PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N

JÄSENKIRJE 1/2016

Hei, mehiläisten ystävät! Kevään kerhoillat järjestetään tuttuun tapaan Puutarhaseuran tiloissa Tampereella
osoitteessa Takahuhdintie 56. Tervetuloa mukaan päivittämään tietojasi mehiläishoitoon liittyen ja
tapaamaan niin uusia kuin vanhoja mehiläishoitajia. Mikäli sinulla on käytössäsi sähköpostiosoite,
ilmoittaisitko sen yhdistyksen puheenjohtajalle tuija.saarinen@sci.fi Lähettäisimme mielellämme
jäsenkirjeet sähköpostitse ja säästäisimme siten postituskuluissa. Jäseniä alueellamme oli vuoden 2015
lopussa 177. Tapahtumat löytyvät myös yhdistyksemme sivuilta internetistä www.mehilaistarhaajat.fi
HELMIKUU to 25.2.2016 klo 18:30 Aiheina: Tampereen talvipäivien kuulumiset, mehiläishoidon
viranomaismääräyksistä ja tarhapaikan rekisteröinnistä meille kertoo SML:n Tuula Lehtonen sekä lajihunajiin
ja niiden keräämiseen meidät perehdyttää Esa Pesonen/Pesosen mehiläistarhat. Tilaisuudessa on
mahdollista ostaa Mari Koistisen ”Hunaja luonnon oma makeuttaja” –kirjaa hintaan 30 €/kpl. Mikäli haluat
kirjan, ilmoita siitä 18.2. mennessä puheenjohtaja Tuija Saariselle p. 040-764 4834.
MAALISKUU to 31.3.2016 klo 18:30 KEVÄTKOKOUS Lisäksi aiheina: Pakettimehiläiset (luennoitsija auki),
mehiläistauteihin ja -tuholaisiin sekä mehiläisten eri rotuihin meidät perehdyttää yhdistyksemme kouluttaja
ja virallinen näytteenottaja Pentti Paala.
HUHTIKUU to 28.4.2016 klo 18:30 Aiheena: Mehiläispesän parveilun estäminen. Tämä koskettaa jokaista
mehiläistarhaajaa ja onneksemme saamme nyt parveilun estoon kolmen konkarin vinkit. Puhujina:
mehiläiskalenterin kehittäjä Martti Röyskö, Kalevi Mettälä/Mettälän Mesitarhat ja Pentti Paala.
TOUKOKUU to 26.5.2016 klo 18:00 Poikkeuksellisesti kerhoilta järjestetään Mika Korhosen mehiläispesillä
osoitteessa Vaunutie 11, Kangasala. Saamme käytännön opastusta, kuinka saastunut mehiläispesä tulisi
saneerata. SML:n mehiläishoidon neuvoja Maritta Martikkala kertoo esikotelomädästä, saneeraa
mehiläispesän ja näyttää, miten pesästä otetaan näyte oikeaoppisesti.
ELOKUU to 25.8.2016 klo 18:30 Järjestämme oman yhdistyksemme jäsenien kesken Pirkanmaan Paras
hunaja –kilpailun. Tuo vuoden 2016 uudesta hunajasadostasi kerhoiltaan 1 lasipurkki hunajaa. Purkissa ei
saa olla etikettiä, jotta hunajaa ei voi tunnistaa. Laitamme purkkeihin numerolaput ja kaikki, jotka ovat
paikalla saavat äänestää mieleistään hunajaa. Ääniä saa antaa kolmelle parhaimmalle hunajalle niin, että
paras saa 3 pistettä, toiseksi paras 2 pistettä ja kolmanneksi paras 1 pisteen.
Muita yhdistyksemme alueella keväällä 2016 järjestettäviä tapahtumia ja koulutuksia:
MEHILÄISHOIDON JATKOKURSSI la 9.4.2016 klo 9-15 osoitteessa Takahuhdintie 56. Opettajana toimii Pentti
Paala. Kurssimaksu on 10 € käteisellä, varaathan rahan mukaasi. Kurssilla käsitellään mehiläishoitoon liittyvät
työt kesän aikana. Mahdollisesti käydään mehiläispesällä (säävaraus). Ilmoittautuminen suoraan opettajalle
numeroon 0400-772691, myös tekstiviestillä OK.
Laittakaa alustavasti jo itsellenne muistiin syksyllä syyskuussa 2016 järjestettävät Akaan hunajahulinat.
Tapahtuman aikana on paljon erilaisia tilaisuuksia mm. Mesi-messu järjestetään su 11.9.2016. Lisää tietoa
lähempänä ajankohtaa http://www.akaa.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/hunajaviikot/
Vuoden 2016 EMOVÄRI on VALKOINEN.
Kevättä odotellessa,
Johtokunta
Puheenjohtaja Tuija Saarinen p. 040-764 4834 tai tuija.saarinen@sci.fi
varapuheenjohtaja Risto Niilimäki, sihteeri Anne Koskenniemi, koulutusvastaava Pentti Paala, Tomi Ahola,
Heli Laine, Esa Pesonen, Jouni Joutsimatka ja tiedotusvastaava Mika Korhonen

