RMS jäsentiedote 6/2021, 17.8.2021
RMS:n jäsenille,
Kesäkokouksen terveiset, kutsu koiranäyttelyiden talkoisiin ja ajankohtaisia asioita.
1. Kesäkokouksen pöytäkirja ja kesäkokouksen päätöksiä on kotisivujen etusivulla ja kannattaa käydä
ehdottomasti lukemassa ennen metsälle menoa. Etusivulla on myös vahvistetut hirvieläin- ja
villisikasäännöt. Seuraavissa kohdissa 2-7 on muutamia poimintoja kesäkokouksen päätöksistä.
2. Kesäkokouksessa Riistanhoidon kunnialaatalla palkittiin Samppa Keskinen ja erikoismaininnan
supiloukkujen valmistuksesta sai Timo Ruokkeinen. Onnittelut Sampalle ja Timolle!
3. Hirviseurueen metsästyksenjohtajaksi valittiin Veijo Pessi ja villisikaseurueen
metsästyksenjohtajaksi Eero Asunta.
4. Mikäli et saanut jäsenmaksua kesäkuussa, ota yhteyttä Veijoon tai Antti Moksuseen.
5. Kauriin seuran kiintiö on 8 aikuista ja 10 vasaa. Jäsenen kiintiö on 1 aikuinen ja 1 vasa tai 3 vasaa /
metsästäjä. Turvallisuuden parantamiseksi kauris- ja peuraporukkaan on ilmoittauduttava
etukäteen metsästyksenjohtajalle ja kauris- ja peuraporukan jäsenistä perustetaan whatsapp (wa) ryhmä. Turvallisuuden parantamiseksi vahtimalla metsästykseen menosta on ilmoitettava
etukäteen ryhmälle wa -viestillä tai tekstiviestillä metsästyksenjohtajalle missä on vahtimassa ja
milloin. Kutsut kauris- ja peurajahtien yhteisjahteihin lähetetään wa-ryhmän kautta ja jäsen, joka ei
ole wa-ryhmässä sopii passikaverinsa kanssa tiedon saamisesta. Lue ehdottomasti kaurisjahdin
säännöt kokonaisuudessaan kotisivuilta. Ilmoittaudu kauris- /peuraryhmän jäseneksi Veijo Pessille
ennen metsälle menoa.
6. Hirviseurueen jäsenet ovat automaattisesti mukana ilman eri ilmoittautumista: hirvi- ja
villisikaseurueessa, sekä kauris- ja peuraporukassa.
7. Hirviseurueeseen, varahenkilöksi ja peuraporukkaan ilmoittautuminen viimeistään 15.9. Veijolle.
Hirvijahti alkaa 9.10. klo 7 ja kokoontuminen Pyynikkilän parkkipaikalla.
8. Villisikaseurueeseen jäseneksi aikaisemmin ilmoittautuneet ovat edelleen voimassa ja mikäli haluat
liittyä villisikaseurueeseen uutena jäsenenä, ilmoittaudu Eero Asunnalle easunta@gmail.com , p.
050-3365321.
9. Pienriistan jäsenen saaliskiintiöt ovat: 1 urosmetso, 1 teerikukko ja 3 pyytä. Metsäjänikselle ja
rusakolle ei asetettu kiintiötä.
10. Nuorisolla mahdollisuus kokeilla kivääriammuntaa ampumaradalla ke 25.8. klo 16–18. Ohjattu
harjoitus pienikaliiperisella aseella ja vanhemmat voivat tulla mukaan. Tilaisuus on maksuton. Omia
kuulosuojaimia mukaan. Vastaavassa haulikkoammunnassa oli kymmenkunta nuorta innolla
mukana.
11. Kaikille avoin hirvikilpailu 4+6 la. ampumaradalla ke 25.8. klo 18.00, (huom. siirretty alkamisaika ja
kilpailu korvaa hirviseurueen harjoitusvuoron). Sarjat Y ja Y60. Osanottomaksu 5 €.
12. Ruoveden ryhmänäyttely pidetään ulkonäyttelynä 4.-5.9.2021. Ilmoittautuneita koiria on nyt lähes
1400 koiraa. Näyttely ei ole yleisötilaisuus ja näyttelyyn ei oteta yleisöä terveysturvallisuus syistä.
13. Ilmoittaudu talkooporukkaan Veijolle ja jaan talkoolaiset eri tehtäviin pystytys-, liikenteenohjaus- ja
purkuporukoihin. Naisjaoston osalta voit ilmoittautua Tuula Rikalalle ja Tuula on jo kerännyt
porukkaa ravintolan pitoon. Voit myös antaa arpajaispalkintoja Veijolle tai Juhani Sillanpäälle.
14. Ilmoittaudu vastaamalla tähän sähköpostiin tai wa/soitto Veijolle. Pääsen talkoisiin:
− pystytys perjantaina 3.9. klo 16 (viimeistään klo 17)
− näyttely lauantaina 4.9. klo 6.30
− näyttely sunnuntaina 5.9. klo 7.00
− purku sunnuntaina 5.9. klo 15.00
Sorsa- ja karhujahti alkaa perjantain ja koirien kiinnipitoaika päättyy - syksy tästä tulee!
T. Veijo
veijo.pessi@gmail.com
p. /wa. 0503090321

