Setukaisten ystävät ry:n jäsenkirje talvi 2020
Setukaisten ystävät ry:n vuosikokous
lauantaina 7.3.2020 klo 12.00
Eesti Maja, Sörnäisten rantatie 22, Helsinki
ESITYSLISTA
1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen järjestäytyminen
- kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
- kahden ääntenlaskijan valinta
3 § Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5 § Vuoden 2019 toimintakertomus
6 § Vuoden 2019 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan
lausunto
7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden
myöntäminen hallitukselle
8 § Vuoden 2020 toimintasuunnitelma
9 § Vuoden 2020 jäsenmaksut
10 § Vuoden 2020 talousarvio
11 § Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet
12 § Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

13 § Ilmoitusasiat
14 § Kokouksen päättäminen
Kahvitarjoilu
Vuosikokousesitelmä klo 13.15 – Kaikille avoin
tilaisuus!
FT Heikki Rausmaa: Viron vapaussodan päättänyt Tarton
rauha 100 vuotta
--Mikko Savikko: Uutta tietoa Reko Paulosta
Kirjoitin viime elokuussa lyhyesti Reko Paulosta. Perustin
tietoni mm. silloin toimineen Bellevue-ravintolan ja Paulon
säätiön tietoihin sekä Wikipediaan.
Nykytiedon mukaan Grigori Pavelin poika ei tullut Viaporiin
asepalvelukseen, vaan tuli ”virolaisella perunalaivalla Helsinkiin
ja jäi Suomeen”. Näin kertoo Vaba Eesti Sõna -lehti vuonna
1966.
Gregori Paulov työskenteli oman kertomuksensa mukaan
venäläisten upseerien kokkina Suomenlinnassa seitsemän
vuoden ajan ja vallankumouksen jälkeen perusti Bellevuen.
Tämä tieto löytyy Våra Kvinnor -lehden 31.10.1928
julkaisemassa haastattelusta. Samassa artikkelissa edellä
mainitulla nimellä esiintynyt ravintoloitsija kertoo aloittaneensa
ravintolatoiminnan vain neljän lautasen ja kolmen
keittolautasen kanssa. Ensimmäisen päivän myynti oli ollut 28
markkaa, mutta noin kymmenen vuotta myöhemmin myynti oli
jo noin 3 000 markkaa. Kymmenvuotisjuhlia oli tarkoitus viettää
joulukuussa 1928.
Bellevue perustettiin siis vuoden 1918 joulukuussa. Näin ollen
voimme väittää, että syksyllä suljettu ravintola ehti täyttää 100

vuotta. Mistään ei löydy tukea aiemmin väitetylle
Uudenmaankadun kahvilalle, joka olisi toiminut ennen
Bellevuen perustamista.
Helsingin raastuvanoikeus tuomitsi toukokuun viimeisenä
päivänä 1926 ravintoloitsija Gregori Pavloﬃn ”alkoholipitoisten
aineiden luvattomasta myynnistä 6 kuukaudeksi vankeuteen”.
Hän oli harrastanut ko. toimintaa ravintolassaan 3 vuoden ajan.
Tuomion vahvisti hovioikeus 16.9.1927.
Löytyneestä materiaalista voidaan todeta, että myöhemmin
Reko Paulona tunnettu setto oli jo nuoruudessaan liikemies.
Säästeliäänä miehenä hän lainasi rahaa hyvällä korolla
venäläisille upseereille. Puoli vuotta Bellevuen perustamisen
jälkeen alkanut kieltolaki mahdollisti tuloksellisen
liiketoiminnan. Vaba Eesti Söna -lehden mukaan hän oli
aikanaan Helsingin rikkain virolainen.
Helsingissä olevien kiinteistöjen lisäksi hänellä oli myös
maatila, jonka tuotantoa hän pystyi käyttämään myös sotaaikana, jolloin ravintoloissa oli luvattu käyttää vain riistaa. Muu
liha tarvittiin sotilaille. Niinpä asiakkaat saivat pihviateriastaan
laskun, jossa luki ruotsiksi ”orre” eli teeri. Tuossa on hauska
yhtymäkohta hänen syntymäkyläänsä. Sen nimi on Tedre eli
teeren kylä.
Tedreen hän rakennuttikin kesäasunnon, jossa koko perhe
ennen sotaa vieraili. Obinitsan hautausmaalla on SoomeKriisan lahjoittama Rannulan perheen hautakivi. Hänen
veljensä ottivat sukunimekseen Rannulan ja kuuleman mukaan
Reko Paulo oli mukana nimivalinnassa.
Edellä mainituista tarkentavista tiedoista saamme kiittää
ainakin kahta tahoa eli Pekka Linnaista sekä nykyään
kaikkitietävää internettiä, josta etenkin illan ja yön tunteina
löytää silloin tällöin mielenkiintoisia asioita.
Tarina jatkuu…
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