Keski-Suomen Mehiläishoitajat ry.
Jäsentiedote – Joulukuu 2014

Jouluinen tervehdys
kaikille!

Osa jäsenistöstä saa tämän kirjeen paperisena; nii!e, joiden sähköpostiosoitteet ovat jo yhdistyksen tiedossa,
pörähtää sähköinen viesti. Helpotamme näin kiireisten postitonttujen työtä ja säästämme myös rahaa, jonka
voimme sitten käyttää yhteisen toimintamme kehittämiseen.

Syyskokouksen antia
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 9. marraskuuta Jyväskylässä. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa
Matti Pylvänäinen. Muina johtokunnan jäseninä jatkavat Eija Hatanpää, Pertti Kauppinen, Josefiina
Keskustalo, Olavi Kontio ja Pertti Tuomanen ja varajäseninä Timo Junkala ja Timo Rossi. Yhdistyksen
toiminnan painopisteitä tulevat edelleen olemaan mehiläishoidon perus- ja jatkokoulutus sekä
mehiläistautien torjuminen, tavoitteena hyvinvoivat tarhaajat ja mehiläiset. Myös tarhaajien ja
perheenjäsenten yhteiset tapahtumat ja yhdistyksen sähköisen tiedotustoiminnan kehittäminen ovat
tärkeällä sijalla. Syyskokouksen yhteydessä SML:n kuluttajaneuvoja, toimittaja Mari Koistinen kertoi
ja antoi vinkkejä hunajan markkinoimisesta.

SML:n hunajan laatukilpailusta ja valokuvakilpailusta useita
palkintosijoja Keski-Suomeen
Keskisuomalaiset tarhaajat menestyivät jälleen kerran hyvin SML:n sadonkorjuujuhlan yhteydessä 15.
marraskuuta Turussa järjestetyissä paras hunaja –kilpailussa ja myös valokuvakilpailussa. Katso
menestyjät yhdistyksen kotisivulta www.ksmesitarhat.fi . Onnittelut menestyjille! Mikähän on
keskisuomalaisten tarhaajien jatkuvan menestymisen salaisuus? Sitä varmasti pohdimme tulevana
vuonna.

Josefiina Keskustalo SML:n johtokunnan varajäseneksi
SML:n vuosikokous valitsi Josefiina Keskustalon Anneli Salosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi
SML:n johtokuntaan. Onnittelut Josefiinalle!

SML:n talvipäivät pidetään 24. - 25.1.2015 Jyväskylässä - Ilmoittaudu ja
osallistu!
Talvipäivien yhteydessä keskisuomalaista tarhausta esitellään valokuvin. Jos Sinulla on valokuvia
tarhauksesta, tarhaustuotteiden markkinoimisesta tms. tapahtumista, niin laita kuvasi sähköpostitse
Timo Junkala!e timo.junkala@jkl.fi ja kerro samalla lyhyesti mihin tapahtumaan kuva liittyy ja kuvaaja!
Lauantain iltatilaisuudessa Hotelli Alexandrassa esiintyy keskisuomalainen muusikko Raimo Suuronen
Elvis-ohjelmineen. Tule kuuntelemaan ja tuo toverisikin! (Ohjelma sisältyy buﬀetillalliseen, joten muista
varata myös se.) Talvipäivien yksityiskohtainen ohjelma löytyy SML:n verkkosivuilta
www.mehilaishoitajat.fi/tapahtumat/talvipaivat/ , joulukuun Mehiläinen lehdestä ja myös
yhdistyksemme kotisivuilta.

EKM-seuranta Keski-Suomessa - Tutki pesät ja vastaa
seurantakyselyyn!
Yhteinen tavoitteemme on EKM-tautivapaa Keski-Suomi. Sitä varten yhdistys on kehottanut ja
kehottaa kaikkia tarhaajia tutkimaan tarhojensa EKM-tilanteen ja vastaamaan EKM:n tutkimuksia
koskevaan seurantakyselyyn yhdistyksen kotisivuilla www.ksmesitarhat.fi . Tutkimuksia voi teettää
veloituksetta vielä tämän vuoden aikana Eviralla, joten vielä ehtii, ja seurantakyselyyn vastaaminen vie
vain hetken. Näin olet mukana yhteisessä asiassamme. Jos Sinulla on kysyttävää, niin ota yhteyttä
yhdistyksemme tautivastaavaan Josefiina Keskustaloon josefiina@ksmesitarhat.fi. Yhdistys suosittelee,
että vain EKM-tutkittuja pesiä, jaokkeita ja kalustoa siirretään, ostetaan ja myydään. Vastuu on
yhteinen.

Pesiä ja jaokkeita uusille tarhaajille
On odotettavissa, että pesillä ja jaokkeilla on ensi keväänä ja kesänä taas kysyntää. Jos Sinulla on EKMvapaita pesiä tai jaokkeita myytäväksi, voit kertoa siitä yhdistyksemme kotisivuilla ottamalla yhteyttä
Timo Rossiin timo.rossi@ksmesitarhat.fi. Näin autat uusia tarhaajia alkuun tautivapailla oman seutumme
pesillä.

Kalustonvalmistuskurssi, retki Latviaan ja muita tapahtumia tulossa
Yhdistys järjestää myöhemmin keväällä kalustonvalmistuskurssin. Suunnitelmissa on myös tarhaajien
tutustumismatka Latviaan yhdessä Helsingin Seudun Mehiläishoitajien kanssa. Paljon muitakin
tapahtumia on tulossa, ja voit myös esittää toivomuksia, mikä olisi tarpeen. Seuraa ja lue tapahtumista
lisää yhdistyksen kotisivuilta www.ksmesitarhat.fi . Päivittämällä meille sähköpostiosoitteesi, saat
kätevästi tiedon omaan postilaatikkoosi siitä, mitä, missä ja milloin tapahtuu.
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Sähköpostiosoite ja yhteystiedot yhdistykselle ja SML:ään
Jotkut rekisterissämme olevat sähköpostiosoitteet näyttävät olevan vanhentuneita tai muuten
virheellisiä, joten jos et ole aikoihin saanut meiltä sähköpostia, niin päivitäpä osoitteesi. Aktiivisesti
käyttämäsi sähköpostiosoitteen voit ilmoittaa sihteerillemme Eija Hatanpää!e eija.hatanpaa@jyu.fi
ja samalla voit täydentää myös muita yhteystietojasi.
Sähköposti on meille ehdottomasti nopein ja edullisin tapa välittää viestejä, kokouskutsuja ja tietoa
koulutuksista. Niille jäsenille, jotka eivät käytä sähköpostia, kokouskutsut lähetetään edelleen
postitse, mutta osa tiedotuksesta jää silloin oman aktiivisuutesi varaan.Yhdistyksen kotisivuilta
kaikki kyllä löytyy.
Voit osallistua myös itse kotisivujen, esimerkiksi juttujen tekemiseen, keskusteluun ajankohtaisista
aiheista tms. ottamalla yhteyttä sivuston ylläpitäjään Josefiina Keskustaloon.

Johtokunta kiittää kaikkia kuluneena vuonna Mehiläisyhdistyksen
toimintaan osallistuneita ja toivottaa kaikki, sekä vanhat että uudet,
mukaan jälleen ensi vuonna!
Terveisin ja pörisemisiin,
Matti, Eija, Olavi, Pertti K., Pertti T, Josefiina, Timo J. ja Timo R.

Rauha!ista joulunaikaa
ja hunajaista uutta
mehiläisvuotta
2015!
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