MYLLYKYLÄN ERÄ RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Hallitus
Johtokunnan kokoonpano oli seuraava:
puheenjohtaja Raimo Luukkainen
varapuheenjohtaja Ari Luoma
sihteeri/rahastonhoitaja Tuomas Laitinen
jäsenet Anders Aaltonen ja Rune Drockila
Johtokunta kokoontui 4 kertaa. Vuosikokous pidettiin 29.01.2010 (16 jäsentä)
ja kesäkokous 16.8.2010 (16 jäsentä).
Hirvikokous pidettiin metsästysmajalla 24.9.2010 (23 jäsentä).
Lisäksi pidettiin muutama suunnittelukokous juhlia varten.
Seura on jäsenenä seuraavissa järjestöissä:
Suomen Metsästäjäliitto
Suomen Kennelliitto
Kymenläänin kennel piiri ry
Lisäksi seura on mukana vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa
Riistanhoito
Hirvilaskenta suoritettiin maalaskentana 28.2.2010 (6 hirveä)
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.
Päätettiin, että metsästyskaudella asetetaan metsästysrajoituksia, seuraavasti:
Rauta- ja teräshaulien käyttö kielletään seuran vuokraamilla alueilla.
Saaristomarkkinoiden aikaan (20.-21.8.), ei metsästystä harjoiteta
Hevossaaren vesialueella ollenkaan.
Viikko 51 rauhoitetaan hirvieläinten metsästykseltä.
Lisäksi seura suosittaa teeri- ja metsonaaraiden rauhoittamista seuran mailla ja seuran
kotisivuilla olevan kartan mukaisesti sorsastuksen rajoittamista Hevossaaren lähellä
Metsästys
Seuralle vuokrattu metsästysalue oli 2587 ha.
Passipaikkojen raivaus- ja passilavojen kunnostustalkoot oli 25.9.2010.
Lisäksi teimme tikkaita kiville nousemisen helpottamiseksi sekä uusia passilavoja.
Hirvijahti alkoi lauantaina 09.10.2010 kello 7.30 kokoontumalla lahtimajalle.
Jahtipäällikkönä toimi Raimo Luukkainen. Jahti käytiin kaksi viikonloppua ja yksi
vapaa periaatteella. Jahtipäiviä oli kaikkiaan kahdeksan joista viitenä saimme saalista
yhteensä kuusi eläintä.
Hirvenkaatolupia oli kolmelle aikuiselle ja kahdelle vasalle. Kolmen ison kaatamisen
jälkeen vaihdettiin kaksi vasalupaa yhdeksi isoksi, koska alueella ei näyttänyt olevan
vasoja, mutta isoja, varsinkin sonneja, riittävästi. Seuramme sai lopulta kaadettua
kaikki 4 isoa, joista yksi lehmä ja kolme sonnia. Aloitimme metästyksen käytännöllä,
että lauantaina metsästettiin vain ajomiehillä ja sunnuntaina kahdella koiralla.
Seura sai kaadettua historian ensimmäiset 2 villisikaa (ylivuotisia possuja) ja
kaatajana oli Patrick Westman, joka juuri oli saanut luvat, sekä toisen possun Matti
Westman.
Peuroja saatiin kaadettua kaksi vasaa kyttäyksellä (Ari Luoma). Hirvenmetsästyksen

jälkeen omaa hirvikantaa jäi 6+2 kappaletta.
Muutama (4) peura oleskelee myös seuran alueella, mahdollisesti myös jokunen (1)
kauris. Metsästysvieraana oli yhtenä viikonloppuna Ryota Omura Japanista, joka oli
vaihto-opettajana Huutjärvenkoulussa tämän vuoden.
Metsojen, teerien ja jänisten kanta oli selvästi parempi kuin 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 hanhijahdissa Ruotsissa.
Seuran käytössä oli 3 riistakameraa, joilla saatiin lukuisia hyviä kuvia.
Saaliseläimet: (152 kpl)
jänis 2
kyyhkynen 82
merihanhi 0
supikoira 14
varislinnut 38
kärppä 1

mäyrä 1
metsähanhi 0
heinäsorsa 4
kettu 1
kanadanhanhi 1
näätä 0

teeri 2
metso 2
villisika 2
pyy 1
tavi 1

Kilpailutoiminta
RHY: n ampumahiihtoviestiä ei järjestetty
Kylien välisen haulikkokilpailun Myllykylän Erä voitti. Kilpailujen järjestelyistä
vastasi Myllykylän Erä TRAP-73 ampumaradalla. Ari Luoma voitti henkilökohtaisen
kilpailun.
RHY: n haulikkoammunnat kilpailtiin Sporting-ammuntana, Myllykylän Erältä
oli vankka edustus myös näissä kisoissa, mutta tulosta ei tällä kertaa tullut muuta kuin
henkilökohtaisessa kilpailussa Tuomas Hjelm oli toinen. RHY: n
pienoiskiväärikilpailut pidettiin Myllykylän ampumaradalla19.6.2010, mukana oli 19
ampujaa. Alakylä voitti joukkuekilpailun tässä lajissa.
Seura järjesti eräpolkukilpailun 13.8.2010. Osanottajia oli 26 ja joukkukilpailun voitti
Hirvikosken Eränkävijät.
Seuran ampujia osallistui RHY: n liikkuvan hirven ammuntoihin.
Seuran jäsenet osallistuivat lukuisiin hirvenhiihto ja -juoksukilpailuihin.
Pienpetokilpailun vuonna 2010 voitti Rune Drockila (120 pistettä, 8 supia) ja sai
palkinnoksi kivääripussin.
Muu toiminta
Ari Luoma valittiin Pyhtään RHY toiminnanohjaajaksi 1.4.2010 alkaen.
Myllykylän Erä järjesti liikkuvan hirven ampumaharjoitusillan Hirvikosken
ampumaradalla .Lahtimajalla keitettiin hirvisoppa 16.10.2010, paikalla oli runsas
osanotto.
Maanomistajille jaettiin lihapalat kiitokseksi maanvuokraamisesta.
Seurasta poistui kolme jäsentä. (Klas Malmber, Nils Seppälän ja Martti Nieminen)
Seuraan liittyi yksi uusi jäsen.(Mauri Mattila)
Koejäseneksi otettiin. Raimo Kaukoranta (kahden vuoden koeajalla).
Seuran jäsenmäärä vuoden lopulla on 84, lisäksi kaksi koejäsentä.

Metsästysmajan maanvuokraaja vaihtui Atte Lainnesta Mauri Mattilaan.
Seuramme järjesti 50 vuosijuhlat Patruunantalolla Pyhtään kirkonkylässä 12.11.2010.
Juhlassa paljastettiin seuran uusi standaari joka on numeroitu ja nro yksi jää seuralle
itselleen.
Juhlissa palkittiin ansioituneita jäseniämme seuraavasti.


Kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin Veikko Aaltonen, Kymenpiirin hopeinen
merkki, SML hopeinen merkki, seuran standaari nro III
 Kunniajäseneksi kutsuttiin Olli Luoma, Kymenpiirin pronssinen merkki,
standaari nro IV
 Kunniajäseneksi kutsuttiin Rune Drockila, Kymenpiirin pronssinen merkki,
standaari nro V
 Kymen piirin pronssisella merkillä palkittiin Vesa Pirinen, joka sai standaarin
nro VII
 Ansiokirjan ja standaarin nro IX sai Helge Drockila
 Ansiokirjan ja standaarin nro X sai Bror Danielsbacka
 Ansiokirjan ja standaarin nro XI sai Max Knapas
 Ansiokirjan ja standaarin nro XII sai Tage Westman
 Ansiokirjan ja standaarin nro XIII sai Erkki Luoma
 Standaarin nro II sai seuran perustajajäsen, kunniajäsen Sixten Westman
 Standaarin nro VI sai Aarno Jyrkilä
 Standaarin nro VIII sai Pauli Nikamaa
 Lisäksi ruusulla muistettiin kaikki naisia jotka olivat osallistuneet juhliin ja
tehneet arvokasta työtä seuran eteen vuosia.
Paikalla oli 91 juhliaa. Musiikista vastasi Jan Malms.
Pikkujouluja ei järjestetty koska seura piti hienot vuosijuhlat.
RHY: n järjestämää metsäpäivää ei tänä vuonna järjestetty (joka toinen vuosi)
Talkoilla (nylkyporukka) pinottiin polttopuut.
Seuran johtokunta kiittää kaikkia jäseniä aktiivisesta toiminnasta seuran hyväksi.

Johtokunta

MYLLYKYLÄN ERÄ RY

TOIMINTA JA RIISTANHOITOSUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2011

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.
Tehdään rehupaaleja riistaeläimille
Pienpetometsästyksen yhteistapahtuma järjestetään helmi-maaliskuussa
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 pikkujoulut (risteily).
Pyritään pitämään laturetki.
Liikkuvan hirven harjoitusammunnat.
Osallistutaan RHY:n riistapolku 5-6 luokkalaisille järjestelyihin
Saunan pukuhuoneen lattian korjaus
Lahtimajan huussi uusitaan. Jos Erkki Luoma saa Baja-majan niin hän saa sen tuoda.
Johtokunta

