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 Kuopion Seudun Mehiläishoitajat ry	Jäsentiedote 16/3/2014
____________________________________________________________________

Tervehdys omasta yhdistyksestäsi!
Vuoden 2015 on yhdistyksen toiminnassa muutosten vuosi. Tänä vuonna on yhdistyksen uusien sääntöjen mukaan 1. vuosi kun pidämme vain yhden kokouksen vuodessa. Tämän jäsenkirjeen kanssa johtokunta päätti lähettää kaikille yhdistyksen jäsenille kopion yhdistyksen uusista säännöistä. Kirjeen mukana on myös jäsenkysely, jossa kartoitamme yhdistyksen jäsenten ajatuksia mehiläistenhoidosta, tulevaisuudensuunnitelmia, koulutustarpeita, ikää yms. Keräämillämme tiedoilla yhdistys voi jatkossa paremmin palvella jäseniä. Kesällä on jo perinteeksi muodostunut kesätapaaminen Pohjois-Karjalan mehiläishoitajien kanssa. Ajankohta tälle tapaamiselle on vielä avoin.  Kesätapaamisesta ilmoitamme myöhemmin. 
Jotta tiedonkulku ja yhdistyksen varojen käyttö olisi tehokkaampaa toivon, että mahdollisimman moni jäsen ilmoittaisi oman sähköpostiosoitteensa Jounille osoitteeseen jouni.blomerus@gmail.com  . Kevätkokouksessa 2013 yhdistyksen jäsenet päättivät johtokunnan esityksestä että jatkossa kokouskutsut lähetetään jäsenille sähköpostilla ja vain ne jäsenet joilla ei ole sähköpostiosoitetta saavat paperipostia. Tämä jäsenkirje siis on poikkeus tuohon päätökseen. 
Yhdistyksellä on uusi nettiosoite http://www.kuopionseudunmehilaishoitajat.fi/  Syy nettiosoitteen muutokselle on internetiin viime vuoden alussa ilmestynyt entisen savonmehilaishoitajat.fi nettiosoitteen kanssa samankaltainen nettiosoite. Sekaannusten välttämiseksi johtokunta päätti muuttaa nettiosoitteen vastaamaan yhdistyksen nimeä. Nettiosoite vanhasta osoitteesta ohjautuu uusille sivuille toistaiseksi. 
Yhdistyksellä on kartta, johon olemme keränneet jäsenten tarhatietoja vuosikokouksen yhteydessä voit tarkistaa/merkata oman tarhasi tiedot karttaan.  
Jos sinulla on myytävää mehiläishoitokalustoa tai pesiä yms. mehiläishoitoasiaa, josta haluat tiedottaa muille yhdistyksen jäsenille lähetä tiedotteet Jouni Blomerukselle (osoite alla), niin hän laittaa tiedot nettisivuillemme http://www.kuopionseudunmehilaishoitajat.fi/ .  
Talousarvio vuodelle 2015
TULOT:	
	Jäsenmaksut 2185 € 
Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 15€ ja perhejäsenen 5€
Jäseniä 151 kpl; 135 varsinaista jäsentä ja 16 perhejäsentä ja 1 kunniajäsen
MENOT 
	Toimistokulut 200 € 
	Pankkikulut 35 € 
	Kokouskulut 400 € 
	Johtokunnan matkakulut 300 €
	Koulutus 450 € 
	Muut hallintokulut 140 €
	Kotisivut 70 € 
Kirjanpito 160 €
Virkistystoiminta 350 €
	YHTEENSÄ 2185 €  
VIRALLINEN KUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOUKSEEN KUOPIOON
Kuopion Seudun Mehiläishoitajat ry:n VUOSIKOKOUS pidetään Kylpylähotelli Kunnonpaikassa, osoitteessa Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela Laine-salissa 30.3.2014 klo 12.00 alkaen. Ennen kokousta Suomen Mehiläishoitajain liiton kouluttaja Maritta Martikkala kertoo hunajan käsittelystä ja mehiläistaudeista. Kokouksessa käsitellään sääntöjen vuosikokoukselle määräämät ja johtokunnan muut esille tuomat asiat. Kokoustauolla yhdistys tarjoaa suolaista ja makeaa kahvileipää. Sitovat ilmoittautumiset 23.3.2014 mennessä osoitteeseen iiris.kujala@dnainternet.net tai puh. 044-5765883. 

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA
1.      Kokouksen avaus. 
2.      Valitaan kokouksen toimihenkilöt: puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 	kaksi ääntenlaskijaa.
3.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4.      Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
5.      Vuoden 2013 toimintakertomuksen käsittely
6.      Vuoden 2013 tilien esittely ja toiminnantarkastajien lausunnon käsittely sekä tilinpäätöksen 	vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen. 
7.      Vuoden 2015 talousarvion käsittely, sisältäen jäsenmaksut ja johtokunnan matkakorvaukset 	ja muut palkkiot. 
8.       Yhdistyksen puheenjohtajan vaali kaudelle 2015-2016
9.      Johtokunnan erovuovuoroisten jäsenten vaali: Erovuorossa tänä vuonna ovat: Jouni 	Blomerus, Merja Tahvanainen ja Kari Lappi.
10.     Johtokunta esittää Sacho Jouchevia otettavaksi yhdistyksen vapaajäseneksi
11.     Suomen Mehiläishoitajain liiton tiedotteet
12.     Muut asiat
13.     Kokouksen päättäminen 
Kevätkokouksen 2013 päätöksen mukaisesti tämä kokouskutsu lähetetään sähköisesti ja vain ne jäsenet joilla ei ole sähköpostimahdollisuutta saavat paperiversion. Näin säästämme yhdistyksen varoja. Jos siis olet saanut tämän kirjeen paperisena mutta omistat sähköpostiosoitteen ole ystävällinen ja ilmoita osoitteesi Jouni Blomerukselle. (osoite alla).
Tämän kirjeen löydät myös nettisivuiltamme http://www.savonmehilaishoitajat.fi
Tervetuloa kokoukseen jututtamaan toisia mehiläishoitajia ja evästämään omaa SML:n johtokunnan jäsentämme Kuivalaisen Väiskiä!   
T: Johtokunta v. 2014                                                                                                                                   
Puheenjohtaja: Väinö Kuivalainen, Kotilahdentie 41, 71800 Siilinjärvi, 0400–576745, vaino.kuivalainen@hunajatupa.fi:
Varapuheenjohtaja: Kari Lappi, Riihitie 10, 73100 Lapinlahti. p. 050–3840427, kari.lappi@valio.fi
Sihteeri ja rahastonhoitaja: Iiris Kujala, Kannaksentie 45, 71800 Siilinjärvi, Puh. 044–5765883, iiris.kujala@dnainternet.net 
Arja Korhonen, Arja.Korhonen@savonia.fi
Merja Tahvanainen, merja@soisalonhunaja.fi
Veikko Torvinen, veikko.torvinen@pp1.inet.fi
Jouni Blomerus, jouni.blomerus@gmail.com


TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Jäsenet
Yhdistyksen jäsenmäärän kasvu jatkui. Jäseniä oli 31.12.2013 137 jäsentä, joista 120 varsinaista ja 16 perhejäsentä. Sekä yksi kunniajäsen Sampsa Toivonen Lisäystä edelliseen vuoteen oli 26
Jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsenmaksuna perittiin 15 €/jäsen ja 5 €/perheenjäsen. Lisäksi Suomen mehiläishoitajien liitto jäsenmaksu oli 51 €/ varsinainen jäsen + pesäluvun mukaisena menekinedistämismaksuna 1,00 €/pesä.
Johtokunta
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Väinö Kuivalainen Siilinjärveltä, varapuheenjohtajana Ilmo Koivisto ja sihteeri/rahastonhoitajana Iiris Kujala Siilinjärveltä.  Muut johtokunnan jäsenet olivat Kari Lappi Lapinlahdelta, Mika Räsänen Mustinlahdesta, Jouni Blomerus Kurkimäestä ja Merja Tahvanainen Konnuslahdesta. Johtokunta kokoontui vuonna 2013 4 kertaa. Heinäkuussa pidetyssä johtokunnan kokouksessa johtokunta päätti laatia peruutusvaatimuksen savonmehiläishoitajat.fi internetosoitteen poistamiseksi. Vaatimus toimitettiin Patentti- ja Rekisterihallitukselle, Viestintävirastolle ja Savon Mehiläishoitajat ry:n johtokunnalle. Vetoomuksen taustalla oli johtokunnan närkästys siitä, että on mahdollista ottaa käyttöön niin kovin samanlainen nettiosoite, joka saattaa aiheuttaa sekaantumisen vaaraa yhdistyksen jäsenten keskuudessa.  Koska Peruutusvaatimus ei tuottanut toivottua tulosta johtokunta päätti ottaa käyttöön uuden nettiosoitteen www.kuopionseudunmehilaishoitajat.fi  Yhdistyksen uudet säännöt, jotka syyskokous 2012 hyväksyi otettavaksi käyttöön heti vuoden 2013 alusta alkaen, ei voitu ottaa käytännössä käyttöön ennen kuin Patentti- ja Rekisterihallitus on ne hyväksynyt ja uusia sääntöjä muokattiin vielä lokakuussa 2013 pidetyssä johtokunnan kokouksessa. Uudet säännöt tulivat näin ollen voimaan vasta 4.11.2013 lähtien. 
Toiminta	
Yhdistyksen kokouksia oli kaksi. Kevätkokouksessa Lapinlahdella saimme tutustua Valion tehtaan toimintaan Kari Lapin esittelemänä. Siellä oli paikalla 24 jäsentä. Syyskokouksessa Hotelli Savoniassa oli paikalla 11 jäsentä. Syyskokouksessa Tuula Lehtonen Suomen Mehiläishoitajain Liitosta piti koulutusta Pölytyksestä ja pölytyspalvelusta.  
Heinäkuun 4:s päivä vietettiin ”verenvaihtoiltaa” Leppävirran Tulenliekissä Pohjois-karjalan mehiläishoitajat ry:n jäsenten kanssa. Paikalla oli myös Ari Seppälä SML:stä pitämässä koulutusta toukansiirrosta. Paikalla oli 26 yhdistyksen jäsentä.
Yhdistyksen toiminnantarkastajina oli Anne ja Jouko Mönkkönen ja varatoiminnantarkastajina Heikki Toivanen ja Anneli Siikavirta.

Edustus
	Suomen mehiläishoitajienliiton syyskokouksessa 2012 Väinö valittiin Suomen Mehiläishoitajain liiton hallituksen varsinaiseksi jäseneksi vuosiksi 2013–2014. Hän osallistui useisiin SML:n järjestämiin tilaisuuksiin edustajanamme.

11.7 Radio Savo kävi tekemässä jutun alueemme hunajasatonäkymistä ja yleensä mehiläishoitotilanteesta puheenjohtajamme Väinö Kuivalaisen mehiläistarhalla

Lisäksi Väinö osallistui Riistakeskuksen järjestämään alueelliseen sidosryhmäpalaveriin. Päivän kestävän tilaisuuden aiheena Iisalmessa oli alueemme Suurpetotilanne.
Koulutus
Heinäkuun alussa järjestettiin Maaningalla jäsen Jarmo Hujasen tarhalla Suurpetokoulutus, jonka aiheena oli sähköaitojen pystytys. Pohjois- Savon riistanhoitoyhdistyksen kouluttajat näyttivät miten sähköaidat kannattaa pystyttää, jotta ne mahdollisimman tehokkaasti estävät karhujen pääsyn mehiläistarhaukseen.  Koulutusta seuraamassa oli n. parikymmentä mehiläistarhaajaa.

Syyskuun puolessa välissä oli Savonia ammattikorkeakoulussa Iisalmessa Eläinterveydentekijät hankkeen, Eviran ja Suomen Mehiläishoitajain liiton yhteistyössä järjestämän koulutustilaisuus, jonka aiheena oli mehiläistaudit. Koulutukseen oli mahdollista osallistua myös ACP-etäyhteyden avulla.  Koulutuksessa oli läsnä mehiläishoitajien lisäksi myös eläinlääkäreitä. 

Väinö Kuivalainen veti Pielavedellä mehiläishoidon jatkokoulutusta. Koulutus toteutettiin Kansalaisopiston kanssa yhteistyössä. Koulutukseen osallistui 15 henkilöä ja se oli kestoltaan 40 tunnin mittainen.

Jäsenpalvelua
Yhdistyksellä oli käytössään omat nettisivut, joita päivitti aktiivisesti Jouni Blomerus. Sivujen Yhdistys toimii -linkkiä seuraamalla jäsen löytää ajankohtaisen tiedon yhdistyksen toiminnasta.   


Yhdistyksemme jäsenillä oli käytössään savolaisille hunajantuottajille tarkoitettu tuotemerkki ”Tolokun hunaja - Savon sydänmailta”. 

Sihteeri on lähettänyt jäsenkirjeet jäsenille sähköisesti niille joiden sähköpostiosoitteet ovat hänen tiedossaan.

Yhdistys osti kaksi Hämeenlinnan seudun mehiläishoitajat ry:n julkaisemaa ”Hunajaviskureita ja mehiläispiippuja”-kirjan. Yhdistyksen jäsenet voivat vapaasti lainata kirjaa. Toinen kirjoista lahjoitettiin jäsen Yrjö Holopaiselle hänen 60-vuotis juhlan johdosta.
Yhdistys sai hieman lisätuloja myymällä Suomen Mehiläishoitajat ry:n julkaisemia Mehiläishoitoa käytännössä- kirjoja		


