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Puheenjohtajan mietteitä
Olen toiminut reilut puoli vuotta seuramme puheenjohtajana. Jäsenenä olen ollut vuodesta
1974. Meillä Norolan Metsästysseurassa on muodostunut ja luotu hieno metsästyskulttuuri
vuosien kuluessa. Yhteisissä tapaamisissa on mukava välitön ilmapiiri. Hyvät suhteet
maanomistajiin ovat meille tärkeitä. Metsästysmaiden vuokraaminen mahdollistaa
monipuolisen harrastamisen luonnossa. Olen itse kokenut, että koulutuksella ja vastuullisella
toiminnalla saamme riistakannan kasvamaan ja voimaan hyvin. Määrätietoinen pienpetojen ja
Suomen luontoon kuulumattomien petolajien pyynti parantaa riistaeläinten ja riistalintujen
elinmahdollisuutta. Itse en ole jatkuvien rajoitusten kannattaja, ennemminkin voimavarat
tulisi suunnata riistan elinolosuhteiden parantamiseen ja vastuulliseen metsästykseen. Kun
luonto tuottaa, niin tuottoa voidaan metsästää ja saada puhdasta suomalaista riistaruokaa
ruokapöytiimme. Toisaalta tulee muistaa, että metsästyksellä voidaan rajoittaa tehokkaasti
riistaeläinten tekemiä tuhoja sekä liikenneonnettomuuksia. Harrastusta voisimme laajentaa
seuran puitteissa, vaikka järjestämällä riistaruokiin liittyviä kursseja ja nauttia erilaisista
makuelämyksistä.
Kesäkokouksessaan seura yhteisesti päätti poistaa useita metsästykseen liittyviä rajoituksia.
Poistaminen tehtiin harkiten. Johtokunta keskusteli asiasta useassa kokouksessaan. Lopulta
päädyttiin esittämään kesäkokoukselle, ettei seura rajoita metsästystä, koska ennen
rajoitettuna olleilla riista-alueilla on hyvä kanta. Hyvä riistakanta on tulosta vuosia
jatkuneesta pienpetopyynnistä. Kestävää metsästystä voidaan suorittaa. Tilannetta seurataan
ja vuosittain voidaan tehdä tarvittavia korjaustoimenpiteitä.
Ennen metsälle menoa suosittelen ammunnanharjoittelua, jotta mahdollinen riistalaukaus on
onnistunut. Ennen metsästyskautta lenkkeilytetään koirat ja samalla itsemme kuntoon.
Turvallisuuteen liittyvät varusteet tarkastetaan ja hankitaan tarvittaessa uudet.
Metsästysretkiä kannattaa suunnata eri puolille seuran toimialuetta. Autot pysäköidään
turvalliseen paikkaan, ettei niistä ole haittaa muulle liikenteelle eikä maanomistajan
liikkumiselle.
Tulenteko vaatii aina maanomistajan luvan. Tarkastakaa, että tulet ovat luvallisessa paikassa
ja ettei tulipaikalle ja muutoinkaan luontoon jää roskaa. Myös hylsyt on syytä kerätä pois ja
toimittaa asiaan kuuluvaan keräyspisteeseen.
Hyviä, Turvallisia ja Nautinnollisia jahtireissuja toivottaen!
Ilkka Pietiäinen
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RAUHOITUKSET JA METSÄSTYSRAJOITUKSET 2015-16
Kesäkokouksessa tehtyjen päätösten mukaan:


ei rauhoitusalueita



suositus 1 metso/jäsen



kauriin metsästys lainsäädännön mukaisesti

kennel-alue


kuormitetaan alueita kokeissa tasaisemmin, ei pelkästään Kangasjärven maastoa

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.

Historiaa - Norolan metsästysseura 40 vuotta sitten…
1975 johtokunnan kokouksessa päätettiin, että pyydetään taiteilija Martti Poikolainen
suunnittele- maan seuralle kankainen hiha- ja reppumerkki. Merkki valmistui kesällä 1975 ja
jaettiin kaikille jäsenille. Merkin aiheena oli seuran metallinen merkki, jonka sama taiteilija oli jo
aikaisemmin seuran merkiksi suunnitellut. Taiteilija suunnitteli merkkiin keltaisen pohjan
valkeilla reunoilla, jossa musta N-kirjain ja kullan väriset sarvet ja kummassakin kapea valkoinen
reuna. Merkin koko on 6,3 x 6,3 sm. Samasta mallista teetätettiin myös tarramerkki.
Riistan laskennassa lintukanta todettiin erittäin heikoksi. Peurakannan todettiin lisääntyneen
hyvin ja arvioitiin niitä olevan noin 30 yksilöä Akkalampi - Reittonen - Vehmaskyläntie alueella.
Mm. Jaakko ja Laina Palin sekä Kauko Strengell ovat hoitaneet kotipelloillaan ruokintapaikkaa.
Jäseniä oli vuoden 1975 lopussa 206, kannattajajäseniä 23 ja metsästyslupia 37.

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.

JÄSENISTÖ
Norolan Metsästysseura Ry:n jäsenmäärä vuonna 2015 on 298 kpl.

Johtokunta on vuonna 2015 valinnut uusiksi jäseniksi:
Mari Sarvaala, Pasi Himanen, Niilo Väisänen, Jesse Jääskeläinen, Timo Piskonen ja Mikko
Holappa

Metsästysluvan metsästyskaudeksi 2015 - 2016 seuraaville henkilöille:
Jukka Parkkinen, Riikka Parkkinen, Sirpa Oinonen, Jarkko Paananen, Kimmo Havukainen, Olli
Vainio, Teemu Liukkonen ja Joona Rautiainen

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 Miikka Kirjalainen. Mikäli yhteystietosi on muuttunut ilmoita
uudet yhteystietosi Miikalle, näin varmistat metsästysseuran lähettämän postin saapumisen
Miikka Kirjalainen, Kiiskinmäenkatu 24, 50130 Mikkeli gsm 044 574 8628
E-mail: miikka.kirjalainen@yritysbalanssi.fi

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
Seuran tilinumero on FI23 5271 0450 4877 08
Päivänmetsästyslupamaksukuitti on näytettävä metsällä.
Lupa edellyttää myös, että olet itsekin vieraasi mukana hänen metsästäessään.

Jäsenmaksut 2015 – 16
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 puheenjohtajalta (Ilkka Pietiäinen) ja
taloudenhoitajalta (Miikka Kirjalainen). Kankainen merkki sopii metsästysasusteisiin sekä
tarramerkki auton ikkunaan.
Merkkien hinnat ovat € 2/kappale.

Maanvuokraus
Hirvenmetsästykseen vuokrattua metsästysmaata alkavalle metsästyskaudelle 2015 – 2016
on yht. 14 900 ha, josta Juvan kunnan alueella noin 3 700 ha ja Mikkelin alueella noin 11 200
ha. Vuokrasopimusrekisteriä hoitaa Matti Valjakka. Ota Mattiin yhteyttä, jos
maanvuokrausasioissa on jotain epäselvää tai jos maiden omistussuhteissa on tapahtunut
muutoksia.
Maanvuokrarekisterin tiedot ovat vain johtokunnan käyttöön ja niistä annetaan tietoja
metsästysviranomaisille mm. metsästyslupia haettaessa. Yksittäisten tilojen osalta voit
tarkistaa vuokraustilanteen Matilta.

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) sekä
sähköpostitse.

Hirvivoudin terveiset
Tervehdys kaikille Norolan metsästysseuran jäsenille ja maanomistajille! Alkanut metsästyskausi on
tuonut uusia mahdollisuuksia niin hirvieläinten metsästykseen kuin vakiinnuttanut karhun
metsästyksen aiempaa laajemmin. Kauriskanta on vahvistunut alueellamme ja tämä mahdollistaa
kannanhoidollisesti järkevän ja vastuullisen metsästämisen kokonaisuudessaan seuramme alueella.
Karhun metsästys on laajentanut yhteistyötä muiden Mikkelin alueen seurojen kanssa, koska
karhunmetsästys tapahtuu maantieteellisesti totuttua laajemmalla alueella.
Hirvenmetsästys käynnistyy hyvin viime syksyn kaltaisissa merkeissä. Aloituspäivämme 17.10.
mukailee aiempien syksyjen aikataulua ja lupiakin on Suuren Hirviseurueen yhteisluvassa käytössä
kaksi enemmän kuin viime syksynä. Norolan lupamäärä on 22 lupaa, joista saalistavoitteena on yli
puolet naarashirviä vasaosuuden ollessa myös vähintään puolet. Pankkilupia on alustavasti
yhteisluvassa suunniteltu Norolalle kaksi kappaletta. Lopullinen saalismäärä muodostuu syksyn
mittaan metsästyksen yhteydessä tarkennettavan suunnittelun myötä, tavoitteen ollessa
vastuullinen kannanhoidollinen metsästys.
Metsästyksestä vastaavat tänä vuonna allekirjoittanut metsästyksenjohtajana sekä Matti Minkkinen
ja Matti Valjakka metsästyksen varajohtajina. Ryhmien kokoonpanoihin on tulossa joitakin
muutoksia ja toivotankin kaikki uudet ryhmien jäsenet tervetulleiksi yhteisen harrastuksemme
pariin. Hirvenmetsästyksen johtoryhmälle on myös tälle syksylle rakennettu uusi kokoonpano.
Johtoryhmään kuuluvat jatkossa metsästyksenjohtajien lisäksi ryhmänjohtajat sisältäen
koiramiesten edustuksen. Tällä tavoin pyritään varmistamaan kaikkien osapuolien mahdollisuus
ottaa osaa operatiiviseen päätöksentekoon sekä viedä ajantasainen ja yhtäläinen tieto toiminnasta ja
päätöksistä edelleen ryhmiinsä.
Hirvenmetsästyksen ohjesäännön päivityksessä on painotettu turvallista ja järjestelmällistä
seuruemetsästystä, jossa kaikille on yhtäläiset mahdollisuudet ja vaatimukset toimia. Esimerkiksi
ammuntaharjoitteluun on lisätty huomiota, millä pyritään varmistamaan riittävä rutiini
aseenkäsittelyyn ja varmoihin riistalaukauksiin.

21.11.2015

Hirvipeijaiset pidetään 14.11. Myyrylässä, minne toivon runsasta osanottoa! Tarjolla on varmasti
jälleen maukkaat ruoat, joista Naisjaostomme jälleen ansiokkaasti huolehtii.
Seuramme alueen maanomistajat ovat yhtäältä meille metsästäjille tärkeimmät harrastuksemme
mahdollistajat ja toisaalta vastuullisen kannanhoidon kannalta vaativin sidosryhmämme. Meidän
metsästäjien vastuulla on huolehtia omalla toiminnallamme siitä, että voimme hyvässä yhteistyössä
jatkaa tätä jaloa harrastustamme kaikkia hyödyttävällä tavalla.
Menestyksekästä jahtisyksyä!

Eero Kolehmainen
hirvivouti

Seuran alueen kartta
Seuran alueesta on tehty värillinen kartta mittakaavassa 1: 20 000, joka sisältää
Maanmittauslaitoksen maastotietokannan sekä kiinteistörekisterin mukaisen
kiinteistöjaotuksen.
Lisäksi karttapohjaan 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 syyskuun alkuun mennessä, jonka
jälkeen ajantasaista karttaa kannattaa tilata.
Toimitusehdoista on sovittu seuraavaa. Kartta on tilattava Maanmittauslaitoksen Mikkelin
palvelupisteen asiakaspalvelusta,
Jääkärinkatu 14, II-kerros. Tilaus on tehtävä paikan päällä, koska Maanmittauslaitoksen
puhelinpalvelunumero sekä sähköpostiosoite ovat valtakunnallisia eikä puheluja tai
sähköposteja käännetä Mikkelin asiakaspalveluun. Koska tilatut kartat tulostetaan piirturilla
pääasiassa yöllä, saa kartan yleensä tilauspäivän jälkeisenä päivänä iltapäivällä, mikäli karttoja
ei ole jo valmiiksi tulostettuna. Asian voi tarkistaa karttaa tilattaessa. Mikäli kartan tilaajia on
useampia, tulee ne tilata samalla kertaa. Isoilla tasopiirtureilla tulostetaan pääasiassa
paperitulosteita arkistokartoista ja toimituskartoista, ja säänkestävien kangas- ja
paperitulosteiden teko vaatii aina paperirullien vaihdon ennen tulostamista, mikä lisää
asiakaspalvelun työtä. Kartta tulostetaan kahtena karttaosana, mutta pyydettäessä se on
mahdollista tulostaa myös yhtenä lehtenä ja ehkä myös kaksipuoleisena. Asia tulee kuitenkin
mainita karttaa tilattaessa.
Perinteinen paperikartta toimitetaan värillisenä, ja sen väriaine on vesiliukoista. Paperiversio
ei kestä vettä ja se kannattaa ehdottomasti muovittaa tai laminoida maastokäyttöön.
Perinteinen paperikartta toimitetaan värillisenä, ja sen väriaine on vesiliukoista. Paperiversio
ei kestä vettä ja se kannattaa ehdottomasti muovittaa tai laminoida maastokäyttöön. Kartta on
mahdollista tilata myös paremmin kosteutta kestävinä joko synteettiselle paperille tai
kankaalle painettuna.
Hinnat:
1. paperikartta 54 €
2. säänkestävä paperi 85 €
3. säänkestävä kangas 85 €

Lisäksi seuran kartta löytyy seuramme www-sivuilta (Norolanms.fi) sekä Myyrylän
seinältä, josta voi tarvittaessa päivittää omaa jo aiemmin hankkimaansa karttaa.

Historiaa - Norolan metsästysseura 50 vuotta sitten…
1965 johtokunta päätti uusien sääntöjen sisällön ja esittää ne seuran kokouksen hyväksyttäviksi.
Yhdistyksen uudeksi nimeksi tulee Norolan metsästysseura ry.
18. 8. Seuran kesäkokous hyväksyi seuran uudet säännöt

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:
Seppo Ruokolainen puh. 050 529 2350

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.

RIISTANHOITO
Syksyn kolmiolaskenta suoritettiin 3.8. Tulokset jäivät selvästi aiempien vuosien tason alle eikä
poikueita tavattu. Reitiltä tavattiin muutama pyy ja lehtokurppa. Lintuja on kuitenkin paremmin kuin
mitä yksi kuljettu riistakolmio antaa ymmärtää. Kuitenkin poikueita on heikohkosti jo toisena vuonna
peräkkäin, joten Riistakeskus on päättänyt rajoittaa kanalintujen metsästystä alueellisin rajoituksin.
Norolan alueella rajoitukset koskevat teeren pyyntiaikaa, josta on pari viimeistä viikkoa rauhoitettu.
Metsoa saa pyytää normaalisti seuran omien suositusten mukaan. Pienpetopyynti on parasta lääkettä
riistakantojen hyvinvoinnille, joten sitä kannattaakin nyt jatkaa ahkerasti aikaisempien vuosien
tapaan. Kauriin pyynti päätettiin vapauttaa seuran kesäkokouksessa ja jatkossa kauriskannan säätely
jää enemmän metsästäjien oman harkinnan ja vastuullisuuden varaan. Kauriin pyynti kannattaa
keskittää nuoriin ja vanhoihin yksilöihin. Parhaassa kunnossa olevat valtapukit ja tuottavat naaraat
kannattaa säästää, jotta kauriskanta voi jatkossakin hyvin. Seuran alueella on tavattu myös villisikaa ja
valkohäntäpeuroja. Myös karhuista on tehty joitakin havaintoja.
Aleksi Minkkinen

Historiaa - Norolan metsästysseura 60 vuotta sitten…
1955 vuosikertomuksessa ilmenee, että jäsenmäärä on 51, joista aktiivisia metsästäjiä 26.
Metsästysalue on n. 5200 ha. Riistakanta oli keskinkertaista heikompi, paitsi petojen kohdalta.
Jäsenet Veijo Waris ja Are Pylkkänen ovat olleet Savonlinnassa 5- päiväisellä
riistanhoitokurssilla.

SUURPETOASIA
Mikäli olet varmasti nähnyt suurpedon tai sen jäljet (karhu, susi, ilves ja ahma) metsässä
tai tiellä kulkiessasi, niin ilmoita välittömästi asiasta Matti Valjakalle puh. 050 5960626,
0400 627504 (työ), niin Matti käy tarvittaessa paikan päällä toteamassa jäljet.
Matti on kurssin käynyt RHY:n suurpetoyhdysmies ja hän lisää havainnon 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, havainnoista voi ilmoittaa myös Suomen riistakeskuksen EteläSavon 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 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
Karhunmetsästys on vuonna 2015 jaettu neljään seurueeseen lupa-alueella, mille on
myönnetty kaksi kaatolupaa tälle vuodelle anotusta seitsemästä. Metsästys ja siihen
kutsuminen tapahtuu seuruekohtaisesti, eli nyt käytänteenä on ettei muita seurueita
hälytetä kuin se, missä karhu on. Hälytys tulee meidän alueellamme Jari Pulkkiselle, joka
välittää lupa-alueen vastuuhenkilöltä kaatoluvan saatuaan, seurakohtaisille
yhteyshenkilöille tiedon joko soittamalla tai viestillä. Kyseiset seurakohtaiset
yhteyshenkilöt hälyttävät oman seuransa jäsenet, jotka ovat karhujahtiin ilmoittautuneet.
(eli paikka ja aika jahtiin kokoontumiselle)
Norolan metsästysseurassa yhteyshenkilönä toimii Matti Lampinen.
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