RMS KESÄKOKOUKSEN 6.8.2017 PÄÄTÖKSIÄ
Terve RMS:n jäsenet!
Tässä Kesäkokouksen 2017 pöytäkirjan otteita metsästystä koskevista päätöksistä. Pöytäkirja tulee myöhemmin
kokonaisuudessaan kotisivuille.
Rauhoitusalue:
Ehdotus: Rauhoitusalueeksi Tiihalasta Selviikin jätepisteelle johtavan sähkölinjan ja Kurun tien pururadan välinen alue
rauhoitettiin pienriistalta. Tällä alueella on petoeläinten kaikki pyynti sallittu, jopa suositeltavaa. Lisäksi huomioidaan
vuokrasopimusten ehdot: Koipijärven maa, ainoastaan hirvenmetsästys sallittu. Perälän maa, vain hirvi ja pienpedot
sallittu, rauhoitettu pienriista ja metsäkanalinnut. Tulijoen mailla peura ja kauris rauhoitettu. Kivistön tilan mailla
ainoastaan hirven ja petoeläinten, paitsi ilveksen, metsästys on sallittu. Lisäksi hirven haukutuskielto 2 viikkoa ennen
metsästyksen alkua (30.9.-13.10.2017), pois lukien Haukkamaan alue.
Saaliskiintiöt: 1 urosmetso, 1 teeri, 3 pyytä ja 2 metsäjänistä. Lisäksi huomioidaan maa- ja metsätalousministeriön
rajoitukset sekä pyritään säästämään vanhat linnut.
Kauriin metsästys: Kevätmetsästys kielletty. Rajoitetaan kauriiden metsästysmäärää seuraavasti. Metsäkaurista 6 kpl,
yhden aikuisen luvalla 2 vasaa tai 1 aikuinen/jäsen. Kauriin kaatoilmoitukset on tehtävä välittömästi seuran sihteerille
ja saalistilanne on varmistettava sihteeriltä ennen jahtiin menoa. Kaurisilmoituksen tekemisestä Oma riistapalveluun
vastaa kaataja. Kaurislauman johtopukki pyritään säästämään metsästykseltä.
Rajoitukset: Päätettiin, että teräshaulien kokonaiskielto on voimassa kaikessa metsästyksessä.
Metsästysaikojen vahvistaminen: Lain ja asetusten mukainen. Huomioidaan metsästysajat MMM:n ja Riistakeskuksen
päätösten mukaisesti.
Vieraskortti: Maksu 5 euroa/kerta tai 30 euroa/kausi. (Kuten vuonna 2016) Saalis isännän kiintiöstä. Pienpeto- ja
petojahti naapuriseurojen kanssa yhteisjahtina, ei vieraskorttia. Maksu suoraan seuran tilille: FI59 5403 0740 0027 97
vastuujäsenen toimesta.
Muuta tiedotettavaa:
1. 7.8. astui voimaan nippu uusia asetuksia MMM:stä koskien ampumakokeita, jouset ml, metsästystä, hanhien
metsästystä ja ulkomaalisia metsästäjiä. Käykäähän katosmassa tarkemmin RHY:n sivuilta.
https://ruovedenrhy.yhdistysavain.fi
2. RMS kotisivujen vasemmassa alakulmassa on linkki riista.fi metsästysaikoihin. Metsälintujen metsästysajat ja
mahdolliset rajoitukset julkaistaan myöhemmin.
3. Hirviseurueen perustavan kokouksen pöytäkirja ja hyväksytyt jahtisäännöt tulevat kotisivuille myöhemmin.
Hirviseurueeseen otetaan varamiehiä ensisijaisesti seuran jäsenistä ja jos sinulla luvat kunnossa ja kiinnostaa
osallistua jahtiin varsinaisen jäsenen varamiehenä niin ilmoittaudu metsästyksen johtaja Antti Moksuselle p.
0400-624426 anttimoksunen@gmail.com . Ilmoittautumiset hirviseurueeseen 1.9. mennessä. Metsästyksen
johtajalla on oikeus hyväksyä tarvittaessa myös hirviseurueen varajäseneksi seuran ulkopuolinen jäsen, jolla
on luvat kunnossa.
Kaikille avoimet haulikkokisat ampumaradalla:
1. RHY:n haulikko on ti. 15.8. klo 18 alkaen. Osanottomaksu 5e.
2. RMS:n haulikko on ke 16.8. klo 18 alkaen. Osanottomaksu 5e.
Nyt haulikko pois pussista radalle harjoittelemaan vaikka molempina päivinä!
Lopuksi, niin kuin kuulimme kesäkokouksessa kokeneilta metsästäjiltä, että metsäkanalintujen poikueita on erittäin
vähän, jos ollenkaan. Vaikka saaliskiintiöitä hyväksyttiin metsäkanalinnuille, että pääsee kävelemään metsälle, niin
toivon kaikilta malttia lintujen ampumisessa.
Mielestäni tänä syksynä on tosimetsästäjä se, joka jättää linnun ampumatta ja metsästää linnun sijasta supikoiran.
Terv. Veijo
p. 050 3090321

