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Vaasasta esitys 
Pietarsaarelle 
röntgenistä. 
SIVU 2

PÄÄKIRJOITUS Mari Luomala-
Kulkulalla ei ole  
lapsia omasta 
tahdostaan.  
SIVU 11

Asetus suitsii 
avokonttorin 
melutasoa 
vuoden alusta.
SIVU 15

Pohjanmaalla on tänään 
pilvistä, mutta pääosin 
poutaista. Lämpötila on 10 
asteen kieppeillä. Tuuli on 
ajoittain navakkaa.
SIVU 10

Sairaanhoitajien  vuonna 2011 saa-
maa lääkkeenmääräämisoikeutta 
ollaan laajentamassa. Lääkäriliitto 
vastustaa suunnitelmaa.

Nykyisin  vain 308 sairaanhoitajal-
la, terveydenhoitajalla tai kätilöllä 
on oikeus määrätä lääkkeitä. Siihen 
tarvittava koulutus on kallistunut.

Potilaat  ovat tutkimuksen mukaan 
tyytyväisiä hoitajan vastaanotolla 
nopeaan hoitoon pääsyyn ja lääk-
keenmääräämiseen. SIVU 5

Hoitajat voivat saada 
pian lisää lääke-oikeuksia

Kun Max Jansson  aloitti kaksi ja puoli vuotta sitten Visit Vaasan toimitusjohtajana, oli vallalla tunne, että jotain 
pitää tehdä matkailulle. Nyt on tehty. Seudun kesätapahtumien kävijämäärä nousi 390 000:een, mikä on peräti 
140 000 enemmän kuin vuonna 2016. Janssonilla oli näppinsä pelissä YleXPopin saamisessa Vaasaan.  SIVU 4

Janssonin tiimi on pannut tuulemaan
 KUVA: JARNO PELLINEN

Vaasalainen yrittäjä Jukka-
Pekka Kallio pitää kädessään 
Angry Birds -lasia, jonka hän 
antaa lahjaksi kiinalaiselle 
yhteistyökumppanilleen.

Kaksi kertaa työttömäksi 
jäänyt Kallio perusti yrityk-
sensä Nordic Bamboo Oy:n 
vuosi sitten heinäkuussa.

Kallio tuo maahan bam-
bulattioita Kiinasta. Hän on 
nuori tekijä lattia-alalla. 

Kallio kertoo, että hänel-
le on naurettu päin naamaa, 
ettei hän saa ikinä myytyä 
parkettikansalle bambua.

Kallio on luonut vuodessa 
jälleenmyyjäverkoston, jossa 
on yli toistakymmentä lattia-
alan liikettä. Suomeen ran-
tautunut espanjalainen sisus-
tusketju Mantero Casa valit-
si bambulattiat liikkeisiinsä.
SIVU 9

Nuori yrittäjä uskoo 
bambulattiaan

Yrittäjä Jukka-Pekka Kallio löysi Angry Birds -laseja, jotka hän 
antaa kiinalaisille yhteistyökumppaneilleen.  KUVA: JARNO PELLINEN

Pohjalaisen muuttuminen 
pienempään tabloid-kokoon 
on hyvässä vauhdissa. En-
simmäinen talon sisäiseen 
käyttöön tehty koelehti on jo 
painettu. Ennen kevättä uut-
ta lehteä ehtivät kommentoi-
da moneen kertaan niin leh-
dentekijät, lukijat kuin il-
moittajatkin.

Pohjalaisen päätoimittaja 
Toni Viljanmaa kertoo, että 

ilmeen ja koon lisäksi myös 
lehden sisältö uudistuu. Jut-
tutyyppejä päivitetään, ja ai-
van uudenlaistakin sisältöä 
on luvassa. Sisältö ei silti ke-
vene tai vähene, vaan tärkeät 
ja tutut asiat ovat jatkossakin 
painetussa lehdessä.

– Mietimme, miten päivi-
tämme lehdet kohti 2020-lu-
kua.
SIVU 8

Uusi koko vaikuttaa 
myös sisältöön

Mustasaaresta kuuluu kum-
mia, sillä kirjasto ja aikuiso-
pisto ovat yhteistyössä perus-
taneet viljelykasvien siemen-
kirjaston.

Lainattavaa on tarjolla en-
si keväästä lähtien, mutta kir-
jasto tarvitsee erilaisten kas-
vien siemeniä jo nyt.

Siemenkirjasto on tarkoi-
tettu etenkin puutarhanhoi-
dosta innostuneille.

– Siemenkirjaston avulla 
pääsee viljelemään, vaikka 
ei olisi varaa ostaa siemeniä, 
sanoo Mustasaaren aikuiso-
piston rehtori Ulrica Taylor.

Siemenkirjastoon halutaan 
runsaasti erilaisia siemeniä. 
Mustasaaren kirjastossa jär-
jestetään keväällä siemenilta.
SIVU 6

Kirjastosta voi 
keväällä lainata 
siemeniä

Jere Dahlströmin, 37, ura 
jatkuu tulevalla pesäpallo-
kaudella Imatran Pallo-Vei-
koissa. Päättyvällä kaudella 
Koskenkorvan Urheilijoille 
84 juoksua lyöneelle jokeril-
le olisi ollut ottajia muualla-
kin, mutta IPV:n tarjous tun-
tui parhaalta.

– Itse olen luullut, että olen 
monen mielestä jo liian van-
ha pelaamaan, mutta näkö-
jään kysyntää löytyy, Vaasan 
Mailan kasvatti kertoo.

Toinenkin pohjalaisvete-
raani on siirtymässä tulevak-
si kaudeksi itäisempään Suo-
meen, sillä Kouvolan Pallon-
lyöjät on pestaamassa uudek-
si pelinjohtajakseen Matti 
Iivarisen.
SIVU 19

Dahlström  
valitsi  
Imatran

   
   

Raivaussaha
STIHL FS 90
Kolme terää
• Vesakko 
• Ruohikko
• Raivaus

439€

199€
299€
399€

TARJOUS!

TARJOUS!

TARJOUS!

Stihl MS 170
• Tilavuus 30cm³
• 4,2 kg 

Stihl MS 181
• Tilavuus 32cm³
• 4,3 kg

Stihl MS 193 CE
• Tilavuus 30cm³
• 3,3 kg

Silmukkatie 15 Vaasa  Cirkelv. 15 • puh. 3182950 • 0500-364688
www.marander.fi • email: marander@maskin.netikka.fi

Ultrakevyet
moottorisahat

VIKING MB 448 TX
Ruohonleikkuri

429€

299€
Lehtipuhaltimet alkaen

Stihl BG 56
Lehtipuhallin

Stihl BR 500
Lehtipuhallin

599€

399€
Stihl 
RE 129 PLUS
Painepesuri

Viking GE 140L
Oksasilppuri 399€

Silmukkatie 15 Vaasa | p. 318 2950 • 0500-364 688
    www.marander.fi 

email: marander@maskin.netikka.fi 

HUOLLAMME KAIKKI KONEET −
NIIN ISOT KUIN PIENETKIN!

Esim. kuvan

LEHTIPUHALTIMET MEILTÄ!
USEITA MALLEJA!

BR 500

• poltto-
   moottorilla 
• verkkovirralla
• akulla

• selässä kannettava
• polttomoottorilla

Nokian
Hakkapeliitta 9
SUV nastarenkaat
215/65R16 
235/65R17 
235/60R18
(Hinnat sis. rengastyön ja tasapainotuksen vanteille.)

/sarja 
/sarja 
/sarja

590 € 
930 € 
990 €

OY K. LYTZ AB
Opistokatu

www.klytz.fi
p. 3170961●9

VIIKON 38 HUIPPUTARJOUS!

25
vuotta

Vatsaoireita?
Meiltä tähystystutkimukset vuosikymmenten 
kokemuksella. tarvittaessa tutkimus voidaan 
tehdä myös nukutuksessa.

Tiedustelut ja ajanvaraus:  
Mehiläinen Vaasa 
Skopiahoitaja, p. 010 414 9472*

* 0,08 €/puh + kiinteästä verkosta tai matkapuhelimesta 0,17 €/min.www.kattopiste.fi

kattoremontit
toteuttaa

Pohjanmaan Katto-piste

Nyt varataan  
syksyn parhaat 

asennusajat!

Ota yhteyttä!

Jonathan 0443346656 
Rainer 0443416500
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KATARIINA PAAJASTE 
VAASA

Jukka-Pekka Kallion vanhem-
mat joutuivat vuosia kestänee-
seen velkasaneerauksen, kun 
Kallio oli alakoululainen. 

Vanhemmat pyörittivät Vaa-
san Hovioikeudenpuistikolla le-
lukauppaa, jonka 90-luvun la-
ma kaatoi. 

Kallio kertoo konkurssin jät-
täneen arvet, joiden merkitys 
on avautunut hänelle vasta ai-
kuisena.

– Nyt sen ymmärtää, miten 
tiukkaa aikaa se on ollut.

Vanhemmat varoittivat Kal-
liota koskaan ryhtymästä yrit-
täjäksi, koska palkkatyö on var-
min tapa välttyä taloudellisilta 
ikävyyksiltä.

Ehkä juuri sen vuoksi Jukka-
Pekka Kallio on nyt yrittäjä. Hän 
perusti reilu vuosi sitten Nordic 
Bamboo Oyn, joka tuo maahan 
bambulattioita.

Kallion  yrittäjätarina kuulostaa 
luonnolliselta jatkumolta, jossa 
oikeat palat ovat loksahtaneet 
sopivasti kohdilleen.

Kallio opiskeli aikoinaan data-
nomiksi ja päätyi töihin Airprol-
le tekemään lentokentän turva-
tarkastuksia ja lastamaan mat-
kalaukkuja ruumaan.

Logistiikkatyöt jatkuivat sit-
temmin DHL:llä lastausesimie-
henä. Kallio oppi tuolloin, mi-
ten kansainvälinen logistiikka 
toimii ohjatessaan yritysten pa-
ketteja maailmalle.

– DHL lopetti toimintansa Vaa-
sassa ja jäin työttömäksi. Muu-
tosturvan avulla lähdin opis-
kelemaan tradenomiksi. Kävin 
päiväkoulua nuorten kanssa.

Kallio teki opintoihin kuulu-
vat työharjoittelut ABB:llä os-
tolaskujen käsittelijänä ja sai 
lopulta vakituisen työpaikan. 
Vuoden jälkeen Kallio irtisanot-
tiin tuotannollisista ja taloudel-
lisista syistä.

– Remontoin kotiamme sa-
maan aikaan, kun jäin työttö-
mäksi. Etsin kestävää lattiama-
teriaalia, joka kestäisi lapsiper-
heen arkea ja kultaistanoutajaa.

Pitkän  googlaamisen jälkeen 
Kallio päätyi kiinalaisen bam-
buvalmistajan kotisivuille. Yri-
tyksen bambulattioita myytiin 
Englannissa, mistä Kallio tilasi 
mallipaloja ja lopulta lattiat ko-
tiinsa. 

– Yhtäkkiä meillä oli pihassa 
varmaan tonninpainoinen lähe-
tys bambulattiaa. Maksukin teh-
tiin Paypalin kautta. Otin tietoi-
sen riskin, mutta ei kaduta pät-
kääkään.

Kallio asensi lattian kotiinsa 
eikä mennyt kauaa, kun kaverit 
ja naapurit kiinnostuivat Kallion 
perheen erikoisesta lattiasta.

Kallion mielessä alkoi muhia 
ajatus lattia-alan maahantuonti-
yrityksestä. 

Ennen päätöstä alkaa yrit-

täjäksi hän kävi näyttämässä 
bambulattian mallikappalei-
ta luotto-opettajalleen Vaasan 

ammattikorkeakoulussa. Lii-
ketalouden yliopettaja Margit 
Mannila kannusti Kalliota yrit-

täjyyteen.
– Kävin näyttämässä malleja 

Margitille ja kysyin, olenko mä 

ihan sekaisin, jos lähden tähän. 
Hän sanoi, että nyt sinulla on 
selkeä tuote, ei mitään naapu-
rilta kopioitua vaan oma tuote.

Kallio  sai yritykselleen vuoden 
starttirahan ja päätti heti alus-
ta alkaen lähteä yrittäjäksi omil-
la kasvoillaan. Hänestä tuli bam-
bumies.

– Henkilöbrändäys on tätä päi-
vää. Ihminen ostaa ihmiseltä oli 
kyseessä sitten yritys tai yksi-
tyisasiakas.

Moni varoitti Kalliota lattia-a-
lan kovasta kilpailusta ja epäili, 
miten bambulattioita saa myy-
tyä parkettikansalle. Kallio ker-
too ottaneensa iskut vastaan ja 
oppineensa, ettei kaikkia voi 
miellyttää.

– Ei tämä vielä mikään kulta-
kaivos ole, mutta pikkuhiljaa 
eteenpäin. Olen saanut raken-
nettua vuodessa kattavan jäl-
leenmyyntiverkoston. Minulle 
on naurettu, ettei bambu tule 
ikinä myymään. Samat tyypit 
ovat ottaneet myöhemmin tuot-
teen kuitenkin myyntiin. 

Ensimmäisen  toimintavuoden 
aikana Kallio on hankkinut 700 
kontaktia. Työ on kantanut he-
delmää. Suomeen rantautu-
nut espanjalainen sisustusketju 
Manterol Casa valitsi liikkeiden-
sä lattiaksi Kallion maahantuo-
mat bambulattiat.

– Bambulattia oli esillä viikon-

lopun Habitare-messuilla Man-
tero Casan näyttelytilassa. 

Tärkeä virstanpylväs oli vii-
me viikonloppuna oman stan-
din perustaminen Lahdesjär-
ven K-Rautaan Tampereelle.

– Pitää uskoa omaan tuottee-
seen.

Kallio ryhtyi bambumieheksi
Vanhempien konkurssi ja vuosien velkasaneeraus eivät säikäyttäneet nuorta yrittäjää.

Nordic Bamboo Oyn Jukka-Pekka Kallio on luonut vuoden aikana jälleenmyyntiverkoston bambulattioilleen. Tärkein myyntikanava on tällä hetkellä arkkitehdit. Yrityksen liikevaihto kipuaa ensimmäisen toiminta-
vuoden jälkeen lähes 100 000 euroon.  KUVAT: JARNO PELLINEN

Bambulattia on 2,5 kertaa kovempi kuin tammiparketti. Bona-mattalakattu kalanruotobambulattia on 
Kallion uusin tuote. Nordic Bamboon lattiat valmistetaan Kiinassa keskellä bambumetsää.

 ■ Usko itseesi. Ole oma itsesi. 
Muista, ettei kaikkia voi miellyt-
tää. Ota iskut vastaan.

 ■ Usko tuotteeseesi. Kysy itsel-
täsi, miksi myyn tätä tuotetta tai 
palvelua.

 ■ Älä lähde kopioimaan muiden 
tuotteita.

 ■ Verkostoidu ahkerasti.

 ■ Apua saa, jos vaan kysyy esim. 
Startiasta, paikalliselta yrittäjä-
yhdistykseltä ja yrityskummilta.

 ■ Näy sosiaalisessa mediassa 

mahdollisimman monessa 
kanavassa.

 ■ Uskalla tehdä yritysvideoita. 
Maine ei voi mennä, jos sitä ei ole 
vielä edes tullut.

 ■ Tee erottuvaa markkinointia ja 
laita itsesi likoon.

 ■ Toimi pitkäjänteisesti. Ensim-
mäiset pari vuotta ovat tiukkoja, 
mutta sen jälkeen helpottaa.

 ■ Jos homma ei toimi, niin ei 
toimi. Uskalla tehdä nopeita 
päätöksiä.

FAKTA

Bambumiehen vinkit yrittäjyyteen

PÖRSSIKATSAUS

Helsingin pörssi päätyi päivän 
päätteeksi 0,63 prosenttia plus-
salle . OMXH-yleisindeksi oli 
9609,63 pistettä. 

Kaivos- ja metalliteknologian 
yhtö Outotec vahvistui yli neljä 
prosenttia ja päätyi 6,61 euroon.

Yhtiö pitää pääomamarkki-
napäivänsä torstaina. Outotec 
linjasi jo ennakkoon pitkän ai-

Outotec pysyi 
nousuvireessä

kavälin taloudellisia tavoittei-
taan, jotka pysyvät ennallaan 
liikevaihdon kasvun, kannatta-
vuuden ja nettovelkaantumisas-
teen osalta.

Outotec on nykyisen johdon 
aikana vauhdittanut huoltojen 
ja varaosien kauppaa. 

Palveluliikevaihdon kasvuk-
si tulee tavoitteen mukaan yli 
kymmenen prosenttia vuodes-
sa. Aiempi arvio liikkui 5–15 pro-
sentin haarukassa.

Korjausrakentamisen ja talo-
tekniikan Constin osake heik-
keni lähes kolme prosenttia 13 

euroon. Yhtiö antoi yllättäen 
viime perjantaina negatiivisen 
tulosvaroituksen, joka liittyy 
talotekniikan projektitoimitus-
ten heikkoon kannattavuuteen.

Analyysitalo Inderes laskee 
Constin suositusta ”vähennä”-
tasolle aiemmalta ”lisää”-tasol-
ta. Samalla tavoitehinta alenee 
14,0 euroon aiemmasta 16,0 eu-
rosta.

Nokian osake pysyi edelleen 
yli puolen prosentin nousussa 
ja osake oli 5,24 euroa pörssin 
sulkeuduttua. Nokia kertoo, et-
tä yhtiö sai ratkaisun patenttili-

senssien rojaltikorvauksista LG 
Electronicsin kanssa.

Välimiesmenettelyn ratkai-
sun ja lisenssisopimuksen tar-
kemmat yksityiskohdat ovat 
yhtiön mukaan luottamukselli-
sia. Nokia jatkaa kuitenkin en-
tistä käytäntöään ja julkistaa pa-
tenttilisensointiliiketoiminnan 
liikevaihdon osavuosikatsauk-
sissaan.

Nokia odottaa tulouttavan-
sa sopimuksen tuottoja vuoden 
2017 kolmannella neljänneksel-
lä. Sopimuksen voimassaoloai-
kana voi tulla myös muita lisä-

tuloja.
Aamun kaupankäynnissä For-

tumin osake oli vaihdetuin ja 
myös vaihdetumpien osakkei-
den kovin nousija. Yhtiön osake 
päätyi vajaan kahden prosentin 
nousuun eli 16,20 euroon pörs-
sipäivän päätteeksi.

Bank of America Merrill 
Lynch on nostanut Fortumin 
suosituksen ”buy”- eli osta” ta-
solle aiemalta ”vähennä eli un-
derperform”-tasolta. Pienistä 
yhtiöistä Saga Furs kallistui yli 
viisi prosenttia ja Glaston yli nel-
jän prosentin verran. 

ATRIA SUOMI 
OY
ETM, insinööri 
Pekka Honka-
ranta on nimi-
tetty tuoteryh-
mäpäälliköksi 
Atria Suomen li-
havalmisteliike-
toiminta-alueel-
le 9.10.2017 al-
kaen.  

Atria Suomen 
lihavalmiste-
liiketoiminnan 
tuotantopäälliköksi nimitetään 
2.10.2017 alkaen Mikko Puu-
malainen.
I-PRINT OY
Ville Perälä aloitti 28.8.2017 I-
printin kirjapainossa suurku-
vatulostajana. Koulutukseltaan 
hän on media-assistentti. Ai-
emmin Perälä on työskennel-
lyt Proprint Oy:ssä ja LR-Mai-
noksella.

NIMITYKSIÄ

OIKAISU  Lauantain (16.9.) 
lehdessä ollut Giagafactoryn 
kartta sisälsi virheen. Kaava-a-
lueen koko on miljoona neliötä.

Makeisalan yritys Cloetta 
Suomi aloittaa yt-neuvotte-
lut, joiden piirissä on noin 
200 henkeä, yhtiö kertoi 
maanantaina. Enintään 32 
työntekijän työsuhde päät-
tyy.

Yhtiön mukaan myös tar-
vittaessa töihin kutsuttavien 
työntekijöiden työsuhteet 
saattavat päättyä.

Cloetta osti keväällä Can-
dyking-makeisyrityksen, ja 
yt-neuvottelut aloitetaan toi-
mintojen yhtenäistämisek-
si uudessa organisaatiossa. 
Neuvottelut koskevat lähes 
koko uutta organisaatiota.

– Tavoitteenamme on luo-
da yhtenäinen ja kilpailu-
kykyinen kokonaisuus, joka 
palvelee tarkoituksenmukai-
sesti niin pakattujen makeis-
ten kuin irtomakeisten liike-
toimintaa, Cloetta Suomen 
toimitusjohtaja Ville Perho 
sanoo tiedotteessa. (STT)

Cloetta aloittaa 
yt-neuvottelut 
Suomessa

Lappeenrannassa asukkaat 
voivat vuokrata kaupungin 
omistamia autoja keskivii-
kosta lähtien. Kaupunki lait-
taa aluksi 5–10 vajaakäyttöis-
tä autoaan vuokrattavaksi 
Shareit Blox Car -autonjaka-
mispalvelun kautta.

Kaupungin autot ovat vuok-
rattavissa pääasiassa iltaisin 
ja viikonloppuisin. Halvim-
millaan auton voi vuokrata il-
lasta seuraavaan aamuun 20 
eurolla. Viikonlopuksi auton 
saa halvimmillaan 50 eurolla.

Autonjakamispalvelussa 
varaukset tehdään verkossa. 
Käyttäjä maksaa auton käy-
töstä, vuokra-aikana kulu-
tetusta polttoaineesta sekä 
mahdollisesti kuljetuista lisä-
kilometreistä. Auton omista-
ja määrittelee vuokrahinnan.

Lappeenranta aikoo lisätä 
vuokrattavien autojen mää-
rää, jos asukkaat innostuvat 
palvelusta. (STT)

Lappeenranta 
alkoi vuokrata 
autoja

Kansainvälisen kauppaka-
marin kansainvälinen väli-
tystuomioistuin on antanut 
ratkaisun Nokian ja eteläko-
realaisen LG Electronicsin 
välisessä välimiesmenette-
lyssä, joka koski patenttili-
senssiä, kertoi Nokia tiedot-
teessaan maanantaina.

Yhtiöt sopivat aiemmin, että 
älypuhelimien Nokia Techno-
logiesin patenttilisenssin kor-
vaukset määräytyvät välimies-
menettelyssä. Ratkaisu ja sen 
yksityiskohdat ovat salaisia.

– Nokia jatkaa käytäntöään 
julkistaa patenttilisensointi-
liiketoiminnan liikevaihto 
osavuosikatsauksissaan ja 
odottaa tulouttavansa sopi-
muksen tuottoja vuoden 2017 
kolmannella neljänneksellä, 
tiedotteessa todetaan. (STT)

Nokian patentti-
kiista ratkesi

OMX Helsinki  

0,5% 323,34 0,37% 22350,56Dow Jones Industrial
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Nousijat
Saga Furs C 5,51
Outotec 4,26
Cargotec 2,89
Sponda 2,12
Wärtsilä 1,90
Laskijat
Basware -5,19
Consti Yhtiöt -2,83
SSAB B -2,16
SSAB A -1,92
SSH Comm. Security -1,55

OMX Nordic

Euribor 3 kk

Energia Euro
Raakaöljy Brent, spot 
USD/tynnyri            
Sähkö Nord Pool, spot  
senttiä/kWh

Lähde: Kauppalehti / kauppalehti.fi

USA:n dollareina -0,05 1,194
Ruotsin kruunuina -0,04 9,513
Ison-Britannian puntina 0,75 0,885
Japanin jeneinä 0,53 133,099
Venäjän ruplina 0,60 69,217

9609,63

Mitä vaativampi talous, sitä sitoutuneempi  
asiantuntija tarvitaan.

Hovioikeudenpuistikko 11, puh. 0204 293 300.  
Puhelut 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (alv 24%). Puhelut nauhoitetaan.

Kuljemme omaa tietämme


