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Jäsentiedote 1/2021 14.3.2021, tiedote talvikokouksen lykkäämisestä.
Hei Ruoveden Metsästysseuran jäsenet!
Ensiksi täytyy harmikseni todeta, että seuran suunniteltu sääntömääräinen talvikokous on lykätty
pidettäväksi myöhäisempänä ajankohtana ja samoin samassa yhteydessä suunniteltu hirviseurueen kokous.
Seuran johtokunta on kokouksessaan 11.3.2021 käsitellyt mahdollisuuksia pitää talvikokous
koronatilanteen johdosta ja arvioinut kokouksenpidon eri vaihtoehtoja.
Johtokunta totesi, että sääntöjen mukaan talvikokous on pidettävä 31.3. mennessä ja samaan aikaan AVI:n
mukaan Pirkanmaan yli 6 hengen kokoontumisrajoitus on voimassa 31.3. saakka, joka estää käytännössä
fyysisen kokouksen pitämisen ja jäsenten tasavertaisen osallistumisen kokoukseen.
Ennakkoon käydyn sähköpostikeskustelun ja jäsenistön haastatteluiden perusteella ottaen huomioon
jäsenistön mahdollisuudet ja osaaminen osallistua etäkokoukseen tietoliikenneyhteyden (esim. Teamsetäyhteyden avulla) ei luo riittävän tasavertaista osallistumismahdollisuutta kokoukseen. Henkilövaalien
järjestäminen ei onnistu Teams-etäyhteyden kautta.
Kirjeen ja sähköpostin välityksellä pidettävä kokous ei mahdollista sujuvaa esitysten- ja henkilövalintojen
tekemistä. Vaalien järjestäminen sähköpostin ja kirjeiden välityksellä vie pitkän ajan ja vaatii
monimutkaisen kirjeenvaihdon ja on vaalisalaisuuden järjestäminen kannalta vaikeaa.
Jäseniltä tulleen palautteen perusteella he toivoivat välttämättömien asioiden ratkaisua johtokunnan
puolesta ja henkilövalinnat ja muut asiat voidaan tehdä myöhemmin järjestettävässä kokouksessa.
Todettiin, että Yhdistyslain mukaan on jokaisella yhdistyksen jäsenellä oikeus vaatia kokouksen pitämistä.
Oikeusministeriön tiedotteen 9.3.2021 mukaan: Kokouksen lykkäämisen ja kevät- ja syyskokousten
yhdistämisen lainmukaisuus riippuu kokonaisarvioinnista, joka on yhteisön hallituksen tehtävä.
Kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon yhteisön yhtiöjärjestys tai säännöt päätettävistä asioista,
osakas- tai jäsenkunnan terveydensuojelutarpeet sekä se, voiko lykkäyksestä aiheutua vahinkoa yhteisölle
tai sen osakkeenomistajille tai jäsenille (ks. LaVL 2/2020 vp, s. 4 ja HE 117/2020 vp). Yleensä lykkäys tai
kokousten yhdistäminen ei vaikuta päätösten pätevyyteen. Oikeusministeriössä on parhaillaan
valmisteltavana lakimuutos, joka sallisi yhteisöjen kevätkokousten lykkäämisen pidettäväksi 30.9.2021
mennessä.
Edellisten perusteella johtokunta teki kokonaisarvion ja yksimielisen päätöksen lykätä talvikokouksen
ajankohtaa. Talvikokous pidetään ajankohtana, jolloin voidaan taata jäsenten turvallinen ja tasavertainen
osallistuminen kokoukseen. Johtokunta arvio, että kokouksen lykkäämisestä ei aiheuteta vahinkoa seuralle
tai jäsenille.
Johtokunta päätti puolestaan vahvistaa talvikokouksen sääntöjen mukaisista käsiteltävistä asioista
seuraavat kohdat:
− Vahvistettiin toiminnantarkastuskertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä
vuodelta ja päätettiin tilien hyväksymisestä ja vahvistettiin tilinpäätös.
− Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten.
− Päätettiin seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta. Liittymismaksu 450 € ja jäsenmaksu 50 €,
samat kuin vuonna 2020.
− Vahvistettiin alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.
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Lisäksi päätettiin hakea hirvieläinten pyyntiluvat puheenjohtajan ja metsästyksenjohtajan toimesta
Riistanhoitoyhdistyksen ja Riistakeskuksen ohjeiden ja suositusten mukaan. Metsästyssopimus Pyydysperän
Paukun kanssa jatkoneuvotellaan johtokunnan valtuuttamana.
Kotisivujen etusivulla on nähtävänä seuraava kokousaineisto:
− toimintakertomus vuodelta 2020
− toiminnantarkastajien toiminnantarkastuskertomus 2020
− toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma 2021
− talousarvio 2021
− tietosuojaseloste 2021.
Pyydettäessä toimitan jäsenille tuloslaskelman ja taseen tiedot 2020.
Ystävällisin terveisin!
Johtokunnan puolesta.
Veijo Pessi
pj. Ruoveden Metsästysseura ry
p. 0503090321
Jakelu jäsenille ja naisjaoston jäsenille: sähköposteilla jäsenrekisterin mukaan ja kirjeellä ei
sähköpostiosoitetta jäsenrekisterissä oleville jäsenille ja sähköpostilla niille naisjaoston jäsenille, joilla on
sähköposti jäsenrekisterissä.

