MYLLYKYLÄN ERÄ RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Hallitus
Johtokunnan kokoonpano oli seuraava:
puheenjohtaja Raimo Luukkainen
varapuheenjohtaja Anders Aaltonen
sihteeri/rahastonhoitaja Tuomas Laitinen
jäsenet Ari Luoma ja Jukka Hernejärvi
Johtokunta kokoontui 4 kertaa. Vuosikokous pidettiin 10.2.2012 (18 jäsentä)
ja kesäkokous 5.8.2012 (16 jäsentä).
Jahtipäällikön tiedostustilaisuus pidettiin metsästysmajalla 28.9.2012
Seura on jäsenenä seuraavissa järjestöissä:
Suomen Metsästäjäliitto
Suomen Kennelliitto
Kymenläänin kennel piiri ry
Pyhtään ajavien koirien jaos ry
Lisäksi seura on mukana vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa ja SRVA toiminnassa
Riistanhoito
Hirvilaskennan tilalla käytettiin jäävän kannan tilannetta.
Nuolukiviä on viety maastoon ja haapoja kaadettu jäniksille, sekä pienpetojen
loukku- ja luolapyyntiä on jatkettu.
Sokerijuurikkaita vietiin hirvieläimille noin 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.
Lisäksi seura suositti teeri- ja metsonaaraiden rauhoittamista seuran mailla ja seuran
kotisivuilla olevan kartan mukaisesti sorsastuksen rajoittamista Hevossaaren lähellä
Matti Westmanin vuosikokouksessa tekemän aloitteen ja hänen johdollaan
rakennettiin kevään ja kesän aikana Länsi-myllykylään kyttäystorni ja riistakatos.
Maaliskuun lopulla pidettiin saunailta, jossa ideointia jatkettiin hyvässä
yhteishengessä. Riistakatoksella tapahtuvaa ruokintaa suoritettiin talkoovoimin
viikkovuoroilla. Riistakamera tallensi useita eläimiä jotka kävivät katoksella
ruokailemassa. Ensimmäisenä vuonna riistakatoksen ja sen viereisen riistapellon alue
rauhoitettiin peuran ja kauriin metsästykseltä. Metsonsuon läheisyyteen rakennettiin
metsäkanalintujen ruokinta-automaatti.
Metsästys
Seuralle vuokrattu metsästysalue oli 2587 ha.
Passipaikkojen raivaus- ja passilavojen kunnostustalkoot oli 29.9.2012.
Lisäksi teimme tikkaita kiville nousemisen helpottamiseksi sekä uusia passilavoja.
Hirvijahti alkoi lauantaina 13.10.2012 kello 7.30 kokoontumalla lahtimajalle.
Jahtipäällikkönä toimi Tuomas Laitinen. Jahti käytiin kaksi viikonloppua ja yksi
vapaa periaatteella.
Hirvenkaatolupia oli yhdelle aikuiselle ja yhdelle vasalle. Lisälupia otettiin 1+1 ja
vielä myöhemmin 1 iso lupa, mutta sitä ei käytetty, kun lumitilanne kävi liian
vaikeaksi koiralla tapahtuvaan jahtiin. Seuramme sai kaadettua 4 lupaa, joista 2 urosta
ja kaksi vasaa. Jatkoimme käytännöllä, että lauantaina metsästettiin vain ajomiehillä ja

sunnuntaina koirilla. Viimeistä lisälupaa metsästettiin vain koiralla. Hirvijahdissa oli
parikin kertaa sellainen tilanne, että kahdella koiralla oli samaan aikaan haukussa oma
hirvi eri puolilla Myllykylää.
Peuroja saatiin kaadettua 3, joista yksi naaras ja kaksi vasaa, kyttäyksellä Matti
Westman, joka lahjoitti lihat huutokaupattavaksi seuran hyväksi. Hirvenmetsästyksen
jälkeen omaa hirvikantaa jäi 7 kappaletta.
Muutama peura (3) oleskelee myös seuran alueella, mahdollisesti myös yksi kauris.
Seura järjesti yhden peurajahdin, mukana oli naapuriseuran mäyräkoira. Ei kuitenkaan
havaintoja peuroista.
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. Tage
Westman kaatoi karhun Virossa.
Seuran jäsenillä oli käytössä useita riistakameroita, joilla saatiin lukuisia hyviä kuvia.
Saaliseläimet: ( 163 kpl)
jänis 3
kyyhkynen
93
heinäsorsa 5
varislinnut 33

mäyrä
1
metsähanhi 3
supikoira
13
kanadanhanhi 5

teeri 1
metso 1
kettu 5
telkkä 1

Kilpailutoiminta
.
Seura järjesti RHY:n Eräpolku kilpailun 3.8.2012 ja edeltävänä päivänä talkoot radan
valmistelua varten. Kilpailuun osallistui 20 henkilöä.
Seuran hirvikoiria otti osaa Pyhtään RHY:n mestaruuskilpailuun ja kotiin tuomisina
oli kokonaiskilpailun kolmas sija.
RHY: n haulikkoammunnat kilpailtiin Sporting-ammuntana, Myllykylän Erä oli
toinen joukkuekisassa.
RHY: n pienoiskiväärikilpailut pidettiin Myllykylän ampumaradalla 17.6.2012,
mukana oli 15 ampujaa. Vesterby jaktförening voitti joukkue kilpailun, Myllykylä oli
kolmas.
Seuran ampujia ei osallistunut RHY:n liikkuvan hirven ammuntoihin.
Seuran jäsenet osallistuivat hirvenhiihto ja -juoksukilpailuihin.
Pienpetokilpailun vuonna 2012 voitti Tage Westman (109 pistettä) ja sai palkinnoksi
Termospullon.
Muu toiminta
Ari Luoma jatkoi Pyhtään RHY toiminnanohjaajana.
Anders Aaltonen edusti Myllykylän Erää RHY:n hallituksessa.
SRVA toiminta käynnistettiin.
Hirvikoski-Länsikylä-Myllykylä laturetki järjestettiin 18.3.2012 sunnuntaina.
Jokainen seura järjesti omalla majallaan (tai lahtimajalla) kahvituksen. Rune Drockila
lahjoitti seuran taukopaikalle mehut.
Myllykylän Erä järjesti liikkuvan hirven ampumaharjoitusillan Hirvikosken
ampumaradalla 12.9.2012, paikalla on runsas osanotto. Lahtimajalla keitettiin

hirvisoppa 3.11.2012, paikalla oli hyvä osanotto, vaikka keli oli hieman sateinen.
Soppaan otettiin lihat vasasta ja loput lihat huutokaupattiin seuran hyväksi.
Päätettiin, että lihanpaloja ei enää jatkossa jaeta maanomistajille vaan heidät kutsutaan
lihasopalle. Kaikille niille maanomistajille, joiden postiosoite oli tiedossa, lähetettiin
kutsukortti sopalle.
Seuran jäsenistä nukkui pois Seppo Westman, Martti Aalto ja Vilho Lindqvist.
Seuraan jäseneksi vahvistettiin Raimo Kaukoranta, jonka kahden vuoden koe aika
päättyi. Koejäseneksi otettiin Aki Mattila, Mauri Salminen ja Marko Korppas (kahden
vuoden koeajalla).
Seuran jäsenmäärä vuoden lopulla oli 85, joista neljä oli koejäseniä, 4 kunniajäsentä ja
10 entistä vapaajäsentä.
Pikkujoulut järjestettiin 10.–11.11.2012 risteilynä Baltic Princess laivalla Tallinnaan.
Mukana oli 12 jäsentä ja avecia.
Talkoilla kunnostettiin majan rappuset.
Seuran johtokunta kiittää kaikkia jäseniä aktiivisesta toiminnasta seuran hyväksi.

Johtokunta

MYLLYKYLÄN ERÄ RY

TOIMINTA JA RIISTANHOITOSUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2013

Kilpailut

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

Hirvieläinluvat
Otamme osaa yhteislupaan
Suurpetoluvat
Otamme osaa yhteislupaan
Riistanhoito
Kaadetaan haapoja jäniksille ja viedään hirville nuolukiviä maastoon.
Pienpetojen pyyntiä harrastetaan.
Koirakuria tarkkaillaan ympäri vuoden
Kylvetään riistapeltoja.
Tehdään rehupaaleja riistaeläimille
Järjestetään kerpputalkoot
Pienpetometsästyksen yhteistapahtuma järjestetään helmi-maaliskuussa
Ylläpidetään talviruokintapaikkoja
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.
Järjestetään pikkujoulut (risteily).
Pyritään pitämään laturetki
Pidetään liikkuvan hirven harjoitusammunnat.
Rakennetaan riistakatos ja mahdollisesti kyttäystorni
RHY Riistapäivää Huutjärven koulun 5-6 luokkalaisille tapahtumaan osallistutaan
Johtokunta

