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Puheenjohtajan jorinoita    Hannu Torkkel 

 

Kirjoitin keväällä edelliseen Mesikkään: ”Toivottavasti kevätaurinko paljastaa vahvat 

hyvin talvehtineet yhteiskunnat, jotka ovat valmiit nauttimaan kylmän talven jälkei-

sestä kauniista ja lämpimästä kesästä.” Kevät paljasti ainakin omalta kohdaltani ihan 

normaalit talvitappiot. Tosin pesämäärän kasvaessa myös talvella kuolleita pesiä on 

lukumäärältään enemmän. Joku pääsi varsin vähillä talvitappioilla, kun jollakin meni 

se ainoakin. Eli normaalia vaihtelua. Tosin sen ainoan menettäminen kirpaisee 

enemmän kuin yhden menettäminen kymmenestä. 

Mutta kaunis ja lämmin kesä kyllä saatiin. Tai ainakin sitten, kun se lämpeni. Vuosi 

sitten tuskailtiin heinäkuun sateita, nyt heinäkuun kuivuutta. Ehkä ensi vuosi on 

meille ja mehiläisillemme täydellinen: 20 – 25 ° lämmintä ja välillä sopivasti kastele-

va sade – mieluiten yöllä.  

Alkukeväästä meidän piti lähteä Kreikkaan, mutta yhteydet sinne katkesivat ennen 

kuin maassa tuli lakkoja ja muita levottomuuksia. Moni pettyi, kun odotettua mat-

kaa ei tehtykään. Heinäkuun alussa teimme hieman lyhyemmän retken lähes ulko-

maille: Hangon edustalle Bengtskärin majakkasaarelle. Sää suosi ja tunnelma oli lep-

poisa. Minua jäi harmittamaan se, kun en tajunnut ottaa porukkaamme yhteen tu-

tustumista varten. Nyt en tiennyt, kuka on meikäläinen ja kuka tavallinen turisti. 

Muutama muukin tunnisti mehiläisihmisiä lippalakeista, pinsseistä, jutuista… Ensi  

kerralla sitten tutustutaan.  

Laivalla tuli puheeksi muutaman kokeneemman tarhaajan kanssa entiset retket ja 

niillä otetut valokuvat. Itsellänikin on jokunen dia-, valo- ja digikuva viime vuosien 

retkistä. Joskus talven pimeinä iltoina voisimme kokoontua katselemaan näitä kuvia. 

Jos sinullakin on mehiläisretkistä kuvia, ota yhteyttä, niin pääset näyttämään niitä 

kiinnostuneessa seurassa. 

 Välillä käy niin, että joku meistä täyttää pyöreitä vuosia. Silloin olisi kiva, jos me yh-

distyksenä muistaisimme häntä vaikkapa onnittelukortilla. Mutta enhän minä tiedä, 

milloin te olette syntyneet! Eli vinkkaapa johtokunnan jäsenille, jos joku meistä on 

onnittelukortin tarpeessa. 
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Vastaavasti jokainen meistä poistuu täältä maalliselta polultaan jossain vaiheessa 

taivaallisille kukkakentille. Silloin voisimme muistaa hänen omaisiaan. Jos vain tie-

täisimme tapahtumista. 

Tänä syksynä SML:n Hunajapäivien teemana on: ”Yhdessä elämästä nauttien. Mehi-

läishoitajan ja hänen läheistensä hyvinvointi.” Tämän kun muistaisimme paitsi 

omassa elämässämme myös yhdistyksenä. 

 

 

Kesän 2010 keskisadosta           Hannu Torkkel 

 

Tulipa suuri kiusaus käyttää Mesikkä 2 / 2009 juttua suoraan sellaisenaan tämän ot-

sikon alla. Kuinkahan moni olisi huomannut?  Hieman muuttelin vuosilukuja ja kilo-

määriä. 

Kesä 2010 oli taas omanlaisensa; ainakin lohjalaisen mehiläishoitajan näkökulmasta 

heinäkuu oli liian kuiva (2009 liian märkä). Tavallisen kesälomalaisen mielestä kesä-

kuun loppu, heinäkuu ja pitkälle elokuutakin olivat varmaankin juuri sitä mitä loma-

lainen kaipaa: aurinkoa ja lämmintä. Suorastaan historiallisen lämmintä. Hieman kä-

vi sääliksi mehiläisparkoja, jotka joutuivat raatamaan kauheassa helteessä ensin pit-

kät päivät ja sitten tuulettamaan asuntoa lyhyet mutta kuumat yöt.  

Jotenkin muistelen lukeneeni / kuulleeni, että liian lämpimät kelit ovat liian lämpi-

miä myös mehiläisille. Ainakaan mesi ei nouse kukkaan, jos maaperässä ei ole vettä. 

Mutta kenties talven runsaslumisuus ja kevään sateet saivat maaperän tarpeeksi 

kosteiksi myös heinäkuun kasveille. Tosin, niin kuin aluksi kirjoitin, heinäkuu oli liian 

kuiva täällä Lohjalla. 

Viimeisessä johtokunnan kokouksessa kysyin johtokuntamme jäsenien keskisadois-

ta. Edustamme aika hyvin läntistä Uuttamaata asuessamme Hyvinkäällä, Rajamäellä, 

Vihdissä,  Lohjalla, Kirkkonummella ja Espoossa. Meidän kuuden keskisato vaihteli 

54 ja 79 kilon välillä keskiarvon ollessa 63,75kg.  Viime vuonna vastaavat luvut olivat 
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20, 48 ja 32,5. Vuodet eivät ole samanlaisia – onneksi. Pitkäaikainen Suomen kes-

kiarvo on 40 kg / pesä.  Toki muutama on saanut tälläkin alueella jopa 150 kg / pesä. 

 

 

Vaikka olenkin omasta mielestäni miehen mittainen, tänä kesänä pituus ei riittänyt 

kaikkien pesien hoitamiseen ilman tikkaita. Onneksi kaikki pesät eivät olleet näin 

valtavia. Selkäni takana olevan katottoman pesän alla on vaaka. Sen painokäyrä löy-

tyy SML:n www-sivuilta vaakapesien kohdalta. 

Viime vuonna kiittelin sitä, ettei linkoomossa tarvitse seisoskella kauan. Tänä vuon-

na pesämäärän kasvettua ja hunajasadon oltua suunnilleen kaksinkertainen viime 

vuoteen verrattuna jouduin seisoskelemaan linkoomossa lähes kyllästymiseen asti. 

Ja nyt sitten seisoskellaan markkinoilla myymässä sitä hunajaa. Onneksi hintataso on 

edelleen nousussa: 450 gramman purkin hinta vaihtelee 4,20 – 4,80 € . 
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Lasipesää tekemässä –             

todellinen ryhmätyö               Riitta Hyväkkä 

 

10. huhtikuuta Hyvinkään Kansalaisopiston mehiläishoitokurssi (vahvistettuna muu-

tamalla muulla, toim.lisäys) kääri hihansa ja valmisti Juha Välimäen hyvin koneiste-

tussa verstaassa kullekin osanottajalle lasiseinäisen havaintopesän Nurmijärven Ra-

jamäessä. 

Kyseessä oli todellinen ryhmätyö. Jos peruskoululuokassa jokainen piirtää ja leikkaa 

paperista linnun ja kiinnittää sen yhteiseen pahvipuuhun, tuloksena ei ole todellinen 

ryhmätyön saavutus. Vasta jos yhdessä sommitellaan ja väritetään lintuja tai sitä 

pahvipuuta, on kyse oikeasta ryhmätyöstä. 

Oikea ryhmätyö käynnistyi ja eteni, kun tulevat ja nykyiset mehiläishoitajat kävivät 

kiinni lasipesän tekoon. Pienryhmät muodostuivat itsestään ja vaihtelivat tarpeen 

mukaan, kun työ eteni. Yhdet hioivat osia sileiksi, toiset leikkasivat ja sahasivat. Vah-

vimmat miehet porasivat tuuletusreikiä suurilla porilla. Tosin mehiläishoidon am-

mattilainen Juha Välimäki oli tehnyt valtavan esityön valmistamalla  ammattitaidol-

laan melkein kaikki osat määrämittaisiksi. 

Sitten vain ruuvarit surisemaan ja pikkutalot alkoivat hahmottua.  

Mieluinen katko tuli työhön, kun talon vanhempi emäntä ilmestyi ovelle ja ilmoitti 

kahvipöydän olevan katettuna. Rattoisa kahvittelu runsaan piirakka- ja leivospöydän 

ääressä haukkasi työajasta reilun tunnin. 

Kun taas asetuttiin töiden ääreen, huomattiin, että lasimestari oli tehnyt liian  tark-

kaa työtä. Lasit eivät kunnolla mahtuneet uriinsa. Yläruuveja löysäämällä selvittiin 

siitäkin ongelmasta. 
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Kuvassa tällä alalla aika harvinaista: kolme naista. Ja lasipesän runko. 

Ruuveja väännettiin niin innokkaasti, että ne loppuivat kesken. Eräs aktiivinen kurssi-

lainen lähti autollaan hakemaan ruuveja Nurmijärven kirkolta. Siellä ei ollut. Ei kun 

Hyvinkäälle 20 kilometrin päähän. Mutta siellä rautakaupat olivat kiinni, kun kello oli 

jo yli kolmen. Verstaan varastosta löytyi onneksi pieniä lankanauloja, joilla lasituslis-

tat voitiin kiinnittää. 

Lopputuloksena oli viisitoista kappaletta noin 80 cm:n korkuista erittäin lyhyen talon 

näköistä mehiläishavaintopesää, joihin voidaan asentaa kolme kehää kennostoja 

varten. 

 

Lisää kuvia lasipesien teosta löydät osoitteesta www.uudenmaanmehilaishoitajat.fi. 

Tai tule katselemaan kuvia kevättalvella kuvienkatseluiltaamme. 
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Kesäretki Bengtskärin maja-
kalle lauantaina 3.7.2010 
 

Tämän vuoden retki suuntautui merellisiin maisemiin Bengtskärin majakkasaarelle.  

Matkaan lähdettiin kello 11.00 Hangon itäsatamasta  m/s Summersea aluksella. Ilma 

oli aurinkoinen ja tyyni, lämpötila siinä 25-26°C. Parempia olosuhteita ei olisi voinut 

toivoa merelliselle retkelle.  

Menomatkalla aluksella nautimme kalakeittolounaan samalla kun opas kertoi Han-

gon merialueen luonnosta ja historiasta. Kun rantauduimme Bengtskärin kalliosaa-

relle, meitä oli siellä vastassa saaren opas, joka kertoi saaresta ja sen historiasta. 

Saarella on muun muassa melkoinen sotahistoria, joka tuntuu uskomattomalta aja-

tellen saaren kokoa. Oppaan esityksen jälkeen jokainen tutustui majakkaan ja saa-

reen omatoimisesti.  

Päiväsydän saarella vierähti varsin nopeasti ja sitten olikin paluumatkan aika. Takai-

sin Hangossa olimme kello 16.30, josta jokainen suuntasi omine kyyteineen kotiin.  

Kesäretki sai varsin hyvän suosion, sillä sille osallistui 32 henkilöä. Mukana oli niin 

vanhoja konkari aktivisteja kuin vasta yhdistykseen liittyneitä uusia jäseniä. 

Kiitos kaikille osallistujille mukavasta retkestä! 

Terveisin Raimo Kankare 

 

 

Lisää kuvia Bengtskärin retkestä löydät osoitteesta 

www.uudenmaanmehilaishoitajat.fi.  

Tai tule katselemaan kuvia kevättalvella kuvienkatseluiltaamme. 
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Oli pakko laittaa tämä kuva lehteen, kun kerrankin sain vaimon mukaan                 

retkellemme.  Taustalla majakka, sininen taivas ja meri. 

 

 

Mehiläistenhoitoa yli 100 vuotta! 
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Tulevia tapahtumia 
 

Kynttiläilta ja peruskurssien palautekeskustelu 

Keskiviikkona 20.10.2010 klo 18.00 alkaen opettelemme tekemään kynttilöitä vaha-

levyistä pyörittämällä. Teemme kynttilöitä myös valamalla. Tilaisuus on uuden opet-

telua vasta-alkajille. Konkarit ovat tervetulleita neuvomaan ja opastamaan aloitteli-

joita. Jos haluat, voit ostaa värillisiä vahalevyjä myös itsellesi.  

Talkootyönä valmistamme kynttilöitä ELMA-messuille myytäväksi. Ja niiden tekemi-

seen tarvitsemme myös kokeneita vahanpyörittelijöitä. Myös näppäräsormiset lap-

set ovat tervetulleita auttamaan.  

Kynttilöiden tekemisen lomassa keskustelemme leppoisasti kevään peruskurssien 

tapahtumista ja menneestä kesästä. Mitä tuli opittua, mitä haluaisimme vielä tietää. 

Ja samalla tulemme tutuiksi. Kahvitkin tarjoamme. 

Kokoonnumme Janne ja Kielo Leimin toimitiloissa Evitskogintie 865, 02550 Evitskog. 

Tiedustelut Jannelta 050 360 4576. 

 

SML:n Hunajapäivät 

Lauantaina 13.11.2010 SML järjestää koko perheen Hunajapäivät, mehiläishoitajien 

sadonkorjuujuhlat. Tapahtuman teemana on: ”Yhdessä elämästä nauttien. Mehiläis-

hoitajan ja hänen läheistensä hyvinvointi.” 

Illalla on ohjelmassa Lounais-Hämeen Mehiläishoitajat ry:n 40 v vuosijuhla. Sunnun-

taina 14.11.2010 on sitten SML:n syyskokous. Tämä kaikki Forssassa. 

 

Syyskokous ja pikkujoulut 

Lauantaina 20.11.2010 klo 13 alkaen tapaamme syyskokouksen ja pikkujoulujen 

merkeissä. Näistä molemmista on tässä lehdessä omat tiedotteensa myöhemmin. 
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Pikkujoulumme 
 

Uudenmaan mehiläishoitajat ry:n pikkujoulua vietetään Lauantaina 20.11.2010 klo14.30 

Vihdin Kellarissa Vihdintie 25, 03400 Vihti 

Menu: 

 Silli  

Graavilohi  

Keitetyt perunat  

Rosolli + kastike  

Italiansalaatti  

Vihersalaatti + kastike  

 

Perunalaatikko  

Lanttulaatikko  

Porkkanalaatikko  

 

Joulukinkku + kastike + sinappi  

 

Joululimppu + voi  

Kotikalja + maito + vesi  

 

Kahvi tai tee  

Täytekakku 

 

Pikkujoulusta perimme maksun 10.00/aikuinen, lapset 5,00. 

Ilmoita osallistumisestasi viimeistään su 14.11.2010 p.050 464 8374 Raimo Kankare tai 

E-mail: raimo.kankare@kolumbus.fi 

 Tuothan pienen lahjan (max 2€) pukinkonttiin. 

 

Ps. Syyskokous, johon jokaisella jäsenellä on vapaa pääsy, pidetään ennen pikkujoulua samas-

sa paikassa klo 13.00. Tervetuloa!  
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Elma-messut 
 

 

Kuvassa Helsingin Seudun Mehiläishoitajien puheenjohtaja Heimo Varonen kerto-

massa heidän messutouhuistaan syksyllä 2009. Kuunteluoppilaina nykyiset mehi-

läishoitajat Kari Koppelmäki  ja Juha Välimäki tulevien mehiläishoitajien kanssa. 

Yhdistyksemme suurponnistus tänä syksynä on osallistuminen ELMA-messuille Hel-

singin Messukeskuksessa 26. – 28.11.2010. Osa meistä on ollutkin vastaavilla mes-

suilla aikoinaan, mutta nyt siellä olemme ME. Alustavasti on sovittu Helsingin Seu-

dun Mehiläishoitajien kanssa, että pyöritämme messujen mehiläisosaston vuoro-

vuosin. Ja nyt on meidän vuoromme. 

Tarvitsemme paikalle sekä kokemusta että nuorta intoa. Työtehtävinä on torstai-  ja 

sunnuntai-iltana näyttelyosaston kokoaminen ja purkaminen. Itse messujen aikana 

myymme kynttiläillassa tekemiämme kynttilöitä ja vahalevyjä askartelijoille, askarte-

lemme lasten kanssa kynttilöitä, esittelemme mehiläishoitotarvikkeita, jaamme esit-
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teitä ja kerromme mehiläisistä ja tästä loistavasta harrastuksesta. Innostamme ihmi-

siä aloittamaan uuden elämän! 

Aikataulullisesti olen jakanut päivät kahteen vuoroon. Aamupäivän vuoro on hieman 

pitempi. Messut haluavat henkilökunnan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, 

sähköpostiosoite) maanantaihin 25.10. mennessä. Siksi esim. kynttiläilta järjestetään 

sitä ennen.  

Ilmoittautumisia otetaan vastaan yötä päivää puhelimitse, 050 339 4958, taikka säh-

köpostitse, hani-hannu(ät)luukku.com.  

Hesalaiset ovat luvanneet auttaa tarvittaessa, mutta eiköhän meistä reilusta sadasta 

jäsenestä saada tarvittava porukka kasaan.  

Kuten huomaatte listasta, olen itse ajatellut olla aina paikalla. Syynä ei ole se, etten 

luottaisi teihin, vaan se, että tarjoamme kaikille osallistujille kahvit  / työvuoro. Li-

säksi menemme helmikuussa syömään yhdessä. Yhdistyksen piikkiin! Tyhjiä koloja 

on vielä, joten ilmoittele itsestäsi, vaikka olisitkin joskus ilmiantanut itsesi töihin.  

 

klo torstai  perjantai lauantai sunnuntai 

9  - 14  

 

 

 

 

 

1 Hannu 

2 

3 

4 

5 

6 

vara 

1 Hannu 

2 

3 

4 

5 

6 

vara 

1 Hannu 

2 

3 

4 

5 

6 

vara 

14 - 18  

 

 

 

 

 

1 Hannu 

2 Janne 

3 

4 

5 

6 

vara 

1 Hannu 

2 Janne 

3 

4 

5 

6 

vara 

1 Hannu 

2 Janne 

3 Raimo 

4 

5 

6 

vara 

ilta kasaus 16.00 

1 Hannu 

2 Janne 

3 Koppelmäki 

4 Raimo 

  purku 18.00 

1 Hannu 

2 Janne 

3 Raimo 

4 
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Syyskokouskutsu 

 

Aika: Lauantai 20.11.2010 klo 13.00 

Paikka:  Vihdin Kellari Vihdintie 25, 03400 Vihti 

Esityslista 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

o valitaan kokouksen puheenjohtaja 

o valitaan kokouksen sihteeri 

o valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

o valitaan kaksi äänten laskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään esityslista 

5. Päätetään johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palk-

kioista sekä matka- ja kulukorvauksista 

6. Vahvistetaan vuoden 2011 toimintasuunnitelma, talousarvio sekä päätetään liit-

tymis- ja jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2011 

7. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja kaudelle 2011-2012 

8. Valitaan johtokunnan  jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle 

kaudelle 2011-2012 

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa 

10. Valitaan edustajat Suomen Mehiläishoitajain Liiton kokouksiin ja päätetään heille 

maksettavista kulukorvauksista 

11. Muut asiat 

12. Kokouksen päättäminen 

 

Tervetuloa  

Johtokunta 
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Toimintasuunnitelma vuo-

delle 2011 
 

 

Yhdistyksen sääntöjen asettamien velvoitteiden lisäksi yhdistys 

järjestää seuraavaa toimintaa: 

 

1. Yhdistys julkaisee Mesikkä-lehteä ja jäsenkirjeitä ja ylläpi-

tää www-sivut. 

2. Järjestetään Mehiläishoidon peruskurssi yhdistyksen 

omana toimintana. Opetuksen hoitavat yhdistyksemme 

kouluttajat. 

3. Osallistutaan SML:n kokouksiin ja seminaareihin. 

4. Osallistutaan erilaisiin markkinointi- ja messu tapahtu-

miin. 

5. Yhdistys osallistuu SML:n kouluttajakoulutuksiin ja järjes-

tetään SML:n suosittelemat koulutus- ja neuvontatilaisuu-

det. 

6. Yhdistys osallistuu esikotelomätäneuvojakoulutukseen ja 

antaa jäsenille esikotelomätäneuvontapalvelua. 

7. Järjestetään kevät-/kesäretki, koulutusta ja teemailtoja 

valittavista aiheista sekä pikkujoulut. 
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Talousarvio vuodelle 2011 
 

Tulot: Jäsenmaksut   1000 € 

 Osinkotulot     240 

 Koulutustuki SML:ltä    100 

 Varsinaisen toiminnan tulot 3600 

 - Tulot tilaisuuksista      300 

 - Tulot retkistä     3000 

 - Tulot myyntitavaroista      300 

 - Mehiläiskurssin kurssimaksut             0 

 Yhteensä   4940 € 

 

Menot: Varsinaisen toiminnan menot 4980 € 

 - tilaisuudet       680 

 - neuvontaillat       100 

 - opintomatkat     3500 

 - kurssitoiminta       100 

 - myyntitavarat       200 

 - tiedotus- ja julkaisutoiminta       400 

 Hallinto ja kokousmenot    300 

 Muisto- ja lahjaesineet    100 

 Arvo-osuustili      20 

 Pankin palvelumaksut      40 

 Yhteensä   5440 € 

 

Tilikauden voitto / tappio   - 500 € 
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Mehiläishoidon peruskurssi 2011 

 

Järjestämme tulevana kevättalvena mehiläishoidon peruskurssin vaihteeksi omin 

nokkinemme. Jaamme pidettävät tunnit useammalle henkilölle ympäri läntistä ja 

keskistä Uuttamaatta. Alustava ohjelma myötäilee vanhoja hyviksi koettuja systee-

meitä. 

Kurssin tavoitteena on antaa kurssilaisille perustiedot ja -taidot mehiläisharrastuk-

sen aloittamiseen. 

Kurssilaisten oppikirjoina ovat Suomen mehiläishoitajain liiton (SML) toimittamat 

kirjat Mehiläishoitoa käytännössä osat 1 ja 2 (kurssilaiset ostavat itse kirjan halutes-

saan SML:n toimistolta) sekä kurssilla jaettava luentomoniste. 

 

Alustava ohjelma ( tarkista vahvistettu ohjelma ja ensimmäisen luennon ajankohta 

ilmoittautumisen yhteydessä) 

 

AIKA PAIKKA AIHE 

 

vko 5 

la 5.2. 

klo 10 – 

14 

4 tuntia 

 

Hannu Torkkel 

Ahtelantie 3 

08500 Lohja 

 

- kurssin tavoitteet 

- yleiskatsaus Suomen mehiläistalou-

teen 

- Suomen mehiläishoitajan liitto (tehtä-

vät, toiminta ja jäsenpalvelut) 

- mehiläishoidon edellytykset ja tarvit-

tavat panostukset harrastuksen aloit-

tamiseen 

- hunajan tuottamisen kannattavuu-

teen vaikuttavat tekijät 

- mehiläisyhdyskunnasta saatavat tuot-

teet 

- mehiläisen biologiaa ja Suomessa tar-

hattavat yleisimmät rodut ja niiden 

ominaisuudet 

- mehiläisen vuosi (opetusfilmi mehi-

läishoidon vaiheista vuoden aikana) 
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vko 6 

la 12.2. 

klo 10 – 

14 

4 tuntia 

 

Janne Leimi 

Evitskogintie 

865, 02550 

Evitskog 

 

- pesän rakenne 

- hoitovälineet 

- kaluston rakentaminen ja huolto 

- aloitukseen liittyvät hankinnat 

- tarhapaikan valinta 

 

 

vko 7 

la 19.2. 

klo 10 – 

14 

4 tuntia 

 

 

 

 

Hoitotyöt eri vuodenaikoina: kevät ja 

pääsato- 

kausi 

- pohjien puhdistus 

- tarkastukset: ruokavarat, sikiöinti, 

tautitarkkailu 

- laatikoiden lisääminen, kakuston ra-

kennuttaminen 

- sulkuristikon käyttö 

- parveilu: ehkäisy ja kiinniotto 

- sadon määrään vaikuttavat tekijät 

 

 

vko 10 

la 12.3. 

klo 10 – 

14 

4 tuntia 

 

 

 

Hoitotyöt eri vuodenaikoina: loppukesä 

ja syksy 

- sadon korjuu, ruokinta 

- syksyn torjunnat 

- talveutus 

- kaluston talvisäilytys 

 

 

vko 11 

la 19.3. 

klo 10 – 

14 

4 tuntia 

 

 

Janne Leimi 

Evitskogintie 

865, 02550 

Evitskog 

 

- jaokkeiden teko 

- mehiläisten taudit, torjunta ja hoito 
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Tarhaharjoittelu toteutetaan kurssin opettajien mehiläistarhoilla. Tarhakäyntien päi-

vämäärät sovitaan viimeisellä teoriatunnilla ja vetäjä vahvistaa päivämäärän ja ko-

koontumispaikan oppilaille sähköpostilla viimeistään viikkoa ennen tarhaharjoitte-

lua. 

 

AIKA AIHE 

 

Huhtikuu 

2 tuntia 

 

- pohjien puhdistus 

- emon muninnan ja ruokavarojen 

tarkistus 

Hannu Torkkel, Ahtelantie 3, Lohja 

 

Toukokuu 

2 tuntia 

 

- osaston lisääminen 

- kakuston rakennuttaminen 

- tautitarkkailu 

Janne Leimi, Evitskogintie 865, 02550 

Evitskog 

 

 

Kesäkuu 

2 tuntia 

 

- parveilun ehkäisy 

- jaokkeen tekeminen 

- pääsatokauteen valmistautuminen 

 

 

Elokuu 

2 tuntia 

 

- hunajan keruu 

- linkoomotyöskentely 

- hunajan kauppakunnostaminen 

- ruokinta 

- tautien torjunta 

 

 

Nettisivuista 
Kokeilkaapa  sivua www.uudenmaanmehilaishoitajat.fi.  Hiljalleen lisäilemme sinne 

juttuja ja kuvia meistä.  

 


