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Puheenjohtajan jorinoita Hannu Torkkel 

 

Talvi on tainnut jälleen kerran yllättää meidät kaikki. Kaupunkilaiset se yllättää aina 

syksyllä ensimmäisten liukkaiden tullessa, Valtion rautatiet se pääsi yllättämään pöl-

lyävän lumen muodossa. Lunta on tullut tupaan oikein kinoksiksi asti. Tai ei nyt ihan 

tupaan sentään mutta pihalle ja katoille. Täällä etelässäkin mehiläispesät ovat saa-

neet paksun lumivaipan päälleen. 

Toivottavasti kunnon talvi ei pääse yllättämään meitä mehiläishoitajia tavallista run-

saammilla pesäkuolemilla. Joku tiesi kertoa, että ruokavarat ovat käymässä vähiin. 

Joku toinen kertoi, että kovilla pakkasilla, joita on riittänyt, mehiläiset pakkautuvat 

niin tiiviksi palloksi, että sen on vaikea liikkua ruuan luokse. Eräs kyseli minulta, 

miten omat mönkiäiseni voivat. Ei harmainta aavistusta. Marraskuussa 

oksaalihappotiputusten aikaan  yksi oli kuihtunut pois ja jokunen oli surkean pieni. 

Mitäs niitä katsomaan, mitäs niitä suremaan, kyllä kevät paljastaa. Mitään ei 

kuitenkaan voi tässä vaiheessa tehdä. Toivottavasti kevätaurinko paljastaa vahvat 

hyvin talvehtineet yhteiskunnat, jotka ovat valmiit nauttimaan kylmän talven 

jälkeisestä kauniista ja lämpimästä kesästä. 

Ihan niin kuin talvi yllätti meidät runsaslumisuudellaan ja pakkasillaan, myös päivän 

piteneminen pääsee yllättämään minut joka kevät. Luulisi tähänkin ikään ehtineen 

ihmisen tietävän, että päivä pitenee keväällä. Mutta marras-joulukuun pimeyden ja 

synkkyyden jälkeen se on kuitenkin aina mukava pieni nautinto. Ja nämä pienet mu-

kavat nautinnot saavat elämän maistumaan mukavalta, elämisen arvoiselta. 

Tänä keväänä meillä mehiläishoitajilla on mahdollisuus kerätä näitä elämän nautin-

toja aina Kreikasta asti. Yhdistyksemme on varautunut tukemaan matkaan lähtijöitä 

pienellä matkakorvauksella. Kerrotte sitten syksyllä meille Suomeen jääneille jossain 

tupaillassamme matkastanne.  Lehden sisäsivuilla mainitaan myös muutamasta 

muusta mehiläisalan retkestä. 

Pieniä yhdessäolon hetkiä voimme kokea rakennellessamme lasipesän mehiläisil-

lemme. Yhdessä tekeminen, toinen toistamme auttaen antaa myöskin näitä tärkeitä 

pieniä nautinnon hetkiä, joita voi sitten talven pimeinä iltoina muistella. Ja jos sen 
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lasipesän pitää talvella miehitettynä, talven pimeinä iltoina voi myös katsella pieniä 

raidallisia ystäviämme. 

Näin puheenjohtajan näkökulmasta Kirkkonummen (25 oppilasta)ja Hyvinkään (13 

oppilasta) mehiläishoitokurssien runsaat osallistujamäärät antavat uskoa tähän 

alaan. Toivottavasti saamme kurssilaiset myös jäseniksi yhdistykseemme. Paitsi että 

elämä koostuu pienistä nautinnoista, se koostuu myös antamisesta ja saamisesta. 

Me annamme jotain heille, he saavat jotain meiltä. Ja toistepäin. Tervetuloa 

toimintaan antamaan ja saamaan. Tämä Mesikkä annetaan kaikille kurssilaisille 

välittämättä siitä, onko liittynyt meihin vai ei. Toivottavasti joku innostuu liittymään. 

Toivottavasti kukaan ei peru liittymisaikeitaan luettuaan tämän lehtemme. 

Postituslistaa vilkaistessani huomasin, että meitä on taas muutama enemmän kuin 

viimeksi. Tasan sata, jos laskin oikein… Tervetuloa parveemme. 

 

 

Kevätkokouskutsu      Raimo Kankare         

 

Asia: Uudenmaan mehiläishoitajat ry:n kevätkokous 2010 

Aika: Tiistai 30.3.2010 klo 19.00 

Paikka: Ravintola Knäppen  

Korkeavuorenkatu 18, 10300 Raasepori 

 

Esityslista 

 1. Kokouksen avaus 

 2. Kokousvirkailijoiden valinta 
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  - puheenjohtaja 

  - sihteeri 

  - kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

  - kaksi äänten laskijaa 

 3. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus 

 4. Esityslistan hyväksyminen 

5. Käsitellään vuoden 2009 toimintakertomus ja päätetään sen 

hyväksyminen 

6. Esitetään vuoden 2009 tilinpäätös ja tilintarkastajien 

lausunto, hyväksytään tilit sekä päätetään vastuuvapauden 

myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille 

 7. Muut asiat 

 8. Kokouksen päättäminen 

   

Tervetuloa 

Johtokunta 

 

Huom!:  Tarjoamme kokousväelle pientä suolaista naposteltavaa. Jotta osaamme 

varata oikean määrän lautasia, toivomme ennakkoilmoittautumistanne. Juha 

Välimäki päivystää ilmoittautumisianne numerossa 050 543 0062 viikolla 12. Myös 

sähköpostilla voi ilmoittautua: valimaen-hunaja@luukku.com.  
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Toimintakertomus vuodelta 

2009      Raimo Kankare 

 

1. Yleistä 

Vuoden 2009 hunajasadon alueellinen vaihtelu maan eri osien välillä vaihteli 

suuresti. Koko maan hunajasato jäi keskimääräistä pienemmäksi. Meitä lähellä 

olevilla alueilla Lounais-Suomessa ja Hämeessä saatiin valtakunnan parhaat 

sadot. Meillä täällä Uudellamaalla sato jäi kuitenkin keskimääräistä 

pienemmäksi. Satokauden ilmat olivat kohtuulliset, joskin vuosi oli vähän 

myöhässä. Liekö siitä johtunut sadon pienuus. SML:n tiedustelun mukaan 

valtakunnan pesäkohtainen keskisato on 36 kg/pesä. Puheenjohtajan 

pikaotannan mukaan meillä keskisato jäi noin 32 kg/pesä. Huonosta sadosta 

johtuen hunajavarastot ovat pienentyneet valtakunnan tasolla ja monella 

tarhaajalla ylivuotista hunajaa ei ole varastossa. Tukkurit ovat kyselleet 

hunajaa vilkkaasti ja hintatasokin on vähän parantunut. 

  

2. Jäsenistö 

Uudenmaan mehiläishoitajat ry:llä oli vuoden 2009 lopussa 84 jäsentä sekä 11 

perheenjäseniä. (2008 vuoden lopussa oli 100 jäsentä ja 12 perhejäsentä). 

 

3. Johtokunta 

Uudenmaan mehiläishoitajien johtokuntaan kuuluivat vuonna 2009 

• Hannu Torkkel  puheenjohtaja 

• Juha Välimäki   varapuheenjohtaja 

• Raimo Kankare  sihteeri 

• Janne Leimi   taloudenhoitaja 

• Kari Koppelmäki 

• Jyrki Parikka 

• Teemu Ristiniitty 
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• Varajäsenet 

• Antti Laakkonen 

• Sinikka Katajamäki  tiedotussihteeri 

 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. 

 

4. Yhdistyksen kokoukset 

Uudenmaan mehiläishoitajat ry:n kevätkokous pidettiin lauantaina 4.4.2009 

Lomakoti Kotorannassa. Kokoukseen osallistui 8 henkilöä. 

Syyskokous pidettiin lauantaina 21.11.2009 Ravintola Myllylammessa 

Nummelassa. Kokoukseen osallistui 12 henkilöä.  

Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 

 

5. Tilintarkastajat 

Tilintarkastajina ovat toimineet: Ammattitilintarkastaja Kim Hellström sekä 

yhdistyksemme jäsen Terho Laitinen. Tilintarkastajien varahenkilöinä ovat 

olleet Antti ja Iris Mäki-Kojola. 

 

6. Edustukset 

• Jyrki Parikka osallistui Nordic-Baltic Bee Councilin kokoukseen 

Kööpenhaminassa Tanskassa 30.1-1.2.2009. Jyrki valittiin järjestön 

presidentiksi seuraavaksi vuodeksi. Onnittelut! 

• Jyrki Parikka osallistui Euroopan ammattimehiläishoitajien EPBA:n 

kokoukseen Appenweijerissa Saksassa 2-3.2.2009. 

• 20.3.2009 Jyrki Parikka osallistui COPA-COCEGA hunajatyöryhmän 

kokoukseen Brysselissä. 

• Yhdistyksen edustaja SML:n kevätkokouksessa 19.4. Salossa oli Juha 

Välimäki. 

• Hunajayhtymä Oy vietti 40-vuotisjuhla la 4.7. Yhdistyksemme edustaja 

Jyrki Parikka osallistui juhlaan ja piti puheen SML:n edustajana. 

• Kuopion Seudun Mehiläishoitajain 100-vuotisjuhlassa la 31.10 Hotelli 

Rauhalahdessa Kuopiossa yhdistystä edustivat Juha Välimäki, Hilkka ja 

Jyrki Parikka sekä Kielo ja Janne Leimi.  
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• SML:n syyskokouksessa su 1.11. Kuopiossa yhdistystä edustivat Janne 

Leimi, Juha Välimäki ja Jyrki Parikka. 

• Jyrki Parikka oli toimintavuonna SML:n johtokunnan jäsen ja liiton 

varapuheenjohtaja. 

• 17-18.11.2009 Jyrki Parikka osallistui COPA-COCEGA hunajatyöryhmän 

ja komission neuvoa-antavan työryhmän kokoukseen Brysselissä. 

• Janne Leimi oli SML:n johtokunnan varajäsen. 

• Hilkka Parikka oli SML:n laatutoimikunnan jäsen. 

 

7. Yhdistyksen toiminta ja koulutus 

• Yhdistyksen kevätretkeä ei järjestetty. 

• Yhdistys järjesti Kotorannassa Rajamäellä la 4.4. SML:n suosittelemat 

koulutukset: Pölytyspalvelu käytännössä, lähihunajat ja niiden 

tuottaminen sekä mehiläistarhauksen kehityssuunnat. Luennoitsijana 

toimi Antti Laakkonen ja osallistujia oli 8 henkilöä. 

• SML:n järjestämään kouluttajakoulutukseen ovat osallistuneet Janne 
Leimi ja Antti Laakkonen 

• Esikotelomätäneuvontapalvelua koordinoi liitossa projektipäällikkö Ari 

Seppälä ja yhdistyksen esikotelomätäneuvojat olivat käytettävissä 

neuvontatyöhön. 

• Yhteiskurssi punkintorjunnasta Etelä-Suomen hoitajien kanssa ke 

5.8.2009 Päivi ja Kari Koppelmäen luona Hyvinkäällä. Kurssille osallistui 

17 henkilöä. Luennoitsijana: Janne Leimi. 

• Mehiläishoidon herätekurssit järjestettiin yhteistyössä 

kansalaisopistojen kanssa. Kirkkonummella 10.9. oli 1, Lohjalla 3.10. oli 

15 sekä Hyvinkäällä 26.9. 7 henkilöä. 

• Yhdistyksen pikkujoulua vietettiin lauantaina 21.11. Ravintola 

Myllylammella Nummelassa. Pikkujouluun osallistui 16 henkilöä. 

 

8. Tiedotustoiminta 

Toimintavuonna yhdistys julkaisi kaksi Mesikkä -lehteä. Ensimmäisen lehden 

toimitti Sinikka Katajmäki ja toisen Hannu Torkkel. Sihteeri toimitti yhden 

jäsenkirjeen. Kokouksista ja tapahtumista ilmoitettiin myös Mehiläinen-

lehdessä.  SML:n www-sivuilla on yhdistyksemme yhteystiedot, mutta linkki 

meidän omille www-sivuille on poistettu, koska sivut eivät toimi. 
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Tapahtumaluettelo 2009 
 

Pvm Tapahtuma 

 

Ti 27.1. Johtokunnan kokous 1 

La 21.3. Johtokunnan kokous 2 

Ke 18.3. Mesikkä-lehti 1/2009 ilmestyi 

La 4.4. Yhdistyksen kevätkokous Kotorannassa Rajamäellä. 

Koulutus aiheista: Pölytyspalvelu käytännössä, 

lähihunajat ja niiden tuottaminen sekä 

mehiläistarhauksen kehityssuunnat. Luennoitsijana: 

Antti Laakkonen. 

Su 19.4. SMLn kevätkokous Salo, edustaja : Juha Välimäki 

To 11.6. Johtokunnan kokous 3 

Ke 5.8. Yhteiskurssi punkintorjunnasta Etelä-Suomen hoitajien 

kanssa  Päivi ja Kari Koppelmäen luona Hyvinkäällä. 

Kurssille osallistui 17 henkilöä. Luennoitsijana: Janne 

Leimi. 

Su 30.8. Mehiläishoidon ja – tuotteiden esittelyä 

Kirkkonummipäivien yhteydessä Evitskog. Vieraita n.100. 

Esittelijät: Kielo ja Janne Leimi. 

Ti 8.9. Johtokunnan kokous 4 

To 10.9. Mehiläishoidon yhden päivän kurssi Kirkkonummella. 

Luennoitsja: Janne Leimi 

La 26.9. Mehiläishoidon yhden päivän kurssi Hyvinkäällä. 

Luennoitsija: Juha Välimäki 

La 3.10. Mehiläishoidon yhden päivän kurssi Lohjalla Luennoitsija  

Janne Leimi 

La 31.10. Kuopion Seudun Mehiläishoitajain 100-vuotisjuhlassa la 

31.10 Hotelli Rauhalahdessa Kuopiossa yhdistystä 

edustivat Juha Välimäki, Hilkka ja Jyrki Parikka sekä Kielo 

ja Janne Leimi. 

Su 1.11. SML:n syyskokouksessa su 1.11. Kuopiossa yhdistystä 

edustivat Janne Leimi, Juha Välimäki ja Jyrki Parikka. 

Ti 3.11. Mesikkä lehti 2/2009 ilmestyi 

La 21.11 Syyskokous pidettiin Ravintola Myllylammessa 

Nummelassa. Yhdistyksen pikkujoulua vietettiin 

kokouksen jälkeen samassa paikassa. 



10 

 

Lasipesää tekemään   

 

Haluatko ihastella mehiläisiäsi ilman piikkejä? Tule tekemään itsellesi lasipesä! 

Uudenmaan mehiläishoitajat ry järjestää lasipesän valmistuskurssin Nurmijärven 

Rajamäellä lauantaina 10.04. alkaen klo 10.00 osoitteessa Kiljavantie  214. 

Tiedustelut ja ilmoittautumien Juha Välimäelle 31.03. mennessä p. 050-543 0062  tai 

sähköpostilla valimaen-hunaja@luukku.com. Osallistumisesta peritään pesän 

materiaali-kustannukset, noin 30 €. Maailmalla valmis lasipesä maksaa noin 150 €. 

Kotiin viemisenä valmis pesä! 

Yhdistys tarjoaa pullakahvit. Ota lisäksi omia eväitä. 

Olemme pyytäneet myös helsinkiläisiä mehiläisalan ystäviämme paikalle, joten 

ilmoittaudu ajoissa, jotta mahdut askartelemaan kanssamme! Noin 15 nopeinta 

mahtuu Juhan tiloihin. 

 

 

Myytkö / haluatko ostaa 

mehiläishoitotarvikkeita? 
 

Tarpeetonta kalustoa voi markkinoida yhdistyksemme kotisivuilla ja Mesikässä. 

Halutaan ostaa –osastokin julkaistaan, mikäli on tarvetta. 

Ilmoita myytävästä tai ostettavasta käytetystä kalustosta Ville Heinilälle ,           

044 525 1769, ville.heinila(ät)gmail.com.  

Ilmoitus mieluiten sähköpostilla.  
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Pölytyspalvelusta   Janne Leimi 

Uudenmaan ja Varsinais-Suomen mehiläishoitajat ovat olleet yhteydessä Hedelmän- 

ja Marjanviljelijöiden liiton (HML:n) Varsinais-Suomen ja Uudenmaan piiriin ja 

tarjonneet yhteistyötä mehiläisten hyödyntämisessä marjojen ja hedelmien 

pölytyksen varmentamiseksi. 

Viljelijöiden suunnalta on ollut kiinnostusta myös mehiläisten käytöstä 

harmaahomeen torjuntaan. 

Uudenmaan mehiläishoitajien johtokunnassa pölytysasioissa käytännön 

yhteyshenkilöksi valittiin Janne Leimi. 

 Mikäli olet kiinnostunut mehiläispölytysyhteistyöstä lähialueellasi hedelmä- 

ja marjanviljelijöiden kanssa, ilmoita halukkuudestasi yhdistyksemme 

pölytyskuhnurille Jannelle (050-360 4576, info (at)mehilaistuote.com). 

 

 

Tulevia tapahtumia 
 

Syksyllä pyöritämme ELMA-messuilla mehiläisaiheista osastoa. On lasipesää, 

kynttiläntekoa, esitteiden jakamista, mukavaa jutustelua kaupunkilaisille 

mehiläisistä. Talkooporukkaa tarvitaan runsaasti!  

Lokakuussa 2010 uusimme muutaman vuoden takaisen kynttiläillan. Siis emme syö 

kynttiläillallista vaan kertailemme kokemuksiamme mehiläisvahakynttilöiden 

tekemisestä. 

Marraskuussa 2010 on pikkujoulut ja syyskokous. 

Ja koska en itse pääse Kreikkaan tai muullekaan matkalle, toivon, että matkalla 

käyneet näyttäisivät meille muille ottamiaan kuvia kreikkalaisista kukista ja 

mehiläisistä jossain toimintasuunnitelman ulkopuolisessa tapaamisessa. 
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Mehiläismatka Kreikkaan   Anneli Kankare 

 

Kreikka on vanhimpia ja arvostetuimpia mehiläisalan maita, mutta suomalaisille 

kutakuinkin tuntematon. Lähde mukaan matkalle, joka on nimenomaan suunniteltu 

Sinulle ja ystävillesi, joita kiinnostaa tavata aitoja ihmisiä ja nähdä Peloponnesoksen 

huimaavan kaunista maaseutua,  kaikkine tuhatvuotisine kulttuurin muisto-

merkkeineen sekä ennen kaikkea vaihtaa tietoja sikäläisten mehiläisalan osaajien 

kanssa.    

Lennot Finnair  Helsinki-Ateena maanantai 10.5. klo 17.00 - 20.35 

Paluu   Ateena-Helsinki maanantai 17.5. klo 21.25 - 01.05 (18.5.) 

 

Matkaohjelma (alustava) 

ma 10.5. 

Lento Ateenaan, kuljetus hotelliin ja majoittuminen 3*:n hotellissa  

ti  11.5. 

Aamupäivällä Ateenan kaupunkikierros (oma bussi), Acropolis, lounas ja iltapäivällä 

vierailu Agriculture Sciences –instituutissa, jossa  Dr. Selianakis esittelee Apipharm –

yrityksen tuotantoa ja valmistusta sekä kertoo käyttökohteista (www.apipharm.gr).  

Apipharm-yrityksestä matkaamme Argoliksen maakuntaan. Matkalla käynti Korintin 

kanavalla.  Majoittuminen Tolossa, joka on Napflionia lähellä oleva rantakaupunki.  

Hyvät rannat. 

 

ke 12.5. 

Vierailupäivä hunajatiloilla. Peloponnesos on hunajantuotantoaluetta.  Bussi ja opas 

käytössä.  

 

to 13.5. 

Vapaata aikaa Tolossa.  Matkaa mm. Nafplionin kaupunkiin vain n. 8 km, hyvät 

paikallisyhteydet. 
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pe 14.5. 

Retki Mystraan ja oliiviöljymuseoon Spartassa (sijaitsevat Tayegetosvuoren 

kupeessa), bussi ja opas käytössä. Mehiläistilavierailu. 

 

la 15.5. 

Retki Mykeneaan ja Nemeaan, vierailu viinitilalla, jossa viininmaistiaiset ja lounas. 

Vierailu Epidauruksen teatteriin, bussi ja opas käytössä. 

 

su 16.5. 

Risteilypäivä Hydra, Spetses tai  vastaava. Laivat eivät mukana pakettihinnassa, 

koska vaihtoehtoja on useita. 

ma 17.5. 

Lähtö Ateenaan, käynti matkan varrella Poseidonin temppelissä Cape Sounionissa, 

lounas. Ateenassa vierailu mehiläistarvikeliikkeessä, menomatkalla lentokentälle. 

Pakettiin sisältyy 

- reittilennot Finnairilla veroineen ja printtausmaksuineen 

- 7 yöpymistä H2 huoneessa, 1 yö Ateenassa ja 6 Tolossa 

- hotelliaamiaiset 

- bussi käytössä ohjelman mukaan 

- suomalainen opas ryhmän mukana toisesta päivästä matkan loppuun (paitsi to 

13.5. ja su 16.5.) 

- paikallisopas historiallisissa paikoissa, joissa se on pakollinen 

- 5 lounasta eli kaikkina retkipäivinä 

 

Huom!  pakettihintaan ei sisälly sisäänpääsymaksuja, koska ne riippuvat  lopullisesta 

ohjelmasta ja vaihtelevat myös osallistujien iän mukaan eli on lapsi - ja 

eläkeläisalennuksia. 

Pakettihinta 1250 euroa / hlö H2 huoneessa, lisämaksu huone yhdelle 130 euroa 

koko ajalta. 

Matkan järjestää Kirjakenno Ay yhdessä kirkkonummelaisen matkatoimisto Matka-

Haukka Oy:n kanssa. 

Lisätietoja matkasta ja ilmoittautumiset: Anneli Kankare, Kirjakenno Ay

 sähköposti:  anneli.kankare@elisanet.fi    puh. 050-3377750 
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Nettisivuista 
Kokeilkaapa maanantaina 15.3. sivua www.uudenmaanmehilaishoitajat.fi. Silloin 

pitäisi näkyä muutakin kuin teksti sivusto tekeillä. 

 

 

Johtokunnan jäsenet ja    

        yhteystiedot: 
 

puheenjohtaja Hannu Torkkel, Lohja, 050 3394958, hani-hannu(ät)luukku.com 

varapuheenjohtaja Juha Välimäki, Rajamäki, 050 543 0062,                             

valimaen-hunaja(ät)luukku.com 

sihteeri Raimo Kankare, 050 464 8374, raimo.kankare(ät)kolumbus.fi 

taloudenhoitaja Janne Leimi, Kirkkonummi, 050 360 4576, 

kirkkonummen.mehilaistuote(ät)kolumbus.fi 

jäsen Kari Koppelmäki, Hyvinkää, 040 743 2929, karkoppe(ät)hotmail.com 

jäsen Teemu Ristiniitty, Vihti, 040 722 8079, teemu.ristiniitty(ät)kolumbus.fi 

jäsen Ville Heinilä, Kerava, 044 525 1769, ville.heinila(ät)gmail.com 

varajäsen Sinikka Katajamäki, Tammisaari, 050 520 1585, 

sinikka.katajamaki(ät)schindler.fi 

varajäsen Jyrki Parikka, Pusula, 0400 468 628, hilkka.parikka(ät)saunalahti.fi 
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SML:n koulutuksia 

Mehiläisalan kannattavuus –seminaari  

Tampereella lauantaina 13.3.2010 klo 10 – 16, Ahlmanin maatalousoppilaitos,                                    

Hallilantie 24, 33820 Tampere. 

Hunajan hinta on edelleen alhaisempi kuin viisi vuotta sitten, mutta kustannukset 

ovat nousseet, miten tarhaaja voi vaikuttaa toiminnan kannattavuuteen. 

10.00 – 10.30 Mehiläisalan tilanne 2010 ja lähitulevaisuus 

10.30 – 12.30 Kannattavaa mehiläistarhausta Ruotsissa 

12.30 – 14.00 Lounas 

14.00 – 14.30 Hunajan hinta, sen määräytyminen ja vaikutus tuotannon 

kannattavuuteen. 

14.30 – 15.00 Tuottajasopimus tarhaajan ja pakkaamon yhteisenä 

työkaluna. 

15.00 – 15.30 Yhteistyön kehittämismahdollisuudet mehiläistarhauksessa. 

15.30 – 16.00 Loppukeskustelu / alan kannattavuuden kehittämistarpeet. 

 

Pölytysseminaari 

Lappeenrannassa keskiviikkona 17.3.2010 klo 10 – 16 Valtion virastotalon 

alakerrassa Villimiehenkatu 2 B, 53100 Lappeenranta. 

Seminaaripäivä hyönteispölytyksestä. Samana päivänä viereisessä salissa on 

marjanviljelijöiden koulutuspäivä. Iltapäivällä olemme yhdessä. 

10.00 – 10.15 Seminaarin avaus 

10.15 – 10.45 Kimalaiset pölyttäjinä; lajit, elinkierto, kantojen vaihtelut 
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10.45 – 11.30 Mansikanviljely työnä viljelijän näkökulmasta 

11.30 – 12.30 Lounas 

12.30 – 13.50 Erakkomehiläiset pölyttäjinä; elämänkierto ja esimerkkejä 

lajeista 

14.00 – 14.30 Marjan- ja hedelmänviljelijöiden puheenvuoroja pölytyksestä 

14.30 – 15.30 Mehiläispölytyksen käytännön järjestelyt ja kustannukset 

sekä harmaahomeen torjunta mehiläisten avulla. 

 

Lisätietoja näistä SML:n tilaisuuksista saa liitosta. 

 

Helsingin Seudun mehiläishoitajien 

koulutuspäivät  la-su 27.- 28.3.2010  Heimo Varonen 

 

Skomarsin torpalla, Ratsumiehenpolku 1,  Vantaa, Hakunila 

Lauantai 27.3. klo 10.00 – 17.00 

10.00  -  10.15 Kurssi avaus                                                                                

10.15  -  12.00 Mehiläisten jalostus, emojen kasvatus/JanneLeimi       

Uudenmaan Mehiläishoitajat ry 

12.00  -  13.00 Lounas 

13.00  -  14.00 Mansikan harmaahomeen biologinen täsmähallinta   

mehiläisten avulla/Heikki Hokkanen/Helsingin yliopisto 

14.00  -  15.00 Kokemuksia pölytyspalvelusta/Heimo Varonen/ HsMh  

14.45  -  15.15 Kahvi 
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15.15  -  16.00 Hunajapurkkien etiketit/ Vesa Repo/ HsMh  

16.00  -  17.00 Pihan siitepöly- ja mesikasvit/Heimo Varonen 

 

Sunnuntai 28.03. klo 10.00 – 17.00 

10.00  - 12.00 Luomuhoito, eroavaisuus varsinaiseen mehiläishoitoon. 

Lakiin ja asetuksiin liittyvät määräykset/ Ari Seppälä/SML 

mehiläishoidon neuvoja 

12.00  - 13.00 Lounas 

13.00  - 14.00 Geenimuunneltujen kasvien viljely mehiläishoitajan  

  näkökulmasta/ Ari Seppälä 

 

14.00  - 14.45 Mehiläiskadot, mehiläisten kuolemat Suomessa, Nocema 

ceranae/ Ari Seppälä    

14.45  - 15.15 Kahvi 

15.15  - 16.00 Lajihunajien tuottaminen/Timo Paalanen/ HsMh 

16.00  - 16.45 Kokemuksia ja kommelluksia nuoren mehiläishoitajan 

näkökulmasta/Pertti Paavola/ HsMh  

16.45  - 17.00 Kurssin päättäminen 

Osallistumismaksut Kahvit 6 €, ruokailut itse kustannettuna n. 20 € paikallisessa 

ravintolassa. 

Ilmoittautumiset sitovasti  Heimo Varoselle 25.03.2010 mennessä  

  p.050-5214978 tai  heimo.varonen@nic.fi 

Tännekin siis meikäläiset menevät joko pitämään luentoa taikka kuokkimaan.  
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Kittivaha/propolis 
 

Naapuriyhdistyksemme Helsingin Seudun Mehiläishoitajat järjestää esitelmä- ja 

keskustelutilaisuuden kittivahasta tiistaina 20.4. klo 18.00 Skomarsin torpalla, 

Ratsumiehenpolku 1,  Vantaa, Hakunila. 

 

Venäläinen tri Aleksander Shikov on tutkinut kittivahaa, sen alkuperää, 

koostumusta, ominaisuuksia ja käyttöä. Merja-Riitta Laurila kertoo meille lähemmin 

tästä tutkimuksesta. 

 

Koska tilaisuus on helsinkiläisten oma juttu ja me vain kuokimme tilaisuudessa, voisi 

olla kohteliasta ottaa etukäteen yhteyttä helsinkiläisten puheenjohtajaan Heimo 

Varoseen, jos aiot mennä kuuntelemaan esitelmää. 

 

Heimon yhteystiedot ovat: heimo.varonen(ät)nic.fi, 050 521 4978 

 

 

Valitettavasti en saanut mahdutettua tähän lehteen juttuja Puolan enkä Uralin 

matkoista. Näistä voitte lukea Mehiläinen lehdestä. 

 

 

Mutta seuraava on aika kansainvälistä. Yhdysvaltojen Suomen suurlähettiläs on 

innostunut mehiläisistä. Hän kävi pyörähtämässä myös talvipäivillä. Suurlähetystö, 

SML ja joku muu taho on suunnitellut mehiläisalan kokoontumista Helsinkiin 

19.4.2010. Viereisellä sivulla on englanninkielinen mainos tuosta tapahtumasta. 
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Save the Date 

 

Rough Guide toRough Guide toRough Guide toRough Guide to    

UUUURBAN BEE GUARDIANSHIPRBAN BEE GUARDIANSHIPRBAN BEE GUARDIANSHIPRBAN BEE GUARDIANSHIP    

with    visiting alternativevisiting alternativevisiting alternativevisiting alternative    bee expert and filmmakerbee expert and filmmakerbee expert and filmmakerbee expert and filmmaker    

CorwCorwCorwCorwin Bellin Bellin Bellin Bell    

WWW.BACKYARDHIVE.COMWWW.BACKYARDHIVE.COMWWW.BACKYARDHIVE.COMWWW.BACKYARDHIVE.COM    

from Boulder, Coloradofrom Boulder, Coloradofrom Boulder, Coloradofrom Boulder, Colorado    

    

The American Embassy, Eat&Joy Maatilatori, Demos and Dodo 

invite you to an intro seminar with Q & A 

from from from from 17:0017:0017:0017:00    to 19:00 on Monday, April 19, 2010to 19:00 on Monday, April 19, 2010to 19:00 on Monday, April 19, 2010to 19:00 on Monday, April 19, 2010    

at Laituri Hall, (Narinkka 2, Narinkkatori, Kamppi, Helsinki)at Laituri Hall, (Narinkka 2, Narinkkatori, Kamppi, Helsinki)at Laituri Hall, (Narinkka 2, Narinkkatori, Kamppi, Helsinki)at Laituri Hall, (Narinkka 2, Narinkkatori, Kamppi, Helsinki)    

with a simple après party. . .with a simple après party. . .with a simple après party. . .with a simple après party. . .    

    

 

 Learn everything you ever wanted to know about bees and gardening for bees in 

Finland. 

The Finnish Beekeepers Association may provide a sign-up arrangement for 

possible mentoring. 

 


