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Hunajat alkaa olla lingottuna ja näyttää siltä, että tuli toinen katovuosi peräkkäin. Yhdistyksemme
aloittaa kuitenkin syksyisen toiminnan perinteiseen malliin messujen ja kerhoiltojen merkeissä. Syk-
syn huippukohta on Oulussa marraskuussa järjestettävä SML:n seminaariviikonloppu, jolloin vie-
tämme yhdistyksemme 50-vuotisjuhlia. Niistä tarkemmin seuraavassa kirjeessä sekä Mehiläinen-
lehdessä.  Suosittelen lämpimästi  osallistumista kerhoiltojen lisäksi tuon viikonlopun tapahtumiin,
sillä vastaavaa on luvassa ehkä taas kymmenen vuoden kuluttua.

Soittotaitoista kaivataan vuosijuhlaan
Vuosijuhlamme järjestelyt ovat jo pitkällä, mutta vielä tarvittaisiin pianisti tai muu muusikko säes-
tämään yhteislaulua ja soittelemaan kakkukahveille taustamusiikkia. Soittotaitoiset  ilmoittautukaa
rohkeasti puheenjohtajalle!

Pohjolan Mehiläishoitajat osallistuu Suurmessuille Oulussa 19.-21.8.2016
Pidämme messuosastoa, jossa esitellään mehiläisalaa ja myydään hunajaa. Johtokunta on päättänyt,
että jäsenet voivat tuoda osastolle myytäväksi omaa hunajaa.  Purkkien koot ja myynti hinnat ovat
250 g 6€, 350g 7€, 450 g 8€ ja 500 g 9€. Hunajiaan myyntiin tuova sitoutuu työskentelemään
messuosastolla.  Yhdistys pidättää myyntitulosta 10% osaston kuluihin. Talkoolaiset  luonnollisesti
pääsevät ”työpäivänään” ilmaiseksi sisään messuille ja saavat ruuan ja kahvit. Osastolla toimimiseen
ja hunajan myyntiin annetaan tarkka opastus. Jos ehdit avuksi messuosastolle tai pystytystalkoisiin
torstai-iltana, ota yhteys Pasi Toppilaan (050 3092 510 tai pasi.toppila@suomi24.fi). Ilmoittautues-
sasi kerro paljonko aiot hunajaa tuoda ja minä päivinä voit olla osastolla. 

Tarhurien yhteystietoja esille messuilla
Messuille tehdään kartta, jossa esitellään mehiläisalan levinneisyyttä toiminta-alueellamme. Kartan
yhteyteen tulee esille tarhureiden yhteystietoja. Jos haluat omat yhteystietosi näkyville, ilmoita siitä-
kin Pasille.

Mehiläishoitajien kerhoillat Oulussa
Vapaamuotoiset kokoontumiset järjestetään Oulussa Artturintuvalla (Sorvarintie 18) alla mainittuina
päivinä klo 18-19.30. Kerhoiltoihin on vapaa pääsy kaikille mehiläishoitajille ja muille aiheesta kiin-
nostuneille. Illan aihetta alustetaan lyhyellä esitelmällä ja yleiskeskustelun jälkeen vapaa keskustelu saa
rönsytä pienemmissä porukoissa. Kerhoillassa tarjotaan pullakahvit pientä maksua vastaan. 
Syksyn kerhoillat:
- ti 6.9. Hannu Luukinen alustaa kannattavuusasioista ja syksyn satotilanteesta
- to 6.10. Mika Manninen alustaa terveys- ja jalostusasioista
- ma 7.11. Vuosikokous ja hunajakisa, joista tarkempi kutsu seuraavassa jäsenkirjeessä.
- ke 7.12. Vesa Pentikäinen alustaa mehiläisalan oheistuotteista

Jäsenkysely
Kotisivuilla (www.uaz.fi/pohme) on linkki jäsenkyselyyn, johon toivotaan mahdollisimman monen
osallistuvan. Kyselyn tuloksia esitellään syysseminaarissa ja käytetään hyväksi toimintamme kehittä-
misessä.
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EKM-näytteiden yhteispostitus
Yhden EKM-näytteen tutkiminen sisältyy tämän vuoden jäsenmaksuun. Voit tuoda hunajanäytteesi
kerhoiltoihin, jotta ne lähetetään yhtenä eränä tutkittavaksi Eviraan. 
Jos löydät maastosta hylättyjä tai nimikoimattomia pesiä, ota yhteys puheenjohtajaan.
 
Varroan torjunta
Muista tehdä riittävät varroan torjunnat elokuun aikana joko tymolilla tai muurrahaishapolla. Ker-
hoilloissa  on  myynnissä  oksaalihappopusseja  marras-joulukuussa  tehtävää  oksaalihappokäsittelyä
varten. Annospussi 100 ml liuoserän valmistamiseen (riittää vähintään kolmelle normaalille pesälle)
maksaa 2 euroa.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi jos sait tämän tiedotteen kirjeenä
Jos käytät sähköpostia, ilmoita osoitteesi puheenjohtajalle. Jos sähköposti ei sinulle onnistu, jäsen-
kirje tulee jatkossakin entiseen tapaan.

Terveisin Pohjolan Mehiläishoitajat ry johtokunta

puolesta

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

Pohjolan mehiläishoitajat netissä: www.uaz.fi/pohme


