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Kesäkokous 12.8.2018  
Seuran kesäkokous pidettiin Erä-Iitissä 12.8.2018. Jäseniä oli 

paikalla 23. Kokouksen puheenjohtajana toimi Niilo Peltonen ja 

sihteerinä Tuula Virta.  

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

vieraskortilla saalis isännän kiintiöstä, seurataan metson 

mahdollista rauhoittamista. Hevos- ja muidenkin eläintilojen 

läheisyydessä pidetään mielessä, että eläimet häiriintyvät herkästi 

ja pyydetään lupa metsästykseen tarvittaessa. Kartat löytyvät 

Omariista-palvelusta, https://oma.riista.fi, jossa ne näkyvät myös 

älypuhelimella. Jouni Salonen esitteli kartat näytöltä. 

Käytäntö pysyy entisenä, eli 10 euroa/päivä ja saalis Vieraskortti : 

isännän kiintiöstä. Päätettiin, että myös hirvenmetsästyksessä 

seuraan kuulumaton aseellinen henkilö maksaa vieraskortin. 

Suurpeto- ja hirvenmetsästyksen yhteisjahdeissa sekä luola- ja 

ketun ajometsästyksessä ei vaadita ulkopuoliselta vieraskorttia. 

Tuolloin 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. 

Syksyn jahdit 

Metsästysajat lisätietoineen löytyvät linkistä 

https://riista.fi/metsastys/metsastysajat 

 alkaa 13.10., ilmoittautumiset olivat jo keväällä. Hirvijahti

Harjoitusammunnat Joutsan radalla perjantaina 17.8. klo 17. 

Seuralta osallistuu joukkue rhy:n hirvikisaan 19.8.2018. Hirvilupia 

on 16.  

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

edellytyksenä on, että osallistuu ruokintaan ja muuhun toimintaan. 

Ilmoittautumiset Eero Sieväselle (yhteystiedot seuraavalla sivulla). 

Peuralupia on kolme.  

Yhteystietoja 

Verkkosivut:  

https://www.sarvanera.net 

 

Erä-Iitti Facebookissa: 

https://www.facebook.com/

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 

https://oma.riista.fi/
https://riista.fi/metsastys/metsastysajat
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Hirvijaosto 
  
Puheenjohtaja 
Jouni Ahonen 
puh. 040 587 9934 
jouaho@windowslive.com  
…………………………………………… 
 
Peurajahtiín  
ilmoittautumiset 
 
Eero Sievänen 
puh. 040 173 8255 
eero.j.sievanen@gmail.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 

 

: lupia on tulossa, mutta ei vielä selvää, kuinka monta. Ilvesjahti

Jahtiin ilmoittautumiset Leo Inkeroiselle. Varamiehenä Toni 

Rasi. 

  alkaa 20.8. Ilmoittautumiset Toni Rasille, Karhujahti

varamiehenä Leo Inkeroinen. 

Muut esilletulleet asiat 
Suunniteltu   ei toteudu kesällä, mutta riistakolmiolaskenta

talvilaskenta tehdään. Pentti Sorvali luopuu vetäjän hommasta, 

uudeksi vetäjäksi valittiin Timo Peltonen. 

 on saatu päätökseen. Rahaa saatiin Pieninvestointihanke

yhteensä 4915 euroa, kuluja oli 8197 euroa.  

 on tulossa lisää seuran alueelle. Niilo Lammasaitauksia

Peltonen ja Kalle Rantanen käynnistävät projektin, jossa tehdään 

väliportteja aitauksiin.  

Riistanhoitokilpailujen palkinnot vuodelta 2016 ja 2017 jaettiin,  

ostokortteja Tokmannille. Vuonna 2016 Tauno Dammert oli 

voittaja, Risto Masalin toinen, Kalle Rantanen kolmas, Pentti 

Norola neljäs ja 2017 voittaja Risto Masalin, Leo Inkeroinen 

toinen, Kalle Rantanen kolmas, Pentti Norola neljäs. 

 on Trackerin panta, johon voidaan hankkia Seuran pantana

yksittäisiä lisenssejä edullisemmin seuran yhteislisenssi. Jouni 

Salonen voi hankkia sen, jos osallistujia on minimissään 10.  

: keskusteltiin puiden hankkimisesta ostamalla. Polttopuut

Johtokunta päättää mahdollisesta hankinnasta. 


