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Kotimaa
SAMI KARPPINEN

SÄHKÖISET RESEPTIT

Lääkkeiden
toimituksissa
ei katkoja
Sähköisten reseptien käytön
tiistaina ja keskiviikkoaamuna
torpannut vika ei häirinnyt tärkeiden lääkkeiden toimittamista, Kela tiedotti keskiviikkona.
Poikkeustilanteessa apteekki
saattoi toimittaa lääkkeen esimerkiksi lääkäriltä saadun potilasohjeen tai lääkepakkauksen
annosohjetarran perusteella.
Häiriö Kelan reseptikeskuksessa päättyi keskiviikkona
aamulla, ja sähköiset reseptit
ja muut Kanta-palvelut saatiin
toimimaan normaalisti.
Tiistaina noin kello 13
alkanut häiriö esti sähköisten
reseptien käytön kaikissa
apteekeissa. Palvelut palasivat
toimintaan vaiheittain tiistaiiltana.
Häiriö koski muitakin Kantapalveluja, kuten lääketietokantaa ja potilastiedon arkistoa.
PYLKÖNMÄKI

Metsosta toivotaan apua Puolan metsokannan pelastamisessa. Elävinä pyydettäviä lintuja siirtoistutetaan vielä tämän kevään aikana.

Keski-Suomen metsoja
siirretään Puolan avuksi
Luonto: Siirtoistutuksista haetaan apua huvenneeseen lintu
kantaan. Hanke herättää vastustusta riistanhoitoyhdistyksissä.
Hannu Karjalainen
Keski-Suomen maakuntalinnustako Puolan metsokannan pelastaja? Ensi kuussa alkaa metsojen
siirtoistutus Suomesta Puolaan
tarkoituksena elvyttää Puolan
metsokantaa. Metsästyspalveluyritys Finnhunting Oy on saanut
Suomen Riistakeskukselta luvan
40 metson elävänä pyydystämiseen huhti–toukokuussa. Pyynti
tapahtuu UPM:n mailla Keuruun
ja Multian riistanhoitoyhdistysten alueilla.
Lupaa haettiin laajemmalle alueelle, mutta Riistakeskus rajasi sen
alueille, joiden metsokanta on ollut
maakuntaan nähden hyvällä tasolla. Riistakeskuksen mukaan pienen lintumäärän pyytämisellä ei
ole pitkäaikaista vaikutusta alueen
metsokantaan, vaikka se vähentääkin lintumäärää lyhytaikaisesti. Pyynti ei liioin haittaa metson
suojelutason säilymistä.
– Kun aluetta on supistettu, pienennetään myös pyydettävien lintujen määrä 15–20:een. Tämä on

Pyynti ei ole
uhka metsokannalle.

”

Toni Hirvonen

hyvä mahdollisuus Suomelle metson arvon nostamisessa, sanoo
Finnhuntingin ammattiriistanhoitaja Toni Hirvonen Jyväskylästä.
Finnhunting Oy on paikallinen
yhteistyökumppani hankkeessa, jonka tavoitteena on palauttaa metso Puolan riistalajistoon.
Siirtoistutukset tehdään osana
EU:n Life+-metsonsuojeluprojektia. Puolalaiset ovat aiemmin
siirtoistuttaneet onnistuneesti 14
metsoa Ruotsista.
Hirvosen mukaan hanke on hyvä
esimerkki EU-maiden yhteistyöstä riistanhoidossa.
– Pyynti tapahtuu käytännössä
muutaman päivän aikana. Helppoa
se ei ole, Hirvonen kertoo.
Itse pyyntiin tulee alan osaajia
Puolasta ja avustajia Suomesta.
Kiinniotoissa käytetään haavia,
verkkoja ja kiinteitä verkkopyydyksiä. Linnut kuljetetaan lentokoneella. Linnut pyydetään keväällä
ennen pesintää, sillä syksyllä pyydettäessä niiden olisi selvittävä
ennen seuraavaa lisääntymiskautta talven yli, jolloin osa väistämättä kuolisi.
Hirvosen mukaan asiasta on jo
liikkeellä monenlaisia perättömiä
huhuja.
– Pyynti ei tapahdu kaikilla
UPM:n mailla, emmekä mene

EU-hanke
Metso takaisin
Puolaan
■ Puolan metsokanta väheni

rajusti 1970-luvulla ja laji
suojeltiin vuonna 1995. Kantaa
alettiin elvyttää tarhakasvatuksella vuosina 2009–2014,
mutta geneettisen monimuotoisuuden ja luonnossa
selviytymisen turvaamiseksi
päätettiin aloittaa luonnonvaraisen kannan siirtoistutukset.
Ruotsista siirrettiin onnistuneesti 14 lintua vuonna 2014.
■ Istutusalue on Ruszowin
metsä Bory Dolnoslaskien
alueella Länsi-Puolassa lähellä
Saksan ja Tshekin rajaa.
Lupaavien tulosten ansiosta
elvytyshanke sai rahoitusta
EU:n Life+-rahastosta vuosille
2012–2018. Hankkeen budjetti
on 5,3 miljoonaa euroa. Nyt
metsoja siirretään myös
Suomesta.
soidinalueille. Tämä ei ole uhka
metsokannalle, sillä riistakolmio
laskentojen mukaan maakunnassa on noin 13 500 metsoa, hän
sanoo.

Vastustusta hanke onkin herättänyt.
– Meillä hallitus älähti heti. Eihän
metsokanta tätä kestä. Nyt katsotaan, mitä konsteja on käytettävissä
tämän estämiseksi. Riistakeskuksen johto on ollut harkitsematon
kun on myöntänyt luvan, sanoo
Jyväskylän seudun riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Harri Nieminen.
Keuruun yhdistyksen puheenjohtaja Jari Wallin on tiukasti samoilla linjoilla. Hän epäilee
pyynnin haittaavan myös metson
soidinmenoja.
Yhdistyksen hallitus on kirjelmöinyt alueellisen riistakeskuksen
hallitukselle. Eniten närästää se,
ettei yhdistyksiltä ole etukäteen
kysytty kantaa.
– Lupa pitäisi peruuttaa, hän
sanoo.
Toisaalta Wallin tietää, että
Riistakeskus voi myöntää poikkeusluvan kannan lisäämis- ja
uudelleenistuttamistarkoituksessa riistanhoitoyhdistyksiä kuulematta.
Multian riistanhoitoyhdistys
suhtautuu neutraalisti.
– Meidän alueella se koskisi kolmen metson pyytämistä. Jos tästä
on Puolalle hyötyä, niin voihan se
hyväkin olla, sanoo puheenjohtaja
Seppo Lampinen.

Lautakunta
koulun väistötilojen kannalla
Saarijärven sivistyslautakunnan mielestä Pylkönmäen koko
koulun toiminta varhaiskasvatus mukaan lukien pitää siirtää
sisäilmaongelmien vuoksi pois
nykyisestä koulurakennuksesta. Sivistyslautakunta päätti
keskiviikkona esittää tekniselle
lautakunnalle, että se alkaisi
välittömästi valmistella väistötiloja, joiden tulisi olla koulun
käytössä ensi syyslukukauden
alkuun mennessä.
Yksi Pylkönmäen koulun
kolmesta opetusryhmästä on
jo siirtynyt entisen kirjaston
tiloihin.
Koulukiinteistön rakenteissa
on vaurioita. Kaupunginvaltuusto päättänee kesäkuussa,
peruskorjataanko vanha koulu
tai hankitaanko uusi.
Pylkönmäen koulussa on
tällä hetkellä oppilaita 54.
KOULUT

Kotkassa saa
Suomen parasta
kouluruokaa
Kotkalaiset syövät Suomen
parasta kouluruokaa. Ruonalan
koulu voitti valtakunnallisen
kouluruokakilpailun, joka
järjestettiin Gastro-messuilla
Helsingissä.
Voittomenu koostui savulohikeitosta, kasvispaistoksesta
ja lihapullakastikkeesta kiharapastalla.
Finaalissa kohtasivat Helsingin, Kotkan, Oulun, Tampereen
ja Vääksyn joukkueet. Joukkueet valmistivat kilpailukeittiöissä keiton, kasvisruoan sekä
liha-, kala- tai broileriruoan.
Finalistit valitsi esiraadissa
joukko kuudesluokkalaisia
Tapanilan koulusta Helsingistä. Oppilaat maistoivat ja
arvostelivat yhteensä yli 40
kouluateriaa.

