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Tervehdys mehiläistarhaajat! 

Kevät tulee rytinällä ja on aika siirtyä kesähommiin. Pesien ruokatilannetta kannattaa tark-
kailla huolella, sillä ruokaa ei vielä luonnosta paljoa tule ja energiaa kuluttava sikiöinti on jo 
alkanut. Kevään viimeisen kerhoillan jälkeen osallistumme erämessuille ja kesällä käydään 
tutustumassa kimalaistutkimukseen Oulun yliopistolla. Nähdään näissä tapahtumissa tai 
vaikka tarhoillakin! 

Kevään viimeinen kerhoilta 
Kevään viimeisessä kerhoillassa perehdytään kehien kasaamiseen, kaluston kunnostamiseen 
ja mehiläistarhauksen aloittamiseen. Kerhoilta pidetään Pertti Harmaalan pihalla, Kirkko-
väärtintie 3, Oulunsalo. Peruskurssilaiset pääsevät kokeilemaan kehien kasaamista ja vahoit-
tamista käytännössä. Omatekemiä kehiä voi myös ostaa tarvikkeiden hinnalla. Syksyn ker-
hoilloista tiedotetaan nettisivuilla elokuussa. 

Maailman mehiläispäivä 
YK on julistanut toukokuun 20. päivän maailman mehiläispäiväksi. PohMe osallistuu Poh-
joissuomen erämessuille 17 – 19.5 Ouluhallilla, mikä on samalla ”mehiläispäivämme”. Esit-
telemme PohMen toimintaa ja mehiläistarhausta. Messutelttamme on ulkona, missä on 
esillä ”lasipesä” ja muuta kalustoa sekä hunajan maistelua ja myyntiä. Yleisölle jaetaan 
SML:n esitettä ja myös oma PohMe esite on tarkoitus saada jakoon. Esittelyihin ja talkoisiin 
osallistuvilla on mahdollisuus tuoda hunajaansa myyntiin. PohMe:lle korvataan 10% huna-
jamyynnistä kulujen kattamiseen. Päivät on jaettu kahteen työvuoroon, mihin kuhunkin 
vuoroon tarvitaan 3 – 5 henkilöä. Voit käydä ilmoittautumassa Erämessulaiseksi tästä lin-
kistä;  
https://doodle.com/poll/9cvw9hb23pz9uytm 
Siinä voi klikata ne työvuorot, joihin pääsee ja haluaa osallistua. 
Tuplaklikkaamalla voi ilmoittautua varalle tai ehdollisesti johonkin  
vuoroon. 

Tapahtuman yhteyshenkilö on Pertti Harmaala, 040 678 1181 ja on tavoitettavissa koko ta-
pahtuman ajan paikanpäällä tahi puhelimitse. 

Kesäretki 
Yhdistyksen kesäretki suuntautuu tänä vuonna Linnanmaalle. Yliopiston kasvitieteellisellä 
puutarhalla tutustumme Olli Loukkolan johdolla kimalaistutkimukseen, PohMe yhteistyössä 
paikalle rakennettavaan lasipesään sekä kasvitieteelliseen puutarhaan. Ajankohta on Lauvan-
tai 6.7. Kokoonnutaan kasvitieteellisen puutarhan parkkipaikalle klo 11:00. Puutarhakierrok-
sen jälkeen jatkamme vielä yhteiselle lounaalle johonkin passeliin alueen ravintolaan.  

EKM koulutustilaisuus ja käytännön harjoitus Sunnuntaina 2. Kesäkuuta 
Maritta Martikkala SML:ltä tulee kouluttamaan EKM asioita ja näyttämään käytännössä 
kuinka EKM tartunnan saanut pesä saneerataan. Kokoontuminen Ii:n S-marketin pihassa klo 
15:00. Tapahtuman yhteyshenkilö on Hannu Luukinen, 040 8311 005. Yhteiskyydeistä voi 
sopia Hannun kanssa. 

Kevään EKM näytteet 
Jos olet myymässä-, ostamassa kalustoa tai muuten vaan haluat varmistua EKM tilanteesta 
nyt keväällä, niin keräämme EKM näytteitä kevään tapahtumissa tai voit muuten toimittaa 
näytteet Karrille. PohMe:n jäsenmaksu sisältää yhden maksuttomannäytteen. 

Muistathan kalustoa ja mehiläisiä ostaessasi EKM näytteiden tärkeyden. PohMen alueella on 
EKM ollut toistaiseksi varsin harvinainen vitsaus ja pyritään yhdessä huolehtimaan, että näin 
on myös jatkossa. EKM näytteiden yhteyshenkilö on Karri Pyhtilä, 040 7350 873 

https://doodle.com/poll/9cvw9hb23pz9uytm
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Mehiläistarhat kartalle 
Lisää mehiläistarhasi uuteen mehiläisrekisteri.fi palveluun. Karttasovellus ohjeineen löytyy 
osoitteesta www.mehilaisrekisteri.fi . 

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 paperisena entiseen tapaan. 

Terveisin Pohjolan Mehiläishoitajat ry johtokunnan 

puolesta Pertti Harmaala 

 Puheenjohtaja Pertti Harmaala   
 040 678 1181,  pertti.harmaala@gmail.com   

Pohjolan mehiläishoitajat netissä: www.uaz.fi/pohme 

http://www.mehilaisrekisteri.fi/

