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Puheenjohtajan mietteitä
Jahtivuosi 2017 – 2018 on alkanut!
Norolan Metsästyseuran jäsen määrä on ylittänyt 300 metsästäjän rajan.
Harrastajajoukko edustaa monipuolisesti metsästysharrastuksen eri lajeja. Vaikka
henkilömäärä on suuri monet jäsenistämme käyvät syksyn mittaan kerran tai pari
metsällä. Eräharrastus on jokaisen hyvin henkilökohtainen harrastemuoto, jossa voi
osallistua intonsa ja ajankäyttömahdollisuutensa mukaan. Aktiivisimmat osallistuvat
suurriistan metsästykseen sekä pienriistan ja pienpetojen pyyntiin.
Metsästysharrastus antaa monipuolisen mahdollisuuden liikkua luonnossa ja nauttia
luonnon antimista. Hyvä niin!
Tätä kirjoittaessa on juuri päättynyt seuran ampumamestaruuskilpailut luotiaseilla
Kyrönpellossa. Osallistujajoukko on syystä tai toisesta harventunut vuosi vuodelta.
Ikäluokkien nuoremmat puuttuvat tästä perinteikkäästä kilpailusta tyystin, vaikka
juuri nuorempaa ikäluokkaa on viimevuosina valittu jäsenkuntaan. Toivottavasti
vuoden päästä kaikki on toisin ja nuoret ovat haastamassa itseään ja meitä muita
ampumaharrastuksen parissa. Palkinnot eivät seuran kisoissa ole pääasia, vaan
osoittaa itselleen senhetkinen ampumakunto, jotta onnistuneet ja kaatoon johtavat
riistalaukaukset osuvat kohdalleen!
Toivotankin jo tässä kaikki seuran metsästäjät vuoden 2018
ampumamestaruuskisoihin tervetulleeksi!
Seura teki keväällä päätöksen Reviiri-palvelun käyttöönotosta, jotta älypuhelimella voi
metsällä ollessaan merkata riistahavainnot ja saaliin. Karttajärjestelmällä voi myös
varmistaa ajantasaisen maanvuokrauksen kulkemillaan metsästysalueilla.
Maanvuokrarekisteriä siirretään parasta aikaa järjestelmään. Maanvuokrasopimuksia
on lähes 600, joten tehtävä vaatii oman aikansa, jotta se tehdään kunnolla ja kattavasti.
Vielä tämän syksyn aikana varminta on turvautua vanhaan karttaversioon.
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.
Nautinnollisia jahtireissuja toivottaen!
Ilkka Pietiäinen
puheenjohtaja

JOHTOKUNTA JA TOIMIHENKILÖT
Puheenjohtaja
Ilkka Pietiäinen, Sairilantie 46, 50180 Mikkeli gsm. 0400 250289
E-mail: Ilkka.pietiainen@surffi.fi
Varapuheenjohtaja
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Johtokunnan jäsenet
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Aleksi Minkkinen, Rossilantie 6, 50300 Mikkeli p 050 492 2458
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Jukka Montonen, Pärejoentie 993, 51540 KALVITSA, p 0505440932
Juha Halinen, Koskentaipaleentie 41, 51740 HUUHANAHO, p 0440 575678
E-mail: j.halinen@surffi.fi
Heikki Vanhanen p 0440 360711
E-mail: heikki.wanhanen (at) gmail.fi
Juha Halinen, Koskentaipaleentie 41, 51740 HUUHANAHO, p 0440 575678
E-mail: j.halinen (at) surffi.fi
Veikko Jämsä, Yrjönkatu 11 A 2, 50100 MIKKELI p 0407088330
E-mail: veikko.jamsa (at) luukku.com
Sihteeri / posti seuralle
Sami Kaipainen, Savutupa 1, 50170 Mikkeli, gsm 050 351 1355
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
E-mail: ristohe@luukku.com
Naisjaoston pj.
Lea Pietiäinen, Pyhälammentie, 50600 Mikkeli p 040 745 8296
E-mail: lea.pietiainen@surffi.fi
Naisjaoston sihteeri
Arja Halonen, Pohjolankatu 3 D 79, 50120 Mikkeli p 040 706 9105
E-mail: arja.halonen@rivakka.net

Vuokrasopimuksien hoito
Matti Valjakka, 050 5960626
Opri Pietiäinen, 040 716 3546

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

RAUHOITUKSET JA METSÄSTYSRAJOITUKSET 2017-18
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 4.8. Huolimatta sateisesta kelistä laskentalinjalle sattui useampi
hyväkokoinen teeripoikue ja yksi metsopoikue. Tuloksista voi päätellä, että edellytykset
poikueiden onnistumiselle Norolan alueella tänä vuonna on olemassa. Muistetaan edelleen, että
parasta riistanhoitoa on pyytää pienpetoja ahkerasti.
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 2017 on 303 kpl.

Johtokunnan valinnat maanomistajajäseniksi:
Nykänen Jani, Puhakka Aleksi, Laamanen Lauri, Laamanen toivo, Melonen Eemil, Änäkkälä
Jyri, Penttilä Kalle sekä Ahonen Paavo
Kesäkokous valitsi vuonna 2017 uusiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:
Viljakainen Eemeli, Tarvonen Juha, Kontunen Eija, Rautiainen Joona sekä Vainio Olli

Metsästyslupa myönnettiin metsästyskaudeksi 2017 - 2018 seuraaville henkilöille:
Kokkonen Eemil, Liukkonen Teemu, Lehtonen Hanna, Tuhkanen Mikko, Havukainen Miia,
Airaksinen Lauri, Paappanen Juha, Rissanen Riku, Piltonen Ville Matti

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.

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 2017 – 18
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 2017 – 2018
on yht. 14 900 ha, josta Juvan kunnan alueella noin 3 700 ha ja Mikkelin alueella noin 11 200
ha.
Vuokrasopimusrekisteriä hoitaa Matti Valjakka ja Opri Pietiäinen. Ota Mattiin tai Opriin
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 tai Oprilta.
Seuran vuokrasopimuksia ollaan päivittämässä reviiri –järjestelmään. Käyttöönotto tapahtuu
vuosien 2017-2018 aikana.

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
Hyvää sykyn alkua Norolan metsästysseuran maanomistajat ja jäsenet! Kesä on ollut hieman
syksyisen oloinen ja odottelemmekin kelien kuivimista kohti kauden alkua, mikä mahdollistaisi
koirillekin mielekkäämpää työtä jälkihavaintojen parissa sekä tietysti toisi mielekkyyttä myös
meille metsästäjille riistan parissa harrastamiseen.
Medioissa on ollut paljon esillä uusiutuva metsästyslainsäädäntö. Tämä ei oleellisilta osin tuo
muutoksia totuttuihin käytänteisiin osaltamme, joskin tarkkana seuraamme lainsäädännön
tuomia muutoksia ja uusia mahdollisuuksia. Kauden aloituksen myöhäistäminen
lainsäädännössä ei siis vaikuta meillä vakiintuneeseen käytäntöön aloittaa hirvimetsästys
lokakuun puolessa välissä, joskin nyt kyseinen viikonloppu on h-hetki kaikille muillekin
seuroille. Tämä näkyy varmasti isossa kuvassa kylillä liikuttaessa ja tulee huomioida
liikenteessä niin miesten kuin sorkallisten aktiivisuutena.
Lupia yhteisluvassamme on toissa vuoden määrä eli hieman viime syksyä enemmän, poiketen
kuitenkin siinä että harkinnanvaraisiin ”pankkilupiin” on siirretty aiempaa enemmän
myönnetyistä luvista. Tämä ei rajoita tai kasvata metsästystämme, mutta luo yhä vahvemmin
vaatimuksia vastuullisen metsästyksen henkeen. Kuten tähänkin saakka, on metsästys
määrällisesti perustunut olemassa olevan hirvikannan havainnointiin, luoden näin
mahdollisuuden kestävään kehitykseen missä minimoidaan hirvieläinten aiheuttamat kielteiset
vaikutukset niin metsille kuin liikenteelle mutta taataan luonnon monimuotoisuuden ja
kantojen säilyminen Suomen luonnossa.
Kiitän jälleen luottamuksesta saada jatkaa vastuullisessa tehtävässä metsästyksen johtajana
rinnallani kaksi kokenutta varajohtajaa Matti Minkkinen ja Matti Valjakka sekä valveutunut
laaja joukko asiansa osaavia metsästäjiä. Uskonkin tämän syksyn tuovan taas paljon hyviä
kokemuksia harrastuksemme parissa ja monta tarinaa kerrottavaksi tulevien jahtisyksyjen
tulilla.
Parhaat tarinat varmaan saatte kuulla taas marraskuun 18. päivänä pidettävissä hirvipeijaisissa
Myyrylän kartanolla, missä voimme yhdessä nauttia jahtisyksyn antimista ja kiittää näin
maanomistajia seuramme alueelta, jotka kaikki yhdessä mahdollistavat meille tämän hienon
harrastuksen ylläpitämisen.
Menestyksekästä syksyä ja tulee talvea kaikille!
Eero Kolehmainen
hirvivouti

SUURPETOASIA
Karhun metsästys 2017
Norolan metsästysseura osallistuu Etelä-Savon yhteislupa-alueen karhun metsästykseen edellisten
vuosien tapaan. Lupia on myönnetty alueelle yhteensä 7 kappaletta.
Norolan metsästysseura kuuluu Mikkelin karhunmetsästysalueeseen. Metsästystä johtaa Jari
Pulkkinen, varajohtajina Matti K Lampinen, Hannu Rahikainen, Toni Leppänen sekä Jani Hotanen.
Norolan yhteyshenkilönä toimii Hannu Haapasaari 0453577860. Karhunmetsästys alkaa
vuosittain 20.8. ja kestää tarvittaessa lokakuun loppuun
Ilmoittatuminen on päättynyt ja jahti on käynnissä.
Jahtiin ilmoittautuneet voivat olla tarvittaessa yhteydessä Hannu Haapasaareen p.0453577860 tai
sähköpostilla Hannu hannu-haapasaari at live.fi.
Jahtihenkilöiltä toivotaan aktiivista osallistumista karhun etsintään.

Ilveksen metsästys 2017
Ilveksen metsästysaika on vuosittain 1.12.-28.2. välinen aika. Ilvestä metsästetään Suuren
Hirviseurueen kanssa seuruemetsästyksenä.
Metsästykseen, aloitukseen sekä koollekutsumiseen palataan, kun metsästysaika lähestyy.

Seuran 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 €

Seuran kartta löytyy myös seuramme www-sivuilta (Norolanms.fi) sekä Myyrylästä,
josta voi tarvittaessa päivittää omaa jo aiemmin hankkimaansa karttaa.

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.

Historiaa - Norolan metsästysseura 70 vuotta sitten…

VUOSIKERTOMUS
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.
Vuoden aikana ammuttu riista:
Riistataulukko.
nimi

metsoja

teeriä

pyitä

sorsia

jäniksiä

x v x

x v m

x v m

x v m

x v m

Olavi Lotti

3 2

3

2

3

3 2 6

Toivo Hurri

7

14

1

2

Jaakko Palin

12

5

13

3

Toivo Arpiainen

3

3

5

Erkki Arpiainen

4

Kalevi Piispa

7

Martti Kirjalainen

20 5

1
3

5

12 2
3

3

1

Lauri Seppänen e )
Kalle Häkkinen e )
Arvo Himanen e )
_______________________________________________________________
33 2

50 5 3

8

22

25 4 6

x ) Seuran mailta, v) vieraiden ampumia, m) muualta ammuttuja, e) eivät ole kaataneet
riistaa.

14
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 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
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