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Kokemuksia. Professori Esko 

Alasaarela kokoaa kommentteja 

älypuhelinten käytöstä kiusaami-

sen ehkäisemisessä. K1, sivu 6

RAHA: Maailmalla jo 130 Taivalkoskella tehtyä ruoripotkurin runkoa. K1, sivu 8

Jaana Kangas Kaleva

OULU Matkapuhelimia varaste-
taan yhä useammin. Laitteista 
on tullut varkaiden silmissä hou-
kuttelevampia sitä mukaan, kun 
niiden arvo on noussut. Varkai-
den käsissä puhelinlasku voi pai-
sua tuhansiin euroihin.

Miten puhelinta voi suojata 

varkauksien varalta, Elisan 

puhelinliittymien liiketoimin-

tajohtaja Jan Virkki?

Puhelimessa on hyvä suojata 
sekä laite että liittymä. Laite 
voidaan suojata muilta sim-kor-
teilta viisinumeroisella suoja-
koodilla. Näin varmistetaan, että 
laitteesta ei ole iloa varkaalle. 
Näyttölukitus suojaa, ettei 

varas pääse käsiksi puhelimen 
sisältöön tai voi käyttää sitä. Kun 
näyttölukitus on päällä, puhe-
lin kysyy koodia aina, kun se on 
hetken käyttämättömänä. Pin-
koodilla suojataan liittymää.
Useat puhelimet voidaan 

etälukita esimerkiksi tekstivies-
tillä, jos sellainen palvelu on 
käytössä. Puhelimiin on saata-
villa erilaisia lisäpalveluita ja 
sovelluksia, kuten puhelimen 
jäljitystoimintoja. Ne riippuvat 
kuitenkin merkistä ja mallista. 
Ostohetkellä kannattaa käydä 
läpi myyjän kanssa erilaisia vaih-
toehtoja.

Mitkä ovat suurimmat riskit, 

jos puhelin joutuu vääriin 

käsiin?

Älypuhelimet voivat sisältää ny-
kyään paljon arkaluontoista ma-
teriaalia, kuten työnantajan säh-
köposteja tai henkilökohtaisia 
viestejä ja kuvia. Ilman puheli-
men suojausta varkaat pääsevät 
niihin käsiksi. Useimmissa tapa-
uksissa puhelinta ei saa takaisin, 
joten tärkeintä on suojata puhe-
limen sisältö.
Jos liittymä on auki, pystyvät 

varkaat tekemään isoa laskua. 
Useimmiten varkaat soittelevat 
palvelunumeroihin ja ulkomail-
le, joista voi kertyä pahimmil-
laan tuhansien eurojen lasku. 
Tähän auttaa, jos puhelimessa 
on ulkomaan puheluiden ja pal-
velunumeroihin soittamisen 
estot.

Kenen vastuulla on varkaan 

tekemä puhelinlasku?

Siihen asti, kunnes liittymän 
omistaja ilmoittaa puhelimen 
katoamisesta operaattorille, las-
ku jää omistajan maksettavaksi. 
Periaate on sama kuin pankki- ja 
luottokorttien varkauksissa, että 
ilmoitukseen asti kyse on omas-
ta huolimattomuudesta. Joskus 
olemme näitä myös sovitelleet.

Pari kysymystä

Miten 
puhelinta 
voi suojata 
varkailta?Sanna Räihä Kaleva

LIMINKA Uudenlaisten urhei-
lumallin potkukelkkojen yleis-
tyttyä potkukelkkoja on alkanut 
suihkia raitilla entistä tiuhem-
paan. Perinteisesti lasten ja van-
husten lajina pidetyn kelkkailun 
pariin on tullut uutta verta eri-
tyisesti kuntourheilijoista ja koi-
raihmisistä.
Potkurivalmistaja Eslalta ker-

rotaan, että myös puisten perin-
nepotkukelkkojen menekki on 
kasvanut trendivärien lisättyä 
nuorten ja nuorten aikuisten 
kiinnostusta lajiin.
Liminkalainen Marja Junttila 

on pitkän linjan potkukelkkai-
lija. Tänä talvena hän siirtyi pe-
rinteisestä puupotkukelkasta 
teräsrunkoiseen urheilupotku-
kelkkaan.
Lenkkikaverina kulkee vii-

sivuotias karkeakarvainen 
mäyräkoira Pyry. Lenkit ovat 
pituudeltaan viiden kilometrin 
molemmin puolin. Sulan maan 
aikana käytössä on myös potku-
pyörä.
”Nämä välineet auttavat sii-

hen, että saa koirille kunnon 
lenkkiä. En anna Pyryn vetää lu-
jasti, mutta vauhti on reippaam-
pi kuin kävelylenkillä. Itse vähän 
ookailen siinä mukana”, Junttila 
kertoo.

Tärkeimmät varusteet koiran 
kanssa potkukelkkaillessa ovat 
hyvät vetovaljaat, tukeva talu-
tusvyö ja joustava liina, joka vai-
mentaa mahdollisia äkkipysäyk-
siä. Junttila on lisäksi tuunannut 
kelkkaansa pienellä korilla, hei-
jastimilla ja etuvalolla.
Sporttikelkka on puista kevy-

empi. Jalakset eivät taivu, joten 
ohjaus toimii hieman eri tavalla 
kuin puisessa kelkassa, Junttila 
kuvailee eroja.
Toisinaan, jään ollessa riittä-

vän kantavaa, Junttila suuntaa 
potkukelkan ja koiran kanssa 
myös Temmesjoen jäälle moot-
torikelkkojen tekemille jäljille. 
Myös metsäteillä potkukelkalla 
pääsee, kun alla on leveät hanki-
jalakset.
”Hankijalas on siitä hyvä, että 

vaikka olisi vähän hiekkaakin, 
kelkka ei karahda siihen. Ne pi-
dentävät potkurikautta molem-
mista päistä, kun vähäinenkin 
lumi riittää.”
Koirakelkkailijoille järjeste-

tään myös kisoja, joihin osal-
listuu niin pieniä kuin isojakin 
koiria. 

Potkukelkkailu on kelpo tal-
viurheilua siinä missä muutkin 
lumi- ja jäälajit, toteaa Pohjois-
Pohjanmaan liikunnan  personal 
trainer Kari Heljasvaara.
Pyöräteiden lisäksi potkurin 

luistoa  voi hakeutua kokeile-
maan hoidetuille retkiluistelu-
reiteille. Ensin kannattaa tosin 
varmistua, että jääolosuhteet 
ovat turvalliset.
Tekniikassa on hyvä ottaa 

huomioon lajin toispuoleinen 
luonne.
”Potkukelkkailijan kannat-

taa pitää huoli siitä, että vaihtaa 
säännöllisesti jalkaa, että rasitus 
jakautuu tasapuolisesti”, Heljas-
vaara huomauttaa.
Niin sporttikelkkoja kuin pe-

rinnekelkkojakin hankkivat ny-
kyään kaiken ikäiset. 
Kärkkäisen urheiluosastolta 

kerrotaan, että viime vuosina 
nuoretkin ovat hankkineet pal-

jon perinnekelkkoja. Sportti-
kelkkoja taas ostavat lähinnä 
aktiiviliikkujat.

Ala-Temmeksen Seolla sport-
tipotkukelkat kuuluvat valikoi-
maan koiratarvikkeiden jat-
keena. Myyjä Kira Väliheikki 
muistuttaa perusasioista, joista 
on hyvä huolehtia ennen vauh-
din hurmaan sukeltamista.
”Koiran kanssa kelkkailles-

sa tärkeintä on, että koira on 
hallinnassa ja että muut tiellä 
liikkujat otetaan huomioon. 
Sporttikelkka on myös jäykem-
pi kääntymään, joten aluksi se 
vaatii harjoittelua”, Väliheikki 
kertoo.

Potku kelkka tekee paluuta
Koiraihmiset ja kuntoilijat ovat ottaneet perinteisen kulkuvälineen omakseen

Sanna Räihä Kaleva

OULU Potkukelkkamarkkinoi-
den suurin suomalaisnimi, Sei-
näjoen Kouran kylässä toimiva 
Esla, kertoo potkukelkkojen me-
nekissä olevan viitteitä suosion 
lisääntymisestä.
”Trendi on selvästi ylöspäin. 

Olosuhteisiin nähden kysyntä 
on kasvussa”, toimitusjohtaja 
Raimo Lahtinen kertoo.

Yritys tarkkailee myynnin ke-
hittymistä suhteessa kelkkai-
luolosuhteisiin. Nyt eletään 
toimitusjohtajan mukaan jo vii-

dettä talvea, jolloin lumiolosuh-
teet ovat potkukelkkailun näkö-
kulmasta huonot. 
Ensin oli kaksi vähälumista 

talvea, ja nyt on menossa jo kol-
mas liian luminen talvi. Järven 
jäät eivät kutsu kelkkailijoita, 
kun kinoksia on liiaksi. Tästä 
huolimatta kauppa on tänä tal-
vena käynyt hyvin. 
”Tilauksia tulee kaupoista päi-

vittäin, vaikka monena talvena 
tilaukset ovat loppuneet joulul-
le. Voi hyvinkin olla, että tänä 
talvena päästään 20 000 kelkan 
tavoitteeseen, jota viime vuosi-

na ei ole aivan saavutettu”, Lah-
tinen kertoo. 
Esla vie potkukelkkoja myös 

Yhdysvaltoihin, Kanadaan, 
Viroon, Venäjälle, Puolaan ja 

Ruotsiin. Tuotannosta noin 
kymmenen prosenttia on sport-
tikelkkoja. 
Lahtisen arvion mukaan ur-

heilumallit ovat tuoneet potku-
kelkkailun pariin nuoria ja keski-
ikäisiä, jotka ovat olleet viime 
aikoina vähiten innokkaita pot-
kukelkkailijoita. 

Kysyntää kasvattavat  trendivä-
reihin, kuten pinkkiin ja limeen 
puetut puiset perinnepotkukel-
kat. Myös lisävarusteet, kuten 
liuku- ja hankijalakset, ovat li-
sänneet lajin houkuttelevuutta.

Myynti kasvaa keleistä huolimatta

Pyry-koira on innosta täpinöissään, kun emäntä Marja Junttila tarttuu potkukelkan sarviin. Urheilupotkukelkalla meno on kevyttä, mutta jälkikoiran kanssa lenkkeillessä pitää aina olla valmiina äkkipysähdyksiin.

JANINA TAPANI

”
Voi hyvinkin 

olla, että tänä 

talvena päästään 

20 000 kelkan 

tavoitteeseen.”

Raimo Lahtinen

toimitusjohtaja

Esla
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www.katsastuspiste.fi 

Tyrnäväntie 3, 90400 Oulu
(entinen Viescar, Audi Centeriä vastapäätä)

Puh. 020 730 9406
Avoinna: ma-pe 8-17

Henkilö- ja 
pakettiautojen 

määräaikaiskatsastus 
SISÄLTÄÄ KAIKKI 
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HUIPPU-TARJOUS!

Kauppurienkatu 10, Stockmannin korttelissa  www.turunkultaseppa.fi 

Varaa aika näöntarkastukseen p. (08) 311 2648

RILLIRALLI!
2=1 ja KEHYKSET 0€

Kahdet 
silmälasit 
yhden 
linssiparin 
hinnalla 
(Opti+Full HD).
Made in Finland

Rillit kahdessa viikossa yksilöllisellä palvelulla
Ray Ban   D&G   Ralph Lauren   Esprit   Cat   Seiko   Minima   Davidoff

Meillä voit maksaa ostoksesi erissä - kulutonta ja korotonta maksuaikaa jopa 6 kk

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Asemakatu 4     Puh: 08 311 2203 (24 h)     www.ala-aho.fi
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       Varaa aikasi numerosta

   010 400 3400*

 tai www.oral.fi (ent. Hammas Botnia)

Korkealaatuista hammashoitoa
helposti ja nopeasti.

* Puhelun hinta 010-alkuisiin numeroihin: lankapuhelimesta 0,0828 €/puh. 
  +0,0595 €/min, matkapuhelimesta 0,0828 €/puh. +0,1704 €/min

Vahvasti läsnä.

   www.facebook.com/ookkonaa

www.kaleva.fi/ookkonaa

Oulun Heinäpäässä
Komeita ja isoja hyppyjä suksilla ja lumilaudalla


