hakee
kannatusta
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Tietoinen läsnäolo on taito, jonka avulla voi saavuttaa paljon. Se
esimerkiksi vähentää stressiä ja
parantaa keskittymiskykyä.
Läsnäoloa oppii harjoittelemalla. Harjoituksia kannattaa tehdä pitkin päivää, neuvoo
NLP-kouluttaja ja mindfulnessohjaaja Päivi Hoikkala.
– Työpäivän aikana voi hetkeksi sulkea silmät, ja vaikka

lien asetelma selkiytyi maanantaillan presidentti Sauli Niinistö ilaluistaan. Niinistön ehdokkuutta
aa, mutta istuva presidentti osasi

n kokoomuksen ehdokkaana, vaan
jamaan valitsijayhdistys. Se tarvitrjoittajaa, mutta Niinistön kansanon vain muodollisuus.

Oma valitsijayhdistys sopii
Sauli Niinistölle hyvin. Ranskan presidentiksi nousseen
Emmanuel Macronin Marche kansanliikkeessä oli hieman
a, samanlaisia piirteitä, vaikka
se ei suoranaiseksi esikuvaksi
tässä tapauksessa sovikaan.
si
Tiedotustilaisuudessa Niinistö korosti presidentin tehtävien etääntyneen puoluepolitiikasta. Tätä linjaa hän
on noudattanut myös itse,
ja valitsijayhdistys alleviivaa
riippumattomuutta.
s taitava vaalikampanjan avaus. Yho koota kannatusta puolueen ulkosti myös puheenjohtaja Petteri Ormuksen olevan täysillä mukana.

UUTISET

Kuivuus syön
pohjavesivara
Vähäluminen talvi ja sen jälkeen pitkään jatkunut melko kuiva kevät ovat laskeneet pikkuhiljaa pohjavesiä. Esimerkiksi Salossa on jouduttu jo vähentämään
pumppausta yhdellä ottamoalueella, jossa pohjaveden pinta
on 20–30 senttimetriä alle normaalin.
Geohydrologi Risto Mäkinen

maailmassa Niinistö näkee muutosstutti, että ennalta-arvattavuus on
ssa pitää olla valmiutta sopeutua
viin olosuhteisiin.
s EU:n turvallisuustilanteen. NiiMinkälainen on sellainen unioni, jo” kuvastaa hänen ajatteluaan hyvin.

muut presidenttiehdokkaat haasjo ilmoittautuneet vihreiden Pektti Vanhanen ja vasemmistoliiton
o Heinäluoma kertoo omista aisuomalaisten ehdokas ratkennee
teydessä.
nvaaleihin Niinistö lähtee selväspresidentin ei tarvitse edes kamalitaistelua onkin luvassa ehkä vain
uuri ennen vaaleja.

Miltä kahvi tu

Keskusta yhd
uusia ja konk
OTA KOPPI, AMERIKKA. Somerolainen pellavayritys Elixi Oil tähtää tosissaan Yhdysvaltojen markkinoille. Yritys on jo tehnyt ensimmäiset
sopimukset kolesterolin ja verenpaineen hallintaan kehitetyn Heartbene-ravintolisän jakelusta ja uusia ollaan solmimassa. Elixi Oilin toimi-

tusjohtaja Ville Kauppinen (vas.) ja Elixiä vientiponnisteluissa auttavan
Capteenin johtaja Asko Ali-Marttila sanovat vientinäkymien olevan todella suotuisia.
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Keskusta on nimennyt omat
ehdokkaansa Salon toimielimiin. Puolue on hakenut kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin yhdistelmää kokeneista konkareista ja uusista päättäjistä.
Kaupunginhallituksessa Ulla Huittinen ja Timo Lehti jatTIIST
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Somerolainen Elixi raivaa pellavan
tietä Yhdysvaltojen markkinoille
SDLYLPDOLQSHUKR#VVVȴ

Somerolainen pellavayritys Elixi
Oil tähtää tosissaan Yhdysvaltojen
markkinoille. Yritys on solminut
ensimmäiset jakelusopimukset ja
seuraavista on sovittu neuvottelut.
Elixi Oilin toimitusjohtaja Ville
Kauppinen sanoo, että kiinnostus Elixin Heartbene-ravintolisää
kohtaan on ollut todella hyvä.
– Uusia jakelusopimuksia olisi
voitu tehdä jo enemmänkin, mutta haluamme nyt edetä harkitusti.
Lähden kesäkuussa Yhdysvaltojen
länsirannikolle ja olen sopinut yli
20 tapaamista, Kauppinen kertoo.
Heartbene on patentoitu suomalainen ravintolisä, jossa on suomalaista pellavarouhetta, kasvisterolia, tiamiinia sekä kalium- ja
kalsiumsuoloja. Kyseessä on viime
syksynä Suomessa apteekkimyyntiin tuodun Bene-sarjan yksi tuote.

”Uusia jakelusopimuksia
olisi voitu tehdä jo
enemmänkin, mutta
haluamme nyt
edetä harkitusti.”
Ville Kauppinen

– Kasvisterolit alentavat veren
kolestrolia, kalium edistää veren-

paineen pysymistä normaalina ja
tiamiini sydämen normaalia toimintaa, selvittää Kauppinen ravintolisän vaikutusmekanismia.
Hän muistuttaa, että kasvisteroleiden tehosta on tieteellisiä tutkimuksia. Kaliumin hyvä vaikutus
verenpaineeseen on myös laajasti
tunnustettu.

”Elixillä on jopa
varaa valita päältä
parhaat yhteistyökumppanit.”
Asko Ali-Marttila

Kauppinen muistuttaa, että korkea verenpaine ja kolestroli ovat
teollistuneissa maissa yhdessä
tupakan kanssa suurimmat syyt
ennenaikaisiin kuolemiin.
– Ruokavaliolla ja liikunnalla voi vaikuttaa lievästi koholla
oleviin verenpaine- ja kolestroliarvoihin ja siirtää siten lääkityksen aloittamista. Heartbene on
suunnattu nimenomaan niille,
joilla on lievästi kohonneita arvoja ja jotka haluavat välttää lääkityksen aloittamista. Tällaisille
tuotteille on nyt yhä kasvava kysyntä.
Suomalaisia yrityksiä Yhdysvaltojen markkinoille auttavan
Capteeni Oy:n johtaja Asko AliMarttila korostaa, että terveys-
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boomi ja USA:n pitkään jatkunut
talouskasvu luovat hyvää pohjaa
Heartbenen pääsylle Yhdysvaltojen markkinoille.
– Tämä tuote on nyt ajassa.
Hearbene on otettu niin innostuneesti vastaan, että itse olen
kokenut harvoin vastaavaa kiinnostusta suomalaiseen tuotteeseen. Elixillä on jopa varaa valita
päältä parhaat yhteistyökumppanit, Ali-Marttila sanoo.
Ville Kauppinen korostaa, että
Yhdysvallat on vaativa markkinaalue.
– Tärkeä päänavaus on saatu,
mutta meidän työmme on vasta
alussa. Nyt pitää tehdä kaikki asiat oikein.
Kauppinen arvioi, että Heartbenen vienti voi toden teolla käynnistyä Yhdysvaltoihin ensi vuonna.
Hearbene suunnataan tällä hetkellä erityisesti Yhdysvaltojen
länsirannikolle. Kauppinen ja AliMarttila muistuttavat Yhdysvaltojen markkinoiden suuruudesta.
– Siellä on terveysvaikutteisille
tuotteille valtaisat markkinat.
Elixi Oil työllistää tällä hetkellä
kahdeksan ihmistä. Vuonna 1993
perustetun yrityksen liikevaihto
oli viime vuonna 1,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski edellisvuodesta, sillä Elixi myi pois puunsuojaliiketoiminnan.
– Halusimme keskittyä voimakkaammin syötäviin tuotteisiin,
Kauppinen huomauttaa.
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Ensimmäiset jakelusopimukset on tehty
ja seuraavista on sovittu neuvottelut.
SSS | Päivi Malin-Perho

P
L
k
k
S

E
li
e

Eu
vo
yl
-o
m

na
lö
ke
on

si
ka
on

22
10

Ville Kauppinen (vas.) ja Asko Ali-Marttila korostavat, että Heartbenen ydin on suomalainen pellavarouhe. Mika
Mertsalmi toimii Elixin tuotantopäällikkönä Somerolla.
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