MYLLYKYLÄN ERÄ RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

Hallitus
Johtokunnan kokoonpano oli seuraava:
puheenjohtaja Raimo Luukkainen
varapuheenjohtaja Ari Luoma
sihteeri/rahastonhoitaja Tuomas Laitinen
jäsenet Anders Aaltonen ja Rune Drockila
Johtokunta kokoontui 3 kertaa. Vuosikokous pidettiin 30.1.2009 (24 jäsentä)
ja kesäkokous 16.8.2009 (20 jäsentä).
Hirvikokous pidettiin metsästysmajalla 25.9.2009.
Seura on jäsenenä seuraavissa järjestöissä:
Suomen Metsästäjäliitto
Suomen Kennelliitto
Lisäksi seura on mukana vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa
Riistanhoito
Hirvilaskenta suoritettiin sekä maa- että ilmalaskentana. maalaskenta 3 ilmalaskenta 4
Nuolukiviä on viety maastoon ja haapoja kaadettu jäniksille, sekä pienpetojen
loukku- ja luolapyyntiä on jatkettu.
Seuralla on riistapeltoja kyttäysjahtiin sekä tehtiin hirville uusia riistapeltoja
Peuroille on ruokintakatos ja muutama siirrettävä syöttökaukalo.
Annettiin suositus koppelon sekä naarasteeren rauhoitukselle.
Metsästys
Seuralle vuokrattu metsästysalue oli 2592 ha.
Passipaikkojen raivaus- ja passilavojen kunnostustalkoot oli 25.9.2009.
Lisäksi teimme tikkaita kiville nousemisen helpottamiseksi sekä uusia passilavoja.
Hirvijahti alkoi lauantaina 17.10.2009 kello 7.30 kokoontumalla lahtimajalle.
Jahtipäällikkönä toimi Jukka Hernejärvi.
Hirvenkaatolupia oli yhdelle aikuiselle ja yhdelle vasalle. Seuramme sai kaadettua
yhden aikuisen. Vasaa emme saaneet kaadettua, vaikka metsästystä jatkettiin
aktiivisesti vuodenvaihteeseen asti. Jatkoimme metsästyskäytäntöä, jossa metsästettiin
yhtä aikaa koiralla ja ajomiehillä eri lohkoilla. Peuroja saatiin kaadettua yksi vasa
Hirvenmetsästyksen jälkeen omaa hirvikantaa jäi 6 kappaletta.
Muutama peura oleskelee myös seuran alueella.
Metsojen, teerien ja jänisten kanta on vähintään yhtä hyvä kuin ennen.
Erilliset riistapellot kyyhkysille tuottivat hyvän saaliin.
Seura hankki riistakameran jolla saatiin lukuisia kuvia
Metsästysmajan maapohjan vuokranantaja vaihtui.
Saaliseläimet:
jänis 8
mäyrä 6
teeri 1
kyyhkynen 85
metsähanhi 1
merihanhi 1
heinäsorsa 1
supikoira 10
kettu 3
varislinnut 10
kanadanhanhi 7

Kilpailutoiminta
RHY: n ampumahiihtoviestiä ei järjestetty

Kylien välisen haulikkokilpailun Myllykylän Erä voitti. Kilpailujen järjestelyistä
vastasi siltakylän metsästysseura ampumaradallaan. Ari Luoma voitti
henkilökohtaisen kilpailun.
RHY: n haulikkoammunnat kilpailtiin Sporting-ammuntana, Myllykylän Erältä
oli vankka edustus myös näissä kisoissa, joista Myllykylän Erä lunasti voiton. RHY: n
pienoiskiväärikilpailut pidettiin Myllykylän ampumaradalla13.6.2009, mukana oli 18
ampujaa. Alakylä voitti joukkuekilpailun tässä lajissa.
Seuran ampujia osallistui eräpolku kilpailuihin.
Seuran ampujia osallistui RHY: n liikkuvan hirven ammuntoihin.
Seuran jäsenet osallistuivat lukuisiin hirvenhiihto ja -juoksukilpailuihin.
Pienpetokilpailun vuonna 2009 voitti Tuomas Aaltonen.
Muu toiminta
Myllykylän Erä järjesti liikkuvan hirven ampumaharjoitusillan Hirvikosken
ampumaradalla .Lahtimajalla ei keitetty hirvisoppaa, koska vasa jäi kaatamatta, josta
keitto oli tarkoitus valmistaa.
Seuraan liittyi kaksi uutta jäsentä.(Tom Falck sekä Petri Pekkanen)
Koejäseneksi otettiin. Jani Ihalainen (kahden vuoden koeajalla).
Seuran jäsenmäärä vuoden lopulla on 88, lisäksi yksi koejäsen.
Seuran kunniapuheenjohtajaa Atte Luomaa muistettiin adressilla.
Seuralle perustettiin omat kotisivut, johon ollaan oltu tyytyväisiä.(www.mye.fi)
Pikkujoulut pidettiin laivaristeilyllä Tallinnaan(Baltic Sea).
Seuramme edusti Siltakylän Metsästys- ja Ampuseuraa 60 v. juhlissa.
RHY.: n järjestämään metsäpäivään (5-6 luokkalaisille) osallistui seuran puolesta
Raimo Luukkainen sekä Matti Westman.
Talkoilla(nylkyporukka) pinottiin polttopuut liiteriin.
Seuran johtokunta kiittää kaikkia jäseniä aktiivisesta toiminnasta seuran hyväksi.

Johtokunta

MYLLYKYLÄN ERÄ RY

TOIMINTA JA RIISTANHOITOSUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2010

Kilpailut

Järjestetään
- RHY: n pienoiskiväärikilpailut
- Seurakohtainen pienpetokilpailu

Osallistutaan:
- Pilkkikilpailuihin
- SML :n Kymenpiirin kilpailut
- RHY: n ampumahiihtoviesti
- RHY: n hirviammunta
- RHY: n haulikkokilpailut
- Kylien välinen haulikkokilpailu
Hirviluvat

Otamme osaa yhteislupaan.

Riistanhoito Kaadetaan haapoja jäniksille ja viedään hirville nuolukiviä maastoon.
Pienpetojen loukkupyyntiä jatketaan.
Koirakuria tarkkaillaan ympäri vuoden.
Kylvetään riistapeltoja.
Muu toiminta
Hirvijahdin passipaikat raivataan.
Eri talkoopäivä passilavojen kunnostukseen ja rakentamiseen.
Tehdään puita metsästys- ja lahtimajalle.
Uusitaan vuokrasopimuksia.
Pidetään erillinen hirvikokous.
Järjestetään hirvisoppa lahtimajalla.
Järjestetään seuran 50v juhlat.
Pyritään pitämään laturetki.
Liikkuvan hirven harjoitusammunnat.
johtokunta

