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Puheenjohtajan jorinoita

Hannu Torkkel

Keväällä 2010 kurssitimme alalle uusia mehiläistarhaajia Hyvinkäällä ja Kirkkonummella yhteensä noin 40. Valitettavasti yhdistyksemme jäsenmäärä ei kasvanut tuolla
neljälläkymmenellä. Vuoden aikana saimme kuitenkin 17 uutta varsinaista ja 5 uutta
perheenjäsentä. Tervetuloa joukkoomme! Johtokuntamme sai heistä yhden uudeksi
varajäseneksi. Myös ELMA-messuille uskaltautui muutama untuvikko töihin. Hienoa!
Kuulin, että eräs näistä uusista on aloittamassa ammattitarhaajaopintoja Hämeen
ammatti-instituutissa ja eräs toinen jotakin jatkojalostuskurssia jossakin. Heistä kasvaa aikanaan henkilöitä, jotka pitävät meille tupailtoja. Toivottavasti.
Uusi kurssi on lähtenyt vilkkaasti ja runsaslukuisasti liikkeelle. Saas nähdä, kuinka
monta nyt kurssinsa aloittaneista saamme jäseniksemme.
Uudet tarhaajat saavat kurssilla aimo pläjäyksen tietoa mehiläisistä ja niiden hoitamisesta. Tänä vuonna meitä opettajia on neljä, joten uudet tarhaajanalut saavat
nähtäväkseen ainakin neljä erilaista tapaa hoitaa mehiläisiä. Jotta sekoittaisimme
heidän ajatuksiaan vielä lisää, kuulutankin nyt kaikkia halukkaita ilmoittautumaan
uusien kurssilaisten kummeiksi. Siis eräänlaiseksi tukihenkilöksi, jonka luona uusi
tarhaaja voisi käydä kesän aikana muutaman kerran saamassa oppia kädestä pitäen.
Vaikka meillä kurssiin kuuluukin tarhakäyntejä, ne tilaisuudet ovat kuitenkin massajuttuja. Kahdenkeskinen, rauhallinen, seurustelutyyppinen opastus voisi antaa uudelle tarhaajalle varmuutta toimia satojen kiihkeiden naaraiden keskellä. Kummilistan voisimme julkaista seuraavassa Mesikässä ja nettisivuillamme. Ja pistää sähköpostitse uusille tarhaajanaluille.
Suomesta löytyy tarhaajia, jotka harrastavat rahaa vastaan rahtilinkousta. Minä luulin aluksi, että rahtilinkous tarkoittaa sitä, että joku setä ajaa rekalla pihalleni ja linkoaa hunajani rekan kontissa olevassa linkoomossa. Olisihan sekin kätevää. Oikeasti
rahtilinkous tarkoittaa sitä, että minä vien hunajaiset laatikkoni jonkun luo, joka sitten omalla ajallaan linkoaa kehäni. Saan sitten hunajani joko tynnyreissä, ämpäreissä
taikka valmiina purkeissa rahaa vastaan. Veloitus on joko kehien lukumäärän, käytetyn ajan tai saadun hunajan mukaan. Mutta löytyykö meidän yhdistyksestämme
henkilöitä, jotka ovat valmiita linkoamaan myös muiden hunajia? Lupaan itsevaltaisesti näille henkilöille mainostilaa seuraavassa Mesikässä ja nettisivuillamme.
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Samalla kun lupailen, niin voisin luvata samaiset mainostilat myös kaikille meille,
jotka myymme jotain mehiläisalaan liittyvää palvelua muille. Tiedän, että keskuudestamme löytyy tarvikekauppaa, kehien sulatusta ja desinfiointia, uusien kehien tekijöitä ja pesälaatikoiden värkkääjiä. Uudet kurssilaiset ja miksei kokeneemmatkin haluavat uusia yhdyskuntia. Joku toinen osaa tehdä kotisivuja. Ja kolmas jotain muuta,
mitä en itsekään tiedä – vielä. Miksi viedä eurot kauemmaksi? Anna itsesi ilmi! Mainosta itseäsi!
Eli kaikki kummitoiminnasta kiinnostuneet, linkoomonsa ovet muille avaavat ja hyödyllisiä taitoja omaavat jäsenemme, ottakaapa yhteyttä johonkin johtokuntamme
jäseneen, niin pistämme asiaa eteenpäin. Nimen lisäksi haluaisimme tietää, mistäpäin aluettamme olette. Aloittelevat tarhaajat voivat osoitteen avulla poimia listasta
lähimmän kummin itselleen.
Uusimmassa Mehiläinen –lehdessä me Uudenmaan Mehiläishoitajat saimme positiivista julkisuutta. Me olemme kuulemma aikojen alussa aktiivisesti kirjoitelleet valtakunnalliseen julkaisuun omista tekemisistämme. Nyt meidän pitäisi kirjoittaa lehteen, mitä olemme puuhailleet viime aikoina. Johtokunnassa pikaisesti pohdimme,
että voisimme kertoa peruskursseistamme ja yhteistyöstä helsinkiläisten kanssa.
Mistä muusta voisimme kirjoittaa? Vinkkaa siitä minulle. Samalla voisit vinkata, kenellä on yhdistyksemme vanhat pöytäkirjat yms. paperit. Olisi helpompi tehdä seuraavaa historiikkia, kun kohta kuitenkin täytämme pyöreitä vuosia, jos vanhat paperit olisivat käytettävissä.
Uudet kurssilaiset olivat kyselleet, josko netissä olisi jonkun kotisivuilla (esim. yhdistyksemme) päiväkirjatyyppisesti, mitä pesillä kannattaa ja pitää tehdä milloinkin.
Lupaan, että sitten kun saan omat kotisivuni tehtyä, pidän tuollaista päiväkirjaa. Siitä
voi vasta-alkaja käydä varmistamassa, tekeekö edes suunnilleen samassa tahdissa
kuin muut. En tiedä löytyykö tuollaista palstaa jostain, varmaankin löytyy. Jos joku
tietää, voisiko vinkata taas tännepäin. Levitetään sanomaa.
Facebookissakin me mehiläistarhaajat olemme. Ville Heinilä teki omien sanojensa
mukaan pikaisesti Uudenmaan Mehiläishoitajat ry sivuston Facebookiin. Suomen
Mehiläishoitajien Liittokin sieltä löytyy nimikkeillä Hunajan ystävät ja Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML. Jos talvipakkasilla ei ole muuta tekemistä, niin noilla sivuilla
voi käväistä. Ja eri yhdistysten kotisivut ovat aina mielenkiintoista luettavaa. Niihin
linkit löydät ainakin Kirkkonummen Mehiläistuotteen kotisivuilta.
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Hännännostoa
Jos kissa ei itse nosta häntäänsä, niin kuka sitten?
Kuten olette Mehiläinen lehdestä huomanneet, yhdistyksemme johtokunnan varajäsenenä on Suomen Mehiläishoitajain Liiton puheenjohtaja Jyrki Parikka NummiPusulasta.
Yhdistyksemme johtokunnassa vaikuttaa myös toinen SML:n johtokunnan jäsen, taloudenhoitajamme Janne Leimi.
Viime syksyn Hunajapäivillä kisattiin Suomen parhaista hunajista. Tällä kertaa yhdistyksemme varapuheenjohtaja Juha Välimäen hunaja valittiin neljänneksi parhaaksi
hunajaksi Suomessa kiteytyneiden hunajien sarjassa.
Samassa sarjassa kisan kestomenestyjä Helena Saatsin kaksi eri hunajanäytettä palkittiin kunniakirjoilla.
Vuoden 2009 lopulla yhdistyksessämme oli 84 jäsentä, joulukuussa 2010 jo 98. Lisäksi meillä on toistakymmentä perheenjäsentä. Entä vuoden päästä?
Muuten vaan olemme Suomen kuudenneksi suurin yhdistys.

Tarinan merkitys kaupanteossa
Terho Laitinen
Hunaja, mehiläiset ja mehiläistarhat – itse asiassa koko mehiläisten elämä – on mystisen kiinnostava puhumattakaan itse hunajasta, joka on ikivanha ihmisen herkku-,
lääke-, juhla- ja rituaalijuoma. Kun kilpailemme ”maailmallisella” areenalla, niin
meillä on pistämätön etu suomalaiseen ja paikalliseen tarinaan, joka on vielä yhdistettävissä ikivanhaan kalevalaiseen kansanperinteeseen. Kotimaassa noilla eväillä
pärjää varmasti. Yllä oleva edellyttää, että tarhaaja, hunajan myyjä, tiedostaa tarinan merkityksen ja hyödyntää sitä. Tällöin ostajan ja myyjän välillä tulee olla silmästä silmään tilanne, jossa keskustelu syntyy ja muuttuu tarinaksi, joka luo ostajalle
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mielikuvaa, mikä liittyy joihinkin hänen aiemmin kokemiinsa valoisiin hetkiin. Hunajaan yhdistettynä nuo assosiaatiot ovat vielä todellisia eivätkä manipuloitua huuhaata. Hunajan perinteinen käyttö suomalaisten ikiaikaisella polulla historian hämärästä
näihin päiviin on tosi mielenkiintoinen. Siihen kannattaa perehtyä. Tarinan juurta
löytyy vaivatta.
Paikallisuuteen liittyvää tarinaa on vielä enemmän. Tästä hunaja saa paikallisen leiman, maun ja värin. Kun lähiruoka alkaa pikkuhiljaa saada trendin asemaa, niin tilannetta kannattaa hyödyntää. Jokaisella maakunnalla, järvialueella, pitäjällä ja kylälläkin on ominaispiirteitä, jotka ovat ainutlaatuisia.
Sitten tulee villistä luonnosta saatavat lajihunajat, joita jo trendin tapaan hyödynnetäänkin.
Terveellisyysväittämä onkin jo arkipäivää. Mehiläistarhaajat ovat jo ansiokkaasti
käynnistäneet: Kerro mehiläisistä, hunajasta, tarhoista ja pesän elämästä lapsille
koulussa. Ei voi olla otollisempaa kuulijakuntaa kuin nuoret, jotka suorastaan janoavat jänniä tarinoita. Niitä tarhaajalta löytyy. Esimerkiksi kun Ukkometso valitsee
soidinpaikakseen parhaan, mikä on tarjolla: mehiläistarhan. Ukko tietysti puolustaa
kiivaasti reviiriään ja tarhaaja joutuu puolustamaan omaansa. Syntyy nykytrendin
mukaan eturistiriita ja se on tässä tapauksessa ratkaistava siten, että sen voi esittää
nuorille ja vähintään, että sankari on tarhaaja ja topakka Ukko, kumpikin voi jatkaa
elämäänsä kunniakkaasti. Tarhaaja kotona emäntänsä kanssa ja Ukko omien emäntiensä kanssa.
Vielä karhut. Niiden kanssa on hauskojakin tarinoita. Erään kuulin menneenä kesänä
Keski-Suomesta. Siellä karhu kävi vierailulla tarhalla useampaankin otteeseen. Tarhaaja pohti ja pohti. Sitten sytytti. Ihmisen ääni. Sitähän karhu vierastaa. Hän etsiskeli vanhan matkaradion. Ripusti sen tarhan viereen kuusen oksalle ja auki. Ei kun
odottelemaan. Nallen käynti loppui siihen. Tarhaaja ihmetteli, että olipa tehokasta.
Siitä näkömatkan päästä kulki autotie, jota lenkkeilijät välistä käyttivät. Naapuri oli
iltahämärissä kävellyt tietä pitkin. Mutkan takaa näkyi toinen lenkkeilijä istuallaan
käsi korvallisella kuunnellen pää kallellaan ja sitä käännellen. Naapurista näytti, että
ei ole kyläläisiä, kun on vähän tuhdin oloinen. Kuunteleva lenkkeilijä oli noussut, tuhahtanut ja lähtenyt lampsimaan eteenpäin. Karhuhan se lenkkeilijä oli ja oli huolella kuunnellut, että vieläkö se ihminen siellä tarhalla höpisee. Täytyy jatkaa matkaa.
Tämmöiset elämään ja myytävään liittyvät tarinat ovat myyntityössä kultaa.
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Sadonkorjuumarkkinat
Palopurolla

Päivi ja Kari Koppelmäki

Olimme mukana järjestämässä sadonkorjuumarkkinoita naapurissamme sijaitsevalla
Knehtilän tilalla. Tapahtumaan oli kutsuttu paikallisia tuottajia myymään lähi- ja
luomutuotteittaan sadonkorjuun aikaan syyskuun 18. päivä. Tilan pelloilla järjestettiin päivän aikana kyntönäytöksiä vanhoilla traktoreilla ja lapsille oli poniajelua. Paikalla oli myös käsityöläisiä ja kansanmuusikoita ja ruoaksi oli tarjolla härkäpapukeittoa ja lettuja tuotepuristetun omenamehun kanssa.

Kuvassa Kari Koppelmäki, hunajat ja sipulit. Ja hunajilla sopiva hintataso.
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Viime keväänä hankittu lasipesä sai ensimmäisen tilaisuuden houkutella asiakkaita
myyntipöydän luona. Lasipesän vieressä tarjosimme maistiasia suoraan hunajakakusta. Päivän kokemusten perusteella lasipesä houkutteli ihmisiä ihmettelemään
mehiläisten puuhailua. Varsinkin lapsia tuntui kiinnostavan tarjolla oleva hunaja ja
huomasimme, että maistiaislusikoita olisi voinut hankkia reippaasti enemmän.
Hunajan ohelle myimme tilallamme kasvatettuja vihanneksia. Mahdollisimman laajasta valikoimasta tuntui olevan hyötyä ja moni ostikin hunajan lisäksi paljon muutakin. Vieraita sadonkorjuumarkkinoille tuli paljon enemmän mitä odotimme.
Vaikka päivä oli sateinen, väki viihtyi pitkään ja nautti tapahtumasta.

Elma-messut
Viime syksyn suuri ponnistus olivat ELMA-messut 26. – 28.11.2010 Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuman vastuuhenkilönä en oikein ollut tajunnutkaan, kuinka työteliäs tuollainen tapahtuma on. Ja kuinka paljon erilaista ohjetta ja kyselyä Suomen
Messujen taholta tulvi sähköpostiini. Onneksi johtokuntamme jäsenille on helppo
jakaa erilaisia vastuutehtäviä. Myös kynttilöidentekotalkoot vetivät ihmisiä. Tosin
teimme liikaa valmiita kynttiläpaketteja. Niitä sitten myimme toisillemme.
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Talkooväkeä tarvittiin paitsi kokoamaan ja purkamaan messuosastomme myös puhumaan messuvieraiden kanssa ja askartelemaan kynttilöitä lasten kanssa. Apua tähän työhön saimme Helsingin Seudun Mehiläishoitajilta, joille kiitos avusta tässä
näin. Omia joukkoja oli 17, hesalaisia 5. Kävimme viime viikolla syömässä talkooporukan kanssa, joten työntekijät saivat jotain muutakin kuin lämmintä kättä ja kiitoksen.

Uskoisin, että olemme valmiita auttamaan hesalaisia 11. – 13.11.2011 järjestämään
Elmaa. Autamme, jos apuamme tarvitaan. Uskoisin myös, että olemme valmiita hoitamaan homman kotiin vuonna 2012, kun meidän vuoromme jälleen koittaa. Silloin
meillä on jo paljon rekvisiittaa valmiina ja tiedämme, ettei kannata ottaa liitolta liian
kirjavia pöytäliinoja.
Viime vuonna, kun kävimme vakoilemassa hesalaisten järjestelyjä, otin omasta mielestäni hyviä kuvia messuilta. Nyt kun olin siellä töissä, keskityin joko työntekoon,
seurusteluun taikka kuvaamaan kaikki työntekijämme. Yleiskuvat messuosastostamme jäivät ottamatta – valitettavasti.
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Mehiläishoidon peruskurssi 2011
Taisi meillä olla jokin viimeinen ilmoittautumispäiväkin, mutta vielä viimeisellä viikollakin ennen kurssin alkua ihmiset soittelivat. Ja taisi meillä olla johtokunnassa puhettakin, että 25 oppilasta on hyvä yläraja. Hesalaisten kurssilla, jonka järjestää paikallinen Työväenopisto, tuo 25 on yläraja. Mutta enhän minä raaskinut ketään poiskaan
käännyttää. Neljä päivää ennen kurssin alkua meillä on 30 oppilasta. Mukavaa. Tosin
tarhakäynneille heitä kaikkia ei voi millään ottaa samaan aikaan. Pitää tehdä niin
kuin Janne Leimi teki jo viime vuonna Kirkkonummen kurssillaan, eli tarjotaan useampi tarhapäivä, ja kas, oppilaat jakaantuvat useammalle päivälle. Toivottavasti vain
säät suosivat useamman päivän.
Mutta kuten puheenjohtajan jorinoissa kirjoitin, saas nähdä, kuinka moni ottaa mehiläisiä ja kuinka moni jää jäseneksemme. Joissakin yhdistyksissä kurssille pääsemisen edellytyksenä on ollut jäseneksi liittyminen. Sitäkin voisi harkita. Tosin onhan
meillä jo nyt kurssimaksu.
Mutta hyvältä näyttää. Oppilaat vaikuttavat innostuneilta. Mutta mistä mehiläispesät kaikille halukkaille? Haluatko myydä pesiäsi? Ilmoittaudu!

Tupailta Hvittorpissa ma 7.3.2011
Viime kesän retkellä Bengtskärin majakalle tuli laivalla puheeksi muutaman kokeneemman tarhaajan kanssa entiset retket ja niillä otetut valokuvat. Itsellänikin on
jokunen dia-, valo- ja digikuva viime vuosien retkistä. Nyt on se hetki, kun kokoonnumme katselemaan näitä kuvia. Jos sinullakin on mehiläisretkistä kuvia, ota yhteyttä, niin pääset näyttämään niitä hyvässä seurassa.
Kuvien katselun jälkeen Janne Leimi alustaa aiheesta Talveutus. Aihe on ajankohtainen, vaikka talven selkä onkin jo taittunut, sillä uusi talvi on tulossa taas yllättävän
pian, heti kevään, kesän ja syksyn jälkeen. Ja ajankohtaisuutta lisää se, että talvitappiot ovat kasvamaan päin. Tule saamaan viimeisimmät vinkit, miten pitää pesät
hengissä!
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Tämä ilta on tosiaan maanantaina 7.3.2011 klo 18 – 21 Kirkkonummen Masalassa
Hvittorpin leirikeskuksessa osoitteessa Hvittorpintie 245, 02430 Masala.
Ilmoittautumiset Janne Leimille heti tällä viikolla, viimeistään sunnuntaina 27.2.2011
mieluiten sähköpostitse (info xx mehilaistuote.com) taikka puhelimitse 050 360
4576.
Tarjolla iltapalaa yhdistyksen piikkiin, siksi ilmoittautuminen.

Yhdistyksemme kevätkokous ke 6.4.2011
Hyvinkäällä
Ravintola Harlekiinissa tarjotaan iltapalaa osanottajille kello 18.00 alkaen.
Jotta osaamme tilata tarpeeksi syötävää, ilmoitathan tulostasi Kari Koppelmäelle viimeistään keskiviikkona 30.3.2011 mieluiten sähköpostitse (lehtokumpu xx gmail.com) taikka puhelimitse 040 743 2929.
Suomen Mehiläishoitajien Liiton neuvojan, luomuhunajaa itsekin tuottavan
Ari Seppälän luento aiheesta luomutuotanto Etelä-Suomessa alkaa heti ruokailtuamme noin klo 18.30.
Yhdistyksemme kevätkokous alkaa sitten, kun Arin juttu loppuu. Koska
olemme kovia keskustelemaan ja kyselemään, ja Ari puolestaan loistava puhuja, kokous alkaa viimeistään klo 20.00, jotta pääsemme joskus kotiinkin.

Huom! Mehiläisalan guru Ari
Seppälä paikalla!
11

Kokouskutsu
Asia:

Kevätkokous 2011

Aika:

Keskiviikko 6.4.2008 klo 19.30

Paikka:

Ravintola Harlekiini
Kauppatori 1, 05800 Hyvinkää

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokoustoimihenkilöiden valinta:





puheenjohtaja
sihteeri
kaksi pöytäkirjantarkastajaa
kaksi ääntenlaskijaa

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Käsitellään vuoden 2010 toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilitarkastajain lausunto
6. Päätetään vuoden 2010 tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. Muut asiat
8. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa
Johtokunta
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Retki Kymenlaaksoon la - su 11.-12.6.2011
Lauantai
7.00

Lähtö Kiasma Helsinki - Myllylampi – Hyvinkää – Mäntsälä –
Lahti - Verla

10.00 - 12.00

Verlan pahvitehdasmiljöö ja maailmanperintökohde Jaala

12.30 - 13.30

Ruokailu

15.00 - 18.00

Tarhakäynti ja Salpalinjan linnoitukset Virolahti
Markku Yläkäs

19.00

Majoittuminen Kesähotelli Katarina, Kotka

19.00…

Iltaruokailu omatoimisesti omaan laskuunsa

Sunnuntai
8.00

Aamiainen hotellilla

10.00 - 11.00

Maretarium, Kotka

11.30 - 13.30

Merikeskus Vellamo ja jäänmurtaja Tarmo, Kotka
- Suomen merimuseo, Kymenlaakson museo, Tietokeskus
Vellamo

14.00

Ruokailu

16.00 - 17.30

Tarhakäynti Marina & Bjarne Bruce, Liljendal

18.30

Hyvinkää

19.00

Myllylampi Vihti

19.30

Helsinki
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Matka tehdään yhteistyössä Helsingin mehiläishoitajien kanssa. Retken hinta määräytyy osallistujamäärän mukaan ja se on 130…160€/henkilö. Lapset alle 15v puoleen hintaan.
Retken hintaan kuuluu kuljetus, hotelliyö aamiaisella, sisäänpääsymaksut ja ohjelman mukaiset kaksi ateriaa. Muun kahvittelun ja ruokailun kustannuksista kukin vastaa itse.
Ilmoittautumiset viimeistään lauantaina 9.4.2011
Raimo Kankare p.050 464 8374 tai e-mail:
raimo.kankare@kolumbus.fi

Toimintakertomus vuodelta
2010
1. Yleistä
Yhdistyksen vuoden 2010 suurin ponnistus oli ELMA- messuille osallistuminen.
Messut järjestetään joka syksy Helsingin Messukeskuksessa ja meillä oli siellä
tänä vuonna näyttelyosasto, jossa esiteltiin mehiläistaloutta ja mehiläistuotteita sekä myytiin kynttilöitä. Näyttelyosastoa ovat pitäneet edellisvuosina
Helsingin mehiläishoitajat, mutta nyt he halusivat meidän välillä huolehtivan
järjestelyistä.
Hunajasadon alueellinen vaihtelu maan eri osien välillä vaihteli suuresti. Koko
maan hunajasato oli keskimääräistä parempi. Ainoastaan Pohjois-Suomessa
sato jäi kehnoksi. Meillä täällä Uudellamaalla sato oli kuitenkin keskimääräistä
parempi. Satokauden sää oli aurinkoista mutta kuivaa, joka vähän verotti satoa. SML:n tiedustelun mukaan valtakunnan pesäkohtainen keskisato on 47
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kg/pesä. Puheenjohtajan pikaotannan mukaan meillä keskisato oli noin 60
kg/pesä. Hyvästä sadosta huolimatta valtakunnallista ylivuotista hunajavarastoa ei ole, koska kahtena edellisenä vuotena tuli keskimääräistä heikommat
hunajasadot. Pakkaamot ostavat hunajaa kiivaasti, jos vain on tarjota. Hintatasokin on parantunut.

2. Jäsenistö
Uudenmaan mehiläishoitajat ry:llä oli vuoden 2010 lopussa 98 jäsentä sekä 14
perheenjäseniä. (2009 vuoden lopussa oli 84 jäsentä ja 11 perhejäsentä).

3. Johtokunta
Uudenmaan mehiläishoitajien johtokuntaan kuuluivat vuonna 2010










Hannu Torkkel
Juha Välimäki
Raimo Kankare
Janne Leimi
Kari Koppelmäki
Ville Heinilä
Teemu Ristiniitty
Jyrki Parikka
Sinikka Katajamäki

puheenjohtaja, tiedotussihteeri
varapuheenjohtaja
sihteeri
taloudenhoitaja

varajäsen
varajäsen

Johtokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.

4. Yhdistyksen kokoukset
Uudenmaan mehiläishoitajat ry:n kevätkokous pidettiin tiistaina 30.3.2010
Ravintola Knäppenissä Raaseporissa (Karjaa). Kokoukseen osallistui 6 henkilöä.
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Syyskokous pidettiin lauantaina 20.11.2010 Vihdin Kellarissa Vihdin kirkolla.
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 oli toimintavuonna SML:n puheenjohtaja.
Janne Leimi oli SML:n johtokunnan jäsen.
Hilkka Parikka ja Janne Leimi olivat SML:n laatutoimikunnan jäseniä.
Yhdistyksen edustajat SML:n kevätkokouksessa 18.4. Kutajärvellä olivat
Hannu Torkkel ja Janne Leimi.
 Mesimestarit vietti lauantaina 19.6. uuden pakkaamonsa avajaisia. Yhdistyksemme jäsen Jyrki Parikka osallistui juhlaan ja piti puheen SML:n
edustajana. Mukana olivat myös Hannu Torkkel sekä Matti ja Juha Välimäki.
 Lounais-Hämeen Mehiläishoitajat täytti 40-vuotta lauantaina 13.11.
Juhlassa Hotelli Scandicissa Forssassa yhdistystä edustivat Hilkka ja Jyrki
Parikka, Kielo ja Janne Leimi, Juha Välimäki, Hannu Torkkel sekä Raija ja
Raimo Kankare.
 SML:n syyskokouksessa su 21.11. Forssassa yhdistyksen äänivaltaa käyttivät Hannu Torkkel ja Juha Välimäki. Kokouksessa olivat myös Janne ja
Kielo Leimi sekä Jyrki ja Hilkka Parikka.

7. Yhdistyksen toiminta ja koulutus
 Juha Välimäki järjesti lauantaina 10.4. lasipesäkurssin Rajamäellä omassa verstaassaan. Kurssilaisia oli 15, jotka valmistivat itselleen lasipesät
osista, jotka Juha oli esivalmistellut.
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 Yhdistyksen kesäretki tehtiin lauantaina 3.7.2010 Bengtskärin majakkasaarelle. Matkaan lähdettiin kello 11.00 Hangon itäsatamasta m/s
Summersea aluksella ja palattiin samaan paikkaan klo 16.30. Retkipäivää suosi aurinkoinen ja lämmin sää. Retkelle osallistui 32 henkilöä.
 Mehiläishoidon kurssit järjestettiin yhteistyössä kansalaisopistojen
kanssa. Kirkkonummella oli 25 oppilasta ja Hyvinkäällä 15 oppilasta.
 SML:n järjestämään kouluttajakoulutukseen on osallistunut Janne Leimi.
 Yhdistyksemme puheenjohtaja Hannu Torkkel on ansiokkaasti hoitanut
vaakapesäänsä. Olemme kaikki voineet seurata netistä miten vaakapesät ovat kehittyneet kesän aikana eri puolelle Suomea. Hannun pesä
muiden mukana ja satokin melkoinen!
 Esikotelomätäneuvontapalvelua koordinoi liitossa projektipäällikkö Ari
Seppälä ja yhdistyksen esikotelomätäneuvojat olivat käytettävissä neuvontatyöhön.
 Yhdistyksen pikkujoulua vietettiin lauantaina 20.11. Vihdin Kellarissa
Vihdissä. Pikkujouluun osallistui 18 henkilöä.

8. Tiedotustoiminta
Toimintavuonna yhdistys julkaisi kaksi Mesikkä-lehteä. Lehteä on toimittanut
Hannu Torkkel. Kokouksista ja tapahtumista ilmoitettiin myös Mehiläinenlehdessä. SML:n www-sivuilla on yhdistyksemme yhteystiedot ja linkki meidän omille www-sivuille (www.uudenmaanmehilaishoitajat.fi). Meidän omia
sivuja on rakentanut Kari Korpinen ja ylläpitoa on hoitanut myös Ville Heinilä.

Tapahtumaluettelo
Pvm
Ma 11.1.
Ke 3.3.
Ti 30.3.

Tapahtuma
Johtokunnan kokous 1.
Mesikkä-lehti 1/2010 ilmestyi
Yhdistyksen kevätkokous Ravintola Knäppenissä Karjaalla. Mukana 6 henkilöä.
La 17.4. SMLn seminaari Kutajärvellä
Su 18.4. SMLn kevätkokous Kutajärvi, edustajat: Hannu Torkkel ja
Janne Leimi.
Ma 17.5. Luennot Rauhalan koululla Lohjalla. Luennoitsija: Hannu
Torkkel, oppilaita 103
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Ti 18.5.
Ke 19.5.
To 20.5.
Ma 24.5.
To 27.5.
Pe 28.5.
Su 29.8.

Ma 6.9.
To 23.9.
La 2.10.
La – su
2.-3.10.
Ke 6.10.
La 13.11.
Su 14.11.
La 20.11.
La 20.11.
To – su
25.28.11

Luennot Rauhalan koululla Lohjalla. Luennoitsija: Hannu
Torkkel, oppilaita 97.
Luennot Roution koululla Lohjalla. Luennoitsija: Hannu
Torkkel, oppilaita 79.
Luennot Roution/Jalavan koululla Lohjalla. Luennoitsija:
Hannu Torkkel, oppilaita 89.
Luennot Solbrikenin koululla Lohjalla. Luennoitsija: Hannu Torkkel, oppilaita 57.
Luennot Maksjoen koululla Lohjalla. Luennoitsija: Hannu
Torkkel, oppilaita 97.
Luennot Asemanpellon koululla Lohjalla. Luennoitsija:
Hannu Torkkel, oppilaita 56.
Mehiläishoidon ja – tuotteiden esittelyä Kirkkonummipäivien yhteydessä Evitskog. Vieraita n.100. Esittelijät:
Kielo ja Janne Leimi.
Johtokunnan kokous 2.
Luennot Neitsytlinnan koululla Lohjalla. Luennoitsija:
Hannu Torkkel, oppilaita 40.
Mehiläishoidon infotilaisuus Lohjan kansanopistolla. Luennoitsija: Janne Leimi
Mehiläispesän tuotteiden esittelyä Slowfood WestNyland tapahtumassa Inkoossa. Kävijöitä tapahtumassa
n.7000.
Mesikkä lehti 2/2010 ilmestyi
SML:n sadonkorjuuseminaari ja Lounais-Hämeen mehiläishoitajain 40-vuotisjuhla Forssassa.
SML:n syyskokous Forssassa.
Syyskokous pidettiin Vihdin Kellarissa Vihdissä Nummelassa.
Yhdistyksen pikkujoulu vietettiin Vihdin Kellarissa kokouksen jälkeen.
ELMA-messut Helsingin Messukeskuksessa. Osaston rakentaminen, mehiläisten esittely ja purku.
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Helsingin Seudun Mehiläishoitajat tarjoaa:

KOULUTUSPÄIVÄT la-su 12.- 13.03.2011
Skomarsin torpalla, Ratsumiehenpolku 1, Vantaa, Hakunila
Lauantai 12.03 klo 10.00 – 17.00
10.00 - 10.15

Kurssi avaus

10.15 - 12.00

Harrastajasta mehiläistarhaajaksi/Ari Seppälä

12.00 - 13.00

Lounas

13.00 - 14.00

Mitä kuolleen pesän pohjaroskat näyttävät? Voidaanko pesän
kuolinsyy määrittää näillä perusteilla?/Ari Seppälä

14.00 - 14.45

Mesikasvien viljely, ja niistä saatavat lajihunajat Ari Seppälä

14.45 - 15.15

Kahvi

15.15 - 16.00

Uusiutuva hoitokalusto/Pekka Paajanen

16.00 - 16.45

Hunajan kauppakunnostus/ Merja-Riitta Laurila, Heimo Varonen

Sunnuntai 13.03 klo 10.00 – 17.00
10.10 - 12.00

Kesän tarhaustekniikka, onko eri roduilla vaikutusta tarhaus
tekniikkaan, parveilunestoon ja hunajantuotantoon/Markku Pöyhönen

12.00 - 13.00

Lounas

13.00 - 15.00

Vähemmän talvitappioita oikeilla syksyn hoitomenetelmillä/MerjaRiitta Laurila

14.45 - 15.15

Kahvi

15.15 - 17.00

Emonkasvatuksen teoria kesällä pidettävää käytännön
harjoittelua varten /Heimo Varonen

16.45 - 17.00

Kurssin päättäminen

Osallistumismaksut

Kahvit 6 €, sekä ruokailut itse kustannettuna n. 20 € paikallisessa
ravintolassa

Ilmoittautumiset

sitovasti Heimo Varoselle 10.03.2011 mennessä
p.050-5214978 tai sp. heimo.varonen@nic.fi
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Helsingin Seudun Mehiläishoitajat tarjoaa:

Koulutuspäivä Korkeasaaressa
lauantaina 2.4.2011 Luontokoulu arkki.
10.00 - 10.15

Kurssin avaus

10.15 - 11.00

Kokemuksia karhuvahingoista ja vahinkojen ennalta esto
Siirtohoitotekniikkaa/ Raimo Leskinen

11.00 - 12.00

Kimalaiset ja ampiaiset/

12.00 – 13.00

Lounas

13.00 – 14. 00

Maatiaiskasvit, siemenviljely/Pentti Alanko

14.00 – 14.45

Hunajan kotimarkkinoinnin keinoja/Merja-Riitta Laurila

14.45 – 15.00

Kahvitauko

15.00 – 18.00

Tutustuminen keväiseen Korkeasaareen, näemme talviunilta
herääviä karhuja ja muita saaren kasvatteja/ opastajana
Markku Pöyhönen

Osallistumismaksut 15€, maksuun sisältyy iltapäiväkahvi, ruokailut itse kustannettuna n. 13 € paikallisen ravintolan noutopöydästä
Ilmoittautumiset sitovasti Heimo Varoselle 31.03.2011 mennessä
tai sp. heimo.varonen@nic.fi
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p.050-5214978

Helsingin Seudun Mehiläishoitajat tarjoaa:

Koulutuspäivä Korkeasaaressa
sunnuntaina 3.4.2011 klo 10.00 – 16.00. Luontokoulu Arkki
”Mehiläishoito asutuksen keskellä ja erityisesti nk. kaupunkimehiläishoito"
Mehiläisten rotuominaisuudet
- asutuksen keskellä erityisesti huomioon otettavat seikat
- parveilutaipumus
o rotu, emon ikä, hoitotekniikka
- mehiläisten luonteenlaatu
o eri rotujen ja hybridien (risteytymien) luonteenlaatu
o risteytymisen vaikutus hoidettavuuteen
o punkin ja muiden mehiläistautien vaikutus vihaisuuteen
Hoitotekniikkaa ja se erityispiirteitä
- kaupungin järjestyssääntö ja ”maanomistajan lupa”, suhdetoiminta
- tarhan paikan valinta
- mehiläisten lentosuunnat
- lämpötilaolosuhteet ja sään vaikutus hoitoon
- hoitotoimenpiteet ja kaluston kuljetukset
- sadonkorjuu
- siirtohoito
Hunajan erikoisominaisuudet
- hunajan erikoisominaisuuksia
- monimuotoisen kasviston mahdollisuudet
- mesikastehunaja
- kaupunkihunajan tuotekuva
Ongelmat kaupunkimehiläishoidossa
- parveilu, aggressiivisuus, logistiikka, torjunta-aineet, sosiaaliset ongelmat
Osallistumismaksut 13€, maksuun sisältyy iltapäiväkahvi, ruokailut itse kustannettuna n. 13 € paikallisen ravintolan noutopöydästä
Ilmoittautumiset sitovasti Heimo Varoselle 31.03.2011 mennessä
tai sp. heimo.varonen@nic.fi
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p.050-5214978

Johtokuntamme 2011
Hannu Torkkel

puheenjohtaja

Lohja

050 339 4958

hani.hannu xx luukku.com
Juha Välimäki

varapuheenjohtaja

Rajamäki

050 543 0062

valimaen-hunaja xx luukku.com
Raimo Kankare

sihteeri

Espoo

050 464 8374

nuuksionhunaja xx kolumbus.fi
Janne Leimi

taloudenhoitaja

Kirkkonummi

050 360 4576

info xx mehilaistuote.com
Kari Koppelmäki

Hyvinkää

040 743 2929

lehtokumpu xx gmail.com
Ville Heinilä

Kerava

044 525 1769

ville.heinila xx gmail.com
Vuokko Keinänen

Inkoo
vuokko.keinanen xx kolumbus.fi

Jyrki Parikka

varajäsen

Nummi-Pusula

0400 468 628

hilkka.parikka xx saunalahti.fi
Riku Söderlund

varajäsen

Siuntio

riku.soderlund xx gmail.com
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050 594 9774

Tästä se alkaa… 2011 kurssilaisia Janne Leimin tunnilla Evitskogissa 12.2.2011.

Ja tämänkin saatte kokea! Onko kukaan nähnyt kuningatarta?
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