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Hiiripöllö on sikäli erikoinen pöllö, että sen näkee usein päivänvalollakin.
Hiiripöllöt asettuvat pesimään usein alueille, jossa on erityisen hyvä myyräkanta.

Pöllöt ovat nyt
soitimella

Pöllöjen soidin on alkanut Kainuussa. Pimeän
tullen alkaa puputus ja huhuilu.
Marjatta Kurvinen
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yksen tapahtuman.

Lapsia todella näkyy paljon niin ladulla kuin Kammilla makkaratulien
äärellä. Liikkeelle on lähdetty perhekunnittain. Ladulla ja Kamilla näkyi
kaiken ikäisiä hiihtäjiä.
– Tuli vähän yllätyksenä, että tämä on näin suosittu heti alkuillasta.
Viime vuonna laskimme, että oli ehkä pari sataa kävijää ja sitä edellisenä ehkä 150, Loukusa kertoo.
Vajaa tunti tapahtuman aloituksen jälkeen Kammi on ääriään myöten täynnä, ladulla näkyy kymmeniä
hiihtäjiä ja urheiluopiston pysäköintipaikka on täynnä.

Varusmieskeräyksen tuotto ohjataan tukemaan saman paikkakunnan veteraaneja sekä heidän puolisoitaan ja leskiään. Keräystuottoa
käytetään esimerkiksi kotiin kuljetettuihin lounaisiin, lääkkeisiin, silmälaseihin ja kuljetusapuun.
Veteraaniliittojen varallisuus on
reilusti alle 200 euroa jäsentä kohden
Sotainvalidien Veljesliitolla oli varallisuutta jäljellä 158 euroa sodassa
vammautuneiden sotainvalidien ja
heidän iäkkäiden aviopuolisoidensa
ja leskiensä hyväksi. Suomen Sotaveteraaniliitolla varallisuutta oli jäljellä 24 euroa kutakin sotaveteraani-, puoliso- ja leskijäsentä kohti.

Vaaralliset jätteet
kotoa keräykseen

Huuhkajan huhuilua on kuultu Kajaanissa sekä Lohtajalla että Majasaaren kaatopaikan tienoilla.
Pöllöistä yleisin on helmipöllö,
jonka soidinpuputusta on kuultu
helmikuun lopulla eri puolilla Kainuuta, Kajaanissa, Kuhmossa ja
Suomussalmella.
Myös ensimmäiset viirupöllön
huhuilut on kuultu Sotkamossa, Kajaanissa ja Kuhmossa. Pari vuotta
sitten Kainuun viirupöllökanta koki
kovan kolauksen, kun nälkätalvi
näännytti monta kotiseudullaan uskollisesti huonoina myyrävuosinakin pysyttelevää pöllöä.
Hiiripöllöjen ei ole tiettävästi
kuultu soidintavan, mutta tätä päi-

väsaikaankin aktiivista pöllöä on
nähty Suomussalmella sekä Kajaanin Nakertajassa ja Ojanperällä.
Pöllöjen soidinta voi kuulla pimeän laskeuduttua, mutta pienoinen
varpuspöllö aloittaa soidinviheltelynsä jo hämärän laskeutuessa.
Tuulisella säällä kuunteluretkelle
ei kannata lähteä, koska silloin pöllöt eivät juuri ole äänessä eikä niiden
ääni edes tuulen suhinan läpi kuuluisi.
Huonoina myyrävuosina pöllöjen
soidinääniä kuuluu vähän, mutta
nyt ainakin osassa Kainuuta myyräkanta on ainakin kohtuullinen.
Pöllöjen soidintietoja tähän juttuun on kerätty Kainuun lintutieteellisen yhdistyksen ja Birdlife Suomen ylläpitämästä Tiira-palvelusta.

Ekokympistä todetaan, että kodin jäteastiaan livahtaa yhä turhan paljon
vaarallisia jätteitä. Sekajätepussien
koostumustutkimusten mukaan
kuitenkin vain prosentti sisällöstä on
vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavaa.
Pitkäaikainen neuvonta ja maksuton vastaanotto jäteasemille, apteekkeihin sekä paristojen ja akkujen
myyntipisteisiin ovat aikaansaaneet
sen, että vaaralliset jätteet päätyvät
hyvin kiertoon.
Vaarallisen jätteen vastaanoton
eri puolilla Suomea järjestävät 31
kuntien jätelaitosta.
Ekokymppi on Kainuun jätehuollon kuntayhtymä. Sillä on Kajaanissa Majasaaren jätekeskus ja lajitteluasema kahdeksalla eri paikkakunnalla.
Vaaraa ei pidä säilöä kotona. Vaarallinen jäte on jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia
aiheuttaa väärään paikkaan joutuessaan erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kodin
kaappien, varaston tai autotallin kätköistä voi löytyä energiansäästölamppuja, akkuja, tärpättiä, asetonia, bensiiniä, lääkkeitä, neuloja ja
ruiskuja, jäteöljyä, öljynsuodattimia,
maalia, liimaa, lakkaa, puunsuojaaineita, emäksisiä pesuaineita, torjunta-aineita, paristoja, happoja ja
aerosoleja, joille ei käyttöä enää ole.
Energiansäästölamppukin on siis
käyttöajan jälkeen vaarallista jätettä.
Sitä ei pidä rikkoa käytön jälkeen.
Lampun sisällä on elohopeaa kaasumaisessa muodossa.
Ekokymppi opastaa, että esimerkiksi kerran vuodessa kannattaa kerätä kodin turhat vaaralliset aineet ja
viedä keräykseen. Vaaralliset jätteet
on vietävä aina lukittuun vastaanottokaappiin tai vastaanottoon, jossa
on henkilökuntaa. Viemäri tai kodin
jätekatos eivät ole oikeita paikkoja
vaarallisille jätteille.Internetsivustolla vaarallinenjate.fi on tietoa vaarallisten jätteiden tunnistamiseen,
lajitteluun sekä lähimmän vastaanottopaikan löytämiseen.

Varoitusmerkillä merkityt ovat
aina vaarallista jätettä. Vaarallisen
jätteen vastaanottopaikkoja Suomessa on yli 400.
Lääkejätteiden sekä elohopeakuumemittareiden palautuspaikka
ovat apteekit. Yli 800 apteekissa eri
puolilla Suomea vastaanotetaan
vanhentuneita ja käyttämättä jääneitä lääkkeitä. Kuntien jätelaitokset
eli Kainuussa Ekokymppi, vastaavat
lääkejätteiden käsittelystä ja kustannuksista.
Paristot ja pienakut voivat pieninä tuntua harmittomilta, mutta niidenkin saaminen talteen säilyttäisi
kiertotaloudessa tärkeitä materiaaleja ja korjaisi ympäristölle haitalliset
aineet talteen.
Monen lähikaupan tuulikaapista
löytyykin punainen paristojen keräyslaatikko. Oikosulku- ja palovaaran
välttämiseksi paristojen navat on hyvä teipata ja etenkin litiumakkujen
navat suojata.
Myös lyijyakkujen arvokkaat raaka-aineet on hyvä saada kiertoon sekä niiden vaaralliset aineet turvallisesti talteen.
Vaarallisen jätteen vieminen keräykseen on kotitalouksille maksutonta. Maksutta vastaanotettavan jätteen määrää voidaan rajoittaa esimerkiksi kyllästetyn puun ja jäteöljyn kohdalla. Käytäntö on hyvä varmistaa oman kunnan jätelaitokselta.
Maksuton vastaanotto edellyttää lajitteluohjeiden noudattamista. Myös
oppaat ja neuvonta ovat kotitalouksille maksuttomia.
Kuntien jätelaitokset kampanjoivat parhaillaan vaarallisten jätteiden
kierrätyksen tehostamiseksi. Kampanjaa toteuttaa useita tahoja ja sitä
tukevat ympäristöministeriön lisäksi Kaupan liitto ja Kuntaliitto.

Mitä kuuluu metsäpeuroille?
Sotkamon luonto on kutsunut Luonnonvarakeskuksen metsäpeuratutkijan Antti Paasivaaran kertomaan
metsäpeuran ajankohtaisesta tilanteesta Kainuussa. Yleisölle avoin tilaisuus on torstaina 7.3. alkaen klo
18.00 Sotkamon kunnan valtuustosalissa. Tervetuloa kuulolle.
Sotkamon luonto ry:n vuosikokous pidetään tuntia ennen tilaisuutta.

Mahtaako tämä näkymä maaliskuulta 2016 jäädä ainutkertaiseksi?
Siinä oli kaikkiaan 42 metsäpeuran
vasa-vaadintokka alle 100 metrin
päässä Ontojoen Lamminpään talosta.

KuvaT: alpo Komulainen

Vieläkö tämä Ontojoella maaliskuussa 2015 kuvattu vaadin numero
468 on hengissä?

