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Kevään viimeinen kerhoilta
Mehiläishoitajien kerhoilta perjantaina 6.5. klo 17.30 Pasi Toppilan pihalla (Pajulantie 6, Oulunsalo).
Rakennellaan kehiä, harjoitellaan kevättouhuja ja parannetaan maailmaa. Voit ottaa omia kehälistoja
mukaan. Osuuskunnan tarviketilauksen jakelu.

Osk Pohjolan Hunajan tarviketilaus
Kaikki  halukkaat  voivat  tehdä  tilauksen  Hunajayhtymän  valikoimasta  Jani  Manniselle
(jamikaelman@gmail.com tai 040 5755 004 ) viimeistään ke 27.4. Huom! tiukka aikataulu. Tilatut ta-
varat jaossa PohMen kerhoillassa tai noutaen sovitusta paikasta. Maksu käteisellä tai laskulla.

Maailman mehiläispäivä Oulussa 21.5. klo 11-15 Rotuaarilla
Esittelemme mehiläisalaa ja maistatamme hunajaa ohikulkijoille maailman mehiläispäivän merkeissä.
Ilmoittaudu mukaan Mika Manniselle (mika.manninen@mail.suomi.net tai 040 0155 229). Jos et pää-
se paikalle, mutta haluat että yhteystietojasi jaetaan hunajanostajille yms, ilmoita siitäkin Mikalle.

Kaupunkiviljely- ja taimenvaihtopäivä Oulussa 25.5. klo 13-18 Välivainiolla
Oulun Kestävän kehityksen keskuksen pihapiirissä (sama paikka kuin kerhoilloillamme) järjestetään
perinteinen kaupunkiviljely- ja taimenvaihtopäivä 25.5. klo 13-18. Mehiläishoitajille on varattu pöytä,
jossa voimme esitellä mehiläisjuttuja ja pölytyspalvelua sekä myydä hunajaa tms.  Mikäli pääset pai-
kalle, ota etukäteen yhteys Hannu Luukiseen (040 8311 005 tai hannu@hannuluukinen.fi).
 
Kevätretki lauantaina 28.5. Nivalaan ja Pihtiputaalle
Yhdistyksen keväinen retki tutustumaan mm. Kaija Tunkkarin (http://www.mesimaenhunaja.fi) tar-
haukseen ja tuotantotiloihin. Tule mukaan! Linja-autossa viihdymme jutellen mehiläisjuttuja ja vierai-
lukohteissa tutustumme erilaisiin tarhauksiin ja tarhureiden ideoihin. 

Retki on maksuton. Jokainen jäsen/perhejäsen saa ottaa mukaan yhden ei-jäsenen (lapsi tai puoliso)
matkatoveriksi.  Mukaan pääsee 40 henkeä  ilmoittautumisjärjestyksessä.  Yhdistys  ei  maksa ruokia,
mutta matkalla pysähdymme jonkun lounaspaikan kohdalla.  Omat eväät saa myös ottaa.

Lähtö Oulun linja-autoasemalta la 28.5. klo 7.00. Kyytiin voi nousta myös Liminganportilta klo 7.20.
Myöhästyviä ei odotella! Paluu Ouluun n. klo 18.

Ilmoittautumiset16.5 mennessä Pasi Toppilalle (pasi.toppila@suomi24.fi tai 050 3092 510). 

Yksi EKM-näyte kuuluu jäsenmaksuun 
Syyskokouksen päätöksen mukaan jokaisella jäsenellä on oikeus yhteen 'ilmaiseen' EKM-tutkimuk-
seen. Näytteet kerätään yhteislähetykseen syyskokouksessa. Lisää tietoa syksyllä.

Pohjolan Mehiläishoitajien kesäpäivä
Yhdistyksen perinteeksi muodostunut retki- ja koulutuspäivä järjestetään lauantaina 9.7. klo 12 alkaen
Tyrnävällä  osoitteessa Männiköntie  26.  Päivän ohjelmaan on suunniteltu  mm. koulutusta  terveys-
asioista ja emonkasvatuksesta. Käytännön harjoittelu halukkaille (omat suojavarusteet). Kahvitarjoilu.
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Pohjolan Mehiläishoitajat 50 vuotta ja SML:n sadonkorjuuseminaari Oulussa
Yhdistyksemme 50-vuotisjuhla järjestetään Sadonkorjuuseminaarin yhteydessä lauantaina 19.11. Ou-
lussa. Mikäli sinulla on valokuvia, lehtileikkeitä, muita muistoja tai jotain kerrottavaa takavuosien toi-
minnasta, ota pikaisesti yhteyttä Mika Manniseen. Tarkempi kutsu tilaisuuteen syksyn Mehiläinen-
lehdessä.

Olethan muistanut rekisteröityä?
Kaikkien mehiläisiä tarhaavien on pitänyt ilmoittaa tarhauksesta oman kunnan maaseutuasiamiehelle.
Jos homma on vielä kohdaltasi tekemättä, lue ohjeet Mehiläinen-lehdestä, SML:n nettisivuilta tai ota
yhteyttä Hannu Luukiseen tai Mika Manniseen.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi jos sait tämän tiedotteen kirjeenä
Jäsenkirjeen postitus aiheuttaa yhdistykselle kustannuksia. Jos käytät sähköpostia, ilmoita osoitteesi
puheenjohtajalle. Sähköpostiin lähetetään jäsenkirjeen lisäksi yhdistyksen ja SML:n ajankohtaistiedot-
teita. Jos sähköposti ei sinulle onnistu, jäsenkirje tulee jatkossakin entiseen tapaan.

Johtokunnan puolesta

Puheenjohtaja Hannu Luukinen
040 8311 005, hannu@hannuluukinen.fi

Pohjolan mehiläishoitajat netissä: www.uaz.fi/pohme


