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Talvikokous 30.5.2021 

Seuran talvikokous pidettiin Erä-Iitissä sunnuntaina 

30.5.2021. Jäseniä oli paikalla 19. Kokouksen puheen-

johtajana toimi Tapio Lahtinen ja sihteerinä Tuula Virta.  

Käsiteltyjä asioita 

Hyväksyttiin toimintakertomus ja tilit vuodelta 2020. 

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.  

Johtokunnan vaali toimitettiin uusien sääntöjen mukaisesti. 

Niilo Pelt0nen jatkaa seuran puheenjohtaja. Erovuorossa 

olivat Pentti Kuurne ja Pertti Seimola ja heidät valittiin 

uudelleen. Johtokunnan jäsenet on lueteltu viereisessä 

palstassa.  

Valittiin tarvittavat jaostot, joiden jäsenet on lueteltu 

viereisessä palstassa. Seuran toiminnantarkastajaksi 

vuodelle 2021 valittiin Timo Peltonen, varalle Kai Kalho.  

Seuran jäsenmaksuksi vuodelle 2021 vahvistettiin 60 euroa, 

toimintavelvoitemaksuksi 60 euroa sekä liittymismaksuksi 

500 euroa.  

Aatu Karppinen hyväksyttiin seuran koejäseneksi.  

Toimintakertomus ja -suunnitelma lyhyesti 

Metsästys ja riistanhoito vuonna 2020 

• Hirvilupia oli 17,5. Metsästyspäiviä oli 23, joista saalista 
saatiin 13 päivänä. 10.10. - 9.12.2020 välisenä aikana 
kaadettiin 7 urosta, 5 lehmää ja 9 vasaa, joista 3 naarasta 
ja 6 urosta. 

• Jako-osuuksia oli 15/18 osakasta. Saaliista jaettiin 
maanomistajille vuokraerät, kaatopalat, työsuoritukset 
sekä peijaislihat. Yksi hirvi myytiin perinteisessä 
huutokaupassa ja lisäksi hirviä myytiin paloina. 

• Ilvesjahtiin oli kaksi lupaa ja molemmat käytettiin. 

• Karhujahtiin ei saatu lupaa. 

• Pienriistapyynti painottui perinteisesti jänisten ja 
pienpetojen pyyntiin. Metson kiintiö oli yksi ja teeren 
kolme. Pienpetokilpailu järjestettiin. 

• Riistakolmiolaskenta tehtiin talvella, mutta ei kesällä.

Johtokunta 2021  

pj Niilo Peltonen 
Jouni Ahonen 
Mikko Hännikäinen 
Pentti Kuurne 
Jouni Salonen 
vpj Pertti Seimola 
siht. Tuula Virta  

 

Jaostot 

Riistanhoitojaosto 

pj Leo Inkeroinen 
Eero Sievänen 
Risto Masalin 
Eemeli Karppinen 
Eija Helén 

Maanvuokrausjaosto 

pj Jouni Salonen 
Hauha: Jouni Ahonen  
Tammijärvi: Leo Inkeroinen 
Lempää: Pentti Kuurne 
(varalla Eero Sievänen ja 
Kalle Rantanen) 

Talous- ja huvijaosto 

pj Pertti Seimola 
Tuija Jokilaakso 
Pentti Norola 
Hannu Honkanen 
Eija Helén 
Tuula Virta 

Ammuntajaosto 

pj Eero Sievänen 
Hannu Honkanen 
Niilo Peltonen 
Timo Peltonen 
Seppo Aroheinä 
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• Riistapeltoja oli viisi, niille on kylvetty Diana-riista-
peltoseosta (hirvi ja kauris), kauraa sekä rehukaalia. 
Peuranruokintapaikkoja oli neljä, talviruokinnassa 
omenoita ja kauraa. Nuolukiviä kului vuoden aikana yli 
30 kpl. Jäniksille ja hirville oli tarjolla haapoja ja heiniä.  

• Kyttäyskoppeja oli kolme, joista yksi on siirrettävä. 

• Hirvieläinten seuranta suoritettiin jahdin aikana ja 
tiedot siitä toimitettiin oma.riista.fi:n kautta 
riistanhoito-yhdistykselle. Petojen seuranta suoritettiin 
ja siitä raportoitiin RHY:n petoyhdysmiehelle Tero 
Karppiselle. Varalla on ollut Eero Sievänen. 

Pienoiskiväärin ampumaharjoittelukertoja järjestettiin 

Laidonkankaan villikarjuradalla neljä ja Joutsan 

hirviradalla harjoiteltiin neljä kertaa, osallistujia oli 6-12 

kertaa kohti.  

Sarvan Erä tuli neljänneksi Rhy:n seurueiden välisessä 

kilpailussa Joutsassa joukkueella Toni Rasi, Eero Sievänen 

ja Hannu Kärnä. Itä-Päijänteen rhy:n ja Toivakan rhy:n 

välisessä kisassa Toni Rasi oli neljäs ja joukkueena Itä-

Päijänne voitti. 

Luhanka cupin hirvenjuoksun juoksusarjaan osallistui Eero 

Sievänen ja kävelysarjaan viisi henkilöä (Jouni Sievänen, 

Jesse Järvinen, Toni Rasi, Mikko Hännikäinen ja Kai 

Kalho). Keski-Suomen piirimestaruuskisoissa Eero 

Sievänen juoksi hirvenjuoksussa 70-vuotiaitten sarjassa 

toiseksi. Suur-Savon "koronacupissa" Eero tuli toiseksi. 

Riistanhoitoyhdistyksen valtuuttamina ammunnanvalvojina 

toimivat Niilo Peltonen, Timo Peltonen ja Pertti Seimola.  

Vieraskortin hinta oli 10 euroa, kortteja myytiin noin 20 

kpl. Kesäkokouksessa päätettiin, että myös hirvenmetsäs-

tyksessä 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. 

Aiemmasta poiketen hirvenmetsästyksen yhteislupaa 

haettiin Antero Heikkosen hirviseurueen kanssa. Yhteensä 

hehtaareita on seurueella 1400 ja Sarvan Erällä 5200. 

Etelärajan sopimukset on uusittu maanomistajien kanssa 

suoraan vanhalla periaatteella, rajat eivät muuttuneet. Muut 

rajat pysyvät myös entisellään toistaiseksi. 

Hirvijaosto 

pj Jouni Ahonen 
Jäseninä hirvimiehet, jotka 
maksavat osuusmaksun 
vuonna 2020 
 

Kiinteistöjaosto 

pj Pentti Kuurne 
Tuula Virta 
Kai Kalho 
Eero Sievänen 
Kalle Rantanen 
 

Yhteystietoja 

Pj Niilo Peltonen 
puh. 040 842 5197 
niilo.peltonen58@gmail.com 
 
Sihteeri Tuula Virta 
puh. 040 522 2189 
tuju.virta@kolumbus.fi 
 
Erä-Iitin yhteyshenkilöt: 
Tuula Virta 
puh. 040 522 2189 
tuju.virta@kolumbus.fi 
 
Eero Sievänen 
puh. 040 173 8255 
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Erä-Iitti 
• Erä-Iitin rakennuksia käytettiin vuokraustoiminnassa ja seuran omana sekä muiden 

järjestöjen kokoustilana.  

• Kota oli vapaassa käytössä kaikille liikunnan ja metsästyksen harrastajille. 

• Lahtivaja ja kylmiö oli seuran hirvijaoston käytössä. Vajassa suoritettiin kolarieläinten 
käsittelyä ja vähän muuta teurastusta.  

• Erä-Iittiin hankittiin ilmalämpöpumppu. 

• Erä-Iitin vuokraushinnat pidetään entisellään. Hinnat löytyvät verkkosivuiltamme 
Hintatietoja-linkistä osoitteesta: http://www.sarvanera.net/era-iitin-vuokraus. 
Varauskalenteriin pääsee etusivun kalenterista.   

Maanvuokraus 

Maanvuokrausjaostolla on ollut neljä kokousta. Sopimuksia on uusittu tarpeen mukaan. 

Sustullin erän sopimusta tarkennettiin niin, että maanvuokraussopimukset tehdään jatkossa 

voimassaolevan rajasopimuksen mukaan suoraan maanomistajien kanssa. Kivisuontien 

Tammiharjun kohdalla on tehty sopimus yhteisestä rajasta Matti Riitaojan hirviseurueen 

kanssa. 

Muut asiat 

• Pilkkikisoja ei pidetty huonon jäätilanteen vuoksi. 

• Hirvipeijaisia ei pidetty koronatilanteen vuoksi. 

• Hannu Kärnä on hirvikoetuomari.  

• Seuran ulkoilureitin vuokrasopimuksiin perustuvaa latupohjaa on pidetty kunnossa. 

• Tero Karppinen on seuran SRVA-yhdysmies Tammijärvellä. Varalla on Pertti Seimola. 

• RHY:n hirvi- ja karhunmetsästyskokoukseen osallistui Niilo Peltonen.  

• Metsästyksen valvojana toimivat Pertti Seimola ja Timo Peltonen. He ovat myös 
valantehneitä metsästyksen valvojia seurassa.  

• Luhangan kunnan sivistyslautakunta on myöntänyt Sarvan Erälle sivistystoimen palkinnon 
2020. Palkintosumma on 500,00 euroa. 

• Viisi Sarvan Erän jäsentä osallistui Suomen lajitietokeskuksen järjestämään 
vesilintulaskentaan keväällä 2020. 

• Talvikokouksessa päätettiin hyväksyä Tauno Dammert kunniajäseneksi, kesäkokouksessa 
otetaan asia esille tarkemmin.  

• Karttoja on hankittu, iso kartta lisätään hirvitallin seinälle, siihen voidaan tehdä 
merkintöjä, jotka ovat poispyyhittäviä. Tuvassa on seinällä kehystetty kartta ilman 
kiinteistörajoja.  

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan kuuluva hanke 

Toimintakertomuksessa tammikuulta 2021 esitelty hankesuunnittelu on talvikokouksen 

siirtymisestä huolimatta edennyt ja laajentunut. Päätettiin rakentamishankkeen hakemuksen 

tekemisestä kylmä- ja lihankäsittelytilojen uusimisen ja hirvienkuljetuslaitteiston osalta.  

Suunnitelmat hankkeesta on tehty jo aika pitkälle. Vanhat lihankäsittelytilat puretaan, 

rakennetaan uusi kylmiö, vanha navetta otetaan käyttöön ja lihankäsittelytilasta tulee lämmin 

tila. Hygieniasäännöt otetaan huomioon ja tehdään voimassa olevien määräysten mukaiset 

tilat.  

http://www.sarvanera.net/era-iitin-vuokraus
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Hakemus on viivästynyt aiotusta valtion viraston byrokratiasta johtuen. Hankeaikataulu on 

kolme vuotta 1.7.21 - 30.6.24. Kustannusarvio noin 66.000 euroa sekä lisäksi talkootyön osuus 

noin 10.000 euroa. Kustannuksista saadaan takaisin 70 % EU:n maaseuturahastosta, mikäli 

hakemus hyväksytään. Puuttuva osuus saadaan kokoon hirvenlihan myynnillä ja oman työn 

osuudella. Vetäjänä toimii ulkopuolinen rakennusmestari.  

Kokous hyväksyy hankkeen edellyttäen, että hankehakemus hyväksytään. 

 

Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2021 mm.: 

Metsästys ja riistanhoito: 

• Pidetään riistanhoito hyvällä, toimivalla tasolla. 

• Järjestetään seuran sisäinen pienpetokilpailu. 

• Riistakolmiolaskenta talvella. Vesilintujen laskenta keväällä ja syksyllä.  

• Hirvi-, peura-, ilves- ja karhujahdeissa pyritään yhteislupaan. 

• Järjestetään pienriistan osalta yhteisjahteja.  

• Tornien rakentamista ja siirtoja keväällä ennen heinän kasvua. 

• Harjoitellaan aktiivisesti ampumista Laidonkankaalla ja Joutsassa. Osallistutaan Rhy:n 
seurueitten väliseen kisaan. 

• Myydään huutokauppahirvi sekä 1-3 hirveä palasteltuna. 

• Panostetaan peurojen ja kauriiden metsästykseen. 

Ammunta 

• Osallistutaan joukkueella RHY:n hirvikisaan. Järjestetään harjoitusammuntoja Luhangan 
Laidonkankaan radalla sekä Joutsan hirviradalla.  

Erä-Iitti 

• Kiinteistön normaalit vuosikorjaukset tehdään. Mikäli edellämainittu Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelmaan kuuluva hanke toteutuu, laajennetaan hirvitallia ja sen 
kylmätiloja.  


