Keski-Suomen mehiläishoitajat r.y.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
Keski-Suomen mehiläishoitajat -niminen yhdistys perustettiin 1947. Yhdistys rekisteröitiin neljä vuotta
myöhemmin joulukuussa 1951.
Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on koota alueensa mehiläishoitajat
yhteistyöhön, kehittää ja laajentaa mehiläishoidon yleisiä ja yhteisiä edellytyksiä elinkeinona sekä
edistää mehiläishoitajien yhteistoimintaa.
Yhdistyksessä oli joulukuussa 2020 jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä 158(+ 11 perhejäsentä), kasvua
ei tänä vuonna jäsenmäärässä ollut. Vanhoja jäseniä jää pois, mutta mm. mehiläishoidon peruskurssien
kautta yhdistykseen tulee uusia jäseniä.
Maaliskuussa alkanut covid-19-epidemia pysäytti yhdistyksen toiminnan tapahtumien ja kokousten
osalta. Niin tapahtui koko yhteiskunnassa muutoinkin. Jyväskylän kansalaisopiston kanssa
järjestettävää peruskurssia ei pidetty.
Oltiin siis täysin uuden äärellä, kun epidemia pysäytti entisen kaltaisen toiminnan täysin.
Mehiläiskalenterin tuoma taloudellinen vapaus koheni entisestään, kun toimintaa ei juurikaan ollut ja
jäsenmaksuja kertyi joka vuotiseen tapaan samoja euromääriä.
Johtokunta
Yhdistyksen johtokuntaan kuuluivat Anssi Hiekkala (puheenjohtaja), Ari Häkkinen, Antti Vestola, Pertti
Tuomanen, Tuija Kortekangas (rahastonhoitaja), Josefiina Keskustalo, Lauri Naukkarinen ja Paula
Pakarinen (varapuheenjohtaja). Johtokunta ei kokoontunut Covid-19 -tilanteen vuoksi.
Tapahtumat
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin poikkeuksellisesti korona-epidemian vuoksi 12.9.2020 Ladun majalla
Jyväskylässä. Osanottajia tilaisuudessa oli 14. Sääntömääräisten asioiden lisäksi tilaisuudessa
kokouksessa hyväksyttiin sääntöjen muuttaminen, joka mahdollistaa kokouksiin osallistumisen etänä
tietoliikenneyhteyksiä hyväksi käyttäen. Samalla kertaa maisteltiin jäsenten hunajia ja valittiin edustaja
SML:n Suomen paras hunaja -kilpailuun, edustajaksi äänestettiin Mäkisen Sepon hunaja.

Muu toiminta
Anssi Hiekkala osallistui Riistakeskuksen järjestämään Suurpetojen sidosryhmätilaisuuteen, joka
järjestettiin etänä tänä vuonna.
SML:n vuosikokous järjestettiin etänä 15.11.2020.
Suomen paras hunaja -kilpailun tulokset julkistettiin SML:n Sadonkorjuu-seminaarissa 14.11.2020.
Risto Pykälämäelle kultaa ja Jorma Sahinaholle hopeaa ja kolme pronssia.

Yhdistyksen talous ja tilinpäätös 2020
Keski-Suomen mehiläishoitajat ry:n tilillä oli vuoden 2021 alkaessa 10 146,07 euroa (oma pääoma).
Tilikauden tulos oli 3 043,83 euroa voitollinen. Toimintaa ei juuri ollut mutta jäsenmaksut kartuttivat
yhdistyksen pääomaa.
Johtokunta esittää, että tilikauden voitto siirretään tasaustilille.
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