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Большой склад
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Быстрые
поставки
Разумные
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ÌÍÎÃÎÖÅËÅÂÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ ÑÊÎËÜÆÅÍÈß
www.detrading.ru
Широкий
ассортимент

Sisä-Suomen käyttövesitekniikka
Niementie 27 35820 Mänttä

tel. +358-40-5744606
www.vedenpuhdistus.com
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ÀÍÃÀÐÛ ÈÇ ÑÒÀËÜÍÎÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
ïðîìûøëåííûå àíãàðû
àíãàðû-ìàãàçèíû
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ýëåìåíòû äëÿ äð. àíãàðîâ
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16900 LAMMI Tel. +358-3-633 4064, +358-44-590 0045, +358-500-499 935
www.linnamakisteel.fi

Горное оборудование
Dextec Oy — предприятие, производящее
специальное оборудование для  разборки
промышленных агрегатов, разработки горной
породы в населенной местности, в том числе
точечных взрывов.

Нашей продукцией являются  вещество,
используемое для разрушения горных пород
и бетонных сооружений, бурильная
и забойная техника.

Ò.

www.ter-mite.ru

Helena Rytövuori-Apunen
sai vuoden 2008 lopulla
UKK-palkinnon. Hänen

teoksensa Unionin ajan idänpoli-
tiikka (Editan Kleio-sarja) oli jul-
kaistu vuonna 2007. Siinä hän sel-
vitti, mitä Suomen ja Venäjän suh-
teille on tapahtunut kylmän so-
dan päätyttyä.  Nyt oli syntynyt
oikeaan aikaan ensimmäinen sys-
temaattinen tutkimus aiheesta.
Helena Rytövuori-Apunen toimii
erikoistutkijana Rauhan- ja kon-
fliktintutkimuskeskuksessa (TAP-
RI) Tampereen yliopistolla.

Rytövuori-Apunen ei pidä sel-
laisesta ajattelusta, jossa Venäjä
on “sisäsyntyisesti sitä tai tätä”. Hä-
nen mukaansa meidän pitäisi
huomata, miten politiikka syntyy
vuorovaikutuksen tilanteissa.
Apunen on painottanut “vuoro-
vaikutteisen politiikan merkitystä”.
“Stereotyyppisiin Venäjä-tulkintoi-
hin kuuluu näkemys Venäjän laa-
jentumishalusta ja käsitys siitä, että
Venäjä sisäsyntyisesti – ilman, että
meillä Venäjän alueen ulkopuolel-
la on asiaan vaikutusta – kokee it-
sensä uhatuksi.  Venäjän “olemuk-
sellistaminen” on aika primitiivistä
ajattelua, mutta sellaista jatkuvasti
esiintyy arvostetussakin mediassa”.

Näkymätön väkivalta
Rytövuori-Apunen väitteli toh-

toriksi vuonna 1990. Hän selvitti
rauhantutkimusta Skandinaviassa
vuosina 1959–1986. Rauhantutki-

Venäjän politiikka syntyy
vuorovaikutuksen tilanteissa

UKK-palkittu tutkija Helena Rytövuori-Apunen

mus perustettiin Suomeen erilli-
senä tutkimuslaitoksena 1970-lu-
vun alussa. Tämä kehitys oli osa
Suomen maailmanpoliittisesti ak-
tivoituvaa ulkopolitiikkaa. “Siihen
vaikutti kansalaisliikehdintä, joka
oli huolestunut asevarustelusta ja
kehityskysymyksistä Euroopan ul-
kopuolella. Taustalla oli myös alan
pohjoismainen kehitys: rauhantut-
kimuslaitoksia oli perustettu Tuk-
holmaan (SIPRI) ja aiemmin Os-
loon (PRIO), ja myös Tanskassa oli
samankaltaisia pyrkimyksiä”.

Rytövuori-Apusen kertoo tilan-
teen nyt toisenlaiseksi. Tutkimuk-
sen aiheet ja niiden yhteiskunnal-
linen merkittävyys ei ole toki vä-
hentyneet. Suomella pitää olla yhä
edelleen annettavaa poliittisten ja
sotilaallisten vastakkainasettelujen
vähentämiseksi ympäristössämme
ja osaamista konfliktien ratkaisuun.
Rauhan- ja konfliktintutkimus pi-
tää myös välittyä uudelle opiskeli-
jasukupolvelle.

Jokainen aika ja sukupolvi voi-
vat luoda kuitenkin tutkimuksen
konkreettiset sisällöt oman aikan-
sa huolenaiheista käsin. “Rauhan-
tutkimuksen eettisenä ytimenä on
rauhanomainen muutos, elämän
kunnioitus ja väkivallan vastusta-
minen, joskaan ei välttämättä täy-
si pasifismi”.

Rytövuori-Apunen kiinnittää
huomiota näkymättömään väki-
valtaan, joka syntyy pyrkimyksis-
tä määrittää ihmisryhmät vastoin
näiden ryhmien omaa identiteet-
tiä. Tuo näkymätön väkivalta voi
ilmetä “pyrkimyksinä määrittää
joidenkin ihmisryhmien elämän
todellisuus tavalla, jota nämä ei-
vät kokemuksessaan tunnista
omakseen”.

Suomalainen poliittinen
itsetunto

Rytövuori-Apunen havaitsee,
että Suomessa ei voi enää poliit-
tisesti perustella lähialueiden
avustamista, koska Venäjällä ener-
giavientivarat ovat kasvaneet.
Kehitysyhteistyö laajenee nyt IVY-

alueille, joissa EU:n naapuruuspo-
litiikka ja kumppanuussuhteet
kohtaavat Venäjän etupyrkimyk-
set. Uusissa haasteissa mitataan
suomalaista osaamista.  ”Suoma-
lainen panos voi parhaimmillaan
laajentaa politiikan yleiseurooppa-
laista tilaa – luoda syvempää ana-
lyysia ja lisätä toimintamahdolli-
suuksia”.

Kylmän sodan tavalla ymmär-
retty erityissuhde on kadonnut
YYA-sopimuksen myötä. Tutkija
katsoo, että “koko käsite on liuen-
nut hyväksi naapuruuspolitiikaksi,
jota harjoitetaan kaikkiin ilman-
suuntiin”. Rytövuori-Apunen ei
pidä sanastoa itsessään pääasia-
na, vaikka käsitteisiin liittyy herk-
kiä tuntoja. Itse kysymysten käsit-
telyyn pitäisi löytyä “enemmän po-
liittista itsetuntoa, sillä Suomi selvi-
si kylmän sodan hankalista ajoista
varsin hienosti.” Hän viittaa YYA-
sopimuksen sotilaalliseen konsul-
taatioon, jota ei koskaan otettu
käyttöön.  Vahvistunut itsetunto
tarkoittaa Rytövuori-Apusen mu-
kaan suomalaisen näkökulman
etsimistä: “Meillä on seurailtu EU:n
politiikkaa ja ongelma on siinä,
että ajattelu on pysähtynyt siihen”.
Haastattelemaansa venäläiseen
asiantuntijaan viitaten tutkija
opastaa miettimään, mitä sellais-
ta olisi suomalaisten Venäjä-koke-
muksissa, jotka voisivat olla hyö-
dyllistä Euroopan unionille koko-
naisuudessaan.

Kysyn palkitulta tutkijalta tahal-
lisen provokatiivisesti, miten hän
ymmärtää “suomettumisen”. Saan
tiukan vastauksen: “On surullista,
että meillä otetaan tämä käsite va-
kavasti. Se on osoitus jonkinlaises-
ta provinsiaalisesta asenteesta eu-
rooppalaisessa politiikassa. Men-
neisyyden traumoista vapautumi-
seen osaltaan auttaa menneisyy-
den analyyttinen tarkastelu”.

Rytövuori-Apunen kirjoitti
Idäntutkimus-lehdessä 2/2008
luottamuksesta Suomen ja Venä-
jän suhteissa. Tämä luottamus ei
kytkeydy mitenkään suomettumi-

seen. Tutkija viittaa yhdysvaltalai-
seen tutkijaan Stanley Hoffmaniin
ja huomauttaa, että itse suomet-
tumisen-käsite on otettu aikoi-
naan palvelemaan silloisen Sak-
san Liittotasavallan sisäpoliittisia
mittelöitä. “Kristillisdemokraatit
käyttivät sanaa lyödäkseen leimo-
ja Willy Brandtin idänpolitiikkaan,
ja siinä sivussa sivalsivat Suomea.
Suomi oli pelkkä väline tässä kes-
kustelussa, ja seuraukset olivat ikä-
vät kun käsitettä alettiin viljellä
myös eurokommunismin leviämi-
sen pelossa – tässäkin siis osoite ei
ollut Suomi”.

Rytövuori-Apunen uskoo, että
diplomaattisessa ja muussa kans-
sakäymisessä Suomella on osaa-
mista ja kokemusta, jota ei kanna-
ta hukata. Seremonia ei välttämät-
tä ole tyhjä muoto vaan itsessään
kommunikaation tapa.

Älykkään Venäjä-analyysin
salaisuus?

Rytövuori-Apunen sai kunnia-
tohtorin arvon Petrozavodskin
valtion yliopistosta vuonna 2005.
Hänen johtamassa maisteriohjel-
massa oli vuodesta 1998 alkaen
venäläisiä opiskelijoita ja Petros-
koi oli merkittävä yhteistyökump-
pani. Hän veti myös muutaman
vuoden opetusministeriön aloit-
teesta syntynyttä suomalais-ve-
näläistä pilottiohjelmaa kansain-
välisen politiikan alalla. Tavoittee-
na oli kehittää ns. Bologna-proses-
sin mukaisia yhteistutkintoja.

Tutkija kertoo, ettei hänellä ole
poliittista taustaa Venäjä-tutki-
mukseen. “Kiinnostukseni ei ole al-
kanut poliittisissa tai nuorisojärjes-
töissä, eikä minulla ole myöskään
kiintopisteitä sovjetologiassa tai
ideologian tutkimuksessa”. Ehkäpä
juuri mainitut “puuttuvat” lähtö-
kohdat selittävät, miksi hänellä on
sitä kiihkotonta älykkyyttä Venä-
jä-analyyseissa, jonka tähden tut-
kija on voittanut huomionosoi-
tuksia ja kiitosta.

Juha Molari

Ihminen läpivalaistiin vahingossa
raskaan liikenteen läpivalaisun

yhteydessä Vaalimaan tulli ja raja
asemalla viime keskiviikkona
4.3.2009. Saapuvan liikenteen tar-
kastukseen otetun rekan ohjaa-
moon oli jäänyt läpivalaisun ajaksi
venäläisen kuljettajan puoliso. Ku-
vauksen aikana hän sai röntgensä-
teilyä noin 50 mikrosievertin (¼Sv)
verran. Säteilyannos on noin puo-
let siitä, mille potilaat altistuvat
keuhkojen röntgenkuvauksessa
sairaalassa.

Rekka auton kuljettaja ja hänen
puolisonsa olivat käyneet passin-
tarkastuksessa raja asemalla ta-
vanomaiseen tapaan. Rekka auton
kuljettaja oli myös antanut Tullil-
le allekirjoittamansa venäjänkieli-
sen lomakkeen, jossa hän vakuut-
ti, ettei ajoneuvossa ole ihmisiä
eikä eläviä eläimiä. Tullin saamien
tietojen mukaan kuljettaja oli en-
simmäistä kertaa ajoneuvon läpi-
valaisussa Suomessa.

Tulli on laatinut tapahtuneesta
selvityksen ja raportoinut siitä läpi-
valaisutoimintaa valvovalle viran-
omaiselle Säteilyturvakeskukselle
(STUK). STUK:n mukaan tilanne ei
vaadi asiakkaan kannalta toimenpi-
teitä, koska saatu säteilymäärä on
ollut vähäinen.

Tulli on ollut yhteydessä asiak-

kaaseen puhelimitse, ja hänelle on
toimitettu venäjänkielinen lomake
mahdollista vahingonkorvauksen
hakua varten.

Tullihallitus arvioi nyt kaikkien lä-
pivalaisuyksikköjensä toimintatavat
ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin
asiakkaiden ja työturvallisuuden
varmistamiseksi.

Suomen tullilaitos on tarkastanut
saapuvaa ja lähtevää liikennettä Vaa-
limaan läpivalaisulaitoksella vuoden
2000 alusta lukien. Tänä aikana on
tarkastettu n. 100 000 rekkaa, kont-
tia ja muuta ajoneuvoa. Tulli ei käytä
läpivalaisua matkustajien eikä elävi-
en eläinten tarkastuksissa.

Tullilla on läpivalaisulaitos myös
Vuosaaren satamassa sekä rekkojen
että junien tarkastukseen. Lisäksi
Tullin käytössä on kaksi liikkuvaa lä-
pivalaisuyksikköä, jotka palvelevat
koko maata.

Läpivalaisusta on tämän vuosi-
kymmenen aikana tullut yksi tär-
keimmistä tullivalvonnan teknisistä
välineistä. Sillä pystytään kustannus-
tehokkaasti hoitamaan Tullin tärke-
ää perustehtävää, kaupallisen liiken-
teen ja matkatavaroiden valvontaa.

Poikkeava tilanne
Vaalimaan tullissa

Lisätietoja antavat Vaalimaan tullin
päällikkö Mika Poutiainen, puh. 040
332 5521 ja Tullihallituksessa tulliylitar-
kastaja Reino Kaario, puh. 040 332 2767

Ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ êîñíóëñÿ
â ÷èñëå ïðî÷èõ è ëþòåðàíñêîé öåð-
êâè Ôèíëÿíäèè. Öåðêîâíîå óïðàâ-
ëåíèå íàïðàâèëî â ïðèõîäû ïîä-
ðîáíûå èíñòðóêöèè, ãäå, êàê è â
÷åì  ïðîâåñòè ïåðåîöåíêó áþäæå-
òà íà òåêóùèé ãîä. Ñîãëàñíî ïîñ-
ëåäíèì äàííûì, â ïðîøëîì ìåñÿ-
öå äîõîäû ïðèõîäîâ îò îáùåãî íà-
ëîãà ñíèçèëèñü ïðèìåðíî íà 35%,
à äîõîäû îò öåðêîâíîãî íàëîãà íà

12 ìàðòà â Õåëüñèíêè â Òîðãïðåä-
ñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Ôèí-
ëÿíäèè ñîñòîÿëñÿ ðîññèéñêî-ôèí-
ëÿíäñêèé ñåìèíàð ïî ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû «ÅâðîÐîññèÿ». Ïðî-
ãðàììà «ÅâðîÐîññèÿ» íàöåëåíà íà
ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó òðàíñ-
ãðàíè÷íîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
ñîïðåäåëüíûõ ðåãèîíàõ. Ïðè ýòîì

â ïðèîðèòåòíîì ïîðÿäêå áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñ
èñïîëüçîâàíèåì âñåõ èìåþùèõñÿ
âîçìîæíîñòåé íàöèîíàëüíûõ è ðå-
ãèîíàëüíûõ çàêîíîäàòåëüñòâ, òàìî-
æåííûõ ðåæèìîâ, àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ, èíôîðìàöèîííûõ è ôèíàíñî-
âûõ ðåñóðñîâ.

5 ìàðòà â Áðþññåëå ñîñòîÿëàñü
âñòðå÷à ìèíèñòðîâ èíîñòðàííûõ
äåë ñòðàí ÍÀÒÎ. Íàêàíóíå ýòîãî
ñîáûòèÿ ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë
Ôèíëÿíäèè Àëåêñàíäåð Ñòóáá ïðè-
çûâàë ÑØÀ è ÅÑ ê ïëîäîòâîðíîìó
ñîòðóäíè÷åñòâó ñ Ðîññèåé. Ñòóáá
ïîÿñíèë, ÷òî â Ðîññèè ïðîèñõîäÿò
ïåðåìåíû, êîòîðûå îòêðûâàþò âîç-
ìîæíîñòè äëÿ ñîòðóäíè÷åñòâà. Ìè-

íèñòð èíîñòðàííûõ äåë Ôèíëÿíäèè
ïîëàãàåò, ÷òî Ðîññèÿ â ïîñëåäíåå
âðåìÿ äàåò ÿñíî ïîíÿòü, ÷òî îíà
ãîòîâà ê äèñêóññèÿì íà âñåõ ïëî-
ùàäêàõ. Ñòóáá âûñòóïàë 4 ìàðòà â
Áðþññåëå íà óæèíå, ãäå áûëà Ãîñ-
ñåêðåòàðü ÑØÀ Õèëàðè Êëèíòîí.
Îò âèçèòà Êëèíòîí â Åâðîïó îæè-
äàþò ïðîÿñíåíèÿ îòíîñèòåëüíî ïî-
ëèòèêè ÑØÀ â îòíîøåíèè Ðîññèè.

Российско-финляндский семинар

Заграница нам поможет

Вера и финансы
ïîëòîðà ïðîöåíòà, ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðîøëûì ãîäîì. Îòìå÷åíî çíà÷è-
òåëüíîå ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà ïðè-
õîæàí, à â Ôèíëÿíäèè âåðóþùèå
ïëàòÿò öåðêîâíûé íàëîã, âû÷èòà-
åìûé èç çàðïëàòû.

Â ïîñëåäíèé ðàç ïðèõîäû ïðèáå-
ãàëè ê øèðîêîìàñøòàáíûì âûíóæ-
äåííûì îòïóñêàì è ê ñîêðàùåíèþ
áþäæåòîâ âî âðåìÿ ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ñïàäà 1990-õ ãîäîâ.

*  *  *

*  *  *

GIS-òàëè
40-5000 êã

ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
TUOTETEKNO OY

Ýêñïîðò/Èìïîðò, ïðîåêòèðîâàíèå, èçãîòîâëåíèå, ìîíòàæ.
Ñïðàøèâàéòå íàøåãî áëèæàéøåãî äèëåðà â Ïåòåðáóðãå.

Èùåì íîâûõ äèëåðîâ â Ðîññèè!

òåë. +358 9 2790 820    ôàêñ +358 9 2790 8228   info@tuotetekno.fi   www.tuotetekno.fi

Teknowinch-ëåáåäêè
100 êã - 50 ò

Ìîñòîâûå êðàíû
0,5 ò-25 ò

Îáñëóæèâàåì òàêæå ïî-ðóññêè!   Òåë. +7 921 342 7448Îáñëóæèâàåì òàêæå ïî-ðóññêè!   Òåë. +7 921 342 7448




