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KOKOUSKUTSU
Pohjolan Mehiläishoitajain kevätkokous pidetään lauantaina 5.3.2016 klo 12 Välivainion asukastuvalla
Oulussa (Sorvarintie 18). Kokousasiakirjat n.  viikkoa aiemmin nähtävillä netissä www.uaz.fi/pohme/
ASIALISTA

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat,
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3) vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
4) käsitellään vuoden 2015 toimintakertomus,
5) esitetään yhdistyksen tilit vuodelta 2015 ja tilintarkastajien niistä antama lausunto,
6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,
7)  tiedotukset ja mahdolliset muut asiat

Kokouksen jälkeen lounas ja kahvit 10 € hintaan. Ilmoittautuminen lounaalle 19.2.mennessä sihteeri
Mika Manniselle (040 0155 229 tai mika.manninen@mail.suomi.net ) Lähellä myös muita ruokapaik-
koja! Lounaan jälkeen esitelmät mehiläisten ajankohtaisista terveysasioista sekä mehiläistalouden kan-
nattavuudesta ja sen parantamisesta. Aikaa varataaan myös keskustelulle muista ajankohtaisista asiois-
ta. Tilaisuudesta saaat myös neuvoja kaikille mehiläishoitajille pakollisesta pitopaikkarekisteristä.
Tervetuloa!

JOHTOKUNTA 

Jäsentiedote
Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi kuluneen vuoden aikana huimasti ja on nyt ylittänyt jo puolentois-
ta sadan rajan. Osa tästä selittyy sillä, että alueemme toinen yhdistys, Suomen Arktisen Alueen Mehi-
läishoitajat, lopetti toimintansa.
Tänä vuonna yhdistyksemme juhlii 50-vuotista taivaltaan. Varsinainen juhla on syksyllä, mutta juhla-
mieltä viritellään koko vuosi entistä aktiivisemman toiminnan myötä. Joka kuukaudelle yritetään jär-
jestää jotain yhdistyksen tapahtumaa. On kerhoiltoja ja kokouksia, retki ja kesätapahtuma ja syksyllä
ollaan tietysti messuilla. Tavataan yhdistyksen tapahtumissa ja mehiläisasioissa muuutenkin!

Johtokunta järjestäytyi
Syyskokouksessa valittu johtokunta on aloittanut toimintansa mm. jakamalla vastuut yhdistyksen ta-
pahtumien järjestelyissä. Hannu Luukinen jatkaa kolmatta kauttaan puheenjohtajana ja tarhaa krai-
nilaisiaan Limingassa ja Tyrnävällä. Hannu on SML:n johtokunnan jäsen ja nuorisotoimikunnan pu-
heenjohtaja sekä vastaa yhdistyksemme peruskurssin luennoista tänäkin vuonna. Pasi Toppila jatkaa
varapuheenjohtaja tarhaten italialaisia Oulunsalossa ja Siikajoella. Juha Vuorio jatkaa rahastonhoita-
jana. Juhalla on pohjolanmehiläisiä.  Mika Manninen toimii yhdistyksen sihteerinä ja tautiasioista
vastaavana. Hallituksen muita jäseniä ovat  Vesa Pentikäinen Kiimingistä,  Ahti Lepistö Tyrnävältä
sekä johtokunnan uusi jäsen  Pertti Harmaala  Oulunsalosta, jonka tarhaukseen voit tutustua hänen
blogissaan  http://mettispertti2.blogspot.fi/.  Johtokunnan  jäsenten  kuvat  ja  yhteystietoja  netissä
www.uaz.fi/pohme.

Viime vuoden toiminta
Mennyt toiminta käydään läpi kevätkokouksessa. Ilmoita, jos olit hunaja- tai mehiläisasioissa julkisuu-
dessa, esim. lehdessä tai radiossa. Pienetkin jutut kannattaa mainita, niin ne jäävät historiaan. 
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Kerhoillat
Suositut mehiläishoitajien kokoontumiset jatkuvat säännöllisesti. Kerhoillat ke 3.2. ja to 7.4. klo 17.30
Välivainion asukastuvalla Oulussa (Sorvarintie 18). Kerhoilloissa  pullakahvit parin euron hintaan sekä
lyhyt esitelmä ja keskustelua  ajankohtaisista asioista. Maaliskuun kerhoillan tilalla keväkokous esitel-
mineen.  Toukokuun käytännönläheisestä kerhoillasta lisää tietoa myöhemmin. 

Mehiläishoitajain Liitolla uusi työntekijä
Yhdistyksemme ”kasvatti” Maritta Martikkala valittiin Liiton mehiläishoidon neuvojaksi. Maritta on
vieraillut viime vuosina säännöllisesti yhdistyksemme tilaisuuksissa luennoimassa ja tahti tuskin har-
venee jatkossakaan.

Mehiläishoidon peruskurssi 
Perinteiseen tapaan Pohjolan Mehiläishoitajat järjestää mehiläistarhurin peruskurssin Oulussa.  Kurs-
sin luento-osa pidetään Kestävän kehityksen keskuksella (Sorvarintie 18, 90530 OULU). Kurssi alkaa
ma 4.4. klo 17 jatkuen viikoittain maanantai ja tiistai-iltaisin huhtikuun ajan. Kurssin tarkempi aika-
taulu sovitaan ja ilmoitetaan kurssin alussa. Kurssiin kuuluu myös käytännön harjoittelua tarhakäyntei-
nä. Tarhakäynnit järjestetään eri tarhoille Oulussa ja lähikunnissa. Tarhakäyntien aikataulu sovitaan
erikseen. Tietoa kurssista tulee SML:n ja PohMen nettisivuille. Kurssin hinta 100 € (ei-jäsen), 65 €
(SML:n jäsenyhdistyksen jäsen) tai 50 € (Pohjolan Mehiläishoitajat ry:n jäseneltä).  Perhejäsen pää-
see jäsenen mukana ilmaiseksi, mikäli kurssilla on tilaa. Ilmoittautumiset puheenjohtajalle sähköpos-
titse. (hannu@hannuluukinen.fi)

Kerro kurssista eteenpäin, jotta kaikki kiinnostuneet saavat tiedon!

Peruskurssille kertausharjoitukseen
Aiempina vuosina peruskurssilla olleet voivat osallistua maksutta virkistämään tietojaan luennoille ja
harjoituksiin jos tilaa on. Ilmoittaudu puheenjohtajalle.

Messutilanne
Suhteellisen heikon hunajatilanteen vuoksi emme osallstu yhdistyksenä kevään messuille. Johtokunta
päätti, että osallistumme Oulun suurmessuille elokuussa. Lisätietoa asiasta seuraavassa jäsenkirjeessä.

Kiinnostaako mehiläistarhaajan ammattitutkinto?
Maaliskuussa aloittaa mehiläistarhaajan ammattitutkintoon valmistava koulutus Haapajärven ammatti-
opistolla mikäli kurssille saadaan tarpeeksi osallistujia. 
Lisätietoja: kouluttaja Kaija Tunkkari  kaija.tunkkari@gmail.com  0400 243658 tai 

koulutussuunnittelija  Riitta Uusivirta riitta.uusivirta@jedu.fi  p. 050 5168241 sekä
http://www.jedu.fi/haapajarvi-aikuiskoulutus
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Muista rekisteröityminen
Kaikkien mehiläistarhureiden on pitänyt rekisteröityä eläintenpitäjäksi ja rekisteröidä tarhapaikkansa
vuodesta 2012 alkaen. Viranomaiset alkavat kiristää asiassa kantojaan ja nyt viimeistenkin n syyt hoi-
taa rekisteröinnit kuntoon. Homma on helppo ja siihen tarjotaan apua. Lisätietoa Mehiläinen-lehdessä.
Ota tarvittaessa yhteyttä puheenjohtajaan tai sihteeriin.

PohMen historiaa
Yhdistys  kerää muistoja talteen mm. syksyn juhlassa esitettäväksi.  Jos sinulla on kuvia,  tekstiä  tai
muuta aineistoa, voit toimittaa ne sihteerille kopioitavaksi. Jos muistoja on vain mielessä, etkä saa niitä
paperille, ota yhteyttä sihteeriin, niin sovitaan haastattelusta!

Ilmoita sähköpostiosoitteesi jos sait tämän tiedotteen kirjeenä
Jäsenkirjeen postitus aiheuttaa yhdistykselle kustannuksia. Jos käytät sähköpostia, ilmoita osoitteesi
puheenjohtajalle. Sähköpostiin lähetetään jäsenkirjeen lisäksi mehiläishoitajaliiton tiedotteita ja muita
sellaisia ajankohtaistietoja, joita ei kirjeitse lähetetä. Jos sähköposti ei sinulle onnistu, jäsenkirje tulee
toki jatkossakin entiseen tapaan.

Johtokunnan puolesta

Puheenjohtaja Hannu Luukinen
040 8311 005, hannu@hannuluukinen.fi

Sihteeri Mika  Manninen
040 0155 229, mika.manninen@mail.suomi.net


