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UUTISETU

JUKKA SVENSTRÖM
NÄRPIÖ Närpiön kaupunginhal-
litus hyväksyi VindIn Ab Oy:n 
Kalaxiin suunnitteleman tuuli-
puiston osayleiskaavan tiistai-
na.

Kaupunki pyytää yleisesti 
nähtäville pantavasta osayleis-
kaavasta vielä lausunnot useilta 
eri yhteisöiltä, luottamuselimil-

tä, laitoksilta ja viranomaisilta.
Noin 2000 hehtaarin aluees-

ta laaditun ympäristövaikutus-
ten arviointiselvityksen jälkeen 
tuulivoimaloiden määrä on vä-
hennetty alkuperäisestä 26:sta 
22:een.

Voimaloiden tuottama sähkö 
on tarkoitus johtaa maakaape-
lein Nixbackin sähköasemalle.

Kalaxin tuulivoima- 
puiston kaava nähtäville

JUKKA SVENSTRÖM
NÄRPIÖ Närpiöstä tulee kaksi-
kielinen kunta ensi vuoden alus-
ta. Valtioneuvosto antoi asiaa 
koskevan asetuksen keskiviik-
kona.

Päätöksen teko tuli mahdol-
liseksi, kun korkein hallinto-
oikeus hylkäsi kaupunginval-
tuuston kaksikielisyyspäätök-
sestä tehdyn valituksen touko-
kuun alussa.

Valtioneuvoston asetus kun-
tien kielellisestä asemasta on 
voimassa vuoteen 2022 asti.

Päätös tietää sitä, että Närpiö 
saa noin kaksi miljoonaa euroa 
lisää valtionosuuksia.

Närpiö oli viimeinen ruotsin-
kielinen kunta maassamme. En-
si vuoden alusta Manner-Suo-
messa on kaksikielisiä kuntia 
33, joista yhdessätoista ruotsi 
on enemmistökieli.

Närpiöstä tulee ensi 
vuonna kaksikielinen

KYSYIMME
PIRJO RAUTIO
VAASA/HELSINKI Hallitusneu-
vottelut ovat menossa Helsingis-
sä. Työryhmät selvittävät halli-
tusohjelman keskeisiä kysymyk-
siä.

Uusi eduskunta valittiin jo 
huhtikuun 19. päivänä. Edus-
kunnan työ on virallisesti avat-
tu.

Suomen politiikan koko huo-
mio on kuitenkin hallitusneu-
votteluissa. Kansa voi ihmetel-
lä, mitä kansanedustajat teke-
vät, kun harvat ja valitut sor-
vaavat hallitusta.

Ollaanko lähinnä odottavalla 
kannalla, kenties tyhjänpant-
teina?

Kansanedustaja Lasse Hau-
tala (kesk.) edustaa puoluetta, 
jonka puheenjohtaja Juha Sipi-
lä on hallitusneuvotteluiden ve-
täjä.

Hautala, oletteko juuri nyt 
laiskoina eduskunnassa? Hiu-
kan säästöliekillä?

– Ei olla täysin jouten. Meillä 
on ollut tänäänkin eduskunta-
ryhmän kokous.

Mitä siellä?
– Puheenjohtaja Juha Sipilä kä-

vi tarkasti läpi hallitusneuvotte-

luissa esille tulleita kysymyksiä.
Onko valiokuntatyötä?
– Olen ollut suuren valiokun-

nan ja talousvaliokunnan ko-
kouksissa. Valiokuntapaikat on 
tässä vaiheessa jaettu aakkosjär-
jestyksen mukaan.

Mitä te siellä käsittelette?
– Lähinnä Euroopan unionilta 

tulleita asioita. Hallitukseltahan 
ei juuri nyt tule käsiteltävää.

Mitähän uudet kansane-
dustajat tekevät?

– Heille on täällä paljon pereh-
dyttämiskoulutusta.

Miten itse hallitusneuvotte-
lut vaikuttavat edustaja Hau-
talan työhön?

– Olen ollut biotalouden ryh-
mässä ja talouden ryhmässä, 
jossa esillä ovat olleet yrittäjyys, 
verotus ja rakenneuudistus.

Mitä muuta teette?
– Niissä puolueissa, jotka käy-

vät hallitusneuvotteluja, on eri-
tyinen tilanne. Esimerkiksi kes-
kustan eduskuntaryhmässä ol-
laan koko ajan päivystysval-
miudessa. Saattaa tulla jotain, 
johon tarvitaan eduskuntaryh-
män pohdintaa ja kantaa.

Olette siis ajan tasalla?
– Sipilä pitää meidät erittäin 

hyvin ajan tasalla.
Ei jää luppoaikaa?
– Ei todellakaan.

Hautala, oletteko 
juuri nyt laiskoina 
eduskunnassa?

Vaasassa uuteen käytän-
töön siirrytään syksyllä.

KARI KAAKINEN
VAASA Vaasan bussiliikentee-
seen hankitaan valttikortteja 
syksyllä, jolloin aletaan päivit-
tää myös bussien lukulaitteita. 
Uuteen käytäntöön on määrä 
siirtyä viimeistään ensi vuoden 
alkuun mennessä.

Hanke on noin puoli vuotta al-
kuperäisestä aikataulusta myö-
hässä.

Järjestelmä on nyt siinä kun-
nossa, että sitä kopioidaan par-
haillaan kaupunkiliikenteen 
käyttöön eri puolilla maata. Vaa-
san kaupunki on osakkaana yh-

tiössä ja haluaa olla ensimmäis-
ten joukossa.

Kaupunki maksaa korvausta 
kaupunkikortin ohjelmistoista 
ja myyntipistepalveluista noin 
40 000 euroa vuodessa.

– Tärkeintä on se, että saa-
daan ohjelmistot toimimaan 
hyvin yhteen, jolloin myös pal-
velut paranevat, toteaa kaupun-
gin liikennesuunnittelija Pertti 
Hällilä.

Lippujen hinnoista ei ole vielä 
tehty päätöstä. Siihen luvataan 
palata vasta, kun ohjelmisto-
puoli saadaan kuntoon.

Työt alkavat heti toukokuun 
jälkeen ja niiden arvioidaan kes-
tävän noin puoli vuotta.  

Valttikortti syrjäyttää 
vanhan bussikortin

KARI KAAKINEN
VAASA Gerbyntien, Palosaaren-
tien ja uuden Pohjolankadun ris-
teykseen rakennetaan kiertoliit-
tymä. Myös uuden Pohjolanka-
dun rakentaminen jatkuu.

Uusia liikennejärjestelyjä tar-
vitaan, jotta Pukinkulman läpi 
kulkeva Pohjolankatu ja kierto-
liittymän jälkeen jatkuva Palo-
saarentie saadaan turvallisiksi. 
Pohjolankadusta tulee jatkossa 
alueen pääkatu.

Kuntatekniikan johtaja Mark-
ku Litmasen mukaan kiertoliit-

Kiertoliittymä Gerbyntielle
tymä rakennetaan tänä vuonna.

Pohjolankadun ja Palosaa-
rentien molemmille puolille on 
suunniteltu kolme metriä leveä 
kevyen liikenteen väylä. Verkko-
kadun kohtaan on tulossa suoja-
tie keskisaarekkeineen.

Palosaarentien kunnostustyöt 
tehdään 2015–2017, ja Pohjolan-
kadun hulevesiviemäri saneera-
taan ensi vuonna.

Alueen kunnallistekniikkaan 
on varattu yhteensä 1 917 000 
euroa, josta pelkästään katutöi-
hin 1 200 000 euroa.

ANNIKA NUOTTO
VAASA – Suomi on eristäytynyt 
maa. Täällä on jonkin verran pa-
kolaisia, mutta maahanmuutta-
jana Suomen kansalaiseksi on 
vaikeaa päästä. Hallituksen tu-
lisi kannustaa yrityksiä palk-
kaamaan lisää väkeä ulkomail-
ta, sanoo Kiinan Shanghaista 
Suomeen muuttanut Junjie Xu.

Suomalaisessa tuulivoima- ja 
meriteollisuuden  komponent-
teja valmistavassa The Switch 
-yrityksessä työskentelevät Xu ja 
japanilainen Yoshinori Tomiy-
asu ovat tyytyväisiä työpaik-
kaansa Vaasan toimipisteessä.

Tomiyasu tuli Suomeen vas-
ta kahdeksan kuukautta sitten, 
kun Switchin omistaja Yaskawa 
siirsi hänet Japanista Suomeen.

Xu muutti Suomeen jo vuon-
na 2005, kun hänen vanhem-
pansa halusivat poikansa ulko-
maille opiskelemaan. Xun saa-
tua opinnot valmiiksi Varkau-
dessa vuonna 2009 hän muutti 
Vaasaan, josta hän sai töitä en-
tisestä harjoittelupaikastaan 

Switchiltä.
Siinä missä heikosti englan-

tia osaavaa Tomiyasua autettiin 
tarvittavien dokumenttien täyt-
tämisessä Suomeen työskentele-
mään tullessa, Xu ryhtyi doku-
menttitaistoon yksin. Lomak-
keita sai täytellä. Oleskelulupaa 
täyttäessä tarvittiin kopio työso-
pimuksesta ja tietenkin tarvitta-
vat henkilötiedot.

Xun mukaan opiskelijaviisu-
min saaminen oli huomattavas-
ti helpompaa. Poliisin sivustoja 
verkossa Xu kiittelee.

– Tietoa löytyy kattavasti, ei-
kä kenellekään edes tarvitse 
soittaa, kun asiat voi hoitaa jo 
verkossa.

Vaikka Xu ja Tomiyasu ovatkin 
pääosin tyytyväisiä Suomes-
sa asumiseen ja työskentelemi-
seen, kulttuurierot ovat melko 
suuria. Suomalaiset ovat mo-
lempien kokemusten mukaan 
avuliaita ja ystävällisiä ulko-
maalaisia kohtaan, mutta kieli-
muuri tulee aina silloin tällöin 

esteeksi.
Vaasa tuntuu myös melko pie-

neltä suurkaupungeista muutta-
neille.

Xu oli Suomeen muuttaessaan 
vain 19-vuotias ja kärsi jonkin 
verran yksinäisyydestä.

– Suomeen muuttaville olisi 
hyvä kertoa etukäteen Suomen 

pitkästä ja masentavasta talves-
ta. Tänne muuttavan kannat-
taa itse aktiivisesti tutustua ih-
misiin. Suomalaisiin on helppo 
tutustua, vaikka saatatte välillä 
näyttää vähän vihaisilta.

Xu toteaa, että hänen olisi 
ollut helpompi sopeutua Suo-
meen, jos täällä olisi asunut en-

tuudestaan sukulaisia tai ystä-
viä. Tomiyashu tuntee Vaasasta 
vain yhden japanilaisen ja toi-
voisikin lisää japanilaisia Vaa-
saan. Xulla on maamiehiä töis-
sä Wärtsilässä ja opiskelukave-
reita Vaasan yliopistossa.

Switchissä työskentelee jon-
kin verran kansainvälistä po-
rukkaa. Suomen runsaasta sa-
dasta työntekijästä seitsemän 
on palkattu EU:n ulkopuolelta.

Switchin henkilöstöpäällik-
kö Mathias Martin näkisi työ-
peräisen maahanmuuton tar-
vehankinnasta luopumisen hy-

vänä asiana. Switch palkkaa 
työntekijänsä osaamisen ei-
kä kansallisuuden perusteella, 
Martin vakuuttaa. 

– Emme katso kansallisuuksia, 
kun palkkaamme uusia henki-
löitä. Paras työntekijä valitaan 
kansallisuuksia katsomatta,

The Switch on palkannut 
työntekijöitä Suomen toimipis-
teisiin Kiinasta, Japanista, Chi-
lestä, Ruotsista, Venäjältä ja Vi-
rosta.

Työntekijöitä haetaan Swit-
chille ulkomailta kansainväli-
siä kanavia käyttäen. Martin 
kertoo yrityksen hyödyntävän 
ilmoituksia, suhteita ja suora-
rekrytointia.

Ulkomaalaisen palkkaami-
nen vaatii isot järjestelyt, eten-
kin jos uusi työntekijä tulee EU-
maiden ulkopuolelta. 

– Jo pelkästään työlupien, sosi-
aaliturvatunnuksen ja verokor-
tin hakeminen ja maahanmuut-
toilmoituksen tekeminen vievät 
yleensä puolitoista tai jopa kak-
si kuukautta.

Vaasaan muuttanut japanilainen 
kaipaa seuraa kotimaastaan 

Japanilaisen Yoshinori Tomiyasun mukaan suomalaiset ovat ystävällisiä ja välittäviä. Hän saapui Suomeen vasta kahdeksan kuukautta sitten. KUVAT: MARIA MÄKI

– Ihmiset ovat luovia, ammattimaisia ja avuliaita työpaikallam-
me, kertoo The Switchillä Vaasassa työskentelevä kiinalainen 
Junjie Xu.

Hallituksen tulisi 
kannustaa yrityksiä 
palkkaamaan lisää 
väkeä ulkomailta.  

Junjie Xu

Hyvää helatorstaita!
Pohjalainen ilmestyy seuraavan kerran lauantaina 16.5.

Asiakaspalvelumme on suljettu helatorstaina 14.5.

Lue tuoreimmat uutiset www.pohjalainen.fi

YLISTARO puh. 474 0295

O 
y

Avoinna:
Ma-Pe 9-17.30 

La 9-14.30

Juhlakauteen!

• Katso lisää kuvia fb-sivuiltamme

Tule ja ylläty isosta valikoimastamme
Olemme avoinna myös sunnuntaina klo 12-16.00

Aikuiselle naiselle 
Kotimaiset 
juhlamekot

Miehille 
ja pojille

Laadukkaat 
puvut ja 

juhlapaidat

Lisäerä 
suosittua 

pukeutumis-
huivia! 

30 eri väriä

Jotain erilaista? 
Ihania uutuuksia 
saapui Pariisista 

ja Milanosta!

Kaikki 
Esprit-

tuotteet 
vähintään 

-20%

Esprit-
korut ja 

-kellot nyt 
lahja-

hintaan!

99,-

tender 
solitaire
42+3cm 
(129,-)
3491-10221

69,-

silver 
houston
(95,90)
0161-00027

3990
grace
(55,90)
3391-00371

TIMANTTISET VAASA: Rewell Center 120. Puh. (06) 2410 0000.
Avoinna ma–pe 9.30–19.00, la 9.30–16.00. Tervetuloa!


