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RAUAKODA OY
Информация на русс. яз.

Тел: +372 3220575
Факс: +372 3220560
GSM: +372 53328052

tarmo.maasing@rauakoda.ee
www.rauakoda.ee
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХАРВЕСТЕРОВ

Òèï âåñ äèàìåòð

EXS модели
для землеройных

машин

Изготовитель:

ИЩЕМ КОМПАНЬОНОВ И ДИЛЕРОВ В РОССИИ

âàðèàíòû íà Èíòåðíåò-ñòðàíèöå: www.matec-trailer.com

KAЧЕСТВО � ПРОФЕССИОНАЛИЗМ � ОПЫТ

Прицепы
для перевозки щепы,
торфа,
а также доп. сооружения
на прицепы

Также б/у

Teollisuustie 7, 63800 SOINI fax +358�6�528 1133
myynti@matec�trailer.com,  www.matec�trailer.com также на русс. яз.

продажа +358�400�669 880 производство +358�400�255 055

Â õîð. ñîñòîÿíèè Iveco 100E21.
2003 ã.
Ðåôðèæåðàòîð -Lumikko, çàäí.
ïîúåìíèê íà âñþ âûñîòó,
ïíåâìîïîäâåñêè, êîíäèöèîíåð.
Âíóò. ðàçìåðû ïðèöåïà
6 ì x 2,4 ì x 2,2 ì.
Öåíà 26.000 €
Èíôîðìàöèÿ +358 400 606 001

Продается автомобиль�
рефрижератор

SCANIA P94G 6X2/4 Euro 3. -02

EMP�Combine Oy
+358 45 638 2704

www.emp�combine.com

NTM KG 18,4 ì3

SCANIA R124G 6X2 -03
óïðàâë. áàëàíñèð, ïàðàáîëë. ïîäâåñêà

Robson drive

VOLVO FH 12  -05
ïðîáåã 270 òûñ. êì

RKP  -05 àâòîìàòèêà
+358 400 690 831

Ðîâàíèåìè

www.turunvaihtoautot.net

Iveco Trakker AT720T50T -00-09 Renault Premium 250-22ACA4-A-16T/475

Iveco 50C14 -02-9/06 Iveco Daily 35S15 VAN 12 ì3

Renault Mascott Fourgon 160 -03-05 Iveco Daily 35S15 VAN 8 ì3

Volvo FL7 -03-94 Man 10.225 LLC/530

+358 400 524 802 íà ôèí. è àíã.

Ñ îáåèõ ñòîðîí ðàçäâèæíûå äâåðè

Õîðîøî îñíàù. ãðóçîâîé àâòîìîáèëü

50 òêì, äâèã. 3,0 ë, êðûò. êóçîâ, äë. 4,1 ì, çàäí. ïîäú¸ìíèê
ýêñïë. ñ

280 òêì, ïðåêðàñí. îñíàù., ìàññà 5500 êã

Îáîðóä. äëÿ ãðóç. ïëàòôîðìû

Ìóëüòèëèôò, îáîðóä. äëÿ ñìåíí. ïëàòôîðìû

183 òêì, ôàíåðí. îáèâêà, ôàðêîï

158 òêì, ìèêðîàâòîáóñ, êîíä., every,êðóèç êîíòðîëü, CD

Äë. 7,5 ì, øèð. 2,44; âûñ. 2,2 ì. Îòêð. ñî âñåõ ñòîðîí

heikki.oja@autotyo.com

T:mi Punger
Mittatie 26, 01260  Vantaa

тел. +358 40 719 76 52
на русс., эст. и латв. яз.

по ремонту и обслуживанию
грузовых и легковых машин

АВТОМАСТЕРСКАЯ

Vanha kansantarina kertoo
kauniista puuhuvilasta ”Te-
remok”, joka ei ollut valta-

van suuri eikä liian pieni. Kansan-
tarina elää lukuisina erilaisina
muunnelmina. Joskus kertomus
loppuu kauniin puuhuvilan ro-
mahdukseen, joskus kertomus
jatkuu iloisten ystävien rakenta-
essa uuden huvilan. Kertomus on
eräs venäläisen kertomusperin-
teen ja lastenkasvatuksen perus-
tarinoita. Kevään 2010 aikana Pie-
tarissa Komediateatterissa teat-
terin ja laulun ammattilaiset esit-
tävät tätä tarinaa venäjänkielises-
sä näytelmässään, joka sopii koko
perheelle.

Kansantarina
Niityllä oli huvila, ei pieni eikä

suuri. Hiiri-norushka juoksi ohi.
Hän näki huvilan, pysähtyi ja ky-
syi:  — Kuka asuu huvilassa? Kuka
asuu pienessä huvilassa? Kukaan
ei vastannut. Hiiri astui sisään hu-
vilaan ja alkoi elää siellä.

Huvilan luo hyppi sammakko-
kvakushka ja kysyi:  — Kuka asuu
huvilassa? — Minä, hiiri-norush-
ka! Mutta kuka sinä olet? — Minä
sammakko-kvakushka. — Tule
minun luokseni asumaan! Sam-
makko hyppäsi huvilaan ja he al-
koivat elää yhdessä.

Jänis-pobegaizik juoksi ohi.
Hän pysähtyi ja kysyi: — Kuka
asuu huvilassa? — Minä, hiiri-no-
rushka! — Minä, sammakko-kva-
kushka! — Mutta kuka sinä olet?
— Minä olen jänis-pobegaizik. —
Tule meidän luoksemme asu-
maan! Jänis hyppäsi huvilaan!
Kaikki kolme alkoivat asua siellä.

Kettu-sestrizka meni ohi. Hän
koputti ikkunaan ja kysyy: —
Mutta kukapa huvilassa asuu?
— Minä, hiiri-norushka. — Minä,
sammakko-kvakushka. — Minä,
jänis-pobegaizik. — Ja kuka sinä
olet? — Minä olen kettu-sestriz-
ka. — Tule meidän luoksemme
asumaan! Kettu nousi huvilaan.
Niin kaikki neljä alkoivat asua
yhdessä

Susi-harmaa kylki juoksi luok-
se, katseli ovea ja kysyy:  — Kuka
asuu huvilassa? — Minä, hiiri-no-
rushka. — Minä, sammakko-kva-
kushka. — Minä, jänis-pobegai-
zik. — Minä, kettu-sestrizka. —
Mutta kuka sinä olet? — Minä
olen susi-harmaa kylki- Tule
meille asumaan! Susi meni si-
sään huvilaan. Niin alkoivat kaik-
ki viisi asua yhdessä.  Täällä hu-
vilassa elivät, lauluja lauloivat.
Yhtäkkiä, karhu-kömpelöjalkai-
nen menee ohitse.  Karhu näki
huvilan, kuuli laulut, pysähtyi ja
karjui kaikin voimin:

— Kuka asuu huvilassa?  —
Minä, hiiri-norushka. — Minä,
sammakko-kvakushka. — Minä,

jänis-pobegaizik. — Minä, kettu-
sestrizka. — Minä susi-harmaa
kylki  — Mutta kuka sinä?  — Ja
minä karhu-kömpelöjalkainen.-
Tule meille asumaan! Karhu kii-
pesi huvilaan. Kiipesi, kiipesi
mutta ei voinut kiivetä huvilaan
sisälle ja sanoo:  — Minulle on
parempi elää katon päällä.  —
Sinä kyllä murskaat meidät!   —

too, että siilin rooli on naivin lap-
sellinen, mutta ihmise pitävät sii-
listä, mikä on tärkeintä.

Kettua näyttelee Natalia Ver-
shinina, joka tutustui karhua
näyttelevään Olga Girnikseen ai-
koinaan, kun molemmat lauloi-
vat suomalaisessa Kotimaa-kuo-
rossa. He lauloivat myös duetto-
ja tuolloin. Natalialla on aiko-

Teremok

Ei-e, en murskaa. — No, nouse
sitten ylös!

Karhu nousi katolle ja vain is-
tahti, niin huvila ja kaikki romah-
tivat. Tuskin hiiri-norushka, sam-
makko-kvakushka, jänis-pobe-
gaizik, susi-harmaa kylki ennätti-
vät hypätä pois vahingoittumat-
tomina.

He alkoivat sahata puulautoja
ja rakentaa uutta huvilaa. Parem-
min rakennetun kuin koskaan
ennen!

“Enemmän hauskaa,
helpompi elää”
Pietarissa musiikkikomediate-

atterissa (yl. Italianskaja 13) susi,
hiiri, siili, kettu, sammakko ja kar-
hu paljastivat takahuoneessa
omat kasvonsa. Sutta näyttelee
Juri Donnikov. Hiiri — Maria
(“Masha”) kertoi työskennel-
leensä 7 vuotta teatterissa. Hän
on itse asiassa valmistunut psy-
kologiksi. Marialla ei ole erityis-
tä musiikkikoulutusta. Maria pi-
tää juuri Teremok-näytelmästä ja
roolistaan hiirenä: “Hiiri on iloi-
nen, älykäs ja nopea”.

Siili — Jevgenija on työsken-
nellyt 10 vuotta teatterissa. Kou-
lutuksensa hän on saanut voka-
listiksi, laulajaksi. Jevgenija ker-

muksena aloittaa teatterikoulu,
sillä hän tahtoo ohjaajaksi.

Sammakkoa  esittää kome-
diateatter issa Vera Ptizina.
Myös Veralla on loppututkin-
toa toimiakseen musiikinopet-
tajana. Hän on myös laulanu
useissa ammattimaisissa kuo-
roissa. Vera pitää sammakon
roolista: “Sammakon rooli on
hauska. Sammakko pitää haus-
kaa. Enemmän hauskaa, hel-
pompi elää”.

Aleksandr Ivanovits esittää
näytelmässä vihaista setää, joka

säikyttää vähän lapsia. Alek-
sandr paljasti kuitenkin kulissi-
en takana takahuoneessa, että
hän rakastaa lapsia. Hänellä on
neljä lasta eikä sen vuoksi voi lii-
kaa säikyttää lapsia.

Karhua esittää laulajana tun-
nettu Olga Girnis. Olga on valmis-
tunut humanistisesta yliopistos-

Kettu, karhu ja sammakko

www.kauppatie.com
ilmoitusmyynti

ta pääaineena musiikkikasvastus,
opettajanaan kuuluisa säveltäjä
Oleg Hromusin. Girnis on esiinty-
nyt Moskovan Filharmoniassa
Suurella lavalla ja Mariinskin te-
atterissa, ohjelmistona mm. Evge-
ni Onegin, Tšaikovskin Patarouva,
Mozartin Figaron häät, Wagnerin
Parsifal, Verdin Otello.

Musiikkikomediateatterissa
hän esiintyy kömpelöjalkaisen
karhun ohessa mm. Kalmanin
operetissa Mister X ja Lehárin
operetissa Iloinen leski.

Juha Molari




