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Большой склад
в Хельсинки
Быстрые
поставки
Разумные
цены

ÌÍÎÃÎÖÅËÅÂÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ ÑÊÎËÜÆÅÍÈß
www.detrading.ru
Широкий
ассортимент

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

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.
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www.ter-mite.ru

Sisä-Suomen käyttövesitekniikka   Niementie 27 35820 Mänttä
tel. +358-40-5744606   www.vedenpuhdistus.com

Áàññåéíû äëÿ ó÷àñòêà è äæàêóçè

IVT Greenline

Наши координаты:
Takir Trading , Vantaa
E-mail: tanja.kirves@kolumbus.fi,
takir@mail.ru
Тел. +358 41 4606 909

Takir Trading является официальным
дилером тепловых насосов фирмы IVT
на финском рынке для русскоязычных
клиентов и единственным
официальным представителем этих
насосов на российском рынке. Мы
предлагаем широкий ассортимент
теплонасосов IVT: от небольших,
устанавливаемых в частных домах
и коттеджах, до таких, которые
устанавливаются в больших
строительных объектах.
В Финляндни фирма занимается
установкой, гарантийным и
сервисным обслуживанием
теплонасосов IVT .
В России ищем заинтересованные в
совместном сотрудничестве фирмы.
Ознакомиться с нашим ассортиментом
вы можете на англоязычном сайте :
www.ivt.fi
Говорим по-русски и по-фински.

Onko Venäjän kansalaiseksi
rekisteröinti byrokraattinen

menettely?

Venäjän kansalaiseksi rekiste-
röinti kestää alle 14 vuotta vanhal-
le lapselle, jolla toinen vanhem-
mista on Suomen kansalainen,
noin kuukauden.

Voit aloittaa rekisteröinnin
täyttämällä vakiolomakkeen ha-
kemukseksi. Lisäksi pitää esittää
vanhempien passit, Suomen re-
kisteröintijärjestelmän ote lap-
sesta, vihkitodistus (tai asiakirja
isyyden vahvistuksesta) ja kirjal-
linen suostumus vanhemmalta,
joka on Suomen kansalainen ja
jonka lapselle hankitaan Venäjän
kansalaisuus.

Kaikki asiakirjat on käännettävä
venäjäksi. Asiakirjojen kääntämi-

Venäjän suurlähetystö Suomessa:
Lapsen rekisteröinti Suomessa

sen voi tehdä venäjän kielelle
myös itse, mikäli kääntäjä osaa riit-
tävän hyvin suomen kielen eikä
tarvitse turvautua virallisen suo-
menkielen kääntäjän apuun.

Rekisteröintiviranomaisen ote
ja vihkitodistus (tai isyyden vah-
vistamisen asiakirja) on pakollis-
ta todistaa apostillan avulla. Lu-
ettelo tarvittavista asiakirjoista
voi vaihdella hiukan tapauksesta
riippuen.

Mikä oikeuksia ja mahdolli-
suuksia Venäjän kansalaisuus

antaa äidille ja lapselle?

Lapsi ja hänen äitinsä ovat Ve-
näjän kansalaisia riippumatta sii-
tä, missä he asuvat. He ovat kaik-
kien samojen oikeuksien alaisia
kuin mitä on määritelty Venäjän
lainsäädännössä Venäjän kansa-

laisille. He voivat luottaa saavan-
sa apua, suojelua ja kaikki edut
kokonaisuudessaan.

Päätös hakea lapsen kansalai-
suutta ei ole matemaattista laskel-
mointia, vaan tietoinen valinta säi-
lyttää hengellinen ja historiallinen
sekä loppujen lopuksi kansallinen
suhde Isänmaahan ja ihmisiin lä-
hellä häntä.

Pitääkö äitien pelätä lastensa
joutuvan hätäpalvelutehtäviin

Venäjälle?

Tämä ongelma ei ole vain
muodollinen juridisesta näkökul-
masta, vaan myös moraalinen.
Sen vuoksi on aiheellista kysyä,
onko äitien pelättävä, kun pojat
kasvavat miehiksi ja miehet puo-
lustavat kotimaatansa, kotiansa,

perhettänsä ja lopulta äitiäkin?

Jos viitataan oikeudelliseen
puoleen, Venäjän lain mukaan
kansalaiset merkitään armeijan
kirjaan heidän asuinpaikkansa
komissaarien mukaan.

Näin ollen tämä määräys ei kos-
ke Venäjän kansalaisia, jotka ovat
jo konsuliviranomaisten rekiste-
rissä, kun he asuvat pysyvästi Suo-
messa ja heillä ei ole rekisteröin-
tiä Venäjällä. Jos vanhemman kan-
salaisuus on Venäjän konsuliviran-
omaisen rekisterissä, syntynyt lap-
si on hyväksytty myös konsuli-
edustuston rekisteriin. Lisäksi Ve-
näjän kansalaisen palvelukseen
ottoa helpotetaan, jos hän on suo-
rittanut asepalveluksen toisessa
maassa (esim. Suomessa).

Venäjän kaupan kuumin suo-
malainen sanomalehti  (Ve-
näjän kauppatie –lehti) haas-

tatteli Venäjän musiikin kuuminta
ryhmää, joka antoikin mielellään
haastattelun.  VIA Gra –ryhmän
haastattelu herätti outoja reaktioi-
ta muutamissa suomalaisissa:
nämä ilmoittivat kantelevansa piis-
palle, koska allekirjoittanut keski-
ikäinen kirkkoherra viettää muka
merkillistä elämää nuoria naisia
ihaillen eikä tue perhearvoja! To-
dellisuudessa nämä naiset ovat si-
vistyneitä, eivät pahatapaisia, mut-
ta se on toki totta, että heidän kau-
neuttaan tuskin kukaan kiistää.

VIA Gra –musiikkiryhmästä käy-
tetään myös nimitystä Nu Virgos
länsimaisessa markkinoinnissa.
“Gra” tarkoittaa ukrainan kielessä
“peliä” ja “Via” viittaa vokaalisen ja
instumentaalisen yhdistelmään.
Heidän ensimmäinen levynsä oli
Popytka No. 5 (v. 2000). Tällöin Via
Gran muodosti kaksi kaunotarta.
Sittemmin VIA Gra on kehittynyt
huomattavasti. Ryhmän rakenta-
misesta ja ohjaamisesta ovat vas-
tanneet Dmitri Kostyuk ja Konstan-
tin Meladze. Musiikkivideollaan
Biologiya (Biology) he tunkeutuivat
vuonna 2003 kansainvälisille mark-
kinoille.  Stop, stop, stop  oli heidän
ensimmäinen englanninkielinen
albuminsa. Sitä julkaistiin mm. Isra-
elissa, Japanissa, Thaimaassa, Indo-
nesiassa ja Pohjoismaissa.  Loka-
kuussa 2008 julkaistiin heidän kap-
paleensa Emansipation. Siinä äidit
etsivät nimensä mukaisesti vapau-
tusta.  Kesäkuussa 2008 VIA Gra
voitti jo neljännen kerran palkin-
non MuzTV:n parhaana ryhmänä.

Nämä laulajat ovat tunnettuja
kauneudestaan. Maaliskuussa 2008
liittyi jopa vuoden 2006 “miss Ve-
näjä” Tatiana Kotova ryhmään, kun
Vera Brezhneva oli lähtenyt ryh-
mästä! Huhti- ja toukokuussa 2009
kohistiin, että Vera tulisi takaisin
Tatjanan tilalle, mutta tiimin tuot-
taja Konstantin Meladze on pitänyt
kyseistä uutista pelkkänä hyvänä
vitsinä: — Mitään muutosta ei ole
koostumuksessa.

Suomalaisen viihdemusiikin
seuraaminen on erilainen kokemus
kuin kuunnella ja katsella venäläis-
tä ja ukrainalaista viihdettä, joka on
syntynyt erilaisessa kulttuuriperin-
teessä.  Liiketalouden globaalit lai-
nalaisuudet koskettavat toki kaik-
kia. Suomalaisessa perinteessä vai-
kuttaa voimakkaammin katolis-lu-
terilainen yhdistelmä etiikan ja as-
ketismin välillä, niin kuin Alain Ba-
dioun on oikein kuvaillut länsieu-
rooppalaista moraalihistoriaa.  VIA
Gra vieraili Suomessa muutama
vuosi sitten. Tatjana Kotova toteaa,

Venäjän kuumin ryhmä
että jokaisella maalla on oma ai-
nutlaatuinen kulttuurinsa, perin-
teensä ja tietenkin musiikkinsa,
joka myös jossain määrin kuvastaa
kansakunnan mentaliteettia. Na-
dezhda näkee Suomen ja Ukrainan
täysin erilaisina, mutta ”hyvän mu-
siikin rakastaminen voi myös yhdis-
tää ihmiset eri puolelta maailmaa”.

Onnellinen tosielämän satu

VIA Gra –ryhmään kuuluvat Na-
dezhda Meiher, Albina Dzhanaba-
eva ja Tatjana Kotova. Nadezhda on
syntynyt 10.4.1982 Ukrainan neu-
vostotasavallassa. Hän aloitti mu-

pääaineena kriisien hallinta. Hän oli
tykännyt matematiikasta lapsuu-
destaan asti. Missikilpailun pääpal-
kintona oli huikeat 100.000 dolla-
ria. Pikkukylän tyttö edusti jo pian
Venäjää myös Miss Maailma ja Miss
Universum -kilpailuissa. Tatjana oli
nopeasti kaikkien lehtien kansiku-
vissa.  Tatjana on kertonut suosik-
kikirjakseen Mihail Bulgakovin Saa-
tana saapuu Moskovaan.

VIA Gra -ryhmä on kiertänyt an-
kerasti ympäri maailmaa keväällä
2009. Lisäksi on muitakin velvolli-
suuksia. Tatjanan mukaan työt ei-
vät suinkaan uuvuta: - Kun näin täl-

vain ajallinen”. Tanja — akateemi-
sessa koulutuksessaan kriisinhal-
lintaan erikoistunut ekonomi —
muistuttaa vallitsevassa tilantees-
sa piratismin vastaista taistelua. Se
taistelu kestää ikuisesti. Hänestä
jopa tuntuu, ettei valtio jostain
syystä halua käsitellä tarpeeksi te-
hokkaasti luovien ihmisten oikeuk-
sien suojaamista.

Mitä nainen tahtoo

Kauneuden tähden ei riistetä
pois naisten älykkyyttä. Venäläises-
sa ja ukrainalaisessa kulttuurissa
kaunis nainen voi olla myös älykäs,
ihmisen kauneudesta voi nauttia
ilman moraalista pahoinvointia.
Elämää ei sovi ottaa tosikkomaises-
ti: elämä on nautittavaa ja syvällis-
tä yhtä aikaa.

Nadja ylistää ryhmän ”korvaa-
mattoman luovaa”, ”kaikkien rakas-
tamaa runoilijaa”, säveltäjää ja tuot-
tajaa Konstantin Meladzea. — Vain
hän voi tuntea maailman naisten si-
simmän sillä tavalla, mitä nainen
tahtoo elämän eri tilanteissa.

Albina tuli ryhmään jo vuonna
2004, Nadja oli alusta alkaen vuo-
desta 2000. Albina muistuttaa, että
ryhmä on elänyt jo 9 vuotta. — Me
kasvamme, muutumme — myös
suhde elämään, rakkauteen, miehiin.
Kostja on täysin tuntenut nämä
kaikki muutokset. Hän näyttää
nämä muutokset maagisesti mei-
dän kappaleissamme.

Ryhmän uusin laulaja Tanja vah-
vistaa, että VIA Gra on nyt täysin
erilainen kuin synnyttyään 9 vuot-
ta sitten. Hän ilmoittautuu erittäin
iloiseksi luovasta muutoksesta:  —
En voi sanoa, että vanha oli huo-
nompi ja tämä on parempi. Jokainen
uusi luova vuosi tekee siitä erilaisen
kuin edellinen..

Rajat pyyhkiytyy pois

Dynaamisuuteen kuuluu, että
rajat on tehty ylitettäväksi ja voitet-
tavaksi.

Albina kiittää faneja ja muusikin
kaikkia kuuntelijoita näiden osoit-
tamasta rakkaudesta tätä musiik-
kia kohtaan: musiikki pyyhkii kaik-
ki rajat ja auttaa usein ymmärtä-
mään asiat jotka eivät ole aina niin
selkeitä.

Nadja iloitsee VIA Gran monis-
ta vuosista, mikä on ollut mahdol-
lista vain fanien tähden. Myös
Tanja kiittää faneja rakkaudesta
ja kiintymyksestä heidän työtän-
sä kohtaan.

siikkipedagogian ja koreografian
opinnot tiedekunnassa, mutta siir-
tyi sittemmin Kieviin, jossa teki yli-
opistossa loppututkinnon englan-
ninkielestä. Albina syntyi 9.4.1979
Volgogradissa. Jo aivan pienestä
tytöstä hän omistautui musiikki-
opintohin ja kuorolauluun. Hän
valmistui Gnesin musiikkiteatteriin
valmistavasta tiedekunnasta. Aluk-
si Albina käytti äitinsä mukaisesti
sukunimeä Granovskaja, mutta ny-
kyään isänsä sukunimeä Meiher.
15.8.2002 hän synnytti Igor-pojan.
Jo pian synnytyksen jälkeen Na-
dezhda tuli takaisin ryhmään.

Tällöin syntyi voimakasta nais-
energiaa ilmaiseva laulu ”Hyvää
huomenta Isä”. Sittemmin hän en-
nätti lähteä ryhmästä jo pois, kun-
nes alkuvuodesta 2009 palasi uu-
destaan ryhmään. Tatjana on syn-
tynyt 3.9.1985 pienessä Sholohovs-
kin kylässä Rostovin alueella. Pikku-
kylän tuntematon köyhä tyttö va-
littiin joulukuun puolessa välissä
2006 Miss Venäjäksi. Siinä vaihees-
sa hän opiskeli kolmatta vuotta
ekonomiaa Rostovin yliopistossa,

laisen vaikutuksen konserteissam-
me, vahvistuu pikemmin hullu halu
luovuuteen! Nadja vahvistaa saman
kokemuksen: — Monet tietävät
kappalemme sydämissään. Silloin
tietää tekevänsä uskomatonta työ-
tä, jota joku tarvitsee.

”Puhe talouskriisistä
kyllästyttää”

Albina sanoo varsin suorasukai-
sesti: - Jos pitää sanoa rehellisesti,
kyllästyttää jo puhua kriisistä. Toki
globaalitalouskriisi koskettaa myös
vähän meidän konserttejamme. Sa-
malla on kuitenkin tunnustettava,
että olemme erittäin tunnettu ryh-
mä ja meillä on helpompi selviytyä
näissä oloissa kuin muilla.

Maailmaa kiertävillä tähdillä on
energinen suhtautuminen elä-
mään. He eivät selvästikään alistu
masentuneisuuteen laman tulon
murehtimiseen. Pikemmin onnis-
tumiset ja suosiot virittävät uutta
luovuutta. Nadja painottaa ettei
kriisi ole suinkaan ikuinen, ”se on

Nadja, Albina jaTanja

J. M.

Juha Molari




