Norolan Metsästysseura ry

Tiedotuslehti

Lokakuu 2016

Puheenjohtajan mietteitä
70 vuotta hienoa metsästysharrastusta
Juhlat pidettiin 13.8.2016 Myyrylässä. Saapuvilla oli yli 200 henkilöä. Pieni syksyinen
sade loi hyvin metsästyksellisen tunnelman juhlaan, jossa palkittiin ansioituneita
seuramme jäseniä.
Suomen metsästäjäin keskusjärjestö, Suomen Metsästäjäliitto ja Suomen
Metsästäjäliiton Suur-Savon piiri toivat tervehdyksensä juhlaan.
Käyrätorvi fanfaarilla avattiin metsästysseuramme vuosijuhla. Niin on tehty jo kauan
ennen meitä, kun metsästäjät ovat viestineet toisilleen riistasta tai pyynnin kulusta.
Pyyntitavat ovat muuttuneet, mutta yksi asia pysyy - ihminen kaipaa luontoon
virkistäytymään ja pois arjen ja kiireen keskeltä. Metsissä liikkuminen luo henkistä
hyvinvointia ja parantaa ruumiinkuntoa!
Reilun tunnin mittaisen ulkojuhlan jälkeen päästiin Myyrylään sisätiloihin, jossa
naisjaostomme oli laittanut erittäin maittavan juhla-aterian kakkukahveineen.
Juhlaan kutsuttiin kaikki maanvuokraajat, joilla on yli 500 erillistä maa-aluetta.
Kokonaispinta-ala on noin 14 800 ha ja kaikelle riistalle siitä vuokrattua on noin 12
800 ha. Seura toimii Mikkelin kaupungin ja Juvan kunnan alueella. Me metsästäjät
voimme olla kiitollisia hyvistä suhteista maanvuokraajiin, jotta voimme harjoittaa
monipuolista riistanpyyntiä sekä riistakantojen hoitoa laajalla yhtenäisellä alueella.
Kiitoksia maanvuokraajat!
Tämän syksyn metsästyskausi on jo hyvällä alulla. Saimme kesällä runsaasti
jäsenhakemuksia, joissa oli nuoria alle 25-vuotiaita hakijoita. Pyrimme ottamaan
vuosiluvalle nuoria, jotta näemme kuinka heistä kehittyy tulevaisuuden eräsiskoja ja
eräveljiä.
Ennen metsälle menoa suosittelen ammuntaharjoittelua, jotta mahdollinen
riistalaukaus on onnistunut. 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. Yhä useammalla metsästäjällä on nelivetoauto ja sillä
liikkuminen vaikeassakin maastossa on mahdollista. Muistakaamme, että
moottoriajoneuvolla ei saa ajaa maanomistajan maalla ilman maanomistajan lupaa.
Auraamattoman tien polantaminen tai pehmeäpintaisella tiellä ajaminen haittaa tien
myöhempää käyttöä.
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
puheenjohtaja

JOHTOKUNTA JA TOIMIHENKILÖT
Puheenjohtaja
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Miikka Kirjalainen, Kiiskinmäenkatu 24, 50130 Mikkeli p 044 574 8628
E-mail: miikka.kirjalainen@yritysbalanssi.fi
Herman Marttinen, Joki-Sairilantie 10, 50180 Mikkeli p 050 322 1796
Aleksi Minkkinen, Rossilantie 6, 50300 Mikkeli p 050 492 2458
E-mail: aleksimi@suomi24.fi
Jukka Montonen, Pärejoentie 993, 51540 KALVITSA, p 0505440932
Unto Paavilainen, Sandelsinkatu 3, 50170 Mikkeli p 0400 563 175
E-mail: unto.paavilainen@gmail.com
Juha Halinen, Koskentaipaleentie 41, 51740 HUUHANAHO, p 0440 575678
E-mail: j.halinen@surffi.fi
Sihteeri / posti seuralle
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E-mail: norolanms@gmail.com
Taloudenhoitaja ja jäsenasiat
Miikka Kirjalainen, Kiiskinmäenkatu 24, 50130 Mikkeli gsm. 044 5748628
E-mail: miikka.kirjalainen@yritysbalanssi.fi

JAOSTOT
Ampumajaoston pj.
Jouko Seppänen, Esseninkatu 1, 50170 Mikkeli gsm. 0400 578870
E-mail: jouko.seppanen@surffi.fi
Riistanhoitojaoston pj.
Aleksi Minkkinen, Rossilantie 6, 50300 Mikkeli p 050 492 2458
E-mail: aleksimi@suomi24.fi
Kenneljaoston pj.
Risto Heikkinen, Parkkilantie 41, 50350 NOROLA, p 0503369873
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E-mail: arja.halonen@rivakka.net

RAUHOITUKSET JA METSÄSTYSRAJOITUKSET 2016-17
Kesäkokouksessa tehtyjen päätösten mukaan:


ei rauhoitusalueita



suositus 1 metso/jäsen



muuten metsästyslainsäädännön mukaisesti

kennel-alue


kuormitetaan alueita kokeissa tasaisemmin, ei pelkästään Kangasjärven maastoa



koemaastot myöntää Risto Heikkinen, alueista tiedotetaan seuran kotisivuilla

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.

RIISTANHOITO
Syksyn kolmiolaskenta laskettiin 28.7. Havaintomäärät jäivät alhaisiksi, mutta jotain osui
kuitenkin laskentalinjalle. Laskennassa havaittiin yksi pyypoikue, yksi metso, yksittäinen pyy ja
urosteeri. Syksyn kuluessa nähdään, mille seuran alueen kanalintukannan tilanne alkaa näyttää.
Kanalintujen metsästysaikaa ei ole tälle syksyä rajoitettu, mutta metsästäjien kannattaa pitää
maltti matkassa, jos metson rytinää tai teeren kukerrusta kuuluu heikosti. Muistetaan pyytää
pienpetoja ahkerasti, supit liikkuvatkin nyt paljon öiden pimetessä. Saadaan pesäntyhjentäjiä
pois ja näin enemmän kuoriutuvia kana- ja vesilintupoikueita seuraavana vuonna.
Aleksi Minkkinen
Riistanhoitojaoston pj.

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 2016 on 292 kpl.

Kesäkokous on vuonna 2016 valinnut uusiksi jäseniksi:
Jukka Parkkinen, Riikka Parkkinen, Sirpa Oinonen sekä Kimmo Havukainen

Metsästysluvan metsästyskaudeksi 2016 - 2017 seuraaville henkilöille:
Jarkko Paananen, Teemu Liukkonen, Joona Rautiainen, Olli Vainio, Pekka Nurmi, Ano Toivanen,
Eemil Kokkonen, Juha Tarvonen, Eija Kontunen, Eemeli Viljakainen, Jari Jantunen, Arja Peltonen

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 20 €.
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 2016 – 17
Maanomistajajäsenet

45 €

Kannattajajäsenet

10 €

Kilpailevat kannattajajäsenet

20 €

Metsästyslupa vuodeksi

90€ / 180 €

Liittymismaksu maanomistajilta

100 €

Liittymismaksu ulkopuolisilta

300 €

Päivän metsästyslupa

20 €

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.


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 2016 – 2017
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 kaikki Norolan metsästysseuran alueen maanomistajat ja seuran jäsenet!
Alkanut metsästyskausi tarjoaa jälleen uusia mahdollisuuksia niin hirvieläinten metsästykseen kuin
karhun
metsästykseen aiempaa laajemmin. Kauriskanta on edelleen vahvistunut alueellamme ja tämä
mahdollistaa
kannanhoidollisesti järkevän ja vastuullisen metsästämisen kokonaisuudessaan seuramme alueella.
Karhun metsästys on laajentunut yhteistyössä muiden lähialueen seurojen kanssa ja karhunmetsästys
tapahtuu maantieteellisesti aiempaa laajemmalla alueella.
Hirvenmetsästys käynnistyy aiempien syksyjen kaltaisissa merkeissä. Aloituspäivämme on 15.10.
mukaillen aiempien syksyjen aikataulua.
Lupia on Suuren Hirviseurueen yhteisluvassa käytössä LUKE:n suositusten mukaisesti vähemmän
kuin viime syksynä. Norolan lupamäärä on 21 lupaa, joista suositusten mukaan on yli puolet
naarashirviä, vasaosuuden ollessa myös vähintään puolet.
Pankkilupia on alustavasti yhteisluvassa yksi aikuisen lupa ja kaksi vasalupaa. Lopullinen saalismäärä
ja päätös pankkilupien käytöstä Suuren hirviseurueen sisällä muodostuu syksyn mittaan
metsästyksen yhteydessä tarkennettavan seurannan ja suunnittelun myötä, tavoitteen ollessa
vastuullinen kannanhoidollinen metsästys.
Metsästyksestä vastaavat myös tänä syksynä 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 johtoryhmän kokoonpano on viime vuotisen käytännön mukainen, missä
johtoryhmään kuuluvat 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.
Uusittuun ohjesääntöön tehtiin vielä laintulkinnan vaatimia tarkennuksia. Tavoitteelliseen
ampumaharjoitteluun on lisätty huomiota, millä pyritään varmistamaan riittävä rutiini
aseenkäsittelyyn ja asenne varmoihin riistalaukauksiin.
Hirvipeijaiset pidetään 19.11. 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.
Seuran toimivan johdon ohella meidän kaikkien 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 Maanmittauslaitos. Kartta päivitetään
pääsääntöisesti 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 palvelupisteen
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.
Kartta toimitetaan värillisenä. Paperiversio ei kestä vettä ja se kannattaa ehdottomasti
muovittaa tai laminoida maastokäyttöön. Kartta on mahdollista myös tilata 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 Myyrylästä,
josta voi tarvittaessa päivittää omaa jo aiemmin hankkimaansa karttaa.
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MYYRYLÄ
Myyrylän varauslistasta ja vuokra-asioista voi kysyä Heikiltä.
Heikki Kirjalainen puh. 0400 655004,
Email: heikki.kirjalainen@ark-kirjalainen.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 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.
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SUURPETOASIA
Karhun metsästys 2016
KARHUNMETSÄSTYS ON SYKSYN 2016 OSALTA OHITSE.
Seuramme alueeltamme ei valitettavasti saatu saaliiksi yhtään nallea. Muutamia kontakteija
kuitenkin.
Erityiset kiitokset Hermannille ja Unskille. Olivat melkein joka aamuyö 20. päivän jälkeen
maastossa etsimässä karhua.
Norolan metsästysseura kuuluu Mikkelin karhunmetsästysalueeseen. Alueeseen kuuluu 18
metsästysseuraa, metsästystä johtaa Jari Pulkkinen 0442827300, varajohtajina Matti K Lampinen
0407502198 ja Hannu Rahikainen 0408524796, 0401325684. Norolan yhteyshenkilönä toimii
Hannu Haapasaari 0453577860. Karhunmetsästys alkaa vuosittain 20.8. ja kestää lokakuun
loppuun. Vuoden 2016 metsästys on päättynyt kaatokiintiön tultua täyteen. Karhunmetsästystä
koskevat tiedustelut voi tehdä Hannu Haapasaarelle.

Ilveksen metsästys 2016
Ilveksen metsästysaika on vuosittain 1.12.-28.2. välinen aika. Ilvestä metsästetään Suuren
Hirviseurueen kanssa seuruemetsästyksenä. Metsästystä johtaa ja metsästyksestä tiedottaa Matti
K. Lampinen 0407502198.
Vuodelle 2016-2017 on haettu kolmen ilveksen kannanhoidolliset luvat.
Metsästykseen, aloitukseen sekä koollekutsumiseen palataan, kun metsästysaika lähestyy.
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Historiaa - Norolan metsästysseura 70 vuotta sitten…
Norolan Metsästysseura ry. on perustettu joulukuun 22. päivänä 1946. Perustavan kokouksen
pitopaikkaa eivät kokouksessa mukana olleet ja vielä 1996 elossa olevat perustajajäsenet varmuudella
muistaneet. Vaihtoehtoja on kaksi: perustava kokous on pidetty, joko Valjakanmäellä Antti Mikkasella
tai Huminassa Olavi Lotilla. Asiaa voidaan päätellä siitä, kun seuran perustamisen idea on alkujaan
lähtöisin Antti Mikkasen lausahduksesta jotenkin tähän tapaan:”Onhan se kummaa, kun kylällä ei
saada metsästystä jonkinlaiseen järjestykseen.”Näin ollen voitaneen olettaa, että perustava kokous
olisi pidetty Antti Mikkasella.
Edellä mainitun Antti Mikkasen idean pohjalta seuran perustamisen toimeenpanijaksi ryhtyi juuri
sodan jälkeen Norolaan muuttanut rakennusmestari Olavi Lotti. Hänen toimestaan kutsuttiin seuran
perustamista varten kokoon muutamia ideaa kannattaneita Norolan, Vehmaskylän ja Rahulan kylien
tilallisia. Tässä kokouksessa laadittiin seuraavan sisältöinen sopimuskirja:
Pöytäkirja tehty Norolan Metsästysyhdistyksen perustavassa kokouksessa Mikkelin Norolassa 22 p:nä
joulukuuta 1946, jossa oli saapuvilla henkilöt: Olavi Lotti, Antti Mikkanen, Lauri Seppänen, Erkki
Arpiainen, Toivo Hurri, Kalle Häkkinen ja Martti Kirjalainen.
1§
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olavi Lotti ja sihteeriksi Martti Kirjalainen.
2§
Perustettiin Norolan Metsästysyhdistys- niminen yhdistys, joka kuuluu jäsenenä Suomen Yleinen
Metsästäjäliitto - Finlands Almänna Jäkarförbund ry:hyn.
3§
Yhdistyksen liittymismaksuna päätettiin kantaa 100 mk jäseneltä.
4§
Luettiin Suomen Yleinen Metsästäjäliitto ry:ltä saadut mallisäännöt yhdistystä varten ja hyväksyttiin
ne Norolan Metsästysyhdistyksen säännöiksi muutoksitta.
5§
Valittiin yhdistykselle kuusihenkinen johtokunta: puheenjohtajaksi Olavi Lotti, varapuheenjohtajaksi
Martti Kirjalainen, sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi Toivo Hurri, jäseniksi Kalle Häkkinen, Erkki
Arpiainen ja Antti Mikkanen.
Mikkelissä joulukuun 22 p:nä 1946
Olavi Lotti

Antti Mikkanen

Lauri Seppänen

Toivo Hurri

Erkki Arpiainen

Martti Kirjalainen

Kalle Häkkinen

Tarinan mukaan kokouspaikalla olisi ollut tai ainakin käynyt jokunen muukin kylän isäntämies, mutta
eivät kuitenkaan vielä silloin olleet liittyneet yhdistykseen jäseniksi.
Yhdistyksen ilmoitus aatteellisen yhdistyksen yhdistysrekisteriin merkitsemiseksi on saapunut
oikeusministeriöön 15 p:nä tammikuuta 1947. Päätös yhdistysrekisteriin merkitsemisestä on tehty 8
p:nä tammikuuta 1948 rekisterinumerolla 48238.
Rekisteriin ilmoittaminen on ollut niin tarkkaa, että kaikkien sopimuskirjan allekirjoittaneiden
henkilöiden papintodistukset on täytynyt liittää hakemuksen liitteeksi.
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