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S

euran talvikokouksessa valittiin Jouko Saarela jatkamaan
seuran puheenjohtajana. Tommi Väisänen joka on aikaisemmin
toiminut kenneljaostossa, valittiin uutena jäsenenä johtokuntaan.
Seuran johtokunnan järjestäytymiskokouksessa valittiin seuraavat
toimihenkilöt: varapuheenjohtajaksi Pekka Kauppinen, sihteeriksi
Senja Hakkarainen ja rahastonhoitajaksi Anu Karmitsa.

V

uosi 2012 on Metsästäjäliiton nuorisotoiminnan teemavuosi.
Nuorten rekrytointi on tärkeää vireän seuratoiminnan
tulevaisuuden varmistamiseksi. Kutsukaa nuorisoa ja muita tuttuja
tutustumaan seuran toimintaan ja metsästykseen, esim
riistanhoitoon ja ammuntaan. La 18.8 metsästäjäliitto järjestää
valtakunnallisen teemapäivän, jolloin seuroja haastetaan
järjestämään ”kylän perheille” avointen ovien päivää. Meillä on
silloin seuran ampumamestaruuskilpailut, joten ko päivänä on hyvä
tilaisuus tutustua seuran toimintaan.

A

mmuntaan panostetaan tänä kesänä järjestämällä mm
metsästysammunnan ABC-koulutustilaisuudet sekä haulikkoettä kiväärilajeissa. Koulutuksessa perehdytään mm haulikon
supistuksiin ja osumakuvioihin ja tietenkin ammuntatekniikkaan.
Koulutus on tarkoitettu sekä nuorille aloitteleville metsästäjille että
kokeneemmillekin. Ampumataitoja pääsee testaamaan 14.7
järjestettävässä metsästysammuntalajien CUP-kilpailussa sekä
seuran mestaruuskisoissa.

A

mpumaradan remonttia jatketaan tänä kesänä. Tavoitteena on
saada kivääriradalle uusi turvavalli radan vasempaan laitaan,
mikä mahdollistaa hirvi- ja kivääriratojen yhtäaikaisen käytön.
Seuralle hankittiin tänä keväänä kaksi ampumahiihdon maalilaitetta
(kääntyvät taulut), jotka aluksi sijoitetaan hirviradalle. Ammunta
näihin tauluihin on sallittua ainoastaan pienoiskivääreillä. Lisäksi
talkoissa tehdään pienempiä kunnossapitotöitä.

Tapahtumakalenteri:
22.5 Metsästysammuntatuomareiden
koulutus klo 18:00–20:30
 Kertauskoulutus uusista
säännöistä ”kortillisille”
tuomareille
16.5 ja 30.5 klo 17:00–20:00
la 16.6 klo 09:00-13:00
 Ampumaratatalkoot
26.5.2012 klo 9:00
 Koskimaja/lahtivaja talkoot
6.6.2012 klo 18:00
 RHY:n riistapeltotapahtuma
(Kämppäkosken laavu)
1.7. Kanakoirien vesi- ja jälkityökoe
14.7 Ammunta CUP
19.7.2012 klo 17:00-20:00
26.7.2012 klo 17:00-20:00
1.8.2012 klo 17:00-20:00
 Hirvi- ja haulikkoharjoitukset
18.8.2012 n. klo 13:00
 Seuran mestaruusammunnat
 ”Avoimet ovet” a-radalla
21.8.2012
 Kanakoirien erikoiskoe (KAERM)
3.11.2012
 Sasta-ajot

Hirviporukkaan aikovien tulee
ilmoittautua 31.5.2012 mennessä
hirviporukan johtajalle Jukka
Korhoselle puh. 045 2537299
Koskimajan käyttömaksut:
1 – 4 hlöä

50 €/vrk

(1.11 – 31.5 ensim. vrk 70€)
lisähenkilö
Juhlatilaisuus
(syntymäpäivät, peijaiset ym.)

10 €/vrk
100 €/vrk

Ampumarata maksut:
Hirviammunta 10 laukausta
Kiekkosarja 25 kiekkoa

J

ohtokunta on anonut metsästäjäliitolta hirvenhiihdon SM-kilpailujen järjestysoikeutta vuodelle 2014.
Toteutuessaan SM-kilpailut olisivat jo neljännet Rautavaaralla.

S

euran toiminnan kannalta olisi suotavaa että talkoisiin osallistuttaisiin mahdollisimman aktiivisesti.
Mikäli et pysty osallistumaan talkoisiin voit suorittaa jäsenmaksun yhteydessä 15 €
talkoo/riistanhoito-maksun. Talkooväelle on tarjolla pientä purtavaa. Tilaisuuksista ilmoitetaan seuran
nettisivuilla sekä Pitäjäläisen Verestä muistia palstalla.
Toivotan kaikki tervetulleiksi seuran tilaisuuksiin ja antoisaa jahti-syksyä!
Jouko Saarela , puheenjohtaja

2€
4€

TOIMIHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT:
Puheenjohtaja: Jouko Saarela puh. 041 3101313 s-posti jouko.saarela@rautavaaraneramiehet.net
Varapj sekä Kenneljaosto: Pekka Kauppinen puh. 040 750 5919
Sihteeri: Senja Hakkarainen puh. 050 558 3318 s-posti senja.hakkarainen@rautavaaraneramiehet.net
Rah.hoitaja: Anu Karmitsa puh. 050 599 1877s-posti anu.karmitsa@rautavaaraneramiehet.net
Ampumajaosto: Timo Tuovinen puh. 050 302 7617 s-posti timo.tuovinen0@gmail.com
Hirvijaosto: Reittu Hyvönen puh. 0400 643 505
Seuran postiosoite: Nurmeksentie 398 73900 Rautavaara
Karttoja nettisivuilla ja paperiversioina
Seuran alueiden kartat on käytettävissä digitaalisessa muodossa erämiesten nettisivuilla (etusivulla osiossa
kartat). Voit tarvittaessa tulostaa sieltä kartan tai osan siitä käyttöösi. Kartoista on myös painetut versiot
säänkestävälle materiaalille. Kartan voit halutessasi lunastaa sihteeriltä tai pj:lta hintaan 39€.

Lintuja Kanakoirakokeisiin!
Erämiehet tarvitsevat tulevan vuoden vesi- ja jälkityökokeisiin noutolintuja 20-30 kpl. Varsinkin telkät ja tavit
sekä rauhoittamattomat lokit ovat tervetulleita. Lintujen tulee olla suolistamattomia ja suhteellisen ehyitä.
Lintuja voi toimittaa Väisäsen Tommille pakastimeen, osoite Karikontie 7.

Jäsenkirje luettavissa myös seuran kotisivuilla www.rautavaaraneramiehet.net osiossa etusivu/jäsenkirje
Voit saada jäsenkirjeen jatkossa sähköpostiin lähettämällä e-mail osoitteen seuran sihteerille.

Saalisilmoitus 2012
Palauta ilmoitus viimeistään 15.1.2013 sihteerille, tai täytä lomake seuran kotisivuilla. Kiitos!
Pienpetoja pyytäneet osallistuvat pienpetokilpailuun.

kpl

Seuran alueelta pyydetyt

En ole metsästänyt

Metso
Teeri
Pyy
Riekko
Vesilinnut
Jänis
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