
Pohjolan Mehiläishoitajat ry  Pöytäkirja 
Johtokunnan kokous 

Aika ja paikka: 16.10.2016 klo 18:05 – 19:45, Toppilalla,  

Läsnä:  Luukinen, Manninen, Toppila, Vuorio, Harmaala 

1§ Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05. 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3§ Työjärjestys 

Puheenjohtajan laatima asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

4§ Liiton tiedotusasiat 

SML:n johtokuntaan valitaan 4 jäsentä, Pohmella on käytettävissään 6 ääntä. 

5§ Pohmen jäsenmäärä 

 15.10.2016 Pohmella oli ensisijaisia jäseniä 159 henkilöä ja perhejäseniä 8 henkilöä. 

6§ Talous 

 Messutapahtuma onnistui ja tulot ja menot on kirjattu tilikirjaan. Taloustilanne 
näyttää kehittyvän positiivisesti, mutta Pohmen 50v juhlista tulee vielä kuluja.   

7§ Pohme 50v juhlat 

Juhla pidetään Valkean kokoustiloissa 19.11.2016 klo 19:30 alkaen. Tilaisuudessa 
tarjotaan vieraille kakkukahvit á 8€/henk, joten kokonaisuutena arvioidaan syntyvän 
noin 1000e kuluerä, riippuen vieraiden määrästä.  

8§ Pohmen syyskokous 

Syyskokous pidetään Artturintuvalla 7.11. klo 18 alkaen. Manninen ja Luukinen laatii 
kutsun. Kutsu on seuraavassa jäsenkirjeessä. Manninen tulostaa asialistasta, 
toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta kokoukseen 25 kopiota. Tilaisuuden 
yhteydessä hunajakilpailu, jonka toteutuksesta vastaavat Harmaala ja Toppila. 
Voittaja pääsee SML:n maakuntasarjan hunajakisaan ja Pohmen kustannuksella 
osallistuu myös haluamaansa "yksilösarjaan". Syyskokouksessa hunajista otetaan 
EKM-näytteitä lähetettäväksi "ryhmäanalyysiin".   

 
 



9§ Johtokunnan erovuoroiset jäsenet 

Syyskokouksessa erovuoroisia ovat Ahti Lepistö, Mika Manninen ja Pasi Toppila. 
Suositetaan, että mikäli haluaa jättäytyä pois, niin etsii ehdokkaan tilalle.  
 

10§ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 

Toimintasuunnitelmassa hyvin samaan tapaan kuin edellisinä vuosina. Noudatetaan 
SML:n suosituksia.  
- pölytys ja kannattavuus 
- koulutus ja vienti => syksyllä messut jos on hunajaa, lisäksi nettikauppakoulutus. 
Kesäpäivätapahtumaan esim. hygieniapassikoulutus. 
- terveys, hyvinvointi ja tuottavuus => talvitappio liiton kysely, EKM näytteet, 
varroa-vapaa-alue tutkimus, Hunajakilpailu (laatu) 
- nuorisotoiminta => 4H-metsäpäivä ja kouluvierailut 
- muu toiminta => retki ruotsiin napapiiriläisten ja mahdollisesti muidenkin 
yhdistysten yhetistyönä. Kerhoillat 4 syksyllä ja 5 keväällä, yhetiskyydit liiton 
tilaisuuksiin, jäsenkyselyt, vähintään 2 jäsenkirjettä (sisältää kutsut kevät ja 
syyskokoukseen).  Messukalustoa kehitetään. "kiertopesä peruskurssilaisille" samoin 
kuin 4H-vasikka esim 5kpl, ajatusta kehitellään. 

11§ POHME 50v juhlavalmistelua 

Ohjelma runko Pohmen 50v juhlaan: musiikki, alkupuhe Hannu, SML:n 
puheenvuoro, huomionosoitukset , (mahdollisesti musiikki/komedia) ja 
maakuntalaulu. Kahvitarjoilu. 

Pohme huomioi kunniakirjoin seuraavat tarhaajat, Mikko Pasma, Raimo Tervola, 
Taipaleenmäki Jaana ja Erkki, Juha Vuorio, Ahti Lepistö, Minna Jalo, Anneli 
Hynninen, Pohjolan hunajaosuuskunta ja läänineläinlääkäri. 

Puheenjohtaja laittaa huomionositusten saajille kutsun tilaisuuteen sähköpostilla. 

12§ Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:45. 
 
Oulussa     .     . 2016  

  

_______________________ _____________________ __________________ 

Hannu Luukinen  Mika Manninen  Pertti Harmaala 

______________________ _____________________  

Juha Vuorio  Pasi Toppila  


