
PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT  RY:N  JÄSENKIRJE 1/2017 

Hei, mehiläisten ystävät! 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 

 

LÄMPIMÄT ONNITTELUT YHDISTYKSEMME PITKÄAIKAISELLE KOULUTTAJALLE PENTTI 

PAALALLE, JOKA ON NYT VIRALLISESTI VUODEN 2017 MEHILÄISTARHAAJA.  

 

   

 

Valinta julkistettiin Hämeenlinnassa SML:n talvipäivillä. 

 

HELMIKUU to 23.2.2017 klo 18:30 Hämeenlinnan talvipäivien kuulumiset Tuijan, Pentin ja Riston kertomana. Lisäksi 

Pentti Paala on luvannut kertoa meille mehiläisiä vaivaavista taudeista ja tuholaisista. Paikkana: Takahuhdin 

yläkoulun luokka 135, Hanhenmäenkatu 2, 33560 Tampere. 

MAALISKUU to 30.3.2017 klo 18:30 KEVÄTKOKOUS ja kokouksen jälkeen SML:n Tarja Ollikka kertoo meille 

siitepölymäärityksestä ja siitepölyn keräämisestä. Paikkana: Takahuhdin yläkoulun luokka 135, Hanhenmäenkatu 2, 

33560 Tampere.     

HUHTIKUU to 27.4.2017 klo 18:30 ”Punkin huuhdonta”. Kerhoillassa etsitään ja opetellaan tunnistamaan punkkeja. 

Osallistujat keräävät omasta mehiläispesästään kevään puhdistuslennon jälkeen pesän pohjanvaihdon yhteydessä 

pohjalle kerääntyneet roskat muovipussiin. Nämä roskat tuodaan sitten kerhoiltaan, jossa ne tutkitaan ja roskien 

joukosta etsitään punkkeja. Mukaan kannattaa ottaa myös suurennuslasi, taskulamppu, valkoista 

paperia/voipaperia/kenkälaatikon kansi (mihin roskat pulpetilla kaadetaan). Paikkana: Takahuhdin yläkoulun luokka 

135, Hanhenmäenkatu 2, 33560 Tampere.   

TOUKOKUU to 25.5.2017 klo 12:00 Poikkeuksellisesti toukokuun jäsentapahtuma järjestetään Tampereen 

museokeskus Vapriikissa, Alaverstaanraitti 5, 33100 TRE. Tutustumme Kiinan Kielletty kaupunki -näyttelyyn oppaan 

johdolla. Mukaan mahtuu 30 ensiksi ilmoittautunutta vuoden 2017 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä, joille yhdistys 

kustantaa näyttelyn. Olethan ajoissa paikalla, opastus alkaa tasan klo 12. Ilmoittautuminen 11.5.2017 mennessä 

sähköpostiin tuija.saarinen@sci.fi    

ELOKUU to 31.8.2017 klo 18:30 Järjestämme oman yhdistyksemme jäsenien kesken Pirkanmaan Paras hunaja –

kilpailun. Tuo vuoden 2017 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. Paikkana: Takahuhdin yläkoulun luokka 135, Hanhenmäenkatu 2, 33560 TRE. 
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Muita yhdistyksemme alueella keväällä 2017 järjestettäviä tapahtumia ja koulutuksia: 

 

TAMPERELAISILLE KAUPUNKITARHAAJILLE TUTKIMUSHAASTATTELUPYYNTÖ 

Tamperelainen mehiläishoitaja: olisitko kiinnostunut osallistumaan tutkimushaastatteluun? Teen väitöskirjaa 

erilaisten ruoantuotannon muotojen yhteiskunnallisista ulottuvuuksista, ja sen toinen tapaustutkimus käsittelee 

mehiläishoitoa kaupungissa. Tutkimuksen aineistonkeruuta suoritetaan tamperelaisten mehiläishoitajien 

ryhmähaastattelulla, joka toteutetaan maalis- tai huhtikuussa 2017. Haastattelussa keskustellaan vapaamuotoisesti 

mehiläishoidon käytännöistä, eikä siinä tarvita erityisosaamista tai pitkää kokemusta. Ryhmähaastattelun ajatuksena 

on lisäksi tuoda yhteen tamperelaisia mehiläishoitajia tutustumisen merkeissä. Jos olet kiinnostunut osallistumaan 

tai haluat lisätietoja tutkimuksesta, laita sähköpostia osoitteeseen pieta.hyvarinen@uta.fi tai soita numeroon 

045 633 1345. 

 

 

MEHILÄISHOIDON PERUSTEET 11.-12.3 ja 18.-19.3. Ilmoittautuminen suoraan Tampereen seudun työväenopistoon. 

MEHILÄISHOIDON JATKOKURSSI la 8.4.2017 klo 10-15 Pääkirjasto Metson salissa Pihlaja, Pirkankatu 2, 33100 TRE. 

Opettajana toimii Pentti Paala. Kurssimaksu on 10 € käteisellä, varaathan rahan mukaasi. Kurssilla käsitellään 

mehiläishoitoon liittyvät työt kesän aikana. Ilmoittautuminen suoraan opettajalle numeroon 0400-772691, myös 

tekstiviestillä OK. 

KANSAINVÄLINEN MEHILÄISPÄIVÄ la 20.5.2017 klo 10-14. Yhdistys osallistuu Tampereen Laukontorilla päivään 

maistattamalla ja myymällä hunajaa ja erilaisia hunajavalmisteita. Kaikki hunajan myyjät tervetuloa mukaan. 

Yhdistys maksaa torimaksun ja pystyttää teltan. Myynnissä myös kahvia ja mokkapaloja. Ilmoittautuminen 

toripäivään 5.5.2017 mennessä Tuija Saariselle sähköpostilla tuija.saarinen@sci.fi 

AKAAN HUNAJAVIIKOT 21.8.-3.9.2017 ja 3.9.2017 MESIMESSU Kylmäkosken kirkossa. 

 

Vuoden 2017 EMOVÄRI on KELTAINEN. 

 

Terveisin, johtokunta  

Puheenjohtaja Tuija Saarinen p. 040-764 4834 tai tuija.saarinen@sci.fi  

varapuheenjohtaja Risto Niilimäki, sihteeri Anne Koskenniemi, koulutusvastaava Pentti Paala, Heikki Heinonen, Heli 

Laine, Esa Pesonen, Jouni Joutsimatka, ja tiedotusvastaava Mika Korhonen.        
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