MYLLYKYLAN HIRVIMIEHET Ja
MYLLYKYLAN ERA

ajalra 1930

ry : n roirninraa

1990

Metsdstystd on harrastettu Suomessa jo aikojen alusta, niin
My11yky12iss6. Metstistyksen piiiipaino keskittyi

30

myd,s

1uvu11a liihin-

nd oravanmetsiistykseen, koska se o1i yksi harvoista rahan ansaitsemiskeinoista. Nahkoja kZiytiin kaupalla jopa Viipurissa asti,
1a hinta siellii

o1i suht korkea, jopa 1500 markkaa kappaleelta

si11oi-sta rahaa. Tallijin monasti kylien rajatkin
tysretkill2i

si1-

unohtua, koska oravia piti

Samoihin aikoihin myos linnustusta

saista lintukannoista

tahtoivat metsds-

saada mahdollisimman paljon.

harrastetLiin

ahkerasti, run-

johtuen, lihaahan ei silloin

o11ut yhte run-

saasti saatavilla kuin nykylsin. Metsiistys tapahtui usein kuvilta
ja innokkaimmat metsdstivZit jopa toisten houkutuskuvia.
Haukanpyyntikin o1i silloin
raudoilla,
Samoin 30

sallittua

ja tapahtui paa- asi-assa

maksettiinhan haukkojen kynsistZi ns. Lapporahaa.
50 1uvu11a harrastettiin

jefrisjahtia

muutarnalla koi-

ra11a isommissa miesporukoissa, olihan tuore liha aina tervetullut
1lsii perheen ruokaptiytdZin.
Myiiskin pienpetoja metsdstettiin aina kun siihen tilaisuus
joutui. Tarina kertookin, ettd aamuisin Sulo Luoma hiihteli

tar-

naita ja mantuja ja jos ketun jeiljet

sana

loytyivdt,

laitettiin

kylZin

kirtdmdZin ky1e11e ja muut tycit saivatkin odottaa, kun lehdettiin

porukalla kettujahtiin,

vaihtelevalla

Vuonna 1935 aloitettiin

Myllykyl2issiikin virallinen

menestykselld.
hirvenmetsas-

tys. Myl1yky12in miehet perustivaL Myl1yky12in Hirvimiehet -nimisen metsdstysseurueen, joka anoi ensimmmdiset hirvenkaatoluvat.

Ensimmdiset hirvenkaatoluvat Pyhteiaille rnydnnettiln vuonna 1933

Heinlahteen. Tzihdn vuosien -33 ja -35 vdliin jeiiiviinli aikana My1lyky1:in mlehille o1i teysi tyb valvoa, ettei Heinlahti harrastanut hirvijahtia

MyllykylZin mai11a.
hakeutui 12ihes ni-ihin uomiin joi11a

NZiin metsdstyskulttuuri

se

Hirvenmetsestys on se a1ue, joka seu-

on vielii nykyisellddnkin.

rojen tydm6Sriissd on suurin, sytyttee suurimmat metsdstejejoukot,
antaa runsaimman saaliin ja aiheuttaa metsdstysta kohtaan suurimman

arvostelun ja kateudenkin siemenen. Tdst2i johtuen miesporu-

koiden keskustelut vziiijaemetta keirintyviit jossakinvaiheessa hlrvenmetsdstykseen. Niinpii tdheinkin kertomukseen olen koonnut jokusen jutun hirvenmetsdstyksestii.
Vuonna 7937 Bruno ja Verner olivat

odoteltuaan ilmestyikin

hirvi

Aikansa siind

hirvipassissa.

heidZin eteensd ja Buno ampui. Hirvi

putosi heti, mutta nousi hetken paieistZi etu jalko jensa varaan ja
puhisi ja puhkui ilmej-sen tuskaisena. Verner yritti

ampua armon-

laukausta, lopettaakseen hirven tuskat, mutta se ei ollutkaan
aivan helppoa hirven heiluessa pea pystyssd. Viimein saatuaan
hirven anmutuksi ja puhinan tauottua, Verner tuumasi;

meni-hdn

ainakin puhelahjat.
Alkuvuosina hirviluvat

o11vat vain uroshirville

vdhyyden vuoksi tdmii tuotti

sarvia haettiin

ja hirvikannan

usein suuriakin vaikeuksia. Siksi

usein pidemmistiikin matkoj-sta tilanteen

miseksi luvan edellyttZimiln puitteisiin.

saatta-

Hirviaseistuskin

o1i ny-

kytilanteeseen verrattaessa hyvinkin arveluttavaa. Asein kiiytettiin

mauseria, barabellumia, yksipiippuista

tuna tliyteisillii,

Saksalalsta kivdiirid

haulikkoa varustet-

ns. kraf tonia sekd erilaisia

suojeluskunta kiveidrejii ja jokunen metsdstyskiviidrikin

joukosta

ltjytyi.
ja muistakin seikoista johtuen ei hirven kaataminen o11ut aina niinkZiZin helppoa ja vrmaa ja ndinollen haavot-

Edelliimainituista

tZillciin tuli . Esim: vuonna -46 ns. Senkkapotln aukossa Sixten ampui lainakivZidrilld tarkoituksenaan
tuneitakin aina silloin

kaataa hirvi,

mutta ampumisesta huolimatta hirvi

sa. Verijelkia

jatkoi matkaan-

seuraamaan Viljam Drockilan johdolla

lehdettiin

Aikansa j€i1kia seurailtuaan ja etsiskeltyii2in ryhmZi loysikin
ampuman hirvenStobbamosan

mitettiin

ka11iolta.

paloittelupaikalle,

Vzihdn myohemmin

Ylen tyytyvdisend

jossa jo olikin

Sixtenin

hirvi

toi-

toiminta kZiynnissd.

saapui paikalle Tommilan Ka11e, joka ihmetteli

silmiit pydreind, kun on niin monta jalkaa yhdellai hirve1ld.
Kuten tiistd huomaamme, kun alkuvuoslna o1i lupa vain yhden hirven

kaatami-seksi, mutta hirvet usein liikkui-vat

laumoina, oli houku-

tus useampien kaatamiseksi niin suuri, ettii tuskln koskaan jtiiitiin
vai siihe luvan sallimaan. Sitten sotien jiilkeen metsdstyslainsZi2iddnttjd tarkennettiin

luvan saajallekin

ja valvontaa tiukennettiin.
paljon

tuli

enemmdn

Hirvenkaato-

vastuuta mm. metsdstysasei-

den valvonnasta. Esim. vuonna -48 Verner ampui hirven Husqvarnalla
ilmeisesti siksi, ettei omistanut muuta. TZistti hiin sai kovat

nuhteet ja puhuttelut,

mutta asian j€iedessd kuitenkin siihen.

Viele -50 luvullakin lupamddrdt pysyovdt pieninZi ja edelleen
kaadettiin yllm:izirdisid hirviii. Ajomiehetkddn eiviit aina rnetsel1e ollessaantienneet todellista

kaadettujen hirvien lukumai2irad,.

sein ndmii kaadot tapahtuj-vat kaukana asumuksista ja tiillcjin
tiin

Emil

Ra

U-

haet-

jala hevosineen liho jen kul jetukseen. Aina hiinkiiiin
ja lihat

ei o11ut kaytettdvissii

jouduttiin

paloittelemaan hir-

ven kaatopaikalla ja kantamaan miesvoinin kotiin.
Vuonna 1-g54 alettiin

sesta sijainnista

raketaa Metsdstysmajaa. Valitun paikan kaukaijohtuen rakennustarvikkeiden paikalle saaminen ei

o11ut aina aivan helppoa. Pdiiosin kuljetukset

suoritettiin

tal-

vella hevosreelld, nutta sitten kun tarvikkeet kevdZillii loppuivat otettiln
nettiin

kiiyttijcin miesvoinat. Esim. eteisen lautatarpeet kanPaavon miieltii Sixtenin ja Hemmin toimsta ja Jalmar Luoma

kantoi kontissaan tiilie.
ten aikanaan valmistui.

Mutta vaikeuksista huolimatta maja sit-

metsureille majapaikaksi ja joskus joku

Talvisin majaa vuokrattiin
piti

kylein isiintiikin

majaa ytipymispaik-

talven metsdtydreisuillaan

kanaan. Toisinaan majan vuokralaiset kiiviviit paikalllsten

asukkai-

den luona jutustelemassa ja saunomassa, saaden nZiin vaihtelua met-

piiiviinsii.
Itsuutarin" mijki112i Myllykyliin HirvimiesLen
Vuonna 1955 vietettiin
sdtydn ttiyttiimiin

mahtoi siinii mZiki raikua.

20 vuotis taiteijajuhlaa,

Vasta vuonna 1960 kaksi Myllykylrin merkittiiviid ja arvostettua henki1da kansakoulunopettaja 0iva Ainola ja maanvfljelijii

Helge Broas

alkovat kypsytellZi ajatusta metsdstyseuran perustamiseksi. Niinpii helmikuun

11

. piiivii o1i Myllykyltin kansakoululle kutsuttu kylZi-

lZiiset kokoukseen, jonka tarkoituksena o1i metsdstyseuran perustaminen.Kun ke11o tuli

19.00 o1i paikalla runsaasti vdked.

Lisiiksi oli paikalla Kymenlaakson RiistapiiZillikkd
saatiin ohjeita ja neuvoja perustamisteknisiin
tuloksena perustettiin
tuli

My11yky12i2in

Punkka, jolta

kysymyksiin. Kokouk-

metsdstysseura jonka nimeksi

My11yky12in Eriiii Seuran puheenjohtajaksi valittiin

Wirdn ja johtokunnan jiiseniksi

Torsten

Helge Johansson, Atte Luoma, Sixten

ja Gunnar Bjtirklund. Heistd ALte Luoma varapuheenjohtaksi
sihteeriksi Helge Johansson ja rahastonhoita jaksi Sixtwn ln/estman.

Westman

NZiin alkoi metsdstysseura astella

varovaisia ja hivenen haparoi-

via ensiaskeleiLaan. Vuonna 1967 anottiln

yhdistysrekisteristii

lupaa seuran nimen muutLaniseksi kaksikleliseksi

ja kuului

tZimdn

jZilkeen My11yky12in Erii ry. Kvarnby Jakt rf . Vuonna 7962 Myllykyliin Hirvimiehet luovuttivat

omistamansa Metstistysrnajan varoineen

Myllykyldn Erii ry:11e.
Tdmdn

jailkeen seuran toiminta alkoi vakiintua omiin uomiinsa ja

sitd hallittiin

ja ohjattiin

johtokunnan asiantuntevalla

kaidellei.

Vuonna I97 2 seuran johtokunta piiZitti ilmoittaa
Suomen MetsZistZi

vuosittain

jdliiton

myllykylain erd ry : n

jiisenseuraksi. Tiistli seura joutuu

maksamaan

jdsennaksun ja jdsenet saavat Urheilu Metsiistysnnifiseen

lehden. Kun piiiistiin

vuosi eteenpdin, vuoteen I973, pddtettiin

hirvenmetsdstyksessd siirtyii

nykyaikaan ja anoa ns. yhteislupa

Hirvikosken Erdnkdvijet ry:n kanssa. Tdssii vaiheessa alkoi

o11a

merkkejZi hirvikannan runsastumisesta. Kaatolupien rndeirein uskottiin
kasvavan ja niinpii vuonna -75 plilitettiln

rakentaa erillinen

ruhojen nylkemistd ja riiputtarnista

liiteri

vuokrattiin

Paavo Luomalta ja lahtiliiteri

lahti-

helpottamaan. Paikka
rakennettlin.

Silloin

tehty pliiitds on osoittautunut varsin tarpeelliseksi ja hy6dy11iseksi, onhan siellii ro j-kkunut jo I52 ruhoa ja joka vuosi miiZirii kasvaa. Jo kolme vuotta rnyiihemmin tuli
laajennus, johon tuli
7O

rempaa klinnostusta,

ko. liiterin

ja puiden sdilyryspaikka.

ruokailutila

luvun loppupuoliskolla

tarpeelliseksi

kilpailutoirnintaan

alkoi virit?i

suu-

varsinkin nuorten jiisenten keskuudessa.TZis-

ta seurauksena Myllykylzin Erd ry. alkoi menestye Riistanhoitoyhdistykse niin ampumahiihtoviestissii kuln plenoiskivZiZirikilpailuissakin. Ndistii menestyksistd ja Ari Luoman upeista suorituksista
niin kansa11isi11a kuin kansainvdlisillzikin
valtuutettiin
aseille

radoil1a,

ldmmenneend

johtokunta suunnittelemaan seuralle omaa matalapaine-

tarkoitettua

ampunarataa. Tiihlin tarkoitukseen Atte

Luoma

vuokrasi seuralle maa alueen Palokankaalta. Niin alkoi rakentaminen joka saatiin talkoovoimin valrniiksi

hyvziksyi se kiiyttdcinotettavaksi

ja nimismies Jouni Laiho

07.11.1988 TiimZin jdlkeen rata onkin

o11ut ahkerassa ktiytijssd
Vuonna I9B4 jerjestettiin

ensimmdinen yhteinen laturetki

ken ja Ldnsikyldn kanssa. Reitti
jo jen kautta.

Hirvikos-

kulkee ko. metsdstysseurojen

Nii11e on jer jestetty

rnahdollisuus virkistiivdn

ma-

kah-

vin tai mehun nauttimiseen ja hetken levdhtiimiseen ennen matkan

jaLkumista. Tiistii onkin kehittynyt

jokavuotinen massatapahtuma ja

osanottajarnddrd on ol1uL suhteellisen runsas.

Piiiipaino niin rahallisesLi kuin henkilijmiidrdisestikin on siis ollut
ja tulee edelleen olemaan hirvenmetsdstyksessd. Tdstei osoituksena
2LI hi-rven kaatoa ennen vuotLa

1990

Kaiken kaikkiaan seuran toimi-nta on antanuL antoisia ja vaiherlkkaita hetkiii kaikille

ky1dldisi11e jo 30 vuoden ajan ja ndin jatkukoon edelleenkin nykyisten ja tulevien sukupolvien iloksi ja virkistykseksi.
ToivottavasLi tdmii suppea kuvaus Myllykylein Erd ry;n 30 vuotisesta
toiminnasta ja Myllykyldn Hirvimiesten edesottamuksista herdttii2i
teissii hauskoja muistoja. Ainakin iLse olen kokenut riemukkaita
hetkiii keskustellessani kyliin ftvanhojen jermujen" kanssa aineisLoa kootessani.

