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Kevät lähtee lopultakin etenemään ja on aika siirtyä kesähommiin. Pesien ruokatilannetta kannattaa
tarkkailla huolella, sillä ruokaa ei vielä luonnosta tule. Kevään viimeisen kerhoillan jälkeen vietetään maailman mehiläispäivää ja kesällä käydään Ruotsissakin. Nähdään näissä tapahtumissa tai
vaikka tarhoillakin!
Kevään viimeinen kerhoilta
Kevään viimeisessä kerhoillassa perehdytään kehien kasaamiseen ja kaluston kunnostamiseen. Kerhoilta pidetään Pasi Toppilan pihalla, Pajutie 6, Oulunsalo. Paikanpääällä on myynnissä kehälistoja
yms. Syksyn kerhoilloista tiedotetaan nettisivuilla elokuussa.
Maailman mehiläispäivä
YK on julistanut toukokuun 20. päivän maailman mehiläispäiväksi. PohMe järjestää tähän liittyen
valistuspisteen kauppakeskus Valkean ala-aulassa jo lauantaina 19.5. klo 10-15. Paikalla on esittelypöytä, mehiläispesä ja muuta kalustoa sekä hunajamaistelu. Paikalla ei myydä hunajaa, mutta yleisölle jaetaan esitettä, jossa on hunajaa myyvien tarhureiden yhteystietoja. Voit tulla pistäytymään
paikan päällä ja halutessasi kertoa yleisölle omasta tarhauksestasi.
Jos haluat tuoda hunajaa maisteltavaksi, voit tuoda sen suoraan tapahtumaan tai edellisenä iltana
kerhoiltaan.
Tapahtuman yhteyshenkilö on Vesa Pentikäinen, 0403536580
Jos haluat omat tietosi (nimi, puh, sähköposti, osoite, nettisivut tms.) esitteeseen, ilmoita ne sihteerille (Harri Lampinen, 044 294 3979, hh.lampinen@gmail.com ) 15.5. mennessä.
Kesäretki
Yhdistyksen kesäretki suuntautuu tänä vuonna pohjoisruotsin mehiläismaisemiin. Retkipäivä on
joko 30.6. tai 7.7. sen mukaan, miten vierailukohteille sopii. Linja-auto lähtee aamuvarhaisella Oulusta ja jatkaa Tornion kautta Ruotsin puolelle. Illalla tullaan takaisin. Hinta jäsenille 20€, mikä sisältää ruokailut ja bussimatkan. Tapahtumaan ilmoittautuminen nettisivujen kautta kesäkuun alussa.
Lisätietoja tulee nettisivuille sitä mukaa kun tapahtuman valmistelut etenevät.
Pohjolan Hunaja myy ruokintasokeriliuosta ja linkouspalveluja
Sokeri- ja linkoustilaukset tehtävä viimeistään heinäkuussa! Katso tarkemmin nettisivuilta
www.pohjolanhunaja.com ja sinne pian aukeavasta nettikaupasta.
Myytävää ja ostajia
Muistathan yhdistykseemme oman myyntipalstan nettivisujen yhteydessä www.uaz.fi/pohme/tori
Palstalle voit jättää myynti- tai ostoilmoituksen mehiläisistä, kalustosta jne.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi jos sait tämän tiedotteen kirjeenä
Jos käytät sähköpostia, ilmoita osoitteesi puheenjohtajalle. Jos sähköposti ei sinulle onnistu, jäsenkirje tulee jatkossakin entiseen tapaan.
Terveisin Pohjolan Mehiläishoitajat ry johtokunta
puolesta
Puheenjohtaja Hannu Luukinen
040 8311 005, hannu@hannuluukinen.f
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