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elokuu 2017 

 

Yhteystietoja 

Verkkosivut:  

https://www.sarvanera.net 

 

Erä-Iitti Facebookissa: 

https://www.facebook.co

m/eraiitti 

……………………………………… 

 

Puheenjohtaja  

Niilo Peltonen 

puh. 040 842 5197 

niilo.peltonen@pp.inet.fi 

 

Sihteeri Tuula Virta 

puh. 040 522 2189 

info.sarvanera@gmail.com 

 

Rahastonhoitaja 

Pertti Seimola 

puh. 0400 311 893 

pertti.seimola@gmail.com 

Kesäkokous 6.8.2017  
Seuran kesäkokous pidettiin Erä-Iitissä 6.8.2017. Jäseniä oli 

paikalla 20. Kokouksen puheenjohtajana toimi Niilo Peltonen ja 

sihteerinä Tuula Virta.  

Käsitellyt asiat 
Metsäkanalintujen : metso 1 kpl, teeri 3 kpl, saalis saalisrajoitukset

isännän kiintiöstä. Seurataan metson mahdollista rauhoittamista. 

Hevos- ja muidenkin eläintilojen läheisyydessä pidetään mielessä, 

että eläimet häiriintyvät herkästi ja pyydetään lupa metsästykseen 

tarvittaessa. 

 hinta entinen 10,00 e/hlö/vrk. Suurpeto- ja Vieraskortin

hirvenmetsästyksen yhteisjahdeissa sekä luola- ja ketun 

ajometsästyksessä ei vaadita ulkopuoliselta vieraskorttia. Metsästys 

tapahtuu metsästyksen johtajan, ja pienriistan osalta paikalla 

olevan seuran jäsenen, johdolla, vastuulla ja kutsusta. Asiasta on 

tehtävä ilmoitus pienriistan osalta puheenjohtajalle tai sihteerille 

vaikka vieraskorttia ei maksettaisikaan. 

 alkaa 14.10., ilmoittautumiset olivat jo keväällä. Hirvijahti

Harjoitusammunnat Joutsan radalla torstaina 10.8. klo 17; 

syyskuun aikana pidetään ainakin kahdet harjoitukset samassa 

paikassa, hirvijaosto aikatauluttaa. 

 (aloitus 1.9.) pääsee, vaikkei kuulu hirvijaostoon, Peurajahtiin

edellytyksenä on, että osallistuu ruokintaan ja muuhun toimintaan. 

Riistanhoitoyhdistyksen  on Sarvan Erän merkkiammunnoissa

valvontavuoro sunnuntaina 27.8. klo 12.  

: lupia tulossa, ei vielä selvää, kuinka monta. Jahtiin Ilvesjahti

ilmoittautumiset Leo Inkeroiselle. Varamiehenä Toni Rasi. 

Yhteystiedot seuraavalla sivulla. 

  alkaa 20.8. Ilmoittautumiset Toni Rasille, varamiehenä Karhujahti

Leo Inkeroinen. 
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Hirvijaosto 
  
Puheenjohtaja 
Jouni Ahonen 
puh. 040 587 9934 
jouaho@windowslive.com  
…………………………………………… 
 
Ilvesjahtiín  
ilmoittautumiset 
 
Leo Inkeroinen 
puh. 0400 343 222 
leo.inkeroinen@hotmail.com  
 
Varamies Toni Rasi 
puh. 045 111 958 
golfgti1@suomi24.fi   
 
…………………………………………… 
 
Karhujahtiin 
ilmoittautumiset 
 
Toni Rasi 
puh. 045 111 958 
golfgti1@suomi24.fi 
 
Varamies Leo Inkeroinen 
puh. 0400 343 222 
leo.inkeroinen@hotmail.com 

:  Metsästäjä-lehdessä 04/2017 on tietoa Lakimuutoksia

metsästyslakiin tulevista muutoksista, joista kaikkien tulee olla 

selvillä. Lehden mukana on liite, joka kannattaa ottaa talteen. 

Muutokset astuvat osittain voimaan 1.8.2017. Osa muutoksista 

tulee kuitenkin voimaan vuoden 2018 alussa ja osa helmikuun 

2018 alussa. 

6.8.2017 suunniteltu  ei toteutunut, oli liian riistakolmiolaskenta

vähän lähtijöitä. 

  on loppusuoralla, kustannusarviossa Pieninvestointihanke

pysytään.  

Erä-Iitin  tehdään, tiistaina 15.8. telineiden piipunmuuraus

pystytys ja keskiviikkona 16.8. muuraus (säävaraus). Tarvitaan 

talkooporukkaa, ilmoittautumiset Pentti Kuurneelle, puh. 

0400 345 696  

:  Kokonaisuutena meni hyvin, keskusteltiin saadusta Rallit

palautteesta ja ideoista ensi vuodelle. Sarvan Erällä oli 

kioskioikeudet, mutta kioskeja oli muitakin. Myynti oli noin 

3000 euroa, ostolaskuja tulee noin 1700 euroa, 

toimitsijamaksuista tulee tuloja vielä lisää.  

AKK Sports Oy yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa on 

tekemässä kyselyä rallien vapaaehtoisille, toteuttajana kyselyssä 

on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Sport Business School. 

Liitteenä kyselyn oheiskirje ja tässä linkki itse kyselyyn: 

https://www.webropolsurveys.com/S/2AD9B83EDDA9F6D2.par 

Kalle Rantanen esitti teettämänsä Erä-Iitti , josta lipun

keskusteltiin vilkkaasti. Johtokunta työstää Sarvan Erän 

lippuasiaa.  

https://www.webropolsurveys.com/S/2AD9B83EDDA9F6D2.par

