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Uutiskirje 4.3.2014
Arvoisat Luonnon- ja riistanhoitosäätiön uutiskirjeen vastaanottajat.
Saitte tänään aamupäivällä JÄRKI-hankkeen ensimmäisen uutiskirjeen.
Jatkossa Luonnon- ja riistanhoitosäätiön ja Baltic Sea Action Groupin yhteisen hankkeen uutiskirje ilmestyy
muutaman kerran vuodessa, oman uutiskirjeemme kanssa samanaikaisesti. Tästä uutiskirjeestä voitte lukea
tarkemmin muun muassa Järki Luonto ja riista -osan tulevien vuosien suunnitelmista.
JÄRKI aloittaa uuden viisivuotiskauden keskittämällä voimansa kahteen teemaan
Luonnon- ja riistanhoitosäätiön sekä Baltic Sea Action Groupin (BSAG) yhteinen Järki-hanke on saanut jatkorahoituksen kaudelle 2014-2018. Rahoittajinamme ovat Sophie von Julinin säätiö sekä Louise ja Göran Ehrnroothin
säätiö. Toimintaan liittyvää viestintää rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto 2014-2015.
Hanketta toteutetaan kummankin säätiön puolella. Luonnon- ja riistanhoitosäätiössä Järki-hankkeen projektipäällikkönä on aloittanut vuoden alussa agronomi Kimmo Härjämäki. Härjämäki vastaa hankkeen luonto- ja riistateemaisista osista.
Tulevina vuosina Luonnon- ja riistanhoitosäätiössä tullaan JÄRKI -hankkeen puitteissa osallistumaan kestävän
maa- ja metsätalouden kehittämiseen, neuvontaan ja aktiiviseen tiedonvälitykseen. Vuosittain vaihtuvien
teemojen avulla nostetaan esiin maanomistajien mahdollisuuksia omistamiensa maiden luonnon- ja riistanhoitoon sekä esitellään maa- ja metsätalousalueiden ekosysteemipalveluita.
Vuosien 2014-2018 aikana tullaan testaamaan erilaisia malleja ekosysteemipalveluiden hyödyistä, tuottamisesta
ja ylläpidosta. Lisäksi selvitetään maa- ja metsätalouden tukirakenteiden toimintamahdollisuuksia näkökulmasta,
jossa maanomistajien tuottamista ja ylläpitämistä ekosysteemipalveluista voitaisiin maksaa.
Hankkeen aikana tarjotaan eväitä yksittäisille maanomistajille myös riistaelinympäristöjen hoitoon. Lisäksi
järjestämme kaikille kiinnostuneille tutustumis- ja opintoretkiä asiaan perehtyneiden maanomistajien luokse.
Seuraa JÄRKI-tapahtumia: www.jarki.fi
Jatkossa JÄRKI-uutiskirjeet löytyvät kootusti osoitteesta: www.jarki.fi/fi/uutiskirjeet

World Wildlife Day ensimmäistä kertaa 3.3.2014
YK:n Maailman luonnonvaraisten eläinten ja kasvien päivää vietettiin ensimmäistä kertaa 3. maaliskuuta 2014.
Luonnon- ja riistanhoitosäätiö osallistui myös päivän viettoon. Säätiö halusi korostaa yksilönvastuuta turisti- ja
metsästysmatkailussa: Pienilläkin valinnoilla voi olla suuri merkitys laittoman kasvi- ja eläinkaupan estämisessä.
Matkamuistoa ostaessasi tulee varmistua tuotteen eettisestä alkuperästä. Pienetkin matkamuistot voivat olla
vaaraksi uhanalaisille lajeille, sillä niiden sisältämien mahdollisien laittomien lajien osista ei ole aina helppoa saada
selvää.
Luonnon- ja riistanhoitosäätiö on jäsen International Council for Game and Wildlife Conservation –järjestössä
(CIC) sekä sen kansallisessa delegaatiossa, joissa säätiötä edustaa asiamies Heli Siitari. CIC on poliittisesti riippumaton, neuvova instanssi, jonka päämääränä on jakaa ja tuottaa tietoa luonnonvaraisten eläinten suojelusta,
kantojen hoidosta ja metsästyksestä. Kansainvälinen CIC -vuosikokous pidetään vuonna 2014 Milanossa Italiassa.
Vuosikokouksen teemana on Youth, Hunting and Biodiversity.
http://www.cic-wildlife.org/

