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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Uusi metsästyskausi on alkanut ja me kaikki odotamme innolla tulevia
jahtiaamuja.
Ensiksi muutama sana menneestä. Viime vuonna aloitimme juhlavasti
naisjaoston 30-vuotisjuhlilla, jotka onnistuivatkin hyvin ottaen huomioon, että
miehet vastasivat juhlien järjestelyistä. Juhlakäskyä noudatettiin kiitettävästi,
ainoastaan kakunkoristelusta vastaava oli estynyt.
Metsästyksen osalta vuosi oli suotuisa. Pienriista- ja kanalintukannat olivat
alueellamme hyvät, ja se näkyi saalistilastossa. Hirvijahti onnistui hyvin, vaikka
hirvikanta onkin laskenut alueellamme. Uutta riistaeläintä, kaurista, ei vielä
metsästetty, mutta kanta on kasvamassa kiitettävästi. Suurpedoista, etenkin
karhusta, ovat havainnot lisääntyneet, etenkin alueemme koillisosassa. Vaikuttaa
siltä, että alueella on kolmesta viiteen eri nallea ja yhdellä pentu mukana.
Seuran talous on hyvässä kunnossa, kiitos aktiivisen kilpailu- ja
talkootyön. Viime vuoden suuri ponnistus oli Jukolan viestissä juottorasteista
huolehtiminen. Se sitoi 80 henkilöä Jukolan yöhön. Palautteesta päätellen kaikki
onnistui kiitettävästi Päävastuu organisaatiosta ja järjestelyistä oli monet Jukolat
kolunneella Matti K. Lampisella. Menopuolella suuri menoerä oli Myyrylän katon
korjaus, mihin upposi noin kymmenentuhatta euroa. Saimme kuitenkin Mikkelin
kaupungilta työhön pienen avustuksen. Menetyksenä, ei niinkään rahallisena,
mutta Myyrylän kannalta historiallisena, voidaan katsoa noin kaksisataa vuotta
vanhan pihatammen kaatuminen kartanon edestä.
Seuramme jäsenmäärä on hieman nousussa, sillä kesäkokouksessa
käsiteltiin kaksikymmentä vuosi- ja jäsenanomusta, mikä osoittaa, että metsästys
harrastuksena on alkanut kiinnostaa uudelleen. Toivotaan, että trendi jatkuu
samansuuntaisena. Toisaalta on todettava, että hyviä jahtiveljiä on kutsuttu
vehreämmille jahtimaille viimeisen puolentoista vuoden aikana 13.
Alkavalla jahtikaudella aloitamme uuden riistaeläimen, kauriin,
metsästyksen. Johtokunta päätti avata kauriin metsästyksen ja ehdottaa että tänä
kautena voitaisiin ampua kymmenen kaurista. Asiasta oma kirjoitus jäljempänä.
Pienriistakannnat ovat entisellä tasolla, lukuunottamatta kanalintuja, sillä
kesäkuun alkuun sattunut kylmäkausi juuri kuoriutumisen jälkeen näyttää
veroittaneen poikuekokoa. Seuran kesäkokous päätti noudattaa RHY:n suositusta
metson osalta, eli metsästys loppuu 15.10. Henkilökohtainen suositukseni on, että
välttäisimme tänä syksynä koppelon ammuntaa. Kuten aikaisemmin mainitsin,
maillemme on muuttanut muutama karhu. Niistä on jo useampia
riistakamerakuvia ja niiden on todettu pysytelleen koko kesäkauden seuran
pohjois-koillisosassa. Toivotaan, että niistä ei tule häiriköitä. Hirvikanta näyttäisi
jatkavan laskuaan, mutta se varmistuu vasta jahdin alettua. Lupia näyttäisi
tulevan entiseen malliin, joten se on meistä metsästäjistä kiinni paljonko
ammutaan. Tervetuloa peijaisiin lokakuun lopussa!
Hyvää syksyä, jahtaillaan,
Jukka Juutilainen
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JOHTOKUNTA JA TOIMIHENKILÖT 2008 – 2009
Puh.joht.

Jukka Juutilainen, Tuhkalantie 655, 51760 Nuutilanmäki
puh. 457220, gsm 050 028 7015 E-mail; jukka.juutilainen@dnainternet.net

Varapuh.j..

Heikki Kirjalainen, Rantakuja 4 A 50100 Mikkeli
puh. työ 161 889, 0400 655 004 E-mail; heikki.kirjalainen@ark-kirjalainen.fi

Johtok. jäs.

Ilkka Pietiäinen, Sairilantie 46, 50180 Mikkeli
gsm 0400 250 289 E-mail; ilkka.pietiainen@surffi.fi

Simo Kuuva, Tuhkalantie 660, 51760 Nuutilanmäki
puh. 457209 gsm 050 555 7455

E-mail; simo.kuuva@suursaimaa.com

Matti Minkkinen, Kuvalantie 65, 51720 Rahula
gsm 050 5214990

Herman Marttinen, Joki-Sairilantie 10, 50180 Mikkeli
puh. 176196 gsm 050 322 1796

Raimo Montonen, Kaivomäki, 51540 Kalvitsa
puh. 015-664624 gsm 050 340 8620

Seppo Ruokolainen, Sairilantie 60, 50180 Mikkeli
puh. 015-176216 gsm 050 529 2350 E-mail; seppo.ruokolainen@luukku.com

Unto Paavilainen, Sandelsinkatu 3, 50170 Mikkeli
gsm. 0400 563175 E-mail; unto.paavilainen@suomi24.fi

Matti Valjakka, Kokkosenlahdentie 11, 51720 Rahula
puh. 015-172852 gsm 0400 627504 E-mail; matti.valjakka@maanmittauslaitos.fi

Sihteeri/ posti

seuralle
Miikka Kirjalainen, Kiiskinmäenkatu 24, 50130 Mikkeli

gsm. 040 5748628 E-mail; miikka.kirjalainen@travelius.fi
Talouden hoitaja
Ilkka Pietiäinen, Sairilantie 46, 50180 Mikkeli
gsm. 0400 250 289 E-mail;
ilkka.pietiainen@surffi.fi
Toiminnan ohjaaja
Matti Kinnunen, Haukankatu 13, 50190 Mikkeli
puh. 015 – 172337 gsm 050 308 6130

Ampuma jaoston pj.
Jouko Seppänen, Esseninkatu 1, 50170 Mikkeli
gsm. 0400 578 870 E-mail;

Jouko.Seppanen@surffi.fi

Riistan-hoitojaosto
Panu Valjakka, Parkkilantie 1, 50350 Norola
gsm. 050 567 0816 työ 336730 E-mail; panu.valjakka@kesko.fi

Kennel-jaosto
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Timo Pietiäinen, Pyhälammentie 13, 50600 Mikkeli
puh. 015-230247 gsm 040 5329244 E-mail; Timo.pietiainen@surffi.fi

Naisjaoston puh.j.
Tellervo Kirjalainen, Kuvaalantie 19, 51720 Rahula
015-176026 gsm. 040 522 3226 E-mail; tellervo.kirjalainen@paasola.fi

Ruoka-huolto

Pirkko Lautiainen, Huhtisaarentie 11, 51720 Rahula
puh. 015-174545, gsm 044 568 0948 E-mail; pirkkosylvia@gmail.com

Talouden-hoitaja
Helvi Varis, Hietamäentie 6, 50350 Norola
puh. 015-176188 gsm. 045 2707 612

Jäsenasiat
Kalevi Kirjalainen, Kuvaalantie 19, 51720 Rahula
puh. 015-176026 gsm 0400 548 223 E-mail; kalevi.kirjalainen@paasola.f

RAUHOITUKSET JA METSÄSTYSRAJOITUKSET 2009-10
Kesäkokouksessa tehtyjen päätöksien mukaan:
Metsäkauris:

Sallittu metsästää 10 kpl (ohjeistus jäljempänä)

Jänis:
Rauhoitettu metsästykseltä Kangasjärven maastossa
(Kaivomäentien pohjoispuoli).

SAIRILASSA PONITALLIEN JA LAITUMIEN
LÄHEISYYDESSÄ ON SORSASTUS JA
AMMUSKELU KIELLETTYÄ.
SORSASTUS
Sorsastus vesialueilla edellyttää erillistä lupaa vesialueen omistajalta
(Osakaskunta), sillä seuran metsästysalueet eivät sisällä vesialueita.

HIRVENMETSÄSTYS
Hirvenmetsästys aloitetaan 17.10.2009, kokoontuminen klo 8.00
Myyrylässä. Osallistumismaksu 70,00 €, eräpäivä 15.9.2009.
Hirvipeijaisten päivämäärä alustavasti 7.11.2009.

Etua keskittäjälle,
osa 2.

Edullisemmat
päivittäispalvelut.

OP-bonusasiakkaana saat päivittäisasioinnin palvelut edullisemmin.
Sinulla tulee olla käytössäsi seuraavat palvelumme: käyttötili, jolle
tulee toistuvaissuoritus, verkkopankki, verkkotiliote ja OP-Visatuoteperheen kortti. Puuttuuko joku? Tule käymään tai hoida asia
helposti verkkopankissasi. Lisätiedot op.fi tai 0100 0500.
OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen tai Helsingin OP:n asiakas,
jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään 5 000 euroa kuukaudessa.

Etua elämään. OP-Pohjolasta.
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KENNEL-ALUE 2009 – 2010
Kennel-alueena metsästyskaudella 2008 - 2009 on Kangasjärven alue
Kaivomäentie koillispuolella.
Kennel-alueella voidaan metsästää normaalisti muulloin paitsi koepäivinä,
jolloin seuramme jäseniä kehotetaan välttämään ko. aluetta. Koealueiksi
voidaan varsinaisen kennel-alueen lisäksi valita tapauskohtaisesti muitakin
alueita, joten seuraa Länsi-Savon ilmoitusosastoa, jossa seuramme tai
jokin toinen seura voi luvan saatuaan ilmoittaa yleensä keskiviikon
lehdessä joitakin Norolan seuran alueita varatuksi kokeisiinsa.

TERÄSHAULIEN KÄYTTÖKIELTO
Teräshaulien käyttö Norolan Metsästysseuran alueella muussa kuin
vesilinnustuksessa on kielletty. Syynä kieltoon on teräshauleilla
”terästettyjen” pölkkyjen hylkäys metsäteollisuudessa.

METSÄSTYSREISSUILLA KÄYTTÄYTYMINEN
Mottonamme; ”HÄIRITSEMÄTTÄ JA JÄLKIÄ JÄTTÄMÄTTÄ!”
Liiku ja käyttäydy metsästysreissuilla siten, ettet aiheuta tarpeetonta
häiriötä ja jälkiä ympäristöön.
Pysäköinti
Pysäköi ajoneuvosi niin, että muille kulkijoille ei aiheudu haittaa ja
metsäteiden liittymistä pääsee aina kulkemaa, työkoneillakin. Myös
puomitetuilla tai ketjutetuilla metsäteillä on kulkijoita.
Edustat seuraa
Esittele itsesi ja asiasi kohdatessasi muita metsässä liikkujia, jolloin pidät
yllä seuran hyvää mainetta sekä hyviä suhteita erityisesti maanomistajiin.
Ole tarkkana millä alueella liikut ja että metsästät vain luvallisella alueella.
Kysy lupa maanomistajalta pyydyksien asentamiseen sekä
passirakennelmien tekemiseen. Luvan saa yleensä helposti ja samalla
saat hyödyllisiä neuvoja ja vihjeitä.
Nuotiot ja tulen käsittely
Nuotion teko metsästyksen yhteydessä on kielletty ilman lupaa. Luvan
nuotioon metsästäjä voi saada suoraan maanomistajalta tai varmistamalla
Kalevilta, että ko. alueen vuokrasopimuksessa on nuotion teko sallittu.
Kulohälytyksen vallitessa avotulen teko on luonnollisesti kokonaan
kielletty.
Vastaat itse kaikista mahdollisista avotulentekoon liittyvistä vahingoista.
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PÄIVÄN METSÄSTYSLUVAT
Jos haluat tuoda vieraasi metsälle seuramme alueelle, metsästyslupa
päiväksi vieraallesi maksaa € 6 .
Johtokunnan valitsemat päivän metsästyslupien myöntäjät
metsästyskaudelle 2009-2010 ovat seuraavat:
Jari Arpiainen, Matti Valjakka, Eero Ehrnrooth, Jukka Juutilainen, Matti
Kinnunen, Kalevi Kirjalainen, Heikki Kirjalainen, Raimo Montonen, Seppo
Piispa, Jouko Valjakka, Eero Konsti, Jussi Auvinen ja Martti Taskinen.
Lisäksi metsästysluvan voi maksaa suoraan seuran tilille. Tällöin
maksukuitista tulee ilmetä maksaja (isäntä), vieraan nimi ja päivä jolloin
lupa on voimassa
Seuran tilinumero on 527104-5487708
Päivänmetsästyslupamaksukuitti on näytettävä metsällä. Lupa edellyttää
myös, että olet itsekin vieraasi mukana hänen metsästäessään.

RIISTANHOITO
Valtakunnassa eletään taantumassa niin taloudessa kuin
kanalintukannoissakin. Mikkelin seutu on selvinnyt molemmista tähän asti
varsin tyylikkäästi. Liekö näillä asioilla yhteys?
Kolmiolaskentojen tuloksia ei ole vielä käytettävissä, mutta eri alueiden
mittavat metsästysaikojen rajoitukset ja puskaradio viittaavat vahvasti
kanalintukantojen pienuuteen. Myös seuramme alueella oli vähemmän
lintuja viime vuonna sitä edelliseen verrattuna. Etelä-Savon piirissä on
tänä vuonna metsästysaikaa rajoitettu vähiten koko maassa ja kyllä se
näin taitaa olla, että täällä on myös paras lintukanta. Toki alkukesän säät
eivät oikein suosineet pesintää, joten metsästäkäämme järkevästi.
Metsäkauris on paikoin lisääntynyt jo metsästettävälle tasolle ja voi olla,
että pääsemme kaurisjahtiin jossain muodossa jo tulevana
metsästyskautena. Siitä ilmoitetaan kuitenkin erikseen.
Edelleen kehotan jäseniä pyytämään aktiivisesti pienpetoja. Kesällä
teimme Myyrylässä muutamia kanu-loukkuja tämän tärkeän asian
edistämiseksi.

Panu Valjakka
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JÄSENISTÖ
Norolan Metsästysseura Ry:n jäsenmäärä 2009 kesäkokouksen jälkeen
on (suluissa 2008 luvut ) 268 ( 273 ), joka jakautuu seuraavasti:
maanomistajajäseniä 181 ( 185 ), muita varsinaisia jäseniä 87 (88),
kunniajäseniä varsinaisista jäsenistä 11, sekä 1 kunniapuheenjohtaja.
Kannattajajäseniä on 15 ( 16 ). Naisjaosto 47 ( 47 ), Metsästyslupia
vuodeksi 2009 - 2010 on 13 ( 10 ).
Johtokunta on vuonna 2009 valinnut uusiksi jäseniksi:
Maanomistajajäseniksi: Kotisalo Nina, Pietiäinen Opri, Pietiäinen Tuija,
Pylvänäinen Jesse, Siren Antti ja Siren Kari
Varsinaiseksi jäseneksi: Ehrnrooth Eero, Halonen Jarmo, Rinta Perttu,
Torniainen Heikki ja Vilen Juha Pekka.
Metsästysluvan metsästyskaudeksi 2009 - 2010 on johtokunta tähän
mennessä myöntänyt seuraaville henkilöille: Haapasaari Hannu,
Haikarainen Jari, Heikkinen Esa, Hentinen Teemu, Holappa Mikko,
Kaipainen Sami, Kotisalo Kimmo, Kuusela Mika, Lindfors Tomi, Oinonen
Jukka, Ovaskainen Arto, Peltonen Manne ja Roponen Tommi.

METSÄSTYSLUPALAISTEN TULEE NOUDATTAA KAIKKIA
SEURAN SÄÄNTÖJÄ SEKÄ METSÄSTÄÄ JA MUUTEN TOIMIA
HYVÄN TAVAN MUKAISESTI.
Metsästyslupa on perinteisesti ollut tie seuran jäseneksi. Metsästysluvalla
olet tervetullut mukaan seuran toimintaan, jolloin ”naamat ja tavat” tulevat
tutuiksi. Osallistumalla seuran yhteisjahteihin, kilpailuihin, talkoisiin, sekä
vuosi- ja kesäkokouksiin osoitat kiinnostuksesi seuraa kohtaan. Aktiivinen
toiminta seurassa ja seuran hyväksi on aina eduksi jäsenhakemusta
käsiteltäessä.
Seuraa ilmoittelua seuran tapahtumista Länsi-Savon järjestöpalstalla ja/tai
ole yhteydessä seuran jäseniin ja osallistu toimintaan.

HIRVIVOUDIN TERVEISET
Tulevan jahtikauden 2009 lupamäärät tulevat olemaan samalla tasolla kuin
edellisenä syksynä.
Suurelle hirviseurueelle on myönnetty yhteensä 27 hirvenkaatolupaa ja
meille Norolaan tästä määrästä kohdentuu ehkä noin 17 lupaa. Lopullinen
määrä selviää suuren hirviseurueen palaverissa ennen jahdin alkua.
Hirvikannan todellista suuruutta Norolan metsästysseuran alueella on
vaikea arvioida, jonkinlainen tuntuma saadaan sitten jahdissa. Nähdäkseni
Norolan alueella on ollut menneenä suvena ja keväänä enemmän karhuja
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ja ilveksiä kuin koskaan. Liekö petomäärä vaikuttanut hirvien liikehdintään,
metsäkauriista puhumattakaan. Valkohäntäpeurojahan meillä ei juuri ole
muutamaan vuoteen havaittukaan.
Metsäkauriin osalta Norolan metsästysseura teki kesäkokouksessaan
päätöksen metsästyksen aloittamisesta, tosin rajoitetusti. Kauriille
asetettiin kymmenen yksilön kaatokiintiö, jota valvotaan antamalla
kaatolupia pyynnöstä rajoitetuksi ajaksi. Tarkemmat ohjeet kauriin
metsästyksestä ovat allekirjoittaneen laatimat ja ne julkaistaan toisaalla
tässä samassa lehdessä. Toivonkin kaikilta malttia ja harkintaa
metsästykseen, koska jahdin aloittaminen on meille kaikille uutta ja
kokemuksia metsästyksestä ei vielä ole. Ohjeistusta päivitetään
kokemusten karttuessa ja uskon, että muutaman syksyn jälkeen meillä on
toimiva järjestelmä, mikäli rajoituksia tai valvontaa ylipäätään tarvitaan.
Suomen Metsästäjäliitto on ottanut jahtiturvallisuuden yhdeksi kuluvan
vuoden keskeisistä teemoista. Liiton jäsenlehti Jahti korostaa
viimeisimmän numeronsa artikkelissaan: ”Turvallista hirvijahtia”, jokaisen
metsästäjän omaa vastuuta toiminnastaan ja varusteistaan. Toki nämä
artikkelin ohjeet kelpaavat kaikkeen metsästykseen. Kannattaa lukea.
Hirviharjoitusvuoroja tälle syksylle on vielä muutamia jäljellä. Seppäsen
Jouko pitää kirjaa kunkin hirvimiehen ammuntasuorituksista, ja
toivottavasti kaikilla jahtiin tulevilla on ”lisenssit” kunnossa tältä osin.
Toimiva ja tarkka ase osaavissa käsissä tarkoittaa turvallisuutta meille
kaikille tämän harrastuksen parissa.
Ja vielä tiedoksi; syksyn hirvikokous pidetään Myyrylässä torstaina 27.
elokuuta klo 19.00. Tuolloin voidaan keskustella myös alkavaan
metsäkaurisjahtiin liittyvistä asioista.
Hyvää jahtisyksyä kaikille

Matti Valjakka metsästyksenjohtaja

SEURAN ALUEEN UUSITTU KARTTA
Seuran alueesta on värillinen kartta (1:20 000), joka sisältää perinteisen
peruskartan nyk. maastokartan elementit, sekä karttapohjaan valmiiksi
digitoidut seuran rajat ja värityksellä merkityt alueet: Vihreällä vain
hirvenmetsästykseen vuokratut ja punaisella vuokraamattomat eli
metsästykseltä kielletyt alueet.
Kartan on valmistanut ja sitä edelleen tulostaa paikallinen Etelä-Savon
maanmittaustoimisto, (Jääkärinkatu 10, 50100 MIKKELI). Kartta on
päivitetty syyskuun alkuun mennessä.
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Toimitusehdoista on sovittu seuraavaa: kartan voi tilata
maanmittaustoimistosta puhelimitse asiakaspalvelun kautta p. 020 690
647. Koska tilatut kartat tulostetaan piirturilla pääasiassa yöllä, saa kartan
yleensä tilauspäivän jälkeisenä päivänä iltapäivällä. Kartta tulostetaan
kahtena kappaleena, jolloin kukin voi leikata sen haluamansa kokoisiin
osiin tai käyttää kokonaisena. Kartan hinnat; paperien tuloste 47,00 €,
kosteutta kestävä muovinen 70,00 €, kangaspohjainen 80,00 €. Kartta
maksetaan karttaa noudettaessa.
Huom! Perinteinen kartta toimitetaan värillisenä, ja sen väriaine on
vesiliukoista, joten se ei kestä vettä ja kannattaa ehdottomasti muovittaa
tai laminoida maastokäyttöön.
Nyt on mahdollisuus tilata kartta myös vedenpitävänä.
Huom! Muutokset metsästysalueissa päivitetään karttaan, joka on
nähtävillä Myyrylän seinällä (A4-kopiot), joista voit ne kopioida aiemmin
hankittuun karttaan.
Mikäli hankit seuramme alueesta värilliset peruskarttalehdet 1:20 000, joita
myyvät kirjakaupat ja maanmittaustoimisto, niin karttalehtien numerot ovat
seuraavat: Rahula 314208, Remojärvi 314209, Hyötyy 323107, Mikkeli
314205, Hiirola 314206. Huomaa, että peruskarttoihin sinun on itse
merkittävä seuran alueen rajat ja muut merkinnät kielletyistä alueista. - Se
on iso homma !

MAANVUOKRAUS
Hirvenmetsämetsästykseen vuokrattua metsästysmaata alkavalle
metsästyskaudelle 2009 – 2010 on yht. 14 861 ha, josta Juvan
kunnanalueella noin 3 654 ha ja Mikkelin alueella noin 11 207 ha
Pienriistanmetsästykseen eli kaikkea metsästystä koskevaa alue edellä
mainituista maista on noin 12 359 ha. Vain hirvieläinten metsästykseen
on vuokratuista maista 2502 ha.
Vuokrasopimusluetteloa hoitaa Kalevi Kirjalainen. Ota Kaleviin yhteyttä,
jos maanvuokrausasioissa on jotain epäselvää tai, jos maiden
omistussuhteissa on tapahtunut muutoksia.
Rekisterin tiedot ovat vain johtokunnan käyttöön ja niistä annetaan tietoja
metsästysviranomaisille mm. metsästyslupia haettaessa. Voit yksittäisten
tilojen osalta tarkistaa vuokraustilanteen Kalevilta. Mutta tulosteita
tilakorteista on vain johtokunnan käytössä. Kartta seuran alueesta on
nähtävänä metsästysmajan seinällä. Kartan tiedot päivitetään yleensä
vuosittain syyskuun alkuun mennessä.
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NOROLAN METSÄSTYSSEURAN TIEDOTUKSET
Norolan Metsästysseuran tiedotukset ovat Länsi-Savon järjestöpalstalla
keskiviikon ja sunnuntain lehdissä. Eli seuraa siis keskiviikon ja sunnuntain
lehtiä.
OSOITTEENMUUTOKSET
Seuran jäsenrekisteriä hoitaa Kalevi Kirjalainen. Mikäli yhteystietosi on
muuttunut, soita Kaleville puh. 015 176026 tai 0400 548223, tai laita
kortilla taikka sähköpostilla Email. kalevi.kirjalainen@paasola.fi Näin
varmistat metsästysseuran lähettämän postin saapumisen

MYYRYLÄ
VARAUSLISTAA Myyrylän vuokrauksen pitää:
•

Heikki Kirjalainen puh. 0400-655004, Email:
heikki.kirjalainen@ark-kirjalainen.fi

•

Muista Myyrylän asioista voit myöskin kysyä:

•

Jukka Juutilaiselta puh. 050 0287015

•

Seppo Ruokolaiselta puh. 050 529 2350

•

Tellervo Kirjalainen, naisjaosto, ruokahuolto, tarjoukset ym. puh.
040-522 3226

•

Pirkko Lautiainen, ruokahuolto tarjoukset ym puh. 044 568 0948
Email: huhtisaa@saunalahti.fi

MYYRYLÄSSÄ YÖPYJÄT ! Myyrylä on seuran jäsenten käytettävissä
yöpymistä varten silloin, kun Myyrylä ei ole varattuna tilaisuuksia varten.
Sovi yöpyminen Heikin kanssa, koska hän tietää onko Myyrylän tilat
vapaana. Yöpymisestäsi aiheutuu seuralle kustannuksia mm.
valaistuksesta ja lämmityksestä, joten hyvitä seuramme majatiliä
käyttämästäsi sähköstä oman tuntosi mukaan
Muista, että siivoat jälkesi sekä laitat astiaston ja kalusteet alkuperäiseen
järjestykseen.
JÄSENET JA JAOSTOJEN VETÄJÄT! Varmistakaa HEIKILTÄ
etukäteen, että Myyrylä on vapaana järjestämänne tilaisuuden aikana.
Myyrylän avaimia saa tarvittaessa kuittausta vastaaan mm. Heikki
Kirjalaiselta ja Anneli ja Matti Kupariselta. Avaimet on palautettava
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välittömästi kun et niitä enää tarvitse. Niitä ei myöskään saa luovuttaa
sivullisille !

Metsäkauriin metsästysohje 2009
Norolan metsästysseura teki kesäkokouksessaan 6.8.2009 päätöksen
metsäkauriin rajoitetun metsästyksen aloittamisesta seuran alueella.
Jäsenistöllä on käytössään kymmenen yksilön kaatokiintiö pelkästään
syysmetsästyksen aikana.
Kaatokiintiön täyttymistä seurataan koko metsästyksen ajan. Mikäli haluat
metsästää kaurista, toimi seuraavasti:
Kaatoluvan saat puhelimitse
•

Matti Valjakalta, 050 – 596 0626 koti, 0400 – 627 504 työ / virkaaikana tai

•

Jussi Auviselta, 050 – 326 1599

Lupa annetaan minimissään yhdeksi päiväksi ja maksimissaan kolmeksi
päiväksi (esim. viikonlopun ajaksi)
Tasapuolisuuden vuoksi yksi kaato / metsästäjä / metsästyskausi
Jos saat saalista, ilmoita kaadosta välittömästi luvan antajalle sekä
seitsemän päivän kuluessa paikalliseen riistanhoitopiiriin
Jos et saa saalista, et ilmoita mitään kenellekään. Lupapäivien täytyttyä
kaatoilmoituksen puuttuessa luvan antaja olettaa, että olet jäänyt ilman
saalista ja antaa luvan muille metsästäjille
Muistutukseksi muutama kohta metsästyslaista ja -asetuksesta:
-metsäkauriin metsästykseen ei tarvita enää riistanhoitopiirin myöntämää
pyyntilupaa vaan kauriin metsästysoikeuden haltija, tässä tapauksessa
Norolan metsästysseura, päättää itse minkälaisia kauriita ja kuinka paljon
seuran alueelta metsästetään
-kauriinmetsästyksessä ei tarvita metsästyksenjohtajaa
-metsäkauris on hirvieläin, joten sen metsästysoikeus on sillä, jolla on
oikeus metsästää hirvieläimiä alueella, toisin sanoen Norolan
metsästysseuran alueella voidaan metsästää sekä pelkästään
hirvieläimille että kaikelle riistalle vuokratuilla alueilla
-metsäkaurista voi metsästää sekä haulikon haulipanoksella että
täyteisellä, jos metsästät rihlatulla luotiaseella, sinulla on oltava
voimassaoleva ampumakoe suoritettuna, sekä hirvi- että karhumerkki käy
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-metsästäjän on ilmoitettava saaliiksi saadusta metsäkauriista
riistanhoitopiirille seitsemän päivän kuluessa kaadosta, lomakkeita saa
mm. internetistä: www.riista.fi
-metsästysaika on 1.9. – 31.1.
-metsästysaika ajavalla koiralla on 26.9. – 31.1., koiran säkäkorkeus
oltava alle 28 cm
-vasallinen naaras on aina rauhoitettu
-laki ei edellytä käyttämään punaista tai oranssinpunaista takkia, liiviä tai
päähinettä
-haavoittuneesta metsäkauriista ei tarvitse tehdä ilmoitusta poliisille,
ainoastaan mikäli haavoittunut eläin siirtyy toisen alueelle, on siitä
pyrittävä ilmoittamaan alueen omistajalle, metsästysoikeuden haltijalle tai
poliisille, käytännössä useimmiten naapurialueen metsästysseuran
metsästyksen johtajalle
-toisen maalle kaatunut metsäkauris kuuluu aina kyseisen alueen
metsästysoikeuden haltijalle eli maanomistajalle tai vuokramiehelle
Sitten vielä muutama suositus:
-vasoja ammutaan mielellään noin puolet kokonaissaaliista
-aikuisista yksilöistä ammutaan sekä pukkeja että naaraita yhtä paljon

NAISJAOSTO
Naisjaosto on jatkanut toimintaansa entiseen tahtiin, tarvittaessa.
Rutiineihinhan kuuluu kevätsiivous, pihan istutusten hoitaminen ja
pihasuunnitelman toteuttaminen vähän kertanaan. Hirvipeijaiset on
lokakuulla syksyn kohokohta ja yhteishenkeä luova tapahtuma
maanomistajien ja jäsenten välillä. Se on henkilökohtainen kohtaaminen
ruoan ja illanvieton merkeissä. Tässä me naiset haluamme olla mukana
näkemässä ja kokemassa, luomassa tunnelmaa ja makuelämyksiä siihen
osallistujille.
Naisjaosto on saanut muutaman uuden jäsenenkin, mikä on ilahduttavaa.
Lisää haluamme !!! Olisi hurjan mukavaa saada jatkuvuutta
aloittamallemme työlle ja seurallekin jonkinlaista apua. Vetoan Teihin
minua nuoremmat naiset (seuran jäsenten naisväkeä tarkoitan) rohkeasti
mukaan. Keksitään yhdessä mukavaakin menoa, jos niin halutaan.
Muistattehan ! Naisjaostolla on puilla ja kaasulla toimiva Teuva-painekeitin
(80 l). Kätevä keittää keittoja ym. isommallekin porukalle. Keittimen
tukikohta on Kirjalaisella Paasolassa Kuvaalantie 19 puh.0405223226
Tellervo. Paikka sillä siitä syystä meillä, koska naisjaosto vuokraa sitä. Se
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on lähempänä oletettuja tarvitsijoita ja on helpompi pitää huolta siitä.
Vuokra on 30 € / kerta.

HISTORIAA-NOROLAN METSÄSTYSSEURA 60
VUOTTA SITTEN
Norolan Metsästysyhdistyksen toiminnasta 1948-49
Sille laajakantoiselle ja hitaasti tuloksia tuottavalle toiminnalle, joka sisältyy
metsästysseurojen työhön, on ominaista, että kaiken perustana tulee olla
henkilökohtaisten etujen ja hetkellisten pyyteiden yli näkevä harkittu
määrätietoisuus parhaan mahdollisen tuloksen ja yhteisen edun
saavuttamiseksi. Seuramme toiminta on hapuilevan alun jälkeen
hakeutunut tälle linjalle ja ottanut suunnan kohti määrätietoista
riistanhoitotyötä. Ne toimenpiteet, joihin riistakannan säilymiseksi ja
lisääntymiseksi ryhdyttiin, ovat aikanansa kantava hedelmää. Jo
alkajaisvuotena rauhoitettiin seuran metsästysalueella metsäkana ja
peltopyy kokonaan, koska kummankin kanta oli jotenkin olematon.
Kuluneena metsästysvuotena rauhoitettiin sorsa ja muut vesilinnut
seitsemässä seuran alueella olevassa järvessä ja lammessa syystä, että
näissä järvissä olisi luontaiset edellytykset sorsien pesimä- paikkoihin.
Metsälintujen verotusta rajoitettiin siten, että seuran jäsen sai ampua
enintään 5 kpl. metsoja sekä koppeloa ja naarasteertä yhteensä enintään
10 kpl. Koirasteereen, pyyhyn ja jänikseen nähden ei ollut mitään
rajoitusta, koska kanta oli niillä riittävän runsas. Jänistä tosin ammuttiin
eräillä alueilla liikaa, kun sen sijaan toisaalla niitä olisi ollut runsaasti
saatavissa.
Vahinkoeläimistä hävitettiin ampumalla variksia, harakoita ja närhejä,
taisipa joku harmaatakki erehtyä maistamaan fosforiöljyssä käsiteltyjä
myrkkysyöttejä. Petolintuja on tiettävästi ammuttu yksi haukka, vaikka niitä
murhalentäjiä olisi syytä vainota ankarasti. Osoittivathan raadellut jänikset
ja valkoiset karvapallot tuholintujen löytäneen maalinsa tiheimmissäkin
metsiköissä. Kettu, se vanha veijari on nauttinut erivapautta kaikista
rautamiesten toimenpiteistä huolimatta, sillä kulunut talvi on
lumisuhteiltaan ollut sellainen, ettei repolaisen ole tarvinnut vanhaa latua
tallustella, eikä pistää tassujansa epämiellyttäviin ketunsaksiin. Mikko
pääsi turkistansa vain sellaisessa tapauksessa, jolloin eksyi ajokoiran
edelle ja oli kaataa jäniksen passissa seisovan isäntämiehen.
Vuonna 1949 annettiin johtokunnan ja poikamiesten tehtäväksi hankkia
lippusiima seuralle.

Suurpetohavainnot
Mikäli olet varmasti nähnyt suurpedon jäljet ( karhu ja susi ) metsässä tai
tiellä kulkiessasi, niin ilmoita välittömästi asiasta Matti Valjakalle puh. 0400
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627504, niin Matti käy paikan päällä toteamassa jäljet. Matti on kurssin
käynyt laillistettu RHY:n suurpetojen jälkien tunnistaja.
Vain koulutetun jälkien tunnistajan toteama havainto on kelvollinen
viranomaisille. Näiden tärkeiden havaintojen perusteella viranomaisemme
kartoittavat petokantojen tiheyttä ja tekevät omia tilastojaan.
Mikäli Mattia et tavoita, havainnoista voi ilmoittaa myöskin Etelä-Savon
Riirtanhoitopiiriin Juvalle puh. Toimisto 252830.
Suurpetokantojen yleistyessä on petohavaintojen ilmoittaminen monasti
jäänyt tekemättä. Tästä on se huomattava haitta, että kun alueelta ei tule
ilmoitettuja havaintoja, ei myöskään viranomaisten tilastoihin tule tietoa
todellisista petokannoista.
Ja vain viranomaisten tilastoihin nojautuen petokantojen sääntely
kaatolupien kautta on mahdollista. Kaatolupien saaminen ei ole yksin kiinni
kotimaisten päättäjien hyväksynnästä, vaan huomattavasti tiukemmat
kannanotot ovat EU-viranomaisilla. Jollei tilastoissa ole havaintoja
pedoista ei myöskään tule kaatolupia.
Ja vielä lisää karhu asiaa
Karhun ja auton yhteen törmäyksessä pahin tilanne on silloin kun karhu
vammautuu ja pakenee metsään tai hyökkää autosta poistuneiden
ihmisten kimppuun. Älä siis koskaan poistu autosta karhuun törmäämisen
jälkeen, vaikka eläin näyttäisi kuinka kuolleelta tahansa, sillä se voi
silmänräpäyksessä herätä ja hyökätä päälle. Sama tilanne on jos karhu
pakenee metsään, niin se voi jäädä lähelle kyttäämään ja hyökätä sieltä
takaisin. Kokeneet karhun metsästäjät ovat kertoneet, että karhuista joita
on ammuttu ja jotka eivät välittömästi kuole siihen paikkaan, niin kaksi
kolmesta karhusta hyökkää välittömästi ampujaa kohti - ja silloin on vitsit
vähissä. Sama koskee myös kolarissa vammautunutta karhua.
Tällaisen haavoittuneen ja mahdollisesti vaarallisen eläimen poistaminen
ja sen kärsimysten lopettaminen viranomaisten määräyksestä, on meidän
metsästäjien tulevia tehtäviä. Tehtävä on kuitenkin hyvin vaarallinen ja sen
takia meillä olisi oltava koiria, jotka haukullaan ilmaisivat eläimen
olinpaikan.
Vain aniharva koira uskaltaa lähteä karhun jäljille, siksipä meidän pitäisi
saada koiria tuoreille karhun jäljille lähes välittömästi, ainakin alle 1 :n
tunnin ikäisille jäljille, sillä vanhempia karhun jälkiä koira ei yleensä pysty
seuraamaan. Näin aloittaisimme koirien valinnan ja koulutuksen. Matti
Mielonen Parikkalasta kertoo, että hänen karhua varmuudella haukkuvat
koiransa eivät lähde yli puolituntia vanhoille verettömille karhun jäljille.
Siksi pyydämme, että tällaisista juuri tehdyistä havannoista ilmoittaisitte
heti Heikki Kirjalaiselle, Matti Valjakalle, Jukka Juutilaiselle, Unto Lindille
Pertti Ovaskalle tai Herman Marttiselle.
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JÄSENMAKSUT 2009 – 10
•

Maanomistajajäsenet

€ 30

•

Muut varsinaiset jäsenet

€ 40

•

Kannattajajäsenet
JAHTI-lehden )

€ 5 (€ 12 jos haluaa

•

Metsästyslupa vuodeksi

€ 35/€ 70

•

alle 18-vuotias (mukaanlukien se vuosi, jona täyttää 18) € 35

•

yli 18-vuotias

€ 70

•

Liittymismaksu maanomistajilta

€ 50

•

Liittymismaksu ulkopuolisilta

€ 150

•

Päivän metsästyslupa € 6

Taloudenhoitajan työn helpottamiseksi ja kirjanpidon vientien
tarkentamiseksi huomioi seuraava:
•

Mikäli maksat jäsenmaksusi jostain pakottavasta syystä ilman
annettua viitenumeroa, selvitä viestissä, että kyseessä on
JÄSENMAKSU JA KENEN JÄSENMAKSUSTA ON KYSE.

•

Jos jäsenmaksukortti on kadonnut, on varminta pyytää uusi
Kalevi Kirjalaiselta

•

Seuralle maksettavilla tilityksillä ja maksuilla tulee olla aina
"korvamerkki", jotta tilitapahtumat saadaan kirjattua oikein. Kysy
tarvittaessa taloudenhoitajalta.

SEURAN MERKIT
Seuran kangas- ja tarramerkkejä saa ostaa sihteeriltä (Miikka Kirjalainen)
ja taloudenhoitajalta (Ilkka Pietiäinen). Kankainen merkki sopii metsästys
asusteisiin ja reppuun, sekä tarramerkki auton ikkunaan.
Merkkien hinnat ovat € 2/kappale.
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