PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N

JÄSENKIRJE 2/2016

Hei, yhdistyksemme jäsen! Kerhoiltoja järjestetään taas 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. Tapahtumat löytyvät myös yhdistyksemme
sivuilta internetistä www.mehilaistarhaajat.fi
SYYSKUU to 29.9.2016 klo 18:30 Vuoden 2016 mehiläistarhaaja Matti Ruusunen saapuu kerhoiltaamme
vieraaksi ja on lupautunut kertomaan meille mehiläistarhauksesta. Saamme varmasti hyviä käytännön
vinkkejä siihen, miten meistä jokainen voi kehittyä paremmaksi mehiläistarhaajaksi.
LOKAKUU to 27.10.2016 klo 18:30 SYYSKOKOUS ja kokouksen jälkeen mehiläistarhaaja Jouni Joutsimatka
neuvoo, kuinka karhuaitoja rakennetaan ja millaisia erilaisia malleja karhuaitoihin on. Lisäksi tutuksi tulevat
viranomaisvaatimukset; mitä pitää tehdä, jos mehiläistarhalla on vieraillut karhu, jotta on oikeutettu valtion
korvaukseen.
MARRASKUU to 24.11.2016 klo 18:00 Pikkujoulut ja mehiläisvahamaalauskurssi, jonka maksimi
osallistujamäärä on 30 henkilöä. Osallistujat jaetaan 3:een ryhmään. Kaksi ryhmistä työskentelee kahdessa
eri työpisteessä. Yhdessä pisteessä opettaja Laura Laurila ohjaa mehiläisvahamaalausta ja toisessa pisteessä
samaan aikaan toinen ryhmä voi tehdä töitä lämpökynillä, puhaltimilla yms. Lauran opastuksella.
Osallistujilta vaaditaan kärsivällisyyttä, koska voi tulla odotusta. Samalla kolmas ryhmä syö ja juo. Työpisteitä
kierrätetään siten, että jokaisessa pisteessä ollaan noin tunti kerrallaan. Materiaalit saa opettajalta ja
kerhoilta päättyy klo 21. Mehiläisvahamaalauskurssille on ilmoittauduttava etukäteen Tuija Saariselle
tuija.saarinen@sci.fi tai 040-764 4834. Pikkujoulut järjestetään nyyttikestit periaatteella eli otathan mukaasi
jotain pientä syötävää ja sinne voit tulla, vaikka et osallistuisikaan maalauskurssille.
TAMMIKUU to 26.1.2017 klo 18:30 Pien- ja puutarhatarhaajien kerhoilta. Keskustelua ja kokemusten
vaihtoa onnistumisten iloista ja vaikeuksien voittamisista mehiläistarhauksessa kaupungissa. Vinkkejä ja
vaihtoehtoisia hoitomenetelmiä mehiläistenhoitoon ja hunajan valmistukseen. Illan isäntänä Mika Korhonen.
Muita yhdistyksemme alueella syksyllä 2016 järjestettäviä tapahtumia ja koulutuksia:
AKAAN HUNAJAVIIKOT 29.8.-11.9.2016 Hunajaviikkojen ohjelma on kokonaisuudessaan osoitteessa:
http://www.akaa.fi/hunajaviikot Poimintoina ohjelmasta mm. la 10.9. klo 10-16 Läheltä lähtee! -tapahtuma
eli avoimet ovet lähitiloilla. Silloin voi tutustua mm. Risto Niilimäen mehiläistarhaan, Kurkelantie 9.
MEHILÄISHOITO TALVIKAUDELLA -kurssi 24.-25.9.2016 Ylöjärvellä osoitteessa Koulutie 4. Opettajana Tuija
Saarinen. Kurssimaksu on 27 €. Ilmoittautuminen suoraan Tampereen seudun työväenopistoon viimeistään
viikkoa ennen kurssin alkua: https://opistopalvelut.fi/tampere/course.php?l=fi&t=20607
TUOTA OMAT HUNAJASI -kurssi 12.-13.11. ja 19.-20.11.2016 Toijalan yhteiskoulun auditoriossa.
Opettajana Pentti Paala. Kurssimaksu on 48 €. Ilmoittautuminen suoraan Valkeakoski-opistoon:
https://opistopalvelut.fi/valkeakoski/search.php?l=fi&search=tuota+omat+hunajasi tai puh. 03 5691 7100.
Syysterveisin,
Johtokunta
Puheenjohtaja Tuija Saarinen p. 040-764 4834 tai tuija.saarinen@sci.fi
varapuheenjohtaja Risto Niilimäki, sihteeri Anne Koskenniemi, koulutusvastaava Pentti Paala, Tomi Ahola,
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