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Kesäkokous 15.8.2021  
Seuran kesäkokous pidettiin Erä-Iitissä 15.8.2021. Jäseniä oli 

paikalla 15. Kokouksen puheenjohtajana toimi Tapio Lahtinen ja 

sihteerinä Tuula Virta.  

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

vieraskortilla saalis isännän kiintiöstä, seurataan metson 

mahdollista rauhoittamista. Suojalan tilan (81-410-5-16) alue 

rauhoitetaan kaikesta metsästyksestä maanomistajan toiveen 

mukaisesti.  

Kartat löytyvät sekä Reviiristä, https://reviiri.org/reviiri/login , 

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

myös älypuhelimella.  

Hevos- ja muidenkin eläintilojen läheisyydessä pidetään 

mielessä, että eläimet häiriintyvät herkästi ja pyydetään lupa 

metsästykseen tarvittaessa. 

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

saalis 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/ 

Hirvijahti alkaa lauantaina 9.10., jahtia vetää jaoston pj. Jouni 

Ahonen (varajohtajat Pentti Kuurne, Timo Peltonen, Niilo 

Peltonen, Eero Sievänen, Eija Helén). Hirvilupia on 17. 

Peurajahtiin (aloitus vahtimalla 1.9.) pääsee, vaikkei kuulu 

hirvijaostoon, edellytyksenä on, että osallistuu ruokintaan ja 

muuhun toimintaan. Peuralupia on kymmenen. Jahdin 

puheenjohtaja toimii Eero Sievänen, varajohtaja Tero 

Karppinen.

Yhteystietoja 

Verkkosivut:  

https://www.sarvanera.net 

 

Erä-Iitti Facebookissa: 

https://www.facebook.com/ 

eraiitti 

……………………………………… 

 

Puheenjohtaja  

Niilo Peltonen 

puh. 040 842 5197 

niilo.peltonen58@gmail.com 

 

Sihteeri Tuula Virta 

puh. 040 522 2189 

info.sarvanera@gmail.com 

 

Rahastonhoitaja, vpj 

Pertti Seimola 

puh. 0400 311 893 

pertti.seimola@gmail.com 

https://reviiri.org/reviiri/login
https://oma.riista.fi/
https://riista.fi/metsastys/metsastysajat/
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Ilvesjahti: lupia on tulossa, mutta ei vielä selvää, kuinka monta. 

Jahtiin ilmoittautumiset Leo Inkeroiselle, varamiehenä Eero 

Sievänen. 

Karhujahtiin on yksi lupa, jahti alkaa 20.8. Ilmoittautumiset Leo 

Inkeroiselle, varamiehenä Eero Sievänen. 

Muut asiat 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan kuuluva 

hanke: Varsinaista rahoituspäätöstä ei ole tullut, joten hanke 

siirtyy ensi vuoteen, tänä vuonna ei ehditä rakentamaan mitään 

ennen hirvijahdin alkua.  

Uusien jäsenhakemusten käsittely (Antero Heikkonen, Kalle 

Vilavaara, Kari Tuominen): Päätettiin ottaa yllämainitut henkilöt 

seuran koejäseniksi. Johtokunta velvoitetaan tekemään sopimus 

rajankäynnistä jahdeissa  niin, että Heikkosen seurue 

yhteisluvan perusteella metsästää omalla alueellaan, kuten 

käydyissä neuvotteluissa on keskusteltu. 

Kesäkokous hyväksyi johtokunnan ehdottaman Tauno 

Dammertin kunniajäsenyyden. 

 

JAHTIEN VETÄJÄT  
 
Hirvijahti 
Jouni Ahonen 
puh. 040 587 9934 
jouaho@windowslive.com  
…………………………………………… 
 
Peurajahti 
Eero Sievänen 
puh. 040 173 8255 
eero.j.sievanen@gmail.com  
…………………………………………… 
 
Ilves- ja karhujahti 
Leo Inkeroinen 
puh. 0400 343 222 
leo.inkeroinen@hotmail.com  
…………………………………………… 
 


