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Mukavaa alkukesää ja kansainvälistä mehiläispäivää (20.5) kaikille, mehiläiset mukaan luettuna. 
Tässä jäsentiedotetta ajankohtaisista aiheista. 
 

 
 

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.  

Toukokuun kerhoilta: tiistaina 25.5 klo 18, pesän käsittely ja siirtäminen, Pertti Harmaala. Paikkana 

Kirkkoväärtintie 3, Oulunsalo. Tilaisuus myös videoidaan ja linkki tulee näkyville kotisivuillemme. Timo Hampinen 

on lupautunut videoimaan. 

Muistutamme myös maailman mehiläispäivästä 20.5, ja suosittelemme jäseniämme kutsumaan naapureita ja 

tuttavia tutustumaan tarhoihimme. 

Pesärekisteri 

Muistattehan, että mehiläishoitajan tulee ilmoittaa tarhapaikkansa ao. kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 

Ilmoituksessa kerrotaan pesien määrä kohdassa ”eläinmäärä”. Kannattaa ilmoittaa enimmäisluku. Ohessa linkki 

lomakkeeseen: 

https://www.mehilaishoitajat.fi/@Bin/8009312/ilmoitus-ja-ohje_elainten_pitopaikat_04.09.2020fipdf.pdf 

Itse tein alkuvuonna päivityksiä tarhapaikkoihini Oulun maaseutupalvelujen kautta ja sujui varsin helposti. 

Ohessa linkki ruokaviraston sivuilla oleviin kuntien yhteystietoihin: 

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/yhteystiedot/hae-kumppanit/ 

Tautitilanne 

Yhdistys maksaa jäsenille yhden EKM-näytteen vuosittain. Samalla muistutamme, että pesien rekisteröiminen on 

mm. edellytys, jotta ruokavirasto ylipäätään alkaa ottamaan näytteitä. Yhdistys suosittaa pesäkaupoissa alle 

vuoden ikäistä negatiivista EKM-näytettä. 

https://www.mehilaishoitajat.fi/@Bin/8009312/ilmoitus-ja-ohje_elainten_pitopaikat_04.09.2020fipdf.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/yhteystiedot/hae-kumppanit/


COLOSS-talvitappiokysely 2021 

Mehiläishoitajaliiton sivulta löytyy linkki oheiseen kyselyyn. Toivottavasti mahdollisimman moni vastaa, niin 

saamme tietoa omankin alueemme tilanteesta. Kyselyyn tulisi vastata 13.6 mennessä. 

https://www.mehilaishoitajat.fi/mehilaishoitajille/coloss-talvitappiokysely-2021/ 

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. Ilmoitukset säilytetään puoli vuotta, jos 

ilmoittaja ei itse ota ilmoitusta pois. 

Mehiläishoidon peruskurssi 

Tänä vuonnahan ei ollut varsinaista peruskurssia, vaan pidämme syyskuussa tietoiskun alasta kiinnostuneille. 

Lisää tietoa laitamme kotisivujen lisäksi myös Pohjois-Suomen mehiläishoitajat facebook-sivulle. 

Parvityöryhmä 

Yhdistyksellä on parvitoimintaan keskittynyt WhatsApp-ryhmä. Jos jäsenyys kiinnostaa, niin kuka tahansa 

johtokunnan jäsen lisää sinut pyynnöstäsi mukaan. 

Perinteellinen kesätapahtuma 

Perinteellinen kesätapahtuma pidetään lauantaina 10.7 klo 12–17.  Ohjelmana on vierailut Pohjolan Hunaja 

Osuuskunnan linkoomossa, osoite Kiiskiläntie 7C, Liminka. Vierailemme lisäksi läheisellä mehiläistarhalla 

tutustumassa karhuaitaan. Tuolta jatkamme parin kilometrin päässä olevaan Kukka- ja eläinpuisto Escurialiin. 

Osoite Paavolantie 83C, Liminka. Escurialin osuus alkaa arviolta klo 15, yhdistys vastaa sisäänpääsymaksusta; 

paikalla naposteltavaa, makkaran paistoa ja virvokkeita. Vapaaehtoiset ilmoittautumiset voi lähettää 

puheenjohtajalle, vaikka tekstiviestinä. 

Johtokunta 

Muistiksi vielä johtokunnan jäsenet ja toimihenkilömme (yhteystiedot kotisivuillamme): 

 - Juha Vuorio, puheenjohtaja 

 - Pertti Harmaala, varapuheenjohtaja 

 - Timo Hampinen, sihteeri 

 - Hannu Luukinen, rahastonhoitaja (myös liiton puheenjohtaja) 

 - Karri Pyhtilä, yhdistyksen tautivastaava 

 - Harri Lampinen (myös liiton johtokunnan jäsen) 

 - Mari Tuokkola 

Ilmoita sähköpostiosoitteesi, jos sait tämän tiedotteen kirjeenä 

Jäsenkirjeen postitus aiheuttaa yhdistykselle ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Jos sait tämän kirjeenä, mutta 

käytät sähköpostia, niin ilmoita osoitteesi puheenjohtajalle. Sähköpostiin lähetetään jäsenkirjeen lisäksi myös 

mehiläishoitajaliiton tiedotteita ja muita ajankohtaistietoja. Jos sähköposti ei sinulle onnistu, niin jäsenkirje tulee 

toki jatkossakin entiseen tapaan. 

Johtokunnan puolesta 

Puheenjohtaja 

Juha Vuorio 

 040 500 6955, jjvuorio@gmail.com 

https://www.mehilaishoitajat.fi/mehilaishoitajille/coloss-talvitappiokysely-2021/
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