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Metsästyskausi on vaihtunut jälleen ja meillä metsästäjillä on mielessä usvaiset syysaamut koiran ja
hyvien jahtiveljien kera. Tämä kausi onkin metsästyksen osalta merkittävä ,
sillä karhukanta on alueella lisääntynyt siinä määrin, että osallistumme ensimmäistä
kertaa karhun metsästykseen. Yhteislupa-alueella, mikä on jaettu neljään lohkoon; Juvan-,
Rantasalmen-, Joroisten- ja Mikkelin lohkoon, on kaksi karhun kaatolupaa.
Mikkelin lohkolla jahtiin osallistuu kuusi metsästysseuraa ja jahtiin on ilmoittautuneita 90
metsästäjää. Jahti tapahtuu yhteisjahtina, joten pyydän jo etukäteen ymmärrystä
tapahtumalle sillä tällainen plutoona kyllä huomataan alueella missä jahtia käydään.
Metsästys alkoi 25.08. ja Mikkelin alueella johtajana toimii Jari Pulkkinen.
Muut riistakannat ovat seuran alueella viimevuotisella tasolla, ainoastaan hirvikanta on
laskenut edellisestä kaudesta ja tänä syksynä hirvilupamäärä on hieman laskenut. Metsäkanalinnut
on riistakolmiolaskennan perusteella pysynyt entisellään, mutta seura suosittelee että ei
ammuttaisi metsoja kuin korkeintaan yksi jahtikauden aikana. Kauris päätettiin rauhoittaa
kokonaan, sillä runsaan ilveskannan ja liikenneonnettomuuksien vuoksi kanta ei ole päässyt
kasvamaan. Karhua lukuun ottamatta muita suurpetohavaintoja ei ole ollut. Mikä parasta supikoira
kanta on kääntynyt
laskuun, kiitos aktiivisille pienpetopyytäjille ja runsaalle ilveskannalle.
Seura osallistui kauden aikana ilveksen yhteisjahtiin naapuriseurojen kanssa, meillä oli
kaksi ilveksenkaatolupaa jotka saimme käytettyä.
Muistuttaisin kaikille metsästäjille, että metsästäjä metsästää pienriistaa metsässä eikä
kylätien penkalla tai asutuksen läheisyydessä. Jos tarvitaan täytyy pyytää maanomistajalta jokin
erityislupa, esimerkiksi pienpetopyyntiin, on se pyydettävä joka kerta uudestaan.
Ei auta selitys, että sainhan minä luvan kymmenen vuotta sitten.
Ilokseni voin todeta että kiinnostus harrastustamme kohtaan on ainakin jäsenhakemusten
lukumäärällä mitattuna kasvanut kiitettävästi viimeisen parin vuoden aikana, sillä
tänäkin vuonna hakemuksia oli kesäkokouksessa 26, joten tällä tavalla laskennallisesti jäsenmäärä
tuplaantuu kymmenessä vuodessa, mutta todellisuudessa jäsenten ikärakenteen vuoksi näin ei
ikävä kyllä tule tapahtumaan. Myönteistä oli myös että jäsenyyttä haki kolme kauniimman
sukupuolen edustajaa.
Muusta toiminnasta haluan mainita osallistumisen kansainvälisen koiranäyttelyn
järjestämiseen ja kuninkuusravien talkoisiin osallistumisen. Mikä paransi meidän
taloudellista tilannetta entisestään. Haluan kiittää vielä kerran mukana olleita.

Toivotan kaikille hyvää syksyä ja jahtiveljille ikimuistoisia hetkiä harrastuksen parissa.
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RAUHOITUKSET JA METSÄSTYSRAJOITUKSET 2012-13
Kesäkokouksessa tehtyjen päätöksien mukaan:
Metsäkauris:

Sallittu metsästää 4 kpl (ohjeistus jäljempänä)

Jänis:

Rauhoitettu metsästykseltä Kangasjärven maastossa
(Kaivomäentien pohjoispuoli).

Metso

Suositetaan yksi per metsästäjä

KENNEL-ALUE
Kennel-alueena 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.

METSÄSTYSREISSUILLA KÄYTTÄYTYMINEN
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 10 €.
Metsästysluvan hankinta suositellaan hoidettavaksi maksamalla lupa suoraan seuran
tilille. Tällöin maksukuitista tulee ilmetä maksaja (isäntä), vieraan nimi ja päivä jolloin
lupa on voimassa.
Metsästysseuran vuosiluvan omaava ei voi toimia isäntänä, vaan vieraan isännän on
oltava seuramme jäsen.
Seuran tilinumero on FI23 5271 0450 4877 08
Lupia myyvät myös seuran puheenjohtaja ja sihteeri
Päivänmetsästyslupamaksukuitti on näytettävä metsällä. Lupa edellyttää myös, että
olet itsekin vieraasi mukana hänen metsästäessään.
RIISTANHOITO
Maanantaina 6.8. laskemamme riistakolmion tulos oli melko tavanomainen, kaksi
teeripoikuehavaintoa ja muutama yksittäinen lintuhavainto. Sää laskennan aikana oli
helteinen ja tyyni, ei siis kovin otollinen tuohon hommaan, siinä valossa tulos oli oikein
hyvä. Riistakolmioiden laskentakautta on aikaistettu, jotta kanalintujen metsästyksestä
voidaan päättää Riistakeskus tasolla tuoreiden tulosten pohjalta. Seuratason päätöksiä
ei voi tehdä oman kolmion laskentatuloksen perusteella, otanta on niin pieni.
RKTL:n mukaan tässä vaiheessa näyttäisi Etelä-Savossa kanalintukantojen kasvua, toki
tulokset ovat vasta alustavia. Tuloksia voi tarkastella osoitteesta:
http://www.rktl.fi/riista/riistavarat/metsakanalinnut_2012/
Pienpetokanta vaikuttaisi ainakin kuulopuheiden pohjalta olevan laskemaan päin. Tuota
kehitysrataa kannattaa pyrkiä jatkamaan, vaikka vähenevät saaliit eivät ehkä pyyntiin
innosta.
Ilveksiä esiintyy Etelä-Savossa melko yleisesti, josta osoituksena kahden yksilön
kaataminen viime kaudella. Tulevan kauden suurpetopyyntiin päästään mahdollisesti
ainakin karhun osalta.

Panu Valjakka

JÄSENISTÖ
Johtokunta on vuonna 2012 valinnut uusiksi jäseniksi:
Maanomistajajäseneksi:

Paloniitty Petri

Varsinaiseksi jäseneksi:

Haapasaari Hannu, Teemu Hentinen, Eero
Suokonautio, Tommi Roponen, Jari Haikarainen,
Ovaskainen Arto

Metsästysluvan metsästyskaudeksi 2012 - 2013 seuraaville henkilöille:
Laitinen Samuli, Piskonen Timo, Heimola Pekko, Havukainen Kimmo, Havukainen
Mikko, Jukka Parkkinen, Jari Huotari, Hyvärinen Hanna Kaisa, Oinonen Sirpa, Parkkinen
Riikka, Lahti Pasi, Jaakko Juutilainen, Nykänen Jani
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 sekä seuran wwwsivuilta ja/tai ole yhteydessä seuran jäseniin ja osallistu toimintaan.
Osoitteenmuutokset
Seuran jäsenrekisteriä hoitaa Ilkaa Pietiäinen. Mikäli yhteystietosi on muuttunut
ilmoita uudet yhteystietosi Ilkalle. Näin varmistat metsästysseuran lähettämän postin
saapumisen
Ilkka Pietiäinen, Sairilantie 46, 50180 Mikkeli gsm 0400 250 289 E-mail: ilkka.pietiainen
at surffi.fi

Jäsenmaksut 2012 – 13
Maanomistajajäsenet

40 €

Muut varsinaiset jäsenet

55 €

Kannattajajäsenet

10 €

Kilpailevat kannattajajäsenet

20 €

Metsästyslupa vuodeksi

50€ / 100 €

Liittymismaksu maanomistajilta

70 €

Liittymismaksu ulkopuolisilta

200 €

Päivän metsästyslupa

10 €

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 Ilkka Pietiäiseltä
 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.

HIRVIVOUDIN TERVEISET

Tulevan jahtisyksyn 2012 lupamäärät laskevat hieman edelliseen syksyyn verrattuna.
Suurelle hirviseurueelle on myönnetty haetut 30 hirvenkaatolupaa ja meille
Norolaan tästä määrästä kohdentuu 20,5 lupaa sisältäen ns. pankkiluvat. Jahdin
aikana marraskuun alussa pidetään Suuren hirviseurueen seurantakokous, jolloin
päivitetään kaatotilanne seuroittain, tehdään lupien lopulliset viilaukset suuntaan
tai toiseen sekä vedetään tarvittavat johtopäätökset jatkosta.
Riistakeskuksen verotussuosituksen mukaan syksyn 2012 verotuksen tavoitteena on
hirvikannan tason ylläpitäminen, alueellisten erojen tasoittaminen ja urosnaarassuhteen parantaminen. Tämä on tulkittava siten, että hirvikannasta
metsästetään lähinnä sen tuottoa, eikä kannan pääomaan kajota.
Metsästyssuosituksina on kirjattu, että saaliista puolet tulisi olla vasoja ja aikuisista
hirvistä yli puolet naaraita. Jos vasoja ei löydy, ei ammuta aikuisiakaan. Urosnaarassuhteen korjaaminen on meille uutta asiaa ja sillä haluttaneen konkreettisesti
vaikuttaa hirvikannan rakenteeseen, kuten on jo valtakunnan viestimissäkin todettu.
Metsäkauriita löytynee muutama pieni lauma seuran alueelta. Vahvimmin
kauriskantaa säätelee runsastunut ilveskanta, joten kauriin metsästyksen osalta
tulee käyttää harkintaa. Riistanhoitoyhdistys ei voi kauriin metsästystä kieltää, joten
siitä päättää seuran kesäkokous.
Ilveksen osalta Suuri hirviseurue päätti palaverissaan hakea alueelleen kahta
pyyntilupaa kuten edelliselläkin metsästyskaudella.
Tulevana jahtisyksynä tehdään myös historiaa karhun metsästyksen muodossa.
Ensimmäistä kertaa Norolan metsästysalueet ovat mukana karhuluvassa ja seuran
jäsenillä on mahdollisuus osallistua karhujahtiin. Toivonkin jahtiin osallistuvilta
erityistä malttia ja harkintaa, koska monella ei ole vielä asiasta kokemusta.
Hirviharjoitusvuoroja on vielä muutamia jäljellä tälle syksylle. Vakiovuorojen lisäksi
Seppäsen Jouko on saanut sovittua Mikkelin Ampujien kanssa pari lisävuoroa
Norolan käyttöön perjantai-illoille 10.8. ja 24.8. Oman näkemykseni mukaan
hirviharjoitusten kävijämäärä on hienoisessa nousussa, joka on hieni juttu. Keväällä
hirvikokouksessa tehty herrasmiessopimus vähintään kolmesta reissusta
ampumaradalle per nuppi saattaa toteutua.
Syksyn hirvijahdissa tulee olemaan muutoksia seurueen johdossa. Keväällä
hirvikokouksessa valittuja ”kakkosmiehiä” Kolehmaisen Eeroa ja Minkkisen Mattia
ruvetaan ns. ajamaan sisään seurueen johtoon, joten mainitut herrat ovat
todennäköisesti vetovastuussa muutamia jahtipäiviä syksyn kuluessa.
Kokonaisvastuu on ainakin vielä tulevan syksyn ajan allekirjoittaneella.
Muistakaa käydä radalla. Kuten jo keväällä sovittiin, jokaisen hirvijahtiin tulevan on
syytä ampua hirviaseella ennen jahdin alkua.
Hyvää jahtisyksyä kaikille
Matti Valjakka
metsästyksenjohtaja

Seuran alueen kartta
Seuran alueesta on tehty värillinen maastokartta mittakaavassa 1: 20 000, joka sisältää
Maanmittauslaitoksen maastotietokannan sekä kiinteistörekisterin mukaisen
kiinteistöjaotuksen.
Lisäksi karttaan on digitoitu seuran rajat sekä merkitty rasterilla väritetyt alueet:
Vihreällä vain hirvenmetsästykseen vuokratut ja punaisella vuokraamattomat eli
metsästykseltä kielletyt alueet.
Kartan on valmistanut ja sitä säilyttää sekä tulostaa paikallinen Etelä-Savon
maanmittaustoimisto. Kartta päivitetään vuosittain aina elokuun aikana, jonka jälkeen
ajantasaista karttaa kannattaa tilata.
Toimitusehdoista on sovittu seuraavaa: Kartan voi tilata maanmittaustoimistosta
puhelimitse asiakaspalvelun kautta p. 029 5301129. Mikäli puheluun vastataan
maanmittaustoimiston Savonlinnan toimipisteestä, pyytäkää siirtämään puhelu
Mikkeliin. Mikkelin asiakaspalvelussa on tieto Norolan kartoista ja niiden hinnoista.
Koska tilatut kartat tulostetaan piirturilla pääasiassa yöllä, saa kartan yleensä
tilauspäivän jälkeisenä päivänä iltapäivällä, mikäli karttoja ei ole jo valmiiksi
tulostettuna. Kartta tulostetaan kahtena karttaosana, mutta pyydettäessä se on
mahdollista tulostaa myös yhtenä lehtenä ja ehkä myös kaksipuoleisena. Asia tulee
kuitenkin mainita karttaa tilattaessa.
Perinteisen paperikartan väriaine on vesiliukoista. Paperiversio ei tällöin kestä vettä ja
se kannattaa ehdottomasti muovittaa tai laminoida maastokäyttöön. Kartta on
mahdollista tilata myös paremmin kosteutta kestävinä joko säänkestävälle paperille tai
kankaalle painettuna.
Hinnat:
1.

paperikartta 54 €

2.

säänkestävä paperi ja säänkestävä kangas 85 €

Molemmat hinnat sisältävät alv:n ja niihin on laskettu Maanmittauslaitoksen
määräalennus.
Lisäksi seuran kartta löytyy seuramme www-sivuilta (Norolanms.fi) sekä Myyrylän
seinältä, josta voi tarvittaessa päivittää omaa jo aiemmin hankkimaansa karttaa.

Maanvuokraus
Hirvenmetsämetsästykseen vuokrattua metsästysmaata alkavalle metsästyskaudelle
2012 – 2013 on yhteensä noin 14 900 ha, josta Juvan kunnanalueella noin 3 700 ha ja
Mikkelin alueella noin 11 200 ha
Pienriistanmetsästykseen eli kaikkea metsästystä koskevaa alue edellä mainituista
maista on noin 12 500 ha.
Vuokrasopimusluetteloa hoitaa Matti Valjakka. Ota Mattiin 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 Matilta. Mutta tulosteita tilakorteista on vain johtokunnan
käytössä. Kartta seuran alueesta on nähtävänä metsästysmajan seinällä. Kartan tiedot
päivitetään yleensä vuosittain syyskuun alkuun mennessä. Lisäksi päivitetty kartta
löytyy seuramme www-sivuilta.

Norolan Metsästysseuran tiedotukset
Norolan Metsästysseuran tiedotukset ovat Länsi-Savon järjestöpalstalla keskiviikon ja
sunnuntain lehdissä. Eli seuraa siis keskiviikon ja sunnuntain lehtiä.
Lisäksi seuran asioista tiedotetaan seuramme www-sivuilla. www.norolanms.fi

MYYRYLÄ
Myyrylän varauslistasta ja vuokra-asioista voi kysyä Heikiltä.
Heikki Kirjalainen puh. 0400 655004,
Email: heikki.kirjalainen@ark-kirjalainen.fi
Muista Myyrylän asioista voit myöskin kysyä:
Jukka Juutilainen puh. 050 0287015
Seppo Ruokolainen puh. 050 529 2350
Tellervo Kirjalainen, naisjaosto puh. 040 522 3226
Pirkko Lautiainen, puh. 044 568

Myyrylän ylläpito vaatii paljon talkootyötä. Toivottavasti useat seuramme jäsenet pystyvät
osallistumaan Myyrylän kunnossapitoon, ettei työpanos kasaannu liikaa vain harvojen
harteille.

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 omantuntosi
mukaan.
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!
Muista, että siivoat jälkesi sekä laitat astiaston ja kalusteet alkuperäiseen järjestykseen.

Suurpetohavainnot
Mikäli olet varmasti nähnyt suurpedon tai sen jäljet (karhu, susi, ilves ja ahma), niin
ilmoita välittömästi asiasta Matti Valjakalle p. 050 5960626 (koti), 0400 627504 (työ) tai
Unto Lindille p. 050 5726535. Tarvittaessa käydään paikan päällä tunnistamassa ja
mittaamassa jäljet. Varsinkin pentuehavainnot ovat tärkeitä.
Saadut havainnot tallennetaan RKTL:n Internet-pohjaiseen TASSU-ohjelmistoon, josta
tieto siirtyy automaattisesti viranomaisten nähtäville. Näiden tärkeiden havaintojen
perusteella viranomaisemme kartoittavat petokantojen tiheyttä ja tekevät omia
tilastojaan.
Mikäli et tavoita Mattia tai Untoa, havainnoista voi ilmoittaa myös Suomen
riistakeskuksen Etelä-Savon aluetoimistoon Juvalle puh. 0440 452 830.
Suurpetokantojen vahvistuessa 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 säätely kaatolupien kautta on
mahdollista. Kaatolupien saaminen ei ole yksin kiinni kotimaisten päättäjien
hyväksynnästä, vaan huomattavasti tiukemmat kannanotot ovat EU-viranomaisilla. Jos
tilastoissa ei ole havaintoja pedoista ei myöskään tule kaatolupia.
Ja vielä lisää karhu asiaa
Karhun ja auton yhteen törmäyksessä pahin tilanne on silloin, kun karhu loukkaantuu 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. 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, 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 ilmaisisivat eläimen olinpaikan.
Vain aniharva koira uskaltaa lähteä karhun jäljille, siksipä meidän pitäisi saada koiria
tuoreille karhun jäljille lähes välittömästi, ainakin alle yhden 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 havainnoista ilmoittaisitte heti Heikki
Kirjalaiselle, Matti Valjakalle, Jukka Juutilaiselle, Unto Lindille, Pertti Ovaskalle tai
Herman Marttiselle.
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