
PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY  JÄSENKIRJE 2/2018 

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 tiina.huhtinen-siistonen@luukku.com Lähettäisimme mielellämme jäsenkirjeet sähköpostitse ja 

säästäisimme siten postituskuluissa. Tapahtumat löytyvät myös yhdistyksemme sivuilta internetistä 

www.mehilaistarhaajat.fi 

SYYSKUU to 27.9.2018 klo 18:30. Mika Korhonen kertoo meille omasta tarhaustavastaan ilman pohjukkeita. 
Paikkana: Takahuhdin yläkoulun luokka 135, Hanhenmäenkatu 2, 33560 Tampere. 

LOKAKUU to 25.10.2018 klo 18:30 SYYSKOKOUS ja kokouksen jälkeen Kirsti Mäkelä ja Kalevi Mettälä, (sekä Martti 
Röyskö, mikäli ei ole matkoilla kerhoillan aikaan) kertovat opintomatkastaan Belgiaan, Hollantiin, Luxemburgiin ja 
Ranskaan. Paikkana: Takahuhdin yläkoulun luokka 135, Hanhenmäenkatu 2, 33560 Tampere. 
  
MARRASKUU to 29.11.2018 klo 18:30 PIKKUJOULUT nyyttikestien merkeissä, tuo siis mukanasi jotain pientä syötävää. 

Vertti Seppälä kertoo meille kuhnuritoukkien käytöstä ravintona ja ehkäpä saamme myös hiukan maistiaisia. 

Pikkujoulujen paikka varmistuu myöhemmin ja siitä ilmoitetaan jäsenistölle sähköpostitse sekä yhdistyksen 

kotisivuilla www.mehilaistarhaajat.fi lähempänä pikkujoulujen ajankohtaa. 

TAMMIKUU to 31.1.2019 klo 18:30 kerhoillan ohjelma on vielä mietinnässä.  

Elokuun kerhoillassa järjestimme oman yhdistyksemme jäsenien kesken Pirkanmaan Paras hunaja –kilpailun. Paikalla 

oli maisteltavana 13 eri hunajaa ja voiton vei tällä kertaa Antti Juva. 

 

Muita yhdistyksemme alueella syksyllä 2018 järjestettäviä tapahtumia ja koulutuksia: 

TUOTA OMAT HUNAJASI -kurssi 10.-11.11. ja 24-25.11.2018 klo 9-15 Toijalan yhteiskoululla, Toijalassa. Opettajana 

toimii Pentti Paala. Kurssimaksu on 45 €. Ilmoittautuminen suoraan Valkeakoski-opistoon: 

https://opistopalvelut.fi/valkeakoski/search.php?l=fi&search=tuota+omat+hunajasi tai puhelimitse 03-5691710. 

Lisätietoja opettajalta numerosta 0400-772691. 

SINUSTAKO MEHILÄISHOITAJA KÄMMENNIEMESSÄ -kurssi 24.11.2018-8.12.2018. Kämmenniemen koululla, 

Paavolantie 4, 34240 KÄMMENNIEMI . Opettajana on Tuija Saarinen. Kurssimaksu on 48 €. Ilmoittautuminen suoraan 

Tampereen seudun työväenopistoon: https://opistopalvelut.fi/tampere/course.php?l=fi&t=25691 

 

Ideoita kerhoiltojen mahdollisesta uudesta paikasta otetaan vastaan. Tilaan pitäisi mahtua noin 30 hlöä, ilmaista 

parkkitilaa pitäisi olla tarpeeksi, helpot kulkuyhteydet, sekä tilassa pitäisi olla mahdollisuus heijastaa tietokoneelta 

tiedostoja isolle kankaalle. Kerhoiltojen tilaehdotuksia voi laittaa sähköpostilla Tiina Huhtinen-Siistoselle. 

 

Terveisin johtokunta:  

Puheenjohtaja Tiina Huhtinen-Siistonen p. 050-537 4646 tai  tiina.huhtinen-siistonen@luukku.com 

Varapuheenjohtaja Risto Niilimäki, sihteeri Anne Koskenniemi, koulutusvastaava Pentti Paala, Heikki Heinonen, Pekka 

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

 

 Nähdään kerhoilloissa! 

 

Vuoden 2018 EMOVÄRI on PUNAINEN. 
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