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качественная работа, первоклассное
сырьё из северной сосны.

Ищем компаньонов России.
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Venäjän Federaation päämi-
nisteri Vladimir V. Putin ylis-
ti lehdistötilaisuuden pu-

heenvuorossaan 17.5.2010 Lap-
peenrannassa Paasikivi-Kekkosen
linjaa. Hän kuitenkin täydensi, että
Paasikivi ja Kekkonen elivät eri ai-
kakautta ja toisenlaisissa oloissa.

Saimaan kanava -sopimus
osoitus hyvästä tahdosta

Paasikiven ja Kekkosen aika oli
varmasti hyvin erilainen. Suomen
itänaapuri ei ollut avoimeen
markkinatalouteen sitoutunut
demokratia eikä maailman talous
ollut edes siinä mielessä globaali
kuin nykyään. Aikakausien erilai-
suudesta huolimatta Vladimir Pu-
tinin viesti oli tulkittava hyvin
myönteiseksi kunnianosoituksek-
si myös nyky-Suomen kyvylle toi-
mia asiallisesti ja arvokkaasti, kun
naapurin kanssa ratkotaan erilai-
sia kysymyksiä. Ystävyys ja hyvä
tahto tuottavat myös hyviä tulok-
sia Suomen ja Venäjän välillä.

”Minä haluaisin erityisesti kiittää
vieraanvaraisuudesta Lappeenran-
nan kaupunkia, kaupungin johtoa
ja asukkaita. Kun asuin Pietarissa,
kävi usein täällä Lappeenrannassa
tai kuljin Lappeenrannan kautta.
Siksi Lappeenranta herättää suuria
tunteita. Vielä kerran haluan kiittää
Lappeenrantaa vieraanvaraisuu-
desta ja lämpimästä vastaanotos-
ta.” (Putin 17.5.2010).

”Lappeenranta on erittäin tärkeä
liikenneväylä, täällä alkaa Sai-
maan kanava. Juuri nyt olemme
allekirjoittaneet sopimuksen Suo-
men vuokraamasta Saimaan ka-
navasta 50 vuodeksi. Neuvostolii-
ton ja Suomen välisten hyvien naa-
purisuhteiden kehittäminen on liit-
tynyt kahden suomalaisen poliiti-
kon, Paasikiven ja Kekkosen, lin-
jaan. Tietysti he elivät toisenlaisis-
sa oloissa. Se oli toisenlainen maa-
ilma. Voidaan suhtautua eri taval-
la menneisyyteen. Juuri tämän po-
litiikan myötä on saatu tuloksia:
juuri sen myötä on allekirjoitettu
Saimaan kanavasta vuokrasopi-
mus kymmeniksi vuosiksi, ja nyt
uudestaan allekirjoitettiin 50 vuo-
deksi. Se on tosiasia”. (Putin
17.5.2010).

”Neuvottelut jatkuivat muuta-
man vuoden. Neuvottelut olivat
vaikeat. Meillä oli monta ongel-
maa, mutta jos ja kun on hyvä tah-
to sekä Suomen että Venäjän puo-
lella, seurauksena on hyvästä tah-

Paasikiven ja Kekkosen
linja toi hyviä tuloksia

dosta, että myös tuloksia saadaan
aikaisiksi. Huolimatta siitä, että krii-
sioloissa kauppavolyymi maittem-
me välillä on laskenut, Venäjällä on
edelleen asema Suomen tärkeim-
pänä kauppakumppanina”. (Putin
17.5.2010).

Venäjä haluaa
Suomen hyvää

Toimittajat kysyivät kansainvä-
lisen talouskriisin vaikutusta Suo-
men ja Venäjän suhteille. Vladimir
Putin ilmoitti luottamuksensa,
että Euroopan Unioni ratkaisee
ongelmansa, vaikka toki nykyises-
tä euron kriisistä hinta voi olla kal-
lis. Venäjälle on eduksi, että Euroo-
pan Unionilla menisi hyvin. Putin
korosti myös, että kansainvälises-
tä talouskriisistä ja kaupan hiljen-
tymisestä huolimatta Venäjä on
säilynyt Suomen tärkeimpänä
kauppakumppanina.

Suomen kaupan onnistuminen
ylipäätänsä ja Lappeenrannassa
allekirjoitetut monet yhteiset yh-
teistyösopimukset olivat selvästi-
kin erityisen mieleen Venäjän
pääministerille.

”Me olemme kiinnostuneita siitä,
että meidän kumppaneilla ja Eu-
roopan Unionilla tärkeänä kump-
panina – yli 50 % meidän kaupas-
tamme on suuntautunut Euroopan

Unioniin – menisi hyvin ja kaikki
olisi normaalisti. Minä luotan sii-
hen, että yhteistyökumppanit pys-
tyvät ylittämään vaikeudet”. (Putin
17.5.2010).

Viisumivapaus
vahvistaa innovaatiotaloutta

Lappeenrannassa kokoontunut
EU:n ja Venäjän välinen korkean
tason innovaatiofoorumi nimesi
innovaatiokehityksen tärkeäksi
tavoitteeksi venäläisten yritysten
modernisoinnin, viisumivapaan
matkustamisen (erityisesti liike-
miehille ja tutkijoille), energiate-
hokkuutta edistävien projektien
käytännön toteuttamisen, lailli-
suuskysymykset. Asiantuntijat
keskustelivat myös teknisten
standardien ajanmukaisuuden
tarpeesta.

Samaan aikaan kun Lappeen-
rantaan kokoontui EU:n, Suomen
ja Venäjän välinen korkean tason
innovaatiofoorumi 25–27.5.2010
sekä pääministerit Matti Vanha-
nen ja Vladimir Putin tapasivat
27.5., niin Kazanissa kokoontuivat
viisumiasiantuntijat asiakirjan laa-
dintaa varten. Tuo viisumiasiakir-
jaa on käsitelty myös jo 30.5.–
1.6.2010 Rostovissa. EU:n tiekart-
ta edellyttänee ensinnäkin, että

Venäjän asiakirjat – passit – ovat
turvallisia ja luotettavia. Suomeen
kantautuneet uutiset Rostovista
eivät olleet aivan yhtä myönteiset
kuin Lappeenrannassa esitetty
yksimielinen havainto, että viisu-
mivapaus edistää innovaatiota-
louden syntyä ja menestystä.

Italian ulkoministeri Franco
Frattini kertoi viisumivapauden
suunnitelmasta hyvin toiveik-
kaasti joulukuussa 2009. Frattini
lausui voimakkaasti: ”Venäläiset
ovat ansainneet oikeuden viisumi-
vapaaseen liikkumiseen EU:ssa”.
Hän oli huolissaan “eräistä EU:n
valtioista”, jotka saattaisivat estää
myönteisen hankkeen toteutumi-
sen. Frattini kutsui tuolloin Venä-
jää “EU:n parhaaksi ja tärkeimmäk-
si naapuriksi”. Tärkein tekijä viisu-
mivapauden hyväksi on EU:n hi-
taasti kehittyvä ja jopa rappeutu-
va talous: ihmisten entistä va-
paampi liikkuvuus parantaisi talo-
udellisen yhteistyön edellytyksiä.
Viisumivapaus vähentäisi myös
länsieurooppalaisten yritysten
kokemaa riskiä toimia Venäjällä,
koska yrityksen edustajilla olisi
paremmat edellytykset seurata
yrityksen toimia Venäjällä. Espan-
jalainen diplomaatti Miguel Mora-
tinos korosti tammikuussa 2010,
että Espanja sitoutuu EU:n pu-
heenjohtajamaana huippuko-
koukseen 30.5, jossa hyväksytään
ymmärrettävä ja avoin tiekartta vii-
sumivapauteen. Maaliskuun alus-
sa 2010 Ranskan presidentti Nico-
las Sarkozy ilmoitti tukensa venä-
läisten viisumivapaudelle EU:ssa.

Suomen ulkoministeri Alexan-
der Stubb on lausunut jo kaksi
vuotta sitten, että innovaatioiden
esteiksi muodostuu itse asiassa
monimutkaiset asuinpaikan rekis-
teröinnit ja ulkomaalaisten työlu-
pien saamisen vaikeudet. Stubbin
mukaan on sitä parempi, mitä
enemmän on kansalaisten mat-
kustamista ja yhteyksiä. Maalis-
kuussa 2010 Stubb ilmoitti taas
uudestaan, että Suomi kannattaa
EU:n ja Venäjän välistä viisumiva-
pautta. Stubbin näkemykset viisu-
mivapauden puolesta ovat aivan
äskettäin saaneet paljon kiitosta
Venäjällä.   Inhimillisten voimava-
rojen vapauttaminen ja arvostava
kunnioittaminen ovat innovaatio-
talouden ja uusien tuotteistetta-
vien palvelujen tärkeitä perus-
edellytyksiä.

Juha Molari

Pitää pysyä omana itsenä,
mutta myös sopeutua

 Alexei Eremenko Jr. ei ole huo-
mannut mitään sellaista, että suo-
malaisilla olisi jotenkin huono sie-
tokyky venäläistä ihmisyyttä tai
kulttuuria vastaan. Hän itse tun-
nustaa hyvin venäläisyytensä:
“olen syntynyt Venäjällä, asunut
siellä, nimeni on venäläinen ja pu-
hun kieltä täydellisesti. Tavallaan
kotini on siellä. Venäläisten on vä-
lillä vaikea ymmärtää Suomen
kulttuuria ja tapoja. Mutta tämä on
sama toisin päin. Tilanteeseen pi-
tää sopeutua ja toisen kansan kult-
tuuria kunnioittaa”.

Eremenkon loisteliasta elämää
on joskus paheksuttu Suomessa
lehtikirjoituksissa, mutta jalkapal-
lotähti itse ei tekisi ilmiöstä suu-

rempaa numeroa: “Kateutta on
joka maassa – ei vain Suomessa.
Kateudelle ei oikein mitään voi.”
Jalkapallotähden mukaan maa-
hanmuuttajan ei pidä olla alistu-
va, oman persoonansa kätkevä
ihminen, vaan pikemmin pitää
pystyä olemaan oma itsensä. Ih-
misen on oltava oma itsensä sa-
manaikaisesti kun sopeutuu
maan kulttuuriin.

Eremenko ei koe mitenkään,
että hänelle olisi edes esitetty
vaatimuksia alistua tai mukautua
tietyllä tavalla.

Jalkapalloammattilainen on
kiertänyt maailmaa

Alexei Eremenko Jr. on pelan-
nut jo monessa eri maassa: Venä-
jällä, Suomessa, Kreikassa, Norjas-

sa, Ranskassa, Italiassa, Ukrainas-
sa. Kaikki tietävät hänen taidok-
kaat vapaapotkunsa, joiden jäl-
keen on saatu noutaa palloa maa-
lista. Alexei näkee omat vahvuu-
tensa juuri laukauksessa, mutta
myös pelinäkemyksessä ja teknii-
kassa. ”Maalin tekeminen tuo aina
onnistumisen ilon. Maali on myös
koko joukkueen onnistumista”.

Alexei kertoo, että Italiassa ja
Venäjällä jalkapallo oli näiden
maiden ykköslaji. “Varsinkin Itali-
assa elämä pyöri jalkapallon ym-
pärillä.  Kaikki on suurempaa, jul-
kisempaa ja rahaa sekä tunteita
on enemmän pelissä. Suomessa se
on vasta kolmas tai neljäs laji”. Ere-
menko tahtoisi nähdä, että Eu-
roopan ykköslaji – jalkapallo –
olisi myös Suomessa ykköslaji,
jolloin myös kunnioitus lajia koh-

taan nousisi. Jalkapalloilija Ere-
menko tahtoo itseltään, että py-
syisi kunnossa ilman loukkaantu-
misia: “Toivottavasti pystyn pelaa-
maan mahdollisimman kauan ja
nauttia tätä lajista”.

FF Jaron kohtaa kotiottelussa
4.7. klo 19 kuopiolaisjoukkueen ja
Myllykoskella 20.6. klo 19 sikäläi-
sen joukkueen ja Turussa 23.6. klo
19 turkulaisjoukkueen. Suomen
ehkä paras jalkapalloilija sanoo,
että venäläiset kesälomaturistit
voivat saapua otteluihin ja huutaa
kannustusta hänen joukkueel-
leen Jarolle, jotta joukkue voittai-
si. Sarjataulukon perusteella on
odotettavissa, että nämä ottelut
ovat hyvin jännittäviä. 

Juha Molari
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