
GIS-òàëè
40-5000 êã

ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
TUOTETEKNO OY

Ýêñïîðò/Èìïîðò, ïðîåêòèðîâàíèå, èçãîòîâëåíèå, ìîíòàæ.
Ñïðàøèâàéòå íàøåãî áëèæàéøåãî äèëåðà â Ïåòåðáóðãå.

Èùåì íîâûõ äèëåðîâ â Ðîññèè!

òåë. +358 9 2790 820    ôàêñ +358 9 2790 8228   info@tuotetekno.fi   www.tuotetekno.fi

Teknowinch-ëåáåäêè
100 êã - 50 ò

Ìîñòîâûå êðàíû
0,5 ò-25 ò

Îáñëóæèâàåì òàêæå ïî-ðóññêè!   Òåë. +7 921 342 7448Îáñëóæèâàåì òàêæå ïî-ðóññêè!   Òåë. +7 921 342 7448

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

CNC�Tekniikka Oy основана в 1980 г.
Предприятие производит прессовочные рабочие
инструменты для электронной, автомобильной и

строительной промышленности.
В нашем использовании современная техника,

раб. инструменты. Заказчикам поставляем
сделанные по их размерам

экспериментальные партии на пробу.

CNC�Tekniikka Oy
Runsorintie 16 65380 VAASA

info@cnctekniikka.fi
www.cnctekniikka.fi
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tel +358 6 3560400
fax +358 6 3560410

На русск. яз. тел.:  +7�921�572�6920
Ищем в России представителя.

Скважины для тепловых насосов,
колодцев. Гарантия поступления воды.

Оборудование для связывания пыли.
Установка насосов.

Обслуживаем также на русском языке:
+358 44 326 1152

Ristiinan Porakaivo Oy
Pihlasmäentie 7 A 52300 RISTIINA

aki.purhonen@ristiinanporakaivo.inet.fi

TK-5 ìàëåíüêèé ñòàíîê äëÿ èçãîòîâëåíèÿ
âîëíèñòîãî ïðîôèëÿ. 1977 ã. Èçãîòîâëåí â
ìàñòåðñêîé Rissanen. Øèðèíà 980ìì.
Ïðî÷íîñòü ìàòåðèàëîâ 0,45-0,50 ìì.
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 12 ì/ìèí. Öåíà  3500 €

TK-45 Ñòàíîê äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïðÿìîãî ïðîôèëÿ. Èçã. â 1976 Naroma –Tuote Oy
Ïðî÷íîñòü ìàòåðèàëà 0,45-0,60 ìì, ïðîèçâ. 0-50ì/ìèí. Ïîëåçíàÿ øèðèíà 780 ìì. Öåíà 6500 €

À òàêæå ÊÀÐÀ  TOYOTA,
ãðóçîïîäúåìíîñòü 4,5 ò öåíà 1800 €
è ÃÈÁÎ×ÍÛÉ ÑÒÀÍÎÊ, øèð. 3 ì, ïðîòèâîâåñ.
Öåíà 3500 €
Ñòàíêè ïðîäàþòñÿ îòäåëüíî. Íî âû ìîæåòå ñäåëàòü
ïðåäëîæåíèå î ïîêóïêå âñåãî îáîðóäîâàíèÿ âìåñòå.
Íîæíèöû äóãîâûå, ðàá. øèð. 1250 ìì. Öåíà 1600 €.

+358 44 584 2852
hannuantti1@gmail.com

или pentti.yrjonen@kauppatie.com
+358 45-6321090

TK-18 ñòàíîê äëÿ èçãîòîâëåíèÿ âîëíèñòîãî ïðîôèëÿ, 1968 ã.  Èçã. â ìàñò. Rissanen.
Ïðî÷íîñòü ìàòåðèàëîâ 0,45-0,50 ìì, ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 20 ì/ìèí. Öåíà 4300 €

TK-18 Ñòàíîê äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïðÿìîãî ïðîôèëÿ. Èçã. â ñâîèõ ïðîèçâ. ïîìåùåíèÿõ â1966 ã.
Ïðî÷íîñòü ìàòåðèàëà 0,45-0,50 ìì,  ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 36ì/ìèí. Öåíà 4700 €.

TK-20 Ñòàíîê äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïðÿìîãî ïðîôèëÿ. Èãç. â  1972 â Naroma-tuote Oy
Ïðî÷íîñòü ìàòåðèàëà 0,45-0,50 ìì, ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 0-50 ì/ìèí. Öåíà 5500 €

ÏÐÎÄÀÞÒÑß ÐÅÌÎÍÒÎÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÑÒÀÍÊÈ

5ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Sirje Kingsepp johti vuosina
2004–2007 pientä virolaista
puoluetta Eesti Vasakpartei

(ent. Viron sosiaalidemokraatti-
nen työväenpuolue). 13.6.2007
hän kuitenkin ilmoitti, että hän ei
ole enää Viron vasemmistopuolu-
een jäsen.

Tällä hetkellä hän toimii kirjan-
pitäjänä, mutta seuraa hyvin aktii-
visesti Virossa käytävää keskuste-
lua. Kingsepp kysyi puoluejohta-
ja hyvin kriittisesti, mitä hyötyä voi
olla Virolle omien sotilaiden teu-
rastuksista NATO-operaatioissa
Irakissa ja Afganistanissa.  Hän
moitti myös Virossa harjoitettua
talouspolitiikkaa liiallisesti luotta-
muksesta “näkymättömään kä-
teen”, joka tarkoittaa talouspolitii-
kassa antaa mennä –periaatetta

markkinoiden ohjatessa kaikkea.
Juuri “näkymättömän käden” täh-
den Virosta on kadonnut useita
pieniä paikallisia yrityksiä, kun
suuremmat ovat yksinkertaisesti
nielaisseet pienet.

Venäjän kauppatie –lehteä var-
ten haastateltava ex-puoluejohta-
ja kuvaili Viron talouspolitiikkaa ja
suhteita Venäjään.

Individualistinen politiikka
Sirjen mukaan talouden nousu-

kauden aikana Viron hallitukset
sanoivat, “ettei ole oikea aika pa-
nostaa sosiaalisiin etuuksiin: inves-
toinnit olivat prioriteetti. Tilanne ei
ole muuttunut vieläkään”. Sirje ei
näe Viron poliittisissa puolueissa
merkittäviä eroja talouspolitiikan
ratkaisuissa. Kaikki suuret puolu-
eet ovat olleet hallituksissa. Kaik-
ki suuret puolueet uskovat siihen,
että yksilöiden pitää taistella it-
sensä puolesta. Individualistinen
politiikka on tehnyt heidät välin-
pitämättömiksi sosiaalisesta vas-
tuullisuudesta. Hallitus leikkaa
helposti sosiaalipuolelta valtion
budjetista. Erimielisyydet puolu-
eiden välillä ovat lähinnä henkilö-
kysymyksiä.

Venäjä on naapuri
Kingsepp uskoo, että Viron ta-

lousongelmat voivat parantaa

Talousongelmat voivat
parantaa suhteita Venäjään

suhteita Venäjään, koska Venäjäl-
läkin on nyt ongelmia. Venäjä ei
ole enää ylimielinen joitakin
markkinoita kohtaan.

“Talousongelmat vaikuttavat
ihmisiin, valtio ei ole tärkeä – kaik-
ki kansat ovat tasavertaisia, vihol-
linen on yksi: paha taloustilanne.
Kun taloustilanne oli kelvollinen,
viholliseksi oli sitä vastoin helppo
ottaa naapuri, Venäjä.  Toki äärioi-
keisto voisi saada hyviä mahdolli-
suuksia ratkaista talousongelmia
propagandalla, jonka mukaan Vi-
ron pitäisi siivota itsensä puhtaak-
si venäläisistä, joita pidetään syyl-
lisenä kaikkeen. En näe kuiten-
kaan ketään, joka tekisi sen kal-
taista liikettä nyt”.

Kingsepp pitää kaikkia luon-
nostaan itsekkäinä: jos ulkomai-
sella yrityksellä on ongelmia Vi-
rossa, menettää asiakkaitaan,
nämä eivät enää paljon murehdi,
vaan lähtevät pois. Sama pätee
virolaisiin yrityksiin, kun nämä
menettävät asiakkaitaan: he pistä-
vät työvoimaa pois kustannusten
säästämisen toiveessa. Mahdolli-
sesti yritykset pakottavat työnte-
kijän työskentelemään pienem-
mällä palkalla eikä kukaan uskal-
la protestoida työpaikan menet-
tämisen pelossa. Virolla on ollut
eräs parhaista työvoimalainsää-

dännöistä Euroopassa, sellainen
josta Länsi-Euroopassa voidaan
yhä vain unelmoida, mutta lain-
säädäntöä on muutettu rajusti vii-
me vuonna.

Virolaiset optimistisia
Tilastojen mukaan virolaiset

ovat varsin optimistisia tulevai-
suutensa suhteen. “He ajattelevat,
että huominen on parempi, vaikka
en tekisi edes mitään. Virossa on
koettu monia pahempia tilanteita
kuin mikä siellä on tällä hetkellä.
Nämä kokemukset auttavat siinä,
että myös nykytilanne kestetään”.

Kingseppin mukaan Viro on kai
sen verran “kylmä pohjoinen maa,
etteivät ihmiset halua protestoida
ulkona talvisaikaan”. Huhtikuussa
2007 oli kovat mielenosoitukset ja
mellakat. Ehkä ihmiset ovat jossa-
kin määrin pelokkaita sellaisten
kokemusten jälkeen.

Jotkut konservatiivipoliitikot
väittävät, että Venäjä olisi vaaral-
linen Virolle, mutta nämä eivät
anna mitään selitystä tuolle vaa-
ralle. Kingsepp näkee Venäjä-vaa-
rasta puhumisen propagandaksi,
jonka tarkoituksena on siirtää
huomio pois ajankohtaisista sosi-
aalisista ongelmista.

Juha Molari
juhamolari@kauppatie.com

Sirje Kingsepp (Viro)

Inkerin kulttuuriseura on jo vuo-
desta 1993 edistänyt ja elvyttä-
nyt inkeriläistä kulttuuria.  Inke-

rin kulttuuriseura on Suomen In-
keri-liiton jäsenseura. Toimintaa
johtaa VTT Helena Miettinen, jon-
ka väitöskirja “Menetetyt kodit,
elämät ja unelmat” hyväksyttiin
vuonna 2004. Hänen mukaansa
inkeriläinen kulttuuri on tällä het-
kellä “muistelemisen kulttuuria”.
Tässä muistamisessa tärkeimpiä
ovat inkeriläismummot. Helenan
oma suku on peräisin Pohjois-In-
keristä, josta he tulivat omin luvin
Suomeen. Tiedot perheen muista
jäsenistä olivat kuitenkin täysin
hatarat, kunnes 1990 luvun alus-
sa äidin sukulaiset löytyivät Vo-
logdan alueelta. Tällöin Helena
myös huomasi, että muistoja on
yritetty peittää, mutta ne tulevat
silti esille. Helenan mielikuvissa oli
alkuaan, että Inkeri voisi olla elä-
kevuosien tehtävä sen jälkeen
kun kirjoittajan ja toimittajan an-
siotyön jäävät sivuun, mutta hän
sai toteuttaa unelmaansa jo nope-
ammin. Miksi odottaa vasta eläk-
keelle, jos voi tehdä jo nyt?

Inkerin kulttuuriseura järjestää
työpajoja, joissa tuotetaan muis-
tojen tyynyjä tai muistorasioita.
Nyt muistoja siirretään myös sa-
vitöihin. Tällaisia pienryhmiä on
toiminut Leningradin alueella
Kikkerissä ja Keltossa, Tallinnan
suomalaisessa seurakunnassa
sekä Helsingissä ja Keravalla. Tou-
kokuussa käynnistyy uusi projek-
ti Venäjällä Taaitsassa, Hatsinan
kupeessa.

Elämästä tulee kaunis
ja kokonainen
Muistoja työstäessä tunteet saa-

vat tulla esiin. Tämä työmuoto on
saanut hyvän vastaanoton, koska
osallistuja ei ole objekti avustuksel-

le, vaan hän on itse tekijä. Muisto-
jen tekemistä toteutetaan osallis-
tujien kanssa, sen sijaan että heille
pidettäisiin esitelmiä näiden ihmis-
ten omasta historiasta. Nyt he saa-
vat omissa projekteissaan työsken-
nellä yhdenvertaisella tasolla. Työ-
pajoissa molemmat osapuolet ja-
kavat ja ovat saajia: mummot ker-
tovat ja saavat itselleen kertoes-
saan. ”Vaikeasti repaleisestakin elä-

mästä tulee kaunis ja kokonainen”,
Miettinen kertoo töiden parasta
antia. Henkilöt saavat itse valita ne
muistonsa, joita he haluavat tehdä
työpajoissa. “Ihmisiltä ei udella, he
saavat käydä itse elämänsä läpi”. Vi-
suaalisesti rakentuneissa tarinois-
sa tunteet kuuluvat toisella tavalla
kuin pelkissä kirjallisissa esityksis-
sä.  Muistikuvissa perhekuvat ovat
tärkeitä. Tyynystä muodostuu

Muistelemisen kulttuuria
usein perheitä yhdistävä, kun ei ole
muuta yhteistä kuvaa.

Monipuolista toimintaa
Inkerin kulttuuriseura järjestää

myös kerran kuukaudessa kult-
tuurikahvilaa, jossa Leena Laula-
jainen pitää seuraavalla kerralla
esitelmän Aino Mälkösesta, Viron
vapausarmeijan ainoasta inkeri-
läisestä naissoturista. Kulttuuri-
seuran kirjojen kustannustoimin-
ta on vireää. Seura tekee myös
matkoja: pian ovat Inkerin kesä-
juhlat 19,6; Viron laulujuhlat 3-
5.7; Vatjalaisten praasniekka 9-
12.7 ja Petroskoin kirkon vihkimi-
nen 4-8.9. Lokakuun 3. päivä on
Pohjois-Inkerin kapinan muisto-
juhlat ja 10.10 klo 18 on Tuomio-
kirkossa perinteinen Stalinin vai-
nojen uhrimuistotilaisuus. Huhti-
kuun alussa 2009 oli Tallinnan
suomalaisen seurakunnan 20-
vuotisjuhlat, jonka yhteydessä on
myös Viro-Suomi –instituutissa
Harjukadulla kulttuuriseuran jär-
jestämä näyttely.

Tärkeä työmuoto on myös Inke-
ri-tiedotus.  Vapaaehtoiset suku-
tutkijat saavat kuukausittain kym-
meniä tiedusteluja, kun ihmiset
tutkivat inkeriläisiä juuriaan ja et-
sivät sukulaisiaan. Seuran tuotta-
man Virtuaali-Inkerin avulla voi
tutustua entiseen ja nykyiseen
Inkeriin sekä inkeriläisiin merkki-
henkilöihin. Sivut löytyvät osoit-
teesta www.inkeri.com.

Kulttuuriseuran toiminta perus-
tuu valtaosin vapaaehtoisuuteen.
Seura saa myös tukea kaupungil-
ta, opetusministeriöstä ja ulkomi-
nisteriöstä. Kekseliäisyys ja työn-
tekijöiden oma uhrautuvaisuus
ovat kuitenkin päätekijät, jotta
toiminta on mahdollista vähillä
kustannuksilla.

Juha Molari




