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KOKOUSKUTSU
Pohjolan Mehiläishoitajain kevätkokous pidetään ti 13.3. klo 18 Välivainion asukastuvalla 
Oulussa (Paulaharjuntie 22). 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 2017 toimintakertomus,

5.   esitetään yhdistyksen tilit vuodelta 2017 ja tilintarkastajien niistä antama lausunto,

6.   päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,

7.   tiedotukset ja mahdolliset muut asiat

Kokousesitelmä ja kahvitarjoilu. 

Tervetuloa! 
JOHTOKUNTA

Johtokunta järjestäytyi

Syyskokouksessa yhdistyksen johtokunnan erovuoroiset valittiin jatkamaan edelleen. Johto-
kunta on aloittanut toimintansa mm. jakamalla vastuut yhdistyksen tapahtumien järjestelyis-
sä.  Hannu Luukinen jatkaa neljättä kauttaan yhdistyksen puheenjohtajana, vuoden alusta
myös Suomen Mehiläishoitajain Liiton puheenjohtajana. Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi
valittiin Pertti Harmaala Oulunsalosta. Juha Vuorio Oulusta jatkaa rahastonhoitajana. Har-
ri Lampinen Oulusta on sihteeri. Johtokunnan muut jäsenet ovat Vesa Pentikäinen Kiimin-
gistä, Heli Kylli Limingasta ja Karri Pyhtilä Kiimingistä.

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

EKM-näytteet puhtaita

Viime syksynä kerätyt hunajanäytteet on nyt tutkittu ja Evira totesi kaikki puhtaiksi esikotelo-
mätäitiöistä. Yleisesti  tiedetään, että yhdistyksemme alueella esiintyy aika vähän EKM:ää,
mutta ollaanpa silti aina tarkkana, ettei tauti pääse yllättämään: Talvella kuolleet pesät vie-
dään heti pois tai suljetaan, etteivät muut mehiläiset pääse niistä mitään hakemaan. Vanhat
kakut sulatetaan. Joka pesän koko sikiöala tutkitaan vähintään kerran kesässä kauttaaltaan
oireita etsien. Säännöllinen saneeraus vaikkapa parin vuoden välein on hyvä käytäntö.  Sa-
mat ohjeet pätevät toki moneen muuhunkin vitsaukseen. Lisäksi on syytä muistaa, että mehi-
läisten jalostus ja siihen kiinteästi liittyvä arvostelu tuottavat tuloksia hitaasti mutta varmasti.



Uusi osto- ja myyntipalsta nettisivuilla

Yhdistyksemme nettisivuilla  www.uaz.fi/pohme/  on nyt uusi Tori-osio, johon kaikki voivat
vapaasti jättää mehiläisten, kaluston ja tarvikkeiden osto- ja myynti-ilmoituksia.

Kerhoillat

Suositut  mehiläishoitajien  kokoontumiset  jatkuvat  säännöllisesti  Välivainion  asukastuvalla
Oulussa. Kerhoilloissa yhdistys tarjoaa ilmaiset pullakahvit. Ohjelmassa yleensä lyhyt esitel-
mä ja vapaata keskustelua ajankohtaisista asioista. Maaliskuun kerhoillan tilalla kevätkokous
esitelmineen. Mahdollisia lisätietoja kerhoilloista nettisivuillamme.

Kerhoillat:
12.2. klo 18 aiheena kouluvierailut ja kuhnuritoukat
13.3. klo 18 kevätkokous ja esitelmä.
12.4. klo 18 aiheena tarhauksen aloittaminen ja kannattavuuslaskelmat
19.4. Maailman mehiläispäivä kauppakeskus Valkeassa.

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 tiistai-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 ilmaisek-
si, mikäli kurssilla on tilaa. Ilmoittautumiset nettisivujen kautta.

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.

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.f


