
Metsästysseura Mynämäen Erä ry 
Metsästysseura/seurue 

 
 

TOIMINTAKERTOMUS  vuodelta____2019  
 
Metsästysalueet Mynämäen  kunnassa  
 
 

Hallitus 
Puheenjohtaja   Piilinen Risto 
Sihteeri Kalluinen Ville 
Varapuheenjohtaja Lähdes Petri 
Jäsenet  Akkanen Juha 

Kalluinen Ville 
Halminen Petri 
Kalluinen Pekka 
Lähdes Petri 
Suni Isto 
Tuukka Aronen 
Piilinen Risto 
Rautiola Matti 

Rahastonhoitaja Kylämäkilä Juhani (hallituksen ulkopuolinen)Jäsensihteeri
Janne Härmälä (hallituksen ulkopuolinen)  

Toiminnantarkastajat Katunpää Valtteri (Sampo Marttila) 
(varalla) Hemmo Kivelä (Seppo Kompuinen)   

 
Hallitus piti yleisten kokousten lisäksi 8 kokousta sekä 1 puhelinkokous. 
Vuosikokous 13.3.2019, Kesäkokous 24.6.2019, Hirvieläinjahtien järjestäytymiskokous 
27.8.2019. 
 
Jäsenmäärä oli 31.12.2019 154 henkilöä (Kunniajäseniä 4, Koejäsenet 19 ,varsinaiset 

jäsenet 131) 
Metsästysaluetta seuralla on vuokrattuna n. 16 400  hehtaaria. 

 
 
Kiinteistöt ja niiden huolto: 

 
• Metsästysmaja Krouvinnummella 

 
• Majavastaavana toimi Harry Storberg 
• Majaemäntänä toimi Tiina Visasalo 

 
• Hallitus vastaa majan huollosta.  

 
Jaostot: 



 
• Kenneljaosto: Matti Rautiola (pj), Tiina Visasalo, Ari Jauhiainen, Ari-Pekka Löytökorpi, 

Hemmo Kivelä, Vesa Käkönen 
 

• Ampumajaosto: Pj. Jari Hietanen, Janne Härmälä, Isto Suni ja Martin Loukonen 
 

• Riistajaosto: Tuukka Aronen (pj), Mikko Peltola, Mika Varjonen, Ville Kalluinen, Matti 
Rautiola, Petri Lähdes 

 
• Hirvijaosto: Pj. Risto Piilinen, Ville Kalluinen, Matti Tuittu, Isto Suni, Jukka Toivonen, 

Juha Akkanen ja Juho Mäkilä 
  

• Suurpetojaosto: Pj. Jukka Toivonen, Raine Hiippavuori, Ville Kalluinen, Pekka 
Kalluinen, Vesa Käkönen ja Matti Rautiola 
 

• Nuorisojaosto: Mikko Peltola (pj), Tuukka Aronen, Petri Lähdes, Janne Härmälä, Mika           
Varjonen 
 

• Majatoimikunta: Harry Storberg (Majamestari), Matti Rautiola, Mika Varjonen, Ari         
Jauhiainen, Oskari Junnikkala 

 
RIISTANHOITO 
(riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, 
ruokinnan suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta) 
 

• Seuran metsästävät jäsenet on velvoitettu riistanhoitoon. Riistanhoidosta ja ruokintaan 
käytetyistä eväistä on tarkempi erittely tilasto-osassa.  

 
• Seuralla voimassa poikkeuslupa varikselle kahdeksi vuodeksi Mietoisten lahden 

ympäristöön. 
 

• Järjestettiin sorsanpesä teko- kurssi Aarlahdessa. 
 
RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT 
(hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja riistakantojen 
tilasta) 
 

• Suurpetoyhdyshenkilöinä toimivat Tuukka Aronen ja Matti Tuittu. Suurpetohavainnot 
kirjattiin Tassu-järjestelmään. 

 
• Suurpedoista on alueella tehty havaintoja ilveksistä ja susista. Ilveksien havainnot ovat 

lisääntyneet, susien havainnot lisääntyneet parin rauhallisemman vuoden jälkeen. 
 

• Mietoisten peltoalueilla on edelleen vahva kettu -ja supikanta. Lisäksi alueella on vahva 
kauriskanta. 

 
• Villisikahavainnot ovat vähentyneet pysyivät matalalla tasolla koko 2019 vuoden 

 



• Hirvieläinten lumijälkilaskennoista luovuttiin 2019 riistakeskuksen päätöksen mukaisesti. 
 

• Riistakolmiolaskentoja ei suoritettu kertomusvuoden aikana. 
 
 
METSÄSTYS 
(metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta) 
 

• Pienriistan metsästys toteutettiin seuran kesäkokouksen hyväksymän metsästys- ja 
riistanhoitosuunnitelman mukaisesti. 

 
• Hirvieläinten metsästys toteutettiin seuran sääntöjen ja hirvieläinjahdin 

järjestäytymiskokouksen mukaisesti. 
 

• Metsästävät vieraat lunastivat itselleen vieraskortin. 
 

• Villisikajahteja ei suuremmassa mittakaavassa järjestetty vähäisten havaintojen takia 
 

• Ilveksen kannanhoidollista metsästystä jatkettiin edellisen vuoden tapaan. 
Yhteislupa-alueelta kaadettiin yksi ilves. 

 
• Metsästyksen- ja riistanvalvojana toimi Mikko Peltola. 

 
 

AMPUMATOIMINTA 
(ampumarata ja sen huolto, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta) 
 

• Ammunnat suoritettiin Mynämäen alueen RHY:n alueen seurojen omistamalla 
ampumaradalla. 

• Metsästysammuntoja ammuttiin haulikolla ja luodikolla.  
• Seuralle oli varattuna ampumavuoro kesäkuukausina maanantai-iltaisin klo 16.30 - 

20.00.  
• Seura järjesti jäsenilleen ampumakilpailut haulikolla ja luodikolla.  
• Ampumajaosto piti 2 puhelinkokousta. 

 
 
KENNELTOIMINTA 
(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta) 
 

• 5.1.2019 ajokoe 
• 6.1.2019 ketunajokoe 
• 1.8.2019 Mejä-koe yhdessä turun seudun mäyräkoirakerhon kanssa 
• Ajokokeiden jänis ja ketun jatkokoulutus 6.8.- 8.8.sekä 14.8.2019. 
• Hirvenhaukkukokeet 21.12.2019, johon osallistui 7 koiraa. 
• Seura osallistui Wirmo Dog show 2019 järjestelyihin 

 
KOULUTUS JA NEUVONTA 
(koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta) 
 



• Seura osallistui RHY;n ja Houkuttelupyyntiryhmän kanssa Metso-Metsästysleirin 
järjestämiseen, jossa päämääränä oli tarjota maattomille nuorille metsästäjille 
mahdollisuus päästä pienpetojahtiin. Tilaisuus oli menestys, noin 30 pienpedon (lähinnä 
supikoiran) päätyessä saaliiksi.  

 
TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA 
(peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta) 
 

• Mietoisten Maamiesseurantalolla järjestettiin maaliskuussa 2019 yhteiset hirvipeijaiset 
Ms Revon kanssa.  

 
• Yhteistyötä naapuriseurojen kanssa jatkettiin aktiivisesti. 

 
• 28.12.2019 järjestettiin yhdessä MS Revon ja Karjalan Korvenkävijöiden kanssa 

Mietoisissa menestyksekäs kaurisjahti, jossa toistakymmentä kaurista saatiin saaliiksi 
tihentymäalueilta. 

 
• Seuralla nettisivut ovat osoitteessa: www.mynamaenera.org  ja  facebook-sivut, jossa 

tiedotetaan ajankohtaisista asioista aktiivisesti. Lisäksi seuralla on WhatsApp-ryhmä 
sisäistä tiedottamista varten. 

 
 
 
HUOMIONOSOITUKSET 
(ansiomerkit: merkki, merkin saaja  ja  päivä, viirit: saaja ja  päivä, merkkipäivät, muut huomionosoitukset) 
 

• 60 vuotisen toimintahistorian takia vietettiin juhlat kesäkokouksen yhteydessä. 
Kokouksessa huomioitiin kunniajäsenyydellä seuraavat henkilöt: 

• Jukka Voutilainen 
• Timo Heikkilä (kunniapuheenjohtaja) 
• Heikki Mäkisalo 

 

LISÄTIETOJA 
 

• Erämajan käyttö: Omat kokoukset 11 kpl, kenneljaosto 7 kpl, suurpetojaosto 0, hirvijaosto 2 kpl, 
yhteistoimikunta 0 kpl ja vieraat 25 kpl.  

 
 
 
 
 

http://www.mynamaenera.org/

