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Горное оборудование
Dextec Oy — предприятие, производящее
специальное оборудование для  разборки
промышленных агрегатов, разработки горной
породы в населенной местности, в том числе
точечных взрывов.

Нашей продукцией являются  вещество,
используемое для разрушения горных пород
и бетонных сооружений, бурильная
и забойная техника.

Ò.

www.ter-mite.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАРКАСНОГО  ДОМОСТРОЕНИЯ
— îáîðóäîâàíèå èçãîòîâëåíî è
íàõîäèòñÿ íà ñêëàäå â Ôèíëÿíäèè
— çàïóñê çàâîäà çà 48 ÷àñîâ
— ñîïðîâîæäåíèå, êîíñóëüòàöèè,
òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà
— áûñòðàÿ îêóïàåìîñòü è âûãîäíîå
èíâåñòèðîâàíèå â ìàëîýòàæíîå
ñòðîèòåëüñòâî

Òåë. â Ôèíëÿíäèè+358 400 82 11 42  (àíãë.)
Òåë. â Ðîññèè +7 495 545 01 58  (ðóññ.)
www.staldom.ru    E-mail:  mail@staldom.ru

W I N D O W F A C T O R Y

LASIVUORIMAA

www.lasivuorimaa.fi

Hakamäentie 17

48400 Kotka, Finland

Äëÿ óäàëåíèÿ ïðèìåñåé
æåëåçà, ìàðãàíöà,
ðàäîíà, óðàíà, àðñåíèÿ,
ãóìóñà, à òàêæå
íåéòðàëèçàöèè âîäû.

tel. +358 44 271 9227     info@akvafilter.fi

ÔÈÍÑÊÈÅ
ÂÎÄßÍÛÅ ÔÈËÜÒÐÛ

ÑÏÐÀØÈÂÀÉ
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß!

Ðàçëè÷íûå ìîäåëè
ôèëüòðîâ êàê äëÿ äà÷,
òàê è âîäîêàíàëîâ.

19650 Joutsa      www.akvafilter.fi

   высококлассная уборка

Adiatek Baby plus —
ýôôåêòèâíàÿ àêêóìóëÿòîðíàÿ
êîìïàóíä-ìàøèíà. Íåïðåâçîé-
äåííûå ïàðàìåòðû. Ñîâðåìåííûé
XFC-àêêóìóëÿòîð ôóíêöèîíèðóåò
2 ÷àñà, à ïðè 2-÷àñîâîé
ïîäçàðÿäêå äëèòåëüíîñòü
ðàáîòû ìàøèíû äîõîäèò
äî 4 ÷àñîâ â äåíü.

Ïî÷åìó ìàøèíà?
×èñòèò â îäèí ÷àñ 1250 ì2

ïëîùàäè.

Òåë. +358 103 870 570

Экономьте
деньги

Adiatek Baby plusAdiatek Baby plus

Adiatek Baby plus

Ïðè ÷èñòêå ìàøèíîé êîëè÷åñòâî
óáîðîê ñîêðàùàåòñÿ.

Óäîáíàÿ â ýêñïëóàòàöèè,
âûñîêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü.

www.leenanpuhdistuspalvelu.fi

Useat eurooppalaiset sano-
malehdet ovat haastatel-
leet tätä Pariisin venäläistä

kirjailijaa ja toimittajaa, hän on
myös kirjoittanut lukuisia artikke-
leita eurooppalaisiin venäläisiin
julkaisuihin. Tatjana Mass työsken-
telee tällä hetkellä emigranttive-
näläisten vanhimmassa venäjän-
kielisessä sanomalehdessä Russ-
kaja mysl («Русская мысль»).
Vuonna 2008 Tatjana palkittiin ve-
näläisten toimittajien kansainväli-
sessä kilpailussa Kultainen sulka
2008 –palkinnolla. Hänen teoksi-
aan on julkaistu niin Yhdysvallois-
sa kuin Venäjällä. Yksi tunnetuim-
mista on “Naisten kaupunki” («Ãîðîä
æåíùèí»). Siinä hän kertoo maasta-
muutosta naisten silmin.

Tavoitimme Ranskassa elävän
Tatjanan ja hän antoi mielellään
haastattelun Venäjän kauppatie –
lehdelle tuntemuksistaan muuttu-
vassa Euroopassa.

Euroopan muutosten keskellä

Tatjana Mass on asunut jo 10
vuotta Ranskassa. Hän valmistui
journalistisesta tiedekunnasta
Moskovan Lomonosovin yliopis-
tosta vuonna 1990. Tämän jälkeen
Tatjana meni naimisin latvialaisen
taiteilijan kanssa ja lähti Riikaan,
jossa hän työskenteli sanomaleh-
dessä ja BBC :n palveluksessa. Tat-
jana Mass kirjoitti Latvian histori-
asta, miten Neuvostoliiton järjes-

telmä tukahdutti Latvian väestöä
1940-luvulla. Hänen tunsi venäläi-
senä toimittajana, että velvollisuus
oli kertoa Latvian tragediasta. Re-
hellisesti puhuen ja kirjoittaen
vahvistuisi ymmärrys, ihmiset an-
taisivat toisilleen anteeksi ja alkai-
sivat elää sovussa uudessa vapaas-
sa Latvian tasavallassa.

Tatjana Mass koki harmiksen,
että hän oli nähnyt vain unta. Neu-
vostoliiton vetäytymisen jälkeen
ei syntynyt vapautumisen iloa,
vaan venäjänkielisen väestön sor-
to. Tehtaan kasarmeilta häädettiin
venäläisiä työntekijöitä. Venäläisil-
le diabeetikoille ei annettu ap-
teeksissa insuliinia. Nämä saivat
vastaukseksi, että insuliinia anne-
taan vain Latvian kansalaisille. Lat-
via on tunnettu EU :ssa nationalis-
tisesta politiikastaan. Lähes puoli
miljoonaa venäjänkielistä asuu
diasporassa tässä maassa ilman
kansalaisuutta. Tatjana koki tilan-
teen raskaana ja lähti Latviasta.
Hän halusi mennä jonnekin, mis-
sä ei joka vuosi maaliskuussa esi-
teltäisi vanhojen SS-joukkojen
saavutuksia.  Tatjana Mass päätyi
Ranskaan, jossa hän on myös työs-
kennellyt toimittajana. Hän on ve-
näläisranskalaisen kirjailijoiden lii-
ton jäsen.

Kulttuuri ja ihminen kunniassa

Tatjana Mass arvostaa ranska-
laista asennetta eri kansoja ja kult-
tuureja kohtaan. Tatjana näkee jo-
kaisen kulttuurin pohjalla yhtei-
sen ihmisyyden: «Ranskassa taju-
taan, että ei ole eri kulttuureja, vaan
yksi yhteinen kulttuuri, joka ilmenee
eri tavoin».

Ranskassa moninaiset eri kult-
tuurijärjestöt ovat suosittuja.
Ranskan useissa kaupungeissa on
venäjänkieliset yhdistykset. Tatja-
na kertoo Marseillen venäjänkie-
lisestä yhdistyksestä, joka järjestää
syksyisin venäläisen teatterin fes-
tivaalit. Pariisin venäläinen kult-
tuurikeskus järjestää myös run-
saasti mielenkiintoisia tapahtu-
mia. Kulttuuria tukevien yhdistys-
ten laki on jo vuodelta 1901, joten
Ranskassa on hyvä historia kohda-
ta kulttuuri arvostavasti.

Ranskassa kaksikieliset perheet
yrittävät tukea lapsen kaksikieli-
syyttä. Tatjana Mass huomauttaa,
että « tutkimuksissa on osoitettu
kaksikielisten lasten parempi älyk-
kyys ja kehittyneisyys ikätovereihin
verrattuna. Kaksikielisissä kodeissa
kasvavien vauvojen aivojen toimin-
ta on 17% tehokkaampaa». Kakki
ystäväni antavat lastensa opiskel-
la venäjän kieltä, oppia Teremok-
tarina ja käydä venäläistä koulua.

Tatjana Mass ei epäile korostaa,
että Ranska on sellainen maa, jos-
sa on häpeällistä olla kansallismie-
linen. «Nationalismi on häpeällistä,
sitä hävetään ilmaista ja osoittaa.
Uskon, että tällä näkökohdalla on
yhteyksiä yhteiskunnalliseen kehi-
tykseen. Ranskassa ei voi sivuutta
yhdenvertaisia oikeuksia rotuun tai
uskontoon katsomatta!»

Monikulttuurisuus ilmenee
Ranskassa hyvin erikoisella taval-
la. Ranskassa koetaan ylpeydeksi
muiden kansakuntien sekoittumi-
sen ranskalaiseen perheeseen.
«Tällä tavalla uskotaan, että oman
veren sekoittuminen rikastaa gee-
niä. Ystäväni arkkitehtikin kertoo
ylpeänä kaikille kiinalaisista suku-
juuristaan ja näyttää kuvia veljes-
tään, jolla on todellakin viistot sil-
mät. Minäkin olen Ranskassa ylpeä
siitä, että isoäitini oli suomalaisug-
rilainen Vologdan alueelta.»

Ranskan venäläiset elävät
Venäjän tapahtumissa

Tatjana Massin mukaan nyky-
ään ei ole ongelmia saada tietoa
Venäjästä, koska internet, televisio
ja venäjänkieliset julkaisut ovat
hyvin saatavilla. «Monet Ranskassa
asuvat venäläiset elävät Venäjän ja
sen tapahtumissa. Vaikka rakastuu
Ranskaan, on mahdotonta unoh-
taa kotimaatansa ».

Tatjana Mass kertoo ranskalai-
sesta toimittajaystävästään, joka
matkusti Venäjälle ja kertoi koke-
mastaan, että «maailma olisi tylsä
elää ilman Venäjää. Jos tämä yksi
valtio puuttuisi maan päältä, ihmis-
kunnasta puuttui jotain tärkeää. Me
olemme yhden planeetan lapsia.

Pariisin venäläinen toimittaja
Tatjana Mass haastateltavana

Kaikki ihmiset haluavat onnelli-
suutta ja rakkautta».

Ranskassa Venäjän valtion po-
litiikkaa seurataan tiiviisti. «Toiset
kannattavat, toiset arvostelevat.
Kenellekään ei ole yhdentekevää.
En yhdy kriittisiin mielipiteisiin.
Tiedän joiden länsimaisten tiedo-
tusvälineiden kriittisen asenteen.
Niissä esiintyy vanhaa varovaista
epäilyä, että Venäjä oli yhä edel-
leen Neuvostoliitto.»

Mass muistuttaa Gorbatshovin
opetuksesta, jonka mukaan maa-
ilman muutos tulee hyväksyä. Ko-
kemus osoittaa avoimen elämän
edut. Mass kertoo joutunensa jos-
kus väittelyihin ranskalaisten kol-
legojensa kansa Etelä-Ossetian
sodan 8.8.2008 aikana. Tällöin
Ranskan televisiokanavat näytti-
vät runsaasti CNN :n tietoja. Mass
kritisoi noita tietoja väärennök-
seksi. Jotkut toimittajat katsoivat-
kin myöhemmin velvollisuudek-
seen pyytää anteeksi yleisöltä,
koska eivät olleet välittänet koko
totuutta sodasta.

Kiitos Jumalalle kaikesta!

Tatjana Mass on myös tunnettu
hartaana kristittynä. Ranskassa ei
ole sanottavasti ortodoksikirkkoja.
Hänenkin on matkustettava lähes
tunnin verran, vähemmän onnek-
kaiden on matkustettava 150 kilo-
metriä sunnuntaisin kirkkoon. Tat-
jana kuuluu ortodoksiseen seura-
kuntaan, jonka Michel de Kastel-
bazhak pappi on erittäin tunne-
tusta ranskalaisesta aatelissuvus-
ta. Pastorin pojastakin on tullut
pappi ja tyttärestä nunna kreikka-
laiseen luostariin. «Kirkossamme ei
ole todellakaan tärkeää meidän
kansalaisuutemme, vaan pikemmin
käyvät nämä sanat toteen: Kristuk-
sessa ei ole kreikkalaista eikä juuta-
laista». Tatjana kertoo joskus kai-
paavan Venäjälle, mutta tuntee
myös onnekkaaksi, kun näkee lä-
heiset ihmiset luonansa Ranskas-
sa. Hyvän tunteensa toimittaja
pukee rukoukseksi: «Kiitos Juma-
lalle kaikesta!»

Juha Molari

Ознакомьтесь
с богатым

ассортиментом
наших

изделий

Раковина

Напольная раковина

Tatjana Mass

Финские адреса

и другие услуги фирмам.

Например,

адреса в Хельсинки.

email@consularcourierservice.com

www.register-offshore.net

Годовой оборот фирмы 2 млн евро.
Свои помещения 590 м2, постр. в 2008 г.
Размеры здания 38,60 мх15 м, которые поделены на 5 частей:
4 помещения 3х108 м2.
В строении двери с электроподъемниками, двери 4,5 м х 3,5 м
1 помещение пл. 162 м2.
Контора + соц. помещения + техн. склад 100 м2.
Центральное отопление/отопление полов. Участок 5.265 м2.
Здание находится в удобном месте, в Сейняйоки,
рядом транспортные компании.

ПРОДАЕТСЯ АВТОМАГАЗИН

www.auto-way.fi
Доп. инфо: +358 40 5242477
говорим только по-фин.

ПРОДАЮТСЯ Б/У КУХОННОЕ И
РЕСТОРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, А
ТАКЖЕ ДОМАШНЯЯ БЫТОВАЯ

ТЕХНИКА. ГАРАНТИЯ НА ТОВАР.
ИЩЕМ В РОССИИ КОМПАНЬО-

НОВ. ЗНАНИЕ ФИНСКОГО
ЯЗЫКА ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Hane Huoltopalvelu Ky
Hannu Valta

Puustellintie 29 / PL36
72400 Pielavesi

tel. +358-17-862155
hanehuoltopalvelu@pp.inet.fi

Б/у кухонное оборудование
для ресторанов и кафе.

Проведено предпродажное
обслуживание.

Прямо с нашего склада.

NV-Palvelut Oy
Helsinki/Jakomäki
+358 40 5222884

www.nv-palvelut.fi
info@nv-palvelut.com

Î äåìîíñòðàöèè äîãîâîðèòåñü ïî òåë.

Ôèíñêàÿ Ñåâåðíàÿ ýêîëîãè÷åñ-
êàÿ ôèíàíñîâàÿ êîðïîðàöèÿ
(ÍÅÔÊÎ) ãîòîâà ïðåäîñòàâèòü
äîëãîñðî÷íûé êðåäèò â ðàçìåðå
11 ìëí åâðî «Ïåòðîçàâîäñêèì
êîììóíàëüíûì ñèñòåìàì» íà
ïðîäîëæåíèå ðåêîíñòðóêöèè âî-
äîî÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé â
êàðåëüñêîé ñòîëèöå.

Îá ýòîì ïðåäñòàâèòåëè ôèíñêîé
êîðïîðàöèè çàÿâèëè íà ïåðåãîâî-
ðàõ ñ ïðåìüåð-ìèíèñòðîì ðåñïóá-
ëèêè Ïàâëîì ×åðíîâûì. Ïî ñëîâàì
âèöå-ïðåçèäåíòà ÍÅÔÊÎ Êàðè Õî-
ìàíåíà, êîðïîðàöèÿ çàèíòåðåñîâà-
íà â ðåàëèçàöèè ýêîëîãè÷åñêèõ

Финский кредит в 11 млн евро
ïðîåêòîâ â ñîïðåäåëüíûõ ñ Ôèí-
ëÿíäèåé ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ, òàê
êàê â êîíå÷íîì èòîãå ýòî óëó÷øà-
åò ýêîëîãè÷åñêóþ ñèòóàöèþ ïî îáå
ñòîðîíû ãðàíèöû.

Â ïåðåãîâîðàõ òàêæå ïðèíÿëà
ó÷àñòèå ñòàðøèé ìåíåäæåð ìèíè-
ñòåðñòâà îõðàíû îêðóæàþùåé ñðå-
äû Ôèíëÿíäèè Êèðñè Êÿðêè. Îíà îò-
ìåòèëà, ÷òî ìèíèñòåðñòâî è îðãàíè-
çàöèÿ «Ýêîëîãè÷åñêîå ïàðòíåðñòâî
Ñåâåðíîãî èçìåðåíèÿ» ãîòîâû ïðå-
äîñòàâèòü ãðàíòû îáùåé ñóììîé â
7 ìëí åâðî íà ìîäåðíèçàöèþ êàíà-
ëèçàöèîííûõ ñîîðóæåíèé Ïåòðîçà-
âîäñêà â ñëó÷àå ó÷àñòèÿ â ïðîåêòå

ÍÝÔÊÎ. Óñëîâèåì âûäåëåíèÿ êðå-
äèòà è ãðàíòîâ ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ôèíàíñîâûõ ãàðàíòèé ïðàâè-
òåëüñòâîì Êàðåëèè.

Â àïðåëå çàâåðøàåòñÿ ïåðâûé
ýòàï ðåêîíñòðóêöèè âîäîî÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèé Ïåòðîçàâîäñêà. Íî-
âûå ôèëüòðû, êîòîðûå ïëàíèðóåò-
ñÿ çàïóñòèòü â ýêñïëóàòàöèþ â
èþíå, äîëæíû èçáàâèòü âîäó èç-
ëèøíåé öâåòíîñòè è çàïàõà. Îáùèé
îáúåì çàòðà÷åííûõ íà ðåêîíñòðóê-
öèþ ñðåäñòâ ñîñòàâëÿåò áîëåå 460
ìëí ðóáëåé. Ðàáîòû ôèíàíñèðîâà-
ëèñü èç ôåäåðàëüíîãî, ðåñïóáëè-
êàíñêîãî è ãîðîäñêîãî áþäæåòîâ,

à òàêæå çà ñ÷åò ñðåäñòâ êîìïàíèè
«Ïåòðîçàâîäñêèå êîììóíàëüíûå
ñèñòåìû».

Ðåàëèçàöèÿ âòîðîãî ýòàïà ðåêîí-
ñòðóêöèè âîäîî÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé
ïîçâîëèò óéòè îò èñïîëüçîâàíèÿ
õëîðà è ïåðåéòè ê ïåðåäîâûì ìå-
òîäàì îáåççàðàæèâàíèÿ âîäîïðî-
âîäíîé âîäû. Îáùàÿ ñòîèìîñòü ðà-
áîò íà âòîðîì ýòàïå äîëæíà ñîñòà-
âèòü ïîðÿäêà 630 ìëí ðóáëåé. Íî-
âûé ïðîåêò óæå ïîëó÷èë ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ïîääåðæêó íà ôåäåðàëü-
íîì óðîâíå, è ÷àñòè÷íî áóäåò ôè-
íàíñèðîâàòüñÿ èç Èíâåñòèöèîííîãî
ôîíäà Ðîññèè.

Ïðîäàåòñÿ ДОМ�МЕЧТА äëÿ ñåìüè
ñ äåòüìè. Îçåðíûé ïåéçàæ.

Íà ñâîåì áåðåãó,
ñîëíå÷íûé ó÷àñòîê.

Öåíà: 282.000/ïðåäëîæåíèå
Èíôîðìàöèÿ: www.ralliranta.fi

Ñì. äîïîëíèòåëüíî ôîòî: www.datsha.fi
ari@ralliranta.fi




