RMS jäsentiedote 5/2021, 20.7.2021
RMS:n jäsenille,
Kutsu seuran kesäkokoukseen ja hirviseurueen perustavaan kokoukseen ja ajankohtaisia asioita.
1. Kesäkokous pidetään la 31.7. klo 14.00 alkaen Kalettoman majalla. Käsitellään sääntöjen mukaiset
asiat. Ennen kokousta kahvitarjoilu. Hirviseurueen perustava kokous ennen kesäkokousta klo
12.30. Hirvijahtiin ilmoittautuminen. Kokousten jälkeen myydään huutokaupalla käytetty puuliesi ja
kaksi isoa partiotelttaa.
Kokoukset ovat pihalla, joten sään mukainen varustus, maski ja oma jakkara mukaan. Pidä
kokousten aikana turvavälit. Osallistu vain terveenä. Esityslistat ja muu kokousaineisto kotisivujen
etusivulla. Seuraa kokouksessa esityslistoja puhelimella tai tabletilla tai tulosta itsellesi tarvittavat
kokousaineistot. Esityslistoja tulostetaan jakoon vain 15 sarjaa. Jahtisääntöesityksiä ei tulosteta
jakoon.
2. Aira Aaltonen uusi taloudenhoitaja. Airan yhteystiedot löydät välilehdeltä Yhdistyksemme /
Yhteystiedot johtokunta. Kiitos Antti Moksuselle aikaisemmasta taloudenhoitajan tehtävien
hoidosta!
3. Seuramme tilinumero on vaihtunut 3.6.2021 ja uusi numero on: FI55 5403 0720 121070.
Jäsenmaksut lähetettiin uudella tilinumerolla ja muutamat maksoivat vielä vanhalla tilinumerolla, ei
hätää vanha tilinumerokin on vielä käytössä vuoden loppuun saakka. Muuta kotipankkisi
maksupohjaan uusi tilinumero. Uusi tilinumero löytyy myös kotisivuilta Jäsenet / Tilitapahtumat.
4. Nuorisolla mahdollisuus kokeilla savikiekkoammuntaa. Pappilankulman ampumaradalla, Kivistöntie
78, to 22.7. klo 16–17.30. Aluksi opetetaan aseen turvallinen käsittely. Vanhemmat voivat tulla
mukaan. Tilaisuus on maksuton. Omia kuulosuojaimia mukaan. Tilaisuuden jälkeen voit jäädä
katsomaan savikiekkokisoja. Laita sana kiertämään nuorisolle ja whatsappi laulamaan!
5. Kaikille avoin savikiekkokilpailu. 20 kiekkoa ampumaradalla to 22.7. klo 17.30. Sarjat Y ja Y60.
Osanottomaksu 5 €. Haasta kaverisi mukaan ja paukkuja voit ostaa paikan päältä.
6. Harjoitusammunnat ampumaradalla keskiviikkoisin aina 22.9. saakka, alk. klo 17. Hirvikilpailut 25.8.
klo 17.30 ja ennen kilpailuita järjestetään nuorisolle mahdollisuus kokeilla lajia.
7. Riistakolmion kesälaskenta suoritetaan la 7.8. Kokoontuminen Kalettoman majalla klo 9.00.
Tervetuloa myös kaikki metsälintujen laskennasta kiinnostuneet, naapuriseurojen jäsenet ja
tietenkin nuoriso mukaan. Tämän on mukavaa liikuntaa ja samalla voi havainnoida luontoa. Voit
ilmoittautua etukäteen Veijolle.
8. Supiloukkuja on saatavilla vielä muutama kappale Timo Ruokkeiselta p./wa. 0443762951.
9. Majan tontilta kaadettiin puita tuulikaatovaaran takia ja agrekaatin paikka vaihdettiin takaseinälle.
Agrekaattia ei saa käyttää kuivalla säällä pakoputkesta lentävän kipinävaaran takia. Agrekaatin
paloturvallisuutta parannetaan myöhemmin.
10. Hirviluvat saatiin 8 hirvelle ja 18 valkohäntäpeuralle. Kauriskiintiöt päätetään kesäkokouksessa.
Kahden karhun yhteislupa saatiin P-H Pohjoisen alueelle. Ilmoittautumiset karhujahtiin
kesäkokouksessa tai suoraan Marko Aaltoselle 8.8. mennessä p./wa. 0440332443. Majavajahtia
tiedossa 20.8. jälkeen, ilmoittaudu Veijolle. Villisika havaintoja on tehty muutamia ja villisikaseurue
on voimassa ja jahti aloitetaan tarvittaessa 20.8. jälkeen.
11. Ruoveden ryhmänäyttely pidetään ulkonäyttelynä 4.-5.9.2021. Tarkemmin näyttelyiden sivuilta
https://ruovedennayttely.com . Edullisin ilmoittautuminen 23.7. 32€ ja 4.8. mennessä 35€,
viimeinen ilmoittautuminen 17.8. 60€. Tähän mennessä ilmoittautuneita koiria on n. 400 ja
lähipäivinä tulee vielä roppakaupalla lisää. Odotettavissa on 1000 - 2000 koiraa. Tämä asettaa kovat
haasteet tapahtuman onnistumiselle ja talkooväkeä tarvitaan jo näyttelyiden rakentamisessa pe
3.9. ja purkamisessa su 5.9. iltaan saakka. Varaa kalenteristasi tämä viikonloppu näyttelyiden
talkoisiin. Kerron seuraavassa jäsentiedotteessa tarkemmin talkootehtävistä.
Nähdään kokouksissa!
t. Veijo
p. /wa. 0503090321

