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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Kuluva vuosi on jälleen seuramme juhlavuosi, sillä tulee kuluneeksi 30 vuotta
naisjaoston perustamisesta. Naisjaosto on toiminut koko olemassaoloaikansa erittäin
aktiivisesti ja etenkin Myyrylän kartanon hankkimisen jälkeen Jaoston jäsenet ovat
uhranneet kesäviikonloppunsa Myyrylässä. Järjestäessään erilaisia perhejuhlia,
unohtamatta koiranäyttelyitä ja -kokeita ja seuran edustustilaisuuksia ja mikä tärkeintä,
meille seuran jäsenille ja maanvuokraajille järjestäen Myyrylässä vuoisttain
seutukunnan parhaat hirvipeijaiset.
Naisten kädenjälki näkyy Myyrylässä. Piha-alueet ovat heidän laittamansa ja vuosien
varrella on hankittu täydelliset keittiökalusteet ja astiastot ym. Laitteet majan toiminnan
parantamiseksi. Kaikella heidän toiminnallaan on ollut erittäin tärkeä merkitys Myyrylän
korkeassa käyttöasteessa ja seuramme varainhankinnassa. Haluan kiittää kaikkia
vuosien varrella naisjaostossa toimineita ja etenkin tomeria jaoston vetäjiä.
Metsästysseuran toiminta on ollut toimintasuunnitelman mukaista. Merkittävimmät
päätökset ovat olleet Myyrylän katon ja nylkyvajan korjaukseen haetut avustukset,
mitkä toteutetaan seuraavan kolmen vuoden aikana, sekä päätös koota seuran historia
kirjaksi, mikä annettiin Hannu Jukaraisen tehtäväksi. Työ on valmiina 2010. Jos
jäsenillä on seuramme vanhoja valokuvia tai muuta seuran materiaalia, niin toivoisin
toimittamaan ne Hannulle tai allekirjoittaneelle.
Merkittävin metsästyksen ulkopuolinen toiminta tulevalla kaudella tulee olemaan
osallistuminen Jukolan viestin 2009 järjestelyihin kesäkuun alussa 2009.
Vastuualueena seurallamme on kilpailijoiden juottopaikoista huolehtiminen.
Tapahtumaan tarvitaan seuralta 40 työntekijää ja organisaattorina toimii Matti K.
Lampinen. Seuran jäsenmäärä on pysynyt vakiona ja uusia vuosilupalaisia ja -jäseniä
tuli kiitettävästi, mutta ikärakenne vanhenee.
Riistakannat ovat edelliseen vuoteen verrattuna hieman alhaisemmat, mutta
kesäkokous päätti, että seuramme noudatta yleisiä metsästysaikoja.
Kanalintumetsästyksessä pyrimme maltilliseen metsästykseen, sillä
riistakolmiolaskennassa kanalintujen poikastuotanto on huomattavasti edellisvuotta
alhaisempi. Hirvikanta on alentunut huippuvuosista ja lupamäärät tulevat laskemaan
tänä syksynä. Seura päätti rauhoittaa metsäkauriin, sillä kanta on vielä pieni ja
kohdistuu seuran lounaisalueelle. Jäniskanta tuntuisia olevan melko vahva, joten
metsästys voitaisiin kohdistaa siihen ja pienpetoihin. Suurpedoista on joitakin
havaintoja, mutta pysyvää kantaa ei ole. Muistuttaisin metsästäjiä siitä, että otettaisiin
yhteyttä maanomistajiin harrastettaessa majavajahtia, sekä enne kuin ryhdytään
suurempiin manöövereihin pienpetojahdissa.
Toivotan kaikille hyvää syksyä ja kahtikautta. Tervetuloa hirvipeijaisiin!
Jahtaillaan!
Jukka Juutilainen

JOHTOKUNTA JA TOIMIHENKILÖT 2008 – 2009
nimi

osoite

puh.

Sähköposti

Puh.joht.

Jukka
Juutilainen

Tuhkalantie 655
51760 Nuutilanmäki

457220
050 028 7015

jukka.juutilainen@d
nainternet.net

Varapuh.j.
.

Heikki
Kirjalainen

Rantakuja 4 A
50100 Mikkeli

työ 161 889
0400 655 004

heikki.kirjalainen@a
rk-kirjalainen.fi

Johtok.
jäsenet

Ilkka
Pietiäinen

Sairilantie 46

0400 250 289

ilkka.pietiainen@sur
ffi.fi

Simo
Kuuva

Tuhkalantie 660,
51760 Nuutilanmäki

457209
050 555 7455

simo.kuuva@dnainte
rnet.net

Matti
Minkkinen

Kuvalantie 65

050 5214990

Herman
Marttinen

Joki-Sairilantie 10,
50180 Mikkeli

176196
050 322 1796

Raimo
Montonen

Kaivomäki
51540 Kalvitsa

664624
050 340 8620

Seppo
Ruokolainen

Sairilantie 60
50180 Mikkeli

176216
050 529 2350

Seppo.ruokolainen@
luukku.com

Unto
Paavilainen

Sandelsinkatu 3

0400 563175

Unto.paavilainen@s
uomi24.fi

Matti
Valjakka

Kokkosenlahdentie
11,51720 Rahula

172852
0400 627504

matti.valjakka@maa
nmittauslaitos.fi

Kiiskinmäenkatu 24

040 5748628

posti

Miikka
Kirjalainen

miikka.kirjalainen
@travelius.fi

Talouden
hoitaja

Ilkka
Pietiäien

Sairilantie 46

0400 250 289

ilkka.pietiainen@sur
ffi.fi

Toiminnan
ohjaaja

Matti
Kinnunen

Haukankatu 13
50190 Mikkeli

172337
050 308 6130

Ampuma
jaoston pj.

Jouko
Seppänen

Esseninkatu 1
50170 Mikkeli

0400 578 870

Jouko.Seppanen@su
rffi.fi

Riistanhoitojaosto

Panu
Valjakka

Parkkilantie 1
50350 Norola

050 567 0816
työ 336730

panu.valjakka@kesk
o.fi

Kenneljaosto

Timo
Pietiäinen

Pyhälammentie 13
50600 Mikkeli

230247
040 5329244

Timo.pietiainen@su
rffi.fi

Naisjaoston
puh.j.

Tellervo
Kirjalainen

Kuvaalantie 19
51720 Rahula,

176026
040 522 3226

tellervo.kirjalainen
@paasola.fi

Ruokahuolto

Pirkko
Lautiainen

Huhtisaarentie 11
51720 Rahula

174545
044 568 0948

huhtisaa@saunalahti
.fi

Taloudenhoitaja

Helvi
Varis

Hietamäentie 6
50350 Norola

176188
050 570 0875

Jäsenasiat

Kalevi
Kirjalainen

Kuvaalantie 19,
51720 Rahula

176026
0400 548 223

Sihteeri/

50180 Mikkeli

51720 Rahula

50170 Mikkeli

50130 Mikkeli
50180 Mikkeli
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kalevi.kirjalainen@p
aasola.f

Joko sinä saat
vakuutusyhtiöstäsi
viiden tähden
laskuja?

On mukava saada lasku, jota ei tarvitsekaan maksaa. Yhä useammat
asiakkaamme maksavat esimerkiksi kotivakuutuksensa pankkiasioinnistaan saamillaan OP-bonuksilla. Sitä kutsutaan keskittäjän eduksi.
Tutustu osoitteessa op.fi/bonus tai tule käymään.

Rauhoitukset ja metsästysrajoitukset 2008-09
Kesäkokouksessa 10.7.2008 tehtyjen päätöksen mukaan:
Metsäkauris:

Rauhoitettu kokonaan metsästykseltä seuran
alueella.

Jänis:

Rauhoitettu metsästykseltä Kangasjärven
maastossa (Kaivomäentien pohjoispuoli).

SAIRILASSA PONITALLIEN JA LAITUMIEN LÄHEISYYDESSÄ ON
SORSASTUS JA AMMUSKELU KIELLETTYÄ.
Kennel-alue 2008 – 2009
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

SORSASTUS
Sorsastus vesialueilla edellyttää erillistä lupaa vesialueen omistajalta
(Osakaskunta), sillä seuran metsästysalueet eivät sisällä vesialueita.

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

PÄIVÄN METSÄSTYSLUVAT
Jos haluat tuoda vieraasi metsälle seuramme alueelle, metsästyslupa
päiväksi vieraallesi maksaa € 6 .
Johtokunnan valitsemat päivän metsästyslupien myöntäjät
metsästyskaudelle 2008-2009 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.

Päivänmetsästyslupamaksukuitti on näytettävä metsällä. Lupa edellyttää
myöskin, että olet itsekin vieraasi mukana hänen metsästäessään.
Riistanhoito
Riistakannat olivat viime syksynä seuramme alueella ja laajalti muuallakin
hyvällä tasolla. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että ainakin metsäkanalintujen
nousukausi on päättynyt. RKTL:n nettisivuilla olevat toki otannaltaan vielä
keskeneräiset riistakolmiolaskennan tulokset näyttävät melkoista pudotusta
lähes koko valtakunnassa. Oma kolmiomme on vielä tässä vaiheessa
laskematta, mutta toivottavasti sieltä jotain löytyy.
Metsästypainetta on syytä jakaa useammille lajeille. Kyyhkyjahti tuntuu kylläkin
venyvän, käsi kädessä viljanpuinnin kanssa, mutta sorsajahtiin sääolosuhteilla
tuskin on niin suurta merkitystä. Puoli vuotta kestävä jänisjahti alkaa myös pian.
Jäniskantamme kestää hyvin metsästystä, paikoin kanta on hyvinkin tiheä
varsinkin rusakon osalla. Ja tietenkään pitkäjänteistä pienpetopyyntiä ei sovi
unohtaa.

Panu Valjakka
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JÄSENISTÖ
Norolan Metsästysseura Ry:n jäsenmäärä nyt kesäkokouksen jälkeen on
(suluissa vuoden 2007 vastaavat luvut) 273 ( 274 ), joka jakautuu
seuraavasti: maanomistajajäseniä 185 ( 186 ), muita varsinaisia jäseniä
88 (89), kunniajäseniä varsinaisista jäsenistä 13, sekä 1
kunniapuheenjohtaja. Kannattajajäseniä on 16 ( 17 ). Naisjaosto 47,
Metsästyslupia vuodeksi 2008 - 2009 on 10( 11 ) henkilöllä.
Johtokunta on vuonna 2008 valinnut uusiksi jäseniksi:
Maanomistajajäseniksi:
Damski Timo, Häkkinen Jussi, Olli Taskinen ja Jarva Tero
Varsinaiseksi jäseneksi:
Heikkinen Risto ja Saano Toivo
Metsästysluvan metsästyskaudeksi 2008 - 2009 on johtokunta tähän
mennessä myöntänyt seuraaville henkilöille:
Eero Ehnrooth, Teemu Hentinen, Mikko Holappa, Sami Kaipainen, Mika
Kuusela, Tomi Lindfors, Jukka Oinonen, Manne Peltonen, Heikki
Torniainen ja Juha Vilen.
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 2008 lupamäärät tulevat hirven osalta laskemaan
Mikkelin seudun riistanhoitoyhdistyksen alueella noin 35%. Hirven
pyyntilupien hakijoille pidettiin viime keväänä huhtikuun puolivälissä rhy:n
koolle kutsuma palaveri, jossa päätettiin koko riistanhoitoyhdistyksen
lupamäärän (riistanhoitopiirin myöntämät 150 hirvenkaatolupaa) jakamisesta
kaikkien luvan hakijoiden kesken. Yhdistyksen alueella lupia oli haettu
enemmän kuin mitä piiri oli myöntänyt eli yhteensä 179 kappaletta ja pienen
väännön jälkeen päästiin useimpia tyydyttävään ratkaisuun.
Suurelle hirviseurueelle tästä jyvittyy 27 hirvenkaatolupaa ja meille Norolaan
ehkä noin 17-19 lupaa. Lopullinen määrä selviää suuren hirviseurueen
palaverissa ennen jahdin alkua. Edellä mainitulla riistanhoitoyhdistyksen
pyyntilupamäärällä mennään todennäköisesti hirvitiheydessä jo alle 3,0 hirven
/ 1000 ha, joka on ollut tavoitteena jo jonkun vuoden. Ja nyt ollaan siinä
tilanteessa, että hirvikannan tuoton verran voidaan metsästää eikä enää
yhtään kannan pääomasta.
Metsäkauriin osalta Norola teki kesäkokouksessa päätöksen lajin
rauhoittamiseksi tulevan metsästyskauden ajaksi. Seuraavina vuosina asiaa
tietysti harkitaan aina uudelleen ja jahdin aloittaminen saattaa hyvinkin olla
mahdollista jo lähivuosina. Seuran alueen eteläosissa, lähinnä Sairilassa,
Visulahdessa ja Norolassa liikuskeli tosin viime talvena useampi ilves, joten
luontaista poistumaakin kauriskannassa varmaan oli. Ja jos jonkun
mansikkaviljelykset kärsivät kauriin tekemiä tuhoja, ongelmanaiheuttaja
voidaan poistaa riistanhoitopiirin luvalla.
Hirviharjoitusvuoroja tälle kesälle on vielä muutamia jäljellä ja osanotto niihin
kuin myös tuleviin seuran ammuntakilpailuihin olisi toivottavaa. Seppäsen
Jouko pitää kirjaa kunkin hirvimiehen ammuntasuorituksista, ja toivottavasti
kaikilla jahtiin tulevilla on ”lisenssit” kunnossa tältä osin. Kunnossa oleva ja
tarkkuutettu ase osaavissa käsissä tarkoittaa turvallisuutta meille kaikille
tämän harrastuksen parissa.
Ja vielä tiedoksi; syksyn hirvikokous pidetään Myyrylässä torstaina 4.
syyskuuta klo 19.00.
Hyvää jahtisyksyä kaikille
Matti Valjakka
metsästyksenjohtaja
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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).
Toimitusehdoista on sovittu seuraavaa: kartan voi tilata
maanmittaustoimistosta puhelimitse asiakaspalvelun kautta p. 0205
414300. 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 (sisältäen molemmat
lehdet) hinta on seuran jäseneltä 47 euroa, joka 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 2008 – 2009 on yht. 14 906 ha, josta Juvan
kunnanalueella noin 3 654 ha ja Mikkelin alueella noin 11 252 ha
Pienriistanmetsästykseen eli kaikkea metsästystä koskevaa alue
edellä mainituista maista on noin 12 376 ha. Vain hirvieläinten
metsästykseen on vuokratuista maista 2530 ha.
Vuokrasopimusluetteloa hoitaa Kalevi Kirjalainen. Ota Kaleviin
yhteyttä, jos maanvuokrausasioissa on jotain epäselvää tai, tai jos
maiden omistussuhteissa on tapahtunut muutoksia.
Jokaisen vuokrasopimuksen tiedot ovat rekisterissä, jota Kalevi
pitää. 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.

EDUSTAJAMME METSÄSTÄJÄJÄRJESTÖISSÄ 2005
Suomen metsästäjäliiton Suur-Savon piiri ry:ssä hallituksen
varapuheenjohtaja: Jukka Juutilainen
Etelä-Savon Riistanhoitopiirin M:lin seudun RHY:n
Mersästystutkintojen kouluttaja ja tutkintojen vastaanottaja: Matti
Kinnunen
Mikkelin Seudun Riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja: Seppo
Ruokolainen
Suuren Hirviseurueen puheenjohtaja: Matti Valjakka
Mikäli yllä olevissa tiedoissa on virheitä tai puutteita, ilmoittakaa
niistä Kirjalaisen Kaleville, joka kirjaa jäsenten toimintaa ja historiaa
jäsenrekisteriin.
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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
muuttuu, soita Kaleville puh. 015 176026 tai 0400 548223, tai laita kortilla
taikka sähköpostilla Email. kalevi.kirjalainen@dnainternet.net Näin
varmistat metsästysseuran lähettämän postin saapumisen

MYYRYLÄ
VARAUSLISTAA Myyrylän vuokrauksen pitää:
- Heikki Kirjalainen puh. 0400-655004, Email: heikki.kirjalainen@arkkirjalainen.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 (Tili n:o, Norolan
Metsästysseura Ry, Majatili, E-S OP, 527104 – 4199124). 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
välittömästi kun et niitä enää tarvitse. Niitä ei myöskään saa luovuttaa
sivullisille !
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Tiedotuslehti elokuu 2008

HISTORIAA
NOROLAN METSÄSTYSSEURA 60 VUOTTA SITTEN
Nuorolan Metsästysseuran toiminnasta 1. 3. 47 - 29. 2. 48
Ensimmäinen toimintavuosi alkoi seurallemme sellaisin merkein, että lintukanta
varsin teeret olivat jo edellisenä vuotena kadon vaikutuksesta vähentyneet niin,
että alkusyksystä niitä tapasi vain joskus harvoja yksilöitä. Metsokanta oli sen
sijaan hieman lisääntynyt vaikkakaan ei runsaaksi. Jäniksiä oli jo edelliseltä
vuodelta jäänyt runsaasti ja kanta edelleen pysynyt vahvana. Jäniksiä olisi
voinut ampua paljon runsaammin, sillä viimeksi ammutuista jäniksistä päätellen
on keuhkomato jo arveluttavassa määrin tuhoamassa jäniskantaa. Metsäpyytä
on ollut ehkä hiukan enemmän kuin aikaisemmin ja peltopyytä ja metsäkanoja
hyvin vähän. Oravia ja muita turkiseläimiä on ollut hyvin vähän eikä kanta näytä
paljon lisääntyneen.
Riistataulukko (10 ilmoitusta)
Yhteensä

metsoja

teeriä

pyitä

sorsia

jäniksiä

35

58

8

22

35

Ammutusta määrästä osoittaa metso olevan vahvasti etualalla, verrattuna
toisiin, sillä onhan niitä ammuttu suhteellisesti enemmän kuin edellisinä
vuosina. Teeriä onkin metsästetty pääasiassa joulun jälkeen ja kuvilta, jolloin ne
ovat olleet jo parvissa. Kuten jo aikaisemmin mainittiin, olisi jänistä voinut
epäilemättä metsästää enemmän, mutta ajokoirista oli puutetta, niin että saalis
jäi kantaan nähden vähäiseksi. Jäniskannan harventamisesta ovat lukuisat
ketut kyllä pitäneet huolta. Osoituksena siitä on ketun tappamia jäniksiä
löydetty varmuudella 2 kpl. Kettua sen sijaan ei ole metsästetty muita, kuin että
eräs maanomistaja on omalta maaltaan raudoilla pyytänyt niitä 2 kpl. Orava on
ollut rauhoitettu koko maassa ja on niistä seuran metsästysalueella heikko
kanta. Piisamimyyrä on myöskin ollut rauhoitettu ja näyttää ainakin syksyllä
siltä, että kanta on voimakkaasti lisääntynyt. Talven aikana tuskin kanta lienee
vähentynyt, sillä ankaria pakkasia ei ole ollut paljon ja jääpeite järvissä on ohut
eikä veden korkeus ole noussut. Ellei keväällä n.s. kevätjäiden aikana satu
ankaria yöpakkasia, jotka tukkivat niiden henkitysreijät, voisi olettaa keväällä
kannan olevan runsaan. Muista turkiseläimistä mainittakoon, että kärppää on
nähty liikkuvan joitakin yksilöitä, kun sen sijaan hilleri on kadonnut melkein
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olemattomiin. Vesikkoa ei ole nähnyt moneen vuoteen ja on se huolimatta
rauhoituksesta hävinnyt laajoilta alueilta. Tähän vaikuttaa osaksi se, että
luonnon muodostamat purot ovat edellisinä ankarina pakkastalvina jäätyneet
pohjia myöten ja kuivuneet.
Riistanhoitotyöhön ei seuran toimesta ole vielä paljon kiinnitetty huomiota, vaan
jää sen toteuttaminen vastaisten vuosien varalle. Salametsästystä on seuran
alueella myöskin jonkin varran harjoitettu ja on muutamia tapauksia sellaisia,
että niistä voitaisiin asianomaisia syyttää. Koirakuriin nähden olisi vielä paljon
toivomisen varaa ja aika olisi jo ryhtyä sanoista tekoihin, jotta koirat pysyisivät
rauhoitusaikana kytkettyinä. Variksiin nähden olisi myös tarpeen ryhtyä niitä
hävittämään kaikin keinoin.
Vaikka kulunut vuosi näyttää muodostuneen toimintaan nähden vähäiseksi, on
sen merkitys riistanhoidon ja järjestyneen metsästyksen hyväksi arvioitavissa
vasta tulevina vuosina, jolloin voidaan nähdä tuloksia alulle pannusta työstä.
Mikkelissä 29. 2. 1948
Johtokunnan puolesta:
Toivo Hurri
sihteeri

NAISJAOSTO
Norolan metsästysseuran naisjaostolla tämä meneillään oleva vuosi on
juhlavuosi. Jaosto on toiminut 30 vuotta. 13.3 .1978 metsästysseuran
vuosikokouksessa annettiin lupa toimia virallisesti. Naisjaosto lähti liikkeelle 25
naisen voimin. Suurin piirtein samana on nimilista lukumäärältään pysynyt.
Jäseniä on siirtynyt viettämään ansaittuja eläkepäiviä tai ajasta ikuisuuteen.
Elämän kiivas tahti on vähentänyt osallistumismahdollisuuksia nuoremman
naiskaartin joukossa. Aikaa on rajoitetusti käytettäväksi harrastuksiin, naisilla on
omatkin menonsa, mielenkiinnon kohteet, myös lapset, tärkeimmät ihmiset
maailmassa vievät oman aikansa .
Kun rupeaa pohtimaan aikaa taaksepäin, kuinka paljon on aikaa vietetty
metsästysseuran merkeissä, tulee vähän huono omatunto. Toisaalta siinä ovat
omatkin lapsemme pienestä pitäen kulkeneet, kasvaneet mukana
luonnonläheiseen harrastukseen sosiaalisiksi kansalaisiksi .On paljon
huonompiakin harrastuksia.
30-vuotiseen toimintaan mahtuu monenlaista tapahtumaa, tilaisuutta, juhlaa,
paljon arkista aherrusta, talkoita ym…. kahvinkeittämistä, ruoan laittoa jne.
Naisjaoston kädenjälki näkyy Myyrylässä. Vuosien saatossa on kohennettu
sisustusta, hankittu keittiöön koneita ja astioita ym. ja pihapiiriäkin on ehostettu.
Hyväkö lie vai paha!!!! ( onhan kyseessä metsästysmaja)
Kiitos Norolan metsästysseuralle 30-vuotisesta yhteistyöstä.

Tiedotuslehti elokuu 2008

SUURPETOHAVAINNOT
Mikäli olet varmasti nähnyt suurpedon jäljet ( karhu ja susi ) metsässä tai tiellä
kulkiessasi, niin ilmoita välittömästi asiasta Matti Valjakalle puh. 0400 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 2008 – 09
•
•
•
•

Maanomistajajäsenet
€ 30
Muut varsinaiset jäsenet
€ 40
Kannattajajäsenet
€ 5 (€ 12 jos haluaa JAHTI-lehden )
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 ja taloudenhoitajalta.
Kankainen merkki sopii metsästys asusteisiin ja reppuun, sekä tarramerkki auton
ikkunaan.
Merkkien hinnat ovat € 2/kappale.

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-Visa-tuoteperheen kortti. Puuttuuko joku? Tule käymään tai hoida asia helposti verkkopankissasi. Lisätiedot
op.fi tai OP 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.

NOROLAN METSÄSTYSSEURA RY
Kuvaalantie 19
51720 Rahula
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