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ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ

YOCOAIR-àýðîçîëü áåç çàïàõà,
ýêîëîãè÷åñêè ÷èñò.

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óäàëåíèÿ
íåïðèÿòíûõ çàïàõîâ.

ÈÙÅÌ ÈÌÏÎÐÒÅÐÎÂ

Èíôîðìàöèÿ ïî àäðåñó:
www.yocoair.eu

НОВЫЕ И Б/У ЗАПЧАСТИ ДЛЯ
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ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Тел. +358-14 3301500, GSM +358-400 208898
Факс +358-14 3301755

E-mail: sergei.ponomarev@nokka.fi
www.nokka.fi Сергей Пономарёв

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ È ÏÐÎÄÀÆÀ ÒÐÀÊÒÎÐÍÛÕ 
ÃÈÄÐÎÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÎÂ È ÏÐÈÖÅÏÎÂ ÄËß

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ËÅÑÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ È ÄËß 
ÏÎÃÐÓÇÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ Â ÑÅËÜÑÊÎÌ
ÕÎÇßÉÑÒÂÅ, À ÒÀÊÆÅ ÒÐÀÊÒÎÐÍÛÕ

ÑÍÅÃÎÓÁÎÐÎ×ÍÛÕ ÌÀØÈÍ.

Íàø ïðåäñòàâèòåëü â Ðîññèè:
ÎÎÎ “ÏÅËÒÎ”, ã.Ïåòðîçàâîäñê,

òåë/ôàêñ +(8142)563138, e-mail: pelto@sampo.ru

Фирма заинтересована в сотрудничестве
с субподрядчиками по производству

и поставке в Финляндию комплектующих
для выше перечисленных машин.

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÄËß ÒßÆÅËÎÉ
ÃÐÓÇÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ.

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ È ÐÅÌÎÍÒ

tel. +358 10 650 300, fax +358 10 650 3185
Hakkilankaari 4  01380 VANTAA

+358 405182249
по-русски

www.suomenkuljetuslaite.fi

Lentoasemantie,
80140 JOENSUU

тел. +358-42 4940045
факс +358-13-610 0238

www.narhi.com

ТОВАРЫ ДЛЯ ГИГИЕНЫ

www.onnimax.fi  onnimax@hotmail.com
+358 50 5355035

PL 79 FI-33101  TAMPERE  FINLAND

Blastjet Oy
Sepäntie 4, 39100 Hämeenkyrö
tel. +358 3 3715 276,
fax +358 3 3714 445
simo.siltala@blastjet.com

Воздуходувные шкафы,
ручные и автоматизи-
рованные

Промышленные мойки

Фильтры в сборе

Пылеотводные камеры

Ðàçðàáîòêè è èçãîòîâëåíèå
www.blastjet.com

ПРОФЕССИОНАЛАМ:

Your business adviser in Finland

Готовый бизнес в Финляндии

REVERS-FIN Ltd
Y-tunnus: 2284881-1

Saukkolantie 195 09220 Sammatti

General manager
Chechuga Sergei
+358 50 5318782

sergei.chechuga@revers-fin.ru

www.revers�fin.ru

Ôèíñêàÿ êîíñàëòèíãîâàÿ êîìïàíèÿ

РЕВЕРС
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß

ÒÎÐÃÎÂËß

MS-ConsultantPlus Oy
Ñïðàâî÷íî-ïðàâîâàÿ èíôîðìàöèÿ ïî Ðîññèéñêîìó
çàêîíîäàòåëüñòâó òåïåðü äîñòóïíà â Ôèíëÿíäèè.
Áàçà äàííûõ ñ ìîùíûìè ïîèñêîâûìè âîçìîæíîñòÿìè

«КонсультантПлюс»
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî

тел. +358 46 812 21 42

*  *  *

www.consultantplus.fi

T. +358 45 272 6777
sanna.komulainen@osaajakeskus.com
Apollo Yrittäjäkeskus Oy:
PL 115, 45101 Kouvola

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

� бухгалтерский учет, согласно финскому
законодательству

� ежемесячные, годовые налоговые
декларации

� консультации по налогоблажению
� платежи
� использование бухгалтерской программы

в режиме on�line
� сопровождение при регистрации

и перерегистрации фирм

â Ôèíëÿíäèè íà ðóñ. ÿç. ôèðìàì, âëàäåëüöàì
è íà÷èíàþùèì ïðåäïðèíèìàòåëÿì

Профессиональный подход и ориентация на
клиента обеспечит эффективное развитие
предприятия

Pelkkikankaantie 958, 62240 HUHMARKOSKI,
+358 (0)50 550 4665

jj-elian@netikka.fi   www.jj-elian.com

Èçãîòàâëèâàåì ñàäîâóþ ìåáåëü!
È ù å ì  ä è ë å ð î â  â  Ð î ñ ñ è è

Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Е  У С Л У Г И

СПРАВОЧНО-ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ìîðîçèëüíèê 445 ì3.
Õîëîäèëüíèê 100 ì2

Äðóãèå õîëîäíûå ïîì. 200 ì2.
Ïëàòôîðìà äëÿ ïîãðóçêè,
ñîöèàëüíûå ïîìåùåíèÿ.

ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
íåäâèæèìîñòü ïë. 400 ì2

Èíôîðìàöèÿ:
+358 414623187 íà ðóññ.ÿç.
+358 400730065  íà ôèí. ÿç.

Â öåíó îáó÷åíèÿ âõîäèò:
- äíåâíîå èëè âå÷åðíåå îáó÷åíèå
- ïîêàçàòåëüíàÿ ðàáîòà
- ïîåçäêà íà åâðîïåéñêóþ âûñòàâêó
- ïàêåò ïðèíàäëåæíîñòåé äëÿ ìàêèÿæà è êèñòî÷êè

Make-up& Новая академия

Stylist Academy

Pia Still +358 40-5370776

Â Òèêêóðèëå îòêðûâàåòñÿ íîâàÿ øêîëà
ìàêèÿæà è ñòèëèñòîâ. Îáó÷åíèå 1.2.2010 — 18.6.2010

www.piastill.com
pia.still@hotmail.com

Temcor - гибочный станок
PF 405 и станок C40 для
стальной резки. Станки в

очень хорошем состоянии,
эксплуатировались в одной

маленькой фирме.
Цена новых станков 19.000€

Цена данных - 12.000€

ÏÐÎÄÀÞÒÑß ÑÒÀÍÊÈ

saarinen.ilpo@gmail.com
Тел. +358 -400-568650

Станки в Лаукаа

Ñ íàøåé ïîìîùüþ ìîæåòå ëåãêî ïðèîáðåñ-
òè îñòðîâ èëè êîòòåäæ, íå çàïëàòèâ ëèøíå-
ãî. Êîìèññèÿ 2-4%. Ïðîâåäåì çà Âàñ ïåðåãî-
âîðû ïî ñòîèìîñòè íåäâèæèìîñòè.

Инфо +358 440 514440     rus.finn@gmail.com
Lönnrotinkatu 6A, Mikkeli, Finland

ÍÎÂÛÅ ÐÈÝËÒÎÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ Â ÝÒÅËß-ÑÀÂÎ

Íàøè óñëóãè: ïîèñê íåäâèæèìîñòè,
ñîâåðøåíèå ñäåëîê, ïåðåâîäû, ñòð. óñëó-
ãè.

Ó íàñ òàêæå ñîëÿíàÿ êîìíàòà è ìàññàæ.
www.suolahuonekleopatra.fi/rusfinn

Деятельность фирмы: размещение,
ресторанные услуги, организация

питания для мероприятий.
Фирма арендует гостиничное

помещение: 15 номеров с душем, 5
саун, ресторан с большой кухней.
До Нильсия 45 км,Куопио 50 км.

Цена 19.000 €

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÔÈÐÌÀ Â ÊÀÀÂÈ

Тел. +358% 44%9163083
deli@luukku.com     www.elisanet.fi/deli

ПРОДАЕТСЯ ФИРМА

фирма�магазин по продаже обуви и
сумок, а также маркетинговое назва�
ние, оборудование магазина, касса.
Склад и заказы перейдут по договору.

ПРОДАЕТСЯ БИЗНЕС

Конфиденциональная информация
+358 50 596 3620 / RitaPoint Oy /

Rita Nurminen

Магазин находится в оживленном ме�
сте � на улице Fredrikinkatu.
Осенью  2008 г. был ремонт, состоя�
ние хорошее.
Прекрасные витрины для изделий.
Много клиентов, в том числе и русских.

ëèíèÿ â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,
êàê íîâàÿ

Ãîòîâà ê ïðîèçâîäñòâó äåíåã
Öåíà 36.000 €

ËÈÍÈß ÄËß ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈß
ÓÃËÎÂ ÍÀ ÑÒÐÎÃÀÍÍÛÕ

ÁÐÅÂÍÀÕ
äëÿ áðåâåí 3-5”

maunu-talot@maunu-talot.fi
Humppila   Tel. +358 50-3491090

Kiialan Kartano
Kiialantie 77 06500 PORVOO

Тел. +35819 580 074
Fax . +358 19 585 455

kialagard@kialagard.com
www.kialagard.com

Информация:
на фин., шв. и анг. яз.

УСЛУГИ В ПРОВЕДЕНИИ
ПРАЗДНИКОВ И СОБРАНИЙ

СТАНКИ АРЕНДА ПРОДАЕТСЯ БИЗНЕС

РИЭЛТОРСКИЕ УСЛУГИ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
WEB-ÄÈÇÀÉÍÅÐ

ÑÎ ÇÍÀÍÈÅÌ
FLASH-ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

Èíôîðìàöèÿ
ïî òåë.

+358 451384700
èëè ïî ýë. ïî÷òå: aineisto@kauppatie.com

С Т А Н К И С А Д О В А Я  М Е Б Е Л Ь

Äärimmäisen anarkistisen va-
semmiston ja uusnatsien yh-
teenotot ovat järkyttäneet

Moskovan katuja syksyllä 2009. Näi-
den kiihkoilijoiden henkilötietojen
tarkastelu paljastaa, että kyseessä on
yleensä nuorisosta ja nuorista “me-
netetyistä” aikuisista. He ovat ehkä
varttuneet puberteettiin 90-luvun
alussa, kun Venäjä oli Neuvostoliiton
sortumisen jälkeen suuressa myller-
ryksessä.

Heillä ei ole kuitenkaan syvälli-
sempää muistoa Neuvostoliitosta
kuin korkeintaan, mitä lapsuudet
muistoja pioneeri-leireiltä. Tällä het-
kellä nämä vähän yli 20 vuotta van-
hat nuoret ihmiset ovat hyvin kyy-
nisiä ja jopa anarkistisen vihamieli-
siä valtiollisia instituutioita vastaan.
Demokratia, kilpailu ja markkinata-
lous eivät kelpaa kummallakaan ää-
riliikkeelle. Historiallisesta taustasta
nousevat vaikeudet eivät parane ai-
nakaan Venäjän vakavan nuoriso-
työttömyyden tähden.

Anastasia Bashkatova kirjoittaa
Nezavisimaja gazeta –lehdessä 4.
joulukuuta 2009 vähemmän ro-
manttisesta tilanteesta, jonka Ve-
näjän nuoret aikuiset kohtaavat
tällä hetkellä: noin kolmannes Ve-
näjän alle 25 vuoden ikäisistä nuo-
rista ei löydä työtä. Nuorten työt-
tömyys on paljon yleisempää kuin
keskimääräisesti Venäjällä väestös-
sä. Yleinen työttömyysaste ei ole
Venäjällä kuitenkaan korkea suh-
teessa muuhun Eurooppaan. Bash-
katova kysyykin peläten, että onko
syntynyt menetetty sukupolvi, po-
terjannoje pokalenie.

Nuoret työttömät

Joulukuun alussa 2009 riippumat-
tomien ammattiliittojen puheenjoh-
taja Mihail Shmakov julisti tilastot, joi-
den mukaan 29% Venäjän kaikista
työttömistä on alle 25 vuotta vanho-
ja nuoria ihmisiä. Työllisyystilanne
edelleen heikkenee, koska noin 38%
yrityksistä on ilmoittanut aikomuk-
sensa vähentää työvoimaa. Hyvin
moni yritys on käyttänyt taloustilan-
netta painostuskeinona työntekijöi-
tä vastaan. Työntekijän eteen on ase-
tettu allekirjoitettavaksi kaksi vaihto-
ehtoa: joko allekirjoitat oman irtisa-

nomisesi tai allekirjoitat oman palk-
kasi alennuksen. Joissakin EU-mais-
sa nuorisotyöttömyys on toki yhtä
hälyttävästi noin 30%, keskimääräi-
nen nuorisotyöttömyys oli EU:ssa lo-
kakuussa 20,6%. Espanjassa nuoriso-
työttömyys oli jopa 42,9%, Latviassa
33,6%, Irlannissa 28,4%.

Venäjä on nuorisotyöttömyydes-
sä näiden EU:n huonojen esimerk-
kien tasolla, kun taas yleinen työt-
tömyysaste on suhteellisen vähäi-
nen, 7,7%.  Tätä paradoksia on seli-
tetty sillä, että Venäjän valtio on
”keinotekoisesti” säilyttänyt mata-
lapalkkaisia työpaikkoja.

Koulujen pitäisi rakentaa
polkuja työelämään

Venäjän ongelmana on, ettei nuo-
ria varten ole mitään sopeuttavia
toimenpiteitä. Koululaitokset eivät
mitenkään rakenna nuorelle pääsyä
työmarkkinoille. Tästä on kuitenkin
vakavia kielteisiä seurauksia: alkoho-
lismia ja muita päihteiden väärin-
käyttöä ja masennusta. Suomessa
on kaikissa nuorten ja nuorten ai-
kuisten oppilaitoksissa järjestelmäl-
linen ohjaus työelämään tukemisek-
si. Tämä puuttuu Venäjällä.

Filosofian tohtori Basil Tsimlov
kirjoitti helmikuussa 2009 St. Peters-
burg Vedemost-lehdessä “menete-
tyn sukupolven vuodesta” . Vuosi
2009 oli julistettu nuorten vuodek-
si Venäjällä, mutta nuorten asema
ja rooli yhteiskunnassa herättää
monia kysymyksiä. Eri arvioiden
mukaan Venäjällä elää yli 30 miljoo-
naa 15–29 –vuoden ikäistä ihmistä,
yli 21% koko väestöstä. Nämä vai-
kuttavat joskus lähitulevaisuudessa
merkittävästi myönteisiä ja kieltei-
siä uudistuksia.

Tsimlov muistuttaa Turgenevin
romaanista ”Isät ja lapset”, uusi suku-
polvi joutuu aina jonkinlaiseen kon-
fliktiin edeltäjänsä kanssa. Sokrates
ilmaisi myös huolensa, että “nuoret
halveksivat viranomaisia, ovat risti-
riidassa vanhempiensa kanssa ja ter-
rorisoivat opettajiaan”. Tsimlov ker-
too sosiologien tutkimuksista, joi-
den valossa osa nuorista kuuntelee
yhä edelleen vanhemman sukupol-
ven näkemyksiä Neuvostoliiton ai-

kakauden elämästä, toiset ovat ag-
gressiivisia kaikkia vallan piirteitä
vastaan. Toiset menettävät epätoi-
vossaan uskonsa politiikkaan ja me-
nevät virtuaalimaailmaan, ehkä
myös rikollisille poluille ja rikkovat
lakia. Muutamat etsivät Jumalaa tai
menevät eri uskonnollisten lahko-
jen mystiikkaan, jopa noituuteen.

Länsihenkinen kyyninen nuoriso

Tsimlov kertoo, että sosiologien
kysymykseen, ”mihin sukupolveen
kuulut”, vastasi 2343 nuorta. 50,1% il-
moitti, että heidän elämäänsä hallit-
see “toivo”. 10,2% ilmoitti sukupol-
vensa “välinpitämättömäksi” ja 8,7%
“sekavaksi”. 8,4% määritteli sukupol-
vensa, johon kuuluisi, “skeptiseksi”;
4,5% tunsi oman sukupolvensa “me-
netetyksi”; 2,6% määritteli itsenä
“uudeksi Venäjäksi”. Tuloksen valos-
sa puolet nuorisosta vaikuttaa säilyt-
tävänsä elämänsä tavallisen terveel-
lä perustalla. Kukaan ei kokenut kui-
tenkaan sellaista romanttista näke-
mystä sukupolvestaan, joka oli tyy-
pillistä kuusikymmentäluvun nuori-
solle. Toinen tutkimus paljasti kui-
tenkin enemmän yksityiskohtia.

Tutkimuskeskus VTsIOM sai vasta-
ukseksi kysymykseen “nuoret – mikä
se on”, että nuoriso on “aggressiivi-
nen” (50%), “kyyninen” (40%), “kou-
lutettu” (30%), “ahkera” (8%) ja “vil-
pitön” (3%) (27.6.2008 Пресс-
выпуск 990 Lehdistötiedote nro
990). Tutkimus perustui 1600 eri-
ikäisen henkilön haastatteluun ke-
säkuussa 2008. Nuoriso osoittautui
kyyniseksi, hyvin voimakkaasti
omasta ja muiden mielestä länsi-
maisiin arvoihin suuntautuneeksi,
mutta halukkaaksi asumaan Venäjäl-
lä. Silti 35% tunsi, että useimmat tu-
tut nuoret haluaisivat asua ulkomail-
la. Historia ja kulttuuri eivät kiinnos-
taneet. Vaihtoehdon, jonka mukaan
nykynuoriso on kiinnostunut Venä-
jän historiasta ja kulttuurista, merkit-
si vain 25%, kun taas 65% koki, että
nuoriso ei ole kiinnostunut Venäjän
historiasta ja kulttuurista, vaan on
enemmän suuntautunut länsimai-
siin arvoihin. 10% koki vaikeaksi vas-

tata. Vanhempi väestö antoi anka-
ramman tuomion venäläisen nuori-
son epävenäläisestä kunnioitukses-
ta kuin venäläinen nuoriso itse.

Raha ei haise?

Tsimlov määritteli dramaattisim-
maksi nuorison ideologiaa ja moraa-
lia muovaavaksi tekijäksi rahan, “raha
ei haise”, minkä idolin tähden saate-
taan pettää myös kaikki läheiset ih-
miset. Tuloksena olisi tohtorin mu-
kaan jopa persoonallisuuden jakau-
tuminen, mikä tuli ilmi sosiologien
tutkimuksessa merkillisissä vastauk-
sissa. Opiskelijat päättelivät, että to-
sielämässä olisi valehdeltava, petku-
tettava, petettävä, toimittava oman-
tunnon vastaisesti. Yli 80% määritteli
yhteiskunnalliseen menestykseen
vaadittavaksi ominaisuudeksi petok-
sen ja epärehellisyyden.

Tsimlov kirjoittaa hälyttävästä on-
gelmasta, jota myös viralliset tilastot
tukevat. Joka vuosi kuolee alkoho-
liin 40.000 venäläistä, useat vielä
nuoria. Tämä on kolme kertaa suu-
rempi kuin Neuvostoliiton kokema
sotilastappio Afganistanin sodassa.
Vuonna 1984 katsottiin armeijan
palvelukseen soveltuviksi 94%, mut-
ta vuonna 2005 enää 70,1% kusta-
kin ikäryhmästä. Sen sijaan että nuo-
riso olisi enää kyllin terve varusmies-
palvelukseen, siitä on kasvanut työt-
tömien ja harmaan talouden armei-
ja. Yli 80% nuorisosta käyttää alko-
holia. Tsimlov esittää, että nuorisoa
pitäisi auttaa vapautumaan negatii-
vista suuntauksista, jotka ovat olleet
ilmeisiä nuorison keskuudessa. Hei-
dän pitäisi hyväksyä todelliset arvot:
oikeamielisyys, vapaus, isänmaalli-
suus, rakkaus ja uskollisuus.

Vähintään jouluna on oikein
muistaa, että jokaisen yhteiskunnan
tulevaisuus ja tuho alkavat siitä, mi-
ten lapset ja nuoret – alkaen tuhan-
sista katulapsista – saavat osakseen
suojaa, rakkautta ja kunnioitusta
sekä oikeuden kasvaa terveeseen ai-
kuisuuteen.

Juha Molari

Vuosi 2009 - «menetetyn» nuorison vuosi?




