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Jäsentiedote 2/2021 16.3.2021
Terve Ruoveden Metsästysseuran jäsenet!
Tässä heti perään toinen jäsentiedote ajankohtaisista asioista.
1. Riistakolmion jälkilaskenta suoritettiin 6.3. haastavissa olosuhteissa. Tarkemmin voit tutustua eri
lajien alueellisiin tiheyksiin riistakolmiot.fi sivustolta.
2. Ruoveden koirien ryhmänäyttelyt 15.-16.5.2021 siirtyvät pidettäväksi syyskuulle 4.-5.9. vallitsevan
koronapandemian vuoksi. Mainosta tätä näyttelyä koiranomistajille ja tarkemmin tietoa näyttelystä
ja ilmoittautumisesta näet netistä ruovedennayttely.com . Laita jo nyt kalenteriisi ylös näyttelyiden
ajankohta – talkooväkeä tarvitaan jo edellisten päivien talkoissa!
3. Majavan pyyntiaika jatkuu 30.4. saakka ja ilmoita halukkuutesi majavapyyntiin Veijolle. Parhaiten
majavanpyynti sopii ”jousimiehille.”
4. Metsäkaurisuroksen kevätmetsästysaika on 16.5. - 15.6.2021. Johtokunta tekee myöhemmin
päätöksen kaurispukin kevätmetsästyksestä ja voit jo nyt esittää johtokunnan jäsenille näkemyksesi
kannan tiheydestä, rakenteesta ja miten kauriit selvisivät talvesta.
5. Supiloukkuja saatavilla! Timo Ruokkeinen valmisti talven aikana 9 supiloukkua, joista 1 loukku
toimitetaan supiongelman vuoksi maanvuokraajan koettavaksi ja 8 loukkua jaetaan jäsenille. Kiitos
Timolle loukkujen valmistuksesta! Loukut jaetaan varausjärjestyksessä 1 kpl / jäsen ja jäsen
sitoutuu aktiiviseen supipyyntiin ja loukkuja voidaan vaihdella tarpeen mukaan jäsenten kesken.
Varaa loukku Timolta p. 0443762951. Pyynnistä vapautuvat loukut voitte vaihdella jäsenten kesken
tai palauttaa ne Lasse Koivuselle p. 0400771591 ja Lasse jakaa niitä edelleen seuraaville halukkaille.
Mainosta mökkiläisille, että voit tuoda loukun myös heidän avuksensa. Ota myös nuorisoa mukaan
loukkupyyntiin.
6. Suunniteltujen pilkkikisojen järjestäminen on vielä hyvin epävarmaa koronatilanteen takia.
Oljenkortena on, mikäli rajoituksia höllennetään 31.3. jälkeen ja Kalettomassa jää kantaa vielä
huhtikuun puolella, niin kisat pyritään järjestämään. Innokkaimmat ovat jo pitäneet keskinäisiä
kilpailuja. Jos pilkkikilpailuja ei pystytä järjestämään, niin lupaan pieniä palkintoja keskinäisten
kisojen voittajille. Ilmianna voittajat Veijolle.
7. Osallistu Metsästäjäliiton järjestämään avoimeen verkkotapahtumaan, Metsästäjäpäivään
15.4.2021 klo 9:00-15:00. Ohjelmassa on luvassa monipuolisia asiantuntija-alustuksia, keskusteluja,
äänestyksiä ja vastauksia yleisön kysymyksiin ajankohtaisista aiheista. Ohjelma ja osallistumisohjeet
julkaistaan maaliskuussa SML:n sivuilla. Lisätietoja https://metsastajaliitto.fi/100vuotta/juhlavuoden-tapahtumat/metsastajapaiva
8. Kotisivujen jäsensivujen käyttöönotosta ja sisällöstä päätetään seuraavassa vuosikokouksessa ja
jäsensivuilla ei nyt ole mitään aineistoa ja kotisivujen aineisto pidetään toistaiseksi kaikille
avoimina. Sivujen otsikointia muutettiin vuoden alusta ja kerro parannusehdotuksia sivujen
rakenteesta Jussille tai Veijolle.
9. Helvetinjärven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos on lausuntokierroksella ja
annamme siihen asiaa koskettavien seurojen lausunnon Pekka Kojolan johdolla 21.3. mennessä.
10. Hirviporukka kunnostaa kevään aikana nuolukivet.
Aurinkoisia kelejä, joten ota suunta hangille ja pilkille!
Terveisin Veijo
p. 0503090321

