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KOKOUSKUTSU
Pohjolan Mehiläishoitajain kevätkokous pidetään ma 13.3. klo 18 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 2016 toimintakertomus,

5.   esitetään yhdistyksen tilit vuodelta 2016 ja tilintarkastajien niistä antama lausunto,

6.   päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,

7.   tiedotukset ja mahdolliset muut asiat

Kokouksen alussa kahvitarjoilu. Kokousesitelmänä Kaija Tunkkari puhuu pölytyspalvelusta, 
ammattitarhaajatutkinnosta ja ajankohtaisista asioista.

Tervetuloa! 
JOHTOKUNTA

Johtokunta järjestäytyi

Syyskokouksessa valittu johtokunta on aloittanut toimintansa mm. jakamalla vastuut yhdis-
tyksen tapahtumien järjestelyissä. Hannu Luukinen aloittaa neljättä kauttaan puheenjohta-
jana  ja  tarhaa krainilaisiaan Limingassa ja  Tyrnävällä  (http://hannuluukinen.fi).  Hannu on
SML:n johtokunnan jäsen ja nuorisotoimikunnan puheenjohtaja sekä vastaa yhdistyksemme
peruskurssin luennoista tänäkin vuonna. Juha Vuorio jatkaa rahastonhoitajana ja johtokun-
nan  jäsenenä  Vesa Pentikäinen Kiimingistä.  Yhdistyksen  varapuheenjohtajaksi  valittiin
Pertti Harmaala  Oulunsalosta, voit tutustua hänen mehiläistarhausta käsittelevään blogiin
osoitteessa http://mettispertti2.blogspot.fi/.

Johtokunnan uusia jäseniä ovat:

Heli Kylli Limingasta. Heli tarhaa krainilaisia omassa puutarhassa Limingan Ala-Temmek-
sellä. Heli on koulutukseltaan ravitsemusteknikko ja valmistuu pian puutarhuriksi. Mehiläis-
tarhausta on tarkoitus laajentaa tulevina vuosina ja yhdistää ravitsemus- ja puutarhataidot
hunajalla maustaen elintarvikkeiden jatkojalosteina.



Harri Lampinen Oulun kaakkurista valittiin yhdistyksen sihteeriksi. Harri tarhaa italialaisia
Utajärvellä  kesämökillään.  Häntä  kiinnostaa  kuinka  mehiläistarhausta  voisi  digitalisoida.
Kaikki siihen liittyvät ideat ovat tervetulleita. Tulevina vuosina tarhausta on tarkoitus hiukan
laajentaa siten että se tuo mukavasti vastapainoa työlle.

Karri Pyhtilä aloitti mehiläistarhauksen keväällä 2014 Pohmen järjestämällä mehiläishoidon
peruskurssilla. Karri asuu Kiimingin Alakylässä missä myös hänen mehiläistarhansa sijaitse-
vat. Puutarhassa ja parilla muulla tarhapaikalla pörisevät italialaiset leidit.

Aiemmin yhdistyksen sihteerinä ja tautivastaavana toiminut  Mika Manninen jatkaa johto-
kunnan ulkopuolisena tautiasioista vastaavana.

Johtokunnan jäsenten kuvat ja yhteystietoja netissä www.uaz.fi/pohme.

Viime vuoden toiminta

Mennyt toiminta käydään läpi kevätkokouksessa. Ilmoita, jos olit hunaja- tai mehiläisasioissa
julkisuudessa, esim. lehdessä tai radiossa. Pienetkin jutut kannattaa mainita, niin ne jäävät
historiaan.

Kerhoillat

Suositut mehiläishoitajien kokoontumiset jatkuvat säännöllisesti. Kerhoillat to 9.2. ja ti 4.4. klo
18 Välivainion asukastuvalla Oulussa (Sorvarintie 18). Kerhoilloissa pullakahvit vapaaehtoi-
seen hintaan sekä lyhyt esitelmä ja vapaata keskustelua ajankohtaisista asioista. Maaliskuun
kerhoillan tilalla kevätkokous esitelmineen. Toukokuun käytännönläheinen kerhoilta pe 19.5
Oulunsalossa Pasi Toppilan pihalla. Mahdollisia lisätietoja kerhoilloista nettisivuillamme.

Askarteluilta

Pasi Toppila järjestää to 2.2. klo 18 alkaen askarteluillan kotonaan Oulunsalossa osoitteessa
Pajulantie 6. Kasataan kehiä ja porinoidaan. Voit tuoda omat kehälistat tai ostaa niitä Pasilta
päivän hintaan. Mukaan saa tulla vaikkei aikoisi kehiä naulatakaan. Tilaisuudessa esitellään
myös vahapohjukkeen kiinnittäminen "akkulaturin" sähkövirtaa käyttämällä.

Kevätretki

Viimevuotiseen tapaan olemme järjestämässä mehiläishoitajien kevätretkeä touko-kesäkuun
vaihteeseen. Matkan on tarkoitus suuntautua Ruotsin puolelle. Lisätietoa lähempänä kerhoil-
loissa ja nettisivuilla. 

http://www.uaz.fi/pohme


Kiinnostaako mehiläistarhaajan ammattitutkinto?

Mehiläistarhaajan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjolla Haapajärven ammatti-
opistolla. Lisätietoja: kouluttaja Kaija Tunkkari  kaija.tunkkari@gmail.com  0400 243658 tai
koulutussuunnittelija  Riitta  Uusivirta  riitta.uusivirta@jedu.fi  p.  050  5168241  sekä
https://www.jedu.fi/koulutus/mehilaistarhaajan-ammattitutkinto/1074

Mehiläishoidon peruskurssi

Pohjolan Mehiläishoitajat järjestää mehiläishoitajain liiton mehiläistarhurin peruskurssin Ou-
lussa. Kurssin luento-osa järjestetään maaliskuun aikana ja harjoitukset kesän aikana.

Luennot pidetään Kestävän kehityksen keskuksella (Sorvarintie 18, 90530 OULU).

Kurssi alkaa ma 6.3. klo 17 jatkuen maanantai- ja torstai-iltaisin maaliskuun ajan. Kurssiin
kuuluu myös käytännön harjoittelua mm. tarhakäynteinä, jotka järjestetään Oulussa ja lähi-
kunnissa. Tarkempi aikataulu sovitaan ja ilmoitetaan kurssin alussa. Ajantasainen tieto kurs-
sin aikataulusta ja hinnoista nettisivuillamme.

Perhejäsen pääsee jäsenen mukana ilmaiseksi, mikäli kurssilla on tilaa. Ilmoittautumiset pu-
heenjohtajalle sähköpostitse. (hannu@hannuluukinen.fi)

Kerro kurssista eteenpäin, jotta kaikki kiinnostuneet saavat tiedon!

Aiempina vuosina peruskurssilla olleet voivat osallistua maksutta virkistämään tietojaan luen-
noille ja harjoituksiin jos tilaa on. Ilmoittaudu etukäteen puheenjohtajalle.

Myytävänä

Pasi Toppila myy kehälankarullia 1kg/15 €. 050-3092510.

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 si-
nulle onnistu, jäsenkirje tulee toki jatkossakin entiseen tapaan.

Johtokunnan puolesta

Puheenjohtaja Hannu Luukinen

040 8311 005, hannu@hannuluukinen.fi

https://www.jedu.fi/koulutus/mehilaistarhaajan-ammattitutkinto/1074

