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НОУТБУКИ

компьютеры
мониторы
принтеры

бывшие в употреблении
в отличном состоянии

оптом и в розницу

НОУТБУКИ

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

Eskolantie 1A 00720 Helsinki
Uskonnen Oy

Возьмем все бухгалтерские заботы
на себя, чтобы у вас оставалось

больше времени сосредоточиться
на делах вашей фирмы.

В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ХЕЛЬСИНКИ

П О Л Н Ы Й  С П Е К Т Р
БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ

Контакты:
Тел: +358 44 0880092

Larissa.Huul@welho.com
www.infotilit.fi

Оплата за наши услуги может быть
по договорённости: помесячной или
за каждую бухгалтерскую проводку.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ
ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ

Lentoasemantie,
80140 JOENSUU

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

www.narhi.com

ФИНЛЯНДИЯ
ПРЕДЛАГАЕТ

ЛЮКС ЖИЛЬЕ

www.rakennusrajala.fi/huvila

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

САДОВАЯ МЕБЕЛЬ

НОВЫЕ И Б/У ЗАПЧАСТИ ДЛЯ
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

АВТОРСКИЕ РАБОТЫ

www.korulinja.fi
УКРАШЕНИЯУКРАШЕНИЯУКРАШЕНИЯУКРАШЕНИЯУКРАШЕНИЯ

КОММУНИКАЦИИ

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

www.panssarimuseo.fi
Òàíêîâûé ìóçåé â Ïàðîëå

МУЗЕИ

info@moottoriparkki.fi
www.moottoriparkki.fi

ОБСЛУЖИВАНИЕ
СПОРТИВНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ

ТЕПЛИЦЫ И
СКЛАДСКИЕ СТРОЕНИЯ

www.tuontiukkonen.fi

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КАТЕРОВ

www.mr-veneet.com

www.porkkalanuistin.com

Блесна для лосося и тайменя

Субподрядные работы

Tarkkuuskoneistus Tarkkon Oy
www.tarkkuuskoneistustarkkon.com

CAD�ПРОГРАММЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА

www.an	cadsolutions.fi

Pelkkikankaantie 958, 62240 HUHMARKOSKI,
+358 (0)50 550 4665

jj-elian@netikka.fi   www.jj-elian.com

Èçãîòàâëèâàåì ñàäîâóþ ìåáåëü!
È ù å ì  ä è ë å ð î â  â  Ð î ñ ñ è è

œÎÛ„Ë ‰Îˇ ‡Ò˜ËÒÚÍË ÒÌÂ„‡
Ë ÍÓ‚¯Ë ‰Îˇ ÔÂÒÍ‡

www.pome.fi
ïðîñïåêòû íà ðóñ. ÿç.

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

КУРСЫ ФИНСКОГО ЯЗЫКА
для начинающих почтой

и по интернету

Тел. +358 (0)40 529 68 63
www.kaannosvensu.net

русский – финский - русский
ПЕРЕВОДЫ

KÄÄNNÖKSET
suomi – venäjä – suomi

YHTEYSHENKILÖPALVELU

Финская фирмаФинская фирмаФинская фирмаФинская фирмаФинская фирма
предлагаетпредлагаетпредлагаетпредлагаетпредлагает

строительные услугистроительные услугистроительные услугистроительные услугистроительные услуги

dmitri.erp@hotmail.fidmitri.erp@hotmail.fidmitri.erp@hotmail.fidmitri.erp@hotmail.fidmitri.erp@hotmail.fi
+358 44 3069330+358 44 3069330+358 44 3069330+358 44 3069330+358 44 3069330

СУБПОДРЯД
И ЧАСТНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Ïîìîùü â ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèÿõ è áàëàíñå âåñà.

Ñòàíüòå íåçàâèñèìûì
ïðîäàâöàìè íàøèõ èçäåëèé

www.ecomen.net

ГЕРБАЛАЙФ

Venäläisten ostokset Suo-
messa lisääntyvät entises-
tään uuden päätöksen joh-

dosta.  Kun venäläinen sai aiem-
min ostaa tuotteita Suomesta 35
kg kuukaudessa, niin uuden sää-
döksen mukaan 1.7.2010 alkaen
hän on saanut ostaa 50 kg kerral-
la eikä matkustusmääriä ole enää
rajoitettu. Muutos on seurausta
Venäjän tekemästä tulliliitosta
Valko-Venäjän ja Kazakstanin
kanssa. Säännökset on harmoni-
soitu myös EU:n kanssa.

Rahaa suomalaisyrittäjille

Ylen Kaakkois-Suomen uutiset
7.7.2010 klo 19 otaksui, että pää-
töksen tähden  venäläismatkaili-
joiden määrä kasvaa jo itsessään
entisestään Suomessa. Matkaili-
joiden määrä kasvoi kesäkuussa
neljänneksen. Muutoksen hyöty
tulee myös siinä, että ostamisen
into lisääntyy.

Alkuvuoden aikana venäläiset
toivat Suomeen rahaa ostoksil-
laan noin 70 miljoonaa euroa.
Kassavirraksi arvellaan noin puo-

lisen miljardia euroa.
Suomalaisille yrittäjälle on suu-

rin haaste saada Venäjän uudella
päätöksellä ostamiseen vapaute-
tut innokkaat matkailijat myymä-
lään. Ostamisen vapauttamisesta
on juuri nyt virinnyt kova innos-
tus matkaa toteuttavien ja suun-
nittelevien parissa.

Venäläiset kuluttajat etsivät
ostomahdollisuuksia

Suomesta

Joensuussa tax free –myynti oli
tammikuusta kesäkuuhun 2010
lähes 2,5 miljoonaa euroa Tämä
on yli 40 % enemmän kuin vuon-
na 2009 vastaavana aikana. Myös
Helsingissä on tax free –myynnin
kasvu ollut yhtä rajua. Venäläiset
tekevät verovapaista ostoksista
valtaosan. Nämä tiedot käyvät ilmi
Global Blue Finlandin tilastoista.

Tilastoista ei vielä käy ilmi
1.7.2010 tapahtunut tuontirajoi-
tuksen muutos, joka vauhdittaa
tax free –ostosten myönteistä ke-
hitystä. Samanaikaisesti tapahtu-

nut Venäjän talouden kääntymi-
nen kasvuun vuoden 2009 laman
jälkeen vauhdittaa myöskin ve-
näläismatkailijoiden ostohaluja
Suomessa.

”Kilomäärillä suurikin
merkitys”

Kodin Ykkönen avasi 27.5.2010
Lappeenrannan Hyrymäkeen
6800 neliön kokoisen tavarata-
lon. Etelä-Saimaa –lehden haas-
tattelussa 26.5.2010 myyntijoh-
taja Jarmo Ahlroos kertoi odotta-
vansa suureen tavarataloon asi-
akkaita yhtä hyvin laajalta alueel-
ta Suomea kuin myös rajan takaa
Venäjältä.

Venäjän kauppatie –lehdelle
(10.8.2010) antamassaan haas-
tattelussa Ahlroos kertoi, että
Lappeenrannan asiakaskunnasta
on ollut jo perinteisesti merkittä-
vä osa venäläisiä. Lappeenrannan
Anttilan kaupasta tax free –
myynnin osuus on ollut 10 %.
Lappeenrannan Kodin Ykköselle
löytyi Suomen rajojen sisäpuolel-

Venäjä lievensi
tuontirajoituksia

takin noin 120 000 asiakasta. Tä-
hän hyvänä lisänä on kuitenkin
rajan läheisyys: Ahlroos toteaa,
että “kaikki asiakkaat ovat toki
meille tervetulleita”.

Ahlroos muistuttaa, että Kodin
Ykkönen on toiminut Lappeen-
rannassa käytännössä vasta kesä-
kuun alussa. Kesäkuu ei ollut ko-
vin ihmeellinen tax freen osalta,
mutta heinäkuu on ollut jo pa-
rempi. Vasta alkaneen toiminnan
vuoksi ei voi kuitenkaan tilastoi-
da tuontirajoituksen vaikutuksia
myyntiin Lappeenrannan Kodin
Ykkösessä.  Liikkeen sijainti jo si-
nänsä tukee matkailijoiden tavoit-
tamista. Kilomäärillä ja matkusta-
misen kertamäärillä on ilmeisem-
min kuitenkin hyvin myönteinen
vaikutus kauppaan: ”Kun säännök-
set ovat näin muuttuneet, uskon,
että se tukee meidän konseptimme
tuotteistusta. Siinä varmaan näillä
kilomäärillä ja kertamäärillä suuri-
kin merkitys meidän yhtiömme
kaupassa” (Ahlroos).

Kiihkokansallisuutensa vuok-
si Alexander Gelevich Dugin
(s. 7.1.1962) ei edusta Venä-

jän ulko- ja talouspoliittisia viral-
lisia lausuntoja.  Hänen ajattelun-
sa ymmärtämistä ei pidä kuiten-
kaan aliarvioida! Myös Venäjän
politiikkaa tutkivat suomalaiset
analyytikot ovat muistaneet tavan
takaa Duginin kirjoituksia.

Moskovan valtiollisen yliopis-
ton sosiologian professori on hy-
vin keskeinen analyytikko ja tulk-
ki niille tunnelmille, joita Venäjäl-
lä koetaan. Hän on myös suosittu
kommentaattori mediassa. Dugin
tulee erittäin menestyneestä su-
vusta: isä Geliy Dugin oli Neuvos-
toliiton armeijan esikunnassa tie-
dusteluosaston päällikkö. Dugin
tunnetaan ihanteistaan, joiden
mukaan sopisi syntyä uuden Eu-
raasian. Ideologiaan kuuluu myös
ortodoksinen usko.

Georgian hyökätessä Etelä-Os-
setiaan elokuussa 2008, Dugin il-
maisi venäläisessä mediassa avoi-
mesti vaatimuksensa, jonka mu-
kaan Venäjän olisi pitänyt valloit-
taa koko Georgia. Muutoin nämä
ongelmat toistuvat Georgiassa.
Vielä hurjempaa Dugin ilmaisi
vuonna 1997: hänen mukaansa
Venäjä ja Saksa voisivat jakaa Kes-
ki- ja Itä-Euroopan etupiireihinsä.

Länsimainen “vapaus”
tukee hajoamista

90-luvun alkupuolella Dugin

viihtyi hetken Limonovin nationa-
listisbolshevikkisessa ääripuolu-
eessa, mutta 90-luvun lopulla tiet
erkanevat. Nyttemmin hän on ko-
rostanut tärkeimpinä uhkina län-
simaista vapaamielisyyttä ja muu-
kalaisvihaa kannattavia radikaale-
ja kansallismielisiä ryhmittymiä:
näiden ansiosta Venäjä uhkaa hei-
ketä.  Vapauden nimissä kyseen-
alaistuu valtiollinen yhteys, muu-
kalaisviha syö rakentavia edelly-
tyksiä ja ruokkii separatismia.

Näissä käsityksissään Dugin so-
pii hyvin yhteen myös Venäjän vi-
ranomaisten ja johtavien poliitik-
kojen lausuntoihin, joissa on ko-
rostettu separatismin ja ääri-ilmi-
öiden vastaista vastuullisuutta.
Duginin “kiihkokansallisuus” tässä
suhteessa epätarkka leima profes-
sorin pyrkimyksistä.

Izvestija-lehdessä 27.7.2010 Du-
gin selvitti Venäjän ja Yhdysvalto-
jen geopoliittisia tarpeita. Hänen
mukaansa Yhdysvaltojen suhteen
on retoriikka muuttunut, suhtees-
sa on edistytty myös jonkin ver-
ran. Tapahtunut muutos on ollut
kuitenkin ”pikemmin pinnallista
kuin syvällistä”.  Puhetavan siistiy-
tyminen ei tietenkään ole merki-
tyksetöntä, mutta varsinaiset
haasteet eivät ole poistuneet.

Professori ei näe Venäjän länsi-
mielistä muutosta edes erityisen

valoisasti: ”Kun Venäjä tahtoo pa-
rantaa suhteita Yhdysvaltoihin ja
Eurooppaan, tällöin aina vedotaan
Venäjän tarpeeseen uudistua. Ensi
silmäyksellä he ovat valmiit harkit-
semaan ehdotusta. Kun esille tulee
jotain vakavampaa, tulevaisuuden
maailmanjärjestyksen rakentami-
nen, kutsutaanko silloin yhteistyö-
hön? Ymmärrämmekö tavoitteet,
keinot ja menetelmät?”

Länsi tarjoaa Venäjälle
’pelkkiä hampurilaisia’?

Sosiologian professori esittää
erityisen tyytymättömyytensä sii-
hen, että yhteistyön ja muutoksen
ehtoina on nähty maailma sellai-
sena kuin Yhdysvallat ja Nato-
maat näkevät.

Lännen pyrkimyksenä olisi saat-
taa Venäjä taas Gorbatshovin ja
Jeltsinin linjoille, ”tarjota Venäjäl-
le hampurilaisia”, mutta ei kuiten-
kaan aidon monikeskisen maail-
manjärjestyksen rakentamisen
hyväksi todellista teknologiaa.

”He eivät ole idiootteja, jotka kai-
vaisivat omin käsin hautaansa val-
ta-asemaansa vastaan. Siksi tekno-
logiat voimme vain varastaa vakoi-
lijoiden avulla ja rakentaa siten
moninapainen maailma”, profes-
sori arvostelee pienimuotoista
hymyilevää diplomatiaa.

Duginin mukaan Yhdysvallat ja

Länsi odottavat, että presidentti
Medvedev toisi uuden aikakau-
den, jonka aikana presidentti kä-
velisi “Gorbatšovin ja Jeltsinin tie-
tä”. Presidentille ja Venäjälle tarjo-
taan mainospaketti “ole rohkea, sil-
lä länsi auttaa meitä”, mutta loppu-
tuloksena onkin romahdus valtio-
na, poliittinen kaaos Venäjällä, Ve-
näjän federaation pirstoutuminen
ja omaisuuden jakaminen.

Professori Dugin ironisoi ratkai-
suyrityksille esitetylle ongelmalle:
Venäjällä ehkä jotkut saattavat
odottaa politiikan analyytikon Igor
Panarin optimismin mukaisesti
Amerikan romahdusta. ”Mutta
tämä on pelkkä suloinen unelma”,
professori painottaa pikemmin
valtiollisen arvokkuuden ja itse-
tunnon arvoa sekä aktiivisia toimia
kuin jättäytymistä haaveeseen Yh-
dysvaltojen romahduksesta.

Moskovalaisen sosiologian pro-
fessorin väitteiden yksityiskohdat
voidaan kyseenalaista monellakin
tavalla, mutta hänen keskustelu-
kysymyksensä luonnehtivat koo-
tusti Venäjällä käytävää poliittista
ja talouspoliittista tarvetta venä-
läisen oman linja löytämiseksi.
Tämä keskustelu on taustalla yhtä
hyvin valtioiden välisten isojen
hankkeiden rakentamisessa kuin
oman elinkeinoelämän hyväksi
löydetyissä kehittämiskeinoissa.

Juha Molari

Venäjällä tahdotaan
moninapaista maailmaa

БУХГАЛТЕРИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ÊÂÀÐÒÈÐÀ Â ÝÒÀÆÍÎÌ ÄÎÌÅ
Â ËÀÏÏÅÅÍÐÀÍÒÅ/ÉÎÓÒÑÅÍÎ
2 ê, êóõíÿ, äóø, 51 ì2 + áàëêîí +

ñòîÿíêà äëÿ àâòîìîáèëÿ.
Áåñïëàòíîå ìåñòî äëÿ ëîäêè.

Ïîëíîñòüþ îòðåìîíòèðîâàíà, êàê
íîâàÿ, óñëóãè ðÿäîì, âèä íà ïàðê.

Íåäàëåêî îò Ñàéìû.
Öåíà 56.000 €

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ

Èíôîðìàöèÿ:
jarmo.surakka@hotmail.com

òåë. â Ôèíëÿíäèè:
+358 46-810 5497

òåë. â Ðîññèè: +7 921 388-3218
e-mail: fibi.ltd@gmail.com

ПРОДАЕТСЯ
Квартира
для отдыха и жизни

в Котке
47 êâ.ì., 38000 €

Услуги переводчика

+358 45 1384700




