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Kuivuudesta huolimatta hunajakesä oli alueellamme hyvä ja hunajaa on varastoissa nyt reilusti. Onneksi hunaja säilyy hyvin, joten ei ole mitään syytä yrittää hävittää hunajaa hintaa laskemalla. Aika
tavaran kaupitsee ja katovuosia on varmasti tulossa.
Sadonkorjuun jälkeen alkavat taas kuukausittaiset kerhoillat, liiton tapahtumat ja muu talvisempi
toiminta. Suosittelemme osallistumaan yhdistyksen tapahtumiin. Niissä tapaat paikallisia tarhureita
ja saat kokemuksia, vinkkejä ja ideoita mehiläistarhaukseesi. Liiton tapahtumista saat tietoa Mehiläinen-lehdestä ja SML:n nettisivuilta www.mehilaishoitajat.f. Syksyn päätapahtuma on tietysti sadonkorjuuseminaari Turussa marraskuussa. Turkuun ollaan menossa jonkinlaisella porukalla. Tästä
saat tietoa kerhoilloissa ja syyskokouksessa.
Yhdistyksen jäsenkysely
Nettisivuillemme www.uaz.f/pohme/ on avattu jäsenkysely. Kyselyllä kartoitetaan mm. satotilannetta ja toiveita yhdistyksen toiminnan kehittämisestä. Käy vastaamassa kyselyyn! Kooste vastauksista esitellään syyskokouksessa. (Suora linkki kyselyyn https://f.surveymonkey.com/r/J2TG57T)
Kutsu syyskokoukseen
Pohjolan Mehiläishoitajat ry sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 5.11.2018 klo 18
alkaen Oulussa Välivainion asukastuvalla (Paulaharjuntie 22).
Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat,
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3) vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
4) määrätään yhdistyksen jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle,
5) päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelman hyväksymisestä,
6) hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio,
7) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot, matkakorvaukset sekä
tilintarkastajien palkkio,
8) valitaan hallituksen puheenjohtaja
9) suoritetaan hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali,
10) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa,
11) valitaan kokousedustajat Suomen Mehiläishoitajain Liiton vuosikokoukseen
Kokouksen jälkeen vieraileva luennoitsija SML:stä.
Hunajakisa 9.10. kerhoillassa
Tuo kerhoiltaan vähintään 200g pohjoissuomalaista hunajaasi myyntipakkauksessa. Valmistaudu lyhyesti kertomaan, mistä kasveista tai maastosta hunaja on peräisin ja miten hunaja on käsitelty. Voit
osallistua vertailuun useammalla erilaisella hunajalla. Hunajien laatua, makua ja ominaisuuksia vertaillaan. Parhaat hunajat palkitaan ilmaisella osallistumisella Suomen paras hunaja -kilpailuun.
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Esikotelomätänäytteet
Jäsenmaksuun kuuluu yksi ilmainen esikotelomätäanalyysi. Tuo hunajanäyte (iso ruokalusikallinen
riittää) kerhoiltoihin. EKM-näytteistä vastaa Karri Pyhtilä. (karri.pyhtila@gmail.com, 0407350873)
Mehiläishoitajien kerhoillat Oulussa
Kokoontumiset järjestetään Välivainion asukastuvalla (Paulaharjuntie 22) klo 18-19.30. Kerhoiltoihin
on vapaa pääsy kaikille mehiläishoitajille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Ohjelmassa esitelmiä, keskustelua ja kuulumisten vaihtoa sekä ilmaiset pullakahvit.
-to 13.9. puhutaan hunajan hinnoittelusta ja muista ajankohtaisista asioista Hannun johdolla.
-ti 9.10. Hunajakisa Vesan ja Karrin vetämänä.
-ma 5.11. yhdistyksen syyskokous ja vieraileva puhuja.
-ma 3.12. Ilta Helin johdolla.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi jos sait tämän tiedotteen kirjeenä
Jos käytät sähköpostia, ilmoita osoitteesi sihteerille.
Terveisin Pohjolan Mehiläishoitajat ry johtokunta
puolesta
Puheenjohtaja Hannu Luukinen
Sihteeri Harri Lampinen
040 8311 005, hannu@hannuluukinen.f 050 407 2335, hh.lampinen@gmail.com
Pohjolan mehiläishoitajat netissä: www.uaz.fi/pohme

