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Vuosi 2021 on Ruoveden Metsästysseuran 68. toimintavuosi. Seuran tarkoitusperien ja totutun
toiminnan lisäksi jäsenten vastuulla on metsästää eettisten ohjeiden mukaan vastuullisesti ja ottaen
huomioon riistakantojen kestävyys, sekä arvostaa luonnon monimuotoisuutta ja luontoarvoja.
Koronatilanne voi haitata tapahtumien järjestämistä ja rajoittaa kokoontumisia. Talous pidetään
vakaana ja hankintoja tehdään vain rahoituksen niin salliessa.
1. Johtokunta ja hallinto:
Seura pitää sääntöjen määräämät talvi- ja kesäkokouksensa sekä ylimääräisiä kokouksia
tarpeen mukaan. Johtokunta kokoontuu ainakin ennen varsinaisia kokouksia ja muuten toiminnan niin
vaatiessa. Jaostot kokoontuvat niin ikään tarpeen mukaan. Jaostot suunnittelevat talkoita kulloisenkin
toiminnan edellyttämässä laajuudessa. Uusittujen kotisivujen ylläpitämistä jatketaan seuran
tiedotusvälineenä ja kerrotaan tapahtumista. Kotisivujen jäsensivujen käyttöönotosta ja sisällöstä
päätetään talvikokouksessa. Jäsentiedotteita lähetetään sähköpostilla jäsenistölle tarpeen mukaan.
2. Maanvuokrajaosto:
Reviiri ohjelmassa jatketaan maanvuokrasopimusten hallintaa ja vuokrasopimuksia uusitaan tarpeen
mukaan ja puuttuvien tilojen vuokrasopimuksia pyritään tekemään yhtenäisten metsästysalueiden
saamiseksi. Reviiri ohjelman kautta siirretään metsästysalueet Oma riistan kartastoiksi. Jäsenten Reviirin
kartastojen lataamista Oma riistan tai b-barkin kautta opastetaan ohjeistuksella ja koulutuksella.
3. Hirvijaosto ja metsästys:
Perinteisten pienpeto ja pienriistan ja hirvieläinten metsästyksen ohella seura liittyy mahdollisesti
perustettaviin suurpetoyhteislupa-alueisiin. Valmius villisian metsästykseen pidetään yllä perustetulla
villisikaseurueella. Johtokunta päättää kaurispukin kevätmetsästyksestä ja kiintiöstä, muutoin
metsästyskiintiöt ja rauhoitusalueet päätetään kesäkokouksessa.
4. Riistanhoitojaosto ja riistantutkimus:
Jatketaan riistanhoitotyötä huolehtimalla riistapelloista, talviruokintapaikoista sekä nuolukivistä.
Vesilintujen ruokintapaikkojen tekeminen on jäsenten omakustanteista tekemistä ja seuran jäseniä
kannustetaan ylläpitämään myös omakustanteisia ruokintapaikkoja. Käytetään varastoissa olevat
rehukaurat talviruokintapaikoilla ja järjestetään umpinaiset hiirivapaat varastointisäiliöt. Rehukauraa
hankitaan syksyllä tarpeen vaatiessa.
Hukkakauran leviämisen estämiseksi maanomistajien viljelyksessä olevista pelloista RMS:n nimettyjen
jäsenten hoidossa olevat ruokintapaikat siirretään metsään vähintään 20 m päähän pellon reunasta ja
ruokintapaikkaan täytyy olla maanomistajan lupa. Vahva suositus on, että kukaan RMS:n jäsen ei pidä
ruokintapaikkaa viljelyksillä hukkakauran leviämisen estämiseksi.
Jäseniä kannustetaan erityisesti ketun, supikoiran ja rauhoittamattomien varislintujen metsästykseen.
Opastetaan vieraslajien, lähinnä supikoiran ja minkin loukkupyyntiä kesäasukkaille ja järjestetään
koululaisille loukkupyynnin esittelytunti. Voidaan osallistua maanviljelijöiden riistapeltojen siementen
hankintaan. Toteutetaan riistakolmion kesä- ja talvilaskenta, sekä lasketaan kahden vesilintujen
laskentapaikan pari- ja poikaslaskennat. Osallistutaan RHY:n järjestämiin riistanhoitokilpailuihin.
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5. Kenneljaosto ja koiranäyttelytoimikunta:
Jatketaan vuosien 2021 ja 2022 koiranäyttelyjen järjestämisen suunnittelua ja toteuttamista yhdessä
Pajusen Eräilijöiden ja mahdollisesti muiden seurojen kanssa ja mahdollisesti myös tulevien vuosien
koiranäyttelyjen osalta. Vuoden 2021 ryhmänäyttely pidetään kaksipäiväisenä 4.9. ja 5.9.2021
ulkonäyttelynä.
Osallistutaan avustavana seurana P-H:n Kennelpiirin hirvihaukkukokeiden Hannun haukku järjestelyihin
yhdessä järjestävien seurojen Hämeen pystykorvakerhon ja Mänttän seudun koirakerhon muiden
avustavien seurojen kanssa. Haukkukoe järjestetään vuoden lopussa mahdollisesti Ruovedellä.
6. Kilpailujaosto:
Perinteinen seuran pilkkikilpailu pyritään järjestämään kevään aikana. Haulikko- ja kiväärikilpailu
yhdistetään RHY:n järjestämiin vastaaviin kilpailuihin, ellei RHY halua pitää niitä erikseen.
Harjoitusammunnat sovitetaan RHY:n toimintakalenteriin. Osallistutaan tarvittaessa ampumaradan
kunnostamiseen ja siivoustalkoisiin eri suunnitelman mukaan.
7. Palkitsemistoimikunta ja palkitsemiset:
Palkitsemistoimikunta voi ehdottaa johtokunnalle eri palkitsemisia ja johtokunta voi palkita jäseniä
riistanhoitotyöstä tai henkilöitä, jotka ovat huomattavasti edistäneet seuran toimintaa tai esittää
jäsenien palkitsemista eri metsästysorganisaatioille.
8. Tapahtumat ja peijaiset:
Järjestetään seuran hirvipeijaiset syksyn aikana yhdessä Pappilankulman kyläyhdistyksen kanssa.
Vaihtoehtoisesti peijaiset voidaan järjestää myös jonkin muun tapahtuman yhteydessä yhdessä jonkun
seuran tai järjestön kanssa, jotka tukevat seuran toimintaa tai edistävät yhteisöllisyyttä kyläläisten
kanssa.
Voidaan osallistua RHY:n tai muiden seurojen järjestämiin tapahtumiin ja matkoihin.
Toteutetaan seuran jäsenten esittämiä toimintatapahtumia taloudellisten resurssien mukaan.
9. Nuorisotoiminta:
Annetaan riistastipendit kirkonkylän eri kouluasteille. Järjestetään perinteinen 1-6 luokkalaisille
koululaisille jahtipäivä majalla. Kutsutaan mukaan Ruoveden lukion eläinlääkintäryhmän opiskelijat
seuraamaan hirvijahtia ja ruhojen käsittelyä. Nuorisoa kutsutaan myös riistanhoitotyöhän ja
riistakolmioiden laskentaan. Ideoidaan ja kokeillaan uusia toimintamuotoja yhdessä Poko ry
(Maaseudun kehittämisyhdistys) kanssa. Avustusta toimintaa tai hankintoihin voidaan hakea OP Minileader tuen kautta.
10. Majan ja kaluston huolto:
Taloudellisen tilanteen niin salliessa ylämajan lattia hiotaan ja lakataan, sekä seinät ja katto maalataan
vaiheittain, keittiötä avarretaan ja puuliesi myydään tarvittaessa. Laiturille johtavat portaat
kunnostetaan, lisäksi alamajalle johtava polku voidaan kunnostaa ja päällystää murskeella. Majan takana
olevat puut kaadetaan ja myydään tarvittaessa samassa yhteydessä mahdollisesti alueella olevien
muiden hakkuiden kanssa. Nylkyvajan vuokrasopimusta pyritään jatkamaan tai kartoitetaan muita
vaihtoehtoja. Telttoja vuokrataan ulkopuolisille, pieni teltta 50 € ja iso teltta 100 € viikonloppu. Jäsenille
hinta on puolet näistä hinnoista. Telttojen vuokrauksesta vastaa majaisännät.
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Ylä- ja alamajaa voidaan vuokrata jäsenille ja ulkopuolisille henkilöille tai tahoille korvausta vastaan
johtokunnan päätöksellä ja nylkyvajaa voidaan vuokrata metsästyksen johtajan ja vuokraisännän
suostumuksella.
Johtokunta toivoo jokaiselta jäseneltä aktiivista ja runsaslukuista osallistumista kaikkiin seuran
toimintoihin, etenkin talkoisiin, kilpailujärjestelyihin ja riistanhoitotyöhön.
Johtokunta
RMS, vastuullista metsästystä jo 68 vuotta.

