
5ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

30 км от Савонлинны
Используйте возможность купить к лету дом на прекрасном участке.

Примите быстрое решение и успеете повлиять на выбор строительных материалов.
Цены от 495 000 €.

(Участок 1,2 га + коттедж 85 м2 + сауна 20 м2 под ключ)

ЧАСТЬ КРАСИВЕЙШЕЙ ФИНЛЯНДИИ НА БЕРЕГУ САЙМЫ

При желании можно приобрести только участок.
Цена от 90.000 €.

(Участок 38, 1,460 га)

ЗВОНИТЕ И ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ О ПОКАЗЕ!

Продажа:

высококачественные
входные и межкомнатные

JELD-WEN Suomi Oy

для жилых и офисных помещений

Д В Е Р И

P.O.Box 300
(Jyväskyläntie 288)
FI-17201 Vääksy  Finland
Phone +358  201 100 200
Fax  +358  201 100 301
E-mail:  info@jeld-wen.bizwww.kilsgaard.ru
www.jite.ru

Reino Paasilinna on pitkänlin-
jan suomalainen Venäjä-
tuntija. Paasilinna toimii täl-

lä hetkellä europarlamentaarikko-
na. Mies syntyi itsenäisyyspäivän
aattona 1939 Jäämerellä. Hän on
toiminut Yleisradion toimitus-
päällikkönä, diplomaattina, leh-
distöneuvoksena niin Washingto-
nissa kuin Moskovassa sekä mo-
nessa muussa. Reino paljastaa ve-
näjän taitojensa alkuperän:

”Olin radiotelevisiotoimittajien
puheenjohtaja ja havaitsin, että
kaikki jäsenet puhuivat englantia,
muttei juuri kukaan venäjää. Silloin
löysin päätöksen, että pitäisi opis-
kella venäjää ja menin kesäyliopis-
toon. Kun jouduin pakkolomalle
kiusallisten ohjelmien, en lähtenyt
etelään, vaan käytin ajan venäjän
opiskeluun. Sain Suomi–Neuvosto-
liitto-Seurasta stipendin.

Käytin kolmetoista kuukautta
opintoihin ja venäjänkielen opet-
tajan diplomin. Sen jälkeen olin 4
vuotta diplomaattina, kun Kekko-
nen määräsi. Kaikki kolme lastani
kirjoittivat venäjästä laudaturit.
Nyt on ollut kiehtovaa, kun EU on
saanut uusia jäsenmaita, joiden
kollegojen ensimmäinen vieras-
kieli on venäjä”.

Paasilinna kertoo, että hänen
mukaansa todellista ystävyyttä
Venäjän kanssa voidaan saada
Euroopan Unionissa yhteistyötä
lisäämällä: ”Käytännön asioinnin
avulla saadaan luottamussuhteita.
Näin yhdistetään yhteisiä arvoja”.

Hyvä aika investoida
Paasilinnan mukaan juuri nyt

on hyvä aika investoida Venäjään,
sillä maa tarvitsee infrastruktuu-
rin kehittämistä ja monia sellaisia
ratkaisuja, joita suomalaiset ovat
jo kehitelleet. Haittana on yhä,
että voidaan törmätä korruptioon,
byrokratiaan ja viranomaisten
mielivaltaan.

Euroopan parlamentissa on
monenlaisia mielialoja Venäjän
uhkista ja mahdollisuuksista. Par-
lamentissa on voimakas vähem-
mistö, jolla on hyvin kriittinen
suhtautuminen Venäjään. Paasi-
linna kertoo, että tämä vähemmis-
tö vaati Georgian sodan jälkeen
keskusteluyhteyden lopettamista.
”Osaltani toimin niin, että keskus-
telut ovat jatkuneet. Juuri silloin pi-
tää keskustella, kun on ongelmia”.

Paasilinnan mukaan globaalin
laman tähden nyt tarvitaan yh-
teistyötä ja investointeja. “Finans-
silaitokset saatava valvontaa: koti-
maassa, EU:ssa ja maailmalla. Tuli
ei saa päästä enää irti”. Hänen mu-
kaansa Venäjällä on tavoite kehit-
tyä raaka-aineiden viejästä tieto-
taidon viejäksi.

Kaasustrategia   
Paasilinna on puhunut ja kirjoit-

tanut paljon Ukrainan ja Venäjän
välisestä kaasukriisistä. Parhail-
laan hän valmistautui televisio-
haastatteluun 11.2.2009 Brüsselis-
sä. Haastattelun teemana oli kaa-
sukriisi. Vuosikymmenien

perspektiivin valossa hän näkisi
ongelman poistamiseksi kestä-
vämmän ratkaisun:

”Kaasukriisin kestävämpi ratkaisu
saataisiin, jos unioniin tulevien siirto-
putkien hallintoa varten perustettai-
siin kolmikantayhtiö, jossa ovat mu-
kana Ukraina, EU ja Venäjä”.

Paasilinna antaa tukensa Itäme-
ren kaasuputkelle. Se on ”kätevin
tie kuljettaa, muuten tarvittaisiin
600 laivaa lisää, toimimaan ympä-
ri vuorokauden ahtaille ja karikkoi-
sille vesille”.

Eurooppalainen ilmapiiri  
”Euroopan parlamentissa on

edelleen piirejä, jotka tahtovat de-
monisoida Venäjän yhdessä jos toi-
sessa yhteydessä”, Paasilinna kuvai-
lee haastattelussaan Venäjän
kauppatie –lehdelle.

Parlamentin ryhmistä keskusta-
oikeistolainen Euroopan kansan-
puolue on jakaantunut yhteis-
työn kannattajiin ja vastustajiin.
Sosiaalidemokraattien ryhmä
kannattaa yhteistyötä niin kuin
myös pieni vasemmisto GUE-ryh-
mä. Vihreistä löytyy sinnikkäitä
vastustajia.

Samoin kuin kolmanneksi suu-
rimmasta liberaaliryhmistä, joka
on niin ikään jakaantunut. Muista
pikkuryhmistä löytyy vastusta.
”Venäjästä tehdyt päätöslausel-
mat ovat yleensä kompromissiteks-
tejä, jokaiselle jotakin tehtyjä”.

Juha Molari

Europarlamentaarikko Reino Paasilinna

Käytännön avulla luottamus
Venäjän kanssa


