RMS jäsentiedote 4/2021, 16.5.2021
RMS:n jäsenille,
kutsu talvikokoukseen, hirviseurueen kokoukseen ja jäsentiedotteen 4/2021 ajankohtaisia asioita.
1. Kutsu, Ruoveden Metsästysseura ry:n maaliskuulta lykättyyn talvikokoukseen, joka pidetään nyt
koronarajoitusten salliessa to 27.5.2021 klo 17.00 Kalettoman majalla. Heti seuran
talvikokouksen jälkeen hirviseurueen kokous n. klo 18.30. Talvikokouksessa käsitellään sääntöjen
mukaiset asiat.
Huom. kokoukset ovat pihalla, joten sään mukainen varustus, maski ja oma jakkara mukaan. Pidä
kokousten aikana turvavälit. Kokouspaikalla on käsienpesumahdollisuus ja saatavana käsidesiä.
Kipeänä ei kannata osallistua kokouksiin. Esityslistat ja muu kokousaineisto kotisivujen etusivulla.
Toivomme mahdollisimman monen tutustuvan aineistoon etukäteen ja tulostavan itselleen oman
kokousaineiston. Esityslistoja on jaossa kokouksessa ainoastaan 15 kpl.
2. Puutalkoot ja vanhojen hirvitornien purkutalkoot la 22.5. Kokoontuminen majalla klo 9.00.
Työkamppeiden lisäksi ota mukaan vasara ja purkurautoja ja oma maski. Muutama moottorisaha
tarvitaan.
3. Ampumaradan kunnostustalkoot to 3.6. Kokoontuminen ampumaradalla klo 17.00. Työkamppeiden
lisäksi ota mukaan vasara, saha, akkukone ja oma maski.
4. Loukkupyynnin opastusta Pappilankulman ampumaradan parkkipaikalla to 3.6. klo 17.30 - 19.00.
Kivistöntie 78, 34600 Ruovesi. Opastus on tarkoitettu kaikille ruovesiläisille asukkaille ja
mökkiläisille lähinnä supikoirien loukkupyynnin opastukseen ja miten kannattaa toimia
ongelmatilanteissa, jos supikoira on majoittunut rakennusten alle. Mainosta tätä tilaisuutta myös
mökkiläisille.
5. RHY:n toimintakalenteri on ilmestynyt ja se löytyy kotisivuilta. RMS:lla on ampumakokeen
valvontavuorot 11.9. ja 25.9. Avoin haulikkokilpailu 22.7. klo 17.30 ja avoin hirvikilpailu 25.8. klo
17.30. Tuntia ennen kilpailuita on varattu nuorille mahdollisuus kokeilla lajeja. Hirviharjoitukset
ovat keskiviikkoisin 7.7. - 22.9. klo 17.00 alkaen. Ennen omia harjoituksia RMS:n jäsenet voivat
osallistua myös maanantaisin Pajusen Eräilijöiden harjoituksiin, kunhan hoitaa oman osuutensa
näyttösuojassa.
6. RHY järjestää näillä näkymin nuorille tarkoitetun ampumaharjoitteluillan tai kaksi iltaa kesäkuussa
ja ajankohta ilmoitetaan myöhemmin kotisivuilla ja RHY:n sivuilla. Mikäli tunnet nuoria, jotka
haluavat kokeilla lajia, niin kerro tästä tulevasta tapahtumasta heille. Lisätietoja ja Ilmoittautumiset
Pekka Kojolalle p/wa. 0405276184.
7. Riistapeltojen pitäjille varataan siemeniä ja ilmoita tarpeesi Antti Häklille p./wa.
0408656871toukokuun aikana. Antilla on myös rehukauraa riistapellon siemeneksi metsämoisioille,
jossa ei ole vaaraa hukkakauran leviämiselle muille pelloille. Tämä rehukaura on hankittu
hukkakauravapaalta tilalta. Voitte tiedustella myös maanviljelijöiltä riistasiemenen tarpeista.
Voimme osallistua varojemme mukaan muutamiin kohteisiin hankkimalla osan riistasiemenistä.
8. RMS luovuttaa koulujen päättymisen yhteydessä Riista-stipendit alakoululle, yläkoululle ja lukiolle,
yhteensä 100e.
9. Taisto Kekin metsästyskaverit jättivät Taistolle viimeiset jäähyväiset hänen siunaustilaisuudessaan
8.5. Kotisivuilta löytyy lyhyt Taisto Kekin muistokirjoitus.
10. RHY:n vuosikokous siirtyi myös talvesta pidettäväksi myöhäisempään ajankohtaan ja vielä ei ole
vahvistettu uutta kokousaikaa. Tarkkailkaa RHY:n kotisivuja ja R-L ilmoituksia ja osallistukaa myös
RHY:n kokoukseen.
Toivotaan suotuisia kelejä metsäneläimille ja linnuille lisääntymisaikana! Koirakuri on kyllä meillä
metsästäjillä hyvässä mallissa.
Kilauta kaverille kokouksista ja tervetuloa kokouksiin!
t. Veijo
p. /wa. 0503090321

