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Metsäteollisuuden keskusliittoon (MKL) Raimo Savolaiseen. MKL on Talvitien mukaan
yhteydessä päivittäin neuvostoliittolaisten kanssa. Talvitie lupasi myös ilmoittaa kun asiat
edistyvät, hänen mukaansa venäläisten kanssa asiat etenevät hitaasti.

Soitin MKL:oon Rauno Savolaiselle, joka ei ihnoituksensa mukaan tuntenut asiaa, (kuitenkin
Raimo Savolainen on ollut mukana kaupallisissa neuvotteluissa mm. 12.2.1987 neuvostoluttolaisen

osapuolen kanssa, tämä selviää myöhemmin saamistani asiakirjoista)
Jäin odottamaan KTM:n lupaamaa yhteydenottoa. ^
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Norinter Oy oli hakenut 500 m3 l^oe^le lisenssiä 22.10.1986. Tämänkin erän toimitus onnistui
vasta kun neuvostoliittolaiset olivat myöntyneet kaupallisissa neuvotteluissa kelon tuontun (liite N)

9.6.1987 Norinter Oy haki Usenssiä 9000 m3:n keloreälle. Tämän Usessin käsittely kesti
Lisenssivirastossa poikkeuksellisen kauan - 29.6.1987 saakka. (liite )
Tämä johtui siitä, että keloerää ei saatu rajan yli, kosia vastaanottajana oli Ähtärm Finkelo
Oy/Heikkilä. Jouduttiin perustamaan nimikaima-yhtiö Finnkelo Oy 23.6.1987
Perustamisasiakirja laati varatuomari Arto Heikkilä eli sukunimikauna. Näin monta
yhteensopivuutta ei voi olla sattumalta. Yhdistelmän Finkelo/Heikkilä aikaansaamiseksi on toimittu
tarkoituksellisesti, että on voitu johtaa harhaan neuvostoliittolaisia toimijoita.
Yrityksen rekisteröinti oli vireillä Patentti-ja rekisterihallituksessa poikkeuksellisen kanan. Siellä
asiaa käsitteli sama henkilö Olli Vento, joka teki myös oman yritykseni rekisterömnm. Pidettiinkö
asiaan tarkoituksella pöytälaarikossa? Vale- Firicelo toimi täysillä koko käsittelyn ajan.

Vale-Finkelon toimitusjohtajaksi tuli Eero Juvani (oli myös Norinter Oy:n omistajia). Norinter
Oy:n tounitusjohtaja Seppo Dander tuli myöhemmin hallituksen puheenjohtajaksi.

Syyskuussa 1987 vale-FinnkeIolIa oli kelon myynti-ihnoitus Kauppalehdessä. Koska kahta
samannimistä yhtiötä ei voida rekisteröidä, nunenmuutos Pohiolan kelo Oy:ksi tehtiin vasta
12.11.1987jareldsteioitiin23.11.1987.

Elokuussa 1987 Neuvostoliitto ilmoitti, että keloa on myymättä 10.000 m3. KTM tarjosi keloa
Metsäteollisuuden keskusliitolle, joka kuitenkin ilmoitti, että ei ota keloa. Ähtärin Pinkelo Oy:Ue ei
tässäkään vaiheessa ilmoitettu kelon saantunahdoUisuudesta. Tietojeni mukaan ostositoumus on
voimassa viisi vuotta.

Kaavio kelon tuonnin toteutuksesta (lute )
- miten toteutui ja miten olisi pitänyt toteutua

1.9.1998 päivätyssä Kauppa- ja teollisuusministeriön kirjelmässä todetaan selkeästi, että
Neuvostoliitosta ollaan vahniita tounittamaan kelopuuta 20.000 na3 4.2.1987 luettelon mukaan (liite
). Näin ollen KTML-stä tullut yhteydenotto 5.2.1987 sopii Ifihän ajankohtean. Voiko oUa sattumaa,
että sen jälkeen, kun otin yhteyttä Kerän hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Markus Aaltoseen, ei
KTM antanut minulle mitään tietoa Neuvostoliitosta tulleesta kelasta.

Tekemän! (Ähtärin Finkelo Oy) ostositoumus avasi kelon tuonnin Neuvostoliitosta. Kelan tuonti
todistettavasti toteutui vasta sen jälkeen kun neuvostoliittolaiset olivat sen hyväksyneet uudeksi
kauppatuotteeksi sen jälkeen, kun kelo oli mukana kaupallisissa neuvotteluissa tekemäni
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