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HANKESUUNNITELMA 04.04.2011 
 
 
Hakija   Virtain Metsästysseura ry 
 
Hankkeen nimi Monitoimikeskus, Rantakunta 
 
 
 

Tausta ja tarve: 
Ihmisten kiinnostus luontoarvojen säilyttämiseen sekä luontoeläimiä kohtaan on selvästi li-
sääntynyt. 
Kiireinen elämäntyyli luo tarvetta etsiä ympärille rauhoittavia elementtejä, mitkä voivat toi-
mia terapeuttisina elementteinä kiireisen rytmin vastapainoksi. 
Riistanhoitoa ja metsästystä harrastavien joukossa on keskusteltu tarpeesta saada tiiviimpi 
yhteistyö luontoharrastajien ja metsästäjien kesken.  Ajattelemme, että molemmilla on toisil-
leen annettavaa ja keskustelu osaltaan poistaisi väärinkäsityksiä puolin ja toisin lisäten 
hyödyllistä yhteistyötä yhteisen päämäärän luonnon ja eläimistön hyvinvoinnin ja tasapai-
non saavuttamiseksi. 
Korvenojan Nuorisoseuran tontin ympäristössä on toteutettu ”Korvenojan luontometropooli” 
nimeä kantava projekti, jota PoKo on ollut tukemassa Euroopan maaseudun kehittämisra-
haston kautta vuosina 2004 – 2006. 
Alueella on jo lintutorni, kota, pieni varasto, puulato sekä ulkokäymälä. 
Lintutornista on kehittynyt Vermasjärven monipuolisen lintujärvensä ansiosta laajojen har-
rastajaryhmien käyntipaikka. 
Perheet käyvät mielellään alueella myös kodan käyttömahdollisuuden vuoksi, yhdistäen 
luontoretket ja luonnossa ruokailun. 
Kodasta on  muodostunut myös Virtain Metsästysseuran hirviseurueen metsästyksen välillä 
tapahtuvien taukojen kokoontumispaikka. 
Edellä kerrotusta voidaan päätellä, että luontoharrastajien ja metsästäjien kohtaaminen tällä 
tontilla on jo vakiintunut. 
Virtain Metsästysseura on yksi niitä harvoja seuroja, joka hyväksyy jäsenikseen muitakin 
kuin maanomistajat ja osoittaa näin avoimuudellaan yhdeltä osalta vuorovaikutteisuuden 
suuntaan. 

 
Kohderyhmä: 
- Aktiivit luonto- ja lintuharrastajat. 
- Ns. jokamiesulkoilija, luonto- ja satunnainen lintuharrastaja. 
- Erilaiset koululaisryhmät. 
- Aikuisväestön kurssi- ja koulutustapahtumat liittyen ko. aiheisiin. 
- Riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat sekä luonnossa liikkumista harrastavat, seuran 

jäsenet ja seuran alueella vierailevat ko. harrastajat. 
- Alueen karjankasvattajien mahdolliset hätäteurastukset. 
- Erilaiset kylätoimintaan liittyvät kokoontumiset. 
 
Virtain Metsästysseura haluaa rakentaa keskuksen, jossa voidaan kerralla n. 40-50 henki-
lölle järjestää lyhyehköjä informaatio / koulitustapahtumia ensisijaisesti luonto/eläimet, riis-
tanhoito ja metsästykseen liittyvistä aiheista. 
Koulutusta voisi järjestää metsästysseura kattojärjestöineen, luontoharrastajat eri järjestö-
jensä kautta sekä paikkakunnan ja laajemmaltakin alueelta koulut oppilaineen. 
Virtain Nuorisokeskus Marttisen kanssa on valmisteilla yhteistyön kehittämisprojekti. 
 
Tavoitteet: 
- Edellä kerrotusta johtuen tavoitteena on lisätä yhteistyötä luonto-/lintuharrastajien, kylä-

läisten ja riistanhoitoa sekä metsästystä harrastavien kesken. 
- Parantaa kaikkien toimintaedellytyksiä. 
- Saada ajanmukaiset riistaeläinten käsittelytilat samaan yhteyteen. 
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- Mahdollistaa tarvittaessa myös alueen karjankasvattajien hätäteurastustila. 
Lopputuloksena saadaan mahdollisesti myönteinen ja hedelmällinen vuorovaikutus aikaan 
kuvattujen ryhmien kesken. 
Edellytykset pienimittaiselle opetustoimen harjoittamiselle sekä aikuisten, että koululaisten 
keskuudessa mahdollistuu, lisäksi näkökulma myös kansainvälisiin kontakteihin Virtain Nuo-
risokeskus Marttisen yhteistyön nuorisovaihto-ohjelmien kautta. 
Nuoria riistanhoidosta, sekä metsästyksestä kiinnostuneita voidaan kouluttaa ja opastaa ti-
loissa vastuulliseen ko. harrastustoimintaan. 
 
Toteutus- ja toimenpiteet: 
Monitoimikeskuksen arkkitehti- ja rakennesuunnitelmat laatii Suunnittelutalo S. Anttila Oy 
Virroilta. 
Rakentaminen pyritään suorittamaan pääosin talkootyönä, jotain talotekniikan kuten sähkö-
töitä ja erityistehtäviä lukuunottamatta. 
Materiaalit hankitaan kilpailuttaen, kuten myös vähäiset työsuoritukset alan toimijoilta ja 
kauppaliikkeiltä. 
Kirjanpito annetaan tarjousten perusteella Virtolaisen osaavan tilitoimiston tehtäväksi. 
Metsästysseuran jäsenistä voidaan sanoa, että omasta joukosta löytyy laaja rakentamisen 
asiantuntemus, on insinöörejä, rakennusmestareita, LVI-teknikoita, kirvesmiehiä, suunnitte-
lijoita jne., joten talkoo-osuus saadaan tarvittaessa kohotettua korkealle. 
 
Ohjausryhmä: 
Varsinaista ohjausryhmää ei hankkeelle perusteta, vaan Virtain metsästysseuran hallitus 
valitsee työryhmän keskuudestaan valmistelemaan ja johtamaan projektin suunnittelua ja 
rakentamista.  Työryhmään valitaan henkilö myös Korvenojan Nuorisoseurasta. 
 
Aikataulu: 
Monitoimikeskuksen jatkosuunnittelu käynnistetään heti kun tieto Pokon hallituksen kan-
nanotosta on saatu. 
Rakennusluvat haetaan kevään 2011 aikana. 
Rakentaminen alkaa kun rahoituspäätös on saatu, viimeistään keväällä 2012. 
Rakennus valmistuu viimeistään 08/2012. 
 
Kustannusarvio: 
Arvioimme hankkeen kokonaiskustannukseksi 170 000,- € alv. 23%. 
Arvio kustannuksista perustuu koettuihin kustannustietoihin ko. hankkeista laajuuden perus-
teella n. 150 m2. 
 
Rahoitussuunnitelma: 
Kokonaiskustannukset 170 000,- € 
Poko 50 %    85 000,- € 
Oma rahoitus   85 000,- € 
 
Oma rahoitus jakautuu seuraavasti: 
Omat varat    10 000,-  
Talkootyö    45 000,- 
Pankkilaina  30 000,- (lyhennykset hoidetaan jäseniltä vuosittain kerättävillä 

jäsenmaksujen korotuksilla) 
 
Korvenojan Nuorisoseuran osuus: 
Yhteisesti on sovittu, ettei Korvenojan Nuorisoseuraa velvoiteta miltään osin kustannusvas-
tuuseen ko. hankkeen osalta, vaan heidän osuutensa on kuitattu vuokraoikeuden luovutta-
misella hyvin kohtuullista vuokraa vastaan. 
Korvenojan Nuorisoseura tekee Virtain Metsästysseuralle tontista vuokrasopimuksen 50 
vuoden ajaksi. 
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Yhteistyöpinnat: 
- Korvenojan Nuorisoseura ry 
- Rantakunnan asukkaat 
- Paikkakunnan oppilaitokset, mm. valmisteilla oleva yhteistyö Virtain Nuorisokeskus 

Marttisen kanssa. 
- Luonto- ja lintuharrastajat 
- Kaikki ko. vuorovaikutteisuuden laajentamisesta kiinnostuneet henkilöt ja tahot. 
- Riistanhoidon ja riistametsästyksen harrastamisesta kiinnostuneet sekä oman yhdistyk-

sen, että ympäristöalueen henkilöt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


