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Mukavaa loppukesää ja alkavaa syksyä. Tässä jäsentiedotetta ajankohtaisista aiheista sekä 
syyskokouskutsua. 
 

 
 

 

Syyskokouskutsu 

Pohjolan Mehiläishoitajat ry sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 28.10.2020 klo 18 alkaen 

Oulussa Välivainion asukastuvalla (Paulaharjuntie 22). Noudatamme koronaohjeita ja pyrimme 

tarvittaessa mahdollistamaan etäyhteyden Google Meet -järjestelmällä. Katso sivuiltamme tarkemmat 

ohjeet kokousjärjestelyistä. 

Kokouksessa käsitellään 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 joka toinen vuosi johtokunnan puheenjohtaja, 

9) suoritetaan hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali, 

10) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja 
hallintoa, 

11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
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Hunajakisa syyskokouksessa 

Tuo syyskokoukseen vähintään 200 g 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. Karri Pyhtilältä on 

kerhoillassa mahdollista ostaa SML:n hunajakisaan kelvollisia lasipurkkeja. 

 

Esikotelomätänäytteet 

Jäsenmaksuumme kuuluu yksi ilmainen EKM-analyysi. Tuo hunajanäyte (iso ruokalusikallinen riittää) 

syyskokoukseen. Näytteen voi laittaa mihin tahansa puhtaaseen purkkiin. Erittäin tärkeää on mainita 

tarhan pitopaikkatunnus tai osoite ja sijaintikunta. Tarhan tulee olla rekisteröity. EKM-näytteiden 

keräämisestä ja lähettämisestä vastaa Karri Pyhtilä.  

https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/elaintautitutkimukset/naytteenotto-ohjeet/mehilaiset/ 

Kerhoillat 

Kerhoillat pyritään järjestämään syyskaudella perinteellisenä kokouksena tutussa osoitteessa 

Paulaharjuntie 22 Välivainion asukastuvalla. Noudatamme tietenkin koronaohjeita ja pyydämme 

tarkastamaan kerhoiltojen järjestelyt sivuiltamme. Pyrimme myös tiedottamaan asioista Pohjois-Suomen 

mehiläishoitajat FB-sivulla. Kerhoiltojen ohjelmassa yleensä lyhyt esitelmä ja vapaata keskustelua 

ajankohtaisista asioista. Lokakuussa syyskokous korvaa kerhoillan.  

Syyskuun kerhoilta tiistaina 14.9.2021 klo 18. Aiheena hunajan markkinointi ja viestintä kuluttajille ja 

erilaisten hunajatuotteiden mahdollisuudet. Mari Tuokkola alustajana. 

Marraskuun kerhoiltana talveutuksen onnistuminen, ajankohtana tiistai 16.11, Pertti Harmaala alustaa.  

Joulukuun kerhoilta tiistaina 14.12, aiheena todennäköisesti yhdistyksen toiminnan kehittäminen, Juha 

Vuorio alustaa. 

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/ 
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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 julkaisemme syys-lokakuussa videoidun tietoiskun 

alasta kiinnostuneille. Lisää tietoa laitamme kotisivujen lisäksi myös Pohjois-Suomen mehiläishoitajat 

facebook-sivulle. 

 

Johtokunta 
Muistiksi vielä johtokunnan jäsenet ja toimihenkilömme: 

 - Juha Vuorio, puheenjohtaja 

 - Pertti Harmaala, varapuheenjohtaja 

 - Timo Hampinen, sihteeri 

 - Hannu Luukinen, rahastonhoitaja (myös SML:n puheenjohtaja) 

 - Karri Pyhtilä, yhdistyksen tautivastaava 

 - Harri Lampinen (myös SML:n johtokunnan jäsen) 

 - Mari Tuokkola 

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

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 
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