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Свой деревянный
дом —
воплощение
мечты!

Тел. +358 456770021
Тел. +7(812) 913 0805
(Говорим по	русски)

Luoman Log Homes Oy

ORIMA�TUOTE 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

Arctic Energy Oy  ïðåäëàãàåò øèðîêèé àññîðòèìåíò òåïëîíàñîñîâ
IVT — îò íåáîëüøèõ, óñòàíàâëèâàåìûõ â ÷àñòíûõ äîìàõ è
êîòòåäæàõ, äî òàêèõ, êîòîðûå óñòàíàâëèâàþòñÿ â áîëüøèõ
ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòàõ.
Òåïëîâîé íàñîñ — ýòî èñòî÷íèê ýíåðãèè äëÿ ñèñòåìû îòîïëåíèÿ
è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ.
Îñíîâíîå îòëè÷èå òàêîãî íàñîñà îò äðóãèõ ãåíåðàòîðîâ òåïëîâîé
ýíåðãèè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïðè ïðîèçâîäñòâå  òåïëà äî 75%
ñîëíå÷íîé ýíåðãèè, íàêîïëåííîé çà òåïëîå âðåìÿ ãîäà,
èçâëåêàåòñÿ èç îêðóæàþùåé ñðåäû: èç ãðóíòà, ñêàëüíîé ïîðîäû,
îçåð è îêðóæàþùåãî âîçäóõà. Â Ôèíëÿíäèè òåïëîíàñîñû IVT
èìåþò çíàê êà÷åñòâà "Ëåáåäü". Ýòî íàèâûñøàÿ íàãðàäà çà
äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.
Â àññîðòèìåíò âõîäèò áîëåå 15 òèïîâ íàñîñîâ, â òîì ÷èñëå:
òåïëîâîé íàñîñ IVT Greenline HT Plus (ìîäåëè Ñ è Å),  òåïëîâûå
íàñîñû Optima (âîäà-âîçäóõ), âîçäóøíûå òåïëîâûå íàñîñû IVT
Nordic Inverter.
Ôèðìà çàíèìàåòñÿ  óñòàíîâêîé, ãàðàíòèéíûì è ñåðâèñíûì
îáñëóæèâàíèåì òåïëîíàñîñîâ.
Èùåì çàèíòåðåñîâàííûå â ñîâìåñòíîì ñîòðóäíè÷åñòâå ñ íàìè
ôèðìû è ÷àñòíûå ëèöà êàê â Ôèíëÿíäèè, òàê è â Ðîññèè.
Ãîâîðèì ïî-ðóññêè è ïî-ôèíñêè.

IVT
Greenline

Arctic Energy Oy, Kerava.
E-mail: tanja.kirves@kolumbus.fi

arcticenergy2008@mail.ru
Òåë. +358 41 4606 909

Новое строительство и ремонт:
— дачи
— частные и секционные дома
— бревенчатые дома

А также в продаже готовые построенные объекты в Эно:
— дачи готовые и строящиеся

в Йоенсуу:
— квартиры в этажных домах, отремонтированные
— квартиры в секционных домах, также строятся новые

Подрядные строительные работы
в Восточной Финляндии

Спрашивайте доп. информацию и фото по: petri.klemm@telemail.fi
RAKENNUS P.KLEMM OY

Kauppatie 23, 81200 Eno   Tel.+358 500 197473

Инженер + 358 45 784 50205 (на финском)
Маркетинг + 358 400 623 803 (на русском)

Факс + 358 13 827 217
info@uunikeskus.fi     www.vs-group.fi

Joen RakennusLiike Oy

домов в Финляндии
Большой выбор участков и проектов

СТРОИТЕЛЬСТВО

У нас все оборудование нового поколения.
Мы являемся ведущей фирмой в Финляндии,

предоставляющей услуги в области лазерной резки.

Вы нуждаетесь в услугах лазерной резки?

Т. +358 10 617 3510

Будем на выставке 9-11.3 EuroBlech Russia 2009

В наши услуги входят: обработка кромок, поверхностей,
сварка, нарезка резьбы, сборка.

Спрашивайте предложения на англ. и фин. яз.

Качественная работа в короткий срок!

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

ñóáïîäðÿäíîå èçãîòîâëåíèå
ìåòàëëè÷åñêèõ ÷àñòåé íà ñòàíêàõ ñ ×ÏÓ
âîäíàÿ è ëàçåðíàÿ íàðåçêà ÷àñòåé
îáðåçíûå è ñâàðíûå ÷àñòè
àëþìèíèé è íåðæàâåþùàÿ ñòàëü

à òàêæå:Îáñëóæèâàíèå íà àíãë. ÿçûêå

ÈÙÅÌ
ÊÎÌÏÀÍÜÎÍÎÂ

Â ÐÎÑÑÈÈ!

Ãèáêîå, áûñòðîå è ïðîôåññèîíàëüíîå îáñëóæèâàíèå.
Íàõîäèìñÿ â ðåãèîíå Èòÿ-Óóñèìàà â Òåñéîêè.

Ïðîèçâîäñòâî ïîäõîäèò äëÿ ìàëåíüêèõ è ñðåäíèõ ïàðòèé.
Ñòàíäàðò ISO - 9002. Ñèñòåìà êà÷åñòâà è ýêîëîãè÷åñêèé

ñòàíäàðò ISO - 14000

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÍÀ ÒÎÊÀÐÍÛÕ ÑÒÀÍÊÀÕ CNC
Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ

www.helapala.fi
info@helapala.fi

Т. +358 44 051 5420

Lieksa
Energiatie 2, 81700 LIEKSA
tel. +358 13 524 500,
+358 400 156 511

- ñòðîèòåëüíûå ÷åðòåæè
- ñòðîèòåëüíûå ïðîåêòû
- ïðîâåðêà êà÷åñòâà

ñòðîåíèé
- ïðîâåðêà íà âëàæíîñòü

è ïëåñåíü

Joensuu
Rantakatu 26 B, 80100
JOENSUU
+358 13 610 0079
ville.vanska@rakvision.com

Venäläiset kuluttajat ovat
menettäneet merkittävästi
valoisistaan tulevaisuuden

odotuksistaan vuoden 2008 lo-
pulla. Kulutustottumukset eivät
muutu kuitenkaan yhä nopeasti.

Venäjän tilastokeskus kertoi
vuoden 2009 alussa, että kolman-
nes venäläisistä otaksui henkilö-
kohtaisen taloustilanteensa nyt
heikkenevän. Valtaosin nämä
epäilijät eivät kuitenkaan katso-
neet, että heidän pitäisi luopua
mistään tärkeistä ostoksista. Tulos
oli toki merkittävästi huonompi
kuin edellisvuonna. Tunnelmat
olivat vastaavat viimeksi silloin,
kun Venäjä oli lähdössä nopeaani
talouskasvuun vuosituhannen
alussa presidentti Putinin tultua
presidentin virkaan, mutta 90-lu-
vun kokemusten tähden tulevai-
suuden odotuksia ei vielä uskal-
lettu rakentaa.

Lukuisat venäläiset ovat yhä
jopa hyvin optimisteja. 15% haas-
tatelluista kertoi, että Venäjän
kansantalous olisi parempi lähitu-
levaisuudessa kuin menneen vuo-
den aikana. Puolet väestöstä näki
kuitenkin finanssikriisin kääntä-
vän valtiontaloutta heikompaan
suuntaan.  Kuluttajien mielipide
Venäjästä on koko 2000-luvun
ajan parantunut. Vuonna 2001
vain 18% venäläisten katsoi, että
heidän taloudellinen tilanteensa
parantuisi, jopa 31% koki talous-
tilanteensa heikentyvän.

Sitä vastoin toukokuussa 2008
26% kertoi, että taloustilanne
parantuisi ja 21% talous epäili
heikkenevän. Nämä odotukset
muuttuivat voimakkaasti joulu-
kuussa 2008, jolloin vain 13%
katsoi taloustilanteensa yhä pa-
rantuvan, mutta 29% koki tilan-
teen heikentyvän.

Kolme neljäsosaa Venäjän vä-
estöstä uskoo, että finanssikriisi
on jo koettu, kun taas 18% otak-
suu kriisin vasta varsinaisesti saa-
puvan. 7% ei usko kriisin edes
saapuvan. Henkilökohtaisesti
kriisi näkyy viivästyneissä pal-
koissa (14% vastanneista), hei-
kentyneessä palkkatulossa (9%)
ja työpaikkojen vähenemisessä
(3%). 7% vastanneista kertoi aiko-
neensa ostaa luotolla, mutta krii-
sin takia luopui luottokorttios-
toksista. Kriisi ei ole aiheuttanut
merkittäviä muutoksia kulutus-
tottumuksissa. Luultavasti vain
Internet-shoppainijoiden määrä
on jossakin määrin vähentynyt.
Haastateltavat kertoivat halua-
van järkeistää ostamistaan.

Nuoret venäläiset kokivat ta-
louskriisin epämiellyttävämmin ja

Kulutustottumukset säilyvät
pelottavammin kuin vanhemmat
ihmiset, jotka olivat kohdanneet
vakavia kriisejä jo useita kertoja
elämässään. 16–29 –vuotta van-
hat haastatellut pelkäsivät työpai-
kan menettämistä ja työttömyyt-
tä, koska heillä ei ollut edes sääs-
töjä. Tässä ryhmässä luottamusin-
deksi tipahti 18%. Suomalaiselle
yrittäjälle tämä ei ole pelkästään
kielteinen viesti: nyt ovat työ-
markkinat muuttuneet yrittäjän
kannalta hyvin suotuisaksi Venä-
jällä: luotettava työnantaja löytää

tävät yllä yrittäjien kiinnostusta
finanssikriisinkin yli.

Venäläiset sanomalehdet ovat
kertoneet varsin avoimesti, että
Itävallassa, Saksassa ja Puolassa
ihmiset olivat vastaavien haastat-
telujen valossa jonkin verran luot-
tavaisempia kuin Venäjällä. Sekin
tiedettiin kertoa esimerkiksi Vre-
mya Novostein uutisessa, että suo-
malaiset ja ruotsalaiset ovat pysy-
neet kaikkein viileimpinä euroop-
palaisista finanssikriisin aikana.

menettänyt jo 20% arvostaan
syyskuun 2008 jälkeen. Tämä ti-
lanne luo toki myös uudet myön-
teiset mahdollisuudet kaupalle.

Pyörivätkö talouden pyörät?
Venäjällä on ennustettu, että

stagflaatio uhkaisi erityisesti sel-
laista teollisuutta, jossa kilpailuky-
ky on jo entuudestaan alhainen.
Tähän piiriin kuuluu erityisesti
metallurgia. Staflaatiolla tarkoite-
taan korkeaa inflaatiota, mutta
tuotannon hidastumista. Energian
kulutus väheni tammikuussa 2009
jopa 7,5% verrattuna tammikuu-
hun 2008. Energiankulutuksen vä-
heneminen tulee erityisesti teräs-
teollisuuden vähenevästä toimin-
nasta. Venäjä koki stagflaation 90-
luvun alussa, kun tuotanto väheni,
mutta inflaatio oli samanaikaisesti
kiivas. Nyt kysytään Venäjällä, mi-
ten venäläisten tuotteiden kysyn-
tä säilyisi. Kurdin otaksui Hong
Kongissa, että ruplan arvon tipah-
taminen alkaisi jo vaikuttaa vien-
tiin myönteisesti.  Tällä hetkellä
Venäjällä on käynyt siten, että tuk-
kuhinnat ovat laskeneet, mutta vä-
hittäishinnat ovat jatkaneet kasvu-
aan. Joulukuussa 2008 tuottajahin-
nat laskivat 7,6%. Tällaisessa tilan-
teessa yritysten kannattavuus jou-
tuu kireälle.

Euroopassa tilanne näyttää Ve-
näjää pahemmalta. Irlannin BKT:n
odotetaan tipahtavan 5%, Saksan
2,3% ja Espanjan 2%. Eurooppaa
uhkaa deflaatio, kulutuksen ja in-
vestointien laskun.  Deflaatio py-
säyttää talouden pyörät. Suoma-
laisen viejän näkökulmasta ei ole
lainkaan pahe tilanne, jos Venäjäl-
lä kulutusta riittää edelleen kasva-
viin kuluttajahintoihin talousla-
man aikanakin.

Hallitus saa kiitosta
Venäjän tilastokeskuksen tutki-

muksessa tuli ilmi kansalaisten rii-
sut ja ruusut valtion johdolle, alue-
johdolla ja yritysjohtajille. Puolet
tai vähän yli puolet väestöstä il-
maisi kannatuksensa presidentti
Medvedevin ja pääministeri Puti-
nin toimille finanssikriisissä. Halli-
tus sai kokonaisuudessaan tukea
vain 31% vastaajista, puoluejohta-
jat vain joka viidenneltä. Saman
verran annettiin kiitosta myös
duumalle, aluehallinnolle ja yritys-
johtajille. Medvedev ja Putin sai-
vat osakseen moitteita vähän yli
joka kymmeneltä haastatellulta.
Eniten moitittiin puoluejohtajia,
duuma ja aluehallintoa. Risujen ja
ruusujen määrät vastaavat varsin
pitkälle myös muiden maiden hal-
litusten saamia kannatuslukuja fi-
nanssikriisin aikana.

Juha Molari

Kuinka teidän perheenne taloudellinen hyvinvointi
muuttuu seuraavan 12 kuukauden aikana?
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Lähde: Venäjän tilastokeskus

nuoria työntekijöitä. Yli 50 vuotta
vanhat ihmiset kokivat itsensä
luottavaisemmiksi kuin muut vä-
estöryhmät.

Venäläinen media
kuvailee tilannetta

Venäjän tilastokeskuksen tutki-
mus perustui 5000 kuluttajan
haastatteluun. Kukin haastatelta-
va sai kertoja henkilökohtaiset
näkemyksensä taloustilanteen
kehityksestä. Samanaikaisesti Iso-
Britanniassa ja Italiassa kuluttaji-
en luottamus romahti jonkin ver-
ran enemmän kuin Venäjällä. Es-
panjassa jopa 43%, Portugalissa
47% ja Kreikassa 55%. Pienempi-
en valtioiden ongelmana on lä-
hinnä talouslaman aikana puuttu-
vat tulevaisuuden lupauksen, kun
taas Venäjän mahdollisuudet pi-

Venäjän tiedostusvälineet ovat
kertoneet myös mahdollisista uu-
sista vaikeuksista. Venäjän finans-
siministeri Aleksei Kudrin ennusti
Hong Kongissa Aasian talousfoo-
rumissa 20. tammikuuta 2009, että
Venäjän kansantalouskasvu saat-
taisi jäädä vuonna 2009 vain 0-
2%:iin, kun taas inflaatiovauhti oli-
si jopa 13%:a. Kudrin kertoi myös
uhkaavasta budjettivajeesta. Ve-
näjän talouskasvu riippuu maail-
mantalouden kehityksestä ja Ve-
näjän viennin kehityksestä. Venä-
jän hallitus on laskenut budjetin
ennusteessa öljyn hinnaksi 30
USD barrelilta. Venäjän kriisinvas-
taiset työkalut sisältävät pankki-
en likviditeetin tukemisen ja
pankkijärjestelmän tuen.  Finans-
siministeri kertoi, että rupla oli

RUSUJA VAI RUUSUJA
Venäjän hallinnolle finanssikriisin hoidosta?

Presidentti D. Medvedev

Pääministeri V.Putin

Hallitus

Puolueiden johtajat

Duuma

Aluehallinto

Yritysjohto, jossa te itse
työskentelette

En kannata

Kannatan
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