
ПРОФЕССИОНАЛ В ИЗГОТОВЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Ïðîèçâîäñòâåííûå ïëîùàäè ðàçðàáîòàíû
äëÿ èçãîòîâëåíèÿ àãðåãàòîâ

Ýëåêòðè÷åñêèé öåõ ïðîèçâîäèò ýëåêòðîùèòû, ñòàðòåðû,
ëîãè÷åñêèå öåíòðû, èçìåðèòåëüíóþ ñèñòåìó äëÿ

ãîðíîäîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè è òàêæå öåëûå ëèíèè

Steel Master Finland Oy ðàçðàáàòûâàåò è ïðîèçâîäèò àãðåãàòíûå ëèíèè  äëÿ
ñêëàäèðîâàíèÿ è äàëüíåéøåé òðàíñïîðòèðîâêè ãàçà è æèäêîñòíûõ âåùåñòâ

ïðåäïðèÿòèÿì ðàçëè÷íûõ îáëàñòåé ïðîìûøëåííîñòè.

2 íàïðàâëåíèÿ: ìåòàëëè÷åñêîå: èçãîòîâëåíèå è ìîíòàæ àãðåãàòîâ,
è ýëåêòðè÷åñêîå: èçãîòîâëåíèå ñ÷åò÷èêîâ, êàáåëüíûõ ñåòåé è ñòàðòåðîâ.

Ищем представителя для сотрудничества
тел.: +358 2 437 9300  факс: +358 2 437 9350   smf@smf.fi

WWW.STEELMASTER.FI

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ЛЮБОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО!

ÈÙÅÌ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ È ÀÃÅÍÒÎÂ Â ÐÎÑÑÈÈ!

AGD Rakennus
Pikkutie 45, 61500 Isokyrö, Finland

arskahakki@netti.fi

Oy Honkamajat Finland Ltd
Veistämötie 6 90550 OULU FINLAND

Tel. +358 8 563 1100 Fax +358 8 563 1110
honkamajat@honkamajat.fi

www. honkamajat.fi

Honkamajat Finland Ltd экспортирует бревенчатые дома
на протяжении трех десятилетий. Около 95% нашей продукции

экспортируется в более чем 20 стран.
Хороший дизайн, аккуратная работа, первоклассный материал

из северной древесины — наши принципы в деятельности.

ÇÀËÈÂÊÀ ÏÎËÎÂ   ÈÑÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÎËÎÂ   ØËÈÔÎÂÊÀ   ÏÎÊÐÛÒÈÅ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅ ÏÎËÛ ÄËß ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ ÍÀÃÐÓÇÊÈ

Vuosaaren Lattiatyö Oy
òåë. +358-500-670979  ôàêñ  +358-9-72690778

www.betonilattiat.com     vilhunen@kolumbus.fi

www.finnaccess.fi
Êà÷åñòâåííûå è ôóíêöèîíàëüíûå
êîíòðîëüíûå ôðàìóãè
äëÿ ñòåí è âíóòðåííèõ êðûø

ƒÓÔ. ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ: Finn Access Oy
Ismontie 1 A, FI-01420 Vantaa, Finland
e-mail: finn.access@kolumbus.fi
www.finnaccess.fi

— исследование подряда
— руководство планированием
— рассчет субподрядных работ
— составление договоров
— руководство работами на месте
— рассчет проекта
— новое строительство и капремонт

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В СОПРОВОЖДЕНИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Свяжитесь с нами:
Rakennuttajapalvelu Arto Palo Oy

tel. +358 50 431 5077  fax +358 9 4369 0166
arto.palo@kolumbus.fi

Îáîðóäîâàíèå è çàï÷àñòè äëÿ âîäíîé ðåçêè
èç Ãåðìàíèè, ÑØÀ, Øâåéöàðèè

tel. +358-9-290 58570
fax +358-9-290 58571

myynti@jetmasters.fi
www.jetmasters.fiFinland

НАДЕЖНО И БЫСТРО
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ORIMATUOTE OY
Производство и консультации:

Kankaantie 6, FIN�16300 ORIMATTILA
Тел. +358�3�872 100б Факс +358�3�872 1010
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КОГДА ВСЕ
РЕШАЕТ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Venäjän kauppatie –lehti tapa-
si 7.8.2008 vaikutusvaltaisen
karismaattisen venäläisen

miehen. Igor Leonidovich Konevi-
zenko (42 v) on Pietarissa sekä lähi-
tuntumassa Sestroretskan kaupun-
gissa ja Kurortnovan alueella suo-
sittu poliitikko Venäjän suurimmas-
ta puolueesta (Venäjän yhtenäi-
syys; Jedinaja Russia). Karismaatti-
sen suosionsa mukaisesti tämä yrit-
täjä saattaa pukeutua kaupunkinsa
juhlissa kasakkajohtajan Atamanin
pukuun. Hän valmistui vuonna
1992 lääkäriksi sota-akatemiasta.

Tältä ajalta hänellä on majurin
arvo. Hän valmistui 1996 yliopistos-
ta taloustieteistä ja väitteli tohtorik-
si. Pian hänestä kehittyi myös me-
nestyvä yrittäjä. Vuosina 2003–
2007 hän oli järjestämässä kristillis-
ekologista liikettä alueensa ympä-
ristön pelastamiseksi. Hän koki saa-
neensa viisaita neuvoja pappisystä-
vältä kirkosta. Siksi hän päätti itse-
kin opiskella ortodoksisessa pap-
pisseminaarissa. Igor vihittiin diako-
niksi ja lopulta papiksi. Hän raken-
nutti omin toimin ortodoksisen kir-
kon kaupunkiinsa. Pappisseminaa-
rissa hän tapasi papin, joka kertoi
mahdollisuuksista, joita puolue an-
taisi toimeliaalle miehelle toteuttaa
lukuisat ideat. Palattuaan Kievistä,
puolue ottikin yhteyttä. Konevizen-
ko pohti uudessa tilanteessa oi-
keuksia osallistua politiikkaan. Kir-
kon johto näytti vihreätä valoa ja
Igor lähti mukaan: - Uskonnollinen
puoli voi tuoda poliittiseen toimin-
taan lisää moraalisuutta ja ihmises-
tä välittämistä. Hän voitti vaalit ja
valittiin kaupunginvaltuuston (“is-
polkom”) puheenjohtajaksi. Edel-
leen hän jatkoi menestyvää liike-
toimintaansa. Illalla kotiin tultuaan
väsynyt mies rukoilee, että Jumala
antaisi avun lukuisiin tehtäviin,
mutta on kiitollinen terveellisestä
väsymyksestä. Konevizenko kertoi
kiinnostuksensa viedä Venäjän
kauppatie –lehteä jopa kymme-
nen tuhatta kappaletta päättäjille
ja yrittäjille.

Pelkät puheet eivät riitä

Keväällä 2008 yli 70 henkilöä
puoluejohdosta saapui katsomaan,
miten Igor Konevizenko on onnis-
tunut järjestää Venäjän yhtenäisyy-
den puolueen toiminnan poikkeuk-
sellisen tehokkaaksi Pietarin välittö-
mässä tuntumassa, Sestroretskan
kaupungissa ja Kurortnovan alueel-
la. Alueelle on järjestetty eläkeläisil-
le monipuolista toimintaa, nuorille
urheilu- ja kulttuuripalveluja, järvi
on ympäristöineen puhdistettu,
yrittäjät ovat lähteneet rakentaa
hyvinvointia jne. Konevizenko
muistuttaa, että kansalaiset menet-
tivät Neuvostoliiton sortumisen ja
1990-luvun vaikeuksien jälkeen
luottamuksen politiikkaan. - Pelkät

puheet eivät riitä. Apu on sopiva, jos
sillä on osoite. Veteraani ei tarvitse
välttämättä taas kerran televisiota!
Tekojen on näytettävä, miten politii-
kalla on merkitystä perheiden elä-
mälle. Konevizenko kokee historian,
tradition ja uskon merkittävyyden:
nämä antavat nykyhetkeen moraa-
lia ja rakentavat tulevaisuutta.

Venäjän yhtenäisyyden puolue
on ylivoimaisesti suurin puolue Fe-
deraatiossa.  Konevizenko muistut-
taa, että yhteistyötä täytyy olla
myös eri puolueiden välillä, jotta
asioita voidaan ratkaista. Pietarin
kaupungin vaalien tuloksena voi-
ton saavutti liberaalidemokraattien
ehdokas. Puolueiden on työsken-
neltävä toimeliaasti myös tässä ti-
lanteessa, eri puolueiden edustaji-
en kanssa.

Venäjän strategia 2020

Venäjän yhtenäisyyden puolue
on pitänyt esillä 5.4.2008 julkaistua
ohjelmaa “Venäjän strategia 2020”.
Venäjän poikkeuksellisen taloudel-
lisen menestyksen halutaan jatku-
van. Tämä edellyttää monialaista
uudistumista. Kehitystarpeet on
siirretty eri alueiden ohjelmiin.

VENÄJÄ ON AVOIN MAAILMALLE
Igor Konevizenko, Venäjän yhtenäisyys

Aluehallinnon on tutkittava kehi-
tysohjelmia. Päätähtäiminä ovat in-
novaatioiden ja koulutuksen paran-
taminen. Venäjälle rakennetaan 5-
7 kansallista tiedekeskusta, joiden
puitteissa toimii 10–15 tutkimusyli-
opistoa. Pelkkä bruttokansantuot-
teen kasvutavoite ei ole ohjelman
toteuttamista, vaan Venäjä tavoitte-
lee odotettavissa olevan keskimää-
räisen eliniän kohoamista 72–75
vuoteen ja keskiluokan kasvavan
noin 50%:iin väestöstä vuoteen
2020 mennessä. Muutoksen johta-
minen ei ole yksinkertaista. Van-
hemmat byrokraatit saattavat olla
keskittyneet enemmän asemansa
pitämiseen kuin kehitykseen.

Oikeiden ongelmien
ratkaiseminen

— Tänään yhteiskunta ei voi olla
suljettu. Venäjä on maana avoin
maailmalle. Meille ei anna mitään
uutta tietoa puhua Venäjästä suve-
reenina valtiona, jota se on joka ta-
pauksessa, vaan tärkeintä on rat-
kaista todellisia ongelmia.  — Venä-
jällä on sama haaste kuin muillakin
eurooppalaisilla valtioilla, että Venä-
jä tarvitsisi maahanmuuttajia, erityi-
sesti taitavia spesialisteja. Ongelma

ei ole yksinkertainen. Suvaitsevai-
suutta tulisi vahvistaa.

Kansalaisilla on myös huoli tur-
vallisuudestaan globalisaation ja
terroristien tekojen tähden.  Vanha
oligarkia suuttui Putinille, kun tämä
kavensi näiden valtaa: nämä pake-
nivat maailmalle ja rahoittavat ul-
komaista mediaa sekä Venäjän
pientä oppositiota, jotta voisivat
häiritä Venäjän kehitystä.

Venäjällä ei ole toistaiseksi voi-
nut puhua keskiluokasta ja sen suh-
teista puolueisiin, koska Venäjän
uusi yhteiskunta on kovin nuori
eikä keskiluokka ole selkeästi muo-
toutunut. Tämän tähden Venäjän
yhtenäisyyden puolue pitää tärkeä-
nä pienen yritystoiminnan tukemis-
ta verotuksellisin ratkaisuin. Pienen
yritystoiminnan asemaa parantaa
myös, kun saavutetaan menestystä
korruption vastaisessa taistelussa.

Suomella on jo pitkä historia so-
siaalisen kansalaisyhteiskunnan
rakentamisesta. Venäjän yhtenäi-
syys tahtoisi rakentaa kansalaisyh-
teiskuntaa. Tavoitteen saavuttami-
seen on pitkä matka.  — Venäjä on
vasta nuori valtio nykyisellään.
Nuoren sukupolven tullessa eläke-
ikään nämä saavat kohtuullisen
eläkkeen, nykyisten eläkeläisten ti-
lanne on vaikea. Tulevien eläkeläis-
ten kohtalon parantamiseksi on tär-
keä pitää lapset ja nuoret poissa
kaduilta ja alkoholismista.

Konevizenko on ollut järjestä-
mässä kulttuuriharrastuksia ja use-
an eri lajin urheiluohjelmia kaupun-
kiinsa. Liikemiehet ja yritysjohtajat
on onnistuttu kutsua näihin ohjel-
miin mukaan. Nämä ovat huoman-
neet, että voivat vapautua korrup-
tion ja mafian aiheuttamista me-
noista.

Suomen taitoja tarvitaan

Igor Konevizenko pitää tärkeä-
nä venäläisille historian opiskelua,
jotta virheistä voi ottaa opiksi.
Tämä koskee myös Suomen suh-
teita. Suomen kanssa on runsaasti
myös yhteisiä tarpeita ekologisten
ongelmien ratkaisemisessa. Kone-
vizenko antoi valtavan henkilö-
kohtaisen panoksen, jotta Sestro-
retskajan järvi saatiin ympäristöi-
neen puhdistettua.

Pietarin alueella tarvitaan talou-
den ja hallinnon asiantuntijoita, jot-
ka osaavat suomen kieltä. Tämän
tähden on päätetty antaa jopa suo-
men kielen opetusta yhteistyössä
suomalaistahojen kanssa. Sestro-
retskan koulussa no. 284 on suo-
men kieleen ja Suomen suhteisiin
omistautunut projekti.

Juha Molari

Igor Konevizenko
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Vuokralle tarjotaan Myyrmaninnin kauppakeskuksen
vieressä Vantaalla sijaitseva erittäin siisti

TOIMISTO / TOIMITILA 92 m2

Sisäänkäynti katutasolta.
Hyvä sijainti.  Vuokra 1100€  / kuukausi.

Sopii konttoriksi, kampaamoksi, hoitolaksi, hammaslääkäri-
asemaksi tms. Mieluummin pitkäaikainen sopimus.

Yhteydenotto suomeksi
puh. 0500-821212 tai myynti@kauppatie.com

Ïðåäëàãàåì ôèðìàì è êîìïàíüîíàì öåëåâûå óñëóãè ïî ðåêðóòèí-
ãó, îáó÷åíèþ, ïðîèçâîäñòâåííûì çàêàçàì, ñóáïîäðÿäû, à òàêæå â

ñôåðå òåõíîëîãè÷åñêèõ íîâèíîê.
Äîï. èíôî: +358-10-3977 000 èëè
www.teakoy.fi

Ñàìûé áîëüøîé â Åâðîïå Ìíîãîñòîðîííèé öåíòð îáó÷åíèÿ
è òåõíîëîãèè äåðåâîîáðàáîòêè, ïðîèçâîäñòâà ìåáåëè


