
 
 
 
HANKESUUNNITELMA 
 
Luonto- ja eräkeskuksen hankekuvaus: Kokoontumis- ja 
yöpymistila 
 
Pajusen Eräilijät ry. 
 
 
1. Pajusen Eräilijät ry. 
 
 
Pajusen Eräilijät ry.  on v. 1968 perustettu metsästysseura. Seura toimii 
Ruoveden pitäjän Pajulahden kylässä. Seuralla on n. 60 jäsentä. Perinteisen 
metsästysharrastustoiminnan lisäksi seura harrastaa ampumaurheilua. 
Lisäksi seuralla on perinteitä järjestää erilaisia kylätapahtumia, jotka ovat 
saavuttaneet suuren suosion. Seura on järjestänyt pitkään kylän 
pikkujoulujuhlat, kyläläisille lettukestit ja onkikilpailut seuran majalla 
Reppukarilla, uintiretkiä Kirkonkylän Palvelutalon uimahallille, retkiä 
rämessuille, pilkkikilpailut joka pääsiäinen, joulurauhan julistus metsän 
eläimille joulun alla seuran kodalla ja laskiaistapahtuma kodalla. Useimpiin 
tapahtumiin on osallistunut  60-80 henkeä, joka on likimäärin yhtä suuri 
kuin koko kylän asukasluku. Lähes kaikki kylän asukkaat ottavat osaa 
säännöllisesti ainakin johonkin ko. tapahtumaan. Tapahtumia käyttävät 
hyväkseen  kesäaikana myös kesäasukkaat.  Tapahtumat ovat pääasiassa 
maksuttomia yleisölle. 
 
Seura on rakentanut v. 2002  talkootyönä Ruoveden kunnalta 
vuokraamalleen maalle erä-kodan apurakennuksineen, jossa järjestetään 
nykyisin mm. joulurauhan julistus ja laskiaistapahtumat. Kota on palvellut 
jopa 80 vierasta yhdessä tilaisuudessa. Kota sijaitsee lähellä Näsijärven 
rantaa Tarjanneveden Huilahdella. Vuosina 2003-2005 seura toteutti POKO 
ry:n tukemana hankkeena savusaunan, saunatuvan, näkötornin ja 
luontopolun samalle alueelle. Kodan rantaan seura on rakentanut laiturin, 
joka palvelee myös kodalle vesitse saapuvia. Seura on päättänyt täydentää 



eräkeskuksen aluetta aitalla, jossa on yöpymismahdollisuus. Tarkemmat 
kuvaukset ovat liitteissä. Eräkeskuksen saunaa ja saunatupaa sekä kotaa 
käyttää  vuosittain yli 1000 vierasta. Luotopolun käyttäjiä on arviolta 
ainakin saman verran. Olemassa olevat toiminnot ovat jo tarjonneet  työtä 
ja harrastusmahdollisuuksia seuran jäsenille ja kyläläisille. Ko. toimintaa  
halutaan jatkaa  ja laajentaa. 
 
 
Seuralla on paljon aktiivista toimintaa ja hankkeella pyritään panostamaan 
toiminnan kehittämiseen. Toiminta tukee ensisijaisesti jo käytössä olevia 
toimintoja. Aktiivisesta ja onnistuneesta talkootyöstä osoituksena on em. 
eräkeskuksen, joka on vaatinut  yhteensä yli 4000 työtunnin panostuksen. 
Nyt hankkeena olevat rakennelmat vaatinevat noin 800 tunnin. 
 
Tällä hankkeella tuetaan kylän virkistystoimintaa ja luodaan edellytykset 
sen monipuoliselle jatkumiselle. Kokemuksen mukaan jotkut vieraat 
haluaisivat yöpyä eräkeskuksessa. Siihen ei ole tähän mennessä ole ollut 
mahdollisuutta. Nyt yöpymismahdollisuus halutaan järjestää.  
 
2. Tavoite 
 
Hankeen  tavoitteena on järjestää mahdollisuus yöpymiseen. Hanke 
täydentää jo olemassa olevaa kokonaisuutta. 
 
Hanke palvelee kaikenlaista luontoon liittyvää retkeilytoimintaa yhtälailla 
alan harrastajia, retkeilijöitä sekä matkailu- ja ohjelmapalveluelinkeinoa. 
Samalla hanke luo pohjaa Pajuskylän Eräilijöiden toiminnan vahvistamiselle 
ja monipuolistamiselle myös jatkossa sekä kylän yhteisten asioiden 
kehittymiselle. 
 
 
3. Mitä hankkeessa tehdään, että tavoite saavutetaan 
 
Rahoitushakemuksen kohteena olevaan hankkeeseen  kuuluu 
aittarakennuksen rakentaminen. Aitta kalustetaan niin, että siellä voidaan 
yöpyä. Rakennukseen rakennetaan sähkölämmitys. 
 



4. Hankkeen toteutus ja työnjako sekä aikataulu 
 
Hanke aloitetaan vuoden 2010 keväällä ja saatetaan loppuun vuoden 2012 
aikana.  
 
Tässä hankkeessa työ tehdään osittain talkootyönä ja osittain ostettuina 
palveluina.  
 
Varsinaisia riskejä hankkeen onnistumiselle ei hakijan taholta nähdä. 
Yhteistyö Ruoveden kunnan kanssa on maa-alueen ja hankkeen 
suunnittelun osalta ollut koko ajan myönteistä. Ruoveden kunnanhallitus 
on käynyt tutustumassa kohteeseen jo aikaisempien hankkeiden 
yhteydessä ja yhteyttä on pidetty yllä aktiivisesti eri tilaisuuksien 
yhteydessä. Ruoveden kunnanhallitus  on vuokrannut kokouksessaan 
14.10.2002 seuralle ko. alueen. Seura on esittänyt kunnalle 
vuokrasopimuksen pidentämistä vuoteen 2060 asti.  
 
Omarahoitusosuuden seura hankkii erilaisilla kampanjoilla. Tällä hetkellä  
seuran taloudellinen tilanne on kohtuullisen hyvä ja vakaa ja seuraa 
kykenee omarahoitusosuuden maksamaan kassavaroillaan. Tästä 
huolimatta seura järjestää mm. haastekampanjan rahoituksen hankkimista 
varten.  
 
Talkoot järjestetään seurassa vakiintuneella tavalla. Rakennushanketta 
ajatellen seuran jäsenistössä on käytettävissä ammattimaisia kirvesmiehiä 
ja valvontaan sekä työnohjaukseen rakennusmestari. Rakentamisen 
aikaiseen rahoitukseen seura tarvitsee lainoitusta. 
 
 
 
INVESTOINTIHANKE: KOKOONTUMIS- JA YÖPYMISTILA 
 
 
Aitta on vanha aittarakennus, joka ostetaan yksityiseltä henkilöltä. Aitta 
puretaan ja kootaan uudelleen suunniteltuun paikaan Pajusen Eräilijöiden 
eräkeskuksen alueelle. Vanhat huonokuntoiset hirret uusitaan ja muut 
puuosat, kuten ovet ja  kattorakenteet tehdään paikanpäällä uusista 
materiaaleista. Ostopalveluna joudutaan hankkimaan lisäksi  mm. 



perustusten kaivuutyöt, kattotarvikkeet, perustustarvikkeet, ikkunat ja 
ovet, sekä erilaisia pientarvikkeita. Aitta on kaksiosainen. Molempiin 
aittoihin ostetaan kahdet kerrossängyt ja pöytä. 
 
 
5. Ympäristövaikutukset 
 
 
Hankkeella ei ole merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Kunnan 
ympäristöviranomainen on ottanut kantaa jo aikaisemmin mm. jätehuoltoon 
ja jätevesienkäsittelyyn. Ko. hankkeen käytön aikana ei synny lisää 
jätevesiä, jätteitä yms. 
 
Rakennus ja rakennelmat tehdään kunnan ao. viranomaisten määräysten 
mukaan. Roskaantumisen estämiseksi eräkeskuksessa   on jo olemassa 
jätepiste.  
 
6. Kustannusarvio ja rahoitus 
 
 
Investointiosio: 
 
Aitan  rakentamiskustannukset ovat rakennussuunnitelman ja kust. arvion 
mukaan 30000 euroa 
 
Aitan  kustannukset yht. 30000 euroa 

- Tarvikkeet ja vieraat palv. 22000 
- Talkootyö   8000 

 
Rahoitus: 
 

- Poko ry  15000 
- Oma työ    8000 
- Oma rahoitus    7000 

 
 
 
 



7.   Hankekuvaus 
 
7.1 Aitta 
 
Aitta rakennetaan vuokratontille, Ruoveden kunnan omistamalle maalle. 
Vuokrasopimus  Ruoveden kunnan  ja seuran välillä on olemassa. Aitalle on 
haettu  rakennuslupa ja Ruoveden kunnan rakennustarkastaja on 
suhtautunut siihen myönteisesti ja se toteutetaan lupaehtojen mukaan. 
 
 
8. Hankkeen suunnittelun asiantuntijat ja tekijät 
 
 
Seurantaryhmä 
 
Allan Arponen  Pajusen eräilijät puh. johtaja 
Marja Houttu matkailuyrittäjä 
 
 
 
 
Allan Arponen 
puh. joht. 
Pajusen Eräilijät ry. 
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