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Seuran puheenjohtajan tervehdys

Norin Metsästysseura viettää tänä vuonna 60-vuotisjuhlavuottaan. Metsä ja metsästys yhdistyvät hienossa harrastusmahdollisuudessa, jota seura on vaalinut kylässä jo kuusi vuosikymmentä.
Paljon on näinä vuosina metsästetty, tehty riistanhoitotyötä, harjoiteltu ammuntaa ja
otettu osaa erilaisiin kilpailuihin tai oltu itse järjestämässä niitä. On rakennettu metsästysmaja, lahtiliiveri, ampumarata ja kota. Seuran toimesta on järjestetty lukuisat ajokokeet ja
monet koiranäyttelyt yksin tai yhdessä jonkun muun yhdistyksen kanssa.
Kaikki tämä on vaatinut paljon innokkaita metsästysseuran jäseniä vuosien varrella
uhraamaan vapaa-aikaansa yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.
Suurkiitokset kuuluvat ensisijaisesti metsästysmaiden vuokraajille, jotka mahdollistavat tämän hienon harrastuksen. Pyrimme toiminnassamme olemaan luottamuksenne arvoisia.
Kaunis luontomme vaihtuvine vuodenaikoineen on metsästäjille sekä kaikille muille
luonnosta nauttiville ihmisille valmiina aivan nurkan takana harrastajia odottaen.
Toivomme uusia, vastuuntuntoisia ja luontoa kunnioittavia, nuoria harrastuksemme
pariin, jotka osaavat säästellä riistakantoja tulevillekin sukupolville.

Olavi Hakala
puheenjohtaja
Norin Metsästysseura ry.
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2.

Yleistä

Norin Metsästysseuran täyttäessä 60 vuotta, elämme monien haasteiden edessä.
Yleisesti olemme tietoisia maaliman tapahtumista reaaliajassa ja uskomaton on se tekninen
kehitys, joka näiden vuosien aikana on tapahtunut. Kehitys ei aina välttämättä edusta pelkkiä positiivisia asioita, vaan haittavaikutuksiakin voidaan mainita sivutuotteena.
2000-luvulla on tosissaan maailmanlaajuisesti havahduttu ilmastonmuutokseen,
vaikka siitä onkin varoiteltu aika ajoin.
Ilmastonmuutos on myös metsästäjiä läheisesti koskettava uhka, sillä se vaikuttaa
alkuperäisen luontomme kasvi ja eläinlajeihin. Jotkin herkät ja tiettyihin olosuhteisiin erikoistuneet kasvit sekä eläimet katoavat ympäristön muuttuessa, kun taas uusia tulee tilalle. Se
mikä katoaa, katoaa usein lopullisesti, vieden mukanaan sen geeniperimän, joka on mahdollistanut kadonneen eliön elämisen juuri siinä ympäristössä.
Huolestuttavaa on, että kanalintukantamme ei millään tahdo elpyä, vaikka metsästystä rajoitetaan ja säädellään erityisellä huolella. Sykli on kyllä havaittavissa, mutta huippuvuodet eivät tahdo millään olla niin hyviä, että heikkoina vuosina jäisi riittävästi reserviä
kanalintukantaa kokonaisuudessaan nostamaan. Metsästyksen totaalinen lopettaminenkaan ei tätä ongelmaa yksin ratkaisisi, vaan tämä ilmiö on useiden tekijöiden summa: metsien rakenteelliset muutokset, soiden ojitukset, metsäautoteiden tiheä verkko, soidinpaikkojen häviäminen jne. Ne ajat, jolloin vanhempien metsästäjien kertoman mukaan kanalintuja
oli kuin kanalassa kanoja, ovat auttamattomasti taakse jääneitä aikoja ja elävät vain muistoissa.
Luonnontilan muuttuessa jollakin aikajaksolla yleensä käy niin, että tyhjiö täyttyy.
Joskus se täyttyy aivan itsestään, toisinaan ihmisten auttamana joko tietoisesti tai tahattomasti. Vähälumiset ja leudot talvet mahdollistavat eteläisten lajien leviämistä pohjoiseen tai
syysmuuttajien talvehtimisen lähempänä pesimisalueitaan.
Leutojen talvien johdosta valkohäntäpeuran tai metsäkauriin selviäminen talven yli
helpottuu ja riippuvuus ihmisen tarjoamasta talviruokinnasta vähenee. Alkuperäinen lajisto
saa rinnalleen uusia tulokkaita, jotka voivat toisaalta rikastuttavat luonnon monimuotoisuutta tai aiheuttaa jonkin asteisen kriisitilan. Tällainen kriisin aiheuttaja on minkki, joka itse tarhoilta karanneena tai joidenkin "asiantuntijoiden" toimesta vapautettuna, saa aikaan melkoista tuhoa vaikkapa lintujen pesimäaikana.
Riistanhoitotyö metsästysseurojen toiminnassa on ensiarvoisen tärkeää työtä metsästystä harrastavien jäsentensä toimesta. Metsästäjillä on hyvä käsitys alueensa riistakannoista ja niiden suosimista elinympäristöistä. Maanomistajien, metsänhoitoyhdistysten
ja metsästäjien yhteistyöllä saatamme säilyttää luontomme alkuperäisen monimuotoisuuden mahdollisimman pitkään estämättä luonnollisella tavalla tapahtuvaa lajiston muutosta.

Erkki Siljamäki
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3.

Perustamisaikojen historiaa viitekehyksenä.

Että tietäisimme miten tähän hetkeen on tultu, on hyvä valottaa mitä maassa oli tapahtunut
ennen Norin Metsästysseuran perustamista, aikaa, jolloin monia muitakin metsästysseuroja
oltiin perustamassa. Suomen Metsästäjäliiton historiakatsauksessa Juha K. Kairikko tiivistää asian seuraavasti:
Lainaus Suomen Metsästäjäliiton ( http://www.metsastajaliitto.fi )kotisivuilta Juha K. Kairikon tekstistä.
Järjestäytyneen metsästyksen historia Suomessa alkaa vuodesta 1865, jolloin perustettiin maamme ensimmäinen metsästysseura.
Seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä seurojen määrä kasvoi, vaikka virallinen perustaminen oli monin verroin hankalampaa kuin nykyisin, säännöt tuli
mm. hyväksyttää senaatissa, josta piti saada myös perustamislupa. Varsinkin sortokausina valtiovallan toimenpiteet hankaloittivat lisäksi seurojen toimintaa merkittävästi. Kaikesta huolimatta seurat järjestivät yhteisiä metsästäjäkokouksia.

Vuonna 1900 pidetyssä kokouksessa esitettiin ensimmäisen kerran ajatus
valtakunnallisen kattojärjestön perustamisesta. Se toteutettiin kuitenkin vasta
vuonna 1921, jolloin suurimpien silloisten metsästysseurojen edustajat tekivät päätöksen Suomen Yleinen Metsästäjäliitto - Finlands Allmänna Jägarförbund r.y. nimisen järjestön perustamisesta. Nimestä jätettiin pois yleinen ja allmänna -sanat
1957.
Ensimmäiset toimintavuodet
Liiton toimintaa vaivasi ensimmäisinä toimintavuosina varojen niukkuus.
Vähistä resursseista huolimatta saatiin kehitettyä kuntatason metsästyksenhoitoneuvoja- järjestelmä, palkattua metsästyksenhoidontarkastaja ja julkaistua suuri
määrä valistusmateriaalia ja kannustettua metsästäjiä seurojen perustamiseen.

Keskeinen merkitys liitolla oli vuoden 1934 metsästyslain valmistelussa.
Tuo laki loikin pohjan monille uudistuksille, jotka löytyivät lähes sellaisinaan nykyisestäkin metsästyslaista; mm. metsästyskortti tuli pakolliseksi, lailla määrättiin perustettavaksi riistanhoitoyhdistykset. Laissa säädettiin myös valtion metsästyksenvalvojan virasta.

Käytännössä laki merkitsi myös Metsästäjäliiton toiminnan laajenemista.
Liitto perusti mm. yhdeksän riistanhoidonneuvojan virkaa. Ne olivat aluksi sivutoimisia, kunnes muuttuivat vuonna 1957 päätoimisiksi
riistapäälliköiden viroiksi.
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Sotavuodet katkaisivat liiton jatkuvasti kasvavan toiminnan lähes täysin,
mutta rauhan ajan koitettua alettiin jälleen laajentaa tehtäväkenttää. Perustettiin
oma jäsenlehti, laajennettiin piiriverkosto koko maan kattavaksi, järjestettiin valtava

määrä valistustilaisuuksia ja laajennettiin julkaisutoimintaa.

Myös metsästystapojen, metsästysturvallisuuden ja metsästyskulttuurin kehittäminen tulivat toiminnan jälleen viritessä yhä voimakkaammin liiton ohjelmaan.
Esimerkkeinä todettakoon, että liitto teki jo 1950-luvun alussa esityksen, että metsästyslakiin on saatava säädös metsästäjätutkinnosta. Kun esitys ei johtanut heti
tulokseen, piirit ryhtyivät järjestämään vapaaehtoisuuteen
perustuvia tutkintotilaisuuksia.
Liiton esityksestä vuoden 1954 hirviasetukseen tuli säädös hirvenammuntakokeesta. Kun tämän säädöskohdan voimaantuloa jouduttiin lykkäämään viidellä
vuodella ampumatahojen vähäisyyden vuoksi. Metsästäjäliitto ryhtyi järjestämään
hirvenmetsästäjille vapaaehtoisuuteen perustuvia ampumakokeita, jotka läpäisseille annettiin erityinen hirvikoemerkki; tästä tuli vieläkin yleinen sanonta merkin ampumisesta, kun tarkoitetaan hirvikokeen suorittamista. Vuonna 1959 asetukseen tuli liiton aloitteesta säädös punaisen päähineen käyttöpakosta hirvijahdeissa.
Liiton johtavat luottamus- ja toimihenkilöt osallistuivat myös uuden metsästyslain valmisteluun. Yhtenä tavoitteena oli, että lakiin tulee säädös valtakunnallisesta metsästyksen keskusjärjestöstä.
Säädös keskusjärjestöstä vuoden 1962 lakiin tulikin, mutta se oli Metsästäjäliitolle täydellinen shokki. Liitossa oli näet kaiken aikaa kuviteltu, että säädöskohta
merkitsee sitä, että ko. keskusorganisaationa tulee jatkossa toimimaan Metsästäjäliitto. Lain ollessa eduskuntakäsittelyn loppusuoralla kävi kuitenkin selväksi, että
näin ei tule tapahtumaan, vaan maahamme perustetaan aivan uusi valtakunnallinen metsästysjärjestö. Liiton hallitus oli vakuuttunut siitä, että liitolla ei ole jatkossa
enää toimintaedellytyksiä.
Uusi tuleminen
Liiton hallitus valmistautui liiton lopettamiseen. Niinpä mm. Suomen Metsästäjä -jäsenlehti luovutettiin uudelle organisaatiolle, joka julkaisee lehteä edelleenkin Metsästäjä-nimisenä.
Valtaosa jäsenseuroista oli kuitenkin sitä mieltä, että vanhan kunnianarvoisan Metsästäjäliiton toimintaa on jatkettava. Lähtökohdat työn jatkamiselle olivat
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kuitenkin mahdollisimman huonot; valtaosa keskeisistä luottamusmiehistä oli siirtynyt uuden keskusjärjestön hallintomiehiksi, toimihenkilöt olivat astuneet uuden organisaation palvelukseen, liitolla ei ollut enää omaa lehteä, liitolla ei ollut enää nimeksikään käyttövaroja jne.
Uudeksi puheenjohtajaksi lupautui kuitenkin evl.evp. vakuutusjohtaja Arto
H. Virkkunen, jolle ilmoitettiin, että kyseessä on joko haudankaivajan tai hengenpelastajan tehtävä. Hänestä tuli hengenpelastaja, jonka kymmenvuotisen puheenjohtajuuden aikana liitto loi monet nykyisistä toimintatavoistaan ja kaikille toimintatasoille ulottuvan talkoohengen.
Yleinen ilmapiiri, uudistuva metsästyslaki ja sen asettamat vaatimukset johtivat siihen, että sotien jälkeen tuli ajankohtaiseksi myös Norinkylässä pohtia seuran perustamista.

4.

Norin Metsästysseuran perustaminen

Perimätietojen mukaan perustamista suunnitteleva kokous pidettiin Eino YliKoiviston talossa. Keskustelua seuran perustamisesta käytiin vilkkaasti. Mielipiteitä esitettiin
sekä puolesta että vastaan. Seura päätettiin kuitenkin perustaa ja yleinen kokous toukokuussa Norin Nuorisoseuralla varmisti asian lopullisesti. Neuvoja seuran perustamisen teknisestä toteuttamisesta saatiin Seemi Pihlajamäeltä, joka saapui oikein paikanpäälle asiasta kertomaan. Seemistä tuli sittemmin Pohjanmaan riistapäällikkö.
Ensimmäisenä toimintavuotena merkittiin seuran jäseneksi 15 henkilöä ja jäsenmaksu oli 200 mk, joka sisälsi liittymismaksun. Seuraavana vuonna liittyi 12 uutta jäsentä ja
seuran vahvuus kasvoi lähes puolella.
Valitettavasti ensimmäisen kymmenen vuoden ajalta ei ole säilynyt muuta dokumenttia kuin jäsenluettelot, joten perustetun seuran toiminnasta ei ole saatavilla kokouspöytäkirjojen antamaa tarkkaa tietoa. Asiakirjat todennäköisesti tuhoutuivat Heikki Viljaviidan
liikehuoneiston yöllisessä tulipalossa. Heikki toimi tuolloin seuran sihteerinä ja säilytti asiakirjoja Norin liikkeessään.
Yli-Koiviston kokouksessa mukana ollut Sulo Mäenpää muistelee, että ensimmäiseksi puheenjohtajaksi olisi valittu kokouksen koollekutsuja Eino Yli-Koivisto ja sihteeriksi
Pauli Kaari.

7

Vuoden 1947 jäsenluettelo ja ensimmäiset vuokrasopimukset
Toivo Kaari, Olavi MurtoKoivisto, Pauli Kaari, Eino Yli-Koivisto,
Manne Harju, Alpo Rajamäki, Viljo Hautaniemi, Reino Hautaniemi, Jussi Koivisto, Mauri Harju, Erkki Hongisto, Sulo
Mäenpää, Arvo Kriikkula, Olavi Kriikkula,
Alpo Kriikkula,
Vuonna 1948 liittyneitä:
Matti Kriikkula, Nikolai Niemistö, Veikko
Valkama, Matti Metsomäki, Martti Metsomäki, Iivari Saranpää, Aake Kentta,
Severi Nori, Viljo Saariniemi, Otto Vantaa, Martti Viljaviita ja Lauri Kaari.
Metsästysvuoden 1947-1948 loppuun
mennessä seuralle oli kertynyt kassaan
3000 mk jäsen ja liittymismaksuja.
Lieneekö sitten niin, että 100
markkaa maksanut jäsenmaksu tuntui
suurelta, sillä 1949 jäsenmaksunsa
maksaneita oli kolmannes vähemmän.
Uusia jäseniäkin oli seuraan liittynyt.

Hetimmiten aloitettiin metsästysmaiden vuokraus. Sopimuskaavake
oli yksi ja sama, johon kerättiin vuokranantajien nimet. Sopimuksesta käy
ilmi tilan nimi, pitäjä ja kylä, tilan rekisterinumero ja alueen koko. Vuokraehdot
olivat kaikille samat. Vuokraaja sitoutui
sopimuksen mukaan noudattamaan tiettyjä sääntöjä ja maksamaan vuokraalueesta rahallista vuokraa 10 penniä
hehtaarilta, jonka laiminlyönnistä saattoi
sopimuksen mukaan seurauksena olla
vuokran irtisanominen.
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Vuokraehtoihin kuului myös seuraavaa:
- Vuokraaja on velvollinen alueella harjoittamaan järkiperäistä riistanhoitoa, ennen kaikkea huolehtimalla alueen vartioinnista luvattomalta metsästykseltä, vähentämällä mahdollisuuksien mukaan vahinkoeläimiä, hävittämällä riistamailla kiertelevät koirat ja kissat, kaatamalla hyötyriistaa
ainoastaan siinä määrin kuin riistakanta kulloinkin sallii, järjestämällä
uhattuina aikoina riistalle ruokintaa sekä tarpeen vaatiessa huolehtimalla
sen lisääntymisestä.

Kestävän käytön periaate ei siis ole mikään uusi
ilmiö.
Vuokrasopimukseen
saatiin mukaan 30 maanomistajaa ja yhteispinta-ala
ylsi 725 hehtaariin. Voimassaolo määriteltiin kestämään
vuoteen 1963. Sopimuksen
allekirjoittajana seuran puolesta toimivat Eino Männistö
ja Olavi Kriikkula.

5.

Juttuja metsästysmailta

Matti Nurmes muistelee
Ohiampuja
- Oltihin kerran vanhanmaantien varres vaharis ja oroteltihin miehiä kasahan. Vielä
puuttui yksi vähä vanhempi mies. Silloon alako kuulumahan kovaa ampumista ja hetken
kuluttua mies tuli henki hapatuksis paikalle ja ku kysyttihin, jotta mitä sä ammuut niin mies
vastas, jota kyllä se vissihin hirvi oli mutta en osaannu.
Kaatoryyppyjä
- Tämä tapahtui kauan sitte hirvimettällä. Siihen aikahan piti vetää ruhot kaukaa ku
ei ollu vielä niin tihiää mettätieverkkoa ku nykyään.
Eräs mies ampui hirven ja ennen ku keriittihin vetämähän hirviä ihimisten ilimoolle, kuluu
jonkin verran aikaa. Ku miehet ehti paikalle, torettihin jotta kaataja oli siinä orotelles ottanu
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kaatoryyppyjä useammaki ku mieskunto olis kestäny ja maastos makas niin hirvi ku kaatajaki. Kaataja ei ollu kävelykynnos saati sitte vetokunnos. Hetki aikaa tilannetta pohtien vetomiehet heitti kaatajan hirvenruhon päälle ja veti molemmat tienvartehen, josta sitte ajopelillä saatihin " raarot " lahtipaikalle.
Kaataja oli jonkun verran sotkuunen ja veris päin, ku hirvi oli suolistettu ennen vetämistä. Joka tapaukses kyyti oli lämmin ja mies pysyi hyvin vetomatkan aikana paikoollansa.
Silimänkirkastajaa
- Oltihin taas menos hirvimettälle ja käveltihin jonos vahtipaikoolle. Aamulla oli ollu
puhetta, jotta silimänkirkastajaa ei kukaa ny ota mukahan. Josnos kulukenu mies, jolla oli
metkut mieles rupes nuuhkimahan ilimaa ja sanoo:
- Mitäs täs haisoo viina niin kovaa. Haistaako muut ?
Erellä kuukenu mies heitti repun pois seliästä ja tuumas, että ei kai vain oo menny rikki.
Sillä saatihin seleville ainaki yksi, joka ei ollu ohojeeta kuunnellu.
Hirvilava
Hirvimies sai passipaikan, johoka oli rakennettu kolomemetrinen hirvilava. Oli kova
tuuli ja miestä vähä arvelutti kiivetä sinne vahtihin. No joka tapaukses sieltä oli palio parempi näkyvyys ampuma-alueelle ja niin kiivettihin. Jonku aikaa sielä oltuansa tuuli vai koveni.
Enneku mies ehti lähtiä alaha, tuli tuulenpuuska ja kaato koko lavan miehineen päivineen.
Mies ja varusteet selevis tästä koettelemuksesta pelekällä säikähryksellä, ku oli paksus pukees ja laskeutumisalustana oli pehemiä sammalikko.
Muistelmia alkuajoilta
Sulo Mäenpää muistelee, että 1947 oli hirvimetsällä vain muutama mies. Tilanteen
hankaluuden ymmärtää, kun lupia oli yksi, hirvikanta heikko, tiestö harva ja huonokuntoinen
ja kulkeminen oli sen mukaista. Hirviä koetettiin saada Viiatista liikkeelle kolmen miehen
ajoporukalla Rajamäen Alpon ja Kriikun Olavin ollessa passissa. Ajoketju oli melkoisen harva, sillä Kaaren Toivo kulki pitäjänrajaa, Sulo itse Keski-Viiattia ja Koiviston Jussi Itänevan
kulmaa, lähellä kylänrantaa.
Hirvi kumminkin saatiin. Rajamäen Alpo sen ampui, mutta kun Alpon ase ei täyttänyt lain ja
asetusten vaatimuksia niin laitettiin Olavi ampujaksi, koska Olavin ase vaatimukset täytti.
Edelleen Sulo ( Suikki ) Mäenpää kertoo noilta seuran alkuajoilta, että riistaa oli
runsaasti, mutta välineet joilla sitä pyytää oli kehnot. Aseet olivat mitä kukin sai jollakin lailla
hankittua, osa oli sodasta tuotua ja asesepän metsästykseen muuntamia. Haulikon panokset, kuin myös kiväärinpanokset ladattiin itse. Nallit tekivät joskus kepposen eivätkä lauenneet kriittisellä hetkellä. Harmittaahan se, että kettu istuu sopivalla hollilla, mutta hanallista
haulikkoa ei saa millään laukeemaan vaikka kuinka "klipsuttaisi".
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- Latvalan Jaska osti "norinkyläästen" saaliin ja kävi sitten linja-autolla myymässä
Vaasan ravintoloihin. Tullessaan Jaska toi ampumatarvikkeita mutta myi pääasiassa niille
metsästäjille, jotka hänelle saalistaan myivät.
- Kun mustaa ruutia alettiin korvata savuttomalla, moni teki sen virheen, että laittoi
sitä saman verran kuin ennenkin. Seurauksena oli, että tapahtui onnettomuuksia, koska ase
ei kestänyt savuttoman ruudin antamaa räjähdyspainetta.
Oravaa väärältä puolelta
Aivan kloppina ollessaan oravametsällä Rajamäen Alpon kanssa, joka oli häntä
kaksi ja puolivuotta vanhempi, he olivat täydessä työssä oravaa puittamassa reippaasti
Polvenkylän puolella. He huomasivat, että polvenkylän miehet olivat heidät äkänneet ja olivat tulossa hätiin. Pojat lähtivät käpälämäkeen mutta Alpo huomasi, että kinnas jäi. Hän
taivutteli Sulon sitä hakemaan ja Sulo tietenkin jäi kiinni. Siitä sitten seurasi kova puhuttelu,
mutta miehet päästivät Sulon kotimatkalle Alpon kintaan kansa, koska arvelivat, ettei tämä
tiennyt rajaa tarkasti mutta totesivat Alpon kyllä tietävän.

6.

Metsästys

Seuran toiminnan alkuvuosina metsästys oli tärkeä osa toimeentuloa. Oravan- ja
ketunnahasta maksettiin kohtuullisesti samoin kuin piisaminkin nahasta. Riistaa sai myydä
ravintoloille ja näin monessa kylässä olikin vakituinen henkilö, joka riistaa välitti. Riistan liha
oli myös tervetullut lisä perheen ruokapöytään.
Ennen järjestäytynyttä seuratoimintaa metsästys oli enemmän tai vähemmän laillista toimintaa ja metsästysseurojen perustaminen toikin tähän ongelmaan ryhtiä. Vuokrasopimusten ehdotkin jo sitä edellyttivät. Seuran kokouksissa päätettiin yhteisesti ja demokraattisesti metsästyskauden pääperiaatteet sekä suuntaviivat. Lisääntyvä koiraharrastus
toi mukanaan erikoistumista tiettyyn riistaan. Oli lintu- ja oravamiehet suomenpystykorvineen, jänis- ja kettumiehet suomenajokoirineen. Karhukoiran, myöhemmin norjanharmaatai jämtlanninpystykorvan , kasvattajat keskittyivät hirven metsästykseen. Metsästyssuuntaus miehellä kohdistui siihen riistaan, jonka metsästämiseen oma mielirotu oli jalostettu.
Näinhän se on vieläkin.
Erikseen on mainittava ne metsämiehet, joiden koira ei edustanut mitään puhdasta
rotutyyppiä, vaan oli siitetty kylien suurien "killasakkien" tuoksinassa. Joskus sieltä sikisi
legendaarisen metsästysvietin omaavia koiria, jotka haukkuivat tai ajoivat riistaeläimet, olivatpa ne sitten puussa tai maassa. Näistäkin koirista nuoremmat miehet ovat saaneet
kuunnella nostalgisia muistelmia.
Riistan runsaudesta kertoo jotain se, että 1964 syyskokouksessa päätettiin, että
metsästäjä saa ampua kaksi lintua tai jänistä päivässä. Tultaessa lähemmäksi nykypäivää
riistakiintiö on vähä vähältä pienentynyt ja vastaa suunnilleen metsästäjän vuotuista riistakiintiötä.
Kaikissa seuroissa yhteisesti päätetään paitsi riistakiintiöt niin myös rauhoitettavat
alueet. Norinkylässä Jussinmäki, joka sijaitsee keskellä kylää, on kestorauhoitusalue. Met-
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sästystä on rajoitettu myös muissa maastoissa tarpeen mukaan joko lyhemmäksi tai pidemmäksi määräajaksi. Tarpeet ovat syntyneet esim. tulevista ajokokeista, hirvenmetsästyksestä tai riistakannan vähyydestä ja sen elvyttämiseksi on katsottu tarpeelliseksi julistaa
rauhoitus. Rauhoitettuna on pitkän aikaa ollut myös joulun pyhät, koska metsäänkin on haluttu julistaa joulurauha.
Käytettävissä olevista pöytäkirjoista selviää, että v. 1959 päätettiin myöntää, ehkä
ensimmäistä kertaa, vieraskortteja 500 mk hintaan. Seuran jäsen oli erottamisen uhalla velvollinen huolehtimaan siitä, että vieraan kortti tulee maksetuksi. -63 markasta poistetaan
kaksi nollaa ja päiväkortin hinta sen jälkeen oli 5 mk, muut ehdot pysyvät ennallaan.
Pöytäkirjoista selviää myös, että yleinen kokous päättää vuokrata v.-66 peltopyyalueita Jussi Kauppiselle jahtiin 100 markalla, Pohjanmaa kun tunnetusti on hyvää peltopyyaluetta. J. Kauppinen omisti saksanseisojan ja oli innokas kanakoiramies. Norinkylässä
ei kukaan sellaista koiraa omistanut, eikä näin ollen syntynyt erityisiä eturistiriitoja sen suhteen. Korvaus oli kuitenkin kohtuullinen, kun ottaa huomioon, että kyseinen henkilö saattoi
olla metsästysretkellään Teuvan Norinkylässä yhden tai kaksi viikonloppua metsästyskaudella. Tuntui aivan ihmeelliseltä katsella miehen ja koiran saumatonta yhteistyötä ja nähdä
ensimmäistä kertaa riistaeläimelle seisonta, joka kesti siihen sakka, kunnes isäntä antoi
käskyn ajaa riista ylös. Moista tottelevaisuutta katseli kunnioittaen.
Vuokraaminen lopetetaan v. 1971 vuosikokouksen päätöksellä.
Kahdeksankymmentäluvun taitteessa todetaan, että riistakanta on seuran alueella
melko hyvä. -82 syyskokouksessa riistakiintiöksi metsästäjää kohden yleinen kokous hyväksyy kaksi teertä, yhden metson, kolme metsäjänistä kautta kohden. Rusakonmetsästys
on vapaa mutta peltopyy rauhoitetaan. Sen sijaan pyytä saa metsästää kaksi yksilöä.
Norinkylän metsästysalue jäsenistönsä lukumäärään nähden on kohtalaisen laaja,
noin 6200 ha. Niinpä metsästäjällä on useasti ollut mielipaikka, jossa on koiraansa kouluttanut ja riistaa pyytänyt. Moninainen on myös se paikkojen nimitys, joita ei kartioista löydy.
Metsämiesten jutuissa vilahtelevat paikannimet, kuten Justus-paapan paulapaikka, Pässinrämäkkä, Norinmatti, Uusimettä, Rajamäenkorpi, Niileksenpalo tai Koivusaari, ovat kaikkien
tiedossa, eikä niitä ole tarvetta tarkemmin selittää.
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6.1

Hirvenmetsästys

Vuoden 1950 hirvijahti on onnistut. Kuvassa ovat Heikki Kaari, Toivo Kaari, Pauli Kaari, Kosti Siljamäki, Niilo
Niemistö, Aake Kentta, Jussi Koivisto, Niko Niemistö, Veikko Harju, Olavi Kriikkula, Erkki Latva-Välkkilä, Eino
Yli-Koivisto, Alpo Rajamäki, Iivari Saranpää, Severi Nori, Jussi Ala-Koivisto

Hirvenmetsästys on aina herättänyt niin metsämiehissä kuin sitä sivusta seuraavassa yleisössä suurta mielenkiintoa. Onhan hirvi maamme merkittävin riistaeläin kokonsa
ja taloudellisen merkityksensä kannalta. Myös lainsäätäjä metsästystä koskevassa lainsäädännössä kiinnittää erityistä huomiota juuri hirvenmetsästykseen antamalla erityisen asetuksen, joka ohjaa juuri tätä metsästystä.
Varhaisin Norin Metsästysseuran säilynyt pöytäkirja alkaa vuoden 1957 hirvikokouksesta, joka pidettiin lokakuun 9. päivä painikämpällä. Jahtiin osallistuisi 16 miestä. Kokouksen muistiinpanoista ei selviä, kuka oli jahtiporukan johtaja, mutta kokoontuminen määrättiin keskiviikoksi 16. päivänä lokakuuta ja passipaikat pidettäväksi klo 12 saakka, jonka
jälkeen kokoonnuttaisiin Hietaharjun passipaikkaan no 8. Hirvilupia oli todennäköisesti yksi,
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sillä puolet porukasta nimettiin hirvennahan arvontaan.

Norinkylän hirviporukkaa vuonna 1952. Hirvimiehiä ei tässä vaiheessa voi kutsua "punanutuiksi".

Jahti tapahtui ketjussa ajaen, joka pienellä porukalla saattoi jäädä harvaksi ja hirvien liikkeelle saaminen kohti vahtiketjua oli hankalaa. Tiestö kun oli vielä heikossa kunnossa, liikkuminen passiin ja ajoketjuun vei oman aikansa. Niinpä ruvettiin harkitsemaan porukan yhteisen hirvikoiran ostoa.
Yleisessä kokouksessa 28.10.1959 asiasta keskusteltiinkin vilkkaasti ja päätettiin
hankkia koira, jonka rahallinen arvo olisi 45600 mk. Tiedossa oleva hyvä hirvikoira oli rodultaan suomenajokoira. Se päätettiin sijoittaa Aaro Länsi-Kallion hoitoon ”ehrolla että seura
maksaa rokotuksen, lääkärinpalkkion ja hoitajalla on ilmainen pääsy kunakin vuonna hirviporukkaan.”
Uusilta miehiltä, jotka liittyivät hirviporukkaan, päätettiin ottaa 1500 markan suuruinen koiramaksu. Koira hankittiin seuraavana vuonna ja Aaro Länsi-Kalliolle päätettiin maksaa 5000
mk koiran hoitokuluja.
Koira olikin "hirviverinen" ja antoi pitkäjalkaisena ajavana koirana hirvelle melkoista
kyytiä. Yhteisen koiran myynti tuli eteen kolmen vuoden kuluttua ja se päätettiin panna leh-
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teen myytäväksi. Elokuun kokouksessa, v. -63 todettiin, että halukkaita ostajia ei ollut ilmaantunut, joten se päätettiin luovuttaa Aaro Länsi-Kalliolle ja samalla lopetettiin myös vuotuinen elatusmaksu.
Hirvenmetsästyksen luvanvaraisuus ja viranomaisten tarkka seuranta aiheutti sen,
että ryhdyttiin asettamaan porukkaan aikoville tiettyjä vaatimuksia. Metsästyslakikin jo edellytti metsästäjältä ampumakoetta, asusteen hyvää näkyvyyttä, aseiden sekä käytettävien
panosten minimivaatimuksia sekä jahtipäällikön merkittävää vastuuta metsästyksen laillisuudesta. Yleisessä kokouksessa -66 päätettiin hyväksyä hirviporukkaan kaikki merkin suorittaneet eli henkilöt, jotka olivat läpäisseet ampumakokeen.
Ohi ampuminen tai haavakko aiheutti porukalle ylimääräistä
päänvaivaa, joten haluttiin varmistua siitä, että miesten aseet olivat
jahdin alkaessa kohdistettu ja ampumataito tallella. Siksi todettiin
kymmenen vuotta myöhemmin, että jokaisen metsälle aikovan on
ammuttava joka vuosi kerran merkkiammunta ja saatava siitä merkintä korttiin, vaikka tulos ei olisikaan hyväksytty. Edelleen yleinen
kokous edellytti hirviporukan jäseneksi pääsemiseen, että hakija on
viitenä vuonna maksanut riistanhoitomaksun. Vuotta myöhemmin
jälkimmäistä ehtoa korjattiin kolmeen vuoteen.
Oheinen puukuula kuvaa hirvimiesten irvileukaista huumorintajua mutta myös
hyvää kädentaitoa. Puusta sorvattuun panoksen hylsyosaan sai nimensä, jos
ampui ohilaukauksen. Ehkä myös tämä peikko sai pitämään aseensa kunnossa
ja hermonsa kurissa tiukan paikan tullen. Nyt nimenkirjaaminen on jo jäänyt.
Ehkä osumisen paine toimi myös siihen suuntaan, että mies ei uskaltanut ampua, vaikka holli oli hyvä. Mene ja tiedä.

Hirvikanta kasvoi nopeasti ja metsänomistajat olivat käärmeissään hirvien aiheuttamista taimikkovahingoista. Myös liikenteessä hirvikolarit olivat tuhoisia. 80-luvun alkupuolen kaatolupamäärät alkoivat nousta ennennäkemättömiin lukuihin. Niinpä Norinkylässäkin 1982 hirvilupia oli yllin kyllin. Seura päätti anoa 25 aikuisen ja 17 vasan kaatolupaa. Anottu määrä saatiinkin ja lupia oli kaikkiaan 42 hirviyksilölle.
Ajatuksena oli, että viisi aikuista hirveä myytäisiin ja seura saisi rahaa rakentamisessa huvenneeseen kassaan. Urakka saatiin kohtuullisessa ajassa päätökseen. Lihojen ja nahkojen myyntituotto olikin muhkeat 17621 mk.
Taulukosta näkyy vuodesta 1961 lähtien, miten hirvikannan tiheys kasvoi lyhyellä
aikavälillä rajusti huipun osuessa vuodelle 1982. Kaadot hirviyksilöinä oli 42 hirveä, joista
17 oli vasaa. Noin kymmenessä vuodessa lupien määrä ja onnistuneet kaadot kymmenkertaistuivat. Toinen huippuvuosi osuu 2002 vuodelle, jolloin kaadettiin 41 yksilöä vasojen
osuuden ollessa 22 yksilöä.
Lieneekö tässäkin kannanvaihtelussa havaittavissa kanalintujen tapaan sykli, vai
johtuneeko tämä vaihtelu harjoitetusta hirvipolitiikasta.
Hirvenkatoluvat ja kaadot 1961 – 2006
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vuosi

anottiin
saatiin
kaadettiin
aikuisia vasoja aikuisia vasoja aikuisia vasoja Huomioitavaa
1961
2
1962
1
1963
3
1964
3
1965
4
1966
3
1
1967
2
2
2
kaatajat Jaakko Koivisto, Alpo Rajamäki
1968
4
2
1969
4
1
1
1970
2
2
2
1971
2
2
2
1972
3
1973
4
1
1974
2
1975
2
1
2
1
1976
3
1
3
1
1977
6
5
1
1978
6
2
4
3
4
3
1979
8
2
5
5
5
5
1980
10
10
10
10 Rhy: suositus, oma oli 5 ja 5
1981
20
15
15
15
15
15
1982
25
17
25
17
25
17 viisi aikuista hirveä myyntiin
1983
22
14
22
14
22
14
1984
22
14
18
18
18
16
1985
14
12
14
12
1986
10
7
10
7
10
7
1987
10
7
10
7
10
5
1988
6
4
6
4
6
4
1989
6
4
6
4
6
4
1990
6
4
6
4
6
4
1991
6
4
6
4
6
3
1992
5
3
5
3
5
3
1993
6
6
6
6
6
6
1994
12
6
6
6
6 Hakumenettelyn muutos,
1995
4
5
3
4 hirvien määränä. 1 aikuinen = 2 vasaa
1996
9
4
6
1997
12
12
5
8
1998
12
12
8
8
1999
12
13
8
10
2000
15
20
13
14 Peuraluvat
Metsä2001
15
17
10
14 anottu
saatu kaadettu kauris
2002
20
44
19
22
4
4
0,5
2003
23
34
11
16
4
1
2004
17
21
12
12
4
4
1
1
2005
20
15
10
10
4
4
0,5
2006
15
17
10
11
4
4
0
2007
14
4
303
272
575
3
1
Yhteensä
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Tyhjät paikat taulukossa eivät tarkoita sitä, että niinä vuosina ei olisi saatu lupia tai ei olisi
kaadettu ensimmäistäkään hirveä, vaan syynä on tiedon puuttuminen.
Hirvieläinten metsästyksessä 2000-luvulle tultaessa tapahtui taas merkittävä muutos, joka mahdollisti valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästyksen. Edellä mainittujen
riistaeläinten kanta oli vahvistunut ja levinneisyysalue kasvanut niin merkittävästi, että Teuvan riistanhoitoyhdistyksenkin alueella saatiin valkohäntäpeuralle kaatolupia.
Metsäkauriin metsästystä voidaan harjoittaa 1.8.2005 tapahtuneen metsästyslain
muutoksen jälkeen ilman pyyntilupaa. Kaadetuista yksilöistä on kuitenkin metsästäjällä ilmoitusvelvollisuus. Toki pyyntiin on metsästysseuran yleisellä kokouksellakin sanansa sanottavana, niin kuin muunkin riistan metsästämisen suhteen.

7.

Riistanhoito

Norinkylän Metsästysseuran perustamisesta lähtien yksi tärkeimpiä kulmakiviä on ollut
riistasta huolehtiminen. Siihen toimintaan on seuran piirissä ollut aina joitakin innokkaita vetäjiä,
jotka ovat saaneet innostettua muitakin asiasta.
Seuran alkuvaiheissa järjestettiin tuhoeläinkilpailuja, annettiin pisteitä varislintujen
kynsistä, maksettiin tapporahaa pienpedoista jne.
Nämä toimenpiteet liittyivät läheisesti itse metsästykseen. Myöhemmässä vaiheessa ryhdyttiin myös
töihin, jotka tähtäsivät riistan elinympäristön parantamiseen ja riistan selviämiseen talven yli.
Riistanhoidoksi voidaan lukea myös riistakantojen arviointi erilaisilla laskentamenetelmillä, kuten ensimmäinen talvinen hirvikannan määrittäminen lumijäljistä maaliskuun viimeisenä päivänä 1962.
1965 riistantutkimuslaitokselta saapui kirje, jossa metsästysseuroja pyydettiin suorittamaan alueellaan metsäkanalintujen arviointi. Tehtävää varten Norinkylä jaettiin neljään
lohkoon; Hirvelänpää, Uusimetsä, Valkama ja Saunamäki. Kuhunkin lohkon arvottiin neljä
miestä tehtävää suorittamaan. Pöytäkirjoista ei löydy tietoa mikä oli laskennan tulos.
Metsäkanalintujen poikuearviointi suoritettiin v.- 68. Ilmeisesti lintukannasta oltiin
silloinkin huolissaan, sillä seuran yleinen kokous päättäätti maksaa tapporahaa " tuhoeläimistä" seuraavasti: kanahaukka 5 mk, kettu, villiminkki ja näätä 10 mk. Tapporahan saamisen edellytyksenä oli, että "raato pitää esittää kahden vuorokauden sisällä puheenjohtajalle
tai sihteerille." Tapporahan maksamisesta luovutaan kokonaan vuoden 1980 syyskokouksessa.
1960-70 luvun taitteessa lintukanta ei ole kovin vankka koko Vaasan läänin alueella, sillä riistanhoitopiiri rajoittaa kanalinnunmetsästystä koko läänin alueella 1969. Eletään
syklin pohjassa. Seuraavalla metsästyskaudella myös seura rajoittaa metsästystä kovalla
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kädellä ja pudottaa riistakiintiön yhteen yksilöön viikkoa kohden. Olipa sitten kysymys jäniksestä tai linnusta. Yhä rankempaa oli tulossa, sillä seuraavalla metsästyskaudella yleinen
kokous ilman suurempaa erimielisyttä teki radikaalilta kuulostavan päätöksen määräämällä
vuoden riistakiintiöksi viisi eläintä. Nopeasti oli tultu kahden linnun ja kahden jäniksen ampumisesta päivää kohden viiteen eläimeen vuodessa.

Vuoden 1973 vuosikokouksessa 18.3. nimetään ensimmäinen riistanhoitojaosto.
Sen kokoonpano oli seuraava: Pauli Kaari, Olavi Murto-Koivisto, Pauli Koivisto, Raimo
Sjöblom, Reino Kriikkula, Aulis Vainionpää, Kosti Siljamäki, Aatto Viljanen, Risto Värri ja
Tapio Saariniemi. Siitä lähtien seuralla on ollut vuosittain nimetty iskujoukko, joka on tehtävänsä hoitanut hatunnoston arvoisella tarmokkuudella.
Ryhdyttiin kokeilemaan teerten talviruokintapönttöjä, ruokitiin hankittuja fasaaneja,
jotka selviytyivät ensimmäisestä talvesta odotettua paremmin, hirville vietiin nuolukiviä ja
perustettiin lisää riistapeltoja, joita oli
kokeiltu ensimmäistä kertaa jo vuonna
1968. Pelloilla kokeiltiin kauraa ja rehukalia
1974 heinäkuussa johtokunta
perehtyy asiakirjaan, jossa tiedotetaan
metsäkanalintujen arvioitua määrää
Vaasan läänin osalta ja toteaa, että
"raskaiden rappujen" aika on ohi.
Vuonna -88 perustettiin Norinkylään riistakolmio, joka oli uusi menetelmä riistakantojen määrän arvioimiseksi. Kolmio
merkittiin maastoon puunrunkoon sinisellä maalilla. Sen sivun pituus oli kolme
kilometriä ja arvioitsijat, joita sivua kohden oli kolme, lähtivät kolmioiden kärjistä liikkeelle yhtä aikaisesti.
Riistakolmio laskettiin kaksi kertaa vuodessa ja reitti oli aina sama. Talvilaskennassa riista-arvio perustui jälkihavaintoihin ja kesälaskennassa päähuomio oli kanalintukannan arvioinnissa.
Tämä työ tehtiin yhdessä RTKL:n ja Metsästäjäin Keskusjärjestön kanssa.
RTKL:stä saatiin sitten arvio riistakantojen tiheydestä, jotka laskettiin tietyillä menetelmillä.
Seura luopui riistakolmion laskennoista 1993.
Varislintujen määrän kasvu on askarruttanut metsästäjiä aika ajoin. Niiden vähentämiseen ja kurissa pitämiseen metsästysseura kantoikin kortensa kekoon hankkimalla tekohuuhkajan jahtia
tehostamaan. Variksia ja harakoita koetettiin riistanhoitotoimenpi-
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teenä vähentää myös virittämällä kaksi varishäkkiä, jotka aluksi pyysivät hyvin, mutta myöhemmin toinen häkeistä joutui ilkivallan kohteeksi ja vähitellen pyynti loppui kokonaan.
-----------------------Norin Metsästysseuran toimintakertomuksesta vuodelta 2006 selviää, että riistanhoitoon on edelleen löytynyt innokkuutta. Seuralla oli alueellaan kaksi riistapeltoa, pintaalaltaan n. 0,4 ha. Parhaimmillaan riistapeltoja on ollut kuusi pinta-alan ollessa 1,5 ha. Edelleen on ylläpidetty 17 ruokintapaikkaa jäniksille, kauriille ja peuroille yksi sekä nuolukiviä on
maastoon sijoitettu 11 kpl. Viljaa oli käytetty 300 kg ja heiniä sama määrä. Vesilintujakaan
ei ole unohdettu, sillä telkänpönttöjä on sijoitettu vesistöjen varteen.
Riistanhoitotyön vetäjäksi valittiin Pauli Koivisto vuodelle 2007
.
8.

Kuvia jahtimiesten albumeista ( kuvat eivät ole aikajärjestyksessä )
Tauolla uutta
siirtoa suunittelemassa.

Iloiset sopankeittäjät
Seppo Koivisto, Matti
Nurmes, Mika Peltola,
Teemu Hakala, Harri
Koivisto ja
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Lahtipuuhissa
Mauri Kriikkula,
Kosti Siljamäki,
Reijo Rintala ja
Harri Rantakoski

Teemu Hakala ja onnistuneen hanhijahdin saalis.

Pasi Siljamäki Pikun kanssa.
Kuvaan on päässyt myös
elämän ensimmäinen saalis.
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Pasi, hanhi ja
Juha-Matti

Jahtitauolla ....
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9.

Norin Metsästysseuran kartta
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10.

Kenneltyö

Norin Metsästysseurassa jo varhaisessa vaiheessa
alettiin innostua kenneltoiminnasta. Kun kylän metsämiehillä oli hyviä koiria, niin ajokokeita alettiin järjestää ensin
suomenajokoirilla. Myöhemmin järjestettiin myös muiden
rotujen haukkukokeita. Norin Metsästysseuran kenneltoiminnan promoottorina toimi Eino Männistö. Useat hänen
omistamat suomenajokoirat menestyivät niin ajokokeissa
kuin näyttelyissäkin. Eino itse oli käytetty ylituomari ympäri
Etelä-Pohjanmaata pidetyissä ajokokeissa. Eino Männistön
toimesta Norin Metsästysseura sai järjestettäväkseen ensimmäiset Etelä-Pohjanmaan Ajokoirakerhon mestaruuskokeet v. 1958. Niihin osallistui peräti12 koiraa, kuten Ajokoiramiehen artikkelista käy ilmi. Norinkylässä järjestetyissä ajokokeissa pitkän aikaa koekeskuksena toimi Eino ja
Helli Männistön koti talon emännän huolehtiessa vieraiden
ruokahuollosta.
Kokeet onnistuivat hyvin ja siitä lähtien Norin metsästysseura on joka vuosi toimintansa aikana järjestänyt
vähintään yhdet, vilkkaimpina vuosina jopa kolmet ajo- tai
haukkukokeet. Uuden metsästysmajan valmistuttua ja tieverkon parannuttua koekeskuksena on toiminut metsästyskämppä.
Vilkkaan koetoiminnan ansiosta seurassa on järjestetty tuomarikursseja tai osallistuttu muiden järjestämille
kursseille. Arvostelutuomareiden lisäksi seuran jäsenenä
on myös yksi arvosteluylituomari, Jorma Männistö. Hänen
kelpoisuutensa tähän tehtävään hyväksyttiin 1981.
Koemaastot kylässä ovat olleet niin omien kokeiden kuin myös naapuriseurojen käytössä. Metsästystä on
rauhoitettu koepäivinä yleisen kokouksen päätöksillä ja on
luotu toimiva infojärjestelmä maastojen koekäytöstä.
Norinkylässä järjestettiin ensimmäiset pystykorvien haukkukokeet v. 1967, jotka olivat luultavasti myös ensimmäiset Teuvalla järjestetyt haukut. Koetta edeltävänä
päivänä oli tuomarikurssi, joten kurssilla saadut opit olivat tuoreessa muistissa. Kokeisiin
osallistui viisi koiraa, joista kolme oli omasta kylästä. Tuloksista mainittakoon nartut Pippu ja
Satu, jotka haukkuivat avoimen luokan I-palkinnon arvoisesti.
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Vuonna 1982 Norin Metsästysseura järjesti ajokokeet, jotka olivat samalla ensimmäiset teuvanmestaruuskokeet. Käydyssä kisassa oli kaikkiaan viisitoista koiraa, joista
kuusi oli teuvalaista. Kisan voitti Tuomo Kivelän omistama suomenajokoiranarttu Lola yli 90
pisteen tuloksella.
Erinomaisista koesaavutuksista mainittakoon vielä Jani ja Jari Saarelan dreeveriuros, Sotkarinteen Salla, joka sijoittui vuoden 2000 suomenmestaruuskisoissa kuudenneksi ja osallistui Norjassa pidettäviin Pohjoismaiden mestaruuskisoihin.
Hirvikoirien yleistyttyä myös hirvenhaukkukokeita on järjestetty aina silloin tällöin.
Seuran harrastajien keskuudessa myös tuomaritilanne on hyvällä mallilla. Hirvikoiran kasvattajista ja kouluttajista Reino Kriikkulan omistama norjanharmaa hirvikoira Jänisahteen
Manu menestyi hienosti v. 2000 haukkukokeissa ja voitti "Hopeasarvet" eli alle 30 kk ikäisten koirien Suomen mestaruuden.
Norin Metsästysseura on ollut mukana kehittämässä ja järjestämässä monimuotoista metsästyskoirien kilpailutoimintaa, joista mainittakoon mm. teuvanmestaruuskisat ja Teuva - Kauhajoki ottelut ja dreevereiden valtakunnalliset suurajot v. 2005.
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Metsästysmajan seinälle päätettiin v. 1997 ripustaa " valiotaulu" kylän menestyneistä metsästyskoirista: kunniataulu näyttelyissä, ajokokeissa tai molemmissa saatujen tulosten perusteella: muotovalio, käyttövalio tai kaksoisvalio.
Jaakko Koiviston omistama karjalankarhukoira Haapakorvan Panu oli piirin paras
hivikoira kaikki rodut huomioiden vuonna 2005.
Norinkylän valiokoirat
K & MVA
suomenajokoira
ILLU
Raimo Sjöblom
MVA
suomenajokoira
HELOTAR
Raimo Sjöblom
KVA
suomenajokoira
TOPI
Jorma Männistö
KVA
harmaa norjanhirvikoira

KVA
suomenajokoira
RIKU
Eino Männistö
MVA
suomenajokoira
HOKKI
Eino Männistö
K & MVA
suomenajokoira
REMU
Seppo Siljamäki
KVA
jämtlanninpystykorva

K & MVA
suomenajokoira
HIIVANJEHU
Yrjö Myllykangas
MVA
suomenajokoira
REMU
Yrjö Myllykangas
KVA
dreeveri
MILOU
Jarmo ja Jari Saarela
MVA
dreeveri
KARIOON HIIDEN
STANZY

POKERI
ROMPAKAN RIITU
Reino Kriikkula
Mauri Kriikkula
Jarmo Saarela
KVA
KVA
KVA
harmaa norjanhirvikoira
dreeveri
karjalankarhukoira
JÄNISAHTEEN
SOTKARINTEEN
MANU
SALLA
JÄMÄKÄN SAMPPA
Reino Kriikkula
Jani ja Jari Saarela
Pauli Koivisto
KVA
KVA
KVA
jämtlanninpystykorva karjalankarhukoira jämtlanninpystykorva
KOIVUPUSKAN
HAAPAKORVEN
HIRMUKORVEN
NERO
PANU
ROMMI
Mauri Kriikkula
Jaakko Koivisto
Harri Rantakoski

Valiokoiran nimen saaminen tauluun edellyttää, että koira on ollut seuran jäsenen omistuksessa valioarvon saadessaan.

Koiranäyttelyt
Norin Metsästysseura on järjestänyt koiranäyttelyitä tasaisin väliajoin.
Ensimmäiset näyttelyt järjestettiin v.
1967 seuran 20-votisjuhlien kunniaksi.
Näyttelypaikaksi valittiin Norin Nuorisoseuran pihamaa ja suunnattiin suomen

Tejukan artikkeli
Norin juhlanäyttelystä 1987
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rotuisille metsästyskoirille: suomenajokoirat, karjalankarhukoirat ja suomenpystykorvat. Ensimmäisen näyttelyn tuoman positiivisen kokemuksen myötä näyttelyitä on saatu järjestettäväksi vuosina 1970, 1974, 1978, 1987, 1992, 1995 kaikkien rotujen näyttely Suupohjan
koirakerhon kanssa, 2000 Norin Nuorisoseuralla ja 2007 juhlanäyttelyt erikoisnäyttelynä
Pohjanmaan dreeverikerhon kanssa. Näyttelyihin osallistui 250 koiraa edustaen kolmeakymmentä viittä rotua.
Pystykorvakehän parhaat
Norin Nuorisoseuralla.

Jaana Mäenpää näyttää
Jorma Männistön Essikoiraa. 1995.

Palkintotuomari tehtävässään suomenajokoirakehässä.

Hirvikoirat arvioitavana...

27

11.

Kilpailu- ja ampumatoiminta

Jo varhaisessa vaiheessa Morin Metsästysseurassa kilpailtiin ammunnoissa. Aluksi
kilpailulajeina olivat luotilajit, kuten pienoiskivääri ja hirvikivääri. Seura järjesti jäsenilleen
pienoiskivääriammuntoja, jossa tulokset olivat kovaa luokkaa ottaen huomioon, että ammuttiin pääasiassa avotähtäimillä. Ampumapaikkana ei ollut mikään viralliset mitat ja määräykset täyttävä rata,
vaan Marjamäen ahteen alla sijaitseva nevarämäkkä. Hirvikoeammuntojakin järjestettiin omassa kylässä seisovaan tauluun. Suosittuja olivat
myös riistapolkuammunnat.
V. 1964 päätettiin ostaa seuralle savikiekkolinko. Linko oli käsin
viritettävä ja laukaistava, jota oli
usein ”viriteltävä”, koska se tahtoi
rikkoa kiekon jo heittovaiheessa.
Heittovalmiiksi virittäminenkin oli kovaa puuhaa, sillä alkuinnostuksessa
haulikkoammuntoihin oli runsaasti
ilmoittautuneita ja lingon jousi uutuuttaan kankea. Kisassa ammuttiin
kymmenen kiekon sarjaa eri kulmista. Ampumapaikka oli Lintunevalla.
Ampumahiihtojen
järjestämistä varten valittiin -65, toimikunta,
jonka vastuulla oli kisajärjestelyt. Kisoja järjestettiin myös muissa teuvalaisissa metsästysseuroissa ja tuolloin järjestettiinkin seurojen välisiä
ampumahiihtoviestejä
kampaillen
pitäjänmestaruudesta. Ladut, ampumapaikat ja taulut olivat ”kivikautisia”
nykypäivään verraten mutta kilpailuintoa ja kilpailijoita oli sitäkin
enemmän. Suuri edistysaskel oli rikkoutuvat taulut, joita joissakin kisoissa kokeiltiin. Ne oli itse tehty maalaamalla tavallista ikkunalasia mustalla maalilla.
Kesällä järjestetyt pienoiskivääri- ja haulikkoammunnat jatkuivat
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60 ja 70 luvulla vaihtelevalla osanotolla. Todettakoon kuitenkin, että vuoden -77 pienoiskiväärikissa seuramestaruuden voitti Rauli Sjöblom tuloksella 254, Markku Saariniemi oli toinen tuloksella 227 ja kolmas Jaakko Koivisto tuloksella 191. Kisassa ammuttiin kolmekymmentä laukausta.
Vähitellen kilpailuinnostus oli siirtynyt hirvenhiihtoihin, jossa oli paljon osallistujia
ympäri maakuntaa. Norin Metsästysseura oli kisojen järjestämisessä etulyöntiasemassa
sen suhteen, että Viiatissa tuli lumi usein ensimmäisenä ja lähti viimeisenä.
Tuloksia Metsästysseuran 80luvun alkupuolella pitämästä
nappula- ja puulaakikisasta.

Seuran talouden kannalta hirvenhiihtojen järjestäminen oli edullista, sillä arvokkaimmat palkinnot, jotka houkuttelivat kilpailijoita paikalle, saatiin usein lahjoituksena. Rehellisyyden nimessä on kuitenkin todettava, että hirvenhiihtokisojen suosio oli muussakin,
kuin hyvissä palkinnoissa, sillä usein kävi niin, että samat kisailijat korjasivat parhaat palkinnot päältä. Hirvenhiihdoissa viehätti sen kilpailumuodon monipuolisuus ja etäisyydenarvioinnin hiihtoa tai ammuntaa kompensoiva vaikutus.
Erittäin suosittuja olivat kylän keskuudessa metsästysseuran järjestämät nappulaja puulaakikisat. Kisoissa oli suuren urheilujuhlan tuntua, sillä lähes koko kylä oli kokoontunut hirvikämpälle jako hiihtämään, huoltamaan tai muuten vain kannustamaan kilpailijoita.
Puulaakikisassa sarjajako oli yritykset ja yhdistykset. Yritysten sarjassa ei kovin
monta joukkuetta ollut mutta yhdistyksiä oli sitäkin enemmän. Paikallislehdessä olleesta
jutusta käy ilmi, että hiihtäjiä tuossakin kisassa oli vähän vaille sata. Hirvenhiihdot vuonna
77, osallistujia 76 kilpailijaa, puulaaki ja nappulahiihdot
Hirvenhiihdossa kisattiin seuran jäsentenvälisessä
joukkuekamppailussa useampana vuonna. Joukkueet muodostettiin jaolla hirvimiehet vastaan ei-hirvimiehet. Lehtileikkeestä selviää, että ainakin tuona vuonna ei-hirvimiehet rökittivät hirvimiehet selvällä 500 pisteen erolla.
Pitkään haaveena ja hankkeessa ollut ampumarata
valmistui -89 nykyiseen tilaansa.
Lahtiliiverin taakse oli saatu 100m
hirvirata. Hirvikuvion juoksuttajaksi
oli hankittu Teuvan Riistanhoitoyhdistykseltä
bensiinikäyttöinen
moottori. Trap-rata oli seuran ylpeys, joka oli varustettu sähköisellä Nasta-heittimellä, joka sijaitsi omassa bunkkerissaan. Kilpailujen ja harjoitusten tuntuma parani vielä huomattavasti, kun 92 trap-ammuntaan saatiin hankittua mikrofonit kiekon lähettämiseksi. Haulikkoammunta onkin tämän jälkeen varsin vilkasta
ja tuloksiakin alkaa näkyä. Seuran ampujat uskaltavat haastaa
ykköstrapissa muun Teuvan seuraa vastaan kisailemaan kiertopalkinnosta.
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Kylän miehet eivät pärjänneet ainoastaan oman seuran tai teuvalaisten järjestämissä ampumakisoissa. Reino Kriikkula ikäkausisarjoissa ja Harri Rantakoski yleisessä sarjassa menestyivät varsin hyvin. Erityisesti Reino Kriikkulan kohdalla voi todeta, että menestyksekkään ampumaharrastuksen aloittaminen ei ole iästä kiinni vaan taidosta ja tahdosta.
Reino on monikertainen Suomen mestari eri trap-lajeissa.
Innovatiivisista kilpailuideoista voidaan mainita -93 järjestetty pilkkikisa joka järjestettiin uimalammella. Todettakoon, että uimalammella, joka on muodostunut entiseen soramonttuun, on todistettavasti kaloja. Tuossa kilpailussa ei kuitenkaan saatu ensimmäistäkään kalaa, joten voittajaa ei voitu julistaa. Siitä huolimatta tunnelma oli loistava, eikä päivän antia kukaan kilpailijoista moittinut.
Norinkylä, Polvenkylä ja Hangaskylä ovat vuosikymmeniä kisailleet keskenään
yleisurheilussa, juoksussa ja viestihiihdossa. Näiden kisojen perinteinen nimi on ollut ”Kolmen suuren kohtaus”. Nyt kylien metsästysseuratkin kisaavat keskenään omassa joukkuekilpailussa, johon kuuluu kymmenen laukausta kiväärillä, 25 laukausta trapissa ja arviointi.
12.

Rakennustoiminta

Metsästysmaja tai – kämppä on
asiaa harrastavalle seuralle
moninaisen toiminnan keskus.
Se on jo varhaisessa vaiheessa
ollut esillä myös Norin Metsästysseuran toiminnassa. Ensimmäistä "kämppää" suunniteltiin
tosissaan kymmenen vuotta
seuran perustamisesta ja sen
sijoittamisesta päätettiin nykyiselle paikalleen. Hirsien siirtämisestä johtokunta teki päätöksen, että se tapahtuu kevättalvella "jonakin kauniina sunnuntaina." Tuolloin ei Viiattiin kesäaikaan hirsikuorman kanssa
hevin päässyt ja hirsien siirtäminen kylältä piti ajoittaa sellaiMetsästysseuran ensimmäinen kämppä on saanut eteensä
kuistin remontin ja saunaksi muuttamisen yhteydessä 1983.
seksi, että vallitsi rekikelit ja routamaa. Ensimmäinen kökkä
päätettiin pitää maalsikuun 15. päivä1959. Syksyllä 1960 päätetään antaa kämpän rakentaminen valmiiksi puutöiden osalta Toivo Kaarelle 30000 mk hinnalla. Samassa yhteydessä
päätettiin ottaa lainaa Osuuskassalta sama summa Jaakko Koiviston nimiin. Kämppä valmistuu lopullisesti -64 ja johtokunta päättää vakuuttaa sen 3000 markkaalla. Siinä välissä
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oli markasta ehditty pyyhkäistä kaksi nollaa pois. Metsästysmajan ovessa ei ollut lukkoa,
joten se oli kaikkien metsässä samoilijoiden käytössä. Johtuisiko jonkin asteisesta tihutyöstä vai vakuutuksen ehdoista, mutta pari vuotta myöhemmin päätetään ostaa kämppään Abloy-lukko ja siihen 25 avainta.
1971 johtokunta ottaa esille uuden kämpän rakentamisen ja asiasta keskustelemisen yleisessä kokouksessa. Yleinen kokous kuitenkin päättää, että uuden kämpän rakentaminen ei ole juuri nyt ajankohtainen ja päätetään peruskorjata seuraavana vuonna.
Uuden ja tilavamman metsästysmajan rakentamisen ajatus on kuitenkin jäänyt itämään ja 1979 ostetaan tonttimaata. 1980 aletaan kerätä pölkkyjä uuden majan rakentamiseksi ja määritellään jäsenten velvollisuudet osallistua majan rakentamiseen. Osallistuminen tähän työhön määriteltiin 20 työtunniksi tai 10 mk / h. Johtokunta päättää ottaa 10000
mk lainan rakentamista varten.
Vuoden 81 kesäkuussa aloitettiin uuden majan rakentaminen. Sitä ennen oli kerätty
tukkeja kylältä ja saatu niitä runsaasti. Selvää rahaakin oli saatu. Kökkätyöläisten työnjohtjana toimi Risto Värri, jolla oli organisointivastuu innokkaasta kökkäporukasta.
Tontilla olleen tynnyrisaunan johtokunta päättää myydä "hyvällä hinnalla", koska
rakentamisen yhteydessä vanhasta kämpästä päätettiin tehdä uusi sauna. Mauno Perämäestä tulikin sitten onnellinen tynnyrisaunan omistaja.
Kökkätoiminta jatkuu mutta on selvästi havaittavissa porukan innokkuuden laantumista. Kosti Siljamäki jatkaa rakennusporukan työnjohtajana ja jäsenille määrätään kymmenen tuntia lisää työvelvoitetta, josta voi livetä maksamalla tekemätöntä työtä 20mk tuntia
kohden.

Loppu kuitenkin alkoi häämöttää ja päätetään pitää avoimet ovet 11. pnä joulukuuta
1983.
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Eipä siinä vielä mitään, vähän alkuun oli päästy. Puuttui vielä lahtiliiveri. Tähän
saakka hirvet oli teurastettu kylällä milloin missäkin, joskin Tauno Männyllä oli pisimpään
saatu asia hoitaa.
Niinpä hirviporukka kutsutaan koolle aiheena lahtiliiverin rakentamien. Porukan yksimielinen päätös on, että se rakennetaan. Lahtiliiveri valmistuikin saman syksyn hirvijahtiin
1984 ja näin voitiin
päättää
vieraiden
nurkissa lahtaaminen.
Sikäli tuli takapakkia uudesta paikasta, että sieltä katosi
jonakin
pimeänä
yönä
kokonainen
hirvenvasa jonkun
muun kuin hirviUusi ja uljas metsästysmaja valmistui 1983, mutta sai julkisivulleen täyspitkän kuistin lahtiliiverin
laajentamisen yhteydessä 1993.

miesten
pakastearkkuun.
Metsästysseura omisti nyt mukavasti tarvittavat rakennukset ja tontin nimeksi tuli Koppelo.

.Kahdeksankymment
äluvun loppupuolella Lahiliiveriä laajennetaan 1993 rakentamalla sen päätyyn puuvaja ja
virinnyt ampumatoi- majan etupuolelle rakennetaan täyspitkä terassi
minta saa aikaan sen,
että Norin Metsästysseuran jäsenet haaveilevat omasta ampumaradasta, jossa voisi harjoitella hirvimerkkiammuntaa ja metsästysammuntoja. Johtokunta sai asian tehtäväkseen ja
Sauli Kaari teki tarjouksen ampumaradan rakentamiseksi, maapohjaan sekä maansiirtotöiden tekemisen osalta. Asia siirrettiin kuitenkin yleisen kokouksen päätettäväksi, joka hyväksyi tehdyn tarjouksen. Vuokrasopimus maa-alueesta tehtiin sadaksi vuodeksi.
v. 1989 saatetaan ampumarata kuntoon ja aloitetaan vilkas ampumatoiminta haulikkolajeina metsästysammunta ja trap, luotilajeista hirvi.
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Renkkuharjuun rakennettiin kota v. 2005 taukotuvaksi ja hirvimiesten kokoontumispaikaksi

13.

Johtokunnat, puheenjohtajat ja sihteerit

Seuran 60-vuotisen historian aikana johtokunnan kokoonpano on ollut vaihteleva.
Pitkäaikaisin johtokunnan jäsen on ollut Jaakko Koivisto, joka on toiminut myös seuran puheenjohtajana kahteen kertaan.
Johtokuntaan on kuulunut vuosien aikana seuraavat henkilöt:
Pauli Kaari, Aake Kentta, Sulo Mäenpää, Erkki Hongisto, Olavi Kriikkula, Jaakko Koivisto,
Viljo Saariniemi, Kalevi Riippi, Eino Männistö, Aaro Länsikallio, Veikko Harju, Raimo Sjöblom, Reino Kriikkula, Seppo Koivisto, Lauri Kytölä, Henry Männistö, Kosti Siljamäki, Reijo
Rintala
Puheenjohtajat
1947 -1959
1959 - 1967
1967 - 1979
1980 - 1985
1986 -1991

Eino Yli-Koivisto
Pauli Kaari
Jaakko Koivisto
Eino Männistö
Jaakko Koivisto
Kosti Siljamäki

Sihteeri / rahastonhoitajat
1947 - 1957
Pauli Kaari
1957 - 1959
Ahti Korpela
1959 - 1960
Eino Männistö
1960 - 1967
Heikki Viljaviita
1968 - 1970
Kosti Siljamäki
1971 - 1974
Veikko Anttila
1974 - 1977
Kalevi Riippi
1977 - 1987
Jorma Männistö
1988 - 1989
Jaana Mäenpää
1989 - 1990
Erkki Siljamäki
1990 - 1995
Seppo Siljamäki
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Vuonna 1992 vuosikokouksessa Norin Metsästysseuran vanha johtokunta erosi ja uusi johtokunta valittiin mallisääntöjen mukaan. Johtokunnan kokoonpanoksi tulee seuraava:
Puheenjohtajaksi valitaan Jorma Männistö ja johtokunnan jäseniksi Seppo Siljamäki ja Reino Kriikkula (3v), Olavi Hakala ja Lauri Kytölä ( 2v ) sekä Ari Koivisto ja Jarmo Saarela ( 1v
)
Johtokunnanjäseniä tämän jäljeen: Mauri Kriikkula, Pauli Koivisto, Mika Peltola, Harri Rantakoski, Seppo Siljamäki, Ville Sipola, Tuomo Valkama, Jorma Männistö, Markku Saariniemi, Pasi Siljamäki, Vesa Korkeamäki, Jari Saarela, Juha-Matti Viljanen.
1992 - 1994
1995 -

Jorma Männistö
Olavi Hakala

1995 - 2000
2000 - 2004
2004 -

Lauri Kytölä
Tuomo Valkama
Markku Saariniemi

Kokouspaikkoja: Norin Nuorisoseura, painikämppä, Eino Männistön verstaa ja koti, Heikki
Viljaviidalla, Pauli Kaarella, metsästysmajalla, kaarihallilla ym.

Metsästysmajan seinää
koristaa tämä komea
hirvenpää trofee.

Majan rekvisiittaan kuuluvat myös nämä täytetyt
eläimet.
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14.

Kuvakooste
Kokoontuminen uuteen ottoon Rajamäen Alpon köpeliköllä…

Hirvestys voi
olla näinkin
rentoa

On niin mukavaa jotta oikeen hymyylyttää
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”Sielä se ny roikkuu”, tuumivat
Eino Männistö,
Pauli Kaari, Kosti
Siljamäki, Veikko
Harju, Alpo Rajamäki, Jaakko
Koivisto ja Aulis
Vainionpää.

Pauli Koivisto ja komea
sarvipää.

Jaakko Koivisto ja karhukoirat paussilla.
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Pasi Siljamäki
ja Remu. ” Ku
ei ny vain lanaasi Pasia
tuolla kettingillä.”

Seppo Siljamäki, Remu ja päivän
ensimmäänen.

”Kuinka se ny menikää?” pohtivat Jari Saarela ja
Aulis Vainionpää.
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Pauli, tukka ja savuvalakia.
- Hirvimettällä pitää olla hilijaa, oli vanhempien miesten
neuvo nuorille miehille.

Norinkylän kesy mettoo ihimetytti niitä, jotka
uskalsi mennä kattomahan.
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Seura muisti ansioituneita jäseniään koiranäyttelyn yhteydessä
viirillä.
Vasemmalta oikealle Alpo Rajamäki, Seppo
Siljamäki, Olavi
Murto-Koivisto,
Jorma Männistö
ja Sulo Mäenpää.

Kymmenen vuotta sitten merkitetyt seuran jäsenet: Pauli Koivisto, Olavi Hakala, Risto Värri, Reino Kriikkula, Jaakko Koivisto, Veikko Harju, Kosti Siljamäki ja Alpo Rajamäki

15.

Loppusanat

60-vuotias Norin Metsästysseura on aikamiehen iässä. Se ei kuulu Suomen vanhimpiin metsästysseuroihin mutta olemassaolonsa aikana yhdistys on osoittanut elinvoimaisuutensa ja dynaamisuutensa. Yhdistys muodostuu jäsenistöstänsä, henki sekä innostus jäsentensä aktiivisuudesta, jota puolestaan johtokunta, toimikunnat ja yksittäiset
ideanikkaritkin ruokkivat ja ohjaavat asettamalla välillä koviakin tavoitteita.
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Kovia ja rohkeita tavoitteita on asetettukin, varsinkin taloudellisesti, vaikka varallisuus ei investointeihin nähden olisikaan antanut myöten. Silloin on otettu rohkeasti pankista
lainaa ja saatettu unelmat todeksi. Joskus rahoitus on jouduttu ottamaan jopa yksityisen
henkilön nimiin, joka kuvastaa kovaa tulevaisuuden uskoa ja luottamusta siitä, että asiat
saadaan kuntoon päättäväisyydellä ja tarmokkaalla toiminnalla.
Norin Metsästysseuran rooli näkyy myös kyläyhteisön toiminnassa. Seura on ollut
mukana tukemassa kylän yhteisiä hankkeita joko rahallisesti tai sitten jäsentensä työpanoksella. Kylän asukkailla on useita viitekehystä, joissa he toimivat. Monessa kohdin ne menevät päällekkäin ja näin ollen tiivis yhteistyö kylän muiden yhdistysten kanssa on luonnillinen
toimintatapa.
Historiikin koostajana en ole voinut olla vertaamatta kokousten kirjaamistekniikkaa
nykypäivään. On ollut suorastaan mahtavaa lukea käsin kirjoitettuja kokouspöytäkirjoja,
jotka on koottu yhteen ja samaan kirjaan. Kirjan täytyttyä on jatkettu uudella kirjalla. Siitä
seuraa automaattisesti tapahtumien kronologinen järjestys, jota on helppo jälkeenpäin seurata. Käsin kirjoitetussa tekstissä näkyy mielenkiintoisesti myös yksilöllinen vaihteleva käsiala ja tapa kirjata päätökset.
Nykyisenä tietotekniikan aikana pöytäkirjat ovat luettavana digitaalisessa muodossa
ja ne lähetetään sähköpostin välityksellä kokouksen osanottajille luettavaksi ja kuitattavaksi.
Tämä on tehokasta mutta hajutonta ja vivahteetonta, steriiliä.
Jos mietitään asiakirjojen säilyttämistä, on digitaalisessa taltioinnissa omat hyvät
puolensa. Se on tilaa säästävää, sitä on helppo korjata jne. Herää kuitenkin väistämättä
kysymys onko tällä hetkellä kirjoitettu tieto luettavissa vaikkapa sadan vuoden kuluttua.
Tekniikka menee sellaisella vauhdilla eteenpäin, että onko silloin käytettävissä välineitä tiedoston avaamiseksi, tiedoston, joka tulee muinaisuudesta. Jos kuusikymmentä vuotta sitten
olisi ollut tietokoneet käytössä pöytäkirjoja tehtäessä, voisimmeko lukea niitä nykypäivän
tietokoneilla. Epäilen suuresti.
Edellä olevasta huolimatta olisi yleensäkin yhdistyksillä aihetta miettiä arvokkaan
historiallisen tiedon säilyttämismenetelmiä. Digitointi on yksi vaihtoehto. Käsin kirjoitettua
tekstiä paperilla sitä pitää käsitellä ja säilyttää niin, että se kestää ajan hampaan.

16.

Pöytäkirjoista poimittua ...

Lukiessani seuran pöytäkirjoja ajattelin, että jokaisen seuran jäsenen ne olisi joskus ne hyvä lukea, sillä vaikka niistä löytyi paljon kokousrutiiniin liittyvää toistoa, löytyi myös mielenkiintoisia yksityiskohtia, jotka kuvastavat menneiden vuosikymmenten henkeä. Tässä joitakin poimintoja.
- 59 Päätettiin kiristää koirakuria ja antaa varoitus niille koiranomistajille, joiden koirat juoksentelevat vapaasti.
- 66 Käsiteltiin yleisessä kokouksessa SML:n jäsenmaksun maksamista ja päätettiin olla
maksamatta. Sitä vastoin kennelpiirin jäsenmaksu sai hyväksynnän.
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- 67 Pientä rajakiistaa Riipin Metsästysseuran kanssa. Metsästysseuran alueen rajaa ilmoittavien kilpien häviäminen oli kiistan aiheena.
Vuosikokous haluaa koventaa koirakuria ja päättää kutsua valvojan tappamaan irti olevat
koirat. Seuralle avataan postisiirtotili
- 68 johtokunta päätti maksaa SML:n jäsenmaksun sekä rästivuodet 66 ja 67. Johtokunta
valtuutetaan viemään ampumaratahanketta eteenpäin.
Kokeillaan ensimmäistä kertaa riistapeltoa, jossa viljellään kauraa ja rehukaalia. Savikiekko
ja pienoiskivääriammunnat jatkuvat. Vuoden lopussa seurassa on 56 jäsentä
- 69 Lahjoitus Teuvan rhy: n ampumarataan 300 mk. Kesäkokous päättää hankkia seuralle
fasaaneja.
- 70 Johtokunta päättää esittää yleiselle kokoukselle, että 55 vuotta täyttäneet jäsenet kutsutaan kunniajäseniksi eli ainaisjäseniksi ja saavat ainaisjäsenkortin. Yleinen kokous myös
hyväksyi esityksen.
Puhutaan ensimmäistä kertaa hirvilaskennasta, laskennan tulos oli, että seuran alueella on
seitsemän hirveä.
-72 Vuosikokous päätti siirtyä toimimaan mallisääntöjen mukaan. Johtokunta tutkittuaan
tarkemmin uusia mallisääntöjä päättää pitäytyä vanhoissa säännöissä muilta osin mutta tilija toimintakausi muutetaan alkavaksi 1. tammikuuta päättyen viimeinen päivä joulukuuta.
Valitaan hiihto- ja metsästysmajatoimikunta ja ajatus uudesta kämpästä elää.
Kesäkokouksessa päätettiin ostaa tyynnyrisauna.
- 73 Yleinen kokous päättää, että siirrytään käyttämään mallisääntöjä.
- 76 järjestettiin kahdet ajokokeet, nappulahiihdot, ampumahiihdot ja hirvipäivälliset, jossa
kävi syömässä n. 200 kyläläistä. Jäseniä oli 56. Jorma Männistön suomenajokoira Topi sai
käyttövalion arvon.
- 77 Rahalahjoituksia: Rivakan kyläosastolle 400 mk pururadan uusimiseen,
Norin nuorisoseuralle
Riistanhoitoyhdistykselle a-radan uusimista varten 400 mk,77
Varkaita metsästysmajalla: kaasupullo ja venttiili kateissa
- 78 Jaana Mäenpää hyväksytään seuran jäseneksi. Tapaus on mainitsemisen arvoinen,
koska Jaana on seuran historian ensimmäinen nainen, joka on täysivaltainen seuran jäsen.
Hankittiin seuralle valokopiokone ja tonttimaata uutta kämppää varten ja ajateltiin hankittavaksi hirsikehikkoa uutta metsästysmajaa varten.
- 79 maksetaan tapporahaa vielä näädästä jaa villiminkistä 50 markkaa. Kanahaukasta 10
mk.
Päätettiin hankkia kiväärinpatruunan latauslaite ja sijoittaa se Jaakko Koivistolle
Kortin lunastaneita jäseniä 79 oli 58 henkilöä.
-80 seuraan liittymismaksuksi yleinen kokous laittoi 200 mk ja jäsenmaksuksi 30 mk.
Syksyllä järjestettiin hirvipäivälliset, jotka onnistuivat hyvin. Päivällisten yhteydessä arvottiin
maanomistajien kesken 22 hirvipaistia sen lisäksi, että maanomistajat, joiden mailla hirvi
kaadettiin saivat osansa saaliista.
- 82 liittymismaksuksi määritellään oman kylän ehdokkaille 400 mk ja muualla asuville 500
mk, vuoden jäsenmaksu on 50 mk
- 83 Yleinen kokous antaa johtokunnalle tehtäväksi ampumaradan paikan hankkimisen.
- 86 Seuran jäsenmäärä nousee yli seitsemänkymmenen.
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- 88 nostetaan jäsenmaksua 70 mk, mutta yli 70–vuotiaat vapautetaan jäsenmaksusta.
Seemi Pihlajamäki jää eläkkeelle
- 89 Kokousten suhteen oli yksi vilkkaimmista, sillä seuralla oli neljä yleistä kokousta ja
kolme johtokunnankokousta. Ampumarata saatetaan hyvälle tasolle ja kesä on vilkas ampumakausi.
- 90 johtokunta päättää esittää yleiselle kokoukselle seuran säännöiksi MKJ:n laatimia mallisääntöjä sekä ostaa uudelle ampumaradalle sähköllä toimiva nykyaikainen kiekkoheitin.
Molemmat ehdotukset hyväksyttiin yleisessä kokouksessa.
Aloitetaan hirvilavojen teko kuuden lavan volyymilla. Seuraavan vuonna rakennetaan neljä
uutta lavaa, koska todettiin niiden hyöty.
Taas murto kämpälle ja kaasupullo venttiileineen löysi uuden omistajan. Ampumatoiminta
vilkasta.
- 92 johtokunta päättää tehdä valiokoirista kunniataulu kämpän seinälle. Koiranäyttelyn yhteydessä muistetaan seuran jäseniä viirillä. Viirin saa myös sen suunnittelijaa Reijo Sjöblom.
- 93 Osallistutaan Seinäjoen koiranäyttelyjen siivouspartioon
- 94 Generaattorivarkaus. Tehdään retki Riihimäen erämessuille. Karhusta havaintoja.
- 95 Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 71
- 1997 – 2001 Kausikortti tulee käyttöön, hinta 250 - 400mk
- 2006 Jäsenmäärä 87henkilöä.

Metsämiehen laulu
Terve, metsä, terve, vuori,
Terve, metsän ruhtinas!
Täs on poikas uljas, nuori;
Esiin käy hän, voimaa täys,
Kuin tuima tunturin tuuli.
Metsän poika tahdon olla,
Sankar jylhän kuusiston,
Tapiolan vainiolla
Karhun kanssa painii lyön,
Ja mailma Unholaan jääköön
Viherjäisel laattialla,
Mis ei seinät hämmennä,
Tähtiteltin korkeen alla
Käyskelen ja laulelen,
Ja kaiku ympäri kiirii.
Metsän poika tahdon olla,
Sankar jylhän kuusiston,
Tapiolan vainiolla
Karhun kanssa painii lyön,
Ja mailma Unholaan jääköön.
Aleksis Kivi
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