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Mukavaa kevättä kaikille Pohjolan Mehiläishoitajien jäsenille! 
Puhdistuslennot on lämpimimmillä tarhapaikoilla jo alkaneet. Pesien ruokatilannetta on nyt 
syytä tarkkailla, samoin ryöstön estäminen/ mehiläisten pääseminen talvenaikana 
kuolleisiin pesiin tulisi estää, ettei mahdolliset taudit leviä.
Tässä jäsentiedotteessa on ajankohtaisia asioita etenkin koronaan liittyen

Korona epidemian vaikutukset PohMen toimintaan

Kaikki Pohmen kokoontumiset on peruttu.

Huhtikuun  kerhoilta  22.4  Keskiviikkona  klo  18:00  järjestetään  netin  välityksellä.  Maritta  Martikkala
SML:ltä  kertoo  ja  esitelmöi  havaintotarhauksesta.  PohMen  nettisivulle  tulee  nettipalaverin
osallistumisohjeet  ja  osallistumislinkki  viimeistään  edellisenä  iltana  21.4.  Osallistuminen  onnistuu
älykännykän tai tietokoneen avulla.

Kesäretki on peruttu.

Suomen Mehiläispäivän järjestäminen 20.5 Valkeassa perutaan.  Jokainen voi kuitenkin halutessaan
levittää Mehiläispäivänä mehiläisiin liittyvää materiaalia some kanavissaan.

Mehiläistarhauksen peruskurssi järjestetään nettikoulutuksena 6.4 alkaen. 

Liikkumisrajoitusten lisäykset ja mahdollinen ulkonaliikkumiskielto Koronavirusepidemian 
aikana vaikeuttaa pesäkäyntejä. Kaikki pesäpaikkojen rekisteröinti-ilmoitukset pitää nyt laittaa 
kuntoon jos ne eivät ole ajantasalla. SML:ltä saa ”lupalapun” jolla mehiläistarhaaja saa luvan liikkua 
pesäpaikkarekisteriin ilmoittamillaan mehiläispesillä ilman sankkorangaistuksia. Tästä on jo kokemusta 
Uudellamaalla, missä raja on suljettuna ja liikkuminen ilman lupaa kielletty. 

Sairastumisiin ja tapaturmiin varautuminen. Mehiläishoitajilla ei ole lomituspalveluita. Kaikilla 
tarhaajilla olisi hyvä olla jonkinlainen omalle kohdalle sopiva varasuunnitelma, jos äkisti estyy 
mehiläisiään hoitamasta ja neuvoja antamasta. Tarhojen paikat, lisäkaluston varasto, pesäkortit jne. 
tieto olisi hyvä olla jollain toisella tarhaajalla/ tarhaajilla tiedossa, että minimissään parveilun estäminen 
saadaan sairastelun aikana hoideltua.

Osto- ja myyntipalsta nettisivuilla

Muistattehan,  että  yhdistyksemme nettisivuilla  www.uaz.fi/pohme/  on Tori-osio,  johon  kaikki  voivat
vapaasti jättää mehiläisten, kaluston ja tarvikkeiden osto- ja myynti-ilmoituksia.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi jos sait tämän tiedotteen kirjeenä

Jäsenkirjeen postitus aiheuttaa yhdistykselle ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Jos käytät sähköpostia,
ilmoita osoitteesi puheenjohtajalle. Sähköpostiin lähetetään jäsenkirjeen lisäksi mehiläishoitajaliiton 
tiedotteita ja muita sellaisia ajankohtaistietoja, joita ei kirjeitse lähetetä. Jos sähköposti ei sinulle 
onnistu, jäsenkirje tulee toki jatkossakin entiseen tapaan.

Pysykään terveinä ja jos tarvii, niin autetaan toisiamme!

Johtokunnan puolesta

Puheenjohtaja 

Pertti Harmaala

040 678 1181, pertti.harmaala@gmail.com


