
10.00   Tilaisuuden avaus, Markku Puumalainen
10.15    Heikki Vartiainen, Suomen Mehiläishoitajain Liitto
10. 45    Data Group, toimiva tietotekniikka mehiläishoitajan työkaluna
11-11.15  Ropo Capital - Laskutuksen uusi aika. Ulkoistetun kirjanpidon kokonaisuus
12.00   HunajaSavo-hankkeen esittely, Lauri Ruottinen
12.30    Hunajarinki, Verkostoitunutta yhteistyötä 20 vuotta
13.00   Päivän pääluento, Lauri Ruottinen
14.00   Savon Mehiläishoitajat ry. Karhuseminaari
14.10    Uudistettu karhun hoitosuunnitelma, riistapäällikkö Jouni Tanskanen 
14.45   Suojautuminen karhuvahingoilta ja korvauskäytäntö,  
       riistasuunnittelija Reijo Kotilainen
15.30    Karhuaidan pystytysnäytös

Korpiahon Hunajan
uudistettujen tilojen avajaiset

Lauantaina 6.5.2017 kLo 10-16!

- ”Marko” puiset pesäosastot, valmistaja paikalla
- Paradise Honey - Linkousjärjestelmät 
 ja Honey-kevytpesät
- Ruokintasokerin jakelulaitteisto  
 kuorma-autostamme 
- Data Group toimivaa tietotekniikkaa  
 mehiläishoitajalle
- Ropo Capital - Laskutuksen uusi aika on  
 alkanut
- Hunajarinki - Yhteistyötä  mehiläishoitajien 
 kesken 20 vuotta
- HunajaSavo - Mehiläisiä maatilalle-hanke

Yhteistyössä:

Ilmainen lihakeitto soppatykistä & kahvitarjoilu!

Olemme avanneet uudet toimitilat Nilsiään osoitteeseen Simolantie 4 ja järjestämme sen kunniaksi avajaiset.  
Tervetuloa tutustumaan uusittuihin toimitiloihin!

avajaispäivän ohjeLma

tuote-esitteLijät paikaLLa:

Laskutuksen uusi 
aika on alkanut.



Tarvikkeet voimme toimittaa edullisesti Postin, Matkahuollon tai Kiitolinjan välityksellä koko Suomeen. Hinnat sisältävät 
ALV:n. Tarvikemyyntimme on avoinna arkisin 10.00-16.30. Soitathan ja varmistat paikalla olomme. Iltaisin ja viikonlop-
puisin ennakkotilaukset ovat noudettavissa noutopisteestämme. Simolantie 4, 73300 NILSIÄ.
TARVIKEMYYNNIN SUORA PUH. 0400 658 727, MARKKU@KORPIAHO.NET. 

suomen monipuolisin mehiläistalousalan yritys

www.korpiaho.net

Kotimaiset italialaiset  
emot 32 €/ kpl

Alkuperäisalueen  
krainilaiset emot  
29 € / kpl  
  - Yli 15 vuoden  
   kokemuksella!
  - Toukokuusta alkaen 
     tilausjärjestyksessä 
  tai sopimuksen mukaan
Myös emot saa nettikaupasta!

Korpiahon
Hoitohaalari 89 €
Suunniteltu ja valmistettu 
Suomessa, testattu 
ammattikäytössä

pesäkaLustoa

Tilaa kaikki mehiläistarhaukseen helposti ja nopeasti netistä!

Mehiläistarhauksen aloituspaketti
- Perus 100 € (sis. hoitotakki)
- Laaja 140 € (sis. haalari)
Katso sisällöt netistä!

Vahapalvelut 
Helpota arkeasi ja tuo vahat käsiteltäväksi!

- Vahapohjukkeet 15,00 € / kg
- Vahansulatus 2,60 € / kg
- Kehien desinfiointi 0,30 € / kpl
 Muovikehät eivät sovellu desinfioitavaksi
- Pohjusten teko 3,15 € / kg
Ostamme vahaa!

Kevyt Honey -Pesäosasto

Pesäosasto 17 € - LS & farrar 
Katto 15 €
Pohja 15,50 €
Ruokintalaatikko 17,50 €

varaa emot ajoissa!

avajaispäivän tarjoukset
- Styrox “Delux“ katot/pohjat 8,50 € / kpl
- Puukalusto päivän tarjous -10 %
- Muovilavat pesien jalustoiksi 6 €/ kpl
- Kierrätyskehät koottuina 0,30 € / kpl
 Saatavana myös kotimaisella vahalla  
 vahoitettuna 2,70 € / kpl

saatavana myös  
mesikasveja 

mm. apilaa ja  
hunajakukkaa!


