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Johtokunta 2020  

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 Tauno Dammert ja 
Kalle Rantanen) 

Talous- ja huvijaosto 

pj Pertti Seimola 
Tuija Jokilaakso 
Tauno Dammert 
Hannu Honkanen 
Eija Helén 
Tuula Virta 

Ammuntajaosto 

pj Eero Sievänen 
Hannu Honkanen 
Niilo Peltonen 
Timo Peltonen 
Seppo Aroheinä 
Toni Rasi 

Talvikokous 26.1.2020  

Seuran talvikokous pidettiin Erä-Iitissä sunnuntaina 

26.1.2020. Jäseniä oli paikalla 15. Kokouksen puheen-

johtajana toimi Tapio Lahtinen ja sihteerinä Tuula Virta.  

Käsiteltyjä asioita 

Hyväksyttiin toimintakertomus ja tilit vuodelta 2019. 

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.  

Johtokunnan vaali toimitettiin uusien sääntöjen mukaisesti. 

Niilo Pelt0nen jatkaa seuran puheenjohtaja. Erovuorossa 

olivat Jouni Salonen ja Tauno Dammert. Johtokunnan jäsenet 

on lueteltu viereisessä palstassa.  

Valittiin tarvittavat jaostot, joiden jäsenet on lueteltu 

viereisessä palstassa. Seuran toiminnantarkastajiksi 

vuodelle 2020 valittiin Kai Kalho, varalle Leo Inkeroinen, ja 

Timo Peltonen, varalle Eero Sievänen.  

Seuran jäsenmaksuksi vuodelle 2020 vahvistettiin 60 euroa, 

toimintavelvoitemaksuksi 60 euroa sekä liittymismaksuksi 

500 euroa.  

Väinö Tammisen jäsenhakemusta ei hyväksytty.  

Toimintakertomus ja -suunnitelma lyhyesti 

Metsästys ja riistanhoito vuonna 2019 

 Hirvilupia oli 19,5. Metsästyspäiviä oli 31, joista saalista 
saatiin 15 päivänä. 12.10. - 26.12.2019 välisenä aikana 
kaadettiin 8 urosta, 4 lehmää ja 14 vasaa, joista 6 naarasta 
ja 8 urosta. 

 Jako-osuuksia oli 17/19 osakasta. Saaliista jaettiin 
maanomistajille vuokraerät, kaatopalat, työsuoritukset 
sekä peijaislihat. Yksi hirvi myytiin perinteisessä 
huutokaupassa ja lisäksi hirviä myytiin paloina. 

 Ilvesjahtiin saatiin yksi lupa, jahti alkoi 4.1.2020, ilves 
kaadettu. 

 Karhujahti. Itä-Päijänteen riistanhoitoyhdistyksen 
alueella oli yhteisluvalla yksi lupa, joka käytettiin. 

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

 Riistakolmiolaskenta tehtiin helmikuussa.
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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 
 
Kalle Rantanen 
puh. 0400 543 134 
kalle.j.rantanen@gmail.com 

 Riistapeltoja oli viisi, niille on kylvetty Diana-riista-
peltoseosta (hirvi ja kauris), kauraa sekä rehukaalia. 
Peuranruokintapaikkoja oli neljä, talviruokinnassa 
maissia, omenoita, kauraa ja porkkanoita. Nuolukiviä 
kului vuoden aikana yli 20 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 

Laidonkankaalla neljä. Joutsan hirviradalla harjoiteltiin 

neljä kertaa. Osallistuttiin sekä hirvenjuoksuun että 

hirvikävelyyn.  

Sarvan Erä tuli viidenneksi Rhy:n seurueiden välisessä 

kilpailussa Joutsassa joukkueella Toni Rasi, Niilo Peltonen 

ja Eero Sievänen. Henkilökohtaisissa Toni Rasi oli sijalla 

kaksi.  Toni Rasi osallistui myös Itä-Päijänteen rhy:n ja 

Toivakan rhy:n väliseen hirviammuntakilpailuun Toivakan 

joukkueessa. 

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 hirven-

metsästyksessä 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. 

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.  

 Talon vintille valmistui seuran omaan käyttöön 
tarkoitettu varastotila asiakirjoille ja pientarvikkeille.  

 Pihavalaistusta tehostettiin. 
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Maanvuokraus 

Keväällä Suomen riistakeskus pyysi kirjallisen 

lisäselvityksen päällekkäisistä alueista naapuriseurojen 

kanssa. Kyse oli melko pienistä, yhteensä noin 11 

hehtaarin alueista. Kaikille löytyi syy ja korjattu alue 

toimitettiin PDF:nä riistakeskukselle. 

Päijänteen vesialue ja Syrjäjärvi liitettiin Sarvan Erän 

metsästysalueeksi. 

 

 

 

 

Muuta: 

 Pilkkikisat pidettiin maanantaina 31.1.2019 Hauhalla. Kisoihin osallistui 56 henkilöä. 
Vetäjänä toimii talous- ja huvijaosto.  

 Hirvipeijaiset pidettiin Tammisuojassa lauantaina 2.11.2019. Peijaisissa kävi noin 160 
henkeä, talkooväkeä oli toistakymmentä 

 Kenneltoiminta: Seuran alueella järjestettiin suomenajokoirien kaksipäiväinen SM 
marraskuussa. Kumpanakin kisapäivänä jokaisella koiralla oli kaksi kilpailuerää, joiden 
tulosseurantaa hoiti kaksi tuomaria. Koiranomistajan lisäksi paikalla oli alueiden tuntijoina 
oppaat Sarvan Erästä. Oppaina toimivat Niilo Peltonen ja Pentti Kuurne. Kokonaisuutena 
Kilpa-19 oli oppaillekin hieno kokemus. Järjestäjät kehuivat Sarvan Erän maastoja 
hienoiksi ja koirille turvallisiksi. Jatkossakin kisamaastoilla on kysyntää kilpailu- ja 
koemaastoina. Lisätietoa kisoista on oheisessa kirjoituksessa.   

 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.  

 

Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2020 mm: 

 Pilkkikisat oli tarkoitus pitää keväällä, mutta jäätilanteen vuoksi johtokunta päätti 
helmikuisessa kokouksessaan, että niitä ei pidetä.  

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.  
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 Tornien rakentamista ja siirtoja keväällä ennen heinän kasvua. 

 Rakennetaan silta Kurkimäen taakse helpottamaan passeihin menoa Myllypellon puolelta. 

 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.  

 Koiratarha pystytetään.  

 Riihitallilla asennetaan ovet ja seinät korjataan.  

 Varasto järjestetään.  

 Navetta-varaston lattia tasataan, murskesora pinnalle.  

 Lahtivajaan tehdään hyllyt.  

 Talon ullakko siivotaan ja varasto "kalustetaan". 

 

Lisää kalenteriisi 

 Talkoot Erä-Iitissä lauantaina 2.5.2020 klo 10 alkaen. Työvarustus päälle, paikalla tarjoilua.  

 

Huom! Pilkkikisoja ei pidetä huonon jäätilanteen vuoksi.  
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KILPA -19 (SUOMEN AJOKOIRIEN SM-KILPAILU) 

Kilpailun järjestysvastuu  Keski-Suomen ajokoirayhdistys 

Kisapäivät Kilpa-19 9.11. ja 10.11. 

 Naisten kilpa  23.11. 

 

Kilpailu oli kaksipäiväinen. Kumpanakin kisapäivänä jokaisella koiralla oli kaksi kilpailuerää, joiden 

tulosseurantaa hoiti kaksi tuomaria. Koiranomistajan lisäksi paikalla oli alueiden tuntijoina oppaat Sarvan 

Erästä. Oppaina toimivat Niilo Peltonen ja Pentti Kuurne. 

Kilpa-19 -kisaan oli karsintojen jälkeen päässyt mukaan 12 Suomen ajokoiraa koko Suomesta sekä lisäksi 

edellisen vuoden voittajakoira. 

Kilpailukeskus sijaitsi Uuraisilla. Koealueita sijaitsi ympäri Keski-Suomea, Pihtiputaan ja Luhangan ”välillä”. 

Kun pohjois-eteläsuunnassa alueiden väliä oli yli 150 km, keliolosuhteet vaihtelivat etelän lumettomasta 

maasta pohjoisen noin 30 cm lumikerroksiin. 

Kumpaakin kisapäivää varten jokaiselle koiralle arvottiin kilpailumaasto (kisakeskuksessa). 

Kilpamaastot Sarvan Erän alueella  (tekstissä ”meillä”) 

Meillä koemaastojen valmistelu aloitettiin 29.8. neuvotteluilla kilpailujohdon kanssa. Tämän jälkeen 

”koeajettiin” yhteensä 8 eri aluetta, jotka kilpailun johto oli kelpuuttanut mahdollisiksi kisa-alueiksi. 

Valintakriteereinä tuli esille mm. etäisyys vilkkaasti liikennöityihin teihin, asutus, maastomuodot, tiestön 

pintamateriaalit ja pedot sekä tietysti metsäjäniskanta. 

Meillä koealueita testattiin 14.9.,  24.9.,  29.9.,  5.10.,  22.10.,  31.10.  ja  4.11. (yht. 7 päivänä). Testauksissa 

yhdyshenkilönä toimi Seppo Malin ajokoirineen Joutsasta. Kisatuomaristoa edustivat Katri Toivola ja Matti 

Toivola koirineen. Testien aikana yksi koira suoritti koettaja Reijo Iikkanen tuomarin koetta. Jäniskanta 

testialueilla todettiin erittäin hyväksi. 

Kilpailupäivänä lauantaina 9.11. yksi koira suoritti kilpailua Sapalan alueella ja toinen kisaerä Kivimäen 

alueella. Tämän koiran osalta kisa jouduttiin keskeyttämään koiran ”vanhan” jalkavian takia. 

Toisena kilpailupäivänä 10.11. arvonnassa meille osunut koira ajoi erinomaisesti ensimmäisen kisaerän 

Loukkumäen-Sapalan alueella. Hakuaika oli 19 minuuttia ja ajo kesti täydet 2 tuntia, ilman katkoja. Toiseen 

kilpaerään, Syrjärven eteläpuolella, koira ei saanut jänistä ”ylös” määräajassa. Kuitenkin koira menestyi 

kilvassa melko hyvin, sillä muuallakin tulostaso oli jäänyt heikohkoksi. Naisten kilvassa (yksipäiväinen) 

meille arvottu koira suoritti hyvän tuloksen Sapalan alueella ja lisäpisteitä tuli myös Syrjärven alueella 

suoritetusta kisaerästä. Toisen alueen ongelmia tuotti useasti ajon aikana piiloutunut jänis, joka valkoisena 

ei tahtonut juosta ”mustalla” maalla. Koira sijoittui naisten kilvan hopeasijalle. 

Kokonaisuutena Kilpa-19 oli oppaillekin hieno kokemus. Järjestäjät kehuivat Sarvan Erän maastoja hienoiksi 

ja koirille turvallisiksi. Jatkossakin kisamaastoilla on kysyntää kilpailu- ja koemaastoina.  

Vaikka em. järjestelyt veivät oppailta aikaa yhteensä 10 päivää, oli hieno kokemus olla järjestelyissä mukana 

ja saatiin ajoittain kuunnella hyvien koirien ajohaukkua. Uskomme, että tapahtumalla oli myönteinen 

”mainosarvovaikutus” myös Sarvan Erä ry:lle. Toivottavasti myös seuran oma ajokoiraharrastus lisääntyy. 

Harrastajalle saalista tärkeämpi on hyvä ajosuoritus. 

Pentti Kuurne 


