
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ
ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ

4 ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Lentoasemantie,
80140 JOENSUU

тел. +358-42 4940045
факс +358-13-610 0238

www.narhi.com

ФИНЛЯНДИЯ
ПРЕДЛАГАЕТ

Бурильная
машина
скважины для колодцев
и тепловых насосов
на шасси грузового
автомобиля.

Цена 42.000 евро
Информация:
Тел. +358(0)404185736.
juhani.malo@elisanet.fi

ЛЮКС ЖИЛЬЕ

www.rakennusrajala.fi/huvila

РАБОЧИЕ СПЕЦИНСТРУМЕНТЫ

www.cnctekniikka.fi

РАЗМЕЩЕНИЕ, КОРПОРАТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

www.elohovi.fi

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÄËß ÒßÆÅËÎÉ
ÃÐÓÇÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ.

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ È ÐÅÌÎÍÒ
+358 405182249
Дмитрий Комаров

tel. +358 10 650 300, fax +358 10 650 3185
www.suomenkuljetuslaite.fi

Kaikki raskaankaluston palvelut saman katon alta!

Hakkilankaari 4  01380 VANTAA

БИООТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

www.nk.fi

Áîëüøîé âûáîð âàðèàíòîâ îò 51.99€
(sis 22%ALV) çà ïîëíûé êîìïëåêò
(âîçìîæåí áåñïëàòíûé ïðîñìîòð

äî 18 êàíàëîâ ñ íàëè÷èåì
ðóññêîãî ÿçûêà).

Òàê æå åñòü Òðèêîëîð, ÍÒÂ+ îò 73€
Òåëåâèäåíèå âûñîêîé ÷åòêîñòè

(HD TV) îò 190€.
Ïðèåìíèêè ñ ïîäêëþ÷åíèåì

ê èíòåðíåòó îò 77€.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëüøåé
èíôîðìàöèè ïîñåòèòå
íàø ñàéò: www.v-sat.fi
Äîñòàâêà ïî âñåé Ôèíëÿíäèè!
Òåëåôîí: 
09 23169016, 050 5886686 (âò-÷ò)

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ ÒÂ
ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ!

www.coreplast.fi

Изготовление изделий из пластмассы

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СПЕЦТЕХНИКА

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТРЕБУЕТСЯ
WEB-ДИЗАЙНЕР

СО ЗНАНИЕМ FLASH-ТЕХНОЛОГИЙ

Информация
по тел. +358 451 384 700
aineisto@kauppatie.com

НОВЫЕ И Б/У ЗАПЧАСТИ ДЛЯ
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

АВТОРСКИЕ РАБОТЫ

www.korulinja.fi
УКРАШЕНИЯУКРАШЕНИЯУКРАШЕНИЯУКРАШЕНИЯУКРАШЕНИЯ

КОММУНИКАЦИИ

Спутниковые телефоны,
мобильные принтеры и факсы
www.suomenpelastuskeskus.fi

ЧАСЫ

 www.wanhatwarikset.com
Часы

www.panssarimuseo.fi
Òàíêîâûé ìóçåé â Ïàðîëå

МУЗЕИ

НОУТБУКИ

компьютеры
мониторы
принтеры

бывшие в употреблении
в отличном состоянии

оптом и в розницу

НОУТБУКИ

www.uskonnen.com
 +358 452 777 997
+358 440 777 490

Eskolantie 1A 00720 Helsinki
Uskonnen Oy

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ
БОЛЬШОГО ХЕЛЬСИНКИ.

Все виды услуг: от фундамента до отделки.
Большой опыт в ремонте помещений.

Персонал владеет русским языком.

KRISMARK OY
тел. +358 44�5005971   www.krismark.fi   info@krismark.fi

Элементы
стальных

конструкций:

Разборка склада
Тысячи тонн стали:

Terästie 2, 61400 Ylistaro
tel. +358 6 471 3400
fax +358 6 471 3621
íà ôèí. è àíã. ÿçûêàõ

*UNP 50�400 (S235JR+S355J2)
*UPE 120�400 (S355J2+M)
*JPE 80�600 (S355J2)
*HEA�HEB 100�700 (S355J2)

www.eskoleppinenoy.fi   myynti@eskoleppinenoy.fi

Turun Kaupungin Historian kirjojen mukaan ensimmäinen
kaakeliuuni Suomessa muurattiin Turunlinnan linnan saliin muurari
Hans Påtmakaren toimesta vuonna 1543. Linnan pihalta on tehty

varhaisia maalöytöjä 1500-luvun renesanssi-kaakeleista.

Kaakeliuunien Suomen perinneyhdistys ry
perustettiin Suomenlinnassa vuonna 2000.
Helsingin ensimmäiset kaakeliuunit toi juuri
Suomenlinnan kotiinsa sen rakennuttaja, kreivi
ja sotamarsalkka Ehrensvärd. Rakennus toimii
nykyisin museona.

www.kaakeliuuni.fi  |  www.kaakeliuuni.com

www.antiqueoven.com |  www.pechka.net

Pj. Maritta Tolvanen | Tel. +358 40 585 3283

KuSPy ry, c/o B 42 C9 | 00190 HELSINKI

Meillä on alan taito ja kokemus
antiikkisista sekä nykyaikaisista
kaakeliuuneista.

Jos haluat ostaa, kunnostaa,
muurauttaa tai myydä kaakeliuunin,
niin ota yhteys meihin!!!

Puheenjohtaja vastaa kaikkiin
alan kysymyksiin!!!

Kaakeliuunien Suomen
perinneyhdistys ry tiedottaa:

Kaakeliuunien Suomen
perinneyhdistys ry tiedottaa:

Специализированные
станки
Оборудование
Гидравлика
Работы до заказу

МАСТЕРСКАЯ

www.kpketola.fi

info@moottoriparkki.fi
www.moottoriparkki.fi

ОБСЛУЖИВАНИЕ
СПОРТИВНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ

Aleksanteri Kirjanen, Pietarin
yliopiston sovelletun mate-
matiikan laitoksen apulais-

professori, osallistui opiskelijansa
kanssa Pietarissa Luoteis-Venäjän
valtiollisten palvelujen akatemian
järjestämään II. kansainväliseen ta-
lousfoorumiin huhtikuussa 2010.

Heillä oli esittää sovelletun ma-
tematiikan näkökulmasta laskel-
mia valtiollisesta budjetista. Kirja-
nen opettaa yliopistossa matema-
tiikan analyysia, differentiaaliyhtä-
löitä, tilastotiedettä ja todennäköi-
syyslaskentaa. Sovelletussa mate-
matiikassa differentiaaliyhtälöt
ovat keskeinen tutkimuskohde,
koska differentiaalimalleihin pää-
dytään monissa tosielämän ongel-
missa, rakenteitten lujuuslaskel-
missa, ilman virtauksen laskemises-
sa auton tai lentokoneen ympäril-
lä, sääennustuksissa jne. Tietojen-
käsittelytiede, fysiikka ja tilastotie-
de ovat myös tärkeitä apuvälinei-
tä sovelletussa matematiikassa.
Aleksanteri Kirjanen on myös Inke-
rin Liiton ja Inkerinsuomalaisten
kansalliskulttuurisen autonomian
ja Inkerinsuomalaisten opetus- ja
tiedekeskuksen puheenjohtaja
Pietarissa ja Leningradin alueella.

Pitkä ura matemaatikkona
”Se koulu oli hyvä, meidän opet-

taja oli matemaatikko. Sitten minä
menin vielä kouluun nro. 30, joka oli
matematiikan ja fysiikan korkea-
koulu. Sieltä sitten pääsin Pietarin
yliopistoon matematiikan ja meka-
niikan laitokseen. Ja kun valmistuin
laitokselta, uusi laitos – sovellettu
matematiikka –syntyi Pietarin yli-
opistoon. 1970 valmistuin opinnois-
ta, mutta 1.9.1970 olin jo taulun luo-
na ja opetin toisia. Nyt hän on opet-
tanut sovelletun matematiikan lai-
toksella jo 40 vuotta”, Kirjanen tiivis-
tää pitkän uransa matemaatikkona.

Kirjanen puhuu sujuvaa suomea
ja venäjää, mutta kertoo, että ma-
tematiikan sanasto sujuu kuitenkin
paremmin kansainvälisellä kielellä,
englanniksi, kuin suomeksi. ”Kun
opetin Suomessa pari kertaa ja pidin
luentoja, nämä tapahtuivat aina
englannin kielellä”. Kirjanen on pitä-
nyt kesällä matematiikan koulua
Jyväskylässä vuonna 1995. Myös
Joensuussa hän on pitänyt luento-
ja. Apulaisprofessori kuitenkin har-
mittelee, ettei hänellä ole Suomes-
sa mitään suuria projekteja suoma-
laisten matemaatikkojen kanssa.
“Olisi kiva kyllä! Pitää luentoja, teh-
dä ja ohjata diplomitöitä. Olisi todel-
la oikein kiva!” Kirjanen kertoo, että
Pietarissa hän ohjaa opiskelijoita
diplomitöissä, pitää matematiikan
metodikurssia jne. Apulaisprofes-
sori kertoo kohteliaan kauniisti
myös huolensa, etteivät yliopis-
toon saapuvien matematiikan

opiskelijoiden valmiudet ole nyky-
ään aina kovin korkeat.

Suomen lippu rinnassa
Kirjasen rinnassa on pieni rinta-

merkki, Suomen lippu. Hän pitää
lippua, koska on Inkerin liiton pu-
heenjohtaja. Liitto perustettiin
vuonna 1998. Kirjanen on yksi pe-
rustajajäsenistä. Perustajajäsenenä
oli tuolloin myös mm. Inkerin kir-
kon nykyinen piispa Aarre Kuu-
kauppi. Kirjanen on neljäs puheen-
johtaja liitossa. Kohta hän on toimi-
nut jo 10 vuotta puheenjohtajana.
Inkerin liiton ensimmäinen tehtä-
vä Pietarissa ja Venäjällä on siinä,
miten säilyttää suomalaisuus. Inke-
rin liitossa käytetään tästä tehtä-
västä nimitystä “Suomen sisua”. In-
kerin liitolla on tällä hetkellä me-
neillään parikymmentä suomen-
kielen kurssia. “En voi löytää toista
laitosta, jossa olisi 20 ryhmää opis-
kelemassa suomenkieltä!”

Pietarin yliopistossa suomalai-
sugrilaisten kielten laitokselle ote-
taan kerran kolmessa vuodessa

ТЕПЛИЦЫ И
СКЛАДСКИЕ СТРОЕНИЯ

www.tuontiukkonen.fi

Полиграфия

Наклейки изделий, многослойные наклейки,
бланки, RFID - наклейки, билеты.

òåë. +358 207 917711
ôàêñ +358 207 917651
e-mail: paivi.micklin@auraprint.fi

Долголетний опыт работы гарантирует качество!
Свяжитесь с нами, расскажем больше!

Строительство

Aleksanteri Kirjanen

vain 9 opiskelijaa. Ongelma on
myös siinä, että yliopiston suomen-
kielen opiskelijoista ei kukaan
mene kouluun opettajiksi. Kirjanen
kertoo, että Inkerin Liitto on tehnyt
jo kymmenen vuotta yhteistyötä
Suomessa olevan Opintotoimin-
nan Keskusliiton kanssa, joka toimii
Suomessa opintoministeriön ka-
ton alla. Sopimuksen mukaan Inke-
rin Liitto opettaa opettajia, jotka
ovat jo opettajina kouluissa. Inke-
rin Liiton tehtävään kuuluu säilyt-
tää myös vanhoja traditioita, kult-
tuuria. Inkerin Liitolla on 25 paikal-
lisosastoa Leningradin alueella,
Pietarissa, Pihkovassa jne. Suomen-
kieliset ovat perustaneet myös pai-
kallisosastonsa asuinalueille, jonne
Stalin on heidät aikoinaan karkot-
tanut. Inkerin Liitto pitää yhteyttä
ja tukee suomenkielen oppimista.
Inkerin Liitto julkaisee Pietarissa
myös Inkeri-nimistä lehteä.

Kirjanen kertoo innostuneena,
että ulkosuomalaisten seuraava
täysistunto järjestetään Helsingis-
sä 24 - 25.5.2010.  Tämä on viides

täysistunto. Ulkosuomalaisiin kuu-
luvat ne suomalaiset, jotka asuvat
eri maissa, mutta ovat menneet
sinne Suomesta. Ulkosuomalais-
parlamentti on perustettu vuonna
1997. Inkerin liiton jättäessä hake-
musta Ulkosuomalaisparlament-
tiin, kysyttiin, ovatko he koskaan
olleet Suomen kansalaisia. Kirjanen
kertoo vastanneensa, että heidän
esi-isät tulivat tänne Pietariin jo
1600-luvulla Ruotsin vallan aikana:
“Suomea ei vielä ollut silloin”. Sitten
liitto sai oikeuden päästä Ulkosuo-
malaisparlamenttiin.

Kuka rahoittaa Inkerin Liittoa?
”Sanoisin, että ei kukaan. Nyt saam-
me jonkinlaisia projektirahoja Pieta-
rin ja Leningradin alueen hallituksel-
ta.” Tätä varten Inkerin Liitto on
verkostoitunut muiden alkuperäis-
kansojen kanssa. Vuodessa he jär-
jestävät 5-6 isoa juhlaa: Laskiainen,
pääsiäinen, juhannus, Kansojen fes-
tivaali elokuussa, Inkerin päivä lo-
kakuussa ja pikkujoulut.

Juha Molari

Inkerin Liiton puheenjohtaja, apulaisprofessori

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КАТЕРОВ

www.mr-veneet.com

Услуги переводчика
045 1384700

или
+358 45 1384700




