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RMS:n jäsentiedote 3/2021 25.4.2021
Terve Ruoveden Metsästysseuran jäsenet!
Tässä ajankohtaisista asioista.
1. Suruviesti Kekinsaaresta. Pitkäaikainen jäsenemme Taisto Kekki menehtyi äkillisen
sairauskohtauksen seurauksena 17.4. oman kotinsa saunapolulle 77 vuoden ikäisenä. Taisto liittyi
seuran jäseneksi vuonna 1965, 21-vuotiaana ja ehti olla seuran jäsenenä 56 vuotta. Taisto toimi
aktiivisesti seuran toiminnassa ja on ollut useamman eri jaoston jäsen vuosien varrella. Taisto, jos
kuka, vei eteenpäin Suomalaista metsästyskulttuuria yli viiden vuosikymmenen ajan.
2. Supiloukkuja on vielä saatavilla muutama kappale Timo Ruokkeiselta, varaa loukku Timolta p.
0443762951.
3. Sivutiet routivat ja ovat nyt pehmeitä ja "ketunkuralla", eikä kannata mennä autolla möyrimään
yksityisille pelto-, metsä- tai mökkiteille.
4. Alamaja jäsenten käytössä. Talven jälkeen voitte taas vapaasti käyttää alamajaa. Mitään erityistä
varaussysteemiä ei ole, mutta kyllä sopu sijaa antaa. Ottakaa kuitenkin huomioon
koronarajoitusten kokoontumisrajoitukset. Avaimen voit lainata kaveriltasi ja voit myös teettää
oman avaimen itsellesi. Jätä maja siistiin kuntoon lähtiessäsi.
5. Pappilankulmalta kaadettiin tiettävästi seuran historian ensimmäinen villisika 15.4.2021. Villisika oli
arviolta 2-vuotias naaras, jolla ei ollut porsaita ja elopaino oli n. 70 kg. Kimmo Penttisen tarkalla
laukauksella sika putosi heti siihen paikkaan. Kimmo lähetti näytteet Eviraan ja näytteet olivat
puhtaat.
6. Seuran alueelta pyydettiin myös kanadanmajava. Majava oli täysikasvuinen uros, joka painoi 21,5
kg ja oli 108 cm pitkä. Hannu Salosen tarkka laukaus jousella lävisti majavan.
7. Kaurispukin kevätjahti on kielletty. Johtokunta käsitteli metsäkaurisuroksen kevätmetsästyksen
sallimista kokouksessaan 23.4. ja teki yksimielisen päätöksen kieltää kevätmetsästyksen 2021.
Kauriit selvisivät kovasta ja paksulumisesta talvesta suhteellisen hyvin talviruokinnan ansiosta ja
pieniä laumoja on tasaisesti koko seuran alueella. Laumassa on pääsääntöisesti 3-5 kaurista ja
kamerakuvien perusteella kaurispukeille on kasvamassa näyttävät sarvet. Viime syksyn ja talven
aikana kaadettiin ennätysmäärä kauriita mitä koskaan aikaisemmin on seuran historian aikana
kaadettu eli 3 au, 3 an, yhteensä 6 aikuista ja 12 vasaa, yhteensä 18 kaurista.
Johtokunta kuultuaan jäsenistön mielipiteitä, päätti kieltää kevätmetsästyksen. Perusteena on,
ettei se saanut jäsenistössä laajempaa kannatusta, kameroissa ei ole havaittu montaakaan nuorta
urosta tai uroksia, jolla on huonosti muodostuneet sarvet. Lisäksi kevätmetsästykseen liittyy
suurempi turvallisuusriski takamaaston peitteisen näkyvyyden johdosta puiden ollessa lehdessä.
Lisäksi jäsenistö näki parempana vaihtoehtona verottaa kaurispukkeja tulevan syksyn ja talven
aikana kiima-ajan jälkeen.
8. Talvikokouksen ajankohtaa ei ole vielä voitu vahvistaa koronan kokoontumisrajoitusten vuoksi.
Tavoite on kuitenkin pitää kokous mahdollisimman nopeasti rajoitusten päätyttyä.
9. Hirviporukka kunnostaa parasta aikaa nuolukiviä ja merkittyjen kivien vastuuhenkilöt voivat hakea
kiviä Leevi Leinosen pihan vasemmanpuoleiselta parkkipaikalta roskalavan vierestä.
10. Hirvilupahakemus jätetään 30.4. mennessä ja lupaa haetaan 8 (2020 10) hirvelle ja riittävälle
määrälle valkohäntäpeuroja. Ruoveden RHY:n alueella luvat tippuvat n. 20%.
Mukavaa vappua kaikille!
Veijo
p. 0503090321

