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Aatami Virolaisen perhe
sa, Vilhelmiina, Lyyti ja

vuonna 1913. Vasemmalta
Martta

lukien Otto, Aatami, Lii-

Virolaisen sukuseuran kolmastoista toimintavuosi alkamassa
Hyvä sukuseuran jäsen.

Virolaisen sukuseuran kymmenen en-
simmElistii toimintavuotta kuluivat suu-
relta osin sukututkimuksen teossa ja
sukukirjan suunnittelussa. Viimeksi ku-
luneet kaksi vuotta on tehty työtä suku-
kirjasta kyläkidaksi muuttuneen teok-
sen suunnittelussa ja toimitustyön käyn-
nistämisessä. Toinen tärkeä työsarka on
ollut kotikylämatkojen järjestäminen.
Viime kesän 5O-vuotisjuhlamatka onnis-
tui yli odotusten. Viisi linja-autollista
ylåsommeelaisia ja porlampilaisia su-
kunsa juurilla oli mielta lämmittävä,
unohtumaton kokemus. Sukuseuramme
viimeksi kuluneet toimintavuodet ovat

siis olleet paljolti Yläsommeen ja Porlam-
min kylien yhteisten asioiden eteen toi-
mimista.

Tämån vuoden kevättalvella su-
kuseura luovutti vastuunsa kylakirjan
teosta Yliisommeen ja Porlammin nuori-
soseuralle. Nuorisoseura otti ohjelmaan-
sa myös kotikylåmatkojen jiirjestämisen
ja jo tåmän kesän matka 20.6. on Nuori-
soseuran matkailutoimikunnan hoitama.
T\rlevien toimintavuosien aikana suku-
seuralla on taas mahdollisuus keskittyå
entistä enemmän Virolaisten suvun ja
Virolaisen sukuseuran asioihin. Muka-
naolomme koko kylän elämån selvitt*imi-
sesså on kuitenkin sekin ollut hyvin pe-
rusteltua. Saamme entistä paremman

kuvan Virolaisen suvun elämästå, kun
tarkastelemme sitii osana koko kylan hi-
mintaa. Näemme mitä suvun jåsenet
ovat tehneet elääkseen, miten he ovat
osallistuneet kylän harrastuksiin, mikä
heidän panoksensa on ollut koko kylän
elämåiin.

Nyt uuden kaksivuotiskauden
kynnyksellä toivomme jfiseniltii entistä-
kin aktiivisempaa osallistumista. Kiiyt-
täkäå heinäkuun kokouksessa puheen-
vuoroja ja kertokaa millaista toimintaa
sukuseuralta toivotte. Ja ennen muuta:
kokodnnutaan taas iloiseen tapaamiseen,
yhteiseen kesäjuhlaan Kanneljärven
Opistolle, kauniin Hormajärven rannal-
le!

P.V.

KUTSU SUKUKOKOUKSEEN JA KESÄJUHLAAN
Virolaisen sukuseuran sukukokous ja kesäjuhla -95 pidetään

lauantaina I  heinäkuuta 1995 alkaen klo 12.00
Kanneljärven Oplstolla, Lohjan kunnan Paloniemen kylässä

SUKUKOKOUS, hall ituksen ja puheenjohtajan valinta
VAPAATAOHJELMAA, musiikkiesityksiä,sukuseuralaistenpuheen-

vuoroja, yhteislaulua
YHTEINEN RUOKAILU, karjalanpaisti l isukkeineen,läytekakku jakahvi
Ruokailun hinta 50,- aikuisilta ja 30,- alle 12 -vuotiailta maksetaan paikalla.
Kannellärven Opisto silaitsee 5 km:n päässä Lohjan kaupungista, Sammatti in
menevän tien varrella

ILMOITTAUTUMINEN ti laisuuteen 30.
kesäkuuta -95 mennessä jollekin
seuraavista:
Kerttu Silvonen puh. 90-868 028
Vappu Uronen puh. 912-335 018
Else Virolainen puh.912-335 722
Pirkko Vahvelainen puh. 912-364 258
Kaikkl sukuseuran läsenet perheinenne
Ja ystävinenne, lämpimästl tervetuloa!
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"No, olkoon nimeltään Virolainen''
Karj al ai set suvut e si ttäytyivät Ka 4' al atal oll a

Keväällä 1994 Karjalan Liitto
järjesti ensi kerran karjalaisten su-
kujen esi t telyn kevätseminaaris-
saan. Yleisön pyynnöstä esittelyjä
jatkettiin 26.3.1995 Karjalatalolla.
Nyt tutustuttiin Olkinuoriin, Pap-
peihin, Sortavalan Jaatisiin ja Viro-
laisiin.

Tilaisuuden avauksessa suku-
seuratoimikunnan puheenj ohtaja
Tapio Ikävalko totesi, että sukuseu-
ratoiminta on karjalaisuuden säilyt-
tämistä ja eteenpäinviemistä par-
haimmillaan. Nuoret ja keski-ikäiset
ihmiset ovat tällä hetkellä hyvin
kiinnostuneita sukuseuratoiminnas-
ta. Hänen sanojaan oli helppo uskoa,
kun katseli paikalle kertynyttä ylei-
söä. Laatokka -sali oli ääriään myö-
ten täynnä, samoin viereinen käytä-
vä. Ja yleisö muodostui todellakin
ennen muuta keski-ikäisistä, kiin-
nostuneista, hyvin tarkkaavaisina
kuunnellei sta ihmisistä.

Virolaisen sukuun kuulijat tu-
tustutti Johannes Virolainen. Hän
totesi, että kun meidät revittiin juu-
riltamme, monet luulivat, että emme
enää ole mistään kotoisin. Mutta
'jokainen ihminen on jostain kotoi-
sin, jokaisella on juuret jossakin."
Vaikka olimme silloin pakolaisia,
emme koskaan menettäneet itsetun-
toamme.

Johannes kertoi, että kaikki
Virolaiset eivät suinkaan kuulu tä-
hän samaan sukuun. Karjalan kan-
naksella oli paljon Virolaisia, esimer-
kiksi Vuoksenrannassa, Kirvussa ja
Antreassa. Viipurin maalaiskunnan
Yläsommeesta lähtöisin oleva Viro-
laisten suku käsittää Yrjö Jaakon-
poika Virolaisen (1799-1862) jälke-
läiset.

Uskomuksen mukaan suvun
esi-isä on lähtöisin Virosta. Tarina
kertoo, et tä Lihaniemen kylään,
Parkkisen taloon tuli pimeänä syys-
yönä mereltä mies. Talossa tarvittiin
työvoimaa ja niin vieras jäi Parkki-
selle rengiksi. Kun renki oli aikansa
talossa ollut, isäntä meni ilmoitta-
maan papille, että tällainen mies
asuu hänen talossaan. "Mikäs sen
nimi on?" kysyi pappi. "En mie häne
nimijää tiijä, mut Virost sano tule-
vaase" vastasi isäntä. "No, olkoon
nimeltään Virolainen", vastasi puo-
Iestaan pappi.

Johannes kertoi kuulijoilleen
myös, että suvusta on valmistunut
sukututkimus vuonna 1986. Nyt su-
vun vaiheiden tutkiminen jatkuu
laajemman kokonaisuuden osana,
kun parhaillaan ollaan selvittämäs-
sä sitä kyläyhteisöä, jossa Virolaisen
suku ja muut yläsommeelaiset ja
porlampilaiset suvut elivät. Nyt ha-

lutaan tietää, missä elinkeinoissa
toimittiin, minkä kokoisilla tiloilla
elettiin ja millä tultiin toimeen? Sel-
vittää myös miten sieltä lähteneiden
jälkeläiset ovat yhteiskuntaan si-
joittuneet.

On tärkeätä, että tulee uusi
karjalainen sukupolvi, joka vaalii
karj alaisia perinteitä. Karjalanmur-
teen säilyttäminen on yksi tärkeä
asia. Tilanne näyttää nyt valoisalta,
koska elämme juuri sellaista aikaa,
että nuoret ovat hyvin kiinnostunei-
ta suvustaan ja juuristaan.

Johannes lopetti esityksensä
myös naapurimme myönteiseen ke-
hitykseen uskoen: "Olen optimisti ja
uskon, että Venäjällä vielä tulee joh-
toon valtiomiehiä, jotka menevät
askeleen pidemmälle kuin nykyiset
johtajan ja ymmärtävät, että Karjala
kuuluu meille suomalaisille."

Johannes Virolaisen
esityksen keskeiset aj atukset
koonnut Pirkko Vahvelainen

UUTISIA _ UUTISIA -  UUTISIA -

Yläsommeen ja Porlammin Nuoriso-
seurat yhdistyneet

Maaliskuun 4 pävänä pidetyssä
Yläsommeen nuorisoseuran kokouksessa
- jonne oli kutsuttu myös entisen Por-
lammin nuorisoseuran edustajia - påä-
tettiin että nuorisoseuran toimintaa jat-
ketaan yhdistettynå Yläsommeen ja Por-
lammin Nuorisoseurana.

Karjatgn l,iitollg uusi ppheenjohtaja
l(artalanlrrton uuctel(sr Duheen-

iohtaiaksi on 29.4 1995 alkaen' valittu
Marliku Laukkanen.

Karjalaiset kesäjuhlat' 
Karialaiset kesäiuhlat pidetåiån

tåinä kesänä Helsingissa 16.-f 8:6.-95

SUVI'N UUSIA.TIISPNTÄ

Jarkko ja Johanna Virolaiselle
syntyr 22.2.L995 poika
Riku Verneri Virolainen

Taina Virolaiselle ja Juho Rauha-
lalle syntyi poika 3.5.1995

Onnea ja siunausta molemmille
pojille seka vanhemmille!
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Rakas kotikyläni - Porlampi
Porlampi, kylä Viipurin maalais-

kunnan eteläisimmässä kulmassa, Jo-
hanneksen ja Kuolemajårven pitiijien
kainalossa, Koivistolle menevån tien ja

radan läheisyydessti. Viipurista matkaa
noin 16 km.

Minusta kylä oli niin hyvå ja mu-
kava, ettå sitå on vaikea unohtaa. Vielå
nytkin, yli viidenkymmenen vuoden
påtistii tulee aina kevåisin niin ikävii
ettå sinne pitåli låhteä. T\rrhaltahan se
tuntuu, mutta ei sille mitåån voi. Olen
usein ihmetellp, mistä moinen nimi Por-
lampi on keksitty, kun lammesta ei ole
tietoakaan, ei ainakaan kylässii. Pitkällä
metsän keskella on pieni lampi, Kakar-
lampi.

Mutta se pahainen joki, Som-
meenjoki, melkein pieni puro, sen suuren

rytinän aiheutti. Ryssä poloinen teki
semmoiset markkinat, ettå koko maail-
ma tiesi. Mahtavalta mieheltå menivåt
senssit gekaisin. Kiesit eivät kulkeneet
kuraisella tiella. Syntyi se kuuluisa mil-
jardimotti elokuun viimeisinå pdivinä
1941.

Ei tuo nimi Porlampi ole vielä-
kåån unohtunut, vaan sitä kåyttävät
mielellåän suuret puhujat sotakirjojen
tekijät, saadakseen kuulijat ja lukijat
hereille.

Omakohtainen kokemukseni on
viime syksyltä sodan loppumisen 50-vuo-
tispåiviltå 5 pnå syyskuuta, kun JR 5,
joka sai lisänimen aaverykmentti, ansio-
idensa takia, kokoontui perinnejuhlaan-
sa Lappeenrantaan. Oltiin Lappeenran-
nan suuressa kaupungintalossa. Meitii
oli noin 600. IGnraalit pitivåt puheita ja
selostivat mei&in sotareissuja. Kertoivat
mei&in tekemisiå ja tekemättii jättrimi-
siä. Mainitsivat nimiå, missä olimme ol-
leet taisteluissa mukana. Kolme kenraa-
lia mainitsi nimen Porlampi, Porlammin
miljardimotti. Sydäntåini riipaisi, sillä
minulle tuon nimen mainitseminen teki
kipeåtii. Olinhan tuossa kylässä synty-
nyt 73 vuotta sitten pienesgä saunassa.
Olin ehkå ainoa siellå suuressajoukossa"
joka oli siinä kyliissä syntynyt.

Vastaava tapaus oli aivan äsket-
täjn, kun tiiiillä Nurmijärvella vietettiin
veteraanipäivää 27 p:nå huhtikuuta.
Hävittäjälentäjä Kyösti Karhila kertoi
liikuttavia tarinoita taistelulennoistaan
Porlammin kylän yllå elokuun viimeisi-
nå piilvinä 1941. Kertomukset olivat niin
hyviä, että olisi ueeamman porlampilai-
sen toivonut ne kuulevan.

Oma rykmenttini, jossa palvelin
koko jatkosodan ajan, osallistui Siiiniön
valtauksen jålkeen Porlammin valtauk-
seen. Olimme kaksi vuorokautta Porlam-
min maisemissa, Paakkasen lehdossa ja

Myllysuolla. Kävin kotipihassani elo-
kuun 29 päviinå 1941. Nåiin kaiken sen
kaaoksen, mikä siella vallitsi. Flevosvoi-
maa li ikkui ja oli l i ikkumattomana.
Näky oli sellainen, ettii vain karski soti-
las sen kesti. Tämän jälkeen mei&it vie-
tiin seuraavana päivånä Maaselän suun-
taan suurta Suomea tekemäiin.

Oltiin sielle muutaman vuoden
ajan, mutta jälleen kun Karjalan Kannas
petti 9.6.1944, olimme kesäkuun puoles-
sa vålissä Perkjärvellä ryssiiii vastaanot-
tamassa pelkällå kankaalla, missä ei ol-
lut mitään asemia. Perkjårvellä oli suu-
ret ammus- ja ruokavarastot, jotka me-
netimme. Muutaman päivån sen jåilkeen
olimme ilman ammuksia ja nälässä.

Olimme Nåätälån ja Lyykylån
kylissä, kun oman kyläni kohtalo ratke-
si. Panin käteni ristiin niinkuin mamma-
ni aina teki, kunjohonkin lähti. Sanoin:
"Lähtisitkö Jumalani avuksi", silla tie-
sin, miten tåssä käy. Nåkemiin Porlam-
pi, unohtumaton kotikylåni!

Nurmijärvi 7.5.1995

Seppo Toikka

Aineistoa
Paakkasen Sanomiin

Lehden toimitus toivoo
aineistoa Paakkasen Sanomiin, ker-
tomuksia, runoja, kuvia, perheuuli-
sia.

Lehti on tarkoitettu yhteyden-
pitokanavaksi meille kaikille Virolal-
sen sukuseuraan kuuluville. Teks-
tien ei tarvitse olla lopulliseen paino-
asuun hiottuja. Myös juttuaiheel ovat
tervetulleita.

Tule siis mukaan kirjoittele-
maan!

I{AIPAUS KARJAI.AN

Kauan kestiiö kaipuu Karjalan,
hauan kotoisen kiicn kukunnan.
Kauan kesttiii huhtikuun hanget
micle s s ii mat kall a m aoiln an.
Kotoinen kaipuu keuöiin tullessa
mi.elen rnustaa tans kokonaan.
Unis sakin u ielii uskoo,
ettti kiiu ele e kotonaan.
Urwhtaa ei voi koskaan
hotoista kaiuon tietö.
Kotoisen rakkaan saunan uielö
heuöistö kauneutta katsellaon.
Usko, Toiuo, Rnkkaus,
on eliimön suurin pakkaus.
Niistii irti ei koskaan piiöse pois,
uaikka kuinka suuri kakku
ollo uois.

M ie ron t iet ii menne s stiön
mui st eleepi ent ist iiön,
hun uaan kestiiis kokemukset,
eliimiin e h.doilla olemuk set.
Voiuatkin kaikki uoittaa uois
hunnes kuuluu kutsu, tule pois!

Uuno Siiranto

Sukuseuralehden toimitus
Greta Kunttu
puh.912-324666

Pirkko Vahvelainen
puh.912-364258
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Luovutetusta Kaqi alasta
Referaatti Karjalan Liitto ry:n Karja-
la-työryhmän raportista 31.1. 1995.

Luovutettu Karjala
Karjala-sanalla tarkoitetaan tiettyä
aluetta ja alueen nimestä juontuu hei-
mon nimi karjalaiset. Karjala merkit-
see myös tietyn alueenja gen asukkai-
den yhdessä kokemaa menneisyyttä,
yhteisiä perinteitåi j a yhteistä kulttuu-
ria. Suomen ja Neuvostoliiton välillä
allekirj oitetti in välirauhansopimus
19.9.1944 Moskovassa ja Pariisin rau-
hassa 1947 raja Karjalassa palautet-
tiin vuoden 1940liqjalle. Suomen luo-
vuttamaan lGdalaan kuului Viipurin,
Käkisalmen ja Sortavalan kaupun-
kien lisäksi kaksi kauppalaa. Koko-
naan luovutettiin 39 maalaiskuntaa ja
osia 21 maalaiskunnasta. Karjassa
luovutetti in 24700 neliökilometrin
alue, jolla asui noin 407 000 asukasta
jotka menettivät kotinsa.

Karjalan palautue esillä
Siirtoväen edustajia on aina aktivoi-
nut toive paluusta luovutettuun Kar-
jalaan. Karjalaiset kansanedustajat
ovat esittäneet palautustoiveitaan
maan ulkopoliittiselle johdolle. Myös
Karjalan Liiton edustajat ovat tavan-
neet asian vuoksi taeavallan presiden-
tin useita kertoja eodan päättymisestä
aina vuoteen 1967 asti. Seuraava ta-
paaminen jädestyikin sitten vasta
vuonna 1992.

Jo välirauhan solmimisen jäl-
keen toivottiin, että lopullisessa rau-
hansopimuksessa voitaisiin rajoj a tar-
kistaa ja menetyksiä lieventää. Paasi-
kivi halusikin pitää rajakysymyksen
esillä, mutta hänen vaikutusvaltansa
ei riittänytja hänen oli toteaminen sii-
hen aikaan luonaan vierailleille karja-
laislähetystöille pitävänsä Karjalan
palauttamista siinä tilanteessa mah-
dottomana.

Myöskään Urho Kekkonen ei
voinut hyväksyä neuvostoliittolaista
käsitystä Viipurista "vanhana venä-
läisenä kaupunkina" ja vaali ajatusta
itärajan korjauksista pitäen tavoittee-
na menetefm Karjalan palauttamista.
Kun Neuvogtoli i tto syksyllä 1960
suostui kompromissiin Saimaan kana-
vasta, uskoi Kekkonen vuokrasopi-
mukgen olevan een tien alku jonka
päässä häämötti Karjalan palautus.
Tiettävästi hän myös oli ottanut Kar-
jalan palauttamisen esille Neuvosto-
liittoon tekemiensä vierailujen yhte-
ydessä. Vuoden 1967 jälkeen Karjalan
Liiton edustajilla ei ollut vuosikymme-
niin ti laisuutta keskustella asiasta
presidentin kanssa ja Kadalan palau-
tus muuttui asiaksi, josta ei Suomessa
julkisesti puhuttu.

Kansalaiskeskustelu alkaa'

Kun Neuvostoliitto syksyllä 1991 ha-

josi ja Baltian maat saivat itsenäisyy-
den, käynnistyi keskustelu luovutetun
Karjalan asemasta vilkkaana. Kes-
kusteluun osalistuivat tavalliset leh-
den lukijat sekä asiantuntijat. Alussa
pohdittiin oliko keskustelu ylipäätään
soveliasta, mutta keskusteluja käytiin
sekä uutis- että mielipide-osagtoilla.
"Lupa" keskusteluille eaatiin, kun vi-
rallisen ulkopolitiikan edustajat kom-
mentoivat aihetta uuden naapurisopi-
muksen neuvottelujen yhteydessä
1992. Lehtien julkaisemat mielipide-
tiedustelut ryydittivät keskustelua.
Galluppien tulokset vaihtelivat suu-
resti.

Myös Karjalan Liitossa virisi
keskustelu ja todettiin ettii liitto tar-
vitsee asiaa koskevan selvituksen
kannanottojensa tueksi. Liiton halli-
tus asetti työryhmän jonka tehtiivänä
oli valmistella ehdotuksia luovutetun
karjalan palautusta koskevista toi-
menpiteistä. Työryhmän puheenjohta-
jana toimi lGuko Sipponen ja ryhmä
jätti raporttinsa 31.1.1995.

Ehdotuksia luovutetun Karjalan
palauttamisesta

Perusajatuksena on toiveissa ja
vaatimuksissa ollut alueen palautta-
minen kokonaan ja ehdoitta. Mutta
kun toiveet koko Kadalan palauttami-
eesta ovat heikenneet, on tullut esille
alueen oeittåinen ja vaiheittainen pa-
Iauttaminen. Autonomisen alueen
malleja on myös esitetty, tosin ilman
tarkkaa sisältöä. Vaihtoehtona on
myös esitetty alueen vuokraamista 50
tai 99 vuodeksi. Professori Heikki Kir-
kinen on esittänyt valtiorajat ylittä-
vää yhteistoimintamallia.

Luovutetun Karjalan nykytila
Luovutetun Karjalan alueella

asui vuonna 1989 suunnilleen saman
verran väeskiä kuin ennen talvisotaa.
Suomen luovuttamalla alueella asu-
vat Venäjältä, Ukrainasta, Valkoven-
äjältä ja Aasian puolelta alunperin
tuodut asukkaat. He eivät ole karjalai-
sia, sillä heillä on eri heimo, historia,
kulttuuri ja kieli.

Talous perustuu pääosin teolli-
guuteen sekä maa- ja metsätalouteen.
Metsä- ja puunjalostusteollisuus on
Ka{alan ärkein teollisuudenala. Alu-
eella on myös kaivos-, kulutustavara-
ja elintarviketeollisuutta. Viipurin
kaupungin alueella on yli 50 tuotanto-
laitosta. Telakka on kuitenkin kau-
pungin suurin työnantaja, joka työllis-
tiiä yli 4000 henkilöä. Kuten yleensä-
kin Venäjällä, on teollisuuden ongel-
mana ollut vuodesta 1992 lähtien jyrk-
kä tuotannon lasku ja kannattavuus-
kriisi.

Maatalouden piirissä työsken-
telee teoll isuuden jälkeen toiseksi
suurin osa työvoimaa. Alueella hadoi-
tetaan maanviljelystä, karjanhoitoa ja

metsätaloutta. Maatalouden tuotta-
vuus on alhainen, alueet eivät ole
omavaraisia elintarviketuotannogsa.

Pietarin ja sen ympärietiin ym-
päristiiongelmat heijastuvat myöe luo.
vutetun lGrjalan alueelle. Ongelmat
kädistyvät mm vesihuollossa. Ta.lous-
vesi uhkaa loppuaja vain puoletjäte-
vegigtä pystytään puhdistamaan. Jät-
teet, päästiit, jopa euoranaieet myrkyt
virtaavat Suomenlahteen. djankohtai-
een uhkan muodoetaa myöa Pietarin
ydinvoimalan heikko tila.

Palautuksen kustannukset
Luovutettujen alueiden rappeu-

tuneisuus ja jälleenrakennukeen kus-
tannukset aiheuttavat keskustelua ja
kiistelyä. Palautuksen kannattajat
näkevät jälleenrakennukgen piristä-
vånä tapahtumana Suomen talouselä-
mälle. Vastustajat tietenkin vetoavat
jälleenrakennuksen huikeisiin kus-
tannusarvioihin, joihin Suomella ei ole
varaa. Professori Heikki Kirkinen pa-
hoitteleekin ettii Karjala -keekustelus-
sa heitellään hatusta lukuja mm.
luonnonvarojen arvosta ja palautuk-
een kustannuksista. Hän kaipaa tie-
teellisempiä selvityksiä jatkokeskus-
telujen pohjaksi.

Väestökys5rmys
Alueen nykyisen väegtön asema

jakaa myös mielipiteitii. Osaeea mieli-
piteitii ollaan sitä mieltä että alue oligi
palautettava Suomelle ilman nyky-
asukkaita. Osa taag on valmis otta-
maan nykyisen väestön alueen palau-
tukgen yhteydessä. Historiantutkijat
pitävät viittä vuosikymmentii nykyl-
sille asukkaille jo pitkänä asumieaika-
na. Lienee epärealistista ehdottaa että
he voisivat valita, haluavatko hejäädä
tai palata entisille kotiseuduilleen.
Entisiä seutuja ei löydy esim. Valko-
Venäjällä, jossa ne on upotettu laajo-
jen patoalueiden alle tai annettu muil-
le asuttaviksi.

Keskustelu jatkuu
Kadalan kysymyksestä on vuo-

sikymmeniä sitten epävirallieesti kes-
kusteltu Suomen ja Veniijän valtiojoh-
don kegken. Suomi ei ole pyytänyt pa-
I  autuskeskustelujen aloi t tamista,
vaan sen edustajat ovat toigtaneet
kantaa, jonka mukaan Suomella ei ole
aluevaatimuksia. Suomen virallinen
kanta on, että Kadala kysymyksestii
voitaisiin neuvotella, jos Venådjällä oli-
gi siihen valmiutta. Tällä hetkellä
neuvotteluvalmiutta ei ole. IGrjalan
Liitto on luottanut maan ulkopoliitti-
sen johdon kykyyn hoitaa naapurisuh-
teita ja myös Karjala -kysymyksen
etenemistä.

Greta Kunttu


