä
hellä niitä säteilymääriä, joita
Suomessa mitattiin ennen
Tshernobylin ydinvoimalaon
nettomuutta. Lähes puhtaita
ovat mm. vihannekset, puutarhamarjat ja vilja.
Keskimääräistä enemmän
cesiumia on edelleen kalois
sa metsäriistassa ja sienissä
mutta Säteilyturvakeskuksen
mukaan niidenkään tavano
maista käyttöä ei ole syytä ra
joittaa. Sisä-Suomen pienistä
järvistä pyydettyä kalaa ei
kuitenkaan edelleenkään suo
sitella syötäväksi 2-3 kertaa
useammin viikossa.

Portugalissa
kolmasosa
köyhiä
Portugalin väestöstä kol
mannes elää köyhyysrajan alapuolella, kerrottiin äskettäin
julkaistussa tutkimuksessa.
Tutkimus ilmestyi edistyksel
lisessä Semanario-lehdessä
ja siinä asetettiin henkiinjäämisrajaksi 150 dollaria kuu
kaudessa.
Kolme neljäsosaa Portuga
lin köyhistä on ollut köyhiä
koko elämänsä ajan, kertoi
köyhyyttä tutkinut Bruno da
Costa.
Lissabonin, Setubalin ja Oporton kaupunkien slummeis
sa asuu noin 350,000 ihmistä.
Noin 50,000 Lissabonin ja
Oporton slummiasukeistasaa
apua hallituksen ensi vuonna
alkavasta neljä vuotta kes
tävästä avustusohjelmasta,
kertoi lehti.

Elintarvikkeiden
hinnat kohosivat
Puolassa
Elintarvikkeiden hinnat koho
sivat Puolassa äskettäin jopa
500 prosenttia vapaan hin
noittelun astuessa voimaan.
Lihan säännöstely loppui, ja
hinnat ovat kohonneet nope
ammin ainoastaan toisen
maailmansodan aikana. Jo
pitkään
talousvaikeuksien
kanssa painiskelleet puola
laiset suhtautuvat hinnan
korotuksiin alistuneesti.
Hinnakorotuksia edeltävinä
päivinä ihmiset hamstrasivat
ruokaa niin paljon kuin kyke
nivät ja jonot ulottuivat pit
källe kauppojen ulkopuolelle.
Erityisesti liha- ja maitotuot
teiden hinnat nousivat hui
masti.

Japani tuhoaa
maailman tropiikkeja
sä.
TOKIO, Japani - Japani on
Suurin osa Japanin puunMaailman
luonnonsäätiön
(WWF) mukaan välillisesti vas tuonnista tulee raakana tuk
tuussa isosta osasta maail kipuuna, josta 90 prosenttia
man metsien häviämistä. Ja on peräisin Malesialle kuulu
vasta Borneon saaren pohjois
pani nimittäin on maailman
osasta, Sabahin ja Sarawakin
metsien suurin trooppisen
osavaltioista.
Seuraavaksi
puutavaran tuoja-ja puu tulee
maista, joissa sademetsiä ha tärkein raakakapuun lähde
kataan vauhdilla maan tasal Japanille on toinen eteläisen
Tyynenmeren saarivaltio Pale.
puan-Uusi-Guinea, joka kat
Tuoreessa analyysissaan
taa tuonnista kuusi prosent
Japanin puukaupasta WWF
kehottaa maan hallitusta pi tia.
kaisiin toimiin trooppisen
puun tuhlauskäytön rajoitta
Valtaosa tuontipuusta jalos
miseksi. Lisäksi Japanin pi tetaan Japanissa vaneriksi, jo
täisi kehitysyhteistyössään ta käytetään betonimuotteivälttää hankkeita, jotka vai hin, halpoihin huonekaluihin
kuttavat tuhoisasti ympäris ja talojen sisäpintoihin.
töön.
Mangrovepuusta Japani val
WWF.n ja Japanin trooppis
ten metsien toimintaryhmän
mistaa korkealaatuista pape
(Jätän) yhdessä laatiman ra
ria paino- ja tietokonekäytportin mukaan Japani on vii
töön, kun taas kovan ja peh
meiset 20 vuotta ollut maail
meän puulajin sekoituksesta
man johtava trooppisen puu
tehdään kartonkia.
tavaran tuoja. Vuonna 1987
Raportissa todetaan metsen osuus alan maailmankau
sänhakkuiden aiheuttaneen
pasta oli 29 prosenttia.
pitkin Etelä-Aasiaa tuhoisia
Japani ostaa ulkomailta
trooppista puuta enemmän "seurauksia, kuten eroosiota,
kuin Yhdysvallat tai kaikki Eu toistuvia tulvia, kuivuuskausia
roopan yhteisömaat yhteen ja metsäpaloja.

Äskettäin katastrofaalinen
tulva, joka vaati satoja ihmis
henkiä Thaimaassa, oli metsänhakkuiden seurausta. Sen
jälkeen maa julisti täydellisen
hakkuukiellon.

Etelä-Afrikan mustat aloittivat
uuden rotuerottelua vastus
tavan
kampanjan
äsket
täin. Kampanjan aluksi joukko
sairastuneita mustia aikoo
pyytää hoitoa vain valkoisille
tarkoitetuista sairaaloista.
Kohteiksi valittuihin seit
semään sairaalaan pyrkii kor
keintaan 50 sairasta mustaa.
Kampanjan aloitus on täy
sin väkivallaton ja kontrolloi
tu tapahtuma.

Filippiinit, jonne aiemmat
hakkuut ovat jättäneet laajoja
puuttomia vuorenrinteitä, kiel
si Corazon Aquinon valtaantu
Kampanja kohdistuu Etelälon jälkeen tukkipuun viennin.
Nyttemmin on kielletty myös Afrikassa syyskuun alussa
järjestettäviä vaaleja vastaan.
sahatun puutavaran vienti.
Valkoiset, intialaiset ja värilli
Kielloista huolimatta maas set äänestävät vaaleissa esa kerrotaan edelleen toteu dustajansa maan parlament
tettavan mittavia hakkuita ja tiin,joka on jaettu näiden rotu
puun vienti ulkomaille jatkuu. jen perusteella kolmeen eri
kamariin. Maan mustalla eOttaen huomioon Japanin
valtavan puunkysynnänjasen nemmistöllä ei ole vaaleissa
äänioikeutta.
tuhoisia hakkuita tukevan po
Transvaalin alueen virano
litiikan, maan on tunnustetta
va vastuunsa trooppisten met maiset totesivat kampanjasta
sien häviämisestä ja autetta tiedon saatuaan ohjaavansa
osallistuvat
va kriisin ratkaisemisessa, ra tapahtumaan
mustat potilaat, joilla ei ole
portti vaatii.
hengenvaaraa mustille tar
Siinä valitetaan, että Japa koitettuihin sairaaloihin.
nilla ei ole ohjelmaa sademet
Etelä-Afrikan laki- ja järjessien suojelusta ja sen metsä
tysministeri Adriaan Vlok va
teollisuus suhtautuu asiaan
roitti mustien kampanjan
kielteisesti antamatta tuke saattavan johtaa kaaokseen.
aan muutosvaatimuksille.

NEXT STOP,
SCANDINAVIA
SAS flies non stop to Scandinavia from New York, Chicago, Los Angeles and S eattle
and offers convenient connections to m ore cities throughout Scandinavia.
See your travel agent or call SAS, toll free, 1 -8 0 0 -2 2 1 -2 3 5 0 (in New York City,
call 7 1 8 -6 5 7 -7 7 0 0 ; in Los Angeles 2 1 3 -6 5 5 -8 6 0 0 ).
M ake your next stop Scandinavia, w ith SAS.

£4S.

THE AIRLINE OF SCANDINAVIA

