MYLLYKYLÄN ERÄ RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Hallitus
Johtokunnan kokoonpano oli seuraava:
puheenjohtaja Raimo Luukkainen
varapuheenjohtaja Anders Aaltonen
sihteeri/rahastonhoitaja Tuomas Laitinen
jäsenet Ari Luoma ja Jukka Hernejärvi
Johtokunta kokoontui 3 kertaa. Vuosikokous pidettiin 1.2.2013 (15 jäsentä)
ja kesäkokous 4.8.2013 (14 jäsentä).
Jahtipäällikön tiedostustilaisuus pidettiin metsästysmajalla 27.9.2013
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.
Käytössä olevia nuolukivi paikkoja on maastossa yli 30 kpl joista 13 kpl Vastilantien
länsipuolella ja loput itäpuolella. Kiviä on viety paikoille vähintään kerran vuodessa,
mutta parhaille paikoille on jouduttu kivet uusimaan kaksi kertaa vuodessa kovan
käytön vuoksi. Haapoja on kaadettu jäniksille, sekä pienpetojen loukku- ja
luolapyyntiä on jatkettu.
Sokerijuurikkaita vietiin hirvieläimille noin 4 kuutiota ja omenoita peuroille, kauriille
ja villisioille yli 1000 kg.
Seuralla on riistapeltoja kyttäysjahtiin sekä tehtiin hirville uusia riistapeltoja ja yksi
viljapelto on riistaruokintaa varten.
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
Riistakatoksella tapahtuvaa ruokintaa suoritettiin talkoovoimin viikkovuoroilla.
Riistakamera tallensi useita eläimiä jotka kävivät katoksella ruokailemassa.
Riistakatos ja kyttäystorni olivat aktiivisessa käytössä. Metsonsuon läheisyydessä on
metsäkanalintujen ruokinta-automaatti.
Metsästys
Seuralle vuokrattu metsästysalue oli 2587 ha.
Passipaikkojen raivaus- ja passilavojen kunnostustalkoot oli 28.9.2013.
Lisäksi teimme tikkaita kiville nousemisen helpottamiseksi sekä uusia passilavoja.
Hirvijahti alkoi lauantaina 12.10.2013 kello 7.30 kokoontumalla lahtimajalle.
Jahtipäällikkönä toimi Tuomas Aaltonen. Jahti käytiin kaksi viikonloppua ja yksi
vapaa periaatteella.
Hirvenkaatolupia oli kahdelle aikuiselle ja yhdelle vasalle. Lisälupia otettiin 1+1.
Seuramme sai kaadettua 5 lupaa, joista 3 urosta ja kaksi vasaa. Jatkoimme
käytännöllä, että lauantaina metsästettiin vain ajomiehillä ja sunnuntaina koirilla.
Hirvijahdissa oli jälleen parikin kertaa sellainen tilanne, että kahdella koiralla oli

samaan aikaan haukussa oma hirvi eri puolilla Myllykylää.
Peuroja saatiin kaadettua 2 vasaa Tuomas Aaltosen ja Patrik Westmanin toimesta
kyttäämällä tornista. Hirvenmetsästyksen jälkeen omaa hirvikantaa jäi 9 kappaletta.
Peuroja oleskeli seuran alueella (5), joskin talveksi tuntuivat siirtyneen muualle. Myös
useammasta kauriista on havaintoja.
Seura järjesti yhden peurajahdin, mukana oli mäyräkoira ohjaajineen toisesta seurasta.
Jahdissa ei kuitenkaan saatu 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 Ruotsissa.
Lisäksi kyyhkysjahdin avauksessa oli mukana vieraita Virosta.
Seuran jäsenillä oli käytössä useita riistakameroita, joilla saatiin lukuisia hyviä kuvia.
Saaliseläimet: (230 kpl)
jänis 7
pyy 2
kanadanhanhi 2
kyyhky 151
kettu 4

metso 2
telkkä 1
metsähanhi 1
varis 27

teeri 1
merihanhi 1
sora 8
supi 23

Kilpailutoiminta
.
Pernoo järjesti RHY:n Eräpolku kilpailun, johon osallistui 4 jäsentä
Seuran hirvikoira otti osaa Pyhtään RHY:n mestaruuskilpailuun.
RHY: n haulikkoammunnat kilpailtiin 7.7.2013 Sporting-ammuntana Trap 73 radalla
ja Myllykylän Erä oli neljäs joukkuekisassa.
RHY: n pienoiskiväärikilpailut pidettiin Myllykylän ampumaradalla 9.6.2012 ja
kilpailuun osallistui 17 ampujaa. Myllykylä oli joukkuekilpailun kolmas.
Seuran ampujia osallistui myös RHY:n liikkuvan hirven ammuntoihin, jossa
Myllykylän joukkue saavutti jaetun 3 sijan.
Seuran jäsenet osallistuivat hirvenhiihto ja -juoksukilpailuihin.
Pienpetokilpailun vuonna 2013 voitti Tuomas Aaltonen (197 pistettä) ja sai
palkinnoksi lahjakortin (75€) eräliikkeeseen.
Muu toiminta
Ari Luoma jatkoi Pyhtään RHY toiminnanohjaajana.
Anders Aaltonen edusti Myllykylän Erää RHY:n hallituksessa.
SRVA toimintaa jatkettiin, mutta hälytystehtäviä ei onneksi tullut.
Hirvikoski-Länsikylä-Myllykylä laturetki järjestettiin 3.3.2013 sunnuntaina. Jokainen
seura järjesti omalla majallaan (tai lahtimajalla) kahvituksen. Rune Drockila lahjoitti
seuran taukopaikalle mehut.
Myllykylän Erä järjesti liikkuvan hirven ampumaharjoitusillan Hirvikosken
ampumaradalla 18.9.2013. Lahtimajalla keitettiin hirvisoppa 2.11.2013 ja paikalla oli
hyvä osanotto.
Kaikille niille maanomistajille, joiden postiosoite oli tiedossa, lähetettiin kutsukortti
sopalle.

Seuran jäsenistä poistuivat Kai Danielsbacka (2012) ja Kauko Saarinen.
Seuraan jäseneksi vahvistettiin Marko Lindberg, jonka kahden vuoden koeaika
päättyi. Koejäseneksi otettiin Teemu Kantola (kahden vuoden koeajalla).
Seuran jäsenmäärä vuoden lopulla oli 84, joista neljä oli koejäseniä, neljä
kunniajäsentä ja 11 entistä vapaajäsentä.
Pikkujoulut järjestettiin 7.12.2013 Lahtimajalla. Paikalla oli jäsenten lisäksi runsaasti
lapsia sekä kyläläisiä. Talkoilla tehtiin puita lahtimajalle. Osallistuttiin RHY
riistapäivä 5-6 luokan oppilaille.
Matti Westman palkittiin 28.12.2013 hänen 50-vuotis syntymäpäivillään seuran
standaarilla numero 14 ja Metsästäjäliiton pronssisella riistanhoitomerkillä
ansiokkaasta riistanhoidon eteen tekemästään työstä seurassamme.
Seuran johtokunta kiittää kaikkia jäseniä aktiivisesta toiminnasta seuran hyväksi.

Johtokunta

MYLLYKYLÄN ERÄ RY

TOIMINTA JA RIISTANHOITOSUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2014

Kilpailut

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

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 tarvittaessa.
Järjestetään hirvisoppa lahtimajalla.
Järjestetään pikkujoulut (lahtimajalla tai risteily).
Pyritään pitämään laturetki .
Pidetään liikkuvan hirven harjoitusammunnat.
Rakennetaan lahtimajalle tila, johon laitetaan kylmiö ja varavoimakone
Johtokunta

