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Suom i k o u lu ttaa

en iten  insinöörejä
Suomi on. insinöörien luvat

tu  maa. Missään muualla ei 
tuh lata  alkaa Ja rahaa insi
nöörikoulutukseen niin kuin 
Suomessa. Väkilukuun su h 
teu te ttuna  Suomen korkea
koulu issa  opiskellaan in si
nööriksi kolme kertaa enem
m än kuin Yhdysvalloissa ja  
kaksi kertaa enemmän kuin 
Ruotsissa, Saksassa Ja Japa
nissa.

Opistoinsinöörejä on työttö
m änä lähes joka neljäs eikä

EU su u n n itte le e
vapaakauppa-
a lu e tta

Suom i m uodostaa 10-15 
vuoden kuluessa vapaakaup
p a-a lu een  yhdessä  m uun  
m uassa Algerian, Libanonin 
Ja Jordanian kanssa, Jos Eu
roopan unionin tavoitteet Vä
limeren alueella toteutuvat.

Kesäkuun lopulla Välimeren 
rantahietikolla, Cannesissa, 
pidetty EU:n huippukokous 
päätti rakentaa EU:n Ja sen 
ulkopuolisten Välimeren ran
tamaiden kanssa alueen, jon
ka sisällä tehdastuotteet ja  
vähitellen maataloustuotteet
kin kulkisivat esteittä.

EU:n läh ikuukaudet ovat 
täynnä Välimeren politiikkaa, 
kun unioni kääntää ka tse t
taa n  e te lään . EU p itä ä  Jo 
syyskuussa Mallorcalla yli
määräisen huippukokouksen 
ja m arra sk u u ssa  B arcelo
nassa ministeritason erityisis
tunnon, Joissa EU edistää Vä- 
limerl-hankkeltaan.

EU:lla on merkittäviä talou
dellisia ja poliittisia etuja val
vottavanaan Välimeren eteläi
sillä  Ja itä is illä  ranno illa . 
EU:n kauppa Välimeren val
tioiden kanssa on huomatta
van ylijäämäistä Ja maissa a- 
suu kaksi kertaa enemmän 
ihmisiä kuin EU:n Jäsenyyttä 
h ak e n e issa  Itä-E u roopan  
maissa.

diplomi-insinööreilläkään ole 
hurraamista. Insinöörien yli- 
koulutus jatkuu: ensi syksy
nä aloituspaikkoja on jälleen 
liki 5,000.

Turun yliopiston koulutus
sosiologian tutkim uskeskus 
on kartoittanut suomalaisen 
insinöörikoulutuksen eilisen 
]a tulevan sekä aseman kan
sainvälisessä vertailussa. Tut
kijoiden Jouni Hautalan, Ari 
Orelman Ja Pasi Tulkin ra 
portti "insinöörikoulutus va
linkauhassa" on hurjaa luet
tavaa.

Raportin sanoman voisi kite
y ttää  u u d en a jan  euroinsi- 
nöörlin, joka on vain haamu 
entisestä kapea-alaisesta tek- 
nllkkanlkkarlsta. Eurolnsi- 
nööri osaa työllistää Itse it
sensä ellei sattum oisin  ole 
Nokian pitkällä kelkalla Aa
siassa. Suomalainen, poikki
tieteellinen euroinslnöörl tai
taa englannit Ja ranskat, Ja
panin tai kiinan alkeet, mark
kinoinnin perusto tuudet Ja 
hän  osaa myös käyttäytyä 
maailmalla.

S u o m e n  
in f la a t io  
E U -m a id en  
t o i s e k s i  h ita in

Suomen inflaatiovauhti on 
toiseksi h itain  EU:ssa. Hin
tojen nousu oli toukokuussa 
alhaisin Belgiassa: 1.4 pro
se n ttia . S uom essa  h in n a t 
nousivat vuositasolla 1.6 pro
senttia Ja myös Ranskan inf
laatio oli 1.6 prosenttia. Tie
dot Ilmenevät EU:n komission 
tilasto la itoksen  Eurostatln  
katsauksesta.

EU:n keskimääräinen hinto
jen nousu oli 3.3 prosenttia. 
Keskiarvon yläpuolelle nousi
vat Englanti (3.4), Portugali
(4.3) , E span ja  (5.1), Italia
(5.4) Ja Kreikka (9.8).

H-K Photography

Sum m er F estiva l 1995
FITCHBURG, MA -  Suom i-Seura's chairm an Kalevi Sorsa  
(above) was th e  speaker at the 89th  Sum m er Festival, held  
at Saima Park June 30 th  through July 2nd. The festiva l is 
sponsored by the Finnish-American Club o f Saima Inc. and 
it  benefits your newspaper RAIVAAJA and Saima Park. On 
page 2 you'll find Sorsa's speech  in  F innish and in  English  
on page 6. Festival photos on pages 8 and 9.
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• Call for papers for FlnnForum V

• Räty, Halvarl win at World Games

• Roy Helander has some belated comments

• U. S. companies are discovering Finland
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S u o m i-Seuran  p u h een jo h ta ja  
K a lev i S o rsa  p it i o h e is e n  p u 
h e e n  h e in ä k u u n  2 . p ä iv ä n ä  
S a im a n  P u is to n  (F itc h b u rg , 
MA) K esäjuhlilla.

Arvoisat kuulijat,
Tunnen itseni etuoikeute

tuksi, kun saan olla tuomas
sa teille terveiset Koti-Suo
mesta, kotimaasta, vanhem
pien kotimaasta tai isovan- 
hempienne kotimaasta tilai
suuteen, missä Juhlitaan 90- 
vuotlasta R aivaajaa .

Raivata -  sana tuo mieleeni 
raadannan, työn, Jota teh 
dään maan ottamiseksi vilje
lykseen tai tien avaamiseksi. 
Raadetaan perheen, lasten, 
huomisen hyväksi.

Mitä tekee R alvaa ja -leh tl?  Se 
kertoo, työstä, uurtamisesta -  
Ja minulle, Joka nuoruudes
sani toimin Koti-Suomessa 
muun muassa lehtimiehenä -  
R a iv a a ja  m erkitsisi Jotain 
kaukaista, valtameren takana 
olevaa suomalaista voimaa, 
ajatusta, demokratiaa.

Amerikansuomalainen Os
kari Tokol vieraili Suomessa 
lähes 90-vuotlaana 50-luvul- 
la. Minulle, tuolloin p a ri
kymppiselle hän oli vanhus; 
vanhus Ja legenda. Hän oli ol
lut ensimmäisen ykslkama- 
risen eduskuntamme sosla- 
llstl-puhemies, amm attijär
jestön puheenjohtaja Ja hävi
tyn kansalaissodan Jälkeen 
siirtynyt Venäjälle Ja sieltä 
edelleen uudelle mantereelle.

Tämä oli hänen toinen silr- 
tolaismatkansa; ensimmäisen 
hän oli tehnyt jo vuosisadan 
vaihteessa. Nyt uudelleen 
tänne tulleena hän toimi vuo
teen 1950 asti R aiva a ja n  toi
mittajana.

Talous ja työttömyys

Vuosisatamme alun Suo
mesta Oskari Tokoin tavoin 
tänne Amerikkaan lähdettiin

RAIVAAJA -
voim aa, ajatusta, dem okratiaa

leveämmän leivän toivossa. 
Uskottiin, että Amerikan raitti 
oli hiekoitettu kultahlekalla.

En tiedä onko tutkittu kuin
ka paljon paremmin -  tai eh
käpä huonommin -  am eri
kansuom alaiset pärjäsivät 
täällä kuin olisivat pärjänneet 
Suomessa. Se käsitys minulla 
on, että työtä on pitänyt teh
dä paljon Ja että leipä on ollut 
leveämpää.

Suomen kansantuote nousi 
kohisten  koko 80-luvun; 
olimme Euroopan Japani. Eh
dimme Jo kuvitella, että taan
tum at eivät enää ulottu isi 
meihin; että talouden laina
laisuudet olisivat hallittavis
samme, kunnes usean tekijän 
yhteisvaikutuksesta kotoinen 
kansantaloutemme ajautui 
90-luvun alussa kriisiin. Se 
on niin taloudellisesti kuin 
henkisestikin arvioituna pa
hempi kuin 30-luvun kriisi, 
Jota moni pakeni Amerikan 
mantereellekin. Nyt on Suo
mella vain enemmän talou
dellista kestokykyä.

Suomen Ja suom alaisten 
kannalta huolestuttavinta on 
koko 90-luvun Jatkunt lähes 
20 prosentin työttömyys. Siis 
yksi viidestä työikäisestä Ja 
työhaluisesta suomalaisesta 
on työtön. Mikäli tänne rapa
kon taakse tarvittaisiin run
sain Joukoin uutta työväkeä, 
niin olen varma, e ttä  Suo
mesta lähtisi uusi sllrtolals- 
aalto.

Talouden aallonpohja ohitet
tiin kyllä Jo pari vuotta sitten. 
Talouskasvumme on Jälleen 
nopeaa, 4-6 prosentin tasoa. 
Tuotanto tekee taas ennätyk
siä, Inflaatiomme on alhai
nen, mutta työttömyysluvut 
ovat korkeat. Akuutista la-
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masta on selviydytty, mutta 
sosiaalisista ongelmista pa
hin, työttömyys -  varsinkin 
pitkäaikaistyöttömyys -  on 
Jäänyt, kuten näyttää, kroo
niseksi ongelmaksi.

Hallitus on asettanut sen 
puolittamisen tavoitteekseen. 
Se on niin tärkeä Ja niin val
kea, että ettei hallitus Juuri 
multa tavoitteita tarvitsekaan. 
Ja  silloinkin oltaisiin vasta 
Euroopan Unionin keskitasol
la.

Euroopan Unioni

Suomihan on tämän vuoden 
alusta Euroopan Unionin Jä
sen. Ennen kaikkea talou
temme haavoittuvuus maail
massa, missä tletokonenäp- 
pälmlstön äärellä Istuvat va- 
luuttakaupplaat kykenevät 
heiluttamaan vahvojakin kan
santalouksia, Johti Suomessa 
ratkaisumalliin. Jossa euroop
palaisesta Integraatiosta -  
Euroopan Unionista -  lähdet
tiin hakem aan selkänojaa 
kansantaloudellemme.

Suomen laajapohjainen hal
lituskoalitio on ilmoittanut, 
että Suomi haluaa olla ensim
m äisten Joukossa m ukana 
myös Euroopan Unionin inte
graatiota syvennettäessä, eri
tyisesti raha- ja valuuttapoli
tiikan alalla.

Kansainvälinen integraatio 
Ja talousyhteistyö ovat keino
ja, Joilla kansakunnat voivat 
ohjata häilyviä markkinoita 
kansala istensa  parhaaksi. 
Yksityisen Ihmisen karmalta 
tämä voi Ilmetä muun muas
sa siten, että enää el ole pak
ko lähteä umpimähkään työn 
perässä toiselle puolelle maa
palloa, vaan ulkomaiset työ- 
komennukset voivat kuulua

suunniteltuna Ja hallittuna o- 
sana yksilön työuraan.

Suomi-Seura

M aailma on m u u ttu n u t, 
myös siirtolaisuuden kuva on 
muuttunut. Tänään ulkomail
la asuvat miljoona satatuhat
ta ulkosuomalaista ovat levit
täytyneet yli maapallon.

Suomalaissyntyisten kult
tuuriyhteyden vaalimisen rin
nalla Suomi-Seura on asetta
nu t kunnianhim oiseksi ta 
voitteekseen puolustaa ulko
suom alaisten oikeuksia, Ja 
tyydyttää heidän tiedontarvet
taan -  Ja olla avuksi, milloin 
koti-ikävä käy ylivoimaiseksi. 
Suomi-Seura on siten sa a 
massa myös ulkosuomalais
ten etujärjestöjen Ja palvelu
organisaation luonnetta. 
Esimerkkejä:
* jäsenetuja on parannettu, 

samoin JäsenpalveluJa. Meillä 
toimii palveleva puhelin

* olemme lntemet-verkossa
* kykenemme antamaan tar

kat tiedot tai ohjeet kuinka 
menetellä esimerkiksi eläke
asioissa

* palvelemme kielikouluja, 
hankimme tuoreimmat tiedot 
kotimaan tapahumlsta

* uusimme S u o m e n -S ll ta  -  
lehteämme yhdessä lukijoi
den Ja Jäsenten kanssa.

Suomi-Seuran Ilme on tä 
nään uusi. Olemme m ukau
tu n ee t y h te isk u n n assa  Ja 
m aailm assa  tapah tuv iin  
muutoksiin Ja siksi myös etu- 
Järjestöluonteemme on selkiy
tynyt:

* noin vuoden kuluessa al
kavat ulkosuomalaisille ta r
koitetut Suomen talvaskana- 
valähetykset

Lahjoituksia
Raivaajalle

TUKEMISRAHASTO 1995: $8,780.25 + 200 FIM

Chester W. Talixin muistolle
Eira & John Perko, Lunenburg, MA................. $25.00

Isänsä Ja äitinsä
William (Ville) & Aino Esther Ahon muistolle 
William (Ville) Aho kuului Raivaajan Johtokuntaan leh
den täyttäessä 50 vuotta; hän oli myös Workers' Credit 
Unionin johtokunnan Jäsen.
Aino Esther Aho kestitti monia senaikaisia arvoval
taisia suomalaisvieraita Ahon Rannassa Walpole, 
MA:ssa.
Aulis & Alli Aho, Lake Worth, FL Ja
Auvo & Violet Aho, Barefoot Bay, FL..................$50.00

Riku Kilpeläinen perheineen, Dudley, MA......... $20.00
Nimetön............................................................... $10.00

K iitos lahjoittajille!

Tietokonerahasto: $21,788 .52+600 FIM+$5.00 CAN

Päämäärä saavutettu 110 prosenttisesti 

Lähetä lahjoituksesi Jo tänään!

* keskustelussa on ajatus 
u lkosuom alaisten  om asta 
vaalipiiristä, niin sanotusta 
kuudennestatolsta vaalipii
ristä, joka toteutuessaan toisi 
Suomen eduskuntaan myös 
ulkosuomalaisten edustuk
sen.

Suomi-Seura on tehostanut 
myös toimintaansa ulkomailla 
toimivien suomalaisyritysten 
yhteistyön kehittäm iseksi. 
Tämä business rootiksl kut
suttu projekti on laajin kos
kaan to teu te ttu  kam panja 
pienten, Ja keskisuurten ul- 
kosuomalalsyritysten yhteis
työn kehittämiseksi.
Hyvät kuulijat.
R a iv a a ja n  Oskari Tokol on 

haudattu tänne Fltchburgiln. 
Hänen viimeinen leposijansa 
on muiden amerikansuoma
laisten rinnalla, yksinkertai
sen tyylikkäänä Ja arvostetta
van vaatimattomana.

Mutta amerikansuomalais
ten työt puhuvat puolestaan; 
Tokoin Ja muiden vuosisadan 
alun suomalaisten siirtolais
ten parempia oloja Ja yleväm
piä ajatuksia tavoitellut toi
m inta on k a n tan u t hedel
män; Suomesta tulleet Jälke- 
lälslneen ovat valolttaneet ar
vostetun aseman uudessa ko
tim aassaan. Rafoaa/a-lehtl 
Itse on Ilmestynyt 90 vuoden 
ajan.

Samoin kuin uudessa kan- 
salnvälls-polllttlsessa asetel
m assa on Suomen rooli 
m uuttunut, ovat myös R a i
v a a ja  Ja sen taustayhteisöt 
etsineet uusia toimintamuo
toja.

Toivotan 90-vuotlaalle vir
kettä vuosia Jatkossakin, si
sua Ja menestystä. Ja lehden 
tekijöille Ja lukijoille Ja kai
kille Amerikan suomalaisille 
toivotan m enestystä Ja iloa 
elämässä.

Exchange rate
July 6, 1995

1 F i n n i s h  m a r k  = US $ . 2 3 4 7  
1 U S $  = 4 .2 6 0 5

Foreign exchange, New York prices. 
Rates for trades of $1 million mini
mum.

N im ipäivät

Heinäkuun 12 p., Hermanni, 
Herman, Herkko 

Heinäkuun 13 p., Ilari, Lari 
Heinäkuun 14 p., Aliisa 
Heinäkuun 15 p., Rauni,

Rauna
Heinäkuun 16 p., Reino 
Heinäkuun 17 p., Ossi,

Ossian
Heinäkuun 18 p., Riikka 
Heinäkuun 19 p., Saara, Sari 

Salli, Salla
Heinäkuun 20 p., Marketta,

Maarit, Maaret 
Heinäkuun 21 p., Johanna,

Hanna, Hannele, Jenni 
Heinäkuun 22 p., Leena,

Leenl, Lenita, Mataleena 
Heinäkuun 23 p., Olli, Olga 
Heinäkuun 24 p., Kirsti,

Kristiina, Kirsi 
Heinäkuun 25 p., Jaakko,

Jaakob, Jaakoppl

t
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From th e  desk  o f  S tig  Häggblom: K alevi Sorsa n yt Urho
Salma Park, Fitchburg. 89. 

kerta kun Uuden Englannin 
suomalaiset kokoontuivat ke
säjuhliinsa! Tuskin lima olisi 
voinut olla parempi, ja  kun 
Suomesta vielä tuli tunnettu 
henkilö Juhlapuhujaksi, niin 
suuret Joukot lähtivät liik
keelle.

Kalkkien aikojen yleisöennä
tyskö?

RAIVAAJAn nuori päätolmlt- 
tajarouva oli sitä mieltä, että 
tämä oli hänen aikainen en
nätys.

Eräs herrasmies, Joka 70-lu- 
vulla kätteli Urho Kekkosta 
hänen käydessään puistossa 
Ja Jolla nyt oli tilaisuus kätellä 
Kalevi Sorsaa, sanoi näin:

-  Tasoissa ovat. Sorsa toi 
tänne sam an verran yleisöä 
kuin tänne veti alkolnan Urho 
Kekkonen.

Mene Ja tiedä. Jos voimme 
m erkitä aikakirjo ih in , e ttä  
Kekkonen ja  Sorsa eri vuosi
kym m eninä vetivät sam an 
verran suomalaisyleisöä Sai
man puistoon, niin tasoissa 
sitten ovat. Onhan sekin hyvä 
tulos -  vaikkapa molemmille!

Selkeä Ja mallikelpoisen ly
hyt oli ju h lapuhu jan  viesti 
kansalle.
-  Ulkojuhlissa el voi pitkit

tää puhum ista, Kalevi Sorsa 
jälkeenpäin viestitti. Kansa el 
Jaksa pysyä puhujan tahdissa 
m ukana, kun  on puistossa 
paljon muutakin puuhaa.

Sorsa kyllä puhui sisätilois
sa, ääriään myöten täynnä, 
mutta kaiuttimet veivät sanat 
puistoonkin Ja tuossakin Sor
sa voi olla oikeassa.

Viestit olivat selvät nekin. 
"RAIVAAJA" on meille kalkille 
tärkeä lehti, niin täällä asu
ville kuin kotimaankin Ihmi
sille. Suomalaissiirtolaiset oli
vat vuonna 1905 oikealla asi
alla kun lehden perustivat. 
Yksi lehden pitkäaikaisista

toimittajista on Oskari Tokol. 
Sorsa oli tämän merkklmle- 
hen tavannut kun hän lähes 
90-vuotlaana kävi vanhassa 
maassa viimeisen kerran.

Kotimaan asioista kun Ka
levi Sorsa antoi raporttinsa, 
me kalkki kuuntellmme tar
kasti.

Suomi on Jollakin tavalla la
m asta toipunut ja katseet o- 
vat suunnatut tulevalsuuten. 
T uo tan to  on n o u su ssa  Ja 
vienti vetää. Uusi Paavo Lip
posen hallituskin on asialla, 
mutta kalkki el silti ole hyvin. 
Työtilaisuuksia Suomessa el 
ole riittämiin eikä Kalevi Sor
san näkemyksen mukaan ole 
vielä pitkään aikaan.

Yksi niistä järjestöistä Jolta 
Kalevi Sorsa puheenjohtajana 
Johtaa, on Suomi-Seura, Ja 
näin oli luonnollista puheessa 
sivuta myös sitä Ja sen tarjoa
mia palveluksia. S u o m e n  S ilta  
on lehti, Joka palvelee suoma
laisia kaikkialla, kotimaassa 
myös m u tta  e tenk in  u lko
mailla asuvia.

Kuinka paljon suomalaisia 
on vuosien saatossa m uutta
nut Suomesta pois?

Kalevi Sorsa sen meille ker
toi: reippaasti toista miljoo
naa Ihmistä.

Hän myös, Ikäänkuin ohi
mennen mainitsi, että Jos olisi 
nyky isin  ty ö tila isu u k sia  
USArssa parem m in tarjolla 
kuin  tällä hetkellä on, niin 
olisi otaksuttavasti Suomesta 
käsin  voimakas m uuttoliike 
nytkin meneillään.

Tolsin sanoen: muuttoliiket
tä  Jarruttaa tälläkin hetkellä 
se tosiasia, että työtä Ameri
kassa on vähänlaisesti.

Minkälainen henkilö on tä
mä Kalevi Sorsa silloin kun el 
seiso pujuhana korokkeella?
Kirjoittajan tehtävä oli viedä 

puhuja hotelliinsa Bostoniin 
Ja vähän muutenkin seurus-

K ekkosen kanssa

Valtiom ies K alevi Sorsa  a s tu m a s s a  J.F.K. -m useoon.

telia. Joten kai Jotakin voin 
sanoa.

Olimme lisäksi ennestään  
sen verran tuttuja, että mo
lemminpuolista luottam usta 
alusta pitäen oli olemassa . . .

Saim an puiston vieras oli 
neljästi pääm inisterinä aika 
lailla valkeina aikoina Ja piti 
käsissään vastuunalaisia teh
täviä suuren puolueen luotto- 
miehenä. Tulla valituksi puo
lu een sa  p resid en ttieh d o k 
kaaksi viime kerralla oli vain 
melko pienistä asioista kiinni 
loppujen lopuksi.

Oliko Jonk in la ista  k a tke
ruutta nähtävissä ja puhulm- 
meko Istuvasta presidentistä 
Martti Ahtisaaresta?

El ollut katkeruutta havait
tavissa emmekä me puhuneet 
Istuvasta presidentistä. Poli
tiikan teosta kyllä keskute-

llmme paljon, sekä henkilöis
tä että asioista.

Tämä Keuruulla kohta 65 
vuotta sitten syntynyt Kalevi 
Sorsa on kai omasta mieles
tään ollut liikkeellä "kansan 
luottomiehenä" ja  hyvä niin. 
Näin on kai asian laita  vie
läkin. Poliittisena "tuotteena" 
Kalevi Sorsa kai löydettiin 
UNESCO:n eräänä assistent
tin a  P ariis issa  50-luvulla . 
Kuka löysi Ja m iten, ei ole 
täm än kirjoituksen asia sel
vittää, mutta miehen kyvyt ja 
oma ambilttio veivät eteen
päin.

Tunsin selvästi, e ttä  Kalevi 
Sorsa piti Bostonista. Talsi 
tuossa ohimennen sanoa Jo
ta in  siihen su u n ta a n , e ttä  
"kyllä hyödyttää koko suurta 
USA:n y h te isk u n ta a  täm ä 
Boston ympäristöineen . . ."

J . F. Kennedyn m useossa 
vierailimme yhdessä. El ollut 
siihen alkaa kuin runsas tun-

ta so issa

Kuvat: Stig Häggblom

ti, mutta kyllä se Kalevi Sor
salle hyvin riitti, kun oli asi
atietoa ennestään paljon.

Seisoimme m useon p resi
dentin "oval ojjlce'ssa."  hetken 
Ja Kalevi Sorsa tuum aili 1- 
k äänku ln  itsekseen  "kyllä, 
tälläinenhan sen on, tuli siel
lä käytyä, kahdestikin".

Statler Bulldlngln 9. kerros 
p itä ä  s ls ä llä n sä  mm. F in 
nairin täm än alueen toimis
ton. Kävimme Kirsti Kosusen 
luona hoitamassa Kalevi Sor
san m atkalipu t käyttökun
toon.

Kyllä Kirsti Kosunen Fin
nairin hallintoneuvoston pu
heen joh tajan  heti tu n n is ti 
vaikka täm ä astu ik in  ensi 
kertaa tähän tupaan. Mutta 
el siltä sen enempää. Hillitty 
ja  m ielly ttävä tapaam inen  
siltä syntyi. Lentoliput olivat 
kunnossa.

"Näkemiin. H a v e  a  g o o d  
d a y . . ."

P ääpuhuja  S a im a n  P u istossa  n a isseu ra ssa : Norlko H äggblom , K alevi Sorsa  s e k ä  A n n e li Johnson .

Kimmo Kaivannolle 
professorin arvonimi

Suomen presidentti on suo
n u t  kuva ta ite ilija  K im m o  
K aivannolle professorin ni
men Ja arvon. Kaivanto on yk
si Suomen tunnetuimmista Ja 
monlpuolislmmista nykytai
teilijoista. Hänen laaja tuo
tantonsa käsittää m aalauk
sia, veistoksia, grafiikkaa, 
lukuisia Julkisia monumentti- 
teoksia Ja muotokuvia sekä 
tea tte rllavastuksla . Hänen 
töitään on esitelty usein myös 
ulkomailla.

Kaivanto on Maaliskuulaiset 
taiteilijaryhmän Jäsen. Maa
liskuulaiset esittäytyvät par
haillaan taidekeskus Salme
lan kesänäyttelyssä Mänty- 
harjulla. Kaivannolta on mu
kana uusi teoskokoelma.

Kimmo Kaivanto on aina kä
sitellyt töissään moraalisia, 
eettisiä Ja yhteiskunnallisia

kysymyksiä. Hän on taiteili
jana ajattelija, Jolla on herkkä 
omatunto, myötäelämisen tai
to, halu vaikuttaa katsojaan 
teoksillaan Ja kyky herättää 
keskustelua Ja olla siinä it
sekin m ukana. Kaivannon 
työt ovat saaneet laajaa vas
takaikua yleisössä.

Kaivanto osallistui näyttelyi
hin ensi kertaa vuonna 1956. 
Sen Jälkeen hän on esittäy
tynyt monet kerrat suomalai
sissa  yh teisnäy tte ly issä  Ja 
monissa kotimaansa talteen 
esittelyissä ulkomailla. Hän 
on pitänyt lukuisia yksityis
näyttelyltä.

H elsingin Juhlaviikkojen 
Vuoden taiteilija Kaivanto oli 
1982. Samana vuonna oli Sa
ra  H lld6nin ta id em u so ssa  
Tampereella hänen töittensä 
laaja takautuva katselmus.
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Toivo V. Tammi

HUBBARDSTON, MA -  Toi
vo V. Tammi, 84, 21 Wllllams- 
vllle Road, kuoli helnäk. 2, 
1995 sairauden murtamana 
kotonaan.

Hän oli syntynyt huhtlk. 14, 
1911 Worcesterlssa Karl Ja 
Fanny (Tammelin) Tammen 
poikana Ja oli asunut suurim
man osan elämästään Hub- 
bardstonlssa.

Edesmennyt oli työskennel
lyt entisessä Comet Manufac
turing Co.:ssa Ja Harrington 
and Richardson Co.:ssa Gard- 
nerlssa ennen kuin Jäi eläk
keelle.

Tammi kuului Flnnlsh-Ame- 
rlcan Club of Saimaan Ja ko
tikaupunkinsa eläkeläisten 
seuraan. Hän oli ollut Hub- 
bardstonln suunnlttelulauta- 
kunnan Jäsen.

Hän oli toisen maailmanso
dan veteraani.
Kaipaamaan Jäi puoliso Impi 

(Wllnlkalnen) Tammi; tytär 
Diane T. Cushing, Gardner; 
sisko Sylvia Tammi, Hub- 
bardston; kaksi lapsenlasta; 
sekä useita sisarusten lapsia.

Hautaustoimisto Smith, 69 
Vernon St., Gardner, toimitti 
hautaamisen Rural Glen hau
tausmaahan.

Kukkien asemasta vainajaa 
voi m uistaa lahjoituksella: 
Cystic Fibrosis Foundation, 
220 North Main St., Natick, 
MA 01760.

Stanley Kinsman

FITCHBURG, MA -  Stanley 
H. Kinsman, 62, 29 Berry St., 
kuoli helnäk. 7, 1995 sairau
den murtamana kotonaan.

Hän oh syntynyt syysk. 22, 
1932 Fltchburglssa Stanley 
H. Sr. Ja Vieno (Matson) Klns- 
manln poikana. Hän asui 
siellä koko Ikänsä Ja pääsi 
Fitchburg High Schoollsta 
1951. Hän suoritti B.S. tut
kinnon kirjanpidossa North
eastern yliopistossa.

Edesmennyt oli työskennel
lyt toimistovirkailijana Sl- 
monds Saw & Steel firmassa 
28 vuoden ajan. Lähdettyään 
sieltä 1991 hän työskenteli 
Fitchburg State Collegen 
huolto-osastolla kunnes Jätti 
työnsä huhtikuussa sairau
tensa Johdosta.

Hän oli Korean sodan vete
raani.

Kinsman oli Innokas tieto
koneen käyttäjä Ja osallistui 
moniin alan seminaareihin Ja 
näyttelyihin.

Hautaustoimisto Bosk, 85 
Blossom St., huolehti hautaa
misesta Forest Hill hautaus
maahan.

A L F  S u o m e e n k in

Eläinten oikeuksien puoles
ta toimivat ryhmät ovat viime 
vuoden aikana tehneet Eu
roopassa entistä enemmän Ja 
rajumpia hyökkäyksiä, Ja ot
teiden uskotaan kovenevan 
vähitellen Suomessakin. Esi
merkiksi lääketehtaat ovat al
kaneet tiukentaa turvatolml- 
aan hyökkäyksien varalta, 
kertoo Leiraksen tutkim us
päällikkö Tero Karhi.

"Tänä keväänä ollaan oltu

murrostllassa: toiminta radi
kalisoituu täälläkin. Turkis
tarhoja vastaan tehtyjen isku
jen lisäksi se näkyy siinä, että 
meillle on alkanut tulla kir
jeitä  Ja Turussa Leiraksen 
koe-elälntlloihln on yritetty 
Iskeä", Karhi kertoo.

Järjestö istä  radlkaalelm - 
man, 1976 perustetun ALF:n 
ell Animal Liberation Frontin 
nimissä tehdään Iskuja aina
kin 20 maassa.

K a u p a t  a u k i  
s u n n u n ta is in  
H e ls in g in  
k e s k u s ta s s a

Lääninhallitus sallii vähit
täiskaupan sunnuntaimyyn- 
nln Helsingin ydinkeskustan 
liikkeissä elokuun 20:teen 
päivään, lukuuno ttam atta  
sunnuntaita elokuun 13. päi
vää. Aukioloajan poikkeuslu
paa hakivat Helsingin kau
punki Ja Helsingin kauppaka
mari.

Liisa A. Liedes

Smith Funeral Home Inc. 
Ekien E. Bjurling 

Douglas Stone 
Directors

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

MOORCROFT
HAUTAUSTOIMISTO

31 M y rtle  A ve. F itc h b u rg . MA 
Puh. 3 4 3  7137

Y s tä v ä llin e n  pa lve lu

PARKKAUSPAlKKA
R ic h a rd  C . M o o rc ro f t  
S te p h e n  R. M o o rc ro f t

M ay
Funeral Service
HAUTAUSTOIMISTO

R U S S E L L  W . M A Y  
Palvelusta N orw oo d ille  ja 

ym päristölle

8 5  N ichols St., N orw ood, MA 
Puhe lin : 762-1509

SAWYER-MILLER 
FUNERAL HOMES

1 29 ELM ST., FITCHBURG 
H o w a rd  J. M ille r , D ire c to r  P hone  A ll B ra n ch e s  34S-677Ö

Bosk
Funeral Home

A sh b u rn h am  
M em oria l C liapel

33 R. Mnin Street 
Ashhtirnhnm, MA 

(508)827-5700

foBert M. Auchmoody funeral Manxes, Inc.
Poughkeepsie, NY 

452-1680
Hopewell Junction, NY 

221-9234
Fishkill, NY 

896-6166

"Vie p o ts ..."  (Lu. 23:18)
Kallisarvoinen lukija, sinä, 

Joka sanot olevasl uskovai
nen, oletko vielä mennyt läpi 
"Vie pois . . . "  -kokemuksen?
Nämä sanat, "Vie pois . . 

huudettiin Jeesukselle kun 
hän oli tutkittavana Pilatuk
sen edessä. Ketkä huusivat 
sanat? Raamatusta löydäm
me vastauksen: "Niin Pilatus 
kutsui kokoon ylipapit Ja hal
litusmiehet Ja kansan . . 
(Lu. 23:13) -  siis uskonnol
liset, "kunnon Ihmiset". He 
huusivat: "Vie pois . . . "  Ja va
litsivat Barabbaan Jeesuksen 
sijalle.
Uudestisyntyminen tarkoit

taa samaistumista Jeesuksen 
kanssa Juuri tässä kohdassa. 
Tämän takia uskonnollinen 
lihallisuus taistelee sitä vas
taan. On paljon helpompi so
lahtaa (pujahtaa) sisälle u s
konnollisuuden suojam uu
rien turviin Jonkin hyväksy
tyn tavan kautta, kuin seistä 
Jeesuksen vieressä a lasto
mana. paljastettuna, halvek
sittuna, jopa vihattunakin. Ja

sanat: "Vie pois . . .".
Tämä kulttuurluskonnon 

suojam uuri el ku itenkaan  
kestä Jum alan tuomioistui
men edessä. Kalkki, mikä nyt 
on salassa Ja tapahtuu siellä 
suojamuurien sisällä, tulee 
kerran paljastetuksi. Kalkki 
epäjumalat, Joista el hellitetty 
otetta, kaikki tuhoavat himot 
Ja halut, jolta Jatkuvasti tyy
dytettiin, kaikki uskonnolli
nen muotimeno, Jolla yritet
tiin "kunnioittaa" Jumalaa, Ja 
Joka näytti hyvältä Ihmisten 
edessä, mutta oli kauhistus 
Jumalan edessä, kalkki tämä 
kerran paljastuu. Ja tuomi
taan oikeudenmukaisesti.

Mikä sitten kestää Jumalan 
edessä? Jeesu s  Kristus Ja 
kalkki ne, Jotka ovat häneen 
kytketty -  uskon kautta, Jee
suksen veren puhdistamina. 
Jumala näkee nämä ihmiset 
Jeesuksessa Kristuksessa, Ja 
hyväksyy heidät ominaan.

Lukija, voitko sanoa apostoli 
Paavalin kanssa: "Minä olen 
Kristuksen kanssa ristiinnau
littu . . ."? Oletko kuullut 
"Vie pois" huudon korvissasi,

TILLINGHAST -  H autaustoim isto

Danielson, Conn. 
Tel. 203-774-3284 4A S A i

Central Village, Conn. 
Tel. 203-564-2147

EDW. C. HALVORSEN, LYC.
FUNERAL DIRECTORS 

53 1 0  Eighth Avenue, Brooklyn, N.Y. 11220
In continuous service to the community since 1849

Deware Family Funeral Homes
Serving All Faiths & N ationalities

Deware Funeral Home Hannel Funeral Home
W ollaston  C h ap e l H a n n e l C h ap e l

5 7 6  H an co ck  S tre e t 8 6  C o p e lan d  S tr e e t
Quincy, MA 02170 W. Quincy, MA 02169

Directors
A  Scott Deware Matthew Hannel 

(6 1 7 )4 7 2 -1 1 3 7
Affordability Plus Service 

Advanced Planning • Cremation Service Available 
Services Rendered 7b Any Distance 

Affiliated with the J.S. Waterman -  Waring Funeral Homes

Ja kuitenkin seurannut Jee
susta? Vai oletko sinä vain 
vieraillut Golgatalla, nähnyt 
Jeesuksen kärsimyksen, aja
tellut kuinka suuren uhrin 
hän antoi. Ja sitten leijaillut 
perhosen lailla takaisin maa
liman touhuihin liman todel
lista antautum ista Jeesuk
selle?

Jeesus oli ankara tekopy
hyyttä Ja u lkokultaisuutta  
k oh taan . Hän sanoi mm.: 
"Kyllä te, fariseukset, puhdis
tatte  maljan Ja vadin ulko
puolen, mutta sisäpuoli teissä 
on täynnä ryöstöä ja pahuut
ta." (Lu. 11:39). Ja  lainop
pineille, Jotka loukkaantuivat 
hänen  puheestaan, Jeesus 
sanoi: "Voi teitä, lainoppineet, 
kun  te sä ly tä tte  Ihm isten 
päälle vaikeasti kannettavia 
taakkoja, ettekä Itse sormel
lannekaan koske niihin taak
koihin!" (Lu. 11:46)
Tässä huudossa. "Vie pois...", 
langetettiin Jumalan tuomio 
maailman syntien ylle -  Jee
suksessa! Jeesus ristiinnau
littiin, kuoli Ja haudattiin , 
mutta hän myös nousi ylös -  
VOITTAJANA!

Ystävä, ellet sinä ole Kris
tuksen kanssa ristiinnaulittu, 
koullu t, haudattu  Ja ylös
noussut NYT, tässä ajassa, 
niin kalkki sinun syntisi ovat 
vielä sinun laskussasi Ja sinä 
Joudut kerran niiden kanssa 
mennä Jumalan tuomioistui
men eteen tekem ään tiliä. 
Mitäs silloin teet?

Sinä hyvä, kunnon Ihminen, 
mutta vasta uskonnollinen -  
tee selvä ratkaisu  elämäsi 
suhteen nyt, kun vielä eläm
me arm onajassa. Mene si
näkin  "ulkopuolelle leirin” 
Jeesuksen pilkkaa kantaen 
nyt, niin kerran saat seistä 
voittajana hänen vierellään, 
kun hän tulee takaisin maan 
päälle kuningasten Kunin
kaana Ja herrojen Herrana!

Newton-Bartlett
HAUTAUSTOIMISTO

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

M arm oris ia  ja  g ra n iittis ia  
hautakiviä

BO LSTER M onum enta l W orks 
J O H N  A . P R A T T ', om is ta ja

R oute  26, Oxford-, M a ine  
Puh. N orway 7 4 3 -2 6 7 3
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Fitchburg, MA

K irkkouutisia

B eth el-seu rak u n ta

Suomenkielinen radlohar- 
tau s  HYVÄT UUTISET lähe
tetään Joka sunnuntaiaam u 
asem alta  WEIM am 1280, 
Fitchburg, klo 8:45.

Nokian Mieskuoro 
lauloi kuulijoiden sydäm iin

Heinäkuun yleinen hengelli
nen tilaisuus 23. päivänä klo 
2 Iltapäivällä Elm St. Lähetys- 
kirkossa.

Elokuun yleiset hengelliset
tilaisuudet 13. Ja 27. päivinä —.- ■ =
klo 2 Iltapäivällä Elm St. Lä- V i h i t t y  
hetysklrkossa. Tervetuloa 
mukaani
Rukouskokoukset jatkuvat 

entiseen tapaan kodeissa.
Tiedusteluja seurakunnan 

toim innasta voi tehdä puh.
343-9659.

Elm St.
Lähetysseurakunta

Jum alanpalvelus su n n u n 
taina klo 9:30 aamulla. Pas
tori Philip Meher saarnaa . 
Pikkulapsille järjestetty hoito 
Jumalanpalveluksen ajaksi.

Kellokuoro kokoontuu maa- 
nantal-iltalsin klo 7:00.

Kirkkokuoro harjoittelee tiis- 
tai-iltaisln klo 6:45.

H artaustilaisuus keskiviik
koisin klo 2:00 Iltapäivällä.

L au an ta i-llta is ln  klo 6-7 
kirkko on avoinna rukoilua Ja 
mietiskelyä varten.

Messiah Lutheran srk

Keskiviikkona helnäk. 12. p: 
nä klo 7:30 lii. Mäntyrannan 
hartaustilaisuus.

Perjantaina, helnäk. 14. p: 
nä  klo 7:30 111. S k lt Night 
Mäntyrannassa. Klo 7:45 lii. 
Singled Out Freedon Farmilla.

Sunnuntaina, helnäk. 16. p: 
nä klo klo 9:00 pyhäkoulu Ja 
raam attu lu o k k a . Klo 9:45 
englanninkielinen ehtoollis
jumalanpalvelus.

FITCHBURG, MA -  Nokian 
Mieskuoron konsertti äsket
täisillä  Kesäjuhlilla tarjosi 
kuulijoille niin vanhem paa 
kuin uudem paakin suom a
laista musiikkia aina Sibeli
uksesta Kuoppamäkeen.

Monet lauluista olivat kuo
ron johtajan Pentti Tynkkysen 
omia sovituksia. Kurun kant
torina toimiva Tynkkynen on 
Joh tanu t kuoroa viim eiset 
kaksi vuotta. Monet laulajat 
kertoivat kuoron kehittyneen

Mikko Hägg ja Ulla Hovi

Helsinkiläiset Ulla Hovi Ja 
Mikko Hägg vihittiin toukoku
un 20, 1995 Hovin lapsuus- 
k a u p u n g issa  L appeenran 
nassa.

RATVAAJAn lukijat m uista
nevat Hovin vuoden 1989 
kesältä, Jolloin hän työsken
teli lehdessä toimitusharjoit
telijana. Täältä palattuaan  
hän jatkoi opintojaan Tam
pereen yliopistossa, m issä  
hän opiskeli tiedotusoppia Ja 
suomea pääaineenaan.

Oplskeluvuoslensa kesälo
mat Hovi työskenteli toimitta
jana Ilta-Sanomissa. Vuoden 
1994-95 hän toimi äidinkie
len opettajana Etu-Töölön lu
kiossa. Toimittajan työ kui
tenkin kiehtoo enemmän, Ja 
niinpä Hovi palasi alalle aloit
taen työt Ilta-Sanomissa hei
näkuun alussa.

CHOICE INSURANCE AGENCY, INC

Täydellinen vakuutuspalvelu
KIINTEISTÖ - IRTAIMISTO 

KODINOMISTAJIENi 
AUTO - PALO - HENKIVAKUUTUKSIA

376 Summer St.
Fitchburg, MA 

Tel. 343-4853 
Eino E. Niinimäki 

SUOMEA PUHUVIA VIRKAILIJOITA

S 3 !
U S E S

I S U 2 U
S U Z U K I

SUBARU •  MAZDA
Rte. 13, Lunenburg , MA 

(508) 5824911

ISUZU •  SUZUKI
525 John F itch H ighw ay 

F itchburg , MA 
(508) 345-2508

TERVETULOA YSTÄVÄT
ALICE a  EUGENE HEIKKILÄ

tuntuvasti tuona aikajaksona, 
sillä Tynkkysellä on uskoa ja 
innostusta, mikä saa m uut
kin mukaan täysin voimin.

Fitchburgiin Nokian Mies
kuoro saapui 25 Jäsenen voi
min. Kuoron kokonalsvah- 
vuus on 36 laulajaa. Euroo
passa Ja entisessä Neuvosto
liitossa esiintymismatkoilla 
vierailleelle kuorolle m atka 
on ensimmäinen rapakon täl
le puolelle.

A jatus v le ra lu s ta  syntyi 
sekin Tynkkysen aloitteesta. 
Ja  kuorolaiset Innostuivat. 
Päämäärä kun on, toiminta 
vilkastuu. Harjoitukset saa
vat uutta pontta, pitää ryhtyä 
varojen keräämiseen järjestä
mällä erilaisia tempauksia. El 
ole Ihmekään, että  siinä sa
malla myös taso nousee.

Saiman Puistossa saamaan
sa vastaanottoon kuorolaiset 
eivät olleet osanneet varau
tua.

"Tämän parem paa alkua ei 
olisi voinut olla kiertueellem
me", yksi Ja toinen totesi.

"Oikein sydäntä lämmitti Ja 
tippa tuli omaankin silmään, 
kun näki musiikkiin eläyty
neet kuulijat."

Suunnitellessaan Yhdysval
tain ja  Kanadan m atkaansa 
Nokian Mieskuoro el ollut tie
toinen Saiman Puiston Kesä- 
Juhlista. Se, että  Fitchburg 
otettiin m ukaan matkaohjel
maan, oli seu raus väärästä 
puhelinnumerosta. Nokialta 
oltiin soittam assa Washing
ton, D.C.:hen, m utta toisessa 
päässä olikin Raivaajan toimi
tus.

Lopputulokseen eli siis tä
hän Kesäjuhlien konserttiin 
olivat molemmat osapuolet 
enemmän kuin tyytyväisiä.

B o sto n , MA
Suomalainen Maija Lianko  

on m ukana naistaiteilijoiden 
ryhm änäyttelyssä, m ikä on 
esillä heinäkuun 14. -  eloku
u n  2. päivien välisen  ajan  
Boston Center for the A rts/ 
Cycloramassa, 539 Tremont 
Street.

Näyttelyn työt on valinnut 
Guggenhelmln taidemuseon 
(New York City) ap u la ls -  
kuraattorl Clare Bell.

Taitelijoiden vastaanotto on 
perjantaina, helnäk. 14. päi
vänä klo 5 -  8 lii.' Esittely
kierros torstaina, helnäk. 27. 
p:nä klo 7 -  8:30 111.

Gallerian aukioloajat ovat 
m aan an ta is ta  perjan ta ih in  
klo 9 aam. -  5 111., lauantaisin 
Ja sunnuntaisin klo 1 -  4 lp.

Lisätietoja numerosta 617- 
426-5000.

M erkk ipä ivä
TIFFIN, OH -  Tohtori John  

I. K olehm ainen, joka tunne
taa n  arvokkaasta työstään  
amerikansuomalaisten histo
rian tutkijana ja tallentajana, 
täytti 85 vuotta heinäkuun 2. 
päivänä.

C o n n eau tissa  (OH) 1910 
syntynyt Kolehmainen oli his
torian, politiikan ja valtiotie
teiden professori Heidelberg 
Collegessa (Tiffin) vuosina 
1938-1980. Hän on toiminut 
v iera ilevana p ro fesso rina  
Suomi Collegessa Ja Fulbrlght 
luennoitsijana sekä Helsingin 
että Turun yliopistoissa.

Raivaajan historia (1955) on 
vain yksi monista Kolehmai
sen vuosien m ittaan kirjoit
tam ista kirjoista Ja artikke
leista.

Suomen hallitus on huomi
oinut häntä sekä Suomen Lei
jonan että Valkoisen Ruusun 
ritarimerkeillä.

Suom i-kouluun syksyllä
Hauskaa toimintaa samanikäisten amerikansuomalais
ten kanssa. Ryhmiä lapsille Ja aikuisille. Tietoa Suo
m esta Ja Suom en kielestä. Kahdesti kuukaudessa  
viikonloppuna Maynard -  Arlington -  Bedford -alueella.

Lisätietoja Ja Ilmoittautumiset:
Helena Niiva-Sawyer 36 Brooks St., Maynard, MA 01754 

tai puhelimitse 31.8.95 asti 
Sini Harjunmaa 508-829-4724 

sekä 1.9.95 alkaen 
Helena 508-897-2813

Kaikenlaisia vakuutuksia . . . .  Puhutaan Suomea

M l
NIEMI
INSURANCE
a g en c y ; in c .

135 Main Street, P.O. Box 449 
Välitetään myös kiinteistöjä

Westminster, MA 
Puhelin 874-2921

HUHTALA OIL CO.
198  PA TR IO TS ROAD, EA ST TEM PLETON

• Our own service department to our customers 
• New customers always welcome 

• Our third generation
CALL 6 3 2 -1221

Our service area Is from North Rutland to Orange

HOLDEN, MA -  Jouni Har
junm aa, S in i ja  Hannu Har
junm aan p o ik a , pääsi tänä  
keväänä ylioppilaaksi Käpy
län Iltaoppikoulusta Suomes
sa.

V uoden 1 9 9 4  k esäk u u ssa  
hän sa i p ä ä s tö to d is tu k se n  
W a ch u sett R eg io n a l H igh  
Schooliata.

Harjunmaa on h yväk sytty  
Helsingin yliopistoon, m issä  
hän alo ittaa  op intonsa vuo
den 1996 syksyllä suoritettu
aan asepalveluksensa Suomen 
Ilmavoimissa Tikkakoskella.

P o stim a k su t
S u o m een
n o u s s e e t

Yhdysvalloista ulkomaille 
su u n ta u tu v a t postim aksu t 
nousivat heinäkuun  9. pä i
vänä. Puolen unssin kirjeen 
lähettäminen Suomeen mak
saa nyt $0.60. Seuraavasta 
puolesta unssista  velotetaan 
$0.40 jne. Postikortin lähet
täminen m aksaa nyt $0.50. 
Air gramme maksaa $0.50.

>1 « 1

Järjestämme matkoja 
Floridaan ja 
Suomeen ja

minne tahansa maailmassa

Puhumme suomea

G IT  M A TK A TO IM ISTO

69 Main St. Leominster 
Puh. 537-4536
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The Finnish-American RAIVAAJA
Raivaaja -  strength, thought, dem ocracy

FACS clubhouse at Salma Park was full for speech by Finland Society chairman 
Kalevi Sorsa. H-K Photography

FITCHBURG, MA -  Finland 
Society chairman Kalevi Sorsa 
spoke at the 89th Finnish 
Summer Festival at Salma 
Park on July 2. This Is the 
text of his speech.

I feel privileged being able to 
bring you greetings from your 
native Finland, your home
land, your parent's homeland 
or your grandparent's home
land on this occasion cele
brating the 90-year-old Rai
vaaja.
Raivata [to clear) -  the word 

brings to mind the drudgery, 
the hard work that Is done to 
clear the land for sowing or 
for a roadway. The work Is 
done on behalf of family, chil
dren, tomorrow. What does 
the Raivaaja newspaper do? 
It reports, of labor, hard work
-  and to me who In my 
younger days in Finland 
earned a living as a Journalist
-  Raivaaja was something far
away, Finnish strength on the 
other side of the ocean, 
thought, democracy.

Back In the 1950s, the 
American Finn Oskari Tokol 
visited Finland at the ripe age 
of 90. For me, when I was 20 
years old at the time, Tokol 
was a grand old man and a 
legend In his time. He was the 
first socialist speaker of our 
unicameral Parliament, gen
eral secretary of the trade 
union movement, and upon 
losing the civil war In 
Finland, he moved to Russia, 
from where he migrated to the 
New World. This was his sec-

Students and scholars with 
an interest in the historical 
Finnish-North American ex
perience are Invited to submit 
proposals for papers to the 
d irectors of the upcoming 
conference FinnForum  V: 
"Toward the New Millennium: 
Prospects and Challenges" 
which will be held May 22-26, 
1996, at Laurentlan Univer
sity, Sudbury, Ontario, Ca
nada.

Conference themes include: 
"The Northern Experience: 
Com parative Aspects of 
F innish Settlem ent In the 
Great Lakes Area;" "Strategies 
for Ethno/Cultural Develop
m ent and M aintenance;" 
"Language and Flnnlshness: 
Language as an Ethnic Vari
able;" and "State of the Art: 
Historiographical Perspec
tives."

Other features of the confer
ence Include a banquet and 
reception, evening workshops, 
discussions of Flnnlsh-Amer- 
lcan and Finnlsh-Canadlan 
literature and art, and gene
alogical Issues.

Those who wish to give a 
paper at the conference are 
asked to submit a one-page 
a b s tra c t of their proposed 
paper to the conference pro
ceedings coordinator by Sept. 
15. Suggestions for addltion-

ond trip  as a m igrant; he 
made the first Journey at the 
beginning of this century. He 
was an editor of Raivaaja 
until the year 1950.

The Economy and 
U nemploy ment

In the same Oskari Tokol 
spirit, Finns came to America 
In search of prosperity. It was 
symbolically thought that the 
road to America was paved 
with gold, as the well-known 
song puts It. I am not familiar 
with any studies that reveal 
how much better -  or possibly

al conference themes, for to
pics for evening workshops or 
for musical or other perfor
m ances are  welcome and 
encouraged.

Abstracts and suggestions 
should be directed to the pro
ceedings coordinator: Dr. 
Varpu Lindström, M aster, 
Atkinson Col’- ĝe, York U- 
nlverslty, 47„0 Keele S t., 
North York. Ontario, M3J1P3 
Canada; telephone 416-736- 
5727; FAX 416-730-0169; E- 
m a ll :  VARPUL@VM2.Y0RKU.CA 

Overall conference coordina
tor Is Dr. Oiva Saarinen, of 
the Department of Geography 
at L aurentlan  University, 
Sudbury, Ontario, PCE2C6 
Canada ; tel. 705-675-1151, 
ext. 3356; FAX 705-675- 
4893; E-mail:
OSAARINEN@ADMIN.LAURENTIAN.CA 
The Finnish relations coordi

nator Is Dr. Olavi Koivukan
gas, Director, In stitu te  of 
M igration, P iispankatu  3, 
FIN-20500, Turku, Finland; 
tel. (9)21-23 17 536; FAX: 
(9)21-23 33 460.

Publications coordinator Is 
Dr. Börje Vähämäki, Finnish 
Studies Programme, Univer
sity of Toronto, 21 Sussex 
Ave., Toronto, Ontario, 
M5S1A1 Canada; tel. 416- 
730-8350; FAX 416-730- 
0169.

worse -  Am erican Finns 
would have lived In Finland If 
they would have stayed on. 
The Impression I have is that 
you have to work hard for 
your dally bread, but with 
less financial hardships.

Finland's gross domestic 
product grew rapidly during 
the 1980s; we were the Japan 
of Europe. We erroneously 
convinced ourselves tha t 
Finland would never suffer 
from a recession again; that 
the economy could be steered 
and controlled, that the laws 
of economics were now under 
control, until the sum total of 
a variety of factors forced our 
economy to fall Into a crisis at 
the beginning of the 1990s. 
The present crisis is ecomoni- 
cally and sp iritually  more 
profound th an  the Great 
Depression years of the 
1930s, which forced many 
Finns to m igrate to the 
American continent. Finland 
has, however, today greater 
means at Its disposal to with
stand  such shocks to the 
economy.

From the viewpoint of 
Finland and the Finns, the 
g reatest concerns of the 
1990s is the continued pres
ence of alm ost 20 percent 
unemployment. Hence, one 
out of every five working-age 
Finns are without a Job these 
days. If this country on the 
other side of the ocean had 
an acute labor shortage, I am 
certain that a new wave of 
migrants would leave Finland.

We did pass the most severe 
part of the recession two 
years ago. Our economy Is 
growing rapidly, at a rate of 6 
percent. Production figures 
are once again breaking 
records. Inflation is low, but 
unemployment remains still 
too high. We have survived 
the most acute part of the 
recession, but of all the social 
problem s it left behind, 
unemployment -  and espe
cially long-term unemploy
ment -  Is there to stay, It 
seems, a chronic problem.

The Government has set a 
target of cutting unemploy
ment by half. This Is such an

emportant and difficult task 
that the Government does not 
really need to deal with any 
o ther objectives. If the 
Government succeeds, our 
unemployment figures would 
be on the average level of 
other European Union coun
tries.

European Union
At the beginning of this year, 

Finland became a member of 
the European Union. Above 
all, the vulnerability of our 
economy on a global scale, 
where foreign exchange deal
ers sitting beside the key
board of their computers are 
capable of shaking up even 
the dtrongest of economies, 
encouraged Finland to take a 
model solution, where 
through European Integration 
-  from the European Union -  
we could muster strength in 
our economy. Finland's broad 
coalition Government has 
declared that Finland wants 
also to be In the forefront of 
nations furthering the cause 
of greater European Integra
tion, especially In the area of 
monetary and exchange rate 
policy. International integra
tion and economic coopera
tion are m eans whereby 
nations can bring stability to 
fluctuating m arkets for the 
good of the people. From the 
Individual’s standpoint, this 
signifies tha t It would no 
longer be necessary to hunt 
at random for work on the 
other side of the earth, but 
thast such experiences could 
form a part of one's career 
development In a planned and 
secure maimer.

Finland Society
The world has changed, also 

the picture we have about 
migration. Today, 1,100,000 
Finnish expatriates are scat
tered throughout the world. 
Alongside the task of main
taining cultural links with 
Finland, Finland society has 
also accepted an ambitious 
challenge to defend the rights 
of Finnish expatriates, and 
satisfy their need for Informa
tion -  and to be of help when

ever the longing for home 
becomes overwhelming. Fin
land Society Is thus also 
securing a role as the leading 
association  represen ting  
Finnish expatriates that offers 
services to Its members.

For example:
• benefits for members have 

Improved, also services. 
People can telephone and 
seek advice from the Informa
tion center

• we are In the Internet net
work

• we can provide valuable 
Information and advise people 
on such m atters as retire
ment

• we offer services to lan
guage schools, and provide 
the most current news cover
age on Finland

• the layout and content of 
Suomi Bridge magazine Is 
new. We have adapted our
selves to the changes that 
have occurred on a societal 
and global level, therefore our 
role as the leading association 
representing Finnish expatri
ates Is better defined

• around a year from today, 
Finland will have Its first-ever 
satellite television channel 
covering Europe. These 
broadcasts will be earmarked 
to Finnish expatriates, and 
we shall be pushing  their 
extension to other continents 
as well

• There Is presently a debate 
on whether Finnish expatri
ates should have their own 
voting district, the so-called 
16th voting precinct, which 11 
approved would give Finnish 
expatriates a parliamentary 
represen ta tive  th a t would 
look after your Interests.

Finland Society has also 
effectively helped to strength
en and develop cooperation 
between Finnish and Finnish 
expatriate firms. The so-called 
Business Roots project Is the 
most extensive campaign ever 
launched to develop coopera
tion among small and medi
um sized firms.

Ralvaaja's Oskari Tokol Is 
burled here In Fitchburg. His 
simple and humble final rest
ing place Is next to other 
American Finns. The work 
that the American Finns has 
done speaks for Itself; the 
efforts of Tokol and other 
m igrants tha t came at the 
beginning of this century In 
search for better opportuni
ties and a better world have 
borne fruit. The original set
tlers and their descendants 
have won a d istinguished 
place In their new homeland. 
Raivaaja alone has appeared 
during the past 90 years.

Finland's role In the arena of 
In ternational politics has 
changed. In the same light, 
Ralvaaja's supporters have 
sought new activities.

I wish the 90-year-old 
Raivaaja many exciting years 
ahead, sisu, and success. And 
for the editorial staff of the 
newspaper and Its readers, 
and all the American Finns, I 
wish you success and happi
ness in life.

-  F innForum  V call for papers -

Tow ards th e  new  m illenn ium : 
p ro sp e c ts  a n d  ch a llen g es

mailto:VARPUL@VM2.Y0RKU.CA
mailto:OSAARINEN@ADMIN.LAURENTIAN.CA
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Räty, H alvari w in  
at World G am es

With S ep p o  R äty  In first 
p lace w ith  a top flight of 
275'5", Finnish men dominat
ed the top three places in the 
m en 's Javelin a t the World 
Games a t Helsinki on June  
28. H arm  H akkarainen was 
second with 273'7" and Aki 
Parviainen third with 266'9".

1995 World Indoor Cham
pion Mika Halvari of Finland 
won the shotput with 67' 11 
1/ 2".

Among the women, young 
Annamari Sandell proved her 
world class mettle again with 
a second place In the wom

en 's 5000m run . The 1995 
Junior world cross-country  
champion scored a 15:12.27 
tim e In th is  track  event. 
Winner was Gabriella Szabo 
of Romania in 15:08.64.

Sanna H em esn iem i won a 
bronze In the women's 200m 
sprint In 23.26 seconds. First 
place went to Galina Malchu- 
glna of Russia In 22.84.

Back am ong the men, 
P etter i P u lk k in en  skimmed 
the 400m hurdles for fourth 
place with 50:57.

Harri Siitonen

U . S. com p an ies  
d isco v er in g  F in lan d
The awakening Interest by 

U.S. companies In Investing 
In Finland Is driven by a mar
riage of geography, which an 
economist once equated with 
"destiny," and opportunity. 
The geography of Finland -  
no t co u n tin g  the tides of 
political history -  has been 
more or less fixed for cen 
turies. Of late. It has simply 
become a  more p rom inent 
location on the landscape of 
the global economy.

Today, Finland stands at the 
strategic Intersection of three 
Important economic spheres: 
the  Ju n c tu re  a t which the  
E u ro p ean  Union and  the  
highly developed Nordic eco
nomic bloc meet the emerging 
economy of the Baltic region.

For the first time, the EU 
now shares Finland's 1,300 
mile b o rd er w ith R ussia . 
Within hours of that border 
lie the  newly developing 
economies of Estonia, Latvia 
and Lithuania and the north
west region of R ussia th a t 
centers on the huge metropol
itan area of St. Petersburg.

Despite the lingering pains 
of recession and high unem
ployment, the Finnish econo
my is superbly positioned to 
seize the opportunities that 
are now emerging In both the 
European Union and the Bal
tic reg ion . The co u n try 's  
physical and economic infra
s tru c tu re  are com petitive 
within the EU, and dominant 
within the Baltic region.

As Finnish business seeks 
out and develops new strate
gies to capitalize on the coun
try's role as an economic and 
cultural bridge to the east, 
transport services by ship, 
road and rail are experiencing 
strong  grow th in dem and. 
Foreign Investment In Finland 
as an operating base for doing 
business In the former Soviet 
republics Is being actively and 
successfully promoted by the 
Invest In Finland Bureau.

And beyond the substantial 
competitive assets the Finns 
have built up from the post
war ruins -  from world-class 
telecommunlcaltons, technol
ogy resources and financial 
services to leading m ultina
tional companies and a highly

respected educational system 
and labor force -  their long 
and bittersweet relationship 
with the Russians is now a 
potential source of Important 
economic opportunity.

The ties with Russia and the 
Baltic c o u n tr ie s  are more 
than cultural. They are also 
railw ays w ith  a common 
gauge, oil and gas pipelines, 
road and telecommunications 
links, and a history of busi
ness dealings unparalleled by 
any other country In the west.
For m u ltin a tio n a l 

com panies, in ves tm en t in 
F in land is  a  d iffe ren t 
equ a tion

Finland is already home to 
more than  a thousand  for- 
elgn-ow ned In te rn a tio n a l 
companies of virtually every 
descrip tion . And F inn ish  
m u lti-n a tio n a l com panies 
themselves have more than 
500 operating locations -  and 
some 130,000 employees -  
outside Finland. With more 
than half the Finnish econo
my dependent upon exports, 
the com petitive s tan d ard s  
and  cu ltu re  of the  global 
economy are already In place.

The European countries that 
have received the majority of 
U.S. Investm ent -  B ritain, 
Ire land  and  S pa in  -  have 
relied on offering American 
companies substantial Incen
tives to bring in critical Jobs, 
skills and economic in fra
structure needed for develop
m ent. By c o n ta s t, while 
Finland Is competitive In cost 
as a European location for 
production. Its main attrac
tions for US m ultinational 
com panies are  a s se ts  the 
Finns have already created. 
Typically, US com panies 
Invest In Finland to get Finns 
as partners In management 
and technology development.

Because Finland's domestic 
m arket of only five million 
could never supportm ulti- 
natlonal companies such as 
Nokia, Repola or Valmet, 
Finnish Industry has learned 
to Innovate and control cost 
to meet com petition in the 
international marketplace.

tu rn  to COM PANIES page 10

B elated  com m ents

The Nokia Male Choir, from Nokia, Finland, shown above warming up before their concert at 
the 89th Finnish Summer Festival, Salma Park, Fitchburg. Choir conductor Is Pentti 
Tynkkynen.

Since my word processor 
blew Its PC board this spring, 
I have been like a man with
out a country. Life among the 
Finnish American organiza
tions has gone on and I have 
not been able to comment on 
them. So If this piece seems 
ra th e r  da ted  and  d iso rga
nized, it is the fau lt of my 
PWP 350.
A  h e lp in g  h a n d  in  1 9 2 6

I h ad  a call from L aura 
Polkonen some w eeks ago 
and among other things she 
told me she had found an old 
clipping which contained a 
picture which she could not 
Identify. When I saw It a few 
days later, I recognized It to 
be a photo of the board  of 
directors of the Maynard Co
op, all of whom were familiar 
to me.

But, what was more Inter
e s tin g  was th e  s to ry  th a t  
appeared on the back side, 
seem ingly  taken  from the 
annual report of the Co-op for 
1926. Somehow I had always 
surmised that the '20s were 
financially good tim es, bu t 
here I found th a t the poor 
were always with us:

"The directors and manager 
IW aldemar Niemelä) of the 
United Cooperative Society, 
know ing th a t  cond itions 
among the children, although 
not as bad as those played up 
by the yellow papers, were 
much worse than some of the 
leading citizens were willing 
to admit, procured from the 
school nurse a list of 80 chil
dren who were declared to be 
undernourished. The cooper
ative then  delivered to the 
schools, every day for ten  
weeks, one bottle of milk for 
each of these 80 children. The 
results which followed In the 
Improved health of the boys 
and girls could be best stated 
by the local doctor and nurs
es."
T or He Is a  Suom alainen'

How often In accompanying 
Gilbert and Sullivan's "H.M.S. 
Pinafore" have I thrilled to the 
patriotic fervor of "For He Is 
an  E ng lishm an ."  I had  a 
chance to live through the 
same excitement when at the

by Roy Helander
conclusion  of our v isit to 
Pohjanmaa, the Finnish mine 
layer th a t visited Boston's 
Navy yard some weeks ago, 
the young officer who had 
served as our tour guide gave 
us a dem onstration  of u n 
ashamed patriotism.

We happened to board the 
vessel at the same time as the 
curator of the park museum. 
He was offered a tour and we 
somehow managed to become 
a part of It. The young officer 
assigned to us was nervous 
about speaking English for he 
asked me what language he 
shou ld  u se  for the group. 
Since m any of the p a rtic i
p a n ts  opted for F inn ish , I 
suggested that I translate for 
the curator as we went along.

Throughout the tour, he was 
quick to praise the various 
pieces of equipment that had 
been m anufactured In F in
land and to point out the defi
ciencies of some of the other 
machinery. When we finally 
reached our sta rting  point 
and refused still more coffee, 
the curator asked him If the 
ship had ever been In battle. 
Having m istakenly  told us 
that the vessel was 50 years 
old when he had meant to say 
15, he explained th a t she 
could not have been in the 
wars 50 years ago.

However, looking at our gray 
heads, he said, "I, too, am too 
young to have been In battle 
then, but I can assuredly tell 
you that when the Russians 
came, we kicked their ass, 
and If they should try any
thing in the future, we are 
ready to do It again!"

With that, he saluted smart
ly and walked off as I trans
lated his remarks to a chuck
ling curator.

By the way, the hospitality 
shown to the visiting sailors 
was great. Not only did many 
of the officers get taken out 
shopping by members of the 
local Finnish community, but 
I salute the Rutland club for 
hosting a day off-shlp for a 
large num ber of the regular 
crew.
W hat a  g r e a t fe s t iv a l l

W heh you 're  a doub ting

Thomas, that sad aspect of 
your persona lity  seem s to 
grow stronger with age. When 
I saw the schedule for the 
Summer Festival afternoon 
cultural program, my immedi
ate response was to shake my 
head and commiserate with 
the announced speaker and 
visiting choir for lack of audi
ence. Two o'clock for a start
ing time? They’ll all go home 
once they 've e a ten  th e ir  
chicken! Then a concert at 3 
with a simultaneous dance at 
an unannounced price!

Yet, what happened? The 
clubhouse was packed at the 
starting time and people lis
tened to the clear and concise 
m essage from  the  d is t in 
guished speaker that had new 
and  p e rtin en t Inform ation 
both about the Finnish gov
ernment and EU, as well as 
Suomi Seura.

Once the  ta lk  was over, 
there was an exodus of people 
that surely must have caused 
a flash of panic In the eyes of 
the  w aiting  cho ir. Yet a 
healthy number remained for 
the concert which followed. I 
can only say that If they left 
because of the $7 price, then 
the loss was theirs. Here was 
a happy and talented group of 
singers who gave us not only 
some of the gems of Finnish 
chora l m usic, b u t a lso  a 
number of lighter pieces with 
simple staging. The arrange
ments by the talented director 
were excellent, many of them 
Including his piano accompa
niments.

This was a wonderful sum
mer program and the stand
ing ovation brought forth sev
eral encores. The fam iliar 
"Kotimaani ompi Suomi" had 
an  excellent p a trio tic  la s t 
verse th a t I had not heard  
before. The largest surprise 
was the final piece, a chorus 
from Verdi's "Nabucco" sung 
with power and feeling.

And finally, we all rejoiced In 
the presentation of the chorus 
"viiri" to Raivaaja and a per
sonal gift to Marita Cauthen 
who practically single-hand
edly had made the arrange
ments for this fine addition to 
the program.



Keskiviikkona, he'RAIVAAJA

Veikko Honkala (right) and Son providing the music for afternoon 
dandng.

Gert Lepp and Terttu Puutlo serving lunch. K esäjuhla  
89th  

Sum m er Ft
June 30, July 1 -  
Salma Park, Fitchl

Sponsored by Flnnlsh-Americ

Debra Barry (right) was the women's road race win
ner. Pictured with her Is Jennifer Walsh who took 
second.

Bernhardt's Bavarian Band providing background music during lunch time.

Brad Fors (left) was second. Patrick Scott third In the 17th annu
al Finnish Memorial Road Race sponsored by the Reipas Athletic 
Club.

Nokian Mieskuoro (the Nokia Male Choir) rehearsing prior to their concer
H

Visiting with old friends and making new ones. Raivaaja Publishing Company president Eino E. Nllnlmäkl, Ray Sllwl 
employee and director Ina Sllwlnskl and Aune Nllnlmäkl at the gate.
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Opening ceremonies feature a parade of flags and singing of national anthems In 
the auditorium of the County College of Morris.

The Seinäjoki Girls' Choir (Seinäjoen Tyttökuoro) from Finland singing while It 
watts.

S can d in avian  
M idsum m er  

C elebration  ’95

The Scandinavian American Heritage Society sponsored Its seventh annual Scandinavian 
Midsummer Celebration at the County College of Morris In Randolph (NJ) on June 24. Ritva 
Jonkka, Huntington (NY) won a trip on SAS; Tom Jacobsen, Wlppany (NJ), won a trip on 
Finnair. The accompanying photos are by Paul O. Käske of New Milford (NJ). He and his wife 
Edith are active on the society's Midsummer Celebration committee. They serve as coordinators 
for Finland; Edith also on the general committee, and Paul as registered agent for the raffle

Close-up of an exhibit with Danish and Finnish Items. Norma Belden, one of the festival's featured vocalists, sings above accompanied by 
Bert Strömholm, accordion, and Jeanette Baker, violin.

U. S. COMPANIES DISCOVERING FINLAND
from  page 7Waihelas from Norwood

Dear Editor,
In your Wednesday Issue, 

June 28, on your front page, 
you asked for lndentlflcatlon 
of the band conductors.

The one on the extreme right 
Is John  Walhela, the band 
leader of the Norwood (MA) 
“Sävel." I also think the lady 
next to the pole Is his wife, 
Hennl.

Yours truly, 
Aino Williams

Valuntown, CT

P. S. Thank you for pub
lishing the article about the 
“Us Girls” reunion. There has 
been m uch favorable com
mentary from many sources.

The W alhelas were neigh
bors of mine growing up. but 
even th o u g h  I was very 
young, I'm pretty sure of the 
Identification.

"Today US companies In
vesting In Finland come pro- 
marlly for two reasons," 
according to Nluls-Chrltlan 
Berg, chief executive of the 
Invest In Finland Bureau In 
Helsinki. "The first Is to apply 
Finnish technology, and the 
highly educated and skilled 
m anagem ent ta len ts  and 
work force that drives It. The 
second Is to build on Fin
land's Infrastructure both to 
serve European markets and 
to open the F inn 's unique 
window on the emerging 
economies of the east."

One plus one equals three

Cummins Wartsila Engine 
Co., the recently announced 
Joint venture between Cum
mins Engine and the Wartsila 
Diesel Division of Metra, cre
ates a new m ultinational 
company th a t will design, 
build and market new delsel 
and n a tu ra l gas engines 
based on the complementary 
capabilities of each partner. 
Cummins Is a global leader In 
sm aller diesel engines for 
trucks, farm Implements and 
construc tion  equipm ent. 
W artsila comes to the new 
venture from the other end ol 
the spectrum, as a manufac
turer of huge delsel engines 
for power plants, ships, trains 
and mining and Industrial

applications.
Initially, the majority of the 

new venture's operations will 
be In neither Finland nor the 
U.S., but in France and the 
U.K.

For EG&G Corp., a Fortune 
500 Boston-based diversified 
technology company, the end 
of the Cold War brought an 
Immediate challenge to rede
ploy the company's consider
able scientific and engineer
ing capabilities away from 
defense-related research and 
development.

One key component In that 
strategty was the acquisition 
In 1993 of Wallac Oy, a lead
ing Finnish manufacturer of 
analytical systems for use in 
diagnostic medicine and life 
science research. The invest
ment was designed initially to 
complement EG&G's existing 
instrum entation businesses 
In the U.S. and Germany and 
to expand the product devel
opment and marketing poten
tial for their Joint research. 
Today Wallac coordinates all 
of EG&G's worldwide bioana- 
lytical business from Finland. 
Wallac president Rabbe Kle- 
mets remarks "When Wallac 
first came Into EG&G, our 
owners knew all about our 
good technology and prod
ucts. What has surprised and

delighted them these past two 
years has been their discovery 
of our Intimate knowledge of 
the In te rnationa l m arkets 
within which we work."

A base fo r  expansion

For McCormick and Co. of 
Baltimore, the world's leading 
producer of spices, season
ings and herbs, the opportu
nity to acquire its Finnish 
licensee, Tuko Oy, provided a 
base for expanding Its brand 
recognition and marketing 
throughout the other Nordic 
countries, the Baltic states 
and western Russia.

To Richard Frisch, manag
ing director of McCormick 
Oy., F in land  provides the 
company with an excellent 
workforce and a highly effi
cient manufacturing and dis
tribution base for the entire 
region of the "new Northern 
Europe." "We are confident 
that we can expand aggres
sively from this sound base In 
the coming years."

The fa s te s t and safest lane 
to Russia and the Baltics

A growing number of U.S. 
and other foreign companies 
are finding that the best place 
to do business with the for
mer Soviet Union Is Finland.

The F inn 's experience lnf 
doing business with Russia 
and Its former satellites Is 
unm atched in Western Eu
rope. The former Soviet Union 
accounted for 25 percent oi 
Finland's foreign trade until 
the  collapse of the USSR 
brought about a collapse In 
trade. But so resilient were 
the Finn's business ties with 
the region that today that vol
ume of trade Is being rapidly 
reestablished. Exports from 
Finland to Russia have in- 
cresed by nearly 200 percent 
In the past two years.

Reebok, the US multination
al marketer of athletic foot 
gear, is a prominent member 
of the growing number of for
eign companies who choose to 
set up their Russian operat
ing base In Finland. In part
nership with Wilson Sporting 
Goods, the wholly-owned sub
sid iary  of F in land 's  Amer 
Group, Reebok shoes are 
Imported from Aslan manu
facturing plants directly to 
Finland -  for distribution and 
sale In Russia and the Baltic 
states.
"Russia Is a vast, If underde

veloped economy that offers 
extraordinary opportunities," 
according to Nlls-Christlan 
Berg. "It Is Important not only

turn to COMPANIES page 12
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Increase
on

airmail
to

Finland
You'll have to add some 

postage on your next letter to 
Finland.

The U. S. Postal Service has 
Increased foreign airm ail 
rates effective midnight July 
9.

For Finland (and all coun
tries  except C anada and 
Mexico) the first half ounce Is 
now 60$. Each additional 
half ounce Is 40$.

Postcards to Finland are 
now 50$ airmail.
Aerogrammes are also 50$.

Letter to  the Editor

Dear Editor,

On answering your question 
In your paper of May 24, 
1995, "Who was Wilho A. 
Kaasinen?"...

As all of our signs on our 
Massachusetts highways are 
of the Boys who were killed In 
World War II, all colors and 
creeds to keep our country 
free -

Wilho Alexander Kaasinen 
was born July 10, 1922, in 
Rochester, Mass., son of John 
and Silja (Honkonen) Kaas
inen, who came from 
Karssula, Finland. The mid
dle of the sons, "who all 
served In Army Forces."

Wilho -  Bill, as he was called 
-  graduated from Wareham 
High School In 1940 as he 
had moved to Wareham when 
very young. He worked at 
Forerlver Shipyards In Quincy 
for a year then  joined the 
Navy about early 1942.

He was stationed on a P.T. 
boat and attached to M.T.B. 
Squadron. He was killed 
when the P. T. boat was 
blown up In the M editer
ranean Sea on his last mis
sion before coming home on 
furlough November 18, 1943. 
He Is missed by his brother 
and family; he had a wonder
ful personality.

Sincerely,
Mr. and Mrs. Frank Kaasinen 

and family 
W est Wareham, MA

Elm  S treet S team  R oom s
"A TRADITIONAL FINNISH STEAM SAUNA*
3 4 8  Elm  S t., F itchburg, MA 

(S08) 3 4 8 -7 3 0 5

Fri. 3 -1 0  
S a t. 12 -1 0  

S u n . 8 -0
RUSS DAVIS. PROP.

Articles for sale
B r o a c h in g  m a c h in e ,  F u llm a r  
m eta l form er, 6 5  to n  ironw ork
e r ,  L a rg e  s u r f a c e  p la t e .  H y 
d r a u lic  su r fa c e  g r in d er , H ard 
n e s s  te s te r . R1SON8, 2 5 3  Main 
S t.. P la istow , NH. M on-Fri 9 :30 -  
5  S at-S u n  10-2

1 -6 0 3 -3 8 2 -5 6 7 1

B oston , MA
•Landmark*

Work by artist Marja Lianko 
of Cambridge will be Included 
In the upcoming Women's 
C aucus for Art exhibition 
"Landmarks" at the Boston 
Center for the Arts/ Cyclo- 
rama, 539 Tremont St.

The exhibition opens this 
Friday, July 14, with a recep
tion 5-8 p.m.

There will be a gallery talk 
on Thursday, July 27, 7-8:30 
p.m.

The exhibition, juried by 
Clare Bell, assistant curator, 
Guggenheim Museum, New 
York, continues to August 2.

Gallery hours are Monday- 
Frlday, 9 a.m.-5 p.m.; Satur
day & Sunday, 1 -4 p.m.

110%

Summer 
Folk Festival 

at
Finn Creek

NEW YORK MILLS, MN -  
The Finn Creek Museum 
Summer Folk Festival will 
take place Aug. 26 and 27. 
The festival Is sponsored by 
the M innesota F lnnish- 
Amerlcan Historical Society 
Chapter 13 of New York Mills.

The festival Includes musical 
perform ances by banjo lst 
Mike Turner, Jonah and the 
W allers and  the quarte t 
Chmlelewskl. The Moorhead 
S tate  U niversity Heritage 
Dancers will perform Aug. 27.

Folk artist Ross Sutter will 
direct workshops in folk toy 
making, among many other 
dem onstrations of bygone 
crafts and traditional farming 
practices.

Finnish language class and 
song workshops will be held 
Aug. 26 In the schoolhouse.

Weather permitting, there 
will be hot air balloon rides, a 
parade of an tiques and 
chainsaw  skill dem onstra
tions.

Community meals will be 
available each day. Raffle 
draw ings will take place 
Sunday afternoon.

There is a nominal admis
sion charge to the festival, 
and  ch ildren  under 6 are 
adm itted  free. For further 
Information, call Roy at 218- 
385-2877.

$21,788.52
+ 600 FIM 

+ $5.00 CAN
has been donated as of press 
time to the RAIVAAJA Com
puter Fund (see the Tletoko- 
nerahasto page 2).

The RAIVAAJA Computer 
Fund Goal, set back In Janu
ary 1992, has been s u r 
passed!! You have made It' 
happen!!
Raivaaja Board of Directors

Fitchburg, MA
C ultural Center 
m em bership m eeting, 
program  in November

An Important meeting of the 
F inn ish  C ultu ral Center 
membership will be held on 
Sunday afternoon, Nov. 5, 
1995 at Salma Park, Scott 
Road, Fitchburg, beginning at 
2 p.m.

The major purpose of the 
meeting is to vote on bylaws 
revisions, some necessitated 
by our leaving F itchburg 
State College. Details of addi
tional business. If any, will be 
announced In the fall. Please 
mark the date on your calen
dar.

Wooden Towns o f Finland

A unique program of Inter
esting slides accompanied by 
narration will be presented by 
Arnold E. Aho, professor of 
architecture at Norwich Uni
versity In Vermont. He has 
p u t together a fascinating 
program on the wooden towns 
of Finland. Don't miss this 
opportunity to learn about 
Finnish building and archi
tecture. Guests are welcome 
and coffee will be served.

Toini Laakso

F inn ish  Am erican  
Club o f Rutland

D a n c e

Sat. July 22, 1995 
7 -1 1  p.m. 

Sovittaja Park
D e m o n d  P o n d ,  R u t l a n d ,  M A  

Music by
Elliott Lockwood

69th SEASON OF SUMMER CAMP 
Uljas Koitto Temperance Society

83  Suom i Rd. off Center St. Route 36  
P. O. Box 1232 Pembroke, MA 02359  

Tel. (617) 293-9837
On shore of Furnace Pond

Sauna and refreshments
Join Sauna Club for a real Finnish Sauna 
Sat.: May thru October 3:00 -  9:30 p.m.

Wed.: June 28 thru August 30 6:00 -  9:30 p.m.
* Saturday Suppers at 5:00 p.m. *

July 8 & 22, Aug. 5, 12 & 26, Sept. 9
* Sunday Dinners at 12:00 noon *

June 25, July 16 & 30
* Special Events *

August 12 Silent Auction & Supper 
August 26 Annual Fair & Supper 

October 28 Halloween Party
For room rentals call Joan Tuori, Tel. (617) 472-8691

Kalenteri
CALIFORNIA

July 22 -  R a p u ke s tit at FAHA, 4 pm, Finnish American Home 
Association, 197 W. Verano Ave, Sonoma. Crawfish din
ner & party.

Aug. 19 -  6th Annual Family Picnic, 1 am-5 pm, FAHA, Sonoma.
CONNECTICUT

July 15 -  Annual Chicken Barbecue, 4-6 pm, Aura Hall, 
Voluntown.

Aug. 3 -  Finnish American Heritage Society monthly meeting, 7
pm, Finnish Hall, Canterbury.

Aug. 7 -  Aura Seura membership meeting, 7 pm, Aura Hall,
Voluntown.

Aug. 12 -  Chicken Barbecue, 4-6 pm, Finnish Hall, Canterbury. 
Sponsored by FAHS.

Aug. 19-20 -  Memorial Exhibit to World War II vets, Finnish Hall, 
Canterbury. Sponsored by FAHS.

Aug. 20 -  Pancake Breakfast, flea market & bake sale, 8 am- 12 
noon, Aura Hall, Voluntown.

ILLINOIS
Aug 27 -  League of Finnish American Societies Chicago Chapter 

annual picnic & election of officers, Hopkins Park, DeKalb. 
"Mojakka" picnic co-sponsored with DeKalb Finnish 
Americans.

MAINE
July 14 -  'Founder's Day Dance,' 7:30 pm, Old Town Hall, Union. 

Music by Veikko Honkala. Sponsored by Finn-Am 
Society.

July 16 -  Open House, 1-4:30 pm, Finnish American Heritage 
Center, Maple St, West Paris.

July 18 -  Finn-Am Society annual meeting & election of officers, 7 
pm, I00F Hall, Warren.

July 23 -  Open House, 1-4:30 pm, Finnish American Heritage 
Center, West Paris.

July 28 -  JPP in concert, 8 pm, Portland Performing Arts Center, 
25 A Forest Ave, Portland. Tickets: 761-1545.

July 30 -  Open House, 1-4:30 pm, Finnish American Heritage 
Center, West Paris.

Aug. 13 -  Finnish American Heritage Society of Maine's annual 
picnic, 10 am-4 pm, Hebron Pines, Rt 124, Hebron. 
Potluck lunch or bring your own; entertainment, swimming 
pool. Sponsored by FAHSOM

MASSACHUSETTS
July 14 -  Kaleva Coffee Social, 8 pm, Kaleva Camp, Fort Pond, 

Lancaster.
-  Dancing & dinner, Sovittaja Park, Finn Park Rd, 
Rutland. Ham dinner, 6-7 pm; dancing to Kurt Bischoff 7- 
11 pm. Sponsored by FACR.
-  Dance. 8 pm-midnite, Saima Park, Scott Rd, Fitchburg. 
Music by D. Wells Duo. Sponsored by FACS.
-  Dinner, 12 noon, UKTS summer camp, 83 Suomi Rd 
(off Rt. 36), Pembroke. Sponsored by UKTS.
-  Kaleva Coffee Social, 8 pm, Kaleva Camp, Lancaster.
-  Supper, 5 pm, UKTS camp, Pembroke. Sponsored by 
UKTS.
-  Dance, 7-11 pm, Sovittaja Park, Rutland. Music by 
Elliot Lockwood. Sponsored by FACR.
-  Dance, 8 pm-midnite, Saima Park, Fitchburg. Music by
D. Wells Duo. Sponsored by FACS.
-  Turkey Dinner, 12 noon-1:30 pm, Kaleva Camp, Fort 
Pond, Lancaster. Sponsored by Kaleva Camp Board.
-  Kaleva Coffee Social, 8 pm, Kaleva Camp, Lancaster.
-  Scandinavian Luau, 6 pm-midnite, Viking Club, 410 
Quincy Ave, Braintree. Cocktails, dinner, dancing to New 
Directions. Reservations by July 23: 617-843-6111.
-  Dance, 7-11 pm, Sovittaja Park, Rutland. Music by Bert 
Strömholm.
-  Dance, 8 pm-midnite, Saima Park, Fitchburg. Music by 
D. Wells Duo. Sponsored by FACS.

July 30 -  Dinner, 12 noon, UKTS summer camp, Pembroke. 
Sponsored by UKTS.

MINNESOTA
July 15 -  Finnish Day at ironworld USA, Chisholm. Scheduled 

performers include Kisarit Folkdancers, Pikku Kisarit chil
dren's dance group, Koivu Kaiku. Ethnic foods.

Aug. 26-27 -  Summer Folk Festival, Finn Creek Museum, Rt. 106, 
New York Mills. For more info: 218-385-2233 or 218-385- 
2877. Sponsored by Minnesota Finnish-American 
Historical Society Chapter 13.

OREGON
July 13-16 — FinnFest USA '95, Lewis & Clark College, Portland.

.For more info & registration: FinnFest USA '95, P. O. Box 
6795, Portland OR 97228-6795.

July 13 -  FinnFest USA annual meeting, 1 pm, Council Chamber, 
Templeton College Center, Lewis & Clark College, 
Portland.

Events subject to change w ithout notice

July 15

July 16

July 21 
July 22

July 23

July 28 
July 29

• MANE
• STREET 
\ SALON
•  SUOMEA PUHUTAAN

"Be Tame Or Go Wild’ S
• All Types o f Perming • Precision Haircutting ?
•  Tinting & Highlighting & Blow Styling ^
•  Waxing, Ear Piercing & Manicures «

MEN • WOMEN • CHILDREN * 
Tues -  9:00- 5:00 Wed &  Thurs -  9:00-8:00 £  

F ri- 9:00-5:00 Sat -  8:00-12:00 «
•  Walk In or By Appointment *
•  Senior Citizen Discount ^

632-5002 I
Gardner, MA £6 Connors Street

Mailis Ahoranta, owner
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R ea d in g  ‘In k er i’s  Journey*  
a r ic h ly  rew ard ing  e x p e r ie n c e

W illoughby m akes on -line  
con n ection  w ith  Finland

Helkki Korpinen: "The community networks like the one here have 
been an example Jot us. ' Plain Dealer photo by C. H. Pete Copeland

I Just read a book we picked 
up at FlnnFest last summer 
and liked it so much that I 
wrote a “fan letter" to the 
author. The book is My Story, 
Inkerl's Journey  by Inkeri 
Väänänen-Jensen published 
by Penfleld Press. Although 
she tells the story of her fami
ly and growlrig-up in a 
Minnesota Iron Range town 
before and during the depres
sion, she weaves into it so 
much of the background and 
culture of all Flnnish-Amer- 
ican families of that time that 
it could almost be studied as 
sociology.

Inkerl’s mother, Lempi, was 
one of eight children, but four 
of them died in Infancy. And 
Lempl’s father was the only 
one of five children in the 
family to reach maturity. Do 
third- and fourth-generation 
Finnish-Americans know how 
much death was a part of the 
lives of their forebears?

When Lempi was fourteen 
her mother also died and she 
went to work as a piika  
(housemaid). She rem em 
bered her childhood as 
"hunger, poverty, and fear.” 

Inkerl's father, Otto, came 
from a family of farm ers— 
landowners. The scourge of 
his family was T. B — a com
mon problem in many Finn
ish families in those times. He 
left Finland and the farm he 
might have Inherited out of 
fear of being inducted into the 
Czar's army.

I don't want to tell the whole 
story of the family, but per
haps I can quote a few pas
sages that reveal how thor
oughly the book details the 
lives of Finnish immigrant 
families.
...walk every Saturday to take 
a sauna at Ahola's Public 
Bathhouse.... There the whole 
family bathed together, enjoy
ing the löyly (steam)....It never 
entered our minds that It 
might be considered odd Jor 
the whole fa m ily  to bathe 
together...
Many Finnish families we vis
ited had a standard piece of 
equipment....It was called a 
spittoon...

...No self-respecting Finnish 
housewife, at least none we 
knew, would buy ‘bakery 
goods...’
Among Finns, the role of the 

public school teacher was 
highly prized....Our parents 
believed that whatever the 
teacher said or did was right..

In our childhood, our family 
was not a demonstrative one. I 
never saw our mother and 
father kiss or hug each other.

Otto was forty-four years old 
when he learned to drive, and 
for a long time he remained an 
excited, erratic driver, some
times knocking the side of the 
garage upon entering, some
times hitting the tree across 
the street as he backed out oj 
the garage too fast....

From time to time, Mrs. 
Holmström, the North Side's 
*resident" Finnish kuppaaja 
(bloodletter or "cupper"), 
would arrive and she 'and our

mother would disappear Into 
the heated sauna.
In 1929....the W aananens 
were doing quite well finan
cially ....But after the stock  
market crash of 1929, every
thing changed....It seemed as 
If our family’s life would be an 
endless struggle Just to get 
along... Our family's confidence 
had disappeared.

In addition to the thorough, 
warm account of the Vää
nänen family, the book has 
many moving poems about 
incidents or people th a t 
affected Inkeri deeply, such 
as “Brother We'll Never 
Know,” “Maria Canth, Hero
in e ,” and “Remembering 
Mother."

There is also a great chapter 
called “Some Thoughts About 
the Finnish Language" which 
is not only very informative 
but also a great deal of fun, 
especially for those of us who 
know a little Finnish.

Any of you who have read 
Inkerl’s other books — 
Finnish Short Stories. The Fish 
of Gold and Other Finnish Folk 
Tales, Finnish Proverbs, and 
Forbidden Fruit and Other 
Tales by Juhani Aho — know 
that reading My Story, Inkerl's 
Journey  will be a richly 
rewarding experience, one not 
to be missed.

“Lyyli"
My Story, Inkerl’s Journey 

by Inkerl Väänänen-Jensen Is 
available fo r  $12.95 from  
Raivaaja, P. O. Box 600, 
Fitchburg MA 01420-0600. 
Please add $2.00 for postage 
and handling (Mass, residents 
must add 654 state sales tax).

as a market for an enormous 
range of goods and products 
that the west takes for grant
ed. It is also a potential busi
ness partner with immense 
raw m aterial and energy 
resources to be converted and 
marketed in the global mar
ketplace.

"But the problem s and 
uncertainties are are so many 
and so complex tha t more 
and more European and 
American companies are find
ing that the ideal base from 
which to pene trate  the 
Russian market is Finland. 
Not only do they get a secure 
base with superb infrastruc
ture, free from the physical 
and social deterioration now 
plaguing Russia. They also 
know that they can draw on 
the talents of Finnish man
agers who know Russia, know 
its language, and understand 
the shifting currents of its 
troubled economy. More than 
that, at a time when suspi
cion and xenophobia are 
m ounting in R ussia, the 
Russians are both familiar 
with and comfortable with 
doing business with the 
Finns.

"It's not Just that Finnish 
managers know how to get 
products to market in Russia. 
For distribution, St. Peters
burg is 12 hours away, and 
Moscow less than  24. For

WILLOUGHBY, OH -  The 
Atlantic Ocean separates the 
s tu d en ts  a t Willoughby 
Middle School from school- 
children in Finland.

But the ocean is not large 
enough to stand in the way of 
the In ternet, which has 
enabled Willoughby computer 
teacher Judson S. Elliot and 
Helkki Korpinen, a Finnish 
telecommunications special
ist, to collaborate on class
room assignments.

This week, Korpinen, who 
works at Helsinki University’s 
School of Technology in Fin
land, came to Northeast Ohio 
to speak to s tuden ts  a t 
Willoughby Middle School, 
Klrtland Elementary School 
and University School in 
Shaker Heights.

Korpinen developed a net
work called the Finland 
Freenet, an electronic village 
similar to the Cleveland Free- 
net. The network went on-line 
in October, 1993.

"The community networks 
like the one here have been 
an example for us." Korpinen 
said. "We've made the inter
face so easy we don't have to 
know any th ing  about the 
techniques."

Yesterday, s tu d en ts  at 
Willoughby Middle School 
asked Korpinen about the 
network and more general 
questions about the weather 
and food in Finland.

"The m eeting was very 
in testing and informative," 
said eighth  grader Kelly 
Amundsen. "I was really fasci
nated to hear how it com
pares. The same types of 
information are available in 
Finland. It's growing quickly

financial transactions, Fin
nish banks were the first on 
the ground in Russia and the 
Baltics," he added.

For US Investors, open 
doors and active support

The Finnish government has 
taken major steps to open the 
nation 's  economy and to 
make Finland an attractive 
location for foreign invest
ment. Restrictions on foreign 
ownership were abolished in 
1993, and the corporate tax 
rate set at 25 percent -  the 
lowest in Europe. American 
companies are also discover
ing th a t electricity and 
telecommunications costs in 
Finland are among the lowest 
in the industrialized world, 
that labor costs are highly 
competitive and inflation held 
to the 2 percent level by a sta
ble d iscip lined fiscal and 
monetary policy.

The Invest in Finland 
Bureau provides foreign com
panies with a single, central 
source of inform ation and 
assistance, including links to 
Finnish companies and finan
cial institutions.

For US com panies, the 
opportun ities extend far 
beyond simply acquiring or 
estab lish ing  operations in 
Finland. The Invest in Fin-

there."
Before arriving in Ohio, 

Korpinen was in California to 
meet with officials from the 
Academy One Program, an

land Bureau also identifies 
potential Joint ventures and 
strategic alliances with Finn
ish companies to do business 
not only in Finland, but in 
Russia and the Baltic states.

"When a US company 
explores Finland, it learns 
quickly that it can operate 
here on a superb infrastruc
ture , supported  by world- 
class technology and research 
and development, an  ou t
standing educational system 
and extensive resources from 
Finnish  suppliers."  Nils- 
Christian Berg says. "As a 
window on the new Northern 
Europe -  the Nordic countries 
and the emerging economies 
of northwest Russia and the 
Baltic S ta tes -  F inland is 
Incomparable as a base for 
doing business.

"In terms of the internation
alization of the Finnish econ
omy, we are only at the very 
beginning of the process, and 
our membership in the EU 
will accelerate our progress," 
he adds. "These are exciting 
times in our region, and they 
are drawing Increasing inter
est from companies in the US 
and the rest of Europe who 
are discovering that Finland 
today is a m agnet for new 
opportunities."

Robert McDermott
in The Finnish American Chamber of 

Commerce Newsletter

on-line educational program.
Academy One is part of the 

National Public Telecomput
ing Newtwork in Solon.

Korpinen and Academy One 
are coming up with some 
educational electronic ex
changes, Elliott said.

Elliot ran across Korpinen 
while surfing the In ternet 
th rough  his un iversity  in 
Finland.

Since then , Elliot and 
Korpinen have collaborated 
on classroom projects such as 
a video conference among 
students at Willoughby Mid
dle School and in Finland and 
Switzerland.

"Mr. Korpinen and I ran into 
each other on the network 
four years ago," Elliot told his 
students. "Now all of a sud
den he has time to come to 
the U.S. This is the world you 
are growing up in. Each of 
you will meet someone on the 
network, talk to them and get 
a chance to travel worldwide."

Now there are 40,000 users 
on the Finland Freenet and it 
is growing rapidly.

Users can send messages to 
electronic mailboxes and have 
access to other services.

"There is a government 
house which can be used to 
send messages to the presi
dent of Finland and to 
Parliament," Korpinen said. 
"The 'Cafe' is a place to meet 
friends on-line. The most pop
ular place for students is the 
'Cafe.' And there is a 'Learn
ing Center1 that deals with 
th ings tha t happen in 
schools. They come to the 
square to work with others 
and play with others."

April McClellan-Copeland
in The Plain Dealer

U. S. COMPANIES DISCOVERING FINLAND from  page 10
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NOW IS 
THE TIME 

TO SUBSCRIBE 
TO RAIVAAJA

This year we are celebrating RAIVAAJA's 90th  anniversary. The paper Is 
here to serve all Finnish Americans; It Is a  vital Information link for u s all. 
It reports on happenings in F innish Am erican com m unities across the 
country. It is also a bridge to Finland, giving news and inform ation not 
u sua lly  found in o ther A m erican pub lica tions. It helps u s  learn  and  
explore our history and culture.

For RAIVAAJA's 90th we are launching a cam paign to increase our read
ership because we know th a t there are m any more people out there who 
would enjoy the paper. Our goal is 900 NEW SUBSCRIBERS FOR THE 
90TH!

And here 's something to help get this subscription drive going: a drawing 
will be held on December 31, 1995, with cash  prizes of $200, $100 and 
$50. Here's how to make su re  your name is included in the drawing:

• Be a RAIVAAJA asiamies (agent) and sign up a NEW 12-month su b 
scription order... a friend, relative, someone who ju s t moved into town. 
When you send in the order, be sure to include your nam e with the new 
sub -  both nam es will be included in the drawing!

• Give a  one year NEW gift subscription. Here again both your and the 
gift recipient's name will be included.

• And, if by some rare fluke you do not already subscribe to RAIVAAJA, 
enter your own NEW 12-month subscription and  your name will be includ
ed.

(For purposes of this drawing, a new subscriber hasn 't subscribed to 
RAIVAAJA during the past 12 months)

Remember, EVERY time you send a NEW subscrib tion  we'll add  both  
nam es to the drawing pool. The more new subscribers you sign up  the bet
ter are your chances of winning!

So, no more of passing the paper around to a  friend, neighbor or relative -  
get them to subscribe instead!

M arita Cauthen 
Editor

RAIVAAJA FOR A FRIEND

Now you, RAIVAAJA's friend, 
have a tim ely opportunity to 
Introduce your new spaper to 
your fr ien d s, re la tives  and  
acquaintances during its 90th 
anniversary year.

We hope that you see to it that 
you'll get at least ONE new sub
scriber during the anniversary 
year. There is no better birth
day present for RAIVAAJA!

The subscrib ing is easy, all 
you have to do is fill in the  
coupon and mail it to us today!

E I P T I O M  C O U P G M

Participate in  RAIVAAJA's 90 th  anniversary year campaign to increase the 
num ber of our current subscribers by 900 by the end of the year. Both the 
new subscriber and the agent get to participate in  a drawing taking place 
December 31, 1995. A nnual Subscription rates: USA -  $23.00, Foreign -  
$28.00

Subscriber's name Agent (if different)

Address Address

RAIVAAJA PUBLISHING COMPANY
P.O. Box 600

Fitchburg, MA 01420-0600  
Phone (508) 343-3822
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ymmärsimme, ettei kyseessä 
ollut mikä tahansa tavallinen 
kynttllävalmlstus, vaan silmi
emme edessä oli uusi loistava 
kynttlläldea. Salissa valmis
tuu päivittäin Siitosen Ja hä
nen kolmen apulaisensa huo
lellisena käsityönä uniikkeja 
"nauhakynttllöltä".

Taiteilija esitteli meille vaati
mattomasti hymyillen koko 
nerokkaan valmistusproses
sin, Jonka tuloksena syntyy 
kuuden kelluvan kynttilän 
nauha. Nauhakynttllät val
mistetaan alusta loppuun kä
sityönä. Niitä valmistuu kym
m enessä eri värissä. Jotka 
kaikki ovat kauniisti toisiinsa 
sointuvia.

Taiteilija H arri Siitosen 
suunnittelema kynttllämalll 
on värikkyydellään Ja ennak
koluulottomalla m uotoilul
laan saanut Ihmiset käyttä

Am erikan
Suom alainen

L epokoti
1800 South  Drive 

Lake Worth, Florida

Helnäk. 6. 1995
Heinäkuun ensim mäinen 

viikko käynnistyi Iloisin Ja 
reippain mielin. Voimistelu- 
ryhmän kokoontumisen ai
kana myös mielellistä virkeyt
tä rentoutettiin.

Kahvlkonsertln musiikista 
vastasi Charles Hedlund tun
netulla taidollaan. Laulua Ja 
runo Toini Törmälän esittä
mänä elävöittivät ohjelmaa.

Tiistaina olikin koko maan 
suuri Juhla. USA vietti Itse
näisyyspäivää. Lepokodin 
ruokasali oli kauniisti koris
teltu lipuin ja kukkasin Juuri 
sopivasti amerlkan lipun vä
rein.

Iltapäivä konserttia olivat 
saapuneet pitämään lepoko
dille Arvo Ahokas Ja Kyösti 
Kopperolnen. Yhteislauluna 
es ite ttiin  Kotimaani ompi 
Suomi sekä Amerikan kansal
lislaulu.

Keskiviikkona norm aalin 
päiväohjelman Jälkeen hiljen
nyttiin Edward Haapan muis
totilaisuuden merkeissä. Ti
laisuuden ohjelma oli toteu
tettu hyvin paljon E. Haapan 
läheisten ystävien esityksin.

Oskar Nyman esitti su ru 
mielisen kauniin viulusoolon 
Pohjanneito (Oskar Merikan
non sävellys) Janet Kiven sä
estyksellä. Ed Haapan omaksi 
kutsuttu  laulu"köörl" lauloi 
Täällä pohjan tähden alla.

Paavo Kurki esitti hanuril
laan kappaleen Itkumuuri, Jo
ka oli myös Ed Haapan mie
limusiikkia.

Pastori Mäki puhui Ja yh
teisesityksinä laulettiin Oi, 
herra luokseln Jää, Jo Ilta on. 
Perinteisesti tilaisuuden lop- 
pulauluna oli Mun kanteleeni 
kauniimmin taivaassa kerran 
soi.

Tilaisuudesta Jäi varmaan
kin kalkille rauhallinen Ja 
kaunis muisto, vaikkakin ky
symyksessä oli läheisen hen
kilön lähteminen Joukosta. 
Vierailija Ruth Hartman lau
loi myös tilaisuudessa.

Torstaina muisteltiin edel
listä  päivää, m u tta  myös 
muistettiin virkistää kehoa 
voimistelemalla.

Iltapäivän kahvit nautittiin 
talon "Kallen" Ja talon tyttöjen 
musiikin merkeissä.

Perjantaina Jokaisella olikin 
mahdollisuus yhteislauluun 
|a lauluesltykslen kuunte
luun. Pianon takana soitta
massa oli viehättävä rouva 
Lydia Knutlla. Pikku arvaus
kilpailu oli myös ohjelmassa 
tänäkin perjantaina.

Hauska todeta kuinka vir
keästi toimitaan, vaikka Flo
ridan kesä on kuuma kostea. 
Useina päivinä lepokodin a- 
sukkaat ovat kyselleet onko 
kuulunut terveisiä Suomesta. 
Kyllähän niitä viestejä tulee Ja 
kaihomielin kerrotaan. Jänni
tyksellä odotellaan uutta viik
koa, sillä aikom uksena on 
harjoitella pikku laulunäytel
mä oman talon väelle esitet
täväksi.

Kaunista heinäkuuta Jokai
selle Ja onnellista mieltä.

Anneli Pesola

Useamman nauhan ryppää
nä nauhakynttllät ovat vie
hättävä slsustuksellinen yksi
tyiskohta. Käyttötavat kerto
vat, että turvallisuus on ollut 
yhtenä suunnitteluperustee
na.

Nauhakynttllölden valmistus 
työllistää taiteilija Siitosen 
kokopäiväisesti. Kynttlläpro- 
Jektla ennen tämä sympaatti
nen taiteilija toimi kymmenen 
vuotta velstoskorlstelden en- 
tlsöljänä. Hänen toistaiseksi 
viimeiset entisöimistyönsä oli
vat Helsingissä sijaitsevan A- 
teneumln taidemuseon sekä 
Presidentin linnan velstosko
rlstelden entlsölmlset. Siito
sella ta itee llisuus näy ttää  
kulkevan veren perintönä, sil
lä Harrin isä Martti Siitonen, 
on taidemaalari.

Harri Siitosen kynttilä on 
tuotesuojattu kahdessatoista 
m aassa. Tuotetutkim uksen 
yhteydessä el vastaavanlaista 
kynttllänm allia ole vielä tullut 
vastaan.

Harri Siitonen ku tsu ttiin  
Suomen ulkomaankauppalii
ton Ja Pariisin Printemps-ta- 

Jatkuu takasivulla

Kalkki k u v u t:  J u h a  Slltamaa

TatteUt/a Harri Siitonen kädessään kelluvan kynttilän malli.

Nauhakynttilät
tuovat tunnelmaa

Kelluva kynttilä aidoimmillaan -  klvlmaljassa.

SINI HARJUNMAA
HOLDEN. MA

Järvi-Suomen reunamilla, 
suunn illeen  Mlkkell-Lap- 
peenrantatlen puolimatkassa 
on viehättävä Savitaipaleen 
kunta. Laajat kangasmetsät 
suorarunkolsine honklneen 
antavat yllättäen tilaa rehe
ville niityille Ja lehtipuille, 
kun lähestytään asutumpia 
alueita Ja itse kirkonkylää. 
Kirkonkylän keskusta on pie
ni Ja nopeasti läpi ajettu.

Ohjeiden mukaan kuitenkin 
pysähdymme aivan keskus
tassa Ja kävelemme matalan 
liikerakennuksen luo. Täällä 
meidät ottaa otta ystävällises
ti hymyillen vastaan kylän 
taiteilija Ja avaa meille ovet 
valtakuntaansa. Mikään el ul- 
ko-ovella anna viitteitä siltä, 
mitä tuon oven takana teh
dään. Emme mekään ennalta 
aavista, mitä tulisimme nä
kemään.

Olimme tulleet ensivierai
lulle Savitaipaleelle tapaa
maan serkkuani Julma Ja tä
män perhettä. Serkukslen e- 
delllsestä tapaamisesta oli eh
tinyt vierähtää Jo pitkä tovi, 
Joten Jutustelua riitti. Illem
m alla J u h a  sitten  ehdotti 
käyntiä palkallisella kynttilä- 
pajalla.

Vaikka olenkin aina ollut In
nokas kynttlläihminen, en he
ti Jaksanut kiinnostua Ideas
ta. Juha kuitenkin vakuutti, 
että kyseessä on Jotain ainut
laatuista ja sai minutkin us
komaan, että pajalla kannat
ta isi käydä. Niinpä s itten  
suuntaslmmekin askeleemme 
kohti kynttlläpajaa, päätös, 
jota en tullut katumaan.

Astuimme sallin, Jossa par
haillaan oli valmistumassa 
satoja kynttilöitä. Välittömästi Satoja nauhakynttllöltä valmiina markkinoille.

m ään kelluvia kyntilöltä. 
Tuote on tulos suomalaisesta 
sinnikkyydestä Ja siltä sisu- 
pihkasta, mitä puun Ja kuo
ren välistä tihkuu.

Kynttilä on ensisijaisesti 
suunniteltu asetettavaksi ve
teen kellumaan, esimerkiksi 
laslmaljaan, Johon kynttilöitä 
voidaan asettaa kerralla use
am pia kaun iiksi kokonai
suudeksi. Painamalla kynttilä 
kosteaan hiekkaan saadaan 
uu tta  Ilmettä asetelmiin Ja 
tunnelmaa mökkl-lltolhln.

Mikään el estä luomasta Jäl
jittelemätöntä tunnelmaa Jär
ven ran n a lla  sytyttäm ällä 
muutama kymmenen kellu
vaa kynttilää hiljalleen ajeleh
timaan lltaplmeydessä. Näin 
voi tehdä, koska kynttilä pa
laessaan kuluu loppuun, ros- 
kaavla metaUlkuorla ei nau- 
hakynttllässä ole.



RAIVAAJA -  Keskiviikkona, helnflk. 12 -  Wed. Ju ly  12. 1995 15

Suom en u u tisia  Suom en u u tisia
E n si v u o n n a  2 2 5  na ise lle  arm eijan  harm aat

E nsim m äiset n a isso tilaa t  
va littu  palvelukseen

Presidentti Jian Zeminlä oli lentokentällä vastassa Suomen ulkoministeri Taija Halonen.

H isto ria llinen  v ie ra ilu
K iinan  presidentti Suomessa

Suom en en sim m äiset 
n a isso tila a t on va littu  
palveluspaikkoihinsa. Nyt 
valitut 225 naista astuvat 
palvelukseen ensi vuonna. 
Hakuaika jatkuu edelleen 
armeijan erikoisjoukoissa, 
joiasa ensimmäiset naiset 
astuvat ruotuun jo loka
kuussa.

Naisten asepalvelus osoit
tautui ensimmäisenä vuotena 
hyvin suosituksi, Jo touko
kuun alkuun m ennessä oli 
hakemuksia Jätetty liki 1,100 
kappaletta. Palvelukseen sal
vat nyt hakea 17-29-vuotlaat.

Eniten eli 36 ensi vuoden 
"varusnaista" valittiin Helsin
gin sotilasläänistä.

Toiseksi suurin naissotilai
den kiintiö oli Hämeen soti
lasläänissä, 35.

Turun Ja Porin sotilasläänin 
hyväksyttyjen naissotilaiden 
määrä oli 30.

Uudenmaan sotilasläänistä 
tulee puolestaan 23 naissoti
lasta. Vaasan sotilasläänissä 
hyväksyttiin 20 naissotilasta,

Esko Aho
arvostelee
Sdp:tä

Suomen ex-päämlnlsteri Es
ko Aho (kesk) arvostelee ran
kasti Sdp:n yksinvaltaa ulko
politiikassa.

"Uiko- Ja turvallisuuspolitii
kan asiat Suomessa ovat nyt 
harvinaislaatuisella tavalla 
yksissä Ja yhdenvärisissä kä
sissä."

Parhaillaan Tukholmassa 
Euroopan llderaallpuoluelden 
kokoukseen osallistuva Aho 
vaatii, että demarien pitäisi 
luopua osasta ulkopoliittisista 
avainpaikoista.

"Pitäisi nopeasti löytää rat
kaisu, Jolla tehtäviä Jaettaisiin 
uudelleen paitsi hallituksessa 
myös nim että oppositio voisi 
tulla mukaan keskeisten ui
ko- Ja turvalllsuuspoliltlsten 
tehtävien hoitamiseen", Aho 
ehdottaa.

EU:n huippukokouksiin It
sekin osallistunut Aho arvos
telee myös sitä, että edustuk
sesta el ole selvää linjaa pre
sidentti Martti Ahtisaaren Ja 
pääministeri Paavo Lipposen 
kesken.

"Se on Suomen kannalta  
kiusallista, että tämä asia on 
selkeästi epäselvä."

"Tämä asia pitää saada tyy
dyttävästi ratkaistua tavalla 
tai toisella. Jos el muuta kei
noa ole, niin se täytyy viedä 
sitten eduskunnan päätettä
väksi."

Ahon m ukaan seuraavlln 
huippukokouksiin Mallorcalle 
Ja Madridiin pitää lähettää 
pääministeri. Jatkossa Suo
mella el voi olla kahta edusta
jaa, Aho muistuttaa.

Oulussa 18. Kymen sotilas
läänin lukumäärä on 12, Poh- 
Jols-KarJalan kuusi, Mikkelin 
kahdeksan, Kuopion 10 Ja 
Keski-Suomen 13. Lapin soti
lasläänistä vallttUn 12.
Palvelus sama 
kuin miehillä

Nyt palvelukseen hyväksytyt 
naissotilaat testattiin valln- 
tatilalsuuksissa. Jotka sotilas
läänien esikunnat järjestivät 
touko-kesäkuussa. Vallntatl- 
lalsuukslssa tehtiin psyko
loginen testi, haastateltiin ha
kijat sekä selvitettiin tervey
dentila palveluskelpolsuus- 
luokan määrittämiseksi.

Naisten asepalvelus suorite
taan samalla tavalla kuin va
rusmiespalvelus. Asepalvelus
ta suorittavalla naisella on 
sama oikeudellinen Ja sosiaa
linen asema kuin varusmies
palvelusta suorittavalla mie
hellä. Poikkeuksena ovat lais
sa mainitut raskauteen, syn
nytykseen Ja äitiyteen sekä 
palveluksen keskeyttämiseen 
liittyvät asiat.

Kasvatusalan
konferenssi
Suom essa
Yksi laajimmista Suomessa 

koskaan järjestetyistä kan
sainvälisistä kasvatusalan 
konferensseista pidettiin äs
kettäin Oulussa. Mukana oli 
lähes 200 osallistujaa. Ulko
maalaiset osanottajat tulivat 
20 eri m aasta. Tapahtum a 
kesti kolme päivää.
Konferenssissa lähestyttiin 

kansainvälisiä haasteita sekä 
tutkimuksen että käytännön 
työn kannalta. Pääluennoit
sijat olivat Australiasta, Uu- 
desta-Seelannlsta, Hollan
nista, Ruotsista, Ja Suomesta.

"Ideana on, että tutkijat, o- 
pettajat ja  opiskelijat kokoon
tuvat saman pöydän ääreen 
ja opettelevat puhumaan sa
maa kieltä, kuvaa konferens
sin Johtaja, apulaisprofessori 
Eeva H ujala-H uttunen Ou
lun yliopistosta.

Suomalaiseen esiopetukseen 
tuo kiintoisan näkökulman 
uusseelantilainen esitys. Uu
dessa Seelannissa lapsella on 
mahdolllsus aloittaa koulun
käynti estluokassa sinä päi
vänä, Jona hän täyttää viisi 
vuotta.

•THE FINLANDIA FOUNDATION
M e tro p o lita n  C hapter, Inc,

M eetings every 2nd Friday of 
the mpnth, from Oct. through May

593 Park Ave. at 64th Sj. NYC 
P.O. Bo* 2590

GRAND CENTRAL STATION
New York. N Y. 10017

Suomen Ja Kiinan väliset 
kauppasuhteet olivat tärkein 
keskustelunaihe Kiinan presi
dentin Jiang Zemlnin äsket
täisellä nelipäiväisellä vierai
lulla. Jlang Ja hänen vaimon
sa Wang Yeplng saapuivat 
Suomeen presidentti Martti 
Ahtisaaren kutsusta.

Vierailu oli historiallinen: 
koskaan aikaisemmin Kiinan 
valtlonpäämles el ole käynyt 
Suomessa. Presidentti Jlang 
Zemlnin noin 70-henkiseen 
seurueeseen kuuluivat mui
den m uassa  u lkom inisteri 
Qlan Qlschen Ja ulkomaan
kauppaministeri Wu Yl.

Kiinan Johdon Euroopan- 
klertue Jatkuu Suomen Jäl
keen Unkariin Ja Saksaan. 
Korkean tason vierailut anta
vat Kiinalle tilaisuuden sekä 
pohjustaa suu ria  kauppoja 
että muistuttaa kansainvälis
tä yhteisöä olemassaolostaan. 
Teollisuusjohtajien 
tapaaminen

Teollisuus ja kauppa olivat 
vierailun pääaiheina. Presi
dentti Jlang  vieraili Outo
kummun tehtaalla Harjaval
lassa Ja tapasi suom alailla 
teollisuusjohtajia Turussa.

Wu vakuutti tilaisuudessa, 
et-tel Kiina tule asettamaan 
rajoituksia tuonnille. Hän 
vastasi suomalaisten teolli
suusjohtajien kysymykseen, 
saattavatko useiden maiden 
Kiinaan kohdistam at vien
tiponnistukset Johtaa siihen, 
että Kiina ryhtyy rajoittamaan 
tuontia.

Suomalaiset teollisuusjohta
jat toivat tapaamisessa Julki 
optimisminsa maiden välisen 
kaupan kasvunäkymistä.

Presidentti Jlang  Zemlnin 
Johtamalle kllnalalsvaltuus-

Imatra Seura
740-40 Street 

Brooklyn, NY 11232  
Puhelin 718-438-9426

K e n n e t h  J o h n s o n .  p u h . J o h t .

SAUNA TILAUKSESTA

kunnalle  pitivät esitelm iä 
mm. TT:n puheenjohtaja vuo
rineuvos Georg Ehrnrooth, 
Nokian toimitusjohtaja Jorma 
Olilla Ja H uhtam äki Oy:n 
toimitusjohtaja Timo Peltola.

Suomalaisjohtajien seitse
män m inuutin plkaluennot 
käsittelivät Suomen metsäte
ollisuutta, energiataloutta, te
leviestintää Ja terveydenhoi
toa.
Ihmisoikeudet
esille

Ihmisoikeudet nousivat kes
keiselle sijalle Kiinan presi
dentin Jlang Zemlnin Suo- 
m en-vlerallun alussa. Hän 
keskusteli aiheesta Isäntänsä, 
presidentti Martti Ahtisaaren 
kanssa toisena vierailupäi
vänä.

Viralliset keskustelut presi
denttien välillä käytiin Presi
dentinlinnan edustalla jä r 
jestettyjen tervetulojuhlalll- 
suukslen Jälkeen. Jlangln Ja 
Ahtisaaren tapaaminen kesti 
ru n saa t puolitoista tun tia , 
mutta osa asialistalla olleista 
aiheista Jouduttiin aikapulan 
takia siirtämän myöhempiin 
tapaamisiin.

Presidentti Jlang sanoi hy

väksyvänsä kansainvälisen 
vuoropuhelun Ihmisoikeuk
sista. Hän korosti kuitenkin 
suomalaisille valtioiden histo
rian, kulttuurin Ja arvoperus
teiden erilaisuutta. Jlangln 
mukaan Kiinan Ihmisoikeuk
sia käytetään Joissakin ta 
pauksissa  hyväksi m uiden 
tarkoitusperien edistämiseen. 
Presidentti Ahtisaari totesi 
Ihmisoikeuksien olevan yleis
m aailm allinen  asia, Jossa 
kansainvälinen vuoropuhelu 
on välttämätöntä.

Presidentti Ahtisaari puo
lusti Suomen maltillista tapaa 
keskustella ihmisoikeuksista 
valtiovierailun päätyttyä.

"Ihmisoikeuskysymyksissä 
ei pidä Ikinä omaksua sellais
ta linjaa, että vain arvostel
laan. On parempi etsiä ra 
kentavia tapoja, Joista eräs 
esimerkki on Suomen Ja Kii
nan välinen oikeusalan yh
teistyö", Ahtisaari totesi.

"Tarjoamme yhteistyötä Ja 
kannustamme parantamaan 
tilannetta. Pelkkä halu olla 
oikeassa el vie asioita eteen
päin."

Ahtisaari oli vieraansa kans- 
Jatkuu takasivulla

All Your Travel Anywhere in the World

MIDNIGHT SUN SPECIAL
SATURDAY FLIGHTS -  ROUNDTRIP AIRFARES 

WEEKLY DEPARTURES FROM NEW YORK 
JULY 1 7 -A U G  26 

TO

HELSINKI
$775

AIRPORT TAXES ADDITIONAL • CERTAIN RULES APPLY

(JIA N S U IN )
TRAVELV < < § £ ^ S £ > S E R V I C E

425 Madison Avenue, New York, NY 10017
212 832-8989 800 677-6454
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Puhalllnmusllkklletrl järjestetään nyt toista kertaa metallityöväen Murikka-opistos
sa Tampereen Teiskossa. Suomen Työväen Musiikkiliitto on järjestänyt kesäleirejä 
Jo 42 vuotta.

A m erikkalainen k esä  
STM:n puhallin leirillä
Suomen Työväen Musiikki

liiton kesäleireillä on tänä 
vuonna M urikan opistolle, 
Tampereen Teiskoon, kokoon
tunut 115 lasta Ja nuorta pu
hallinmusiikin pariin. Tänä 
vuonna on e riko isuu tena  
trumpetistien erlkolslelrl.

Johtajana leirillä on vaski- 
musiikin apulaisprofessori 
P au l N ie m is tö  Yhdysval
loista. Trumpetin professori 
Russell Pesola opettaa leirin 
trumpetisteja. Lisäksi vahvis
tusta Rapakon takaa antavat 
Denlse Pesola sekä käyrätor
veen erikoistunut David Kim

ball.

STM:n kesäisiä m usiikki
leirejä on järjestetty yhtäjak
soisesti Jo 42 vuotta. Muri
k assa  puhalllnlelrl on nyt 
toista kesää. Puhalllnlelrlen 
yhteydessä on aina järjestetty 
myös yleisölle avoimia kon
sertteja, Joissa leiriläiset pää
sevät testaamaan taitojaan.

Murikassa puhalllnlelrl on 
nyt toista kesää. Kuoronjoh
tajien kurssi Juupajoen Sam- 
mannlemessä on heinäkuun 
a lu ssa  Ja lasten  kuorolelrl 
heinäkuun lopussa.

V uoden K uka  k u k in  h a ke m is to ssa  
yhä  enem m än ta ite ilijo ita
H enkilöhakem isto Kuka 

k u k in  on 1994 ilm esty i 
tam m ikuun alussa. Kirjan 
henkilögalleria on u u d is 
tunu t ja  nuoren tunu t mel
koisesti edellisestä, vuoden 
1990 teoksesta.
Nyt Julkaistava hakuteos 

kertoo yli ne ljästä  tu h a n 
n e s ta  su o m ala ise s ta  vai
kuttajasta.

Henkilögalleriassa on taitei
lijoita, tutkijoita, poliitikkoja 
sekä liike- Ja talouselämän 
johtohahmoja. Hakemisto on 
Otavan kustantama Ja ilmes
tyy nyt 16. kerran. Ensim
mäinen teos, tuolloiselta ni
meltään Alkalalsklrja, Ilmes
tyi vuonna 1909.

Kuka kukin on -teoksen 
henkilövalinnat on tehnyt kir
jan toimituskunta apunaan

kymmeniä eri alojen asian
tuntijoita. Hakemiston tiedot 
perustuvat kullekin henkilölle 
lähetettyyn kyselyyn. Kyselyi
hin vastaamatta jättäneistä 
toimitus ei ole laatinut tledos- 
toa muiden lähteiden avulla.

Teoksen vlrkam iesvaltal- 
suutta on nyt pyritty karsi
maan. Mukaan on valittu en
tistä  enemmän kulttuurin , 
talteen, tieteen Ja liike-elämän

näkyviä edustajia. Käyttäjä 
saa tietoja yhtä lailla niin ai
votutkijasta kuin käsitetaitel- 
lljasta sekä vlihteentekijölstä 
Ja menestysurheilijolsta.

Naisten osuus uusimmassa 
hakem istossa on kasvanut 
verrattuna edellisiin laitok
siin. Tällä kertaa heitä on ko
ko määrästä mukana 15 pro
senttia uusien henkilöiden o- 
salta tosin Jo yli 20 prosent
tia.

Kustantaja anoi tietosuoja
lautakunnalta lupaa henkilö- 
tietokannan keräämiseen, tal
lentamiseen ja ylläpitämiseen. 
Kuka kukin on -teos on toi
mitettu myös elektronisena 
tietokantana.
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S4S
SCANDINAVIAN AIRLINES

W hat better way to feel connected to  Seandinavia than  by m aking 
connections in  Scandinavia?

F o r Helsinki, it’s via Copenhagen, Stockholm or Oslo.
F o r Pori* Tam pere, T urku  and Vaasa, it’s by way of Stockholm.
And of course it’s all by way of SAS’s world class service. As well as the 
ex tra  warm th of fellow passengers who have m ore than  destinations in 
common with you. F o r inform ation on flights and  reservations, call 
your travel agent or 
SAS at 800-221-2350.

‘ In cooperation with Skyways

NAUHAKYNTTILÄT . . .
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varatalon yhteistyöprojektiin 
vuonna 1994. Suomalainen 
joulu -kampanjaan osallistui 
75 suom alaista tavarantoi
mittajaa. Kampanja vei ek
soottisuudellaan Ja tunnel
mallaan ranskalaisten sydä
met, sillä Prlntempsin Joulu- 
myynti kasvoi 10 prosenttia.

Harri Siitosen kehittämää 
kelluvaa nauhakynttllää on 
saatavilla Suomessa Stock
mannin tavarataloissa, Kale
vala Korussa sekä yhä ene
nevässä määrin myös laaduk
kaita matkamuistoja k au p i
televissa pienemmissä liik
keissä eri puolilla maata.

Kysyntä on ollut erityisen 
vilkasta myös Pohjoismaissa 
Ja muusilla Euroopassa. Onpa 
tiedusteluja tullut Jopa Bru- 
nelta Ja Japania myöten. (Ja
panin televisio teki taannoin 
ohjelm an Siitosen nauha- 
kynttllö lstäl) K anadassa 
markkinat ovat Juuri avautu
massa.

Toistaiseksi nauhakynttllää 
el vielä ole saatavilla Yhdys
valtain puolella, mutta pieni 
koe-erä on työntänyt jalkansa 
oven väliin. Muutama onne
kas M assachusettsilainen  
saattaa Jo tänä kesänä naut
tia Savitaipaleella valmistetun 
aidon suom alaisen nauha- 
kynttilän luomasta Jäljittele
mättömästä tunnelmasta.

(Lainauksia SAVITAIPALE 
1995 -Julkaisusta sekä Nau- 
hakynttilä -esittelylehtisestä)

Nauhakynttilöltä on esillä Ja 
myytävänä pieni erä Fltch- 
burglssa Saiman Puistossa 
pidettävällä suomalaisella To
rilla syyskuussa. Tarkempia 
tietoja saa Jutun kirjoittajalta, 
Sini Harjunmaalta o s. 14 
Damon Rd„ Holden, MA 01520
KIINAN . . .
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sa yhtä mieltä henkilösuhtei
den tärkeydestä.

"Jos ne ovat hyvät, voidaan 
keskustella avoimesti mistä 
tahansa."
Hän uskoi kiinalaisten taju

avan, että nykymaailmassa 
Jokainen yhteiskunta on suu
rennuslasin alla. Hänen mu
kaansa Kiinan vaurastumi
nen heijasta Jatkossa myön
teisesti myös ihmisoikeuksien
kunnioittamiseen.«


