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ПРОФЕССИОНАЛ В ИЗГОТОВЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Производственные площади разработаны
для изготовления агрегатов

Электрический цех производит электрощиты, стартеры,
логические центры, измерительную систему для

горнодобывающей промышленности и также целые линии

Steel Master Finland Oy разрабатывает и производит агрегатные линии  для
складирования и дальнейшей транспортировки газа и жидкостных веществ

предприятиям различных областей промышленности.

2 направления: металлическое: изготовление и монтаж агрегатов,
и электрическое: изготовление счетчиков, кабельных сетей и стартеров.

Ищем представителя для сотрудничества
тел.: +358 2 437 9300  факс: +358 2 437 9350   smf@smf.fi

WWW.STEELMASTER.FI

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛЮБОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО!

ИЩЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И АГЕНТОВ В РОССИИ!

AGD Rakennus
Pikkutie 45, 61500 Isokyrö, Finland

arskahakki@netti.fi

Oy Honkamajat Finland Ltd
Veistämötie 6 90550 OULU FINLAND

Tel. +358 8 563 1100 Fax +358 8 563 1110
honkamajat@honkamajat.fi

www. honkamajat.fi

Honkamajat Finland Ltd экспортирует бревенчатые дома
на протяжении трех десятилетий. Около 95% нашей продукции

экспортируется в более чем 20 стран.
Хороший дизайн, аккуратная работа, первоклассный материал

из северной древесины — наши принципы в деятельности.

Luumäen Kuivaamo Oy
Puukyläntie 16  FIN-54500 Taavetti

www.luumaenkuivaamo.fi
e-mail: lioubov.lebedeva@elisanet.fi

tel.+358 50 534 2952
+358 500 245 950 на русском

ВАШИ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
СУШИМ
ОБРАБОТАЕМ
НА СТРОГАЛЬНОМ СТАНКЕ
СОРТИРУЕМ И ПАКЕТИРУЕМ
СКЛАДИРУЕМ В ФИНЛЯНДИИ

НАДЕЖНЫЕ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРЕССЫ

Прочные финские гидравлические прессы
Складские модели KR 400, KR 1000, KR 1500

В качестве доп. оснащения  - поворачивающаяся наверх защита от осколков
Производим и разрабатываем прессы также для нужд заказчиков

Прессы соответствуют

требованиям ЕС и имеют

знак качества CE.

Ищем
дилеров

Laakerikatu 10, 15700 Lahti. Тел. +358-3-787 5075 Факс +358-3-787 5085

Vladimir Putin lausui heti en-
simmäiseksi arviokseen Ve-
näjän presidentin vaaleista,

että vaalien järjestäminen osoitti
Venäjän federaation sitoutuvan
perustuslakiin ja laillisuuteen.  Täl-
lä lauseellaan hän epäilemättä
muistutti, että presidentti antoi
arvoa enemmän perustuslaillises-
ti presidentin valinnalle kuin poik-
keuslakiin mahdollisesti raken-
nettavalle uudelleen valinnalle.
Suosittu presidentti väistyi sivuun
suosiolla. Juristi antoi arvon lailli-
suudelle. Suomalaisessa medias-
sa on tuskin lainkaan havaittu Pu-
tinin omasta arviosta tätä ensim-
mäistä lausetta, kun on pohdittu
uuden presidentin Dmitry Med-
vedevin valintaa. Kansa valitsi pre-
sidentin, kun Putin väistyi sivuun.

Vakaa demokratia
Putin onnitteli Dmitry Medve-

deviä ja toivotti hänelle menestys-
tä työssä Venäjän ja sen kansalais-
ten hyväksi.  “Dmitry varmasti
täyttää kansan toiveet ja tekee
kaiken vahvistaakseen maan kan-
santaloutta ja sosiaalista elinym-
päristöä”. Kaiken kaikkiaan Putin
antoi Kremlistä sen viestin Venä-
jälle ja muulle maailmalle, että
Venäjä toimii tehokkaasti ja va-
kaasti presidentin vaalien jälkeen-
kin. Loppuvuoropuhelussaan Pu-
tin kysyi keskustelukumppanilta
nimenomaisesti, miten rikollisuut-
ta esiintyi vaalien aikana, säilyikö
yhteiskuntarauha.

Putin muistutti, että hallitus
jatkaa tehokasta työskentelyä
aina sinne saakka kunnes uusi
hallitus luodaan. Korostus oli voi-
makas. Ilmeisesti hän tahtoi pai-
nottaa tällä tavalla, että Venäjä
toimii modernin demokraattisen
oikeusvaltion ja markkinatalou-
den mukaisesti normaalisti, vaik-

Venäjän presidentin vaalit

ka valtion presidentti ja hallitus
vaihtuvat. Eräissä länsimaisissa
analyyseissa Venäjä oli liitetty sa-
tunnaisesti vähemmän kunniak-
kaaseen joukkoon.

Vaali-illan lausunnoissaan Med-
vedev ja Putin korostivat vaaleja
vakaan demokratian merkkeinä.
“Meillä on mahdollisuus vahvistaa
vakautta, parantaa elämän laatua
ja viedä eteenpäin suunnitelmia,
jotka olemme tehneet. - - - Me
voimme pysyä kurssilla, jonka pre-
sidentti Putin on asettanut. - - -
Mutta me menemme eteenpäin –
yhdessä voittoon” (Medvedev).
Putin kiitti Venäjä kansalaisia, jot-
ka äänestivät: “Tämä osoitti, että
elämme demokraattisessa valtios-
sa. Meidän yhteiskuntamme on
tullut tehokkaaksi, vastuulliseksi
ja toimeliaaksi”.

Venäjän yhtenäisyys
Moskovassa kokoontuneet val-

tiotieteilijät ja Venäjän yhtenäi-
syyden puolueen edustajat tulkit-
sivat vaalit vakauden näkökul-
masta: Venäjän demokratia on to-
distanut järjestelmän vakaaksi.
Andrei Isayev muistutti vuonna
2005 käytyä keskustelua “oranssi-
vallankumouksen” mahdollisuu-
desta Venäjällä: “Uhka oli todelli-
nen, mutta tänään on selvää, että
oranssi on ilman pohjaa Venäjäl-
lä. Nuo ideat eivät ole hyvin suo-
sittuja. Venäjän demokratia on
kestävä järjestelmä”. Isayev painot-
ti Medvedevin kilpailjoiden ja de-
mokraattisen opposition kasva-
nutta vastuullisuutta vaaleissa.

Politiikan tutkija Vyacheslav Niko-
nov luonnehti Venäjän demokra-
tiaa vielä hyvin nuoreksi, mutta
hän iloitsi, että nyt päätettiin käyt-
tää mahdollisuus vahvistaa val-
tion demokraattisia instituutioita.

VTsIOM tutkimuslaitoksen pää-
johtaja Valery Fyodorov kiinnitti
huomiota pariin keskeiseen seik-
kaan vaaleissa. Nyt nuoriso akti-
voitui, kun kauan aikaa. Vaaleissa
ehdokkaiden laatu korvasi mää-
rän. Fyodorovin mukaan Medve-
devin voitto vei ääniä vasemmis-
tolta, koska hänen ohjelmassaan
oli voimakas sosiaalinen painotus.
Ivanovin mukaan Venäjän tuho-
avan opposition uhka ei ole ka-
donnut.

“Heidän toivonsa riippuu nyt
talouskriisien odotuksista”. Venä-
jän Yhtenäisyyspuolueesta Yevge-
ni Fyodorov painotti, että Venäjän
strategia tulisi nyt vahvistaa todel-
lista suvereniteettia. “Itsenäisen
valtion kehitys vaatii visiota val-
tiolle. 90-luvulla maa menetti ase-
mansa kansantaloudellisesti ja
poliittisesti.

Nyt olemme taas löytäneet yh-
teiskuntamme tavoitteet. On tär-
keää, että emme menetä niitä,
vaan käännämme ne todellisiksi
tuloksiksi. Näiden askelmien toi-
meenpano on puoleen tehtävä”.

Venäjä kehittyy edelleen
Ulkomaiset sijoittajat olivat tyy-

tyväisiä Medvedevin voittoon.
Vaalipuheissaan Medvedev oli
painottanut valtion roolin vähen-
tämistä Venäjän kansantaloudes-
sa, oikeuslaitoksen itsenäisyyden
lisäämistä, korruption vastaista
taistelua ja henkilökohtaisten va-
pauksien puolustamista.

Vaalien jälkeen Venäjä-Britanni-
an kauppakamarin johtaja Neil
Cooper piti Medvedin ohjelmaa
erittäin myönteisenä sijoittajien
näkökulmasta. Amerikan kauppa-
kamarin johtaja Andrew Somers
kutsui Medvedevin ohjelmaa
“erittäin hyväksi uutiseksi liiketoi-
minnalle. Ulkomaisia sijoituksia
saapuu jatkossakin Venäjälle mer-

kittävästi”. Kansainvälisten suhtei-
den analyytikko Alexander Rahr
määritteli Medvedvin ”markkinoi-
hin suuntautuneeksi” juristiksi
(Euronews 3.3.2008).

Presidentti Putin lausui onnitte-
lupuheessaan, että visiot ja strate-
giat Venäjän federaation kehittä-
misestä vuoteen 2020 pitää kirja-
ta paperille ja siirtää asteittain toi-
mintaohjelmiksi.  Putin kiinnitti
huomiota myös hallituksen ohjel-
mien täytäntöönpanoon: kau-
punkien kehittämisohjelmiin,
maatalouden virtaviivaistami-
seen, sosiaalisektorin kilpailuky-
kyisyyteen, inhimilliseen pää-
omaan panostamiseen. Myös elä-
kejärjestelmä sai Putinilta huo-
miota. Putin painotti, että Venäjän
täytyy ymmärtää omien raaka-ai-
neidensa maastaviennin ongel-
mallisuus sen sijaan että raaka-ai-
neet jalostettaisiin Venäjällä.  Pu-
tin tähdensi, että lainsäädäntöä
tulee selkeyttää, jotta yritystoi-
minnan tekeminen ja aloittami-
nen helpottuisivat.

Nikolas Gvosdev Herald Tribune
–lehdessä arvioi, että Venäjän pre-
sidentinvaalit merkitsevät Yhdys-
valloille vakavaa uudelleenarvioin-
tia Venäjä-strategiaan. Venäjän
bruttokansantuote oli vähemmän
kuin 200 miljardia dollaria vuon-
na 1999, mutta nyt se on jo 1300
miljardia. Korkeat energiahinnat
ovat toki auttaneet, mutta öljyn ja
kaasun panos on nyt kuitenkin
vain 20 % Venäjän bruttokansan-
tuotteesta. Tämä merkitsee Gvos-
devin mukaan, että Yhdysvaltojen
on etsittävä uutta strategiaa Ve-
näjää varten. Venäjää tulee lähes-
tyä realistisin odotuksin.

Juha Molari
molari@kauppatie.com

Usein on saatu kuulla, että
Venäjän kansalaisyhteis-
kunnan synnyttäminen on

täysin tai pääasiassa ulkomaisen
rahoituksen varassa. Tosiasiassa
Venäjällä syntyy kansalaisjärjestö-
jä myös omasta takaa.

Suvi Salmenniemi teki ensim-
mäisen nyky-Venäjän kansa-
laisyhteiskunnan kehitystä käsit-
televän väitöskirjan Suomessa.
Tutkimus – Growing Flowers in the

Venäjän kansalaisyhteiskunta kehittyy
Frost - hyväksyttiin Helsingin yli-
opiston sosiologian laitoksella
2007. Tutkimus pohjautui Mosko-
van lähellä sijaitsevassa Tverin
kaupungissa 2001-2005 kerättyyn
aineistoon. Tutkimusta varten
haastateltiin kansalaisaktivisteja
ja viranomaisia. Erityinen kiinnos-
tus oli feministiseen Naistutki-
muskeskusta ja terveydenhuollon
ammattiliittoa kohtaan.

Venäjällä toimii paikallistasolla
runsaasti kansalaisjärjestöjä. Akti-

vistit ovat korkeasti koulutettuja.
Sivistyneistö ajaa etujaan ja ta-
voittelee yhteiskunnallista muu-
tosta. Kansalaisjärjestöt ovat var-
sin pieniä, rakentuvat lähinnä ys-
tävyyden ja työpaikan ympärille.
Järjestöt luovat yhteisöllisyyttä
muuttuvan yhteiskunnan keskel-
lä.  Tyhjiö täyttyy. Kansalaistoimin-
nan tutkija arvioi naiselliseksi, kun
politiikka oli miehinen toiminta-
alue. Toisaalla tutkijan tutkimus-
kohteet olivat jo valikoitunut tä-

män lopputuloksen mukaisesti.

Viranomaiset kokivat, että jär-
jestöt auttavat valtiovaltaa toteut-
tamaan sille määrättyä politiikkaa,
vaikka aktivistien itsensä mieles-
tä järjestötoiminta ajoi omia etu-
ja ja oikeuksia sekä tutki sosiaalis-
ten ongelmien ratkaisemista. Jär-
jestöjen ja viranomaisten välinen
yhteistyö rakentui henkilökohtai-
siin suhteisiin. Näitä suhteita ei
säädelty selkeillä pelisäännöillä.

Hyviä uutisia liiketoiminnalle

160, 200 и 250 kW сразу со склада
Например 160 kW - цена 9500 € ндс 0%
Двигатели до 500 kW - поставка по времени

НОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Магазин по продаже электродвигателей с 1958 г.
На складе свыше 15.000 двигателей.

Обслуживание и ремонт.
Тампере +358-3-3140 2111 www.hautalan.fi

почти новые строения. От материка на
лодке 400 м. Год постройки 2003 г. Рыб-
ное озеро, 7 км дл. Главное здание
120м2, сауна на берегу с каминной ком-
натой 35 м2. Туалет  и склад на участ-
ке. В гл. здании 2 больших спальни, про-
сторная кухня и гостиная. В кухне печь/
хлеб.печь, в гост. большой камин, в
спальне камин. Агрегат и солн. панели
для отопления. продается с меблиров-
кой. До Керимяки 7 км, Савонлинны 26.
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Информация  mt.hormi@kolumbus.fi
tel.+358 50 593 9660 (анг.)


