Ruoveden Metsästysseuran jäsentiedote 7/2021, lähetetty jäsenille 22.10.2021.
Terve RMS:n jäsenet!
Alla kutsut lasten hirvijahtiin ja hirvipeijaisiin ja muita ajankohtaisia asioita:
1. Kutsu lasten hirvijahtiin 30.10. alk. klo 9.00 Kalettoman majalle. Jahtiin on kutsuttu mukaan
vieraiksi kirkonkylän alakoulun 1.-6. luokkien oppilaat ja heidän kaverinsa. Lisäksi kutsutaan kaikki
seuran jäsenten ja lähisukulaisten n. 7-13 vuotiaat lapset kavereineen ja heidän vanhempansa.
Katso liitteenä olevasta kutsusta tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen.
2. Kutsu Ruoveden Metsästysseuran ja Pappilankulman kyläyhdistyksen yhteiseen
kylätapahtumaan ja hirvipeijaisiin, pyhäinpäivänä lauantaina 6.11.2021 klo 14.16.30, Pyynikkilän kesäteatterin pihalle ja kahvioon. Pappilankulman kyläyhdistys toivottaa
tervetulleeksi kaikki jäsenensä perheineen ja Ruoveden Metsästysseura kaikki maanvuokraajat ja
jäsenet perheineen yhteiseen kylätapahtumaan ja hirvipeijaisiin. Tarjolla on hirvikebabia grillistä,
pullakahvit, haitarimusiikkia ja laulua, sekä SPR:n tietoisku ensiavun antamisesta. Ohjelmaa on
myös lapsille. Katso tarkempi kutsu ja ohjelma liitteestä.
3. Kotisivujen käyttäjätunnuksella ja salasanalla olevat Jäsensivujen (lukon kuva) otetaan käyttöön
syksyn aikana ja ensin sinun on hyväksyttävä nimesi ja sähköpostiosoitteesi tallentaminen
kotisivujen ylläpitäjän Yhdistysavaimen jäsenrekisteriin. Lähetä Juhani
Sillanpäälle juhani.sillanpaa@phpoint.fi p/wa. 0405419995 suostumuksesi ja sähköpostiosoitteesi.
Saat Jussilta takaisin sähköpostilla käyttäjätunnuksen ja yleissalasanan. Sinun täytyy käydä
vaihtamassa salasana henkilökohtaiseksi salasanaksi, kirjautumalla sähköpostiosoitteellasi ja
yleissalasanalla lukituille jäsensivuille ja oik. yläkulman ukkelin kuvasta valitse Omat tiedot ja
vaihda salasana. Muista tallentaa lopuksi. Lähes kaikki kauris- / peuraryhmän jäsenille on jo
lähetetty yleissalasana ja muistakaa käydä vaihtamassa salasana. Vielä Jäsensivuille ei ole siirretty
Jäsenet sivujen aineistoa, siirto tehdään vielä tämän vuoden puolella.
4. Kiitos koiranäyttelyiden järjestelyiden onnistumisesta ja kiitos kaikille talkoolaisille! Kaikki pelasi
kuin rasvattu ja asiakkaat olivat tyytyväisiä. Koiria oli ennätysmäärä n. 1400 koiraa! Ensi keväänä on
yksipäiväinen näyttely on 14.5.
5. Hirvijahti alkoi hyvin ja nyt on käytetty 8 hirven luvasta 3,5 lupaa eli kaadettu on 1 yksinäinen
naarashirvi ja 5 vasaa. Jäsenten havaintojen mukaan hirvi-, peura- ja kauriskannat täyttävät
elinvoimaisilta ja lähes jokaisessa hirvijahdin eri alueen vedoissa on koiran eteen osunut peura.
6. Kauriskiintiö ja peuraluvat ovat vielä alkuvaiheessa ja niiden saalistilanne päivitetään kauris- /
peuraryhmän WhatsApissa. Nämä eri metsästysryhmien wa-ryhmät ovat toimineet hyvin ja
esimerkiksi turvallisuuden parantamiseksi jäsenet ilmoittavat kiitettävästi missä ja milloin ovat
vahtimassa.
7. Kaksi yhteisluvan karhua on kaadettu, toinen Pajuskylässä ja toinen Liedenpohjassa, molemmat
olivat erauskarhuja ja luvat on käytetty.
8. Ilveksen yhteisluvat on haettu ja ilmoittaudu ilvesjahtiin Marko Aaltoselle 30.11.
mennessä marko.aaltonen@rkl-aaltonen.fi tai p/wa. 0440332443. Ilvesjahti alkaa normaalisti
joulun jälkeen.
9. Liitteenä on Reviirin pienriistakartta, josta näet luvalliset pienriista-alueet. Toki näissäkin alueissa
on poikkeuksia, esim. tulenteon kieltämisestä ja ei koske kanalintuja ja kaikkien osakaskuntien
(kalastuskuntien) alueella on ainakin vesilintujen metsästys kielletty. Ainoastaan Tracker ohjelmalla
näkee poikkeukset ja rajoitukset eri tilojen kohdalla. B-bark ilmaisohjelmalla ja Oma riistassa ei
poikkeuksia näe. Tummenet alueet eivät kuulu pienriista-alueeseen. Ruoveden kunnan maat
näkyvät tummalla ja niihin on vuokrasopimusten uusintapyyntö työn alla ja vanhat
pienriistasopimukset ovat voimassa kunnan kanssa. Soita tai kysy tarkemmin metsästysoikeuksista
Veijolta. Tiedä missä metsästät!
10. Supien pintapyytäjillä alkaa parhaat kelit ennen supien talvihorrosta ja on helppo paikallistaa jäljet
lumihärmästä. Etenkin Vasun / Perälän välillä kannattaa käydä etsimässä jälkiä. Matti Seppänen voi
lähettää sinulle alueelta tuoreita riistakameran kuvia supeista. Sovi Matin kanssa tarkemmin asiasta
p. 0505931943.

11. Tällä viikolla on satanut reilusti ja sivutiet ovat pehmenneet ja rumpuputket tulvivat yli. Nyt ei
kannata ajaa yksityisteille saatikka sitten pelloille. Olet itse vastuussa tekemistäsi urista ja raiteista!
Tänään sataa, mutta huomenna on jo varmaan poutaa ja pilvet korkealla soutaa!
Tervetuloa pyhäinpäivänä peijaisiin Pyynikille!
Terveisin Veijo
p. 0503090321
veijo.pessi@gmail.com
Jakelu: RMS:n ja naisjaoston jäsenet.

