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YHDISTYKSEN TOIMINTA-AJATUS
Alueellisena mehiläishoitajayhdistyksenä Pohjolan Mehiläishoitajat tukee 
jäsenistönsä harrastusta tarjoten koulutusta ja järjestämällä jäsenille 
kokoontumismahdollisuuksia.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET JA TOIMINNAN TAVOITTEET (1-5)

Painopistealue Tavoite ja toimenpiteet
Tuotanto ja 
kannattavuus 

Tutustuminen paikallisten tarhureiden tarhoilla, 
emonkasvatus tarha (n. 2 – 3 tarhaa).

Hunajan kulutus 
ja laatu Yhdistyksen oma hunajakilpailu.

Mehiläisten 
terveys, 
hyvinvointi
ja tuottavuus

Talvitappioiden vähentäminen: Neuvotaan vastaamaan 
talvitappiokyselyyn. Käydään läpi kyselyn palaute.
EKM-näyte sisältyy jäsenmaksuun: Näytteiden 
yhteislähetys, yhdistyksen kustannuksella.
Punkintorjuntamenetelmäkoulutus kerhoillan aiheena tai 
esittäminen käytännössä. SMLstä luennointia erilaisesta 
torjuntamenetelmistä ja näytös torjuntojen käytöstä 
pesäkalustolla.
Pyritään tekemään keväällä kerhoilta tai kaksi, missä 
tutkitaan kuolleita pesiä (etänä kuvattu). 

Emon kasvatus ja
jalostus 

Omatoimisen emonkasvatuksen kouluttaminen
Tutustuminen emonkasvatustarhalle

Alan jatkuvuus, 
nuorisotoiminta 

Peruskurssi n.1.3. - 31.8. 
Perhejäsenyyttä tuetaan edelleen
Nuoria peruskurssille: Mainostetaan kurssia koululaisille 
maatalous- ja puutarha-alan ammattikouluissa, 
yliopistolla
Kouluvierailut (ml. päiväkodit ja esikoulut). 
Kouluvierailuiden vetäminen esim. yhtenä kerhoillan 
aiheena.
Maailman mehiläispäivä 20.5.2022 (vk 22-23, 
medianäkyvyyttä)



Parveilu 

Koulutus parveilun syyt ja parveilun estäminen. 
Peruskurssin yhteyteen aiheella koulutusilta 
lentomehiläisten harhautus, parveiluestotoimet. 
Esitetään, että hukkaan menneistä parvenhakureissuista 
korvattaisiin kuluja. PohMen parvityöryhmä jatkaa 
toimintaa. Parvisovelluksen käyttöön kannustetaan 
www.mehiläisparvet.fi ja viestintä ”mattimeikäläisille” 
sekä Maailman mehiläispäivän yhteydessä pidetään 
näkyvillä asiaa. Selvitetään talkoovakuutuksen 
soveltuvuus parveilutilanteisiin ja hankitaan, kunnes SML 
hankkii jäsenille vastaavan.

Tilastointi 

Jäsenkysely peruskursseille 10 viime vuoden aikana 
osallistuneille. Hankkiiko joskus mehiläisiä, tarhaako 
vielä. Miksi on lopettanut toiminnan. Oletko osallistunut 
Pohme:n kerhoiltoihin. 
Kysely vuoden 2022 aikana, että millaista toimintaa tai
koulutusta alueelle haluaisit. Jäsenkyselyihin osallistujille 
arvottavaksi palkinto, kannustimeksi. Jäsenkyselyn 
tulosten esittely ja analysointi.

Yhdistyksen muu 
toiminta 

Kesäretki, sisältää emonkasvatustarhalle tutustumisen. 
Komppa-Seppälän toimintaan tutustuminen yhtenä 
vaihtoehtona. Pohjolan hunajan toimintaan 
tutustuminen.
Kerhoillat ja niiden kehittäminen, esim. etäyhteyksien 
avulla.

SMLstä saadaan sovittaessa maksutta 9 tuntia 
koulutuksia. Pyritään hyödyntämään näitä.
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Talousarvio 2022

TULOT MENOT
Jäsenmaksut 12x125 1500 Postitus- ja tiedotuskulut 100
  Pankkikulut 100
  Kokous- ja kerhokulut 500
 Johtokunnan kokouskulut 150
 Matka- ja liittokokouskulut 450
 EKM-analyysit 200
  Parveilukulut 200
Peruskurssitulot 700 Peruskurssimenot 400
Retkitulot 600 Retkikulut 600
  Muut kulut 100
YHTEENSÄ 2800 YHTEENSÄ 2800


