Kauhajoen Metsästysseuralle myönnetty
Wildlife Estate –tunnuksen ottivat vastaan
Juhani Toivakka ja yhdistyksen
varapuheenjohtaja Jyri Rinne.

Kauhajoen metsästysseura teki historiaa
Wildlife Estate –tunnukset jaettiin Maanomistajien 70-vuotisjuhlissa
Kauhajoen Kainastolla on pitkään paiskittu töitä riistanhoidon ja luonnon monimuotoisuuden hyväksi.
Hyvät teot palkittiin ja Kauhajoen Metsästysseura teki historiaa. Se on ensimmäinen eurooppalainen
metsästysseura, jolle myönnettiin Wildlife Estate –tunnus.

Tunnus luovutettiin näyttävästi Maanomistajien Liiton 70-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä Helsingin
Ritarihuoneella lokakuun 30. päivänä 2015 ja tunnus on voimassa seuraavat viisi vuotta..
Palkintoja jakamassa oli Euroopan maanomistajien järjestö ELOn presidentti Christopher Buren.
Tänä vuonna WE-tunnuksen sai myös siuntiolaistila Malmgården Sjundeå. Palkinnon vastaanotti
monitoimitilan isäntä Sebastian Sohlberg.
Hänen tilallaan hoidetaan metsää ja luontoa aktiivisti varsinaisen viljelyn lisäksi. Tilan tuotto ei ole yhden
langan varassa, sillä tilan yhteydessä toimii myös
koneyritys sekä nykyään toimintansa Turussa aloittanut
Riistasiemen Oy. Tästä kertovat myös tilan maisemaa
kaunistavat näyttävät riistakasvipellot.
Sohlberg pitää tunnusta hyvänä viestinä. Se kertoo siitä,
että tilalla tehdään riistanhoitoa vastuullisesti ja
tulevaisuuteen katsoen.

- Hyviä tuloksia on haettu kokeilemalla, joilla on löydetty
uusia ratkaisuja, Sebastian Sohlberg totesi ja uskoo
viestin vastuullisuudesta vahvistuvan tunnuksen myötä.

Kauhajoen metsästysseuran puolesta tunnuksen vastaanotti varapuheenjohtaja Jyri Rinne ja riistanhoidon
aktiivi puuhamies Juhani Toivakka.
- On aikamoinen saavutus, että viidentoistatuhannen asukkaan kunnassa on metsästysseuralaisia tuhat,
totesi puheenjohtaja Pauli Kiviluoma kuultuaan siitä, että eurooppalainen tunnus tuli heille.
Kiviluoma kertoi myöskin tunnuksen haku- ja arviointiprosessin opettaneen paljon uutta, vaikka teettikin
töitä. Hän kehui myös maanomistajien, kyläläisten ja metsästysseuralaisten hyvin pelannutta yhteistyötä.
- Töitä on paiskittu yhdessä ja siitä on myös hyödytty yhdessä. On levitetty tietoa, joka on vaikuttanut
käytännön ratkaisuihin riistanhoidon eduksi.

Viiden vuoden
jatkotunnuksen ottivat
vastaan Porkkalan Anja ja
Antti Rikala, Riistakeskuksen
Laitialan mallitilan Ilkka AlaAjos ja Metsähallituksen
Palosaaren tilan puolesta
Jussi Kumpula.

Kolmelle mallitilalle WE-jatkoa
Eurooppalaisen WE-tunnuksen voi saada viideksi vuodeksi kerrallaan. Suomalaisia tunnuksen saaneita
mallitiloja on kaikkiaan nyt kahdeksan, sillä kolme vuonna 2010 tunnuksen saanutta tilaa oli hakenut jatkoa
ja myös saivat sen.
Riistakeskuksen Laitialan mallitilaa isännöivä Ilkka Ala-Ajos otti vastaan uuden jatkotunnuksen. Riistatilaa
on hoidettu mallikelpoisesti. Sinne on rakennettu kosteikkoja ja yhteistyötä on tehty ympäristön
maanomistajien kanssa. Riistakannat ovat monipuolistuneet ja maisema kaunistunut sekä monipuolistunut.
Ala-Ajoksen äänessä oli haikeutta, sillä tilan jatkoaika on varmaa vain pari vuotta eteenpäin. Sen tulevaisuus
on yksi nykyisen Suomen leikkauslistoilla pyörivistä asioista.
Jatkoa saivat myös Porkkalan kartano Lammilla sekä metsähallituksen Palosaaren mallitila.
Muut tunnuksen omaavat tilat Suomessa ovat Kulloon kylässä Kullo Gård, Kiialan kartano Porvoossa sekä
Wanantaka Janakkalassa.

Vauhtia ja riemua tapahtumaan toivat Maakansa Brothers,
jotka vauhdikkaissa lauluissaan kertoivat viljelijän ja
maataloustuottajan arjesta.

Juhlassa puhui myös ympäristö- ja
maatalousministeri Kimmo Tiilikainen. Hän
muistutti maatalouden merkityksestä muun
muassa sanomalla, että ellei olisi kotimaisia raakaaineita ei elintarviketeollisuuskaan pärjäisi.
Uusiutuvat luonnonvarat ja niiden hyödyntäminen
on Suomen vahvuus ministerin mukaan.

Markkina-arvoa
Tunnuksen voi saada viideksi vuodeksi kerrallaan. Sen saaminen ei suoraan tuo lisää euroja tilan kassaan.
Sen arvo onkin markkinoinnissa ja peeärrässä.
Ohjelman tavoitteena on osoittaa, että maanomistajat, tilanhoitajat ja metsästäjät ovat tärkeä osa tätä
luonnonhoitotyötä, joka edistää ja turvaa riistalajien lisäksi monien muiden eliölajien sekä EU:n
määrittelemien direktiivilajien tulevaisuutta.
Maailmanlaajuisena tavoitteena on pysäyttää monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä.
- Jotta se saavutettaisiin, tarvitaan käytännön arkityötä metsissä, pelloilla ja luonnossa ylipäätään,
Metsähallituksen ylitarkastaja Ahti Putaala sanoo. Hän kuuluu Wildlife Estates –ohjelman kansainväliseen
ohjausryhmään.
- Ennen statuksen saamista on sitä anoneen tilan käytävä läpi tiukka arviointi, Putaala korostaa. Hän myös
korostaa, että hakijoiden ei tarvitse olla suuria tiloja. Yhdistys ja pienempikin tila käy. Tärkeintä ovat oikeat
toimet ja vastuullisuus.
Arviointiin sisältyvät muun muassa alueen metsästyksen kestävyyden, riistanhoidon,
luonnonsuojelutoimien, eliöstön, luontoarvojen ja perinnemaisemien arviointi.
WE-tunnuksen saaneita tiloja on Euroopassa 13 maassa jo yli 180.
Teksti ja kuvat Hia Sjöblom

