
Pohjolan Mehiläishoitajat ry  JÄSENTIEDOTE  1 / 2021 
      18.1.2021 

 
 

Mukavaa alkanutta vuotta kaikille jäsenillemme! 
Tässä jäsentiedotteessa on ajankohtaisia asioita ja kutsu kevätkokoukseen. 
 

 
 

 

KOKOUSKUTSU 

Pohjolan Mehiläishoitajain kevätkokous pidetään Ti 16.3 klo 18:00 etäkokouksena. Kokousasiakirjat 
ja linkki etäkokoukseen ovat n. viikkoa aiemmin nähtävillä kotisivuillamme 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 2020 toimintakertomus, 

5.   esitetään yhdistyksen tilit vuodelta 2020 ja tilintarkastajien niistä antama lausunto, 

6.   päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä, 

7.   tiedotukset ja mahdolliset muut asiat 

Tämän jälkeen kokousesitelmänä mehiläishoidon neuvoja Maritta Martikkala kertoo mehiläisten 
taudeista ja torjuntamenetelmistä. 
 
Tervetuloa! 
 
 JOHTOKUNTA 

 

Johtokunta järjestäytyi 

Syyskokouksessa yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Juha Vuorio Oulujoen Kirkkokankaalta. 

Johtokunta valitsi yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Pertti Harmaalan Oulunsalosta. Hannu Luukinen Limingasta 

valittiin rahastonhoitajaksi ja tilinpitäjäksi. Hannu toimii myös mehiläishoitajaliiton puheenjohtajana. Timo 

Hampinen Oulusta valittiin uudeksi sihteeriksi. Uutena johtokunnan jäsenenä aloitti Mari Tuokkola Oulusta. 

Johtokunnan muut jäsenet ovat Karri Pyhtilä Kiimingistä ja Harri Lampinen Oulusta. Harrihan valittiin viime 

syksynä myös Liiton johtokuntaan. Johtokunta on aloittanut toimintansa mm. jakamalla vastuut yhdistyksen 

tapahtumien järjestelyissä. 



Mari Tuokkola on johtokunnan uusi jäsen ja kertoo innostuneensa miehensä kanssa mehiläisten hoidosta vuonna 

2018. ”Tarhat sijaitsevat Paavolassa ja sen lähialueilla. Meillä on oma tuotemerkki ja kova into oppia alasta 

jatkuvasti lisää. Olen Oulun seurakuntayhtymässä Kirkon keskusteluavun toiminnanohjaaja sekä 

yhteisötyöntekijä. Mehiläistenhoito on mukava ja mielenkiintoinen harrastus ja vastapaino työlle.” 

Johtokunnan jäsenten kuvat ja yhteystietoja kotisivuillamme. 

Jäsenmaksu 

Syyskokouksessa päätettiin pitää yhdistyksemme jäsenmaksu 12 eurossa. Jäsenmaksu sisältyy 

mehiläishoitajaliiton lähettämään vuosilaskuun. 

Osto- ja myyntipalsta nettisivuilla 

Muistattehan, että yhdistyksemme kotisivuilla www.uaz.fi/pohme/ on Tori -osio, johon kaikki voivat vapaasti 

jättää mehiläisten, kaluston ja tarvikkeiden osto- ja myynti-ilmoituksia. 

Kerhoillat 

Kerhoillat järjestetään kevätkaudella etäkokouksena. Ohjeet ja lisätietoja kotisivuillamme, pyrimme myös 

tiedottamaan asioista Pohjois-Suomen mehiläishoitajat FB-sivulla. Kokoontumiset Välivainion asukastuvalla 

(Paulaharjuntie 22) ovat nyt korona-aikana tauolla. Kerhoiltojen ohjelmassa yleensä lyhyt esitelmä ja vapaata 

keskustelua ajankohtaisista asioista. Maaliskuussa kevätkokous korvaa kerhoillan.  

Kerhoillat: 

26.1 klo 18:00, hunajan kauppakunnostus, Timo Hampinen 

23.2 klo 18:00, emonkasvatusta teoriassa, Hannu Luukinen 

16.3 klo 18:00, kevätkokous, Maritta Martikkala mehiläisten tautitilanne ja niiden torjunnat, Juha Vuorio 

26.4 klo 18:00, kaluston huolto ja vahan sulatus, Hannu Luukinen 

vko 21 klo 18:00, pesän käsittely ja siirtäminen, Pertti Harmaala 

Mehiläishoidon peruskurssi 

Tänä vuonna emme järjestä varsinaista peruskurssia vaan todennäköisesti syksyllä pienemmän tietoiskun alasta 

kiinnostuneille.  

Perinteellinen kesätapahtuma 

Tarkoitus on järjestää yhteinen tutustumismatka johonkin kohteeseen Keski-Suomen leveyspiirille esimerkiksi 

emonkasvatuksen puitteissa. Jos tällainen ei onnistu, niin sitten pyritään järjestämään kesätapahtuma Oulun 

seudulla. Ajankohdaksi suunnitellaan heinäkuuta. 

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 

Juha Vuorio 

 040 500 6955, jjvuorio@gmail.com 


