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Puhdistuslennot alkaneet - Kevätkautta avaamaan!!
!
!

1. Puhdistuslennot ovat alkaneet. On aika varmistaa, että pesien lentoaukot ovat auki ja
mehiläiset pääsevät vapaasti puhdistuslennoille. Tarkista myös (esim. pesälaatikkoa nostamalla),
että mehiläisillä on kevätsikiöinnin alkaessa riittävästi ruokavarastoja. Puhdistuslennon jälkeen
vaihda tai puhdista pohja, poista hiirenestin ja pienennä lentoaukko. Anna tarvittaessa lisäruokaa
laittamalla uusi ruokakakku tai ruokintakehä sokeriluoksineen sikiöalan viereen. Jos EKM-tutkmus
on jäänyt aiemmin tekemättä, niin näytteen voi ottaa pesästä puhdistuslennon jälkeen. Ja sitten
vain odottamaan siitepölykauden alkamista ja mehiläisten iloista surinaa.!

!

2. Yhdistyksen kevätkokous pidetään 23.4.2017 alkaen klo 13 Jyväskylässä maakuntakirjaston/
kansalaisopiston kerhotilassa. Sääntömääräisten asioiden lisäksi keskustelemme mm. siitä, miten
ilmastonmuutos vaikuttaa mehiläistarhaukseen ja miten voimme varautua ennakoituihin lämpötilan,
sadannan, kasvillisuuden ja kukinnan muutoksiin. Matti Pylvänäinen ja Pertti Kauppinen ovat
luvanneet alustaa keskustelun aiheesta. Tässä yhteydessä voimme hyvin keskustella myös muista
ajankohtaisista mehiläishoitoon liittyvistä asioista. Perinteiseen tapaan nautimmme keskustelun
lomassa salaatteja, suolaista purtavaa ja kahvia. Tervetuloa joukolla mukaan kevätkautta
avaamaan!!

!

3. Yhdistys järjestää yhdessä Suomen Mehiläishoitajien Liiton kanssa karhuseminaarin
6.5.2017 klo 12-15 Jämsässä Paunun koulussa (Jämsän keskustassa). Seminaarissa
keskustellaan karhutilanteesta Keski-Suomessa, karhujen mehiläistarhoille aiheuttamista
ongelmista ja mitä asian kanssa voidaan tehdä. Taimi Lammi (Korpilahti) on luvannut kertoa
perheen omakohtaisista kokemuksista, kun karhu kävi tarhalla. Ari Seppälä puolestaan kertoo,
miten karhuvahinkoihin voidaan varautua (mm. karhuaidat) ja karhuvahinkojen jälkihoidosta (mm.
vahinkojen dokumentointi ja korvausten hakeminen). Muitakin alustuspuheenvuoroja on luvassa.
Tule kuuntelemaan ja kertomaan myös omista karhukokemuksistasi ja mielipiteistäsi
mesikämmenten suhteen. Salaattien, suolaisten naposteltavien ja kahvituksen järjestämistä varten
toivomme, että ilmoittaudut seminaarin ennalta täyttämällä SML:n sivuilla olevan
ilmoittautumisomakkeen.!

!

4. Kansainvälistä mehiläispäivää vietetään nyt toista kertaa 20. toukokuuta. Se on
erinomainen mahdollisuus tehdä tiettäväksi pölytyksen merkitystä ja sen yhteyttä niin
hunajantuotantoon kuin myös ruoantuotantoon. Suomi sitoutui 3.12.2016 Cancunin
biodiversiteettikokouksessa suojelemaan pölyttäjiä ja niiden elinympäristöjä. Pölyttäjien
hyvinvointia uhkaavat etenkin maankäytön muutokset, torjunta-aineiden käyttö, ympäristön
saastuminen, haitalliset vieraslajit, taudinaiheuttajat ja ilmastonmuutos. Kasveja pölyttävistä
eläinlajeista yhä useampi on ajautumassa kohti sukupuuttoa. Kansainvälisen luontopaneeli
IPBES:n mukaan pölyttäjien häviäminen on uhka miljoonien ihmisten toimeentulolle ja miljardien
eurojen arvoiselle ruoan tuotannolle. Peräti kolme neljäsosaa maapallon tärkeimmistä
ruokakasveista on osittain riippuvaisia eläinpölytyksestä. Cancunin julistuksessa korostetaan
jokaisen vastuuta monimuotoisesta luonnosta. Kansainvälisenä mehiläispäivänä (viikolla ja
viikonloppuna) voimme viedä tätä viestejä kouluihin ja koteihin, turuilla ja toreilla. Yhdistys hankkii
aineistoa ja tukee aiheeseen liittyvien tapahtumien järjestämistä. Jos olet järjestämässä päivään !
liittyvää tapahtumaa, niin ota yhteyttä yhdistyksen sihteeriin!!
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5. Kuvia mehiläishoidon varhaisista vaiheista Keski-Suomesssa! Onko Sinulla piirongin
laatikossa tai albumissa kuvia mehiläishoitoon liittyvistä tapahtumista 1900-luvulta? Tai tiedätkö
kenella sellaisia on? Mehiläishoidon kehittymisestä Keski-Suomessa aina 1800-luvun puolivälistä
alkaen on tehty lyhyt kuvaus SML:ssä valmisteilla olevaan kirjaan, mutta kaipaamme yhä
aiheeseen liittyviä kuvia. Jos Sinulla on tällaisia kuvia, niin ole ystävällinen ja ota yhteyttä
sähköpostitse matti.a.pylvanainen@email.com! Voimme voimme tehdä paperikuvista digikuvia
liitettäväksi historiikkimmme yhteyteen.!
!
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Matti Pylvänäinen!
ja johtokunta!
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* * * * * * * * * * * * * *!
!
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Lisäksi puhaltelemme henkiin Saarijärven seudulla tupailtaperinnettä:!
!

Torstaina 30.3. klo 17.00 alkaen on meillä paikallisten mehiläishoitajien vapaamuotoinen
rupatteluhetki Iitan Lähipuodissa, Saarijärven Paavonaukiolla, kahvin, teen ja ja pienen iltapalan
kera. (Toki kaikki kauempaakin olette tervetulleita!). Ensin katsaus mehiläisalan uusimpiin
tapahtumiin ja haasteisiin, mutta sen jälkeen illan aihe on vapaa!!

!

Jos kiinnostusta yhteisiin tapaamisiin on jatkossakin, niin sitten jatkamme tästä eteenpäin. Eli nyt
on suunnittelun paikka! Jos et pääse torstaina paikalle, mutta haluaisit jatkossa osallistua
paikallisiin kokoontumisiin, niin lähetäpä postia Josefiinalle, josefiina@ksmesitarhat.fi , viestiä puh.
040 700 1314 tai jätä viestiä Iitan puotiin. !

!

Tähän tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua ennakolta, ja jos muut kiireet kutsuvat, niin voit
piipahtaa vain tee- tai kahvikupposellekin. Tilaisuus alkaa klo 17.00 ja ovet ovat auki klo 19.00
saakka — ja Miran puolesta myöhempäänkin, jos asiaa piisaa. Tila on pieni ja kotoinen, joten
tiivistä mehiläistunnelmaa on luvasssa!!

!
!
Nähdään ja pöristään!!
!

Terveisin,!
Josefiina!
yhdistyksen tiedotusvastaava!

!

