
 

 

 

MYLLYKYLÄN ERÄ RY                  TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 

 

Hallitus 

Johtokunnan kokoonpano oli seuraava: 

puheenjohtaja: Raimo Luukkainen 

varapuheenjohtaja: Anders Aaltonen  

sihteeri/rahastonhoitaja: Tuomas Laitinen 

muut johtokunnan jäsenet: Kari Hovi ja Tuomas Aaltonen 

 

Johtokunta kokoontui 3 kertaa 

Vuosikokous pidettiin Majalla 28.2.2020 (22 jäsentä + 2 ilman äänioikeutta)   

Kesäkokous pidettiin Majalla 3.8.2020 (16 jäsentä) 

Jahtipäällikön tiedostustilaisuus pidettiin Majalla 25.9.2020 

Seura on jäsenenä seuraavissa järjestöissä: 

Suomen Metsästäjäliitto (seuramme jäsenet ovat jäsenenä) 

Suomen Kennelliitto/Kymenläänin kennel piiri 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: 

o Seura suositti teeri- ja metsonaaraiden rauhoittamista seuran mailla ja seuran 

kotisivuilla olevan kartan mukaisesti sorsastuksen rajoittamista Hevossaaren lähellä 

• Riistakatoksella tapahtuvaa ruokintaa suoritettiin talkoovoimin 

o Riistakatos ja kyttäystorni olivat aktiivisessa käytössä 

 

Metsästys 

• Seuralle vuokrattu metsästysalue oli 2 576 ha 

• Passipaikkojen raivaus- ja passilavojen kunnostustalkoot olivat 26.9.2020 

o Lisäksi teimme tikkaita kiville nousemisen helpottamiseksi sekä uusia passilavoja 

• Hirvijahti alkoi lauantaina 10.10.2020 kello 7.00 kokoontumalla lahtimajalle  

o Jahtipäällikkönä toimi Anders Aaltonen  

o Hirvijahtipäiviä kertyi yhdeksän 

o Hirvenkaatolupia oli kahdelle aikuiselle ja kahdelle vasalle  

▪ Lisälupia otettiin yksi plus yksi  

▪ Seuramme käytti 5 lupaa, joista kolme lehmää ja kaksi vasaa, yksi vasalupa 

päätettiin jättää käyttämättä hirvikannan mukaisesti  

▪ Jahtimuotona käytettiin lauantaina ajomiehiä ja yhtä koiraa ja sunnuntaina 

pelkästään koirilla. Seuran hirvikoirille saatiin kaatoja ja lukuisia hyviä 

haukkuja. Hirvikoiria oli käytössä kolme kappaletta. 

o Peuroja saatiin kaadettua kolme yksilöä, joista kyttäämällä Jukka Hernejärvi kaatoi 

vasan ja Patrik Westman naaraan. Kari Hovi kaatoi yhteisjahdissa pukin.  

o Hirvenmetsästyksen jälkeen jääväksi kannaksi jäi neljä kappaletta  



 

 

 

• Kauriita kaadettiin yhteensä kuusi, joista kaksi pukkia,  yksi naaras ja kolme vasaa. Kaatajina 

olivat Jere Horto, Jukka Hernejärvi, Patrik Westman, Jouni Ranta, Tuomas Aaltonen ja Kari 

Hovi  

• Villisikoja tuli seuran alueella saaliiksi kolme kappaletta 

• 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 

                         

 

Kilpailutoiminta 

  

• Seuran hirvikoiria otti osaa Pyhtään RHY:n mestaruuskilpailuun. Sissi oli kolmas, Heppu 

sijoittui neljänneksi ja Hertta viidenneksi.  

• RHY:n pienoiskiväärikilpailut pidettiin Myllykylän ampumaradalla 6.6.2020. Matti Westman 

oli perinteisen kilpailun viides. Vapaatähtäimessä Erkki Luoma oli toinen ja Vesa Pirinen 

kolmas.  

• RHY:n Eräpolku järjestettiin 6.8.2020 ja talkoot sitä varten edellisenä päivänä. Osallistujia oli 

12 henkilöä. Kovimman tuloksen teki Kalle Paavola ikämiesten sarjassa ja yleisen sarjan 

voitti Jere Vanhala. 

• RHY ajokoiramestaruuskilpailussa 2020 Iina om. Harri Kuokkanen oli kolmas 

• Seuran ampujia osallistui myös RHY:n liikkuvan hirven ammuntoihin 

• Pienpetokilpailun vuonna 2020 voitti Tuomas Aaltonen 195 pistettä ja saa palkinnoksi 75 € 

lahjakortin eräliikkeeseen  

• Kylien välinen (Mye-Hirvikoski-Siltakylä) haulikkokilpailu pidettiin 5.9.2020 Vastilassa. 

Matti Westman oli toinen. Myllykylän Erä oli toinen joukkuekilpailussa.  

• RHY haulikkokilpailu 15.8.2020 oli Myllykylän Erä oli kolmas Matti W, Tapio H ja Jonne H. 

Matti voitti B finaalin. Tuomas H oli yleisen sarjan kolmas. 

• Seuran omat haulikkokilpailut pidettiin 20.9.2020. Matti Westman voitti seuran mestaruuden.  

 

Muu toiminta 

  

• Ari Luoma jatkoi Pyhtään RHY toiminnanohjaajana 

o Anders Aaltonen edusti Myllykylän Erää RHY:n hallituksen kokouksissa 

• SRVA toimintaa jatkettiin ja vuodelle kertyi useita tapahtumia  

• Myllykylän Erä järjesti liikkuvan hirven ampumaharjoitusillan Hirvikosken ampumaradalla 

11.9.2020  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• Myllykylän Erä ry jäsenistön muutokset 

o Kunniajäseniksi valittiin Pauli Nikamaa, Vesa Pirinen ja Ari Luoma 

o Seuran jäsenistä poistui Helge Drockila, Matti Hernejärvi ja Olli Luoma   

o Seuraan jäseneksi valittiin  

▪ Jenni Kaukoranta, jonka kahden vuoden koeaika päättyi 

▪ Sara Luukkainen, jonka kahden vuoden koeaika päättyi 

o Koejäseneksi ei otettu ketään  

o Yksi hakemus hylättiin 

o Yksi jäsentä erotettiin seurasta maksamattomien jäsenmaksujen takia. 

o Seuran jäsenmäärä vuoden lopulla oli 83  

▪ joista neljä oli koejäseniä 

▪ viisi kunniajäsentä ja  

▪ kuusi ns. entistä vapaajäsentä 

• Hirvisoppaa eikä pikkujouluja järjestetty vallitsevan koronatilanteen takia järjestetty 

• Seuran omalla kiekon ammuntapaikalla käytiin ahkerasti harjoittelemassa 

• Talkoilla viimeisteltiin keittokatosta, sekä maalattiin majan ja sauna ja ampumakatoksen 

puuosia.  

 

 

Seuran johtokunta kiittää kaikkia jäseniä aktiivisesta toiminnasta seuran hyväksi 

 

 Johtokunta 

 



 

 

 

MYLLYKYLÄN ERÄ RY 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

TOIMINTA- JA RIISTANHOITOSUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2021 

(kaikessa toiminnassa otetaan huomion vallitseva pandemiatilanne) 

 

Kilpailut  

Järjestetään: 

- RHY:n pienoiskiväärikilpailut 

- Kylien välinen haulikkokilpailu 

- Seurakohtainen pienpetokilpailu 

- Seurakohtainen haulikkokilpailu 

 

Osallistutaan: 

- RHY pienpetokilpailuun 

- Pilkkikilpailuihin 

- SML:n Kymenpiirin kilpailut 

- RHY:n haulikkokilpailu 

- RHY:n hirviammunta 

 

Hirvieläinluvat ja Suurpetoluvat 

 Otamme osaa yhteislupaan 

 

Yhteisjahti 

 Järjestetään ja osallistutaan yhteisjahteihin 

 

Riistanhoito  

Kaadetaan haapoja jäniksille ja viedään hirville nuolukiviä maastoon. 

 Pienpetojen pyyntiä harrastetaan 

 Koirakuria tarkkaillaan ympäri vuoden 

 Kylvetään riistapeltoja 

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  

Pidetään liikkuvan hirven harjoitusammunnat 

Järjestetään talkoita tarpeen mukaan – keittokatoksen viimeistely ja  

Tietalkoot, saunan ja majan ja ampumaradan ulkopintojen  

maalaus ja ehostus 

 

Johtokunta 


