MYLLYKYLÄN ERÄ RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

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 Majalla 24.2.2017 (19 jäsentä) ja
kesäkokous Majalla 6.8.2017 (22 jäsentä).
Jahtipäällikön tiedostustilaisuus pidettiin Majalla 29.9.2017
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 nuolukivipaikkoja on maastossa yli 30 kpl. Kiviä on viety paikoille
vähintään kerran vuodessa, mutta parhaille paikoille on jouduttu kivet uusimaan kaksi
kertaa vuodessa kovan käytön vuoksi. RHY:ltä seura sai osan kivistä, loput ostettiin
itse. Haapoja on kaadettu jäniksille, sekä pienpetojen loukku- ja luolapyyntiä on
jatkettu.
Omenoita ja viljaa on viety peuroille, kauriille ja villisioille tuhansia kiloja.
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.
Riistakamera tallensi useita eläimiä jotka kävivät katoksella ruokailemassa. Riistakatos
ja kyttäystorni olivat aktiivisessa käytössä.
Metsästys
Seuralle vuokrattu metsästysalue oli 2 577,52 ha. Valtion vuokrasopimus uusittiin
alueen kasvaessa hieman, mutta Forssas irtisanoi vuokrasopimuksensa joten
kokonaispinta-alueessa ei suurta muutosta.
Passipaikkojen raivaus- ja passilavojen kunnostustalkoot oli 30.9.2017.
Lisäksi teimme tikkaita kiville nousemisen helpottamiseksi sekä uusia passilavoja.
Hirvijahti alkoi lauantaina 14.10.2017 kello 7.00 kokoontumalla lahtimajalle.
Jahtipäällikkönä toimi Kari Hovi. Jahti käytiin kaksi viikonloppua ja yksi vapaa
periaatteella.
Hirvenkaatolupia oli kahdelle aikuiselle ja kahdelle vasalle. Lisälupia otettiin 3+2.
Seuramme sai kaadettua kaikki 9 lupaa, joista neljä sonnia, yksi lehmä ja neljä vasaa.
Jatkoimme periaatteella, että lauantaina metsästettiin ajomiehillä ja koiralla ja
sunnuntaina kahdella koiralla. Seuran hirvikoirille saatiin kaatoja ja lukuisia hyviä
haukkuja. Yksi vasalupa jätettiin tarkoituksella vuoden viimeiselle lauantaille. Kaadon

jälkeen vietettiin hirvijahtikauden päätöstä majalla saunoen.
Peuroja saatiin kaadettua kyttäämällä yksi pukki, jonka Tuomas Aaltonen ampui isolta
katokselta.
Hirvenmetsästyksen jälkeen omaa hirvikantaa jäi 7 kappaletta sekä 5 peuraa.
Villisikakannan kasvu tuntuu olevan rauhoittunut.
Villisikoja tuli seuran alueella saaliiksi 5 kappaletta kyttäämällä.
Metsojen ja teerien kanta oli pysynyt kohtuullisena. Jänisten ja rusakoiden kanta näyttää
elpyneen varsin hyvin varmastikin hyvän riistaruokinnan ja pienpetosaalistuksen
ansioista.
Erilliset riistapellot kyyhkysille tuottivat hyvän saaliin.
Seuran jäsenillä oli käytössä useita riistakameroita, joilla saatiin lukuisia hyviä kuvia.

Kilpailutoiminta
Seuran hirvikoiria otti taas osaa Pyhtään RHY:n mestaruuskilpailuun. Rampo oli
kilpailun viides ja Osku seitsemäs. RHY:n haulikkoammunnat kilpailtiin 16.7.2017
Sporting-ammuntana Trap 73 radalla ja Myllykylän Erä oli toinen joukkuekisassa ja
Matti Westman voitti upeasti B-sarjan.
RHY:n pienoiskiväärikilpailut pidettiin Myllykylän ampumaradalla 17.6.2017. Matti
Westman sijoittui perinteisessä kisassa kolmanneksi kuten myös Tuomas Laitinen
vapaatähtäinkisassa.
Seuran ampujia osallistui myös RHY:n liikkuvan hirven ammuntoihin.
Pienpetokilpailun vuonna 2017 voitti Tuomas Aaltonen 177 pistettä ja saa palkinnoksi
75 € lahjakortin eräliikkeeseen.
Seuran omat haulikkokilpailut pidettiin ensimmäistä kertaa ja voiton vei Matti
Westman, toinen Tuomas Laitinen ja kolmas Tuomas Aaltonen. Pokaalit lahjoitti Tapio
Hovi ja muut palkinnot Ann-Mari Riihimäki.

Muu toiminta
Ari Luoma jatkoi Pyhtään RHY toiminnanohjaajana.
Anders Aaltonen edusti Myllykylän Erää RHY:n hallituksen kokouksissa.
SRVA toimintaa jatkettiin ja vuodelle kertyi yksi tapahtuma.
Jani Ihalainen sai hirvikoiratuomarin pätevyyden.
Laturetkeä eikä ampumahiihtokilpailua pystytty järjestämään vähäisen lumen takia.
Myllykylän Erä järjesti liikkuvan hirven ampumaharjoitusillan Hirvikosken
ampumaradalla 6.9.2017.
Seuran jäsenistä poistuivat Seuran perustaja- ja kunniajäsen Sixten Westman sekä Erkki
Aaltonen. Seuraan jäseneksi vahvistettiin Seppo Holm ja Petteri Leinonen, joiden
kahden vuoden koeaika päättyi. Koejäseneksi otettiin Janne Kantola (kahden vuoden
koeajalla). Kolme hakemusta hylättiin.
Seuran jäsenmäärä vuoden lopulla oli 89, joista 3 oli koejäseniä, kolme kunniajäsentä ja
11 entistä ns. vapaajäsentä.
Hirvisoppa järjestettiin 4.11.2017 Lahtimajalla Suomi 100 teemalla. Paikalla oli
jäsenten lisäksi runsaasti lapsia sekä kyläläisiä. Maanomistajille oli lähetetty kutsu
postissa.
Kesän aikana purettiin talkoilla vanha kuivuri Max Knapaksen pihasta. Seura sai
pureituista rakenteista polttopuita ja siiloja ruokintakatoksille.
Seuran omalla kiekon ammuntapaikalla käytiin ahkerasti harjoittelemassa äitien
päivästä alkaen. Seuran kiekonheitin on ollut muutenkin aktiivisessa käyttössä.
Max Knapas lahjoitti seuralle 2260 €. Seura kiittää Maxia lahoituksesta
Naapuriseurojen vuosijuhlissa Myllykylän Erää edustivat Anders Aaltonen Vesterby
Jaktförening (80 vuotta) ja Jukka Hernejärvi Mogenpört Jaktförening (80 vuotta), lisäksi
Ari Luoma oli paikalla molemmissa juhlissa RHY toiminnanohjaajan roolissa.
Seuran johtokunta kiittää kaikkia jäseniä aktiivisesta toiminnasta seuran hyväksi.

Johtokunta

MYLLYKYLÄN ERÄ RY

TOIMINTA JA RIISTANHOITOSUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2018

Kilpailut

Järjestetään:
- RHY:n pienoiskiväärikilpailut
- RHY:n Eräpolku
- Seurakohtainen pienpetokilpailu
- Seurakohtainen haulikkokilpailu
Osallistutaan:
- RHY pienpetokilpailuun
- Pilkkikilpailuihin
- SML:n Kymenpiirin kilpailut
- Kylien välinen ja RHY:n haulikkokilpailu
- RHY:n hirviammunta

Hirvieläinluvat ja Suurpetoluvat
Otamme osaa yhteislupaan
Villisikajahti
Osallistutaan RHY:n yhteisiin jahteihin
Riistanhoito
Kaadetaan haapoja jäniksille ja viedään hirville nuolukiviä maastoon.
Pienpetojen pyyntiä harrastetaan.
Koirakuria tarkkaillaan ympäri vuoden
Kylvetään riistapeltoja
Pienpetometsästyksen yhteistapahtuma järjestetään helmi-maaliskuussa.
Ylläpidetään talviruokintapaikkoja.
Hallinto
Pidetään vähintään sääntöjen määräämät kokoukset
SRVA
Osallistutaan SRVA toimintaan
Muu toiminta
Hirvijahdin passipaikat raivataan.
Pidetään eri talkoopäivä passilavojen kunnostukseen ja rakentamiseen.
Tehdään puita metsästys- ja lahtimajalle.
Uusitaan vuokrasopimuksia tarvittaessa.
Järjestetään hirvisoppa ja pikkujoulut
Pyritään pitämään laturetki , jos kelit sallivat
Pidetään liikkuvan hirven harjoitusammunnat
Järjestetään talkoita tarpeen mukaan
Johtokunta

