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3Maanantai 29. toukokuuta 2017

Konttorimme 
muuttaa. 

Uusi osoitteemme on 
19.6. alkaen  
Kitkantie 18.

Konttori on suljettuna muuton vuoksi torstaina 15.6.2017 alkaen klo 13.00 
ja perjantaina 16.6.2017 koko päivän. 

 Avaamme uusissa tiloissa maanantaina 19.6.2017 alkaen klo 9.30, 
osoitteessa Kitkantie 18, Kuusamo. 

Tervetuloa!

KUUSAMO, KITKANTIE 2,  0200 3000 (PVM/MPM),  NORDEA.FI
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Nordea Bank AB (publ), Ruotsi

Jenny Halvari

Vain 18 prosenttia vastaajista uskoi kesän jo koitta-
neen Koillissanomien viime viikon nettikysymykses-
sä. 38 prosenttia valitsi vaihtoehdon Eppäilen. Väli-
housuista en vielä luovu. Suosituin vaihtoehto oli Ei. 
On se ennenkin satanut lumen juhannuksena. Sen 
valitsi 44 prosenttia vastaajista.

TÄLLÄ viikolla kysymme sunnuntaina vietettävän 
helluntain kunniaksi, joko on heila hankittuna. Käy 
vastaamassa osoitteessa www.koillissanomat.fi 

Kansa ei usko 
kesän tulleen

Mikko Häme

Kuusamossa siirrytään sähköiseen (paperittomaan) 
kokouskäytäntöön ensi syksystä alkaen. Näin päätti 
kaupunginhalllitus. Vihreiden Pekka Virtasen esityk-
sestä päätökseen tuli lisäys, jonka mukaan halutess-
sa voi  saada myös paperillisen listan.

Kaupunginhallitus on käyttänyt sähköistä (pape-
ritonta) kokouskäytäntöä vuodesta 2009 alkaen. 
Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat liittei-
neen ja oheismateriaaleineen on toimitettu kaupun-
ginhallituksen jäsenille sähköisesti (Citrix-julkaisu). 
Vuodesta 2016 alkaen yhdyskuntatekniikan lauta-
kunta on toiminut kokouksissa paperittomasti käyt-
tämällä kaupungin verkkosivulle julkaistuja esityslis-
toja luottamushenkilöiden itse hankkimilla laitteilla.

Uuden valtuustokauden alkaessa tavoitteena on, 
että kaikkien toimielimien osalta siirrytään sähköi-
seen, paperittomaan kokouskäytäntöön 1.8.2017 
mennessä. Käytännöksi otetaan yhdyskuntateknii-
kan lautakunnan käytäntö.

Kaupunginhallitus päätti, että uuden valtuusto-
kauden alkaessa otetaan käyttöön sähköinen (pape-
riton) kokouskäytäntö elokuun loppuun 2017 men-
nessä. Toimielimien esityslistat julkaistaan kaupun-
gin verkkosivustolla.

Toimielimen jäsenelle ja varajäsenelle maksetaan 
omien laitteiden ja verkkoyhteyksien käytöstä kulu-
korvausta niiltä kuukausilta, jolloin hän on osallistu-
nut vähintään yhteen kaupunginvaltuuston, kaupun-
ginhallituksen tai lautakunnan kokoukseen. Kulukor-
vauksen suuruus on 30 euroa kuukaudessa.

Lisäksi hallituksen, lautakuntien ja jaostojen jä-
senille taataan oikeus saada halutessaan paperinen 
esityslista.

Kokoukset käydään 
Kuusamossa jatkossa 
ilman papereita ovat juosseet vasta muutaman kuukauden yhteisiä polkuja. Nyt edessä oli koettelemus, jolle valmistautumiseen kuului muun 

MIKKO HALVARI

Jenny Halvari

■ Nilkkansa nyrjäyttänyt 
juoksija haettiin helikopteril-
la maastosta lauantaina. Hän 
osallistui 80 kilometrin juok-
suun ja oli pelastushenkilö-
kunnan arvion mukaan kyl-
mettymisvaarassa viisiastei-
sessa metsässä.

Juoksija loukkaantui Ou-
langan ja Taivalkönkään välil-
lä. Hänet haettiin rajavartios-
ton kopterilla.

Tapahtuman johtajan Ee-
ro Lumpeen mukaan juoksija 
otti loukkaantumisen jälkeen 
yhteyttä järjestäjiin ja turva-
juoksijat pääsivät hänen luok-
seen ”välittömästi”. Sen jälkeen 
otettiin yhteyttä pelastusviran-
omaisiin.

– Evakuontipäätös tehtiin 
tosi nopeasti. Todettiin, että 

turvajuoksijat eivät saa häntä 
tuotua ja paikalle tulleet rajan 
työntekijät sanoivat, ettei sin-
ne pääse mönkijällä, joten he-
likopteri piti tilata.

KESTI kolme tuntia, ennen 
kuin juoksija saatiin evakuoi-
tua maastosta. Ilmatieteen lai-
toksen Kiutakönkään mittaus-
pisteellä lämpötila oli tapahtu-
ma-aikaan noin 5 astetta.

– Äkkiä siinä tulee kylmä, 
Lumme sanoo.

– Tämän varalta varusteet 
tarkistetaan, ei huvin vuoksi 
vaan siinä halutaan huolehtia 
turvallisuudesta.

NUTS Karhunkierroksel-
la tarkistettiin nyt kaikilta läh-
tijöiltä tietyt varusteet ensim-
mäistä kertaa ja Lumpeen mu-
kaan ensimmäisenä juoksuta-
pahtumana Suomessa. Pitkil-

le matkoille vaadittiin muun 
muassa vedenpitävä kuoritak-
ki, avaruuslakana, ideaaliside, 
muki ja pilli. 31 kilometrin läh-
tijöille vedenpitävä takki ei ol-
lut vaatimuslistalla.

Lisäksi Oulangan huoltopis-
teellä varmistettiin, että juoksi-
joilla oli mukanaan avaruusla-
kana.

– Tämä on yleinen tapa 
kansainvälissä vuoristokisois-
sa. Turvallisuus on aivan ykkö-
nen,. kun alkaa olla väkeä niin 
paljon.

Kenenkään lähtö tai matkan 
jatkaminen ei Lumpeen mu-
kaan jäänyt varusteista kiinni.

LUMPEEN mukaan kysees-
sä oli ensimmäinen kerta, kun 
juoksija jouduttiin pelasta-
maan maastosta tapahtuman 
järjestämisen aikana. Tapahtu-

ma järjestettiin viidettä kertaa.
– Nämä ovat näin hyvin val-

mistautuneita.

KAIKEN kaikkiaan tapahtuma 
meni Lumpeen mukaan ”erin-
omaisen hyvin”.

– Jännittävästä säästä ja keli-
olosuhteista huolimatta. Osal-
listujia ja maaliin juosseita oli 
odotettu määrä ja fi ilis erittäin 
hyvä. Keskeytyksiä ei tullut 
niin paljon kuin pelättiin.

Juoksuun myytiin 1 600 
paikkaa ja maastoon starttasi 
1 423 urheilijaa. Noin sata heis-
tä keskeytti.

– Se on tosi vähän.
Lumme kiittää talkoolaisia, 

Metsähallitusta, pelastusvi-
ranomaisia ja rajaa yhteistyös-
tä koko tapahtuman osalta.

– Ilman heitä ei olisi onnis-
tunut tämä juttu.

Nilkan nyrjäyttänyt 
haettiin rajan helikopterilla


