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Puheenjohtajan mietteitä
Lämmin Kiitos maanvuokraajille Norolan Metsästysseuran metsästäjiltä!
Norolan Metsästysseura on käynyt maanvuokrarekisteriään läpi muutaman viime
vuoden aikana. Metsästysmaan vuokrasopimuksia on uusittu erityisen hyvässä
hengessä maanomistajien kanssa. Maanvuokrasopimukset ovat pääsääntöisesti
voimassa toistaiseksi. Tiedot on siirretty sähköiseen rekisteriin, josta ylläpitäjät saavat
tiedon muutoksista. Tässä yhteydessä on hienoa esittää kiitokset sopimuksista ja
luottamuksesta Norolan metsästäjiin. Yritämme osaltamme olla luottamuksen
arvoisia.
Omariista-sovelluksen lataaminen älypuhelimeen on ajankohtaista. Tarvitset
omariista-palvelun käyttöönotossa oman sähköpostiosoitteen ja pankkitunnukset
tunnistautumista varten. Omariistan karttasovelluksen avulla tiedät missä kulloinkin
liikut maastossa ja samalla käytössäsi on tieto metsästysoikeudesta kulloisellakin
alueella. Samoin voit tehdä saalisilmoitukset, joten saamme parempaa tietoa
riistakannasta ja sen hoitomahdollisuuksista. Kannattaa harkita omariistan
käyttöönottoa. Aluksi voi olla opettelemista, mutta pyydä apua seuran nuoremmalta
kaartilta. Toki vielä saa tulosteena seuran karttaa reviirijärjestelmästä. Paperikarttaa
tarvitseva voi olla yhteydessä puheenjohtajaan.
Vielä kertauksena ohjeet seuran jäsenille. 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.
Seuralla on arvokas kiinteistökokonaisuus hoidettavana Myyrylässä. Rakennus
palvelee hyvin seuran nykyisiä tarpeita, mutta tulevaisuuteen tarvitaan jatkossa
ratkaisuja, joilla turvataan kiinteistön käyttökelpoisuus.
Totesin seuran kesäkokouksessa, että tulevan vuoden huhtikuun varsinaisessa
kokouksessa valitaan uusi puheenjohtaja. Vuodet seuran johtokunnassa,
taloudenhoitajana ja puheenjohtajana ovat olleet kiinnostavaa aikaa ja välillä
työntäyteisiäkin. Toiminnassa mukana olleena totean, että vain osallistumalla ja
tekemällä voi viedä tätä erinomaista harrastusta uusille vuosikymmenille.
Parhaat kiitokset kaikille toimintaan osallistuneille ja nautinnollisia jahtireissuja
toivottaen!
Ilkka Pietiäinen
puheenjohtaja seuraavaan varsinaiseen kokoukseen saakka

JOHTOKUNTA JA TOIMIHENKILÖT
Puheenjohtaja
Ilkka Pietiäinen, Sairilantie 46, 50180 Mikkeli gsm. 0400 250289
E-mail: Ilkka.pietiainen@surffi.fi
Varapuheenjohtaja
Matti Valjakka, Kokkosenlahdentie 11, 51720 Rahula, gsm 050 5960626
E-mail: valjakkamatti@gmail.com
Johtokunnan muut jäsenet
Mari Kolehmainen, Uutelantie 4, 50300 Mikkeli p 040 702 1477
E-mail: Kolehmainen.mari@luukku.com
Risto Heikkinen, Parkkilantie 41, 50350 NOROLA, p 0503369873
E-mail: ristohe@luukku.com
Miikka Kirjalainen, Kiiskinmäenkatu 24, 50130 Mikkeli p 044 574 8628
E-mail: miikka.kirjalainen@yritysbalanssi.fi
Aleksi Minkkinen, Rossilantie 6, 50300 Mikkeli p 050 492 2458
E-mail: aleksimi@suomi24.fi
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
Opri Pietiäinen, 040 716 3546
Matti Valjakka, 050 5960626

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 2018-19
Kesäkokouksessa tehtyjen päätösten mukaan:


ei rauhoitusalueita



muuten metsästyslainsäädännön mukaisesti



pienpetopyynnistä ei tarvitse maksaa vieraslupaa isännän läsnäollessa

Koirakokeet


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
Kuluvana vuonna kannattaa panostaa pienpetopyyntiin ja osallistua samalla seuran
pienpetokilpailuun, jossa palkintona on riistakamera. Toivottavasti tämä innostaa jatkossakin
ahkeraan pienpetojen poistoon. Myyrylässä on uusi erä nuolukiviä, joita voi riistaeläimille viedä
metsään.
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 2018 on yli 300 kpl.

Johtokunnan valinnat maanomistajajäseniksi:
Jani Renvall, Pekka Laurikainen, Artturi Pylkkänen
Kesäkokous valitsi vuonna 2018 uusiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:
Hanna Lehtonen, Juha Paappanen, Eemil Oskari Kokkonen, Ano Toivanen ja Miia Havukainen

Metsästyslupa myönnettiin metsästyskaudeksi 2018 - 2019 seuraaville henkilöille:
Liukkonen Teemu Juhani, Tuhkanen Mikko Petteri, Airaksinen Lauri Pekka, Rissanen Riku Pertti,
Piltonen Ville Matti, Harri Heikkinen, Emre Ilves sekä Tuula Ylikangas

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.
Vieraat ilman vierasmaksua pienpetopyyntiin
Norolan Metsästysseura pyrkii tehostamaan pienpetopyyntiä alueellaan, yhtenä keinona
kesäkokous päätti poistaa vierasmaksun pienpetopyynnin osalta. Isäntänä toimivan seuran
jäsenen mukana ollessa, saa vieras osallistua pienpetojahtiin maksutta.

Jäsenmaksut 2018 – 19
Jäsenmaksu

45 €

Majamaksu

25 € (kaikilta seuran jäseniltä)

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 2018 – 2019 on
noin 15 000 ha, josta Juvan kunnan alueella noin 4000 ha ja Mikkelin alueella noin 11 000 ha.
Vuokrasopimusrekisteriä hoitaa Opri Pietiäinen ja Matti Valjakka. Ota Opriin tai 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.
Seuran vuokrasopimukset ovat nyt päivitetty Reviiri –järjestelmään. Seuran kartat ja vuokratut
alueet näkyvät Omariista –sovelluksessa.

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 elonkorjuun aikaa Norolan metsästysseuran alueen maanomistajat ja jäsenet! Kesä on ollut
helteinen ja olemme päässeet lataamaan akkuja ja ehkä vähän väriäkin on saatu poskille alkanutta
metsästyskautta odotellessa.
Metsästys- ja aselainsäädäntö on ollut muutoksien kourissa kuluneena vuonna ja lopputulos on
ollut monelta osin hyvä. Lähtökohdat EU tasoiselle keskustelulle ovat monesti haasteelliset jo
senkin vuoksi, ettei täällä metsästys ole eliittiharrastus, vaan perinteisesti tapa elää ja hankkia
elantoa sekä toisaalta siitä syystä, että meillä metsä on niin oleellinen osa elinympäristöämme, mitä
se Euroopan tasolla ei monessakaan paikassa ole.
Hirven metsästyksen aloitamme perinteisesti lokakuun toisena viikonloppuna. Alkusyksyn
aikaistettu kyttäysjahti ja talven ilman koiria tapahtuvalle metsästykselle mahdollistettu jatkoaika
voivat tulevaisuudessa mahdollistaa meille vaihtelevia tapoja metsästää ja toisaalta reagoida
mahdollisiin tarpeisiin kannanhoidossa myös hieman totutun metsästyskauden ulkopuolella.
Lupia yhteisluvassamme on hyvin jo vakiintunut määrä pankkilupineen. Kuten tähänkin saakka, on
metsästys määrällisesti perustunut olemassa olevan hirvikannan havainnointiin, vastuulliseen
metsästykseen ja sitä myöden kestävään kehitykseen, missä minimoidaan hirvieläinten
aiheuttamat kielteiset vaikutukset niin metsille kuin liikenteelle, mutta taataan luonnon
monimuotoisuuden ja kantojen säilyminen Etelä-Savossa ja Suomen tasolla.
Kiitän luottamuksestanne voiden jatkaa vastuullisessa tehtävässä metsästyksen johtajana
rinnallani kaksi kokenutta varajohtajaa Matit Minkkinen ja Valjakka sekä laaja joukko asiansa
osaavia metsästäjiä ja koiria.
Olemme saamassa syksylle jälleen uusia jäseniä myös hirven metsästykseen, mitä suuntausta
olemme saaneet ilolla viime vuosina Norolan osalta seurata. Metsästys ja Norolan Metsästysseuran
siihen tarjoamat puitteet ovat enenevässä määrin ylittäneet lähtökynnyksen niin naisten kuin
nuorten parissa jo hieman ukkoutuneeseen lajiin. Uskon edelleen, että saalishakuisen
metsästämisen sijaan seuruemetsästys harrastuksena ja nimenomaisesti sosiaalisena tapahtumana
on se puoleensa vetävä voima, joka kokoaa yhä uudelleen meidät yhteen. Levitämme jopa
tiedostamatta puheissamme sitä viestiä, joka saa aina uusia ihmisiä kiinnostumaan - joten pidetään
tämä mukavana ja mukaansatempaavana harrastuksena jatkossakin.
Uskon syksyn tuovan paljon hyviä kokemuksia harrastuksemme parissa ja monta tarinaa
kerrottavaksi tulevien jahtisyksyjen tulilla.
Parhaat tarinat varmaan saatte kuulla taas marraskuun 17. päivänä pidettävissä hirvipeijaisissa
Myyrylän kartanolla. Voimme tuolloin yhdessä nauttia jahtisyksyn antimista ja kiittää
maanomistajia, jotka mahdollistavat meille tämän hienon harrastuksen ylläpitämisen Norolan
mailla.
Menestyksekästä jahtikautta!
Eero Kolehmainen
hirvivouti
ps. hirvijahtikautta odotellessa oppii Oma Riistan käytön hyvin vaikka aktiivisessa
pienpetojahdissa...

SUURPETOASIA
Karhun metsästys 2018
Norolan metsästysseura osallistuu Etelä-Savon yhteislupa-alueen karhun metsästykseen edellisten
vuosien tapaan. Lupia on myönnetty yhteislupa-alueelle yhteensä 10 kappaletta, joista jokainen
metsästysalue sai kaksi lupaa. Kaksi lupaa jäi vielä ”pankkiin”.
Norolan metsästysseura kuuluu Mikkelin karhunmetsästysalueeseen. Metsästystä johtaa Jari
Pulkkinen.
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 2018
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
Norolan Metsästysseuran kartta on jäsenistön käytettävissä Omariista –sovelluksen kautta.
Omariistasta löytyy karttaianeisto, josta näet seuralle vuokratut alueet eroteltuna kaikelle
riistalle, hirville ja pedoille. Ohjelman käyttö vaatii älypuhelimen ja rekisteröitymisen
järjestelmään.
HUOM! Vanhaa seuran alueesta on tehtyä värillistä karttaa mittakaavassa 1: 20 000 ei enää
päivitetä.

Seuran kartta löytyy myös 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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Historiaa - Norolan metsästysseura 70 vuotta sitten…

VUOSIKERTOMUS
Norolan Metsästysyhdistyksen toiminnasta 1948-49
Sille laajakantoiselle ja hitaasti tuloksia tuottavalle toiminnalle, joka sisältyy
metsästysseurojen työhön, on ominaista, että kaiken perustana tulee olla henkilökohtaisten
etujen ja hetkellisten pyyteiden yli näkevä harkittu määrätietoisuus parhaan mahdollisen
tuloksen ja yhteisen edun saavuttamiseksi. Seuramme toiminta on hapuilevan alun jälkeen
hakeutunut tälle linjalle ja ottanut suunnan kohti määrätietoista riistanhoitotyötä. Ne
toimenpiteet, joihin riistakannan säilymiseksi ja lisääntymiseksi ryhdyttiin, ovat aikanansa
kantava hedelmää. Jo alkajaisvuotena rauhoitettiin seuran metsästysalueella metsäkana ja
peltopyy kokonaan, koska kummankin kanta oli jotenkin olematon.
Kuluneena metsästysvuotena rauhoitettiin sorsa ja muut vesilinnut seitsemässä seuran
alueella olevassa järvessä ja lammessa syystä, että näissä järvissä olisi luontaiset
edellytykset sorsien pesimä- paikkoihin. Metsälintujen verotusta rajoitettiin siten, että seuran
jäsen sai ampua enintään 5 kpl. metsoja sekä koppeloa ja naarasteertä yhteensä enintään 10
kpl. Koirasteereen, pyyhyn ja jänikseen nähden ei ollut mitään rajoitusta, koska kanta oli
niillä riittävän runsas. Jänistä tosin ammuttiin eräillä alueilla liikaa, kun sen sijaan toisaalla
niitä olisi ollut runsaasti saatavissa.
Vahinkoeläimistä hävitettiin ampumalla variksia, harakoita ja närhejä, taisipa joku
harmaatakki erehtyä maistamaan fosforiöljyssä käsiteltyjä myrkkysyöttejä. Petolintuja on
tiettävästi ammuttu yksi haukka, vaikka niitä murhalentäjiä olisi syytä vainota ankarasti.
Osoittivathan raadellut jänikset ja valkoiset karvapallot tuholintujen löytäneen maalinsa
tiheimmissäkin metsiköissä. Kettu, se vanha veijari on nauttinut erivapautta kaikista
rautamiesten toimenpiteistä huolimatta, sillä kulunut talvi on lumisuhteiltaan ollut sellainen,
ettei repolaisen ole tarvinnut vanhaa latua tallustella, eikä pistää tassujansa epämiellyttäviin
ketunsaksiin. Mikko pääsi turkistansa vain sellaisessa tapauksessa, jolloin eksyi ajokoiran
edelle ja oli kaataa jäniksen passissa seisovan isäntämiehen.
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