
Сантехнические работы
Вентиляционные работы

в районе восточной Финляндии
Высококачественные монтажные и сервисные услуги для недвижимости

YIT Kiinteistötekniikka Oy
Itä-Suomi
Сеппо Корхонен
seppo.korhonen@yit.fi
Тел. +358 503 901 835
www.yit.fi

Мы будем рады предоставить вам дополнительную информацию.

Услуги по ремонту и обслуживанию

Электротехнические работы
Сигнализационные системы

Насосы для охлаждения
и  термонасосы

Ãèáêîå, áûñòðîå è ïðîôåññèîíàëüíîå îáñëóæèâàíèå.
Íàõîäèìñÿ â ðåãèîíå Èòÿ-Óóñèìàà â Òåñéîêè.

Ïðîèçâîäñòâî ïîäõîäèò äëÿ ìàëåíüêèõ è ñðåäíèõ ïàðòèé.
Ñòàíäàðò ISO - 9002. Ñèñòåìà êà÷åñòâà è ýêîëîãè÷åñêèé

ñòàíäàðò ISO - 14000

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÍÀ ÒÎÊÀÐÍÛÕ ÑÒÀÍÊÀÕ CNC
Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ

www.helapala.fi
info@helapala.fi

Т. +358 44 051 5420

D&E Trading OY
Itälahdenkatu 18C, 00210 Helsinki

Tel.: +358 9 682 3240  Fax:+358 9 682 2662

ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ ÑÊÎËÜÆÅÍÈß  ÄËß ÂÑÅÕ ÖÅËÅÉ
- Áîëüøîé ñêëàä â Õåëüñèíêè
- Áûñòðûå ïîñòàâêè
- Ðàçóìíûå öåíû

www.detrading.ru
- Øèðîêèé
   àññîðòèìåíò

Ãðàíèò äëÿ ïèëåíèÿ
Áîðäþðíûå êàìíè
Êàìíè äëÿ ëåñòíèöû, âîðîò, óëèö è ãàçîíîâ
Ïðÿìî îò ïðîèçâîäèòåëÿ
25-ëåòíèé îïûò ðàáîòû
Èùåì â Ðîññèè ïàðòíåðîâ

www.iitingraniitti.fi

Perheniementie 451, 47450 Perhenimi, Ò. +358 5 366 4095á
Gsm +358 400 809095, ôàêñ +358 5 366 4095, Þõàíè Ñàëî: +358 400 694127

КАЧЕСТВЕННЫЙ
ФИНСКИЙ

ГРАНИТ

тел. +358�6�8623 011
gsm +358�40�5448498
факс +3586�8623071
sykake@sykake.fi
www.sykake.fiÏðîäàæà: Actorit Oy

Êåéî Õÿìÿëÿéíåí òåë. +358-400-497740 keijo.hamalainen@efirec.fi

МОДУЛЬНЫЕ ТЕПЛОЦЕНТРЫ
МЕСТНЫЕ, РАЙОННЫЕ,

А ТАКЖЕ ДЛЯ ПИЛОРАМ

СРУБОВ  ПЛАСТИН  СТЕРЖНЕЙ  РАМ
СТАНКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

+358�40�830 6165  +358�8�410 6450
simo.kivioja@kiviojaengineering.com
www.finnbaum.com

Kivioja Engineering Oy
Joutsentie 11
84100 Ylivieska

Èùåòå ëè êîìïàíüîíîâ â Ôèíëÿíäèè?
Èùåòå ëè ïðåäñòàâèòåëÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîèõ èçõäåëèé?

ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЯ:
äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà
ïðîäàæè è ìàðêåòèíãà

MT Brand ltd
tel +358 45 113 2388
fax +358 2 6518 2537
info@mtbrand.comwww.mtbrand.com

Лармикс Оу предлагает услуги

Сайт www.larmix.com
Тел. +358 40 5338884, +358 9 440052

по строительству, реконструкции, аренде
и продаже�жилых и промышленных
объектов, зданий хозяйственного и спе-
циального назначения.

Выполняет работы с использованием
технологии натяжения бетона, использу-
емой при строительстве мостов, много-
этажных стоянок и т. д.

Услуги генерального подрядчика,
организация управления комплексного
строительства.

Аренда строительной техники и обо-
рудования, продажа и аренда складских
помещений, продажа земельных участков
под застройку.

Àäðåñ:  Tuulilasintie 1, 00770 Helsinki, Suomi Finland

Maailmankauppajärjestön
WTO:n sopimukset säätele-

vät lähes yksinomaan sitä, ettei
valtion markkinoille saapuvia
tuotteita ja palveluja asetettaisi
eriarvoiseen asemaan kyseisen
valtion omien tuottajien kanssa.
WTO:n kannalta Venäjän puun-
vientitariffeissa on kyse poikkeuk-
sellisesta seikasta: nyt tahdotaan
puuttua vientitulleihin, vaikka tul-
lit eivät aseta edes ketään viejää
toista huonompaan asemaan.
Suomalaisille nämä vientitullit
ovat hyvin merkitykselliset eikä
Venäjänkään saama hyöty ole
kiistaton.

Suomen ja Venäjän kiista kos-
kee sitä, mitä tapahtui 21. touko-
kuuta 2004 WTO:n ja Venäjän neu-
votteluissa. Tällöin EU:n kauppa-
komissaari Pascal Lamy ja Venäjän
kauppaministeri German Gref al-
lekirjoittivat sopimuksen Venäjän
federaation lähestymisestä
WTO:n jäseneksi. Paikalla oli myös

Euroopan komissiosta Romano
Rodi, Venäjän federaation presi-
dentti Vladimir Putin ja Euroopan
Yhteisöstä Irlannin pääministeri
Bertie Ahern. Euroopan komission
samanpäiväisessä tiedotteessa
puhuttiin Venäjän sitoutumisesta
tiettyihin tariffitasoihin yleisellä
tasolla, mutta tiedotteessa ei ker-
rottu vientitulleista, ainoastaan
tuontitulleista.

Varmasti jälkimmäisestäkin on
sovittu. Tällä hetkellä Venäjän ja
Suomen välillä tunnettu kiista
koskee siitä, mitä sovittiin
21.5.2004. Ongelmaa ei vähennä
suuri mediapeli, historiallisten
vanhojen kansallistunteiden he-
rääminen ja vuoden 2004 sopi-
muksen ei-julkisuus.

Suomen ulkoasiainministeriö
antaa lausuntoja puuntuontikiis-
tasta, mutta kääntyminen Kataja-
nokalle ministeriön puoleen itse
tekstin tarkistamiseksi ei auta. Ul-
koasiainministeriön apulaisosas-

topäällikkö Pekka Säilä kertoi al-
lekirjoittaneelle 2.6.2008, ettei
mainittua vuoden 2004 sopimus-
ta ole Ulkoasiainministeriössä eikä
missään sopimusvaltioissa. Kaiken
lisäksi muualla piileksivä sopimus
ei ole julkinen. Sopimusta voisi
toki tiedustella komissiosta, mut-
ta “onnistumisen mahdollisuudet
eivät ole kaksiset, kun jäsenmail-
lakaan ei tuota tekstiä ole” (Säilä).
Saman vastauksen saa etsivä Teh-
taankadulta Venäjän federaation
kaupallisesta edustustosta Suo-
messa.  Vt. kaupallinen edustaja
A.G. Kuzmin kertoi allekirjoitta-
neelle 3.6.2008, ettei mainittua
sopimusta ole myöskään Tehtaan-
kadulla. Mitkä ovat tiedotusväli-
neiden ja poliittisen päätöksente-
on eväät tämän jälkeen?

Euroopan komissiosta edustus-
ton apulaispäällikkö Paavo Mäki-
nen kertoi 4.7.2008, että asetuk-
sen 1049/2001 mukaisesti asiakir-
jojen pitäisi olla toki yleisölle avoi-

mia, mutta tällä kertaa on poik-
keuksellinen asiakirja – ei-julki-
nen, luottamuksellinen neuvotte-
luasiakirja. Julkisuudessa esite-
tään vankkoja mielipiteitä sopi-
muksesta, jonka tarkkoja teksti-
muotoja ei voi sopimusvaltioissa
tarkistaa. Lakitekstien sanamuo-
doilla on tunnetusti merkitystä.
Näiden kiistojen, mainetappioi-
den, lukuisten sovittelujärjestely-
jen sekä uhka- ja vastatoimien ai-
heuttamat kustannukset ovat jo
nyt valtaisat. Salaiset sopimukset,
myös neuvotteluasiakirjat voivat
tulla kalliiksi.

Presidentti Tarja Halonen ym-
märsi maine tappioiden korkean
hinnan, kun muistutti, että Suo-
men ja Venäjän välinen kanssa-
käyminen on kuitenkin monialais-
ta. Vääriä asioita ei pitäisi sotkea
toisiinsa vain pelin, koston ja kat-
keruuden tähden.

Juha Molari

Satu Taavitsainen (SDP) teki
23.6.2008 Mikkelin kaupun-

ginvaltuuston kokouksessa aloit-
teen, että Mikkeli lähtee kaupun-
kina esittäytymään venäläisille.
Kaikki SDP:n kaupunginvaltuute-
tut liittyivät aloitteeseen. Kaupun-
gille tulisi saada venäjänkieliset
kotisivut, joissa esitellään kaupun-
kia, elinkeinoelämää, matkailua,
kulttuuria ja opiskelua.

Taavitsainen kertoo, että Mikke-
lin kaupungin ulospäin näkyvä
kuva voi toimia peilinä koko Etelä-
Savon maakunnalle. Mikkeli on
vain 300 kilometrin päässä Pieta-
rista. Tulevaisuudessa liikenneyh-
teydet Pietariin paranevat. Muun
muassa matkailun osalta on paljon
käyttämättömiä mahdollisuuksia.

“Pelkästään positiivista
palautetta”

— Yli puoluerajojen on tultu
sanomaan, että aloite oli todella
hyvä ja tarpeellinen.

Taavitsainen uskoo, että aloite
etenee nopeaa vauhtia kaupun-
gin byrokratian rattaissa. Sivut toi-
votaan käännetyksi jo vuoden
2008 aikana. Mikkelin mallia otak-

sutaan seurattavan pian muissa-
kin kaupungeissa.

Taavitsaisen mukaan asenteet
venäläisiä matkailijoita kohtaan
ovat myönteiset. Väärinymmär-
rykset ja kulttuurien yhteentör-
mäykset vältetään joustavalla,

huomioivalla ja asiakasystävälli-
sellä palvelulla.

Venäjän kehitys valtaisaa

Taavitsaisen mukaan venäjän
kielen opiskeluun pitäisi panostaa
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Venäjän ja EU:n neuvottelupaperi tariffeista

KALLIS SALAISUUS

Mikkelin sosiaalidemokraatit

MIKKELI ESITTÄYTYY VENÄLÄISILLE
nykyistä enemmän. Tärkeintä on
luottamuksen syntyminen puolin
ja toisin. Maakuntahallituksen jä-
senenä hän tahtoo vaikuttaa ul-
koiseen viestintään: - Jokaisen Ete-
lä-Savon kaupungin ja kunnan
sekä matkailuyritysten tulisi kään-
tää sivunsa venäjäksi. - Etelä-Sa-
vossa on kaunis ja puhdas luonto.
Täällä on turvallista ja helppoa
matkustaa.

Meillä on korkeatasoisia mökke-
jä puhtaiden vesien rannoilla. Tääl-
lä voi kalastaa, lasketella, hiihtää,
käydä uimassa, syödä hyvää ruo-
kaa ravintoloissa, tehdä ostoksia,
tutustua kulttuuriin ja nähtävyyk-
siin. Tämä kaikki meidän pitää vain
osata markkinoida matkailijoille!

Mikkelin sosiaalidemokraateis-
sa on tiedostettu, että Venäjän
kehitys on ollut viime vuosina val-
taisaa. Taavitsainen odottaa nyt
innolla, että maakuntahallituksen
porukka lähtee syyskuun puolivä-
lissä Pietariin.

Juha Molari
molari@kauppatie.com

Satu Taavitsaisen mukaan asenteet venäläisiä matkailijoita
kohtaan ovat myönteiset.


