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Ajankohtaista alueelta
Puheenjohtajan tervehdys
Lupa yrittää
Lapin pk-yritysten näkymät ovat paremmat kuin monissa muissa maakunnissa. Yrityssaneerausten määrä väheni vuonna 2014
verrattuna vuoteen 2013. Uusia yrityksiä perustettiin 150 vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä. Palvelu- ja kaupan ala on
ollut alavireinen viimevuoden mutta kuluvan vuoden 2015 aikana palveluala uskoo 3,5 % orastavaan kasvuun.
Alakemijoen asukkaat, oletteko tiedostaneet, että Alakemijoen aluelautakunnan alueella toimii pitkälti yli sata yritystä. En
minäkään. Yrittäjyyden runsaus oli iloinen yllätys. Yritysten ja yrittäjyyden taustalla on ihmisiä, jotka väsymättä uskovat asiaansa,
tietävät keitä ovat ja mitä tekevät. He kehittävät tuotteitaan ja palveluitaan vastaamaan asiakkaiden lukuisiin muuttuviin
tarpeisiin saavuttaakseen itselleen ja yritykselleen asettamansa tavoitteet. Tänä päivänä ei kuitenkaan enää riitä se, että
yrityksellä on hyvä tuote tai palvelukokonaisuus. Tuotteet täytyy saada markkinoitua ja myytyä asiakkaille. Markkinoinnista ja
oikein suunnatusta viestinnästä onkin tullut nykyajan yrityksille elinehto. Haluamme olla mukana edistämässä alueemme
yritystoiminnan näkyvyyttä tarjoamalla teille alueemme yrittäjille kanavan kertoa toiminnastanne ja tuotteistanne. Näkyvä
viestintä on yrityksille välttämätöntä. Hiljainen yritys ei ole olemassa kovinkaan kauan.
Innostetaan ja innostutaan yhdessä
Sirkka-Liisa Kemppainen, Alakemijoen aluelautakunnan pj.

Oppimista, luottamusta ja sinnikkyyttä
Rovaniemen aluelautakuntakokeilun kolmas vuosi on käynnistynyt. Tämän vuoden alusta lähtien aluelautakunnat huolehtivat
omalla alueellaan terveysneuvonnan, kotihoidon, perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaa-ajan palveluista.
Aluelautakuntien tulee ohjata, seurata, valvoa ja arvioida näiden palvelujen toteuttamista. Näiden tehtävien lisäksi
aluelautakunnat vastaavat oman alueensa yleisestä kehittämistoiminnasta ja asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksista.
Kokeilun alkupuoli on ollut oppimisen aikaa. Aluelautakuntien jäsenet ovat opetelleet tuntemaan oman roolinsa
päätöksentekijänä, kaupunkiorganisaation viranhaltijat ovat totutelleet uudenlaiseen toimintakulttuuriin ja kylien asukkaat ovat
olleet ”kuulolla” aluelautakuntien suuntaan. Tämä oppimisprosessi jatkuu ja - toivottavasti – syvenee. Tiivis ja toimiva
keskusteluyhteys kokeilun eri osapuolten kesken on aluelautakuntatoiminnan ehdoton edellytys. Toimialalautakuntien ja
aluelautakuntien selkeä työnjako ja säännöllinen yhteistyö lisäävät keskinäistä luottamusta tilanteessa, jossa talous asettaa yhä
tiukemmat reunaehdot kuntalaisten palveluiden järjestämiselle. Aluelautakunnat voivat tuoda päätöksentekoon arvokasta
paikallistuntemusta: tähän tehtävään lautakunnat tarvitsevat ehdottomasti asukkaiden apua.
Aluelautakunta-alueet ovat erilaisia rakenteiltaan ja osin palvelutarpeiltaankin. Rovaniemen kylillä on jokaisella oma
toimintakulttuurinsa. Tämän monimuotoisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä vaatii sinnikkyyttä
ja kykyä nähdä kylien arki asukkaan näkökulmasta. Aluelautakuntatyö on parhaimmillaan yhteisöllistä vastuunottoa, tervettä
”sekaantumista omiin asioihin”.
Kylien kehittämissuunnitelmiin tutustuminen on hyvä tapa aloittaa tämä omiin asioihin sekaantuminen; niiden pohjalta on
käynnistynyt useita kehittämishankkeita, joista toivottavasti löytyy ratkaisuja kylien lähipalveluiden turvaamiseen
tulevaisuudessa. Valtuusto saa tänä keväänä hyväksyttäväkseen lähipalveluiden järjestämisperiaatteet, jotka ohjaavat
päätöksentekoa myös aluelautakunnissa. Lautakunnat antavat lausuntonsa näistä periaatteista toukokuussa. Olkaapa yhteydessä
kylänne edustajaan aluelautakunnassa – myös tässä asiassa.
Yhteistyöterveisin,
Meeri Vaarala, alueellisten palvelujen johtaja
meeri.vaarala@rovaniemi.fipuh. 040-5689361

Ajankohtaista alueelta
Ryhtyisinkö ikäihmisten perhehoitajaksi?
Mitä on perhehoito?
Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan ympäri- tai osavuorokautista hoivaa ja muuta huolenpitoa perhehoitajan kotona. Kunta
arvioi ja hyväksyy perhekodin soveltuvuuden perhehoitotoimintaan. Kunta ja perhehoitaja tekevät toimeksiantosopimuksen ja
kunta maksaa hoitopalkkion ja kulukorvauksen. Hoitopalkkiot vaihtelevat kunnittain, esim. vuonna 2014 noin 800 eurosta 1200
euroon, kulukorvaukset 500 eurosta 728 euroon kuukaudessa. Lyhytaikaisen hoidon palkkio maksetaan vuorokausihinnan
mukaan. Erikseen korvattavat kustannukset – mikäli niitä on – tulevat kuukausittaisen kulukorvauksen lisäksi. Perhehoitajalle
maksetaan käynnistämiskorvaus perhehoidon aloittamisesta aiheutuviin välttämättömiin kuluihin
Kenelle perhehoito on tarkoitettu?
Perhehoito sopii ikäihmisille, jotka eivät tarvitse laitoshoitoa, mutta eivät pärjää omassa kodissaan ja joiden elämänlaatu on
heikkoa tukipalveluista huolimatta. Perhehoitoon voi tulla muistisairauden alku- tai keskivaiheessa. Perhehoito sopii myös
turvattomuutta tai yksinäisyyttä kokeville korkean iän saavuttaneille henkilöille. Toipilasvaiheessa esim. leikkauksen tms.
toimenpiteen jälkeen perhehoitokoti voi olla erinomainen toipumispaikka. Omaishoidossa oleville ikäihmisille omaishoitajan
vapaan aikana voi olla matalampi kynnys tulla perhehoitoon kuin varsinaiseen laitoshoitoon.
Valmennusta perhehoitajaksi aikoville
Ikäihmisten perhehoitajaksi alkava suorittaa ennen työn aloittamista
ennakkovalmennuksen, jonka tarkoituksena on taata jokaiselle ikäihmiselle
mahdollisuus päästä hyvin valmentautuneeseen perheeseen ja antaa
perhehoitajuutta harkitseville mahdollisuus saada ennalta riittävästi tietoa
tehtävästä. Ensimmäinen valmennusryhmä on aloittanut Rovaniemellä tänä
keväänä.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:
palveluesimies Maija Kaikkoseen,
puh. 040 406 8793
sähköposti maija.kaikkonen@rovaniemi.fi

Suun terveydenhuolto tiedottaa:
Suun terveydenhuollon kutsukäytäntö on muuttunut. Jatkossa alle 15-vuotiaille postitetaan koteihin kehotus varata aika suun
terveydenhuoltoon henkilökohtaisen hoitosuunnitelman mukaisin määräajoin. Ajan varaamiseksi voitte olla yhteydessä suun
terveydenhuoltoon joko soittamalla keskitettyyn ajanvaraukseen tai käymällä hammashoitolassa. Kun aika varataan itse, on
todennäköisempää, että se sopii. Näin vältytään turhilta ajan vaihdoilta sekä vähennetään peruuttamattomia poisjääntejä.
Kuljetuskoululaisille (koululaiset, joille järjestetään yhteiskuljetus hammashoitolaan) lähetään edelleen valmiit ajat.
15 vuotta täyttäneille ei lähetetä kutsua vaan he varaavat ajan viimeisimmällä käynnillä sovitun yksilöllisen hoitovälin mukaan.
Mikäli joudutte perumaan jo kertaalleen varatun ajan, huolehdittehan uuden ajan sopimisesta itse. Varattu aika tulee perua
edellisenä päivänä klo 14 mennessä. 15 vuotta täyttäneiltä peritään peruuttamattomasta käynnistä asiakasmaksu-asetuksen
mukainen maksu 39,60 €.
Ajanvarausasioihin liittyen keskitetyn ajanvarauksen puhelinnumero on 016 322 4630
Asiasta antaa lisätietoja:
Ylihammaslääkäri Merja Palokangas, 016 322 2431
Osastonhoitaja Katariina Kettunen 016 322 4629.

Ajankohtaista alueelta
Alueiden verkkosivut uudistuvat
Rovaniemen kaupungin verkkosivujen Kylät- ja kaupunginosat – osiota
uudistetaan kevään aikana. Pilottivaiheessa muokattiin uusiksi Alaounasjoen
alueen sivut, ja myöhemmin keväällä sama tehdään muiden alueiden sivuille.
Uudistetuille sivuille kootaan kaikki alueella järjestettävät kaupungin palvelut sekä kaikki kaupungin tarjoamat sähköiset
asiointimahdollisuudet. Lisäksi kylillä on, kuten ennenkin, omat sivunsa, joiden sisältöön kyläläiset itse voivat vaikuttaa.
Samalla avasimme kyläläisille tarkoitetun markkinapaikan yksityishenkilöiden ilmoitteluun. Rovaniemen kaupungin
tapahtumakalenteriin on myös luotu uusi kategoria kylien tapahtumille. Myöhemmin keväällä avautuu kylätilojen sähköinen
varauskalenteri.
Uudistuksista tiedotetaan tarkemmin sitä mukaa kun ne etenevät. Kaikki jo tehdyt uudistukset sekä kyliin ja kaupunginosiin
liittyvät tiedotteet löytyvät osoitteesta: www.rovaniemi.fi/asukastoiminta
Jani Ekblom
Viestintäsuunnittelija
puh. 050 463 5302
jani.ekblom@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto täyttää 40 vuotta (1975–2015)
Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston opiskelijaryhmät esittäytyvät huhtikuun toimintaviikonloppuna pe–su 17.–19.4.2015
Lyseonpuiston lukiolla ja Wiljamissa. Lisäksi kaupungin talon aulassa järjestetään oppilastöiden näyttely. Eri puolilla laajaa
kaupunkia toimivia kansalaisopistoryhmiä voidaan pitää näin ohjelmapankkina kylien ja kaupungin juhlien elävöittäjänä, joiden
esityksiin on mahdollista tutustua juhlaviikonlopun aikana.
Ensimmäisenä avataan oppilastöiden näyttely kaupungintalon aulassa. Näyttely on avoinna 14.4–24.4. virastoaikana (klo 8–16.)
Lisäksi näyttelyviikoilla pidetään työnäytöksiä klo 10–14 välillä.
Perjantai 17.4 Wiljamissa on nuorten taitajien ilta. Tällöin astuvat areenalle Siepakat ja nuorten bändit. Viikonlopun ajaksi
Lyseonpuiston lukion tiloihin on rakennettu oppilastöiden näyttely. Näyttely on avoinna la-su klo 10–16.
Lisäksi lauantaina Lyseonpuiston lukiolla on tarjolla musiikkiesityksiä, bändejä ja itämaista tanssia. Sunnuntaina
eduskuntavaalipäivänä vietetään 40-vuotisjuhlaa Lyseonpuiston lukion salissa su klo 13.00 alkaen.
Juhlaviikonvaihteen lopuksi on Wiljamissa sunnuntai-iltana Sakin kaksi näytöstä, jotka päättävät kansalaisopiston viikonlopun
esitykset. Sakin teatterinäytökset ovat klo 17 ja klo 19.
Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
Tervetuloa viihtymään!
Riitta Pietarila
Kaupungin kansalaisopiston rehtori

Ajankohtaista jäteasiaa
Rovaniemeläisten jätteistä energiaa
Napapiirin Residuumin toimialueella siirrytään jätteenpolttoon tämän vuoden marraskuussa. Tavallisen asukkaan
elämässä muutos voi näyttäytyä hyvinkin vaatimattomasti, sillä näkyvin muutos tulee olemaan kerättävien jätelajien
nimien muutos. Sekajäte-nimitys jää historiaan ja tilalle tulee polttokelpoinen jäte. Kaikki jäte ei ole palavaa, joten
isommissa asuinkiinteistöissä on syytä varata jäteastia myös kaatopaikkajätteelle. Pienempien talouksienkin kannattaa
harkita omaa astiaa tai muuta säilytyspaikkaa kaatopaikkajätteelle, josta ne voi toimittaa sopivin välein kaatopaikalle tai
jäteasemalle.
Muutosten alullepanijana on Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013), jossa säädetään orgaanisen jätteen
kaatopaikkasijoituskiellosta. Kielto astuu voimaan 1.1.2016 ja se tarkoittaa, ettei Suomen kaatopaikoille voi sijoittaa sen
jälkeen jätettä, joka sisältää orgaanisia aineita. Eloperäisen jätteen lisäksi esimerkiksi hyötykäyttöön soveltumattomat
pahvit, rakennusjätteet, kaikki orgaaniset muovit, kumit ja erilaiset tekstiilit täytyy käsitellä muulla tavoin. Tässä
muutoksessa ekopisteiden käyttö, kompostointi ja muut erilliset jätteiden keräykset korostuvat.
Residuumin toimialueen noin 70 000 asukkaan sekajätteiden kustannustehokkain sekä ympäristöystävällisin
käsittelymuoto on jätteiden energiahyödyntäminen jätteenpolttolaitoksessa. Omin päin jätteenpolttoon ei kannata
ryhtyä, sillä omassa tulipesässä poltettujen jätteiden savukaasupäästöjä ei puhdista mikään. Päästöt pääsevät
leijailemaan piipun kautta lähialueiden ilmaan sekä maaperään ja voivat tulla vastaan esimerkiksi omalla lautasella
lähialueen ruokien mukana. Jätteiden poltto omassa takassa tai saunan kiukaassa rasittaa myös tulipesien piippuja ja
arinoita.
Jätteenpolttoon siirtymisestä ei tule juurikaan muutoksia jätehuoltokustannuksiin. Vaikka jätteidenpoltosta saadaan
polttolaitoksissa energiaa, se on käsittelymuotona toistaiseksi niin kallista, että jätteen tuojalta peritään
jätteenpolttolaitoksella painon perusteella käsittelymaksu. Myös pitenevät kuljetusmatkat tulevat aiheuttamaan
enemmän kustannuksia kuin kaatopaikkakäsittely, sillä lähin polttolaitos Suomessa löytyy Oulusta. Polttoon ei kannata
ohjata mitään jätteitä, joilla on kierrätysarvoa uusiomateriaalien valmistuksessa tai jätteitä jotka eivät pala.
Hyötykäyttöön kelpaavat jätteet sekä vaaralliset jätteet lajitellaan siis jatkossakin erilleen muusta jätteestä, jolloin ne
voidaan ohjata erilliskeräyksen kautta hyötykäyttöön tai asianmukaiseen käsittelyyn.
Jätteenpolttoon siirtymisen muutokset näkyvät eniten jäteasemilla asioidessa. Isoin rutistus on edessä Alakorkalon
jäteasemalla, jonka toinen muutosvaihe aloitetaan alkukesällä. Jäteasemalle rakennetaan käsittely- ja lastaustiloja
polttokelpoiselle jätteelle ja kaatopaikkajätteelle. Kotitalouksien jäteastiat tyhjentävät jäteautot tuovat jatkossa
polttokelpoiset jätteet jäteasemalle, jossa jäte lastataan rekka-autoihin. Rekoilla jätteet kuljetetaan suoraan
polttolaitokselle.
Polttokelpoisen jätteen tavoin myös syntypaikkalajittelemattomien jätteiden vastaanotto ja käsittely siirtyy kaatopaikalta
jäteasemalle. Jätteistä lajitellaan koneellisesti erilleen kaikki hyödyntämiskelpoinen aines, jonka jälkeen hyötykäyttöön
kelpaamaton palava jäte murskataan ja kuljetetaan niin ikään rekkakyydillä polttolaitokselle energiahyödyntämistä
varten. Polttoon tai hyötykäyttöön kelpaamaton, epäorgaaninen jäännös sijoitetaan kaatopaikalle.
Paljon on jo valmiinakin. Ensimmäisessä vaiheessa Alakorkalon jäteasemalle valmistui marras- joulukuussa 2014
Ekokieppi, johon ohjautuu miltei kaikkien jäteasemalla vastaanotettavien veloituksettomien jätteiden vastaanotto.
Lisätietoa jätehuollon ajankohtaisasioista kuten jätteenpoltosta, biokaasulaitos -hankkeesta samoin kuin kaikkien kesän
jätteiden keräyskierrosten aikataulut löydät vappuviikolla jaossa olevasta asiakaslehdestämme.
TIETOIKKUNA:
• Jäteasetus kieltää orgaanisen jätteen sijoittamisen kaatopaikoille 1.1.2016 lähtien
• Sekajäte jakautuu jatkossa kahteen jätelajiin: Polttokelpoinen jäte ja Kaatopaikkajäte
• Muutos astuu suunnitelman mukaan voimaan Rovaniemellä 1.11.2015
• Lisätietoa: Jäteneuvonta numerossa: 0800 120 230

Ajankohtaista jäteasiaa
POLTTOKELPOINEN JÄTE, käytössä 1.11.2015 alkaen
kelpaa
• muovit, esim. leipäpussit, muovirasiat, elintarvikepakkaukset
• biojätteet (jos ei kompostoida tai erilliskerätä)
• kahvipaketit, sipsipussit
• kissan- ja koiranruokapussit
• rikkinäiset kengät, vaatteet ja muut tekstiilit
• vaipat, terveyssiteet
• levyt (vinyyli- ja cd-levyt, videokasetit)
• imurin pölypussit, tupakantumpit
• kumi- ja nahkatuotteet, vaahtomuovit
• styroxit, pienet määrät sahanpurua
• likainen paperi, kartonki ja pahvi (ekopisteisiin kelpaamaton)

KAATOPAIKKAJÄTE, käytössä 1.11.2015 alkaen
Kaatopaikkajätteen keräysvälineeseen saa laittaa vain
kooltaan ja määrältään pieniä jätteitä.
kelpaa:
• hehku- ja halogeenilamput, sulakkeet
• kaakelit, kristallit, peililasit
• keramiikka-, posliini- ja lasiesineet ja -astiat
• tuhkat (vain hyvin jäähtynyt)

ei kelpaa
• käymäläjätteet
• erityisjätteet
• moottoriajoneuvon renkaat
• sähkölaitteet
• kivi- ja maa-ainekset, hiekoitushiekat
• räjähdyksen vaaraa aiheuttavat jätteet
• vaaralliset jätteet
• hyötyjätteet (paperi, kartonki, metalli, lasi, puu- ja
puutarhajäte)
• rakennus- ja purkujätteet
• palamaton jäte (esim. keramiikka, hehkulamput,
sulakkeet, kissanhiekka jne.)
• nestemäisiä jätteitä tai lietteitä
ei kelpaa:
• biojäte
• poltettava jäte
• moottoriajoneuvojen renkaat
• vaaralliset jätteet
• sähkölaitteet
• hyötykäyttöön kelpaavat jätteet (lasipakkaukset, metalli,
paperi, kartonki, pahvi)
• rakennus- ja purkujätteitä
• nestemäisiä jätteitä tai lietteitä
• käymäläjätteitä
• erityisjätteitä
• kivi- ja maa-aineksia, hiekoitushiekkaa
• palon tai räjähdyksen vaaraa aiheuttavia jätteitä

Vaarallisten jätteiden keräyskierros 1.6. – 8.6.2015 Rovaniemellä
Veloitukseton vaarallisten jätteiden keräys kotitalouksille ja mökkiläisille.
Luovuta jätteet aina henkilökohtaisesti keräykseen. Jos jätteitä tuo pysähdyspaikalle muulloin, syyllistyy roskaamiseen.
Keräyksessä otetaan vastaan veloituksetta kaikenlaisia kodin tavanomaisia vaarallisia jätteitä. Pakkaa jätteet ja kirjoita
pakkaukseen sisältö. Paras pakkaus on yleensä alkuperäinen myyntipakkaus, jossa on asianmukaiset tiedot valmiina

Vaarallisten jätteiden keräyksen aikataulu:
ALAKEMIJOEN SUUNTA 1.6.2015
Pisa, entinen ala-aste
Leipeen yhteiskeräyspiste, Pisantie 471, hautausmaan parkkipaikka
Jaatilan ekopiste, Kemintie 3907
Muurolan ekopiste, Mäkipuistontie 7
Hirvaan ekopiste, koulu, Kemintie 1504
Rautiosaaren ekopiste, koulu, Huhtavainiontie 4

9.00–9.10
9.30–9.40
9.50–10.20
10.50–11.20
11.35–11.55
12.15–12.30

Lisätietoja: Veloitukseton jäteneuvonta 0800 120 230 (arkisin 9–15)

***********************************************************************************************************************
Rovaniemi, jäteöljyn keräys 19. - 21.5.2015
21.5.2015
18.40–19.10
19.30–20.00

Jaatilan ekopiste, Kemintie 3907
Muurolan ekopiste, Mäkipuistontie 7

Lisätietoja: Kotitalouksien veloitukseton jäteneuvonta, Napapiirin Residuum Oy 0800 120 230 (arkisin 9-15)

Ajankohtaista jäteasiaa

Yrityksiä alueelta

Koirakoti Koijari on nykyaikainen, 14paikkainen hoitola koirille. Tarjoamme koirille
täysihoitoa (majoitus, ruokinta, ulkoilu), ja
koulutuspalveluja sekä yksityisille että ryhmille.
Lisäpalveluina myös tarvikemyyntiä ja
tunnistusmerkintöjä. Toukokuusta lähtien
hoitolastamme saa myös eläinlääkärin
palveluita.
Koirakoti Koijari sijaitsee Kemijoen itäpuolentiellä, n. 15 km Rovaniemen keskustasta. Monet
tuntevat paikan entisenä Pahtajan metsäkouluna. Alueella on hyvät ulkoilumaastot.
Hoitolan tilat ovat siistit, ja jokaiselle koiralle on oma tilava tarha. Tilat ovat osastoituja, joten
hoitola on myös rauhallinen paikka koirien omaan loman viettoon.
Hoitohinnat:
23€/koira/vrk
Samasta perheestä useampi
koira 20€/koira/vrk

Tervetuloa tutustumaan!
Koirakoti Koijari
Pahtajarannatie 27, 96400 Rovaniemi
p. 050-4078922
www.koijari.fi

Omistajat/yrittäjät: Jari Keinänen ja Sirpa Lohela

Yrityksiä alueelta
Intelles tarjoaa tukea ja turvaa ikäihmisen kotona asumiseen
Intelles Informatica Oy on loppuvuonna 2014 perustettu rovaniemeläinen yritys,
joka kehittää älykkäitä langattomia sensoriverkkoja ja sulautettuja järjestelmiä
hyödyntäviä ratkaisuja ihmisten avuksi. Langattomat ratkaisumme helpottavat
muun muassa ikäihmisen kotona asumista tarjoamalla turvaa asukkaalle
vaivattomalla tavalla. Palvelut tuotetaan aina asiakastarpeiden lähtökohdista
sovitulla tavalla käyttövalmiina. Helppokäyttöiset ratkaisumme huolehtivat itse
itsestään sen sijaan, että toisivat vaatimuksia käyttäjälle.
Ikäihmisen kotona asumisen tueksi kehitetty langattomasti toimiva älykäs
aktiivisuuden havainnointijärjestelmä mahdollistaa ikäihmisen asumisen
kotonaan tahtonsa mukaisesti. Järjestelmä on toteutettavissa helposti lähes
mihin tahansa kohteeseen eikä asunnosta lähtökohtaisesti vaadita lainkaan
perinteisiä kaapelointeja eikä kiinteitä verkkoyhteyksiä.
Alla muutamia esimerkkejä, mitä muuta ratkaisumme mahdollistavat.
 Turvaa ja apua kotona asuvalle ikääntyneelle läheiselle
 Automaattinen ympäristön valvonta
 Vaikeasti tavoitettavan ja etäisen kohteen automaattinen
havainnointi ja hälytykset
 Rakennuskohteen olosuhteiden valvonta ja hälytykset
 Fyysisten muutosten automaattinen havainnointi
(ympäristömuutosten, rakenteiden venymisen ym. muutosten
automaattinen havaitseminen)
 Etähuoltopalvelut
Tarjoamme myös laadukasta tuotekehityskonsultointia sekä tuotesuunnittelu- ja 3D-tulostuspalveluja
pitkäaikaisella kokemuksella.
Pyydä tarjoustamme uniikkituotteiden tai protokappaleiden 3D-tulostuksesta!
Antti Haukipuro
puh. 0400 502 353
antti.haukipuro@intelles.fi

Olli Nurmela
puh. 040 7189 573
olli.nurmela@intelles.fi

Lue lisää www.intelles.fi ja ota yhteyttä!
Voit seurata meitä myös Facebookissa https://www.facebook.com/IntellesInformatica
DavviData MJ Kemppainen
Pasmantie 10
97140 MUUROLA
040 555 8810
davvi.data@pp.inet.fi

Myynti, tukipalvelut, esittelyt:


Tracker GPS/GSM/GPRS – poropannat BOAZU ja
SuperBOAZU
 Tracker koirapannat G400FI, G500FI, G1000
 Oheistuotteet
www.trackerboazu.com www.tracker.fi Y-tunnus: 1641413-6

