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Puheenjohtajan	  jorinoita	  	  	  	  Hannu	  Torkkel	  

Numeroita	  meistä	  

Vuodenvaihteessa	  2010	  -‐	  11	  meitä	  oli	  98,	  kesäkuun	  lopussa	  102	  ja	  edellistä	  
Mesikkää	  pistin	  syksyllä	  postiin	  128	  kappaletta.	  Vuodenvaihteessa	  2011	  –	  12	  meitä	  
oli	  virallisesti	  120.	  Eli	  jäsenmäärämme	  kasvoi	  vuodessa	  22	  jäsenellä!	  Tammikuussa	  
meihin	  on	  liittynyt	  muutama	  uusi	  jäsen.	  Tätä	  uusinta	  Mesikkää	  pistän	  postiin	  taas	  
128	  kappaletta.	  Tai	  oikeastaan	  127,	  sillä	  Hilkka	  ja	  Jyrki	  Parikka	  saavat	  pärjätä	  
yhteisellä	  lehdellä.	  

Tammikuun	  aikana,	  luultavasti	  vuoden	  vaihtuessa,	  olimme	  saaneet	  10	  uutta	  jäsentä.	  
Vastaavasti	  muutama	  oli	  jättänyt	  meidät.	  Mielenkiintoisesti	  tuo	  lista	  elää.	  Välillä	  
joku	  on	  poissa	  vuoden	  taikka	  kaksi	  ja	  sitten	  tullaan	  taas	  mukaan.	  Unohtavatko	  jotkut	  
maksaa	  jäsenmaksun	  välillä	  vai	  miten	  tämän	  vaihtelun	  voi	  selittää?	  Muutama	  on	  
jäsenenämme	  vain	  vuoden,	  sitten	  hän	  häviää.	  Kuolivatko	  pesät,	  loppuiko	  harrastus	  –	  
ken	  tietää?	  

Vuonna	  2010	  saimme	  17	  uutta	  jäsentä,	  2011	  jo	  34	  uutta	  jäsentä.	  Kahdessa	  vuodessa	  
olemme	  saaneet	  51	  uutta	  jäsentä!	  Viime	  vuoden	  kurssilaisista	  mukana	  on	  15.	  Siihen	  
kun	  lisätään	  heidän	  kurssilla	  mukana	  olleet	  puolisot	  tms.	  perheenjäsenet,	  
koukutimme	  heistä	  20,	  15	  hukkasimme	  jonnekin.	  

Helmikuun	  ensimmäisenä	  lauantaina	  aloitimme	  jälleen	  uuden	  peruskurssin.	  
Oppilaita	  meillä	  on	  32,	  tai	  33,	  tai	  jotain	  sinnepäin,	  noin	  35.	  Tilanne	  elää	  vieläkin.	  37	  
taitaa	  olla	  viimeisin	  luku.	  Heistä	  viisi	  on	  jo	  valmiiksi	  meidän	  jäsen.	  	  

Alalla	  on	  paljon	  pariskuntia,	  jotka	  touhuavat	  yhdessä	  mehiläisten	  parissa.	  On	  
Tervoset	  Itä-‐Suomesta,	  Komppa-‐Seppälät	  Keski-‐Suomesta,	  Nuuterot	  Tampereen	  
nurkilta	  ja	  oman	  yhdistyksen	  Parikat,	  Leimit	  ja	  Keinäset.	  Ja	  nytkin	  kurssilla	  on	  kuusi	  
paria.	  Hieman	  olen	  teille	  kateellinen;	  meidän	  rouva	  ei	  ole	  kauhean	  kiinnostunut	  
mehiläisistäni.	  

Mistä	  pesiä?	  

Viime	  keväänä	  kaikki	  kurssilaiset	  saivat	  hankittua	  itselleen	  ainakin	  yhden	  
yhdyskunnan.	  Jotkut	  lisäsivät	  pesämääräänsä	  ostamalla	  myöhemmin	  kesällä	  
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jaokkeen	  taikka	  pari.	  Mistä	  saisimme	  uusille	  innokkaille	  tarhaajanaluille	  pesiä?	  Onko	  
sinulla	  ylimääräisiä	  yhdyskuntia?	  Ilmoittelethan	  myyntihaluistasi?	  Kurssilaisemme	  
tarvitsevat	  lähes	  30	  yhdyskuntaa.	  Espoossa,	  Helsingissä	  ja	  Tuusulassa	  on	  paikallisissa	  
kansalaisopistoissa	  mehiläiskursseilla	  noin	  80	  oppilasta.	  Ja	  hekin	  tarvitsevat	  
mehiläisiä.	  Nyt	  olisi	  pesien	  myyjillä	  asiakkaita.	  

Kesärenki	  	  /	  oppi-‐isä	  /	  kummitoiminta	  

Tämän	  vuoden	  mehiläistarhaajaksi	  valittu	  Soini	  Koski	  kirjoittaa	  uusimmassa	  
Mehiläinen	  lehdessä	  minullekin	  niin	  rakkaasta	  asiasta:	  kummitoiminnasta.	  Hän	  
sanoo	  asian	  hieman	  suoremmin:	  kesärenki.	  Nyt	  kaikki	  kesärenkiä	  taikka	  kummia	  
kaipaavat	  mehiläishoitajat,	  tulkaa	  mukaan	  tapahtumiimme	  ja	  tavatkaa	  toisianne.	  
Minä	  en	  ala	  teitä	  parittamaan,	  se	  taitaa	  olla	  rikollistakin	  puuhaa.	  	  

Kalifiksi	  kalifin	  paikalle	  

Kuten	  toivoimmekin,	  Jannesta	  tuli	  Jyrki.	  Suomeksi:	  Janne	  Leimi	  valittiin	  Suomen	  
Mehiläishoitajien	  Liiton	  puheenjohtajaksi	  Jyrki	  Parikan	  jälkeen.	  Ja	  Jannelle	  kävi	  kuten	  
Jyrkille	  aikoinaan:	  SML:n	  puheenjohtaja	  ei	  mahdu	  Uudenmaan	  Mehiläishoitajien	  
johtokuntaan.	  Tosin	  Janne	  jatkaa	  meidän	  taloudenhoitajanamme.	  Itse	  pääsin	  SML:n	  
johtokunnan	  varajäseneksi.	  Siitä	  syystä	  minua	  ei	  ainakaan	  vielä	  ole	  tiputettu	  pois	  
johtokunnasta.	  

Syksyn	  kokouksemme	  valitsi	  johtokuntaan	  uutena	  henkilönä	  Olli	  Kiurun	  ja	  
varahenkilöksi	  Kari	  Ikosen.	  Tervetuloa	  vaikuttamaan,	  Olli	  ja	  Kari!	  

Hyvinkään	  seudun	  mehiläishoitajien	  kerhoilloista	  

Menneinä	  suuruuden	  vuosina	  (1960-‐	  ja	  -‐70-‐luvuilla)	  yhdistyksellämme	  oli	  toimivat	  
kerhot	  sekä	  Helsingissä	  että	  Hyvinkäällä,	  muistaakseni	  myös	  Lohjalla.	  Tuosta	  
Helsingin	  kerhosta	  tuli	  sittemmin	  oma	  yhdistyksensä,	  Helsingin	  Seudun	  
Mehiläishoitajat.	  Minulla	  on	  ollut	  vuoden	  päivät	  Hyvinkään	  kerhon	  kokousten	  
pöytäkirjoja	  muutama	  vihko.	  	  

Jokunen	  viikko	  sitten	  sain	  Hyvinkään	  kerhon	  aktiivin	  Matti	  Mikkolan	  tyttäreltä	  Aino	  
Löytyltä	  sähköpostia.	  Matti	  Mikkola	  oli	  5	  -‐	  10	  pesän	  pienimuotoinen	  mehiläishoitaja,	  	  
mehiläishoidonneuvoja	  ja	  tautitarkkailija.	  Hän	  kiersi	  mm.	  1964	  Etelä-‐	  
Pohjanmaalla.	  Hän	  kuoli	  1981.	  Ainolla	  on	  kuvia,	  joita	  on	  aikanaan	  julkaistu	  
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Mehiläishoitaja-‐lehdessä.	  Hän	  on	  tarjonnut	  niitä	  SML:n	  toiminnanjohtajalle	  Heikki	  
Vartiaiselle,	  joka	  aikoi	  tulla	  hakemaan	  ne,	  kun	  tulee	  autoaan	  katsastamaan	  	  
Hyvinkäälle.	  Eipä	  vaan	  ole	  näkynyt.	  

Täytämme	  tässä	  muutaman	  vuoden	  kuluttua	  70	  vuotta.	  Pidämmepä	  juhlia	  tai	  
emme,	  teemmepä	  historiikkia	  tai	  emme,	  mutta	  tällaiset	  meitä	  koskevat	  aineistot	  
olisi	  syytä	  saada	  talteen,	  yhteen	  paikkaan.	  Jos	  sinulla	  on	  tällaista	  aineistoa,	  voisitko	  
luopua	  niistä?	  Tai	  edes	  antaa	  ne	  yhteiseen	  käyttöön.	  Eiköhän	  joukostamme	  löydy	  
joku	  harrastajahistorioitsija,	  joka	  loihtii	  meille	  muille	  mielenkiintoisen	  esityksen	  
yhdistyksemme	  kunnian	  päivistä.	  

Loppuun	  vielä	  Ainon	  kommentti:	  ”Luin	  viimeisen	  Mesikkä-‐lehden	  täältä	  netistä,	  
kiitoksia.”	  

Uusi	  naapuri	  

Meistä	  40	  vuotta	  sitten	  irtautunut	  ryhmä,	  Helsingin	  Seudun	  Mehiläishoitajat,	  on	  
jälleen	  jakautunut.	  Uusi	  yhdistys	  pääkaupunkiseudulla	  on	  nimeltään	  Stadin	  tarhaajat	  
ja	  Hunajafrendit.	  Nimi	  on	  pitkä,	  mutta	  hetken	  sitä	  mutusteltuani	  se	  vaikuttaa	  
jotenkin	  –	  stadilaiselta.	  Yhteistyökuvioita	  viritellään	  mm.	  kesäretken	  tiimoilta.	  

Tukekaamme	  toisiamme	  jatkossakin	  

Kuten	  olette	  lukeneet	  ja	  kenties	  kuulleetkin,	  niin	  olen	  onnistunut	  tappamaan	  varroa-‐
punkit	  tarhoiltani	  tänä	  talvena	  tehokkaasti.	  Tosin	  samalla	  ovat	  myös	  mehiläiset	  
kuolleet.	  Olen	  saanut	  muutaman	  puhelinsoiton	  tutuilta	  ja	  vähän	  tuntemattomam-‐
miltakin,	  jotka	  ovat	  ihan	  oikeasti	  olleet	  pahoillaan	  tapahtuneesta.	  Vaikka	  en	  vielä	  
oikein	  tajuakaan,	  mitä	  muutoksia	  tuollaiset	  tappiot	  tuovat	  elämääni,	  niin	  muiden	  
ihmisten	  vilpitön	  osanotto	  on	  mukavan	  tuntuista.	  	  

Tosin	  luulin,	  että	  useampi	  olisi	  talvipäivillä	  taluttanut	  minut	  baaritiskin	  äärelle	  
lasilliselle,	  tuikku	  murheeseen.	  Mutta	  pääsinpä	  tappioineni	  ainakin	  kolmeen	  lehteen.	  
Ja	  tällä	  viikolla	  Ylen	  Läntinen	  kävi	  haastattelemassa	  radioon.	  Ihmisillä	  on	  huoli	  paitsi	  
hunajapurkistaan	  myös	  marjojen	  ja	  hedelmien	  pölyttymisestä.	  	  

Kiitän	  kaikkia,	  jotka	  ovat	  tavalla	  taikka	  toisella	  olleet	  potkimassa	  minua	  eteenpäin	  
tässä	  elämän	  suossa.	  Edelleen	  olen	  vahvasti	  sitä	  mieltä,	  että	  oma	  moka.	  Itku	  ei	  auta.	  
Tapahtunut	  mikä	  tapahtunut.	  Luultavasti	  löydän	  itseni	  syksyllä	  kyläkoululta	  
opettajana.	  Lapsi	  parat!	  
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Vastoinkäymisiä,	  osa	  1	  

Tästä	  aiheesta	  piti	  kirjoittaa	  jo	  viimeksi,	  mutta	  silloin	  lehteen	  ei	  mahtunut.	  Aika	  on	  
tuonut	  lisää	  vastoinkäymisiä.	  Menee	  kaikki	  kerralla.	  	  

Tarkoitus	  oli	  kirjoittaa	  yllättävistä	  ja	  suuristakin	  pesäkuolemista,	  talvitappioista,	  joita	  
esim.	  johtokuntamme	  jäsen	  Vuokko	  Keinänen	  kohtasi	  vuosi	  sitten.	  Hän	  menetti	  	  80	  
pesästä	  70.	  Kymmenen	  jäi.	  Tappioprosentiksi	  tuli	  85	  %	  .	  MTT:n	  Sakari	  Raiskio	  oli	  
löytänyt	  mehiläisnäytteistä	  paljon	  punkkeja.	  Vuokko	  oli	  antanut	  vuosina	  2009	  ja	  
2010	  muurahaishapon	  pistekäsittelynä,	  mutta	  oksaalihappotiputus	  oli	  jäänyt	  
antamatta.	  	  Vuokko	  huumorinaisena	  totesi,	  että	  onneksi	  tuo	  mies	  on	  eläkkeellä.	  
Hänellä	  on	  aikaa	  putsata	  pesiä	  ja	  sulatella	  vahoja.	  

Aikomuksenani	  oli	  lopettaa	  talvitappioista	  kirjoittaminen	  siihen,	  mutta	  sitten	  se	  
kalikka	  kalahti	  omaan	  sääreen	  tai	  oikeastaan	  omiin	  pesiin.	  Itsenäisyyspäivänä	  
nahkaisissa	  varsikengissä	  lumipuku	  (valkoinen	  hoitohaalari)	  päällä	  tarvoin	  
lumipeitteisessä	  maastossa	  tarhalta	  toiselle,	  pesältä	  pesälle,	  kaatuneelta	  
kaatuneelle.	  Tai	  no	  eiväthän	  ne	  pesät	  olleet	  kaatuneet,	  kuolleita	  kylläkin.	  Hieman	  
tuli	  talvisota	  mieleen,	  vanhalle	  sissille.	  

Syksyn	  aikana	  menetin	  50	  pesää,	  Tapanin	  myrsky	  jäädytti	  kaksi	  lisää.	  Katot	  
maastoutuivat,	  ötökät	  jäätyivät.	  Nyt	  sitten	  jännitetään,	  miten	  ne	  63	  heikkoa	  pesää	  
pärjäävät.	  Kuolevatko	  kaikki	  talven	  pakkasiin,	  vai	  odottaako	  minua	  keväällä	  
positiivinen	  yllätys?	  Parikymmentä	  pesää	  oli	  itsenäisyyspäivänä	  OK,	  normaalisti	  
niistäkin	  muutama	  kuolisi.	  Aika	  näyttää	  ja	  parantaa	  haavat,	  sanovat	  vanhat	  ja	  
kokeneet.	  

Moni	  kaveri	  kysyi,	  että	  olethan	  vakuuttanut	  mehiläisesi.	  Vakuuttanut?	  Ahaa-‐elämys	  
vaelsi	  mielessäni,	  kunnes	  tajusin,	  etten	  todellakaan	  ole.	  Suomen	  Mehiläishoitajien	  
Liiton	  kautta	  meillä	  on	  jonkinlainen	  vastuuvakuus.	  Otin	  yhteyttä	  vakuutusyhtiöihin.	  
If,	  Tapiola,	  Fennia	  ja	  Pohjola	  /	  A-‐Vakuutus	  vastasivat	  kukin	  vuorollaan:	  
”Vakuutamme	  mielellämme	  kaluston,	  rakennukset	  ja	  mehiläistarhaajan…	  mutta	  
emme	  mehiläisiä.”	  Eipä	  sitten	  enää	  harmittanutkaan,	  etten	  ollut	  vakuuttanut	  
ötököitäni.	  

Valitettavasti	  minulla	  ei	  ole	  eläkkeellä	  olevaa	  ukkoa	  tai	  akkaa,	  joka	  putsaisi	  
joutessaan	  pesäni.	  Muutenkin	  tässä	  joutuu	  miettimään,	  että	  tähänkö	  tämä	  viisi	  
vuotta	  kestänyt	  mehiläishoitajan	  vapaus	  loppui.	  
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Vastoinkäymisiä,	  osa	  2	  

Tarkoitukseni	  oli	  kirjoittaa	  edelliseen	  lehteen	  myös	  auto-‐ongelmista.	  Niitä	  viime	  
kesänä	  osui	  ainakin	  Välimäen	  Juhalle.	  Auto	  on	  mukava	  ja	  tarpeellinen,	  iso	  auto	  
vieläkin	  mukavampi	  ja	  tarpeellisempi,	  jos	  on	  vähän	  enemmän	  pesiä.	  Tarhoja	  siellä	  ja	  
täällä.	  Tavaran	  kuskaamista	  sinne	  sun	  tänne.	  	  

Ja	  jos	  se	  toimisi,	  siis	  auto.	  Jotenkin	  tuo	  Juhan	  uudehko	  pakettiauto	  alkoi	  pätkimään.	  
Muisti	  pätkii	  ainakin	  itsellä	  usein,	  sen	  hyväksyy,	  mutta	  auto,	  sen	  pitäisi	  toimia	  kuin	  
unelma.	  Ja	  tässä	  duunissa	  on	  paha	  jättää	  tarhakäynnit	  väliin	  jonkun	  auton	  
temppuilun	  takia.	  Pesät	  voivat	  parveilla,	  emo	  pitäisi	  vaihtaa,	  hunajaakin	  tulisi	  
laatikkokaupalla,	  jos	  olisi	  toimiva	  kulkuneuvo,	  millä	  viedä	  niitä	  laatikoita	  sinne	  
pesille!	  

Autoliike	  yritti	  löytää	  vikaa	  ja	  vaihtoi	  jokusen	  osankin.	  Juha	  sai	  autonsa	  takaisin.	  
Mutta	  joku	  ruuvi	  tai	  mutteri	  oli	  jäänyt	  löysälle	  ja	  taas	  auto	  jätti	  tielle.	  Ja	  sitten	  
paikkoja	  putsattiin	  oikein	  kunnolla.	  Siis	  ei	  Juhan	  vaan	  auton	  moottoritilaa.	  
Loppukesän	  auto	  toimi	  niin	  kuin	  pitääkin,	  kunnes	  talven	  tultua	  tökkiminen	  alkoi	  
uudestaan.	  Tämä	  tarina	  päättyi	  onnellisesti:	  Juha	  on	  vielä	  isomman	  ja	  uudemman	  
pakettiauton	  onnellinen	  omistaja.	  

Aikomukseni	  oli	  tässäkin	  kohdassa	  lopettaa	  tarinan	  kirjoittaminen	  Juhaan,	  mutta	  
pakko	  jatkaa	  omakohtaisia	  marinoita.	  Iso	  pakettiauto	  on	  kiva,	  myönnetään.	  Mutta	  
ainakin	  minun	  tapauksessani	  ranskalainen	  insinööri	  on	  tehnyt	  muutaman	  osan	  liian	  
ohuesta	  materiaalista.	  Ja	  kun	  tuon	  osan	  vaihdattaa	  muutaman	  kerran,	  niin	  sitten	  se	  
seuraava	  osa	  on	  kulunut	  niin	  paljon,	  että	  sekin	  pitää	  vaihtaa.	  Iso	  painava	  auto,	  
etuveto	  ja	  kääntyvät	  etupyörät	  ovat	  korjaamojen	  ihannemaata.	  	  

Onneksi	  viime	  kesänä	  tuli	  hunajaa,	  sillä	  etupään	  ylä-‐	  ja	  alatukivarsien	  
vaihdattaminen	  maksoi	  hunajaa.	  Ja	  kuten	  Juha	  sanoi:	  ”Onneksi	  oli	  talvi.”	  Että	  jotain	  
hyvääkin.	  Ja	  lisäksi	  Juha	  sanoi	  viitaten	  pesäkuolemiini:	  ”Kun	  lyödään,	  niin	  lyödään	  
kunnolla.”	  Onneksi	  on	  ystäviä,	  jotka	  löytävät	  näistäkin	  asioista	  niitä	  hyviä	  puolia.	  Itse	  
en	  niitä	  aina	  näe.	  

Pölytyspalvelun	  vaaroja	  

Olen	  pölytyspalvelun	  puolestapuhuja	  ainakin	  silloin,	  kun	  mehiläistarhaajalle	  
maksetaan	  korvaus	  työstä,	  jonka	  hän	  ja	  hänen	  mehiläiset	  tekevät.	  Tänään	  minulle	  
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soitti	  eräs	  yhdistyksemme	  jäsen.	  Hänen	  kokemuksellaan	  voi	  puhua	  huoleti	  möreällä	  
kokemuksen	  tuomalla	  rintaäänellä.	  

Hän	  oli	  lukenut	  Mehiläinen-‐lehdestä	  pesäkuolemistani	  ja	  edellisestä	  Mesikkä-‐
lehdestä	  pölytyspalvelujuttuni.	  Hän	  yhdisti	  nämä	  kaksi	  asiaa	  omiin	  kokemuksiinsa.	  
Hänellä	  oli	  ollut	  samoilla	  kulmilla	  pesiä	  pölytyshommissa	  edellisenä	  vuotena.	  Ja	  
hänen	  pesänsä	  olivat	  saaneet	  esikotelomätätartunnan	  juuri	  tuolta	  alueelta.	  

SML:n	  neuvoja	  Ari	  Seppälä	  tulkitsi	  pesäkuolemieni	  syyksi	  punkin	  ja	  virukset,	  mutta	  
tuo	  puhelinsoitto	  ravisteli	  minua	  jälleen	  kerran.	  

Onko	  pölytyspalvelun	  tarjoaminen	  ja	  pesien	  kuskaaminen	  vieraille	  maille	  sittenkään	  
niiden	  eurojen	  arvoista,	  mitä	  siitä	  maksetaan?	  Jos	  pesät	  saastuvat,	  se	  tarkoittaa	  
rajua	  saneerausta,	  kaluston	  desinfioimista	  /	  hävittämistä,	  kenties	  kaikkien	  
pölytyshommissa	  olleiden	  yhdyskuntien	  hävittämistä.	  Työtä	  ja	  taloudellisia	  
menetyksiä.	  

Kyseinen	  kokenut	  tarhaaja	  on	  tuon	  kokemuksen	  jälkeen	  lopettanut	  
pölytyspalveluiden	  tarjoamisen.	  Pitäisiköhän	  minunkin	  muuttaa	  ajatusmaailmaani?	  
Herää	  kysymys,	  tietääkö	  kunnan	  eläinlääkäri	  esikotelomätätapaukset	  alueellaan?	  
Onko	  mitään	  tahoa,	  josta	  voisi	  varmistaa	  tietyn	  alueen	  puhtauden	  ennen	  kuin	  sinne	  
vie	  pesiä	  pölytyshommiin?	  Pidämmekö	  me	  mehiläistarhaajat	  tiedon	  itsellämme?	  Ja	  
vahingossa	  saastutamme	  muiden	  harrastus-‐	  /	  elintoiminnan?	  

Välimäen	  Juha	  kertoi	  käyneensä	  siivoamassa	  yhden	  villiparven	  talon	  väliseinästä	  
helmikuun	  puolivälissä.	  Mehiläiset	  olivat	  kuolleet,	  mutta	  hunajaa	  ja	  peittosikiöitä	  oli	  
jäljellä.	  Ja	  noissa	  peittosikiöissä	  oli	  ollut	  paljon	  punkkeja.	  Kuinkahan	  paljon	  tuollaisia	  
villiparvia	  onkaan	  vanhoissa	  piipuissa,	  talojen	  seinissä,	  ontoissa	  puissa?	  Villiparvia,	  
jotka	  pitävät	  kulmakunnan	  punkkikannan	  vahvana	  ja	  hengissä.	  Alkusyksystä	  
tällainen	  punkin	  heikentämä	  villiparvi	  on	  houkutteleva	  kohde	  vahvan	  pesän	  
ryöstöretkelle.	  Myös	  esikotelomätä	  leviää	  helposti	  samalla	  tavalla.	  

Paikalla	  on	  väliä	  

Jaa,	  taas	  tila	  loppuu	  kesken.	  No,	  onpahan	  seuraavaan	  lehteen	  yksi	  juttuidea	  valmiina	  	  
odottamassa.	  

Onko	  sinulla	  juttuideoita?	  Saa	  kertoa	  minullekin.	  
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Johtokuntamme	  2012 

	  

Hannu	  Torkkel	   puheenjohtaja	   Lohja	   	   050	  339	  4958
	   	   hani-‐hannu	  (	  at)	  luukku.com	   	   	  

Juha	  Välimäki	   varapuheenjohtaja	   Rajamäki	   	   050	  543	  0062
	   	   valimaen-‐hunaja	  (at)	  luukku.com	  

Raimo	  Kankare	   sihteeri	   	   Espoo	   	   050	  464	  8374
	   	   nuuksionhunaja	  (at)	  kolumbus.fi	  

Kari	  Koppelmäki	   Hyvinkää	   	   	   	   040	  743	  2929
	   	   lehtokumpu	  (at)	  gmail.com	  

Ville	  Heinilä	   Jokela	   	   	   	   044	  525	  1769
	   	   ville.heinila	  (at)	  gmail.com	  

Vuokko	  Keinänen	   Inkoo	   	   	   	   0500	  939	  799
	   	   vuokko.keinanen	  (at)	  kolumbus.fi	  

Olli	  Kiuru	   	   Vantaa	   	   	   	   050	  3042467
	   	   oj.kiuru	  (at)	  welho.com	  

Riku	  Söderlund	   varajäsen	   	   Siuntio	   	   050	  594	  9774
	   	   riku.soderlund	  (at)	  gmail.com	  

Kari	  Ikonen	  	   varajäsen	   	   Espoo	   	   040	  7591314
	   	   hannele.linnava	  (at)	  gmail.com	  

Janne	  Leimi	   taloudenhoitaja	   Kirkkonummi	   050	  360	  4576
	   	   info	  (at)	  mehilaistuote.com	  
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Virtuaalihoitoa	   	   	   Ville	  Heinilä	  
	  
Joulukuun	  aikana	  yhdistyksemme	  sai	  vihdoin	  auki	  uudet	  nettisivut.	  Sivujen	  
uusimisen	  tarkoituksena	  oli	  karsia	  sivujen	  sisältöä	  paremmin	  yhdistyksen	  viestintää	  
vastaaviksi	  ja	  ennen	  kaikkea	  muuttaa	  sivut	  helpommin	  päivitettävään	  muotoon.	  
Pyrimme	  jatkossa	  pitämään	  nettisivut	  mahdollisimman	  hyvin	  ajan	  tasalla.	  Tuttuun	  
tapaan	  sivuilta	  löytyy	  Mesikän	  sähköinen	  versio,	  tietoa	  ajankohtaisista	  tapahtumista	  
ja	  vuosittain	  järjestämämme	  peruskurssin	  ohjelma.	  
	  
Käykäähän	  katsastamassa	  www.uudenmaanmehilaishoitajat.fi.	  
	  
Avasin	  aikoinani	  yhdistykselle	  myös	  facebook-‐sivut,	  mutta	  niiden	  ylläpitäjänä	  
tunnustaudun	  laiskuriksi.	  Tunnetusti	  naamakirjan	  kansa	  jakautuu	  seuraajiin	  ja	  
julkaisijoihin.	  Itse	  kuulun	  niihin	  ensimmäisiin.	  Mikäli	  joukostamme	  löytyy	  innokas	  
sosiaalisen	  median	  maailmassa	  aikaansa	  kuluttava	  ihminen,	  luovutan	  valtikan	  niiden	  
suhteen	  mielelläni	  hänelle.	  Josko	  sivut	  sitten	  näkisivät	  päivityksiäkin...	  Onhan	  meillä	  
siellä	  sentään	  16	  tykkääjää,	  se	  on	  kuulkaas	  iso	  prosentti	  tämän	  yhdistyksen	  
jäsenmäärään	  nähden!	  
	  
Kommentteja	  nettisivuista	  ja	  facebook-‐vapaaehtoiseksi	  ilmoittautumiset	  voi	  
postittaa	  osoitteeseen	  ville.heinila	  (at)	  gmail.com.	  

	  

	  

Mikäli	  sinulla,	  hyvä	  jäsenemme,	  on	  sähköpostiosoite,	  ilmoitathan	  sen	  
sihteerillemme	  Raimo	  Kankareelle	  osoitteeseen	  nuuksionhunaja	  (at)	  kolumbus.fi	  
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Viivakoodiasiaa	  
	  

Joskus	  tuskailin,	  etten	  tunne	  kuin	  muutaman	  yhdistyksemme	  jäsenistä.	  Joskus	  taisin	  
ainakin	  sisimmissäni	  tuskailla	  sitä,	  että	  mitähän	  te	  kaikki	  jäsenet	  oikein	  haluatte	  
yhdistykseltämme.	  	  

No	  nyt	  minä	  tuskailen,	  että	  miten	  te	  näin	  hankalia	  asioita	  haluatte	  yhdistykseltä.	  Eli	  
on	  esitetty,	  että	  me	  yhdistyksenä	  hankkisimme	  viivakoodeja,	  joita	  sitten	  korvausta	  
vastaan	  jakaisimme	  jäsenillemme.	  Tällaista	  on	  selvinnyt:	  

Keskuskauppakamari	  hallinnoi	  viivakoodeja	  ja	  koodin	  käyttöoikeus	  haetaan	  
heidän	  omistamaltaan	  tytäryhtiöltä.	  Koodin	  hakeminen	  yhdistykselle	  ja	  jakaminen	  
edelleen	  jäsenille	  on	  mahdollista,	  kun	  yhdistys	  pitää	  kirjaa	  jaetuista	  koodeista	  ja	  
vastaa	  numeroista	  ja	  tuotetiedoista.	  

9-‐numeroisen	  yritystunnuksen	  myöntämismaksu	  on	  210,00	  €	  +	  alv	  23	  %	  =	  258,30	  €	  	  
ja	  vuosimaksu	  on	  nykyisellään	  90,00	  €	  +	  alv	  23	  %	  =	  110,70	  €	  (sisältää	  1000	  kpl	  EAN-‐
koodeja).	  	  

Yhdistyksen	  tarkoituksena	  ei	  ole	  tehdä	  tällä	  asialla	  voittoa	  eikä	  tappiota.	  Voisimme	  
jakaa	  näitä	  viivakoodeja	  esim.	  viiden	  nipuissa	  jäsenillemme.	  Hinta	  liikkuisi	  
varmaankin	  jossain	  10	  –	  30	  €	  /	  vuosi	  /	  nippu.	  Mitä	  useampi	  niitä	  haluaisi,	  sitä	  
pienemmäksi	  hinta	  painuu.	  Ja	  jos	  vain	  yksi	  haluaa,	  hinta	  on	  nuo	  kustannukset.	  	  

Jotta	  johtokunta	  osaisi	  tehdä	  viisaita	  päätöksiä,	  pyydänkin	  kaikkia	  teitä,	  jotka	  
tarvitsette	  viivakoodeja	  omiin	  purkkeihinne,	  ottamaan	  yhteyttä	  minuun	  ennen	  
kevätkokousta.	  Sanotaan	  ennen	  pääsiäistä.	  Viikon	  13	  hiihtelen	  Lapissa,	  älkää	  
soitelko	  silloin.	  Yhteystietoni	  löytyvät	  lehdestä	  kohdasta:	  Johtokuntamme	  2012.	  

Nettivastaavamme	  Ville	  antaa	  vielä	  käytännön	  vinkkejä:	  

Kun	  virallinen	  koodi	  olisi	  käytössä,	  itse	  viivakoodeja	  voi	  tehdä	  vaikka	  täällä	  ja	  sieltä	  
sitten	  siirtää	  tuotteisiin	  ja	  etiketteihin.	  
http://www.terryburton.co.uk/barcodewriter/generator/	  
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Harrastelusta	  
yhdistystoimintaan	  	  	  	  	   Paula	  ja	  Olli	  Kiuru	  

	  

Aloitimme	  mehiläistarhauksen	  viime	  keväänä.	  Osallistuimme	  talvella	  peruskurssille	  
ja	  melkein	  alusta	  pitäen	  oli	  selvää,	  että	  ottaisimme	  oman	  pesän.	  Kurssilla	  porukka	  oli	  
todella	  mukavaa	  ja	  koimme	  jo	  silloin,	  että	  nämä	  ihmiset	  ovat	  sellaisia,	  joiden	  
seurassa	  viihdymme.	  	  

Kurssilta	  jäi	  mieleen,	  kuinka	  Hannu	  oli	  itse	  heti	  lähtenyt	  reippaasti	  mukaan	  
yhdistyksen	  toimintaan.	  Vantaalaisena	  ei	  lähikaupalla	  juurikaan	  osu	  kohdalle	  muita	  
mehiläistarhaajia,	  joiden	  kanssa	  jutella	  ja	  vaihtaa	  mehiläiskuulumisia,	  joten	  sitä	  
porukkaa	  pitää	  mennä	  tapaamaan	  sinne	  missä	  sitä	  on	  –	  yhdistyksen	  tilaisuuksiin.	  
Ainakin	  itselläni	  on	  ollut	  hirvittävä	  tarve	  päästä	  keskustelemaan	  mehiläisiin	  liittyvistä	  
asioista	  ja	  kuulemaan	  toisten	  mielipiteitä.	  	  

Olemme	  osallistuneet	  kurssin	  jälkeen	  lähes	  kaikkiin	  liiton	  järjestämiin	  tilaisuuksiin.	  Ja	  
jo	  kurssin	  aikana	  olimme	  Hvitträskin	  huvilalla	  järjestetyssä	  valokuvaillassa,	  joka	  
kuulemma	  uusitaan	  tänä	  vuonna.	  Kesällä	  jouduimme	  jättämään	  kesäretken	  väliin	  
Ollin	  selkäkipujen	  vuoksi.	  Tosin	  itse	  meinasin	  lähteä	  retkelle	  poikamme	  Tonin	  
kanssa,	  mutta	  se	  olisi	  tuntunut	  epäreilulta	  Ollia	  kohtaan.	  	  	  

Kurssin	  päätöstilaisuuteen	  osallistuminen	  meinasi	  jäädä	  väliin,	  koska	  tulimme	  
aiemmin	  samana	  päivänä	  lomamatkalta	  ja	  väsymys	  oli	  melkoinen.	  Kannatti	  kuitenkin	  
nukkua	  päikkärit	  ja	  lähteä	  ajamaan	  Rajamäelle.	  Tilaisuus	  oli	  mukavaa	  yhdessäoloa	  ja	  
vapaata	  keskustelua.	  Harmi,	  että	  niin	  harva	  kurssilainen	  pääsi	  osallistumaan.	  Itse	  
ainakin	  toivoisin	  lisää	  tämän	  tapaisia	  tilaisuuksia.	  Luennot	  ja	  tiedotustilaisuudet	  ovat	  
toki	  tärkeitä,	  mutta	  oman	  tiedon	  testaaminen	  keskustelemalla	  on	  ainakin	  minulle	  
oiva	  tapa	  oppia	  uutta.	  Ja	  sitä	  oppimistahan	  tässä	  vaiheessa	  riittää.	  	  

Syksyllä	  osallistuimme	  SML:n	  syyspäiville	  Porissa,	  ohjelma	  oli	  todella	  tiivis	  ja	  luentoja	  
monesta	  aiheesta.	  	  

Yhdistyksen	  syyskokoukseen	  ja	  pikkujouluihin	  osallistuminen	  oli	  jo	  itsestään	  selvää.	  	  
Tonikin,	  6	  vuotta,	  odotti	  sitä	  kovasti.	  Lapsen	  näkökulmasta	  on	  kiva	  tavata	  toisia	  
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lapsia,	  joilla	  on	  (tai	  vanhemmilla	  on)	  samanlaisia	  harrastuksia.	  Siis	  muillakin	  aikuisilla	  
kuin	  vain	  omilla	  vanhemmilla	  on	  mehiläisiä!	  

Vuosikokouksessa	  Olli	  tarjoutui	  johtokuntaan.	  Aika	  merkillinen	  tilanne,	  että	  
johtokuntaan	  oli	  enemmän	  tulijoita	  kuin	  paikkoja	  jaossa.	  Ei	  sentään	  äänestämään	  
jouduttu	  ja	  ulkopuolelle	  jäävillekin	  varmasti	  jotain	  tehtävää	  löytyy.	  	  

Olemme	  vielä	  ehtineet	  osallistua	  SML:n	  järjestämille	  talvipäiville	  Jyväskylässä	  28.	  –	  
29.1.2012.	  Siellä	  oli	  monipuolisia	  luentoja	  ja	  mielenkiintoisia	  aiheita.	  Kaikista	  
mukavinta	  oli	  kuitenkin	  tutustua	  muihin	  mehiläistarhaajiin	  ympäri	  Suomea.	  Ja	  oli	  
ihanaa	  kuinka	  hyvin	  meidät	  uudet	  otettiin	  mukaan.	  Itse	  en	  ainakaan	  kokenut,	  että	  
kukaan	  olisi	  vähätellyt	  tai	  kummeksunut	  vasta-‐alkajia	  konkareiden	  joukossa.	  
Päinvastoin	  meille	  tultiin	  juttelemaan.	  Mieluumminkin	  tuli	  tunne,	  että	  tulkaa	  vaan	  
kaikki	  mukaan,	  kyllä	  me	  autetaan	  teitä.	  Tämä	  asenne	  taitaakin	  olla	  tarpeellinen,	  jos	  
Suomessa	  halutaan	  jatkossakin	  tuottaa	  edes	  jonkin	  verran	  riittävästi	  kotimaista	  
hunajaa.	  Mehiläistarhaajien	  keski-‐ikä	  on	  korkea	  ja	  uusia	  tarvitaan	  paljon	  lisää.	  
Valtaosa	  Suomen	  mehiläistarhaajista	  on	  pieniä	  toimijoita,	  harrastajia	  tai	  muutoin	  
sivutyökseen	  tarhaavia.	  Juuri	  näiden	  panosta	  ja	  aktiivisuutta	  tarvitaan	  lisäämään	  
hunajan	  tuotantoa.	  	  

Miksi	  olla	  näin	  aktiivinen	  heti	  alusta	  alkaen?	  

Päällimmäisenä	  ajatuksena	  tulee	  ikuinen	  tiedonnälkä.	  Tietoa	  saa	  lukemalla	  alan	  
kirjallisuutta	  ja	  esimerkiksi	  Mehiläinen-‐lehteä,	  sekä	  tietysti	  kokemusten	  kautta	  
omassa	  tarhatyöskentelyssä.	  Tiedon	  testaaminen	  keskustelemalla	  on	  kuitenkin	  
ainakin	  itselleni	  tehokas	  tapa	  oppia.	  On	  huomattavasti	  helpompi	  lähteä	  kyselemään	  
neuvoa,	  kun	  tuntee	  ihmiset	  valmiiksi.	  

	  

	  

SML:n	  kevätkokous	  ja	  seminaari	  
Suomen	  mehiläishoitajat,	  niin	  nuoret	  kuin	  vanhat,	  kokoontuvat	  Turkuun	  14.	  –	  
15.4.2012.	  Lauantaina	  on	  mehiläisalan	  seminaari	  ja	  sunnuntaina	  SML:n	  kevätkokous.	  
Ohjelma	  tulee	  seuraavaan	  Mehiläinen-‐lehteen.	  
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Parvet	  ja	  niiden	  kiinniotto	   	  
	   	   	   	   	   Vuokko	  Keinänen	  
	  

Parveilukausihan	  alkaa	  noin	  kesäkuun	  kymmenennen	  päivän	  aikoihin	  ja	  jatkuu	  noin	  
heinäkuun	  puoliväliin,	  mutta	  ”vanhoilta	  konkareilta”	  olen	  kuullut,	  että	  he	  ovat	  
saaneet	  ensimmäisen	  parven	  huhtikuun	  lopulla	  ja	  myöhäisimmän	  parven	  
marraskuun	  alussa.	  	  Itse	  olen	  ottanut	  parvia	  kiinni	  kesäkuun	  alusta	  elokuun	  
alkupuolelle.	  

Parven	  kiinniottohan	  riippuu	  paljon	  siitä,	  missä	  parvi	  on.	  

Ihanteellinen	  tilannehan	  on	  sellainen,	  että	  parvi	  on	  noin	  metrin	  korkeudella	  puun	  
oksassa.	  Oksasaksilla	  ja	  sekatööreillä	  katkotaan	  parven	  ympäriltä	  törröttävät	  oksat	  ja	  
pujotetaan	  mehiläiset	  parvipussiin.	  Elleivät	  sovi	  siihen,	  niin	  sitten	  pussilakanaan,	  
josta	  on	  teipattu	  tai	  sidottu	  yläpäässä	  olevat	  kädentiet	  kiinni.	  Lopuksi	  katkaistaan	  
oksa	  ja	  laitetaan	  pussi	  kiinni.	  

Parven	  pesäytys	  parvipussista	  tarhalla:	  	  

1. Laita	  jalustan	  päälle	  pohja	  ja	  laatikko,	  jossa	  on	  kaksi	  rakennettua	  kakkua,	  yksi	  
sikiökakku	  (parvi	  pysyy	  paremmin	  laatikossa,	  jossa	  on	  ”lapsia	  hoidettavana”)	  
ja	  loput	  pohjukkeita	  ja	  laatikon	  eteen	  marssituslevy.	  	  	  

2. Ravista	  osa	  mehiläisistä	  pesään	  ja	  laita	  insuliitti	  päälle,	  jonka	  jälkeen	  ravista	  
loput	  mehiläiset	  marssituslevylle.	  	  

Olen	  ottanut	  myös	  parven	  kiinni	  n.	  5	  -‐	  6	  metrin	  korkeudesta	  männyn	  oksasta.	  	  
Maanomistajalla	  oli	  traktori	  ja	  siinä	  kauha,	  jonka	  avulla	  hän	  nosti	  minut	  parven	  
kohdalle	  ja	  parvi	  pussiin	  kuten	  edellä.	  

	  Jos	  parvi	  on	  maassa,	  niin	  se	  on	  helpoin	  pesäyttää.	  	  

1. Laita	  ensin	  tyhjä	  laatikko	  parven	  päälle.	  	  
2. Tämän	  päälle	  laatikko,	  jossa	  on	  rakennetut	  kakut	  reunoilla,	  keskellä	  laatikkoa	  

sikiökakku	  (jossa	  munia	  ja	  toukkia)	  ja	  loput	  pohjukkeita	  sekä	  insuliitti	  päälle,	  
jolloin	  mehiläiset	  nousevat	  itse	  laatikkoon.	  	  	  
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3. Puolen	  tunnin	  tai	  tunnin	  jälkeen	  laita	  pohja	  tyhjän	  laatikon	  ja	  pesäosaston	  
väliin.	  	  	  

4. Ellet	  halua	  tai	  voi	  jättää	  pesää	  siihen,	  niin	  siirrä	  pesä	  pois	  myöhään	  illalla	  tai	  
seuraavana	  aamuna	  ”ennen	  ylös	  nousua”	  toiselle	  tarhalle.	  

Parvi	  puunrungon	  ympärillä	  vaatii	  vähän	  enemmän	  työtä	  ja	  aikaa.	  	  	  

1. Laita	  pesän	  jalusta,	  pohja	  ja	  laatikko,	  jossa	  pari	  rakennettua	  kakkua	  reunoilla	  
ja	  loput	  pohjukkeita,	  rungon	  lähelle	  ja	  marssituslevy	  loivasti	  nojalleen	  
lentoaukkoa	  vasten.	  	  	  

2. Ota	  varovasti	  mehiläisiä	  harjan	  avulla	  ja	  ravista	  mehiläisiä	  laatikkoon	  ja	  
marssituslevylle.	  

3. Kun	  olet	  saanut	  noin	  neljänneksen	  tai	  kolmanneksen	  mehiläisistä	  laatikkoon,	  
niin	  laita	  insuliitti	  ja	  vesikatto	  päälle.	  	  

4. Jatka	  mehiläisten	  ravistelua	  marssituslevylle,	  kunnes	  olet	  saanut	  suurimman	  
osan	  mehiläisistä	  pois	  puun	  ympäriltä.	  	  	  

5. Tässä	  tapauksessa	  mehiläisiä	  on	  paljon	  ilmassa,	  joten	  pesän	  siirto	  onnistuu	  
aikaisintaan	  myöhään	  illalla	  tai	  seuraavana	  aamuna.	  	  

6. Muista,	  että	  parvi	  tekee	  töitä	  urakalla	  eikä	  tuntipalkalla	  (rakentavat	  
pohjukkeita	  ja	  keräävät	  mettä	  sekä	  siitepölyä)	  .	  	  Siirrä	  pesä	  pois	  
mahdollisimman	  pian	  niin	  säästät	  selkääsi,	  koska	  pesän	  paino	  lisääntyy	  
yllättävän	  nopeasti.	  

Kirjoittaja	  on	  hoitanut	  mehiläisiä	  vuodesta	  1986.	  

Toim.	  huom.:	  Vuokko	  ei	  kertonut,	  miten	  toimia,	  jos	  parvi	  on	  piipussa.	  Siitä	  voi	  joku	  
toinen	  jatkaa	  seuraavassa	  lehdessä.	  	  

Toim.	  huom.	  2:	  Vuokolla	  oli	  tiedossa	  kuva	  miehestään	  Anterosta	  jonkin	  jättimäisen	  
parven	  vierellä.	  Kuva	  on	  ollut	  aikoinaan	  SML:n	  toimiston	  seinällä.	  Tähän	  hätään	  
kuvaa	  ei	  löytynyt.	  Kenties	  sekin	  nähdään	  Velskolassa.	  
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Valokuvailta	  

Maanantaina	  12.3.2012	  klo	  18.00	  tapaamme	  toisemme	  kevyen	  iltapalan	  merkeissä	  
Espoon	  seurakunnan	  leirikeskuksessa,	  Velskolassa.	  Osoite	  on	  Vääräjärventie	  2,	  
02980	  Espoo.	  Nettisivuilta	  www.velskola.fi	  löytyy	  lisää	  tietoa.	  

Iltapalan	  jälkeen	  katselemme	  toistemme	  mehiläisaiheisia	  kuvia	  viime	  vuoden	  
kesäretkeltä	  Kotkan	  kulmille,	  Apimondia-‐retkeltä	  Buenos	  Airesista	  ja	  sieltä	  jostakin,	  
pesiltä,	  pikkujouluistamme	  yms.	  meitä	  mehiläishoitajia	  yhdistävistä	  jutuista.	  	  

Jos	  sinulla	  on	  teemaan	  sopivia	  kuvia,	  ota	  ne	  mukaan.	  

Nyt	  on	  ainakin	  kaksi	  luvannut	  ottaa	  tietokoneen	  mukaan,	  niin	  voimme	  katsella	  myös	  
digi-‐kuvia.	  

Iltapalan	  järjestämisen	  takia	  ilmoitathan	  tulostasi	  Kari	  Ikoselle	  viimeistään	  2.3.2012	  
puhelinnumeroon	  	  040	  7591314.	  

	  

Kevätkokous	  ja	  luento	  
Uudenmaan	  mehiläishoitajat	  ry:n	  sääntömääräinen	  kevätkokous	  pidetään	  torstaina	  
12.4.2012	  klo	  18.00.	  Paikkana	  on	  Bowling	  House	  Oy	  Nurmijärvi	  (Nurmijärven	  
keilahalli)	  Sepäntie	  1,	  01900	  Nurmijärvi.	  Kokouksessa	  käsitellään	  sääntömääräiset	  
asiat.	  	  

Osanottajille	  tarjotaan	  iltapalaa	  kello	  17.30	  alkaen.	  	  

Janne	  Leimi	  pitää	  kokouksen	  jälkeen	  klo	  19.00	  luennon	  aiheesta:	  
elintarvikelainsäädäntö	  ja	  hyvän	  tuotantotavan	  ohjeet.	  	  

Kokouksen	  ja	  luennon	  jälkeen	  on	  mahdollista	  jäädä	  hallille	  keilaamaan.	  	  

Ilmoita	  tulostasi	  etukäteen	  tarjoilun	  järjestämiseksi	  Juha	  Välimäelle	  p.	  050	  543	  0062	  
tai	  valimaen-‐hunaja	  (at)	  luukku.com.	  ,	  viimeistään	  2.4.2012.	  Kerro	  myös,	  jäätkö	  
keilaamaan.	  
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Retki	  Pirkanmaalle	  ja	  Varsinais-‐
Suomeen	  la	  –	  su	  9.	  -‐	  10.6.2012	  

Lauantai	  9.6.2012	  

6.30	   	   Lähtö	  Kiasman	  edestä.	  (Aikataulu	  ja	  ajoreitti	  täsmentyvät	  
	   	   myöhemmin.)	  

9.00	  –	  10.30	   Vierailu	  +	  shoppailu	  Mesimestari,	  Viraantie	  254,	  Vesilahti	  

10.30	  –	  11.30	   Ajo	  Vesilahti	  -‐	  Sastamala	  

11.30	  –	  12.30	   Ruokailu	  Kievari	  Liekoranta,	  Asemakatu	  34,	  Sastamala	  

13.00	  –	  14.00	   Anneli	  Keinonen,	  Ateljee	  myymälä	  tms.	  putiikki	  

14.30	  –	  16.00	   Vierailu	  Pesosen	  Mehiläistarhat,	  Pukarantie	  94,	  Sastamala	  

17.00	  –	  18.30	   Leineperin	  ruukki,	  Kullaa	  

19.30	  –	  	   	   Majoitus	  Hotelli	  Hiittenharju,	  Hiittenharjuntie	  1,	  Harjavalta	  

20.00	   	   Jokainen	  hoitaa	  iltaruokailun	  omatoimisesti	  omaan	  laskuunsa	  

	   	   Katso:	  www.hotellihiittenharju.fi	  

Sunnuntai	  10.6.2012	  

8.30	  -‐	  10.00	   Ajo	  Hiittenharju	  –	  Loimaa	  

10.00	  –	  12.00	   Suomen	  Maatalousmuseo	  Sarka,	  Vanhankirkontie	  383,	  	  
	   	   Loimaa	  

12.00	  –	  13.00	   Ruokailu,	  Sarka	  

13.00	  –	  14.00	   Ajo	  Loimaa	  –	  Somerniemi	  

14.00	  –	  16.00	   Ateljee	  Hiidenlinna,	  Hiidenharjuntie	  61,	  Somerniemi	  

17.30	   	   Paluu	  Helsinkiin	  
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Matka	  tehdään	  yhteistyössä	  Stadin	  Tarhaajien	  kanssa.	  Retken	  hinta	  määräytyy	  
osallistujamäärän	  mukaan	  ja	  se	  on	  noin	  120	  €/henkilö.	  Tässä	  hinnassa	  on	  huomioitu	  
yhdistyksen	  tuki	  jäsenillemme	  /	  puolisoille.	  Lapset	  alle	  15	  vuotta	  puoleen	  hintaan.	  

Retken	  hintaan	  kuuluu	  kuljetus,	  hotelliyö	  aamiaisella,	  sisäänpääsymaksut	  ja	  
ohjelman	  mukaiset	  kaksi	  ateriaa.	  Muun	  kahvittelun	  ja	  ruokailun	  kustannuksista	  
kukin	  vastaa	  itse.	  

Jos	  matkalaisia	  on	  8,	  vuokraamme	  yhden	  8-‐paikkaisen	  pakettiauton.	  Jos	  lähtijöitä	  on	  
16,	  tarvitsemme	  kaksi	  autoa.	  24	  retkeläistä	  mahtuvat	  kolmeen	  pikkubussiin.	  
Aikataulu	  ja	  ajoreitit	  varmistuvat,	  kun	  tiedämme,	  kuinka	  monta	  lähtijää	  on	  ja	  kuka	  
tulee	  mistäkin	  kyytiin.	  

Yhdistys	  ei	  vakuuta	  matkalaisia,	  joten	  varmista	  matkavakuutuksesi	  voimassaolo.	  

Ilmoittautumiset	  viimeistään	  lauantaina	  31.3.2012	  Raimo	  Kankare	  p.	  050	  464	  8374	  
tai	  e-‐mail:	  raimo.kankare@kolumbus.fi	  

	  

	  

Seuraava	  juttu	  tulee	  ajallisesti	  väärään	  koloon,	  mutta	  tässä	  oli	  sopiva	  paikka.	  

Syyskokous	  ja	  pikkujoulut	  	  	  	  	  	  	  	  	  Juha	  Välimäki	  

Perinteiset	  pikkujoulut	  vietimme	  Solttilan	  majalla	  Hyvinkäällä	  lauantaina	  26.11.2011.	  	  
Ensin	  pidimme	  syyskokouksen,	  johon	  osallistui	  16	  henkeä.	  Puhetta	  johti	  Paula	  Kiuru.	  
Kokouksen	  jälkeen	  isäntämme	  Jukka	  Kivi	  kertoi	  majan	  historiasta	  Alkon	  ajoilta.	  	  Maja	  
on	  toiminut	  metsästysmajana,	  mistä	  muistona	  oli	  runsaasti	  sarvia	  ja	  täytettyjä	  
eläimiä.	  	  Alko	  on	  hankkinut	  Solttilan	  tilan	  Koskenkorvan	  valmistuksessa	  tarvittavan	  
raikkaan	  veden	  takia.	  	  

Emäntämme	  Meri	  Kivi	  oli	  valmistanut	  meille	  maittavan	  jouluaterian	  hyvine	  
hunajalisukkeineen.	  Joulupukkikin	  hiippaili	  paikalle	  poroja	  etsien.	  Pukin	  porot	  olivat	  
jälleen	  kerran	  karanneet.	  Onneksi	  meidän	  lahjat	  olivat	  pukilla	  mukana.	  

Jälkiruuaksi	  joimme	  joulukahvit.	  Sitten	  vietimme	  aikaa	  leppoisasti	  rupatellen	  ja	  uutta	  
hunajakesää	  odotellen.	  Pikkujouluihin	  osallistui	  28	  henkeä.	  



19	  
	  

Peruskurssin	  kyselyilta	  
Heinäkuun	  alussa	  7.7.2012	  klo	  16	  –	  22	  saunomme	  jossakin.	  Jos	  saan	  lampisaunani	  
saunomiskuntoon,	  niin	  saunomme	  meillä	  Lohjalla.	  Jos	  en	  saa,	  niin	  saunomme	  jossain	  
muualla.	  Kyseessä	  on	  peruskurssin	  kyselyilta,	  jossa	  puimme	  alkukauden	  kokemuksia.	  	  

Olisi	  kiva,	  jos	  paikalle	  löytäisi	  tiensä	  myös	  se	  kokeneempi	  kaarti	  vastailemaan,	  
kommentoimaan	  ja	  paistamaan	  makkaraa.	  

Makkaran	  ja	  mehun	  ostaja	  haluaa	  ilmoittautumiset	  maanantaihin	  2.7.2012	  
mennessä.	  Hannu,	  puh.	  050	  339	  4958,	  hani-‐hannu	  (at)	  luukku.com	   	   	  

	  

Peruskurssin	  päättäjäiset	  
Kurssin	  viimeisin	  tapaaminen	  on	  tarkentunut	  tiistaiksi	  11.9.2012.	  Klo	  18	  -‐	  20	  meille	  
puhuu	  siitepölystä	  ja	  propoliksesta	  Maritta	  Martikkala.	  Sen	  jälkeen	  saunomme	  ja	  
juttelemme	  mukavia.	  Paikkana	  on	  Kotoranta	  Kiljavalla.	  	  

Tämäkin	  tilaisuus	  on	  tarkoitettu	  kaikille	  jäsenille	  puolisoineen.	  

Jotta	  osaamme	  ostaa	  tarpeeksi	  makkaraa	  ja	  mehua,	  ilmoittaudu	  Juha	  Välimäelle	  p.	  
050	  543	  0062	  tai	  	  valimaen-‐hunaja	  (at)	  luukku.com.	  

	  

ELMA	  	  	  
Perjantaista	  sunnuntaihin	  9.	  –	  11.11.2012	  on	  meidän	  vuoromme	  järjestää	  Helsingin	  
Messukeskukseen	  Elävä	  Maatalous	  näyttelyyn	  mehiläiset	  ja	  asiaan	  kuuluva	  osasto.	  
Laitapa	  päivät	  jo	  kalenteriin.	  Alkusyksystä	  pidämme	  totuttuun	  tapaan	  kynttiläillan,	  
missä	  teemme	  talkoilla	  myytäviä	  kynttilöitä	  ELMAn	  pöydälle.	  Tarvitsemme	  paljon	  
vapaaehtoisia	  työntekijöitä	  myös	  paikan	  päälle	  askartelemaan	  lasten	  kanssa	  
mehiläisvahakynttilöitä	  ja	  puhumaan	  ihmisten	  kanssa	  mehiläisistä.	  ELMAsta	  lisää	  
syksyn	  lehdessä.	  
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Kokouskutsu	  

Asia:	   Uudenmaan	  Mehiläishoitajat	  ry:n	  kevätkokous	  2012	  

Aika:	   Torstai	  12.4.2011	  klo	  18.00	  

Paikka:	  	   Bowling	  House	  Oy	  Nurmijärvi	  (Nurmijärven	  keilahalli)

	   Sepäntie	  1,	  01900	  Nurmijärvi	  

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	  2011	  toimintakertomus	  

6. Vuoden	  2011	  tilinpäätös	  ja	  tilitarkastajain	  lausunto	  	  

7. 	  Päätetään	  vuoden	  2011	  tili-‐	  ja	  vastuuvapauden	  myöntämisestä	  tili-‐	  ja	  

vastuuvelvollisille	  

8. Viivakoodin	  hankinta	  jäsenten	  käyttöön	  

9. Muut	  asiat	  

10. 	  Kokouksen	  päättäminen	  

Tervetuloa	  

Janne	  Leimi	  pitää	  kokouksen	  jälkeen	  klo	  19.00	  luennon	  	  aiheesta:	  
elintarvikelainsäädäntö	  ja	  hyvän	  tuotantotavan	  ohjeet.	  

Myös	  keilailua	  ohjelmassa!	  Muista	  ilmoittautua!	  
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Toimintakertomus	  vuodelta	  2011	  
	  

1. Yleistä	  
	  
Mehiläishoitajilla	  on	  kulunut	  vuosi	  2011	  ollut	  varsin	  menestyksellinen,	  vaikka	  
talvitappiot	  ovat	  olleet	  keskimääräistä	  suuremmat.	  Hunaja	  on	  tehnyt	  hyvin	  
kauppansa	  ja	  hintakin	  on	  noussut	  mukavasti.	  Hunajan	  hinta	  purkilta	  (450	  g)	  
näyttää	  nousseen	  4.50	  -‐	  5,00	  euroon.	  Hinta	  on	  noussut	  vähintään	  10	  %	  viime	  
vuodesta,	  mikä	  tekee	  hyvää	  elinkeinolle	  useamman	  hiljaisen	  vuoden	  jälkeen.	  
Lähiruoka	  ja	  mehiläispölytys	  ovat	  olleet	  paljon	  esillä	  tiedotusvälineissä,	  mikä	  
luo	  hyvää	  mielikuvaa	  mehiläisalasta	  ja	  hunajasta.	  	  Tämä	  antaa	  hyvän	  
mahdollisuuden	  markkinoida	  hunajaa	  ja	  mehiläistuotteita	  jatkossakin	  hyvällä	  
hinnalla.	  	  

Hunajasato	  on	  ollut	  Suomen	  reuna-‐alueilla	  hyvä	  Lappi	  mukaan	  lukien.	  Keski-‐
Suomessa	  ja	  Mikkeli-‐Kuopio	  seudulla	  sato	  on	  ollut	  keskimääräistä	  huonompi	  
satokauden	  aikaisista	  runsaista	  sateista	  johtuen.	  Meillä	  Etelä-‐Suomessa	  
keskisato	  on	  53	  kg	  pesää	  kohti	  liiton	  satotiedustelun	  mukaan.	  Valtakunnan	  
keskisato	  on	  51	  kg	  /	  pesä.	  Kesän	  satokausi	  kesti	  Etelä-‐Suomessa	  
vaakapesäseurannan	  mukaan	  5-‐6	  viikkoa,	  joka	  on	  poikkeuksellisen	  pitkä.	  Sää	  
oli	  keskikesällä	  aurinkoista	  mutta	  kuivaa,	  joka	  vähän	  verotti	  satoa.	  Syksy	  oli	  
poikkeuksellisen	  lämmin	  ja	  kaunis.	  	   	  

2. Jäsenistö	  
	  
Uudenmaan	  mehiläishoitajat	  ry:llä	  oli	  vuoden	  2011	  lopussa	  120	  jäsentä	  sekä	  
13	  perheenjäsentä.	  (Vuoden	  2010	  lopussa	  oli	  98	  jäsentä	  ja	  14	  
perheenjäsentä).	  
	  

3. Johtokunta	  
	  
Uudenmaan	  mehiläishoitajien	  johtokuntaan	  kuuluivat	  vuonna	  2011:	  

• Hannu	  Torkkel	   	   puheenjohtaja,	  	   	  
	   	   	   	   tiedotussihteeri	  

• Juha	  Välimäki	  	   	   varapuheenjohtaja	  



22	  
	  

• Raimo	  Kankare	   	   sihteeri	  
• Janne	  Leimi	   	   	   taloudenhoitaja	  
• Kari	  Koppelmäki	  
• Ville	  Heinilä	  
• Vuokko	  Keinänen	  

	  
Varajäsenet:	  

• Jyrki	  Parikka	  
• Riku	  Söderlund	  

	  
Johtokunta	  kokoontui	  vuoden	  aikana	  kolme	  kertaa.	  

4. Yhdistyksen	  yleiset	  kokoukset	  
	  
Uudenmaan	  mehiläishoitajat	  ry:n	  kevätkokous	  pidettiin	  keskiviikkona	  
6.4.2011	  Ravintola	  Harlekiinissa	  Hyvinkäällä.	  Kokoukseen	  osallistui	  18	  
henkilöä.	  Ennen	  kokousta	  Ari	  Seppälä	  piti	  luennon	  aiheesta:	  Luomutuotanto	  
Etelä-‐Suomessa.	  

Syyskokous	  pidettiin	  lauantaina	  26.11.2011	  Solttilan	  majalla	  Hyvinkäällä.	  
Kokoukseen	  osallistui	  16	  henkilöä.	  Kokouksen	  jälkeen	  vietettiin	  pikkujoulua	  
samassa	  paikassa.	  

Kokouksissa	  käsiteltiin	  sääntömääräiset	  asiat.	  	  

5. Toiminnantarkastajat	  
	  
Toiminnantarkastajina	  ovat	  olleet:	  Ammattitilintarkastaja	  Kim	  Hellström	  sekä	  
yhdistyksemme	  jäsen	  Terho	  Laitinen.	  Toiminnantarkastajien	  varahenkilöinä	  
ovat	  olleet	  Timo	  Peltoniemi	  ja	  Hannele	  Linnava.	  	  

6. Edustukset	  
• Jyrki	  Parikka	  oli	  toimintavuonna	  SML:n	  puheenjohtaja.	  
• Janne	  Leimi	  oli	  SML:n	  johtokunnan	  jäsen.	  
• Hilkka	  Parikka	  oli	  SML:n	  laatutoimikunnan	  jäsen.	  
• Yhdistyksen	  edustaja	  SML:n	  kevätkokouksessa	  17.4.2011	  Seinäjoella	  oli	  

Hannu	  Torkkel.	  
• Porin	  Seudun	  Mehiläishoitajat	  vietti	  60-‐vuotisjuhlaa	  lauantaina	  

19.11.2011	  Yyterin	  kylpylähotellissa	  Porissa.	  Yhdistyksestä	  juhlassa	  oli	  
mukana	  Hilkka	  ja	  Jyrki	  Parikka,	  Kielo	  ja	  Janne	  Leimi,	  Juha	  Välimäki,	  
Hannu	  Torkkel,	  Vuokko	  Keinänen	  sekä	  Raija	  ja	  Raimo	  Kankare.	  Jyrki	  
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Parikka	  piti	  juhlassa	  juhlapuheen	  SML:n	  puheenjohtajan	  
ominaisuudessa.	  

• SML:n	  syyskokouksessa	  su	  20.11.2011	  Porissa	  yhdistyksen	  äänivaltaa	  
käyttivät:	  Hannu	  Torkkel,	  Juha	  Välimäki,	  Vuokko	  Keinänen	  ja	  Raimo	  
Kankare.	  Kokouksessa	  olivat	  mukana	  myös	  Janne	  ja	  Kielo	  Leimi	  sekä	  Jyrki	  
ja	  Hilkka	  Parikka.	  

• SML	  valitsi	  uudeksi	  puheenjohtajaksi	  kaudelle	  2012	  -‐	  2013	  Janne	  Leimin,	  
joka	  on	  yhdistyksemme	  pitkäaikainen	  aktiivijäsen	  ja	  taloudenhoitaja.	  
Janne	  jatkaa	  Jyrki	  Parikan	  työtä	  puheenjohtajana.	  Jyrki	  on	  myös	  
yhdistyksemme	  pitkäaikainen	  aktiivijäsen	  ja	  on	  toiminut	  viimeiset	  kaksi	  
vuotta	  puheenjohtajana.	  Jyrkille	  parhaimmat	  kiitokset	  
menestyksekkäästä	  toiminnasta	  mehiläishoidon	  hyväksi	  ja	  Jannelle	  
onnea	  tuleviin	  haasteisiin.	  Yhdistyksemme	  puheenjohtaja	  Hannu	  Torkkel	  
valittiin	  SML:n	  johtokuntaan	  Pekka	  Peltotalon	  varajäseneksi.	  

• Kirkkonummen	  yrittäjät	  ovat	  valinneet	  12.11.2011	  Janne	  ja	  Kielo	  Leimin	  
vuoden	  2011	  yrittäjiksi.	  Kirkkonummen	  Sanomat	  on	  uutisoinut	  asian	  
näyttävästi	  ja	  yhdistyksemme	  on	  myös	  esillä	  artikkelissa.	  Seuraavassa	  
lehdessä	  uutisoidaan	  Jannen	  valinnasta	  SML:n	  puheenjohtajaksi.	  	  

	  
7. Yhdistyksen	  toiminta	  ja	  koulutus	  

	  
• Mehiläishoidon	  kurssi	  järjestettiin	  yhdistyksen	  omana	  toimintana.	  

Kurssi	  käsitti	  20	  teoriatuntia	  ja	  kuusi	  tarhakäyntiä,	  joten	  kaikkiaan	  
tunteja	  kertyi	  kaikkiaan	  nelisenkymmentä.	  Opettajina	  kurssilla	  toimivat:	  
Janne	  Leimi,	  Hannu	  Torkkel,	  Jyrki	  Parikka	  ja	  Juha	  Välimäki.	  Kurssille	  
ilmoittautui	  30	  oppilasta.	  

• ELMA	  messujen	  palautetilaisuus	  pidettiin	  ke	  16.2.2011	  ravintola	  
Provencalessa	  Keravalla.	  Siellä	  vaihdettiin	  kokemuksia	  messujen	  
toteutuksesta	  ja	  onnistumisesta.	  Meidän	  yhdistyksestä	  talkoolaisia	  oli	  
tilaisuudessa	  15	  sekä	  viisi	  henkilöä	  Helsingin	  yhdistyksestä,	  jotka	  olivat	  
avustamassa	  meitä	  messuilla.	  Tilaisuuden	  järjesti	  Ville	  Heinilä.	  

• Tupailta	  Hvittorpissa	  Kirkkonummella	  maanantaina	  7.3.2011.	  
Tilaisuudessa	  katseltiin	  dia-‐kuvia	  yhdistyksen	  tilaisuuksista	  ja	  retkistä.	  
Janne	  Leimi	  piti	  luennon	  talveutuksesta.	  	  Tilaisuuden	  järjestelyistä	  
vastasi	  Janne	  Lemi	  Hannu	  Torkkelin	  avustuksella	  ja	  siihen	  osallistui	  21	  
henkilöä.	  

• Yhdistyksen	  kaksipäiväinen	  kesäretki	  tehtiin	  la	  –	  su	  11.	  -‐	  12.6.2011	  
Kymenlaaksoon.	  Vierailukohteita	  olivat	  lauantaina	  Verlan	  
pahvitehdasmiljöö	  Jaalassa	  sekä	  tarhakäynti	  ja	  Salpalinjaan	  
tutustuminen	  Markku	  Yläkkään	  opastuksella	  hänen	  kotiseudullaan	  
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Virolahdella.	  Yövyimme	  Kotkassa	  ja	  sunnuntaina	  tutustuimme	  
akvaariolinna	  Maretariumiin	  ja	  merikeskus	  Vellamoon	  sekä	  
höyryjäänmurtaja	  Tarmoon.	  Paluumatkalla	  vierailimme	  vielä	  Marina	  ja	  
Bjarne	  Brucen	  tarhauksella	  Liljendalissa.	  Retkelle	  osallistui	  11	  henkilöä,	  
joista	  kaksi	  oli	  Helsingin	  yhdistyksestä.	  Matkaa	  teimme	  pikkubussilla	  ja	  
yhdellä	  henkilöautolla.	  Retkipäivinä	  oli	  aurinkoinen	  ja	  helteinen	  sää.	  
Retken	  järjestelyistä	  vastasi	  Raimo	  Kankare.	  

• Mehiläinen	  lehti	  3-‐2011	  ilmestyi	  15.6.2011.	  Siinä	  otsikolla:	  Haloo!	  
Paikallisyhdistys	  vastaa,	  puheenjohtaja	  Hannu	  Torkkel	  kirjoitti	  reilun	  
yhden	  aukeaman	  jutun	  toiminnastamme	  vuosien	  varrelta.	  Artikkeli	  sai	  
alkunsa	  Kirsi	  Laineen	  heittämästä	  haasteesta	  Mehiläinen	  lehti	  1-‐2011	  
olleessa	  artikkelissa.	  Siinä	  Kirsi	  kaipasi	  lehteen	  juttuja	  eri	  
paikallisyhdistysten	  toiminnasta.	  

• Mehiläishoitokurssin	  palautetilaisuus	  pidettiin	  lomakoti	  Kotorannassa	  
tiistaina	  13.9.2011	  klo	  18.00	  -‐	  22.00.	  Ohjelmassa	  oli	  
muurinpohjalettujen	  paistoa	  kodassa,	  saunomista,	  keskustelua	  ja	  
kokemusten	  vaihtoa	  menneestä	  hoitokaudesta	  ja	  kurssista.	  Tilaisuuteen	  
osallistui	  14	  henkilöä	  ja	  järjestelyistä	  vastasi	  Juha	  Välimäki.	  

• Yhdistys	  toimi	  ELMA-‐	  messuilla	  tänä	  vuonna	  avustajan	  roolissa.	  Meiltä	  
oli	  muutama	  henkilö	  avustamassa	  esittely-‐	  ja	  muissa	  tehtävissä.	  
Varsinaisen	  messuosaston	  rakentamis-‐	  ja	  järjestelyvastuu	  oli	  Helsingin	  
mehiläishoitajilla.	  Maaseutumessut	  järjestetään	  joka	  syksy	  Helsingin	  
Messukeskuksessa	  ja	  siellä	  esitellään	  maaseutuelinkeinoja.	  Mehiläisala	  
on	  siellä	  mukana	  esittelemässä	  mehiläistaloutta	  ja	  mehiläistuotteita	  
sekä	  myymässä	  kynttilöitä	  ja	  askartelemassa	  niitä	  messuvieraiden	  
kanssa.	  	  

• SML:n	  järjestämään	  kouluttajakoulutukseen	  ovat	  osallistunut	  Janne	  
Leimi	  ja	  Vuokko	  Keinänen.	  

• Vaakapesät	  on	  yhdistyksemme	  jäsenillä:	  Hannu	  Torkkelilla	  Lohjalla,	  
Janne	  Leimillä	  Kirkkonummella	  ja	  Vuokko	  Keinäsellä	  Inkoossa.	  	  Olemme	  
kaikki	  voineet	  seurata	  www-‐sivuilta	  miten	  vaakapesät	  ovat	  kehittyneet	  
kesän	  aikana	  eri	  puolelle	  Suomea.	  Vaakapesä	  on	  pesä,	  jonka	  alle	  on	  
asennettu	  vaaka	  painonmuutoksen	  seurantaa	  varten.	  

• Esikotelomätäneuvontapalvelua	  koordinoi	  liitossa	  projektipäällikkö	  Ari	  
Seppälä.	  Myös	  yhdistyksen	  esikotelomätäneuvoja	  Janne	  Leimi	  on	  
käytettävissä	  neuvontatyöhön.	  

• Yhdistyksen	  pikkujoulua	  vietettiin	  lauantaina	  26.11.2011	  klo	  15.00	  
Solttilan	  majalla	  Hyvinkäällä.	  Pikkujouluun	  osallistui	  28	  henkilöä	  ja	  
järjestelyistä	  vastasi	  Juha	  Välimäki.	  
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• Vuokko	  Keinänen	  on	  toiminut	  mm.	  Scharon	  Malmstenin	  kummina.	  
Myös	  aikaisempien	  vuosien	  kummitettavia	  on	  autettu	  edelleen	  
puhelimen	  päässä.	  Kummitoiminnassa	  kokeneempi	  tarhaaja	  antaa	  
neuvoja	  ja	  avustaa	  käytännön	  kysymyksissä	  nuoren	  tarhaajan	  alkuun	  
mehiläishoitajana.	  
	  

8. Tiedotustoiminta	  
	  
Toimintavuonna	  yhdistys	  julkaisi	  kaksi	  Mesikkä-‐lehteä.	  Lehteä	  on	  toimittanut	  
Hannu	  Torkkel.	  	  
Kokouksista	  ja	  tapahtumista	  ilmoitettiin	  myös	  Mehiläinen-‐lehdessä.	  	  	  
SML:n	  www-‐sivuilla	  on	  yhdistyksemme	  yhteystiedot	  ja	  linkki	  meidän	  omille	  
www-‐sivuille.	  Sieltä	  löytyy	  myös	  linkki	  vaakapesäseurantaan,	  jossa	  jokainen	  
voi	  käydä	  katsomassa	  miten	  pesät	  kehittyvät	  kesän	  aikana.	  	  
Meidän	  uudet	  www-‐sivut	  on	  rakentanut	  ja	  ylläpitänyt	  Ville	  Heinilä.	  

	  
	  
	  

Tapahtumaluettelo	  
	  

Pvm	  
	  

Tapahtuma	  

Ma	  18.1.	   Johtokunnan	  kokous	  1.	  
Ke	  16.2.	   Johtokunnan	  kokous	  2.	  
Ke	  16.2.	   ELMA	  messujen	  palautetilaisuus	  ravintola	  Provencale,	  

Kerava.	  Tilaisuuteen	  osallistui	  20	  henkilöä.	  Järjestelyistä	  
vastasi	  Ville	  Heinilä.	  

Ke	  23.2.	   Mesikkä-‐lehti	  1/2011	  ilmestyi.	  
Ma	  7.3.	   Valokuvailta	  ja	  luento	  talveutuksesta	  Hvittorpissa	  

Kirkkonummella.	  Osallistujia	  21,	  järjestäjät:	  Leimi	  ja	  
Torkkel	  

To	  31.3.	   Laurea	  Ammattikorkeakoulu	  Hyvinkää	  luento	  teemasta:	  
Kestävää	  liiketoimintaa	  lähiruuasta.	  Luennon	  otsikko:	  
Minustako	  mehiläistarhaaja?	  –	  Pientuotannon	  
mahdollisuudet.	  Luennoitsija:	  Ville	  Heinilä,	  osallistujia	  
15.	  

Ke	  6.4.	   Luento	  aiheesta:	  Luomutuotanto	  Etelä-‐Suomessa.	  
Ravintola	  Harlekiini,	  Hyvinkää.	  Luennoitsija	  Ari	  Seppälä,	  
osallistujia	  18.	  
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Ke	  6.4.	   Yhdistyksen	  kevätkokous,	  Ravintola	  Harlekiini,	  Hyvinkää.	  
Mukana	  18	  henkilöä.	  Järjestelyistä	  vastasi	  Kari	  
Koppelmäki.	  

La	  16.4.	   SML:n	  EU-‐ohjelman	  seminaari	  Seinäjoella.	  
Su	  17.4.	   SMLn	  kevätkokous	  Seinäjoella,	  edustaja:	  Hannu	  Torkkel.	  
Ma	  2.5.	   Mehiläinen	  lehti	  3/2011	  ilmestyy.	  Lehdessä	  on	  reilun	  

aukeaman	  juttu	  yhdistyksestämme.	  Artikkelin	  kirjoittaja	  
on	  Hannu	  Torkkel.	  

Ti	  17.5.	   Koulutunteja	  mehiläisistä	  Hiiden	  koululla	  Lohjalla	  1	  -‐	  3	  lk	  
23	  oppilasta	  ja	  4	  -‐	  6	  lk	  14	  oppilasta.	  Luennoitsija:	  Hannu	  
Torkkel.	  

Ti	  17.5.	   Koulutunteja	  mehiläisistä	  Karstun	  koululla	  Lohjalla	  1	  -‐	  3	  
lk	  18	  oppilasta	  ja	  4	  -‐	  6	  lk	  19	  oppilasta.	  Luennoitsija:	  
Hannu	  Torkkel.	  

La-‐su	  
11.-‐	  
12.6.	  

Retki	  Kymenlaaksoon.	  Osallistujia	  11,	  joista	  kaksi	  oli	  
Helsingin	  yhdistyksestä.	  Järjestelyistä	  vastasi	  Raimo	  
Kankare.	  	  

Ma	  5.9.	   Johtokunnan	  kokous	  3.	  
Ti	  13.9.	   Mehiläishoitokurssin	  palautetilaisuus	  lomakoti	  

Kotorannassa	  Nurmijärvellä.	  Osallistujia	  14,	  järjestelyistä	  
vastasi	  Juha	  Välimäki.	  

Ke	  21.9.	  
–	  Ti	  27.9.	  

Apimondia	  kongressiin	  Argentiinassa	  yhdistyksemme	  
jäsenistä	  osallistuivat:	  Janne	  ja	  Kielo	  Leimi	  sekä	  Hilkka	  ja	  
Jyrki	  Parikka.	  

Ma	  
31.10.	  

Mesikkä-‐lehti	  2/2011	  ilmestyi.	  

La	  19.11.	   SML:n	  Sadonkorjuuseminaari	  Porissa	  
Pe-‐su	  
11.-‐	  
13.11.	  

ELMA-‐messut	  Helsingin	  Messukeskuksessa.	  
Yhdistyksestämme	  oli	  8	  henkilöä	  talkooväkenä	  
helsinkiläisten	  apuna.	  

Su	  20.11.	   SML:n	  Syyskokous	  Porissa,	  edustajat:	  Hannu	  Torkkel,	  
Juha	  Välimäki,	  Vuokko	  Keinänen	  ja	  Raimo	  Kankare	  

La	  26.11.	   Yhdistyksen	  syyskokous	  	  Solttilan	  majalla	  Hyvinkäällä.	  
Osallistujia	  16,	  järjestelyt:	  Juha	  Välimäki.	  

La	  26.11.	   Yhdistyksen	  pikkujoulut	  Solttilan	  majalla	  Hyvinkäällä.	  
Osallistujia	  28	  henkilöä,	  järjestelyistä	  vastasi	  Juha	  
Välimäki.	  
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Tuloslaskelma	  

	  
1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

!"#$%#&%'(#)&

Tulotilit

Varsinaisen toiminnan tulot 3 705,00 5 046,55
Tulot tilaisuuksista 300,00 175,00
Tulot retkistä 1 400,00 535,00
Tulot myyntitavaroista mm 
kurssilaisten opintomateriaali 975,00 2 975,55
Mehiläiskurssin kurssimaksut 1 030,00 1 361,00

Varainhankinnan tulot 1 551,03 1 355,54
Jäsenmaksut 1 412,00 1 025,00
Osinkotulot 139,03 119,85
Koulutustuki SML:ltä 0,00 210,69

Tulot yhteensä 5 256,03 6 402,09

Menotilit

Varsinaisen toiminnan menot 5 309,08 6 200,36
Tilaisuudet mm pikkujoulu 1 626,25 587,50
Neuvontaillat 311,00 0,00
Opintomatkat 1 808,88 1 497,00
Kurssitoiminta 227,27 412,50
Myyntitavarat mm kurssilaisten 
opintomateriaali 787,50 1 369,84
Muut toiminnan menot mm 
messuihin osallistuminen 1 584,17
Yiedotus- ja julkaisutoiminta 548,18 749,35

Hallinto- ja kokousmenot 491,12 267,50
Muisto- ja lahjaesineet 50,00 14,00
Arvo-osuustili 18,00 18,00
Pankin palvelumaksut 119,50 75,97

Menot yhteensä 5 987,70 6 575,83

!*#*'&"+(,-.$*//$-0/&11*$2 -731,67 -173,74

	  
	  
	  

	   	   	  

	  


