
PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY  JÄSENKIRJE 2/2019 

Hei, mehiläisten ystävät! Tervetuloa mukaan päivittämään tietojasi mehiläishoitoon liittyen ja tapaamaan niin uusia 

kuin vanhoja mehiläishoitajia. Mikäli sinulla on käytössäsi sähköpostiosoite, ilmoittaisitko sen yhdistyksen 

puheenjohtajalle tiina.huhtinen-siistonen@luukku.com Lähettäisimme mielellämme jäsenkirjeet sähköpostitse ja 

säästäisimme siten postituskuluissa. Tapahtumat löytyvät myös yhdistyksemme sivuilta internetistä 

www.mehilaistarhaajat.fi 

SYYSKUU to 26.9.2019 klo 18:30. Mehiläistarhaaja Markus Ruusunen saapuu yhdistyksemme vieraaksi. Hän kertoo 
meille omasta mehiläistarhauksestaan. Paikkana: Takahuhdin yläkoulun luokka 135, Hanhenmäenkatu 2, 33560 
Tampere. 
 
LOKAKUU to 31.10.2019 klo 18:30 SYYSKOKOUS. Syyskokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja, sihteeri 
sekä erovuoroisten hallitusjäsenten tilalle uudet jäsenet. Syyskokouksen jälkeen yhdistyksemme varapuheenjohtaja 
Risto Niilimäki kertoo meille, millaisia kouluesitelmiä hän pitää lapsille ja nuorille mehiläisistä. Toivomme, että tämä 
innostaa muitakin yhdistyksemme jäseniä pitämään kouluesitelmiä lapsille. Paikkana: Takahuhdin yläkoulun luokka 
135, Hanhenmäenkatu 2, 33560 Tampere. 
  
MARRASKUU to 28.11.2019 PIKKUJOULUT vietetään tänä vuonna Mesimestareiden tiloissa Vesilahdella. 

Pikkujouluista ilmoitetaan jäsenistölle erillisellä sähköpostilla sekä yhdistyksen kotisivuilla www.mehilaistarhaajat.fi 

lähempänä pikkujoulujen ajankohtaa.  

TAMMIKUU to 30.1.2020 klo 18:30 kerhoillan ohjelmassa on Talvipäivien kuulumiset. Kuulumisia kertoo 

yhdistyksemme puheenjohtaja Tiina Huhtinen-Siistonen. 

 

Elokuun kerhoillassa järjestimme oman yhdistyksemme jäsenien kesken Pirkanmaan Paras hunaja –kilpailun. Paikalla 

oli n. 20 erilaista hunajaa maisteltavana ja voiton vei tällä kertaa Kirsti Mäkelä. 

 

Muita yhdistyksemme alueella syksyllä 2019 järjestettäviä tapahtumia ja koulutuksia: 

 

MESIMESSU su 22.9.2019 klo 17:00 Kylmäkosken kirkossa. Kauden hunajasato siunataan perhekirkon yhteydessä. 

Tilaisuuden jälkeen lapsiperheiden on mahdollista kokeilla mehiläishoitajan suojavarusteita sekä hunajalingon 

pyöritystä. 

RETKI SADONKORJUUSEMINAARIIN Poriin la 26.10.2019. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry tarjoaa jäsenilleen 

Tampere-Pori-Tampere bussikuljetuksen. Tälle retkelle voi ottaa mukaan myös puolison. 

Kuljetus on vain lauantaille, jos haluat jäädä tai osallistua myös sunnuntain vuosikokoukseen, niin sunnuntain kuljetus 

pitää järjestää itse. Voit kuitenkin tulla lauantaina Poriin yhdistyksen kyydillä ja järjestää sunnuntain kotimatkan 

omalla kustannuksella. SITOVAT ILMOITTAUTUMISET SÄHKÖPOSTITSE PUHEENJOHTAJALLE: tiina.huhtinen-

siistonen@luukku.com Tämä ilmoittautuminen koskee vain bussikuljetusta, sadonkorjuuseminaariin pitää 

ilmoittautua liiton ohjeiden mukaan. 

 

TUOTA OMAT HUNAJASI -kurssi 9.-10.11. ja 16-17.11.2019 klo 9-15:15 Toijalan yhteiskoululla, Toijalassa. Opettajana 

toimii Pentti Paala. Kurssimaksu on 45 €. Ilmoittautuminen suoraan Valkeakoski opistoon: 

https://opistopalvelut.fi/valkeakoski/course.php?l=fi&t=16011 tai puhelimitse 03-5691710. Lisätietoja opettajalta 

numerosta 0400-772691. 

MEHILÄISHOIDON PERUSKURSSI KÄMMENNIEMESSÄ 12.10.-27.10.2019. Kämmenniemen koululla, Paavolantie 4, 

34240 KÄMMENNIEMI . Opettajana on Tuija Saarinen. Kurssimaksu on 48 €. Ilmoittautuminen suoraan Tampereen 

seudun työväenopistoon: https://opistopalvelut.fi/tampere/course.php?l=fi&t=1671 
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MEHILÄISHOIDON PERUSKURSSI SAMPOLASSA 9.11.-24.11.2019. Sampolan luokka 408, Sammonkatu 2, 33540 

Tampere. Opettajana on Tuija Saarinen. Kurssimaksu on 48 €. Ilmoittautuminen suoraan Tampereen seudun 

työväenopistoon: https://opistopalvelut.fi/tampere/course.php?l=fi&t=1673 

 

Terveisin johtokunta:  

Puheenjohtaja Tiina Huhtinen-Siistonen p. 050-537 4646 tai  tiina.huhtinen-siistonen@luukku.com 

Varapuheenjohtaja Risto Niilimäki, sihteeri Anne Koskenniemi, koulutusvastaava Pentti Paala, Pekka Koivuniemi, 

Jouni Joutsimatka, tiedotusvastaava Mika Korhonen ja Sonja Sinisalo.     

 

 Nähdään kerhoilloissa! 

 

Vuoden 2019 EMOVÄRI on VIHREÄ. 
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