
 

Pohjois-Karjalan mehiläishoitajat ry 

Johtokunnan kokous     11.2.2020 

Läsnä: Taito Martiskainen, Piia Soininen, Emilia Rösch, Arto Lajunen, Piia Mikkonen, Jukka Timonen, Paula 

Puolakanaho, Marja Kolström 

 

Tiedotus 

Johtokunnan asioita alustetaan what’s app ryhmässä (esim. kokousajankohdat), muutoin tiedotus 

sähköpostin kautta. 

Nettisivuille johtokunnan pöytäkirjat, jotta tieto toiminnasta leviää. Piia Mikkonen hoitaa jatkossa 

nettisivujen päivitystä. 

Facebook ryhmää hyödynnetään myöhemmin. Emilia Rösch lupautui alustavasti hoitamaan facebook 

päivityksiä. 

Muistutellaan hankkeiden ja liiton tapahtumista PK jäsenistöä; esim. mahdollisuus yhteiskyytien 

järjestelyihin 

Jäsenasiat; yhteystietojen muutokset ilmoitettava suoraan liittoon, jolloin tiedot päivittyvät myös 

yhdistyksille 

Mehiläishoitokirjat 

Houkuttelu liiton ja yhdistyksen jäseneksi peruskurssien kävijöille – Jaana Nikkilän kautta 

 

Tapahtumat 

Vahaliinojen tekeminen mahdollisesti lykkääntyy helmikuulta. 

Tilaisuus ma 23.3.2020 vuosikokous ja vienti-info 

- vienti-info klo 17-19, esim. Saudi-Arabia 

- puhujat sovittu  

- FennoPro ja Anneli Salonen (More than honey), tietoisku vientiasioista hunajaan liittyen 

- Elli hanke – vastaa tiloista ja tarjoiluista, laskuttaa PK mehiläishoitajia, hinta neuvottelun alla 

- Vuosikokous aluksi 16.30-17 

- kutsutaan mahdollisesti kuopiolaisia mukaan; yhteistyön virittäminen 

Ruokintailta kerhoiltana ma 30.3.2020  

- Soinisilla Hammaslahdessa, Parkkilantie 120, (82200)  

- keskustellaan ruokinnasta; ajankohta, miten tarkkaillaan, kokemuksia 

- esitellään käytössä olevia ruokintamenetelmiä ja -tarvikkeita 

- Taito pitää aluksi lyhyen alustuksen 

- kysymyksiä pyydetään miettimään etukäteen 

- Soinilan tilan palveluiden esittely 

- aloitus klo 17.30, kesto pari tuntia 



- pientä tarjoilua, yhdistys maksaa kulut 

- kuivaharjoittelua ruokinnan järjestämisestä tyhjällä pesällä 

Kehien kokoamiskoulutusta 

- ensi talven aikana 

- jonnekin sopivaan paikkaan, missä kokoaminen mahdollista ja keskeisellä paikalla maakunnassa 

Hankinnat 

- Emilia selvittelee hintoja ja saatavuutta seuraavan kuukauden aikana 

- vaakojen kalibrointipunnus, 0,5 kg / 1 kg 

- koko pukuja lapsille ja käsineet; säilytys mahdollisesti Soinisilla; 6 kpl, kokoa >130 cm, 2-3 kokoa 

- Emilia kyselee Rainolta mittareiden saatavuutta ja hintoja, aiemmin selvitetty 

- teltan hankintaa harkitaan myöhemmin 

Toiminnan tarkastus 

- vuoden 2019 toimintaan liittyvät dokumentit toimitetaan toiminnantarkastajille 

Seuraava johtokunnan kokous 

- ke 22.4.2020 klo 17 alkaen Taiton luona (Mutalantie 13, Joensuu) 

 


