
WESTERBACK
Mikonkatu 3, Helsinki, tel. (09) 4130 5400

KULTAJOUSI
Aleksanterinkatu 50, Helsinki, tel. (09) 7429 8550

Kauppakeskus Ruoholahti 5. krs.
Itämerenkatu 21, 00180 Helsinki
Tel. +358 9 2510 200
fax +358 9 25102022
info@ferrycenter.fi
www.ferrycenter.fi

HELSINKI-TRAVEMÜNDE

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ:

ËÅÒÍÈÅ ÑÊÈÄÊÈ Â ÀÂÃÓÑÒÅ
ÑÀÌÎËÅÒ / ÏÀÐÎÌ

ÈÇ ÕÅËÜÑÈÍÊÈ Â ÃÅÐÌÀÍÈÞ
ÖÅÍÀ ÍÀ×ÈÍÀß ÎÒ 276€/×ÅË.!

Â ñòîèìîñòü áèëåòà âêëþ÷åí ïîëíûé ïàíñèîí!

Áðîíèðóéòå òóðû â ñâîåé òóðèñòè÷åñêîé
ôèðìå èëè ó ãëàâíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê Finnlines ïî
ìàðøðóòó Õåëüñèíêè-Òðàâåìþíäå:

Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå  âêëþ÷àåò ïîëåò Õåëüñèíêè-
Ãàìáóðã â òóðèñòè÷åñêîì êëàññå íà ðåéñàõ Finnair è îáðàò-
íûé ïóòü Òðàâåìþíäå-Õåëüñèíêè íà ïàññàæèðñêî-ãðóçîâîì
ïàðîìå Finnlines êëàññà Star, ìåñòî â êàþòå Â3.
À òàêæå  èìåþòñÿ äðóãèå âàðèàíòû êàþò è öåí.
Çà äîï. ïëàòó ìîæíî âûëåòåòü  â Áåðëèí, Äþññåëüäîðô,
Ôðàíêôóðò è Ìþíõåí. Âîçìîæåí âàðèàíò:  â Òðàâåìþíäå
íà ïàðîìå, îáðàòíî íà ñàìîëåòå.

Bîñïîëüçóéòåñü íàøèì ñïåöèàëüíûì ïðåäëîæåíèåì.

Îíî âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïîëåò Õåëüñèíêè-Ãàìáóðã è
îáðàòíûé ïóòü íà ïàðîìå Finnlines èç Òðàâåìþíäå
â Õåëüñèíêè. Ïîëíûé ïàíñèîí âêëþ÷åí â ñòîèìîñòü
áèëåòà, à òàêæå ïîëüçîâàíèå ñàóíîé è äæàêóçè.
Åæåíåäåëüíî 9 îòïðàâëåíèé ïàðîìà
èç Õåëüñèíêè è èç Òðàâåìþíäå.

Annankatu 22, 00100 HELSINKI
Tel. +358 (0)9 645 550 / Fax +358(0)9 645 551

www.lappires.com
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Lönnrotinkatu 13, 00120 HELSINKI
Tel. +358 (0)9 680 3780 / Fax +358 (0)9 605 470

www.suomirestaurant.fi

ORGINAL TASTES FROM

LAPLAND AND WHOLE FINLAND
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Десять лет кафедре финского языка и культуры РХГА

Ведь именно здесь готовят специа-
листов с широким кругом гуманитар-
ных знаний, касающихся Финляндии,
при приоритетном изучении ее языка,
истории и культуры. Наряду с этим в
процессе обучения подробно рассмат-
ривается экономика Финляндии и стран
Балтийского региона и их место в сис-
теме международных отношений. Кро-
ме изучения финского языка, специ-
альное внимание уделено изучению
шведского и английского языков.

Выпускники нашей кафедры с успе-
хом применяют полученные знания в
самых разных сферах — на государ-
ственной службе и бизнес-структурах, в
области туризма и образования. Их ра-
бота так или иначе связана с финским
языком и Финляндией.

Этим летом свой десятилетний юбилей отме-
тила кафедра финского языка и культуры Русской
христианской гуманитарной академии. За годы,
прошедшие со дня основания, она успела пре-
вратиться в крупнейший в Санкт-Петербурге
центр подготовки кадров для работы с нашими
северными соседями.

Мы поздравляем
наших коллег
с юбилеем и желаем
дальнейших успехов в их
трудной и интересной работе!

Íàøè ñòóäåíòêè íà ïðàçäíèêå Þõàííóñ, ïîñ. Òîêñîâî

Ïðàçäíîâàíèå ôèíñêîé ìàñëåíèöû

Ôîòî Àëåêñàíäðà Ëèáøòîê

Kuluva vuosi on ulkoasiainmi-
nisteriölle juhlavuosi. Se
käynnistyi jo toukokuussa

juhlaseminaarilla 27.5., joka oli
ensimmäisen ulkoministerin,
Otto Sternrothin, nimityspäivä
vuonna 1918.

Seminaarin puheissa nostettiin
esille ministeriön historiaa sekä sen
tämän päivän toimintaa ja merki-
tystä hyvien suhteiden ylläpitämi-
seksi ja paremman maailman ra-
kentamiseksi. Seminaarin puheet
on julkaistu UM:n verkkosivuilla ja
niiltä voi myös katsella sen videot-
allenteen.

Elokuun 28. päivänä ulkoasiain-
ministeriön päärakennuksen pihal-
la, Merikasarmille, pystytetään suu-
ri teltta, jonne kansalaisilla on klo
13.00 alkaen vapaa pääsy seuraa-
maan monipuolista ohjelmaa sekä
tutustumaan ministeriön eri toi-
mintoihin. Kansalaistapahtuman
ohjelmassa esiintyy myös ulkomi-
nisteriön johtoa.

Ulkoministeri Alexander Stubb
sekä ulkomaankauppa- ja kehitys-
ministeri Paavo Väyrynen sekä poh-
joismaisen yhteistyön ministeri Jan
Vapaavuori ovat paikalla klo 17.00
jälkeen. Sitä ennen teltassa haasta-
tellaan eri puolilla maailmaa toimi-
via suurlähettiläitämme ja pääkon-
suleita voi jututtaa myös henkilö-
kohtaisesti ohjelman lomassa.

Ulkoasiainministeriön 90 vuoti-
seen historiaan perehdyttää myös
juhlavuoden kunniaksi koottu pa-
neelinäyttely, joka on nähtävissä
myös ministeriön omilla
verkkosivuilla.Kansalaistapahtuman
ohjelma julkaistaan elokuussa sa-
moilla sivuilla sekä Verkkolehti Dat-
shan sivuilla. Sivujen osoitteet ar-
tikkelin lopussa.

Ulkoministeriö meidän
kaikkien asialla

Ulkoministeriön toiminta keskit-

tyy ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan,
kauppapolitiikkaan ja kehityspoli-
tiikkaan sekä ulkopoliittisesti mer-
kittäviin kansainvälisiin asioihin ja
yleensä kansainvälisiin suhteisiin.
Ministeriö palvelee myös kaikkia
suomalaisia, jotka entistä enem-
män liikkuvat maailmalla; niin
työnsä kuin vapaa-aikansa puit-
teissa.

Ministeriön tehtäväkenttä on
laaja ja viime aikoina onkin halut-
tu näkyvämmin tuoda esille myös
palvelurooliamme, kertoo tiedo-
tusyksikön päällikkö Juha Mark-
kanen.

Ulkoministeriö kehittää konsuli-
palveluitaan, jotta ulkomailla mat-
kustavia tai asuvia suomalaisia voi-
daan avustaa mahdollisimman te-
hokkaasti.

Yhtenä keinona saada arvokas-
ta tietoa palveluiden parantami-
seksi on netin kautta avattu asia-
kaskysely konsulipalveluista. Se on
suunnattu kaikille, jotka ovat eri
syistä saaneet kyseisiä palveluita
joko jostain Suomen suurlähetys-
töstä tai konsulaatista ulkomailla
tai ulkoministeriöstä Helsingissä.

Hyvä muistaa ennen matkalle
lähtöä ja matkalla ollessa

Kriisi- ja avustustoimen johtaja
Virpi Kankare muistuttaa, että
oman turvallisuutensa vuoksi on
hyvä muistaa muutama tärkeä toi-
mi ennen matkalle lähtöä.

- matkavakuutus on syytä hoitaa
aina kuntoon. Emmehän voi kos-
kaan tietää mitä kulloisellakin mat-

kalla saattaa tapahtua.
- Tutustuminen ministeriön tar-

joamiin palveluihin, Ministeriön
verkkosivuilta löytyy arvokasta ja
erittäin kattavaa tietoa, jonka poh-
jalta matkasuunnitelmat on hyvä
käynnistää. Ulkoministeriön tarjoa-
mista hyödyllisistä matkapuhelin-
palveluista on myös saatavilla tie-
toa samoilta sivuilta.

- ennen matkalle lähtöä on tär-
keää kertoa matkasuunnitelmis-
taan ja yhteystiedoistaan läheisil-
le. Jos on menossa omatoimimat-
kalle vään kriisialttiiseen maahan,
voi tehdä ulkoministeriölle mat-
kustusilmoituksen päivämääri-
neen ja yhteystietoineen. Nämä
matkustusilmoitukset rekisteröity-
vät ajantasaisesti niille varattuihin
tiedostoihin, joihin ei ole pääsyä
muilla kuin niitä käsittelevillä virka-
miehillä.

Ei siis ole pelkoa, että tietoja mis-
sään vaiheessa käytettäisiin väärin.
Tiedot poistuvat järjestelmästä
muutamia päiviä henkilön ilmoit-
taman paluupäivän jälkeen. Se,
että tiedot poistuvat vasta muuta-
man päivän jälkeen on myös tur-
vallisuutta. Näin halutaan varmis-
taa, että paluumatkakin on sujunut
ongelmitta.

Päävastuu tietenkin on aina
matkustajalla itsellään, korostaa
Virpi Kankare. Lisäksi on muistetta-
va, että tarvittaessa apua matka-
kohdemaassa, on myös maan omat
viranomaiset taho, johon on hyvä
olla yhteydessä. Lopuksi vielä on
hyvä muistaa, että “maassa maan
tavalla”, sekä että maamme omat
lait ovat voimassa myös matkustet-
taessa ulkomaille.

A ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Ulkoasiainministeriö juhlii
90 vuotista taivaltaan

Ulkoministeriön verkkosivut
löytyvät osoitteesta:

www.formin.finland.fi.


