
 
 

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry 
Sääntömääräisen vuosikokouksen 2020 esityslista 

 

SML:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 15.11.2020 klo 10.30-15 WEBINAARITSE. Vuosikokouksessa 

käsitellään liiton sääntöjen 8 § mukaiset asiat. 

 

Vuosikokousaineisto lähetetään sähköpostilla alueyhdistyksille viikolla 46.  
 

Vuosikokouksen ohjelma: 

10.30 Ajankohtaisia asioita 

 

11.00 Vuosikokouksen avaus  

 Kokousasioiden käsittely alkaa 

13.00 Lounastauko 

14.00 Kokousasioiden käsittely jatkuu 

 
1. Kokouksen avaus 

SML:n puheenjohtaja Hannu Luukinen 

 
2. Valitaan kokoukselle: 

- puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, kaksi ääntenlaskijaa 

 
3. Todetaan valtuutetut edustajat ja heidän äänimääränsä. 

Edustajien ilmoittautuminen ja valtakirjat sähköpostitse kokouspäivänä klo 9.00 mennessä. Edustajan tulee olla 

edustamansa yhdistyksen varsinainen jäsen, joka on suorittanut liiton kuluvan vuoden jäsenmaksun 

kokonaisuudessaan. 

Edustaja voi valtuuttaa saman jäsenyhdistyksen toisen edustajan äänestämään puolestaan.  

Todetaan paikalla olevat edustajat siten, että kokouksen puheenjohtaja/sihteeri suorittaa nimenhuudon. 

 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

SML:n sääntöjen 9 § mukaan kutsu liiton kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjeellä, sähköpostilla tai ilmoittamalla 

mehiläisalan lehdessä vähintään kuukautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava esille tulevat asiat. 

Kokouskutsu oli Mehiläinen 5–2020 lehdessä, joka ilmestyi viikolla 41. Lisäksi kokouskutsu lähetettiin sähköpostilla 

paikallisyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille 3.11.2020. 

 

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

 
6. Päätetään vuoden 2019 toimintakertomuksen hyväksymisestä (liite). 

 
7. Esitetään tilinpäätös, tuloslaskelma sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan antama lausunto 

tilivuodelta 1.1.–31.12.2019. 

 
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille 

tilivelvollisille vuoden 2019 toiminnasta ja tileistä. 



9. Päätetään johtokunnan puheenjohtajan, johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden sekä matka- ja 

päivärahojen suuruudesta vuodelle 2021. 

Nykyiset korvaukset: 

1. Puheenjohtaja 5.000,- €/vuosi, varapuheenjohtaja 1.500,- €/vuosi, puheenjohtaja ja muut johtokunnan 

jäsenet 150,00 €/kokous 

2. Toimikuntien ja virallisten alaa edistävien työryhmien kokouspalkkio on 100,- €/kokous, puhelin- ja 

muilla sähköisillä välineillä pidetyt kokoukset 10,00 € alkava ½ tuntia kuitenkin enintään 100,00 € 

3. Matkakustannukset korvataan verohallinnon ohjeen mukaan ja tilin- ja toiminnantarkastajalle 

maksetaan laskun mukaan. 

 

Johtokunta esittää, että vuonna 2021 jatketaan samoilla korvauksilla kuin vuonna 2020. 

 

10. Päätetään jäsen- ja kannatusmaksujen suuruudesta vuodelle 2021 

Nykyiset jäsenmaksut: 

1. Jäsenmaksun suuruus on 64,00 € ja pesäkohtaista jäsenmaksua ei kerätä. 

2. Maa- ja kotitaloutta edistävät oikeuskelpoiset yhteisöt 85,- 

3. Kannattajajäsenet 100 € 

 
Johtokunta esittää seuraavia jäsenmaksuja: 

1. Jäsenmaksun suuruus on 64,00 € ja pesäkohtaista jäsenmaksua ei kerätä. 

2. Maa- ja kotitaloutta edistävät oikeuskelpoiset yhteisöt 85,- 

3. Kannattajajäsenet 100,- 

 
11. Päätetään vuoden 2021 toimintasuunnitelman hyväksymisestä. 

Esitys: Liitteenä 

 
12. Päätetään vuoden 2021 talousarvion hyväksymisestä. 

Esitys: Liitteenä 

 
13. Valitaan johtokunnan varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle kaudeksi 2021–2022. 

Liiton sääntöjen 7 § mukaan johtokunnan jäsen voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi toimikaudeksi. 

 
EROVUOROSSA OLEVAT JOHTOKUNNAN JÄSENET JA VARAJÄSENET 
   

Rami Heikkilä, Länsi-Suomen Mh Markus Ruusunen, Länsi-Suomen Mh 2019-2020 

Marko Leino, Varsinais-Suomen Mh Mika Laitinen, Varsinais-Suomen Mh 2019-2020 

Markku Pöyhönen, Suomen Tumman 
Mehiläisen Mh 

Kaija Tunkkari, Sydän-Suomen Mh 2019-2020 

Mika Olsbo, Stadin Tarhaajat ja 
Hunajafrendit 

Pasi Heinämaa, Lounais-Hämeen Mh 2019-2020 

 
 

14. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varamiehet tarkastamaan tilikauden 2021 hallintoa 

ja tilejä. Tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla KHT tai HTM. 

 
15. Kokouksen päättäminen 

 

 


