Keski-Suomen mehiläishoitajat ry.

10.04.2015
KOKOUSKUTSU

Keski-Suomen mehiläishoitajien kevätkokous
Aika:
Paikka:

Lauantaina 25.04.2015 alkaen klo 13.00
Jyväskylä, Jyväskylän kansalaisopiston kerhohuone 1 (lehtilukusalin
vieressä), Vapaudenkatu 39 - 41

Kokouksen asialista
1. Kokouksen avaus ja katsaus mehiläishoidon ajankohtaisiin kysymyksiin
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden
valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

-

Yhdistyksen sääntöjen 10 §:n mukaan ”Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen
kokoukset koolle kirjallisesti vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen
kokousta.” Kokous on päätösvaltainen, kun siitä on ilmoitettu sääntöjen
määräämällä tavalla.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen

-

Johtokunnan esittämä vuosikertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 on
nähtävänä yhdistyksen kotisivuilla www.ksmesitarhat.fi

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja
muille vastuuvelvollisille
Muut kokouksessa esille tulevat asiat

7.

-

EKM:n ja tautien torjunta Keski-Suomessa: Tautivastaava, ekm-tarkastajat, ekm:n
seuranta, koulutus, yhdistyksen suositukset ja ohjeet pesien
myymisestä/hankkimisesta ja siirtämisestä, näytepurkkeja kokouspaikalta
Yhdistyksen toimintakalenteri vuonna 2015, ks. www.ksmesitarhat.fi
Parvien pyydystäjät kesällä 2015
Yhdistyksen kauppapaikka, ks. www.ksmesitarhat.fi

8. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen alustukset ja keskustelut aiheista:

• Uusi EKM-asetus annettu - Näin torjumme EKM:n ja mehiläistaudit Keski-Suomessa!
• Ensimmäinen vuosi mehiläistarhaajana - Hanna Ruusupihan tie lastentarhanopettajasta
mehiläistarhan ”tädiksi”. Mehiläistarhaajan ammattiopintojen ohella Hanna emännöi
isännän kanssa luomutilaa ja kehittelee hunajakosmetiikkaa. Häntä kiinnostaa mehiläisten
hyvinvointi, biodynaaminen tarhaus ja apiterapia.
Paikalla on EKM-näytepurkkeja ja viljeltävien mesikasvien siemeniä
Tule ja tuo ystäväsikin kuuntelemaan ja keskustelemaan mehiläishoidon ajankohtaisista
asioista ja uusistaideoista!
Tutustu Keski-Suomen mehiläishoitajien kotisivuihin osoitteessa www.ksmesitarhat.fi
Kevään ja alkukesän ohjelmassa:
• Emo ylhäällä vai alhaalla? Yhdistyksen Kerhoilta 20.5.2015 Sulkurannan
siirtolapuutarhalla klo 18 alkaen
Tarjolla on pientä purtavaa ja mahdollisuus saunomiseen. Illanvietto on ilmainen, mutta
tarjoilun järjestämiseksi ennakkoilmoittautumiset Eija Hatanpäälle 050 3231162 /
eija.hatanpaa@jyu.fi
• Opinto- ja virkistysmatka Liettuaan 4.-7.6.2015 yhdessä Helsingin Seudun
Mehiläishoitajien kanssa
Lähtö 4.6.2015 klo 10.45 Helsingin Katajanokan terminaalista, jonne paluu 7.6. klo 19.00.
Matkareitti Tallinna – Pärnu - Panevėžys. Ohjelmassa mm.
- käynti mehiläistarvikealan liikkeessä
- mehiläistarhavierailu
- apiterapia-erikoislääkärin luento, apiterapia tuotteiden ja tuotannon esittely
- Liettuan suurvaltakauden pääkaupungin Trakain linna ja työkeskus, jossa rajoitteisesti
työkykyiset pääsevät elämän alkuun mehiläisten avulla (ekomehiläispesät, lajihunajat...)
Matkan hinta Helsingistä on 280 euroa. Helsinkiin jokainen hankkiutuu omakustanteisesti,
mutta jos Keski-Suomesta on useita lähtijöitä, niin voimme tarvittaessa yrittää järjestää
kimppakyytiä.
Lisätietoja matkasta www.hunajahelsinki.fi ja www.ksmesitarhat.fi
Ilmoittautumiset 30.4.2015 mennessä Arto Koljoselle puh 0500 208 613
tai omalle sihteerillemme Eija Hatanpäälle 050 3231162 / eija.hatanpaa@jyu.fi

Pörinää ja hyvää hunajakesää kaikille!

