MYLLYKYLÄN ERÄ RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

Hallitus
Johtokunnan kokoonpano oli seuraava:
puheenjohtaja Raimo Luukkainen
varapuheenjohtaja Ari Luoma
sihteeri/rahastonhoitaja Tuomas Laitinen
jäsenet Anders Aaltonen ja Rune Drockila
Johtokunta kokoontui 4 kertaa. Vuosikokous pidettiin 28.01.2011 (18 jäsentä)
ja kesäkokous 7.8.2011 (19 jäsentä).
Hirvikokous pidettiin metsästysmajalla 23.9.2011 (25 jäsentä).
Seura on jäsenenä seuraavissa järjestöissä:
Suomen Metsästäjäliitto
Suomen Kennelliitto
Kymenläänin kennel piiri ry
Lisäksi seura on mukana vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa
Riistanhoito
Hirvilaskentaa ei suoritettu runsaan lumitilanteen johdosta.
Nuolukiviä on viety maastoon ja haapoja kaadettu jäniksille, sekä pienpetojen
loukku- ja luolapyyntiä on jatkettu.
Sokerijuurikkaita vietiin hirvieläimille 3 kuutiota.
Seuralla on riistapeltoja kyttäysjahtiin sekä tehtiin hirville uusia riistapeltoja
Peuroille on ruokintakatos ja muutama siirrettävä syöttökaukalo.
Päätettiin, että metsästyskaudella asetetaan metsästysrajoituksia, seuraavasti:
Rauta- ja teräshaulien käyttö kielletään seuran vuokraamilla alueilla.
Saaristomarkkinoiden aikaan (20.8.) ei metsästystä harjoitettu
Hevossaaren vesialueella ollenkaan.
Viikko 51 rauhoitettiin hirvieläinten metsästykseltä.
Lisäksi seura suositti teeri- ja metsonaaraiden rauhoittamista seuran mailla ja seuran
kotisivuilla olevan kartan mukaisesti sorsastuksen rajoittamista Hevossaaren lähellä
Metsästys
Seuralle vuokrattu metsästysalue oli 2587 ha.
Passipaikkojen raivaus- ja passilavojen kunnostustalkoot oli 25.9.2011.
Lisäksi teimme tikkaita kiville nousemisen helpottamiseksi sekä uusia passilavoja.
Hirvijahti alkoi lauantaina 15.10.2011 kello 7.30 kokoontumalla lahtimajalle.
Jahtipäällikkönä toimi Pasi Pirinen. Jahti käytiin kaksi viikonloppua ja yksi vapaa
periaatteella.
Hirvenkaatolupia oli kahdelle aikuiselle ja kahdelle vasalle. Lisälupia oli varalla 1+1,
mutta niitä ei käytetty, kun seuran alueella ei näyttänyt olevan riittävästi hirviä.
Seuramme sai kaadettua kaikki 4 lupaa, joista yksi lehmä ja yksi sonni ja kaksi vasaa.
Jatkoimme käytännöllä, että lauantaina metsästettiin vain ajomiehillä ja sunnuntaina
koirilla.
Peuroja saatiin kaadettua kaksi, joista yksi vasa ja toinen naaras, kyttäyksellä (Patrik
ja Matti Westman). Hirvenmetsästyksen jälkeen omaa hirvikantaa jäi 6 kappaletta.
Muutama (4) peura oleskelee myös seuran alueella, mahdollisesti myös jokunen (4)
kauris.

Seura järjesti yhteisen jahdin pienpetoja varten, saalis 1 supi. Kokemus oli hieno ja
osallistuminen aktiivista.
Seura järjesti myös useamman peura jahdin, joista ei saalista saatu vaikka
parhaimmillaan nähtiin jopa 8 peuraa saman päivän aikana. Peurajahtiin osallistui
myös muista seuroista koirien kanssa metsästäjiä.
Metsojen, teerien ja jänisten kanta oli selvästi parempi kuin ennen, johtuen
varmastikin hyvästä ja lumisesta talvesta sekä menestyksekkäästä pienpeto
pyydystyksestä.
Erilliset riistapellot kyyhkysille tuottivat hyvän saaliin.
Seuran jäseniä on käynyt villisikajahdissa Virossa ja hanhijahdissa Ruotsissa.
Seuran käytössä oli 4 riistakameraa, joilla saatiin lukuisia hyviä kuvia.
Saaliseläimet: (163 kpl)
jänis 4
kyyhkynen 69
merihanhi 0
supikoira 15
varislinnut 52
kärppä 0

mäyrä 4
metsähanhi 0
heinäsorsa 2
kettu 6
kanadanhanhi 8
näätä 0

teeri 2
metso 0
villisika 0
pyy 0
tavi 1

Kilpailutoiminta
Tuomas Hjelm saavutti SM pronssi SM Trap ammunnassa.
Kylien välisen haulikkokilpailun Hirvikoski voitti ja Myllykylän Erä oli toinen.
Kilpailujen järjestelyistä vastasi Hirvikosken Eränkävijät Ahvion ampumaradalla
metsästyshaulikko kilpailuna. Ari Luoma voitti henkilökohtaisen kilpailun.
RHY: n haulikkoammunnat kilpailtiin Sporting-ammuntana, Myllykylän Erältä
oli vankka edustus myös näissä kisoissa ja saavutimme joukkue voiton sekä Tuomas
Hjelm voitti henkilökohtaisen kilpailun Matti Westmanin ollessa kolmas.
RHY: n pienoiskiväärikilpailut pidettiin Myllykylän ampumaradalla12.6.2011,
mukana oli 17 ampujaa. Vesterby jaktförening voitti joukkue kilpailun, Myllykylä oli
toinen.
Seuran ampujia osallistui RHY:n liikkuvan hirven ammuntoihin.
Seuran jäsenet osallistuivat lukuisiin hirvenhiihto ja -juoksukilpailuihin.
Pienpetokilpailun vuonna 2011 voitti Tuomas Aaltonen (125 pistettä) ja sai
palkinnoksi lahjakortin.
Muu toiminta
Seuran uudet säännöt vahvistettiin vuosikokouksessa ja PRH rekisteröi säännöt
11.10.2011. Samalla seura päätti luopua niin sanotusta vapaajäsenyydestä, kuitenkaan
ottamatta pois jo saavutettuja etuuksia.
Ari Luoma jatkoi Pyhtään RHY toiminnanohjaajana.
Anders Aaltonen edusti Myllykylän Erää RHY:n hallituksessa.
Hirvikoski-Länsikylä-Myllykylä laturetki järjestettiin 12.3.2011 lauantaina. Jokainen
seura järjesti omalla majallaan (tai lahtimajalla) kahvituksen. Rune Drockila lahjoitti
seuran taukopaikalle mehut.
Myllykylän Erä järjesti liikkuvan hirven ampumaharjoitusillan Hirvikosken
ampumaradalla 14.9.2011. Lahtimajalla keitettiin hirvisoppa 28.11.2011, paikalla oli
vaatimaton osanotto yhteen sattuminen vuoksi.

Maanomistajille jaettiin lihapalat kiitokseksi maanvuokraamisesta.
Seuran jäsenistä nukkui pois Nyypyy Martti.
Seuraan jäseneksi vahvistettiin Jani Ihalainen, jonka kahden vuoden koe aika päättyi.
Koejäseneksi otettiin Marko Lindberg (kahden vuoden koeajalla).
Seuran jäsenmäärä vuoden lopulla on 84, lisäksi oli kaksi koejäsentä.
Pikkujouluja ei järjestetty.
RHY: n järjestämä metsäpäivä vietettiin Huutjärven koululla ja Kärsäjärven rannalla
24.5.2011. Noin 90 oppilasta osallistui ja 25 metsästäjää. Seurastamme oli paikalla
Ari Luoma, Raimo Luukkainen, Pasi ja Vesa Pirinen.
Saunan pukuhuoneen lattia korjattiin. Erityiskiitos Max Knapakselle ja koko talkoo
väelle.
Erkki Luoma toi Baja-Maja vessan lahtimajalle.
Raimo Luukkainen toi varavoimakoneen lahtimajalle.
Talkoilla (nylkyporukka) pinottiin polttopuut majalle.
Seuran johtokunta kiittää kaikkia jäseniä aktiivisesta toiminnasta seuran hyväksi.
Johtokunta

MYLLYKYLÄN ERÄ RY

TOIMINTA JA RIISTANHOITOSUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2012
Kilpailut

Järjestetään:
– RHY: n pienoiskiväärikilpailut
– RHY eräpolkukilpailut
– Seurakohtainen pienpetokilpailu
Osallistutaan:
– Pilkkikilpailuihin
– SML :n Kymenpiirin kilpailut
– RHY: n hirviammunta
– RHY: n haulikkokilpailut
– Kylien välinen haulikkokilpailu

Hirviluvat

Otamme osaa yhteislupaan.

Riistanhoito Kaadetaan haapoja jäniksille ja viedään hirville nuolukiviä maastoon.
Pienpetojen pyyntiä harrastetaan.
Koirakuria tarkkaillaan ympäri vuoden.
Kylvetään riistapeltoja.
Tehdään rehupaaleja riistaeläimille
Pienpetometsästyksen yhteistapahtuma järjestetään helmi-maaliskuussa
Hallinto
Pidetään vähintään sääntöjen määräämät kokoukset
Muu toiminta
Hirvijahdin passipaikat raivataan.
Pidetään eri talkoopäivä passilavojen kunnostukseen ja rakentamiseen.
Tehdään puita metsästys- ja lahtimajalle
Uusitaan vuokrasopimuksia.
Järjestetään hirvisoppa lahtimajalla.
Varavoimakone pyritään laittamaan toimintakuntoon.
Järjestetään pikkujoulut (risteily).
Pyritään pitämään laturetki
Pidetään liikkuvan hirven harjoitusammunnat.
Johtokunta

