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Rakenna tai korjaa
EU-avustuksella
Äskettäin käynnistynyt EU:n maaseudun uusi ohjelmakausi
tarjoaa uusia varoja metsästysseuran kehittämiseen.
TEKSTI: JASKA SALONEN | KUVA: KIMMO KARVINEN

J

ahti kyseli taannoin metsästysseuroil- puolet, kunnan avustusta 25 prosenttia ja ja minkälaisista rahoista on kyse menota kokemuksia julkisin varoin tehdyistä loppu seuran omaa panostusta. Tästä seu- puolella? Yleensä homma vaatii vielä sithankkeista. Lehti sai tietoja noin kym- ran osuudesta saattoi reilusti yli puolet olla keän paperinpyörittäjän. Mistään rakettimenestä erilaisesta kohteesta, joihin vastikkeetonta työtä ja vain pieni osa ”ko- tieteestä ei kuitenkaan ole kyse. Uuden ohjelmakauden ”teemahankkeista” kannattaa
oli saatu julkista avustusta joko suoraan vaa” rahaa.
Huomioitavaa on, että maksatukset tu- tiedustella oman alueen Leader-ryhmältä.
kaupungilta/kunnalta tai paikallisen Leader-toimintaryhmän puoltamana alueen livat aina jälkikäteen, joten työt aloitettiin Niissä byrokratia hoituu Leader-ryhmän
ELY-keskuksesta. Monesti avustusta oli pankkilainalla. Yhdessä isossa hankkeessa kautta ja tuensaajat pääsevät vähemmällä.
saatu molemmilta. Yleensä hanke liittyi jo- oli ennakkoa maksettu 20 prosenttia pääHaku on auki
tetystä avustuksesta.
tenkin seuran kiinteään omaisuuteen.
Yleisin avustuskohde oli joko metsäsMaaseudun uuden ohjelmakauden rahaa
tysmajan kunnostaminen, laajentaminen Hyvä hakemus
on nyt jaossa, komissio on päätöksensä
tai uuden tekeminen. Myös lisärakennus- Yleensä seuran hanke lähtee porukan tehnyt. Hakemukset tehdään sähköisesti, ja
ten (kota/sauna) tai riistankäsittelytilo- ideasta. Kun suunnittelette hanketta, ot- tuet haetaan Hyrrä-verkkopalvelun kautta.
jen rakentamiseen tukea oli haettu ja saa- takaa aina yhteyttä Leader-ryhmänne toi- Sivustolla on hyvät ohjevideot.
tu. Hankkeiden koko vaihteli. Pienin oli 16 mistoon. Selvittäkää etukäteen noin suuSähköiseen hakuun tarvitaan Y-tun000 euroa ja suurin 178 000 euroa.
rin piirtein hankkeen tarve, tausta ja ta- nus, ja seurat, joilla on pelkkä rekisteritunEdellisellä kaudella ELY-keskusten voitteet. Miten se aiotaan toteuttaa, ja mi- nus, voivat hakea Y-tunnuksen rekisteröimyönteisissä päätöksissä tuesta yleis- tä riskejä siihen voi sisältyä? Onko alueella tymällä Patentti- ja rekisterihallituksen ylhyödylliseen investointihankkeeseen oli muita hyötyjiä, millä aikataululla edetään läpitämään kaupparekisteriin tai johonkin
perusteluina paikallisen LeaVerohallinnon rekisteriin. Lider-toimintaryhmän puolto.
säksi palvelussa luodaan KatTässä tärkeimpänä korostui
so-tunnukset, käytännössä siis
Lisätietoa:
hankkeen sopiminen kunkin
seuran nimenkirjoittaja vaaditoimintaryhmän kehittämistaan. Tähän kaikkeen saatte
Hankehakemuksen jättäminen: www.mavi.fi/hyrra
ohjelmaan ja sen tavoitteisiin.
myös apua omasta toimintaLeader-toimintaryhmät: leadersuomi.fi/fi/leader-ryhmat
Y-tunnuksen hankkiminen yhdistykselle: www.prh.fi
Yhdessäkään hankkeessa
ryhmästänne.
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä: www.ytj.fi
avustus ei ollut 100 prosenttia
Nyt uuden ohjelmakauden
kuluista, vaan aina vähintään
alussa on loistava tilaisuus
Pääset tutustumaan kätevästi oman alueesi metsästys- / riistahankkeisiin
talkootyö eli vastikkeeton työ
laittaa oman metsästysseuran
Googlen kautta laittamalla hakusanaksi ”Hankerekisteri Leader”. Valitset
oli kirjattu auki. Yleistäen voiehkä hautumassa ollut hanke
vain oman alueen ja erilaisia hakusanoja.
si sanoa, että EU-rahaa oli noin
vireille.
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Metsästysseura toteutti
hankkeena kosteikon rakentamisen. Vaikka paperityötä
riitti, se kannatti.
TEKSTI: HIA SJÖBLOM
KUVA: SAMI KARPPINEN

V

anha turpeennostoalue muutettiin riistaa ja lintuja kuhisevaksi noin 40 hehtaarin kosteikkoalueeksi Viitasaarella. Teerilammen Jahtimiehet olivat asiassa aloitteellisia. Töitä jouduttiin tekemään ja byrokratian viidakossa väännettiin, mutta raataminen kannatti.
Näin vakuuttaa Jahtimiesten sihteeri
Antti Paananen, joka kertoo syksyn onnistuneista yhteisjahdeista. Saalista tuli. Kunnostus ja ruokinta tuottivat tulosta.
– Kanalintukausi oli huono, mutta vesilintujen määrä kasvoi huomattavasti. Sinisorsa, tavi, telkkä ja haapana ovat arkea
Saarisuolla.
Suosiosta kertoo myös alueen reunalle
pystytetyn lintutornin vieraskirja, jossa kirjauksia on satoja.
Metsästäjien lisäksi paikan ovat löytäneet retkeilijät ja lintuharrastajat ja luontoalan opiskelijat.

Vapolta konevoimaa
– Vapo lopetti turpeenoton alueella kymmenisen vuotta sitten. Alueella oli pieni
luontainen kosteikko, joka houkutteli riistalajeja. Otimme yhteyttä Vapoon, joka
lähti mukaan hankkeeseen, Paananen kertoo muutaman vuoden takaisista ajoista.
Vapolla oli ennallistamisvelvollisuus
ja se hoiti käytännön kaivuut konetyönä.
Suomen Riistakeskus vastasi kosteikon
suunnittelusta Kotiseutukosteikko Life +
-hankkeen kautta.
Teerilammen Jahtimiehet teki vuokrasopimuksen Vapon kanssa ja otti yhteyttä
alueensa Leader-ryhmään, Viisariin. Pai-

kalle haluttiin rakentaa lintutorni, grillikatos, puucee ja parkkipaikka.
Jahtimiesten sihteeri myöntää, että tässä vaiheessa yhdistyksen puuhamiehille kasaantuneen paperityön määrä tuntui välillä
liiankin kuormittavalta.
– Mutta se myös opetti paljon. Kannatti puurtaa.

Lisää talkootunteja
Teerilammen Jahtimiehet on alueen vuokraaja ja samalla sille lankeaa riistan ja
alueen hoito. Se tarkoittaa talkootunteja.
Kosteikon vedenpintaa seurataan, kosteikkoja on kunnostettava, ja määrävälein tar-

Ympäristökorvauksia metsästysseuroille

M

aaseudun uuden ohjelmakauden tukipolitiikan pääpaino on ympäristössä.
Rekisteröidyt metsästysseurat voivat hakea investointitukea esimerkiksi sorsien poikastuottoa parantavien kosteikkojen rakentamiseen.
Maaseutuviraston nettisivuilla www.mavi.fi julkais-

taan kevään aikana hakuopas.
Tulossa:
Hakija voi olla viljelijä tai
rekisteröity yhdistys (siis
myös metsästysseura
r.y.) sekä kosteikkotuissa
vesioikeudellinen yhteisö.
J Investoinnin toteutusaika
2 vuotta, hoitosopimuksen kesto 5 vuotta.
J

J

J

J

Ympäristösopimukset ja
investointihakemukset
käsitellään ELY-keskuksessa.
Pienin lohkokoko 5 aaria,
ja pienin sopimusala 0,3
hehtaaria.
Ympäristösopimuksen ja
-investoinnin tekeminen
ei edellytä sitoutumista
ympäristökorvausjärjestelmään.

Saarisuon kosteikko tehtiin vuosina 2011-2012 entiselle turpeenottoalueelle. Vapo vuokrasi metsästysoikeudet Teerilammen Jahtimiehille.
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Saarisuon kosteikko
nousi turpeesta
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vitaan muitakin huoltotoimia. Jatkuviin töihin kuuluvat riistanhoidon lisäksi polttopuuhuolto, rakennelmien kunnostus ja hoito.
– Lisäksi teemme tehostettua pienpetopyyntiä, mitä varten
olemme rakentaneet metsästysseuran käyttöön keinulautaloukkuja. Talkootöinä rakensimme myös
keinoluolaston, joka helpottaa supien ja kettujen pyyntiä alueelta.
Alueen asukkaat ovat olleet mukana hommissa muun muassa rakentamalla telkän ja muiden lintujen pönttöjä kosteikon tuntumaan.

Lintumies laskee
Hoitovelvoitteisiin on kirjattu
myös lintulaskenta, joka tehdään
neljä kertaa vuodessa. Sekin hoituu hienosti, kun jyväskyläläinen
lintuharrastaja mökkeilee alueella.
– Hän seuraa muutenkin lintukantoja ja niiden kehitystä. Viime
keväänä Saarisuon lintutorni oli
mukana Bird Lifen Tornien Taistossa, missä kahdeksan tunnin aikana lintutornista laskettiin 46 eri
lajia.
– Alueella on myös lokkiyhdyskunta, joka toimii erinomaisena äänipelättimenä ja riistalintujen suojana, Antti Paananen toteaa.
Riistakamera kertoo, että kurjet
ja tavi viihtyvät sinisorsien seurana. Kuvaajien kamerat ovat ikuistaneet alueen yllä lenteleviä suohaukkoja. Paananen kertoo, että alueella on nähty myös harvinaisuuksia, kuten amerikantavi ja
mustakurkku-uikku.
Paananen kannustaa muitakin
metsästysyhdistyksiä hakemaan
riistan- ja luonnonhoitoon korvauksia, vaikka se työlästä onkin.
– Osa selvityksistä turhautti. Oli
vaikea tietää etukäteen, miten lintutorni vaikuttaa matkailuun, viihtyvyyteen tai alueen työllisyyteen.
Vastaukseksi ei riittänyt, että vaikutukset ovat myönteisiä.
Paananen toivookin lisää neuvontaa ja opastusta hankehaun
käytännön toteuttamiseen.
Luonnon- ja riistanhoitosäätiön
projektikoordinaattori Kimmo Härjämäki kiertää kertomassa uuden
ohjelmakauden mahdollisuuksista.
Tilaa hänet vaikka metsästysseuran
vuosikokoukseen. kimmo@
luontojariista.fi, 044 558 5015.

62

Jahti 1/2015
J

Ylläpito ja
markkinointi

Rohkeasti
rappusiin

Hanke on tuottanut jotain,
mutta työ jatkuu, monipuolistuu ja alkaa tuottaa
tuloksia. Onnea!

Raportointi

TEKSTI: HIA SJÖBLOM
PIIRROKSET: JUHA HELLSTRÖM

Paperit kahisevat, mutta
raporttiin on hyvä panostaa.
Se auttaa toteuttajiakin
tulevaisuudessa.

M

etsästysseurassa syntyy hyvä idea riistan- ja
luonnonhoitoa edistävään tekoon. Rakentaisimmeko
kosteikon? Entä lintutornin? Järjestäisimmekö ruokintaa? Pykäisimmekö eväskatoksen?
Tekijöitäkin löytyy, mutta rahallinen tuki ei olisi pahitteeksi.
On syytä lähteä rohkeasti kiipeämään hankkeiden
portaikkoon.
Rekisteröidyt metsästysseuratkin voivat hakea
ympäristökorvauksia,
-investointeja ja Leaderhanketukia.
On hyvä muistaa, että vasta
päätöksen jälkeen
aloitetut toimenpiteet ovat rahoituskelpoisia.

Toteutus
Tässä viimeistään alkaa fyysinen
Tä
työ, toteutus ja seuranta.

Hankepäätös
Jos se on myönteinen, huudetaan hurraa!
Jos se on kielteinen, pitää palata alkuun.

Hakemus
Hankehakemuksen tekemiseen
kannattaa panostaa. Se
on ratkaiseva.

Huolellinen
valmistelu
Perusteellinen pohdinta, jonka
Pe
pohjalta
pannaan paperille hankpoh
keen sisältö, kustannusarviot
sekä vastuunjako.

Mistä kaverit?
Perusteellinen idean testaus,
pohdinta
ja hankekumppaneitten
p
kartoitus.
Kun tahto ja tavoite ovat
ka
selvillä,
kannattaa ottaa yhteyttä
s
sopivaan Leader-ryhmään.
www.jarki.fi

Loistava
idea!
Aloita tästä!

