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Mukavaa alkanutta vuotta kaikille Pohjolan Mehiläishoitajien jäsenille!
Tässä jäsentiedotteessa on ajankohtaisia asioita ja kutsu Kevätkokoukseen.

KOKOUSKUTSU
Pohjolan Mehiläishoitajain kevätkokous pidetään MA 9.3 klo 18:00 Välivainion 
asukastuvalla Oulussa (Paulaharjuntie 22). Kokousasiakirjat ovat 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 2019 toimintakertomus,

5.   esitetään yhdistyksen tilit vuodelta 2019 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 johtokuntaan valittiin Pertti Harmaala Oulunsalosta, hän aloittaa toista 
kauttaan yhdistyksen puheenjohtajana. Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Hannu Luukinen 
Limingasta. Hannu toimii myös SML:n puheenjohtajana. Juha Vuorio Oulusta jatkaa 
rahastonhoitajana. Harri Lampinen Oulusta jatkaa sihteerinä. Johtokunnan muut jäsenet ovat Vesa 
Pentikäinen Kiimingistä, Karri Pyhtilä Kiimingistä ja Timo Hampinen Oulusta. Johtokunta on 
aloittanut toimintansa mm. jakamalla vastuut yhdistyksen tapahtumien järjestelyissä.      

Timo Hampinen on johtokunnan uusi jäsen, mehiläisalasta innostunut insinööri ja erämies. Timo on 
aloittanut tarhaamisen 2018 ja tarhat sijaitsevat Muhoksella. Timolla on nuoruuden intoa ja halua 
osallistua aktiivisesti mehiläisalan toimintaan, joka on tietysti meistä PohMe:laisista mukava asia.

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

Jäsenmaksu

Syyskokouksessa päätettiin PohMe jäsenmaksun alentamisesta 15€ sta 12€ oon. Jäsenmaksu sisältyy 
SML:n vuosimaksuun.

EKM-näytteet 

Viime syksynä kerätyt 13 tarhaajan hunajanäytteet on nyt tutkittu ja Ruokavirasto raportoi 100% puhtaat
näytteet.

Johtokunta on huolissaan EKM näytteiden pienestä määrästä. Vajaa 10% tarhaajista on toimittanut 
näytteitä PohMen kautta tutkittavaksi. EKM tutkimushan on yhden näytteen osalta ilmaista PohMen 
jäsenille. Toki osa on voinut toimittaa näytteensä suoraan Ruokavirastolle, Johtokunta toivoo 
aktiivisempaa osallistumista EKM testeihin.

Osto- ja myyntipalsta nettisivuilla

Muistattehan,  että  yhdistyksemme nettisivuilla  www.uaz.fi/pohme/  on 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 esitelmä ja vapaata 
keskustelua ajankohtaisista asioista. Maaliskuun alussa on kevätkokous esitelmineen. Mahdollisia 
lisätietoja kerhoilloista nettisivuillamme.

Kerhoillat:

12.2 klo 18:00, talvipäivän terveiset, Juha Vuorio

9.3 klo 18:00, kevätkokous, vierailija/Hannu Luukinen, kannattavuuslaskenta

3.4 klo 18:00, havaintotarhaus, Maritta Martikkala SML

5.5 klo 18:00, nikkarointi, Hannu Luukisen luona. Haurukyläntie 2

Parvityöryhmä

Kesän 2019 vilkkaan parveilun innoittamana olemme perustaneet parvityöryhmän. Pyrimme 
parantamaan työturvallisuutta ja jakamaan työkuormaa erityisesti hankalampien tapausten osalta. 
Turvavarusteisiin ym. kuluihin olemme varanneet myös hieman rahaa. Parvien kiinniottajilla on oma 
Whats up ryhmä millä parveilutehtäviä hoidellaan. Lähtökohtaisesti parven kiinniottaja saa parven 

http://www.uaz.fi/pohme


itselleen.  Parvien kiinniottajaksi voit ilmoittautua Johtokunnan jäsenille.

Mehiläishoidon peruskurssi

Pohjolan Mehiläishoitajat järjestää tuttuun tapaan mehiläishoitajain liiton mehiläistarhurin peruskurssin 
Oulussa. Kurssin luento-osa järjestetään huhtikuun aikana ja harjoitukset kesän aikana. Luennot 
pidetään Kestävän kehityksen keskuksella (Sorvarintie 18, 90530 OULU). Kurssille otetaan 
maksimissaan 30 osallistujaa.

Kurssi alkaa ma 6.4. klo 17 jatkuen maanantai- ja tiistai-iltaisin huhtikuun ajan. Kurssiin kuuluu myös 
käytännön harjoittelua mm. tarhakäynteinä, jotka järjestetään Oulussa ja lähikunnissa. Tarkempi 
aikataulu sovitaan ja ilmoitetaan kurssin alussa. Ajantasainen tieto kurssin aikataulusta ja hinnoista 
nettisivuillamme. Perhejäsen pääsee jäsenen mukana ilmaiseksi, mikäli kurssilla on tilaa. 
Ilmoittautumiset www.uaz.fi/pohme/ ;n kautta. Mainostakaa peruskurssia! Aiempina vuosina 
peruskurssilla olleet voivat osallistua maksutta virkistämään tietojaan luennoille ja harjoituksiin sikäli 
kun tilaa on. 

Ilmoita sähköpostiosoitteesi jos sait tämän tiedotteen kirjeenä

Jäsenkirjeen postitus aiheuttaa yhdistykselle ylimääräistä työtä ja 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 

Pertti Harmaala

040 678 1181, pertti.harmaala@gmail.com

http://www.uaz.fi/pohme/

