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Koska lehdessä on tällä kertaa paljon kuvia, painatimme sen hieman paremmalle
paperille. Näin saimme kuvat väreissä. Kallistahan se oli, mutta elämä on.

Lehden ilmestymispäivä on 31.10.2011
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Puheenjohtajan jorinoita

Hannu Torkkel

Toistanko itseäni?
Kirjoittaessani taas jäsenmäärästämme… joka on kasvussa! Kiitos peruskurssin – luulisin. Tosin kesäkuun tilastoista laskeskelin, että tämän vuoden kurssilaisista 11 oli
liittynyt meihin, 17 ei vielä silloin. Tammikuun alussa meitä oli 98, kesäkuun lopussa
102 ja nyt pistän näitä Mesiköitä postiin 128. Eli jäsenmäärämme on todistettavasti
kasvussa!

Olemmeko edes kartalla?
Johtokuntamme jäsentä Ville Heinilää oli alkanut kiinnostaa sama ajatus kuin minuakin: missä me asumme. Näppäränä nuorehkona miehenä hän naputteli osoitetietomme Google Mapsiin. Kartan avulla selvisi, miksei kokouksemme Karjaalla ollut
menestys: sillä suunnalla ei asu kuin muutama jäsenemme. Akselilla Lohja – Vihti –
Nurmijärvi – Hyvinkää meitä on tasaisesti siellä täällä, kuten maaseudulla on muutenkin asutusta. Kirkkonummi – Espoo – Helsinki alueella asuu tiiviisti sunnilleen
puolet meikäläisistä. Aivan kuten maamme väestöstäkin.
Jos haluamme jäseniämme tapahtumiimme, meidän pitänee järjestää tilaisuutemme
lähempänä pääkaupunkiseutua. Tosin syyskokouksemme pikkujouluilla terästettynä
on tuosta kaupunkiympäristöstä karanneena Solttilan Majalla Hyvinkään ja Rajamäen takamailla.

Kummitoiminta – kuolleena syntynyt ajatus?
Huhuilin edellisessä lehdessä uusille tarhaajille kummeja. Ajatukseni oli, että kokenut tarhaaja saisi kummilapsen, jonka kanssa voisi silloin tällöin tavata ja hoitaa yhdessä pesiä. Antti Marjamäki ja Vuokko Keinänen olivat ainoat, jotka ottivat yhteyttä. Vähäisestä ilmoittautumisesta masentuneena en tullut lähettäneeksi heidänkään
yhteystietoja uusille kurssilaisille. Ja kurssilaiset asuivat kaukana Antista ja Vuokosta.
En vielä luovuta! Olisi hienoa, jos pystyisimme tarjoamaan tuleville peruskurssin oppilaille, uusille mehiläishoitajan aluille, kummin jostain läheltä. Henkilön, jonka kanssa uusi tarhaaja voisi silloin tällöin penkoa pesiä, jutella, kysellä, soitella. Jos kaikki
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uudet oppilaat soittaisivat vaikka minulle kysyäkseen neuvoa, niin ymmärrätte, että
omat hommat jäävät helposti vaiheeseen.
Tässä lehdessä on Vuokon ja Charlottan juttu onnistuneesta kummitoiminnasta.

Voi meitä vaatimattomia!
Lupasin itsevaltaisesti mainostilaa kaikille meille, jotka avaamme linkoomomme ovet
muillekin. Mainostilaa tarjosin myös kaikille meille, jotka myymme jotain mehiläisalaan liittyvää palvelua muille. Keskuudestamme löytyy tarvikekauppaa, kehien
sulatusta ja desinfiointia, uusien kehien tekijöitä ja pesälaatikoiden värkkääjiä. Uudet kurssilaiset ja miksei kokeneemmatkin haluavat ostaa uusia yhdyskuntia. Joku
osaa tehdä kotisivuja.
Tuskin yllätytte, kun kerron, että me olemme vaatimattomia, liian vaatimattomia.
Ujoja. Saamattomia! Hitto vieköön! Kukaan ei muka tee mitään! Kukaan ei halunnut
ilmaista mainostilaa! Lehden loppuun keräsin kautta rantain keräämäni tiedot mehiläisalan palveluntarjoajista tästä läheltä. Siis ne, joista tiesin jotain.

Lisää marinaa, kun vauhtiin päästiin…
Arvatkaapa, kuinka moni antoi vinkkejä ideoista, joista voisi kirjoittaa Mehiläinen
lehteen? Yllätytkö, kun en edelleenkään tiedä, kenellä on yhdistyksemme vanhat
kokousten pöytäkirjat yms. paperit? Jos minulla olisi hiuksia päässä, repisin niitä tuskissani juuri nyt. Tai ainakin ne harmaantuisivat ennenaikaisesti. Tulkaa mukaan
toimintaan, osallistukaa juttuihimme, olkaa yhteydessä. Tukekaamme toisiamme.

Kesän 2011 keskisadosta:
Tein pienen pikaisen satokyselyn viettäessämme peruskurssin 2011 kotailtaa. Keskisadot vaihtelivat 40 ja 60 kilon välillä. Paikalla olijoiden keskisadoksi tuli 47,7 kg. Liiton elokuun puolenvälin jälkeen ilmestyneen tiedotteen mukaan koko maan keskisato on jossain 35 – 38 kilon paikkeilla. Eli mehän onnistuimme!
Omasta mielestäni alkukesä oli poikkeuksellisen tuulinen. Juhannuksen jälkeen tuli
taaskin mukavan lämmintä, vadelman kukintaan sopivasti. Heinäkuun alku oli vuorostaan liian kuiva.
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Punkkeja oli ainakin omissa pesissä. Viime syksynä talvi yllätti enkä ehtinyt lorottaa
mehiläisten niskaan oksaalihappoa. Oma vika. Nyt sitten annoin vahingossa 85 %
muurahaishappoa 65 % sijaan. Oma vika taaskin, kun pesät kuolee.

ELMA
Helsingin Seudun Mehiläishoitajat saattavat kutsua meitä apuun Elävä Maaseutu näyttelyyn Messukeskukseen 11. – 13.11.2011. Oletko valmis?

SML ja me
Kuten kaikki ovat varmaankin huomanneet, SML:n nykyinen puheenjohtaja on yhdistyksemme jäsen Jyrki Parikka. Ikäpykälän perusteella häntä ei voi valita uudestaan
johtokunnan puheenjohtajaksi eikä jäseneksi. Uudenmaan mehiläishoitajat ry on
ehdottanut SML:n uudeksi puheenjohtajaksi yhdistyksemme rahastonhoitaja Janne
Leimiä. Johtokunta päätti ehdottaa myös yhdistyksemme puheenjohtaja Hannu
Torkkelia SML:n johtokuntaan. Saa nähdä, miten heidän / meidän käy Porissa SML:n
syyskokouksessa 20.11.2011.

Pölytyspalvelusta
Mehiläisten suorittaman pölytyksen tärkeydestä on viime vuosina puhuttu paljonkin. Monissa tutkimuksissa on todettu marja- ja hedelmäsatojen kasvavan, kun kukinta-aikaan on tarjolla mehiläisiä. Mutta arvostetaanko mehiläisten ja mehiläistarhaajan työtä rahallisesti?
Pari vuotta sitten olimme retkellä tutustumassa Ahvenanmaahan ja sikäläiseen mehiläismaailmaan. Jo silloin sikäläinen mehiläistarhaaja sai 110 € / hedelmäpuita pölyttämässä oleva yhdyskunta. Siis satakymmenen euroa jokaiselta pesältä!
Minulla oli viime kesänä mehiläisiä pölytyshommissa kolmessa paikassa. Tein niistä
kannattavuus / kannattamattomuustilastot.
Ensimmäinen pölytystehtäväni oli kirsikoiden kukinnan aikaan keväällä. Joku taiteilijaprofessori halusi puutarhaansa pölyttäjiä hetkeksi. Oli soittanut SML:n toimistoon
ja siellä oli hinnaksi arvioitu 80 € . Sieltä oli saanut tietoni. Täti sanoi, että hedelmäpuut ovat ihan lähellä Lohjan ja Karjaan rajaa. Eipä ollut. Opetus: hinta kannattaa
sopia lopullisesti vasta sitten, kun tietää kaikki muuttuvat tekijät. 80 euroa kuulosti
aluksi ihan hienolta, lopullinen tuntipalkka lähes masentavalta.
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paikka / koonti
Karjaa

tehty työ
pesä viety
pesä haettu

käytetty aika
2h
2h
4h

yhteensä
km-korvaus
46 snt/km
palkka 80 €

kilometrit
40 + 40 = 80 km
40 + 40 = 80 km
160 km
73,60 €

(80 - 73,60 ) € : 4 h
= 6,40 € : 4h
=1,60 € / h

Toinen pölytys tapahtui Lohjansaaressa omenatilalla. Yksin vielä jaksoi juuri ja juuri
siirtää kolme päällekkäistä Farraria ensin autoon ja sitten omenatarhoilla neljään eri
pisteeseen. Pölytystehtävän päätyttyä pesät painoivatkin jo sen verran, että
omenanviljelijä sai olla nostoapuna sekä omenatarhalla että mehiläisten oikealla
lentoalueella. Kiitos hänelle nostoavusta!
Vaikka kaikki ylimääräinen työ tuntuu kesän kiireissä ylimääräiseltä työltä, niin tässä
tapauksessa siitä jäi jotain itsellekin.
paikka / koonti
Lohjansaari

tehty työ
10 pesää viety
hoito 1
hoito 2
10 pesää haettu

käytetty aika
2 h 30 min
2h
2h
2 h 30 min
9h

yhteensä
km korvaus
46 snt / km
palkka 400 €

kilometrit
67 km
33 km ylimääräistä
33 km
67 km
200 km
92 €

(400 – 92)€ : 9 h
= 308 € : 9 h
= 34,22 € / h

Tässä välissä on kehuttava Janne Leimin systeemiä. Hän punnersi pesät paikoilleen
yksin. Ei siinä vielä kehumista, vahva mies kun on. Samalla kun hän nosti pesät töihin, hän laittoi pesäosaston päälle sanomalehtipaperin ja uuden laatikon. Sen päälle
taas sanomalehtipaperi ja vielä toinen lisälaatikko. Papereihin hän teki muutaman
viillon helpottaakseen työläisnaisten uteliaisuutta. Näin mehiläisten oli niin halutessaan helppo lisätä elintilaansa järsimällä paperi pois. Miksi paperi? Se estää lämmön
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karkaamisen pesästä varalaatikoihin. Tällä systeemillä jää pölytystehtävän aikaiset
tarhakäynnit väliin ja kilometrit ja työaika säästyvät. Tosin parveiluherkille porukoille
tämä ei käy. Ne ovat oksalla roikkumassa. Taikka piipun tukkeena.
Kolmas pölytyspisteeni oli jo parilta edelliseltä vuodelta tuttu mansikkatila Sammatin kaupunginosassa. Mansikka kukki todella lyhyen ajan. Vakioasiakas sai alennusta,
koska minun ei tarvinnut käydä tekemässä hoitotoimenpiteitä paikan päällä. Pesät
olivat peräkärryssä. Idea on varastettu Hilkka ja Jyrki Parikalta. Omassa systeemissäni on hieman paranneltavaa talven tuiskuissa. Mutta jo ehkä ensi keväänä pölyttäjäni lähtevät pölytyshommiin peräkärryllä siirrettäviltä laveteilta.

paikka / koonti
Sammatti

tehty työ
4 pesää viety
4 pesää haettu

käytetty aika
3h
2h
5h

yhteensä
km-korvaus 46 snt
+ peräkärry 7 snt
= 53 snt / km
palkka 200 €

kilometrit
75 km
70 km
145 km
76,85 €

(200 - 76,85)€ : 5 h
= 123,15 € : 5 h
= 24,63 € / h

Parvien hakemisista
Monelle ihmiselle parven näkeminen on mieltä sykähdyttävä kokemus. Meille se on
menetettyä hunajasatoa ja ylimääräistä työtä. Varsinkin jos parvi sattuu olemaan
oma. Joskus joku on valmis maksamaan meille siitä, että pelastamme puutarhajuhlat
poistamalla ylimääräiset vieraat. Joskus joku haluaisi meiltä korvauksen hyvästä isosta yhdyskunnasta, joka nyt vain sattuu asumaan hänen savupiipussaan. Sosiaalinen
terapiatapahtuma tällainen parven haku yleensä on. Kamerat räpsyvät, videot pyörivät – ja mehiläistarhaaja hikoilee.
Mielestäni meidän pitäisi osata hinnoitella myös nämä parvikeikat. Ohessa ainut
parvi, joka osui kohdalle viime kesänä. Loppujen lopuksi parvi heittäytyi emottomaksi. Eikä tuntipalkkakaan päätä huimaa.
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paikka / koonti
Mustalahti

yhteensä
km- korvaus
46 snt / km
palkka 40 €

tehty työ
käytetty aika
pesälaatikko piipun 1 h 20 min
päälle
parvi autoon ja
2h
tarhalle
3 h 20 min

kilometrit
30 km
36 km
66 km
30,36 €

(40 – 30,36)€ : 3,33
= 9,64 € : 3,33 h
= 2,89 € / h

Ampiaisia!
Samalla tavalla meidän pitäisi osata hinnoitella myös ampiaispesien poistot. Tuholaisten torjunta-alalla on todellisia ammattilaisia, joiden hintataso on jotain aivan
muuta kuin meikäläisillä.
Valitettavasti viime kesänä ei ollut yhtään ampiaishälytystä, joten en saanut siitä
tehtyä nättiä taulukkoa. Mutta sen verran voin paljastaa, että olen ollut tumpula tälläkin saralla aikaisempina vuosina. Omat Raidit olen suihkinut menemään pullapalkalla.
Mutta olenhan saanut kokea sankarina olemisen tunnetta!

Kehitämme viestintäämme
Mikäli sinulla, hyvä jäsenemme, on sähköpostiosoite, ilmoitathan sen sihteerillemme Raimo Kankareelle osoitteeseen nuuksionhunaja@kolumbus.fi.

Seuraavaan Mesikkään
Koska itse itselleni varaama tila alkaa loppua ja lehdestä näyttää tulevan ennätyspaksu, kiitos uusien kirjoittajien, jää seuraavaan lehteen pari jutunaihetta. Seuraavassa lehdessä ainakin jutut Vastoinkäymisiä ja Paikalla on väliä.
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Johtokuntamme 2011
Hannu Torkkel

puheenjohtaja
Lohja
hani-hannu xx luukku.com

050 339 4958

Juha Välimäki

varapuheenjohtaja
Rajamäki
valimaen-hunaja xx luukku.com

050 543 0062

Raimo Kankare

sihteeri
Espoo
nuuksionhunaja xx kolumbus.fi

050 464 8374

Janne Leimi

taloudenhoitaja
Kirkkonummi
info xx mehilaistuote.com

050 360 4576

Kari Koppelmäki

Hyvinkää
lehtokumpu xx gmail.com

040 743 2929

Ville Heinilä

Kerava
ville.heinila xx gmail.com

044 525 1769

Vuokko Keinänen

Inkoo
vuokko.keinanen xx kolumbus.fi

0500 939 799

Jyrki Parikka

varajäsen
Nummi-Pusula
hilkka.parikka xx saunalahti.fi

0400 468 628

Riku Söderlund

varajäsen
Siuntio
riku.soderlund xx gmail.com

050 594 9774

Vihjeitä kevään toiminnasta:
Tässä välissä on hyvä mainostaa kevään tohinoita. Peruskurssin ja kevätkokouksen
lisäksi järjestämme valokuvien katseluillan. Itselläni on kuvia tämän vuoden peruskurssilaisista ja kesäretkeltämme. Janne ja Kielo Leimi ottivat runsaasti kuvia Apimondia-matkaltaan. Juttua tulee taatusti asiasta ja asian vierestä. Ja aloittelijoiden
kuvia ensimmäisistä kokemuksista mehiläisten maailmassa olisi myös kiva nähdä.
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Kummin mietteitä kummitoiminnasta
Esipuhe kummitoiminnasta

Vuokko Keinänen

Aloittaessani itse mehiläishoitoa vuonna -86 kurssin käytyäni sain "oppi-isäkseni"
Onnelan Niilon ja myös äitini puhelimen päähän (äitini asuu Oulussa). Kun oli ongelma, soitin äidille ja jos ongelman ratkaiseminen ei onnistunut puhelimitse, niin
soitto Niilolle ja homma hoitui. Tällöin havaitsin, että vaikka mehiläisistä ja niiden
hoitamisesta oli teoria jotenkuten hallinnassa, oli korvaamaton apu tarpeen äidiltäni
ja Niilolta.
Kirjoittaja on hoitanut mehiläisiä vuodesta 1986. Keväällä -86 yksi pesä, syksyllä neljä pesää, syksyllä -87 11 pesää, syksyllä -88 20 pesää ja sen jälkeen 60 -130 yhdyskuntaa on jäänyt talvehtimaan.
Olin erään yrityksen urakoitsijana vuonna 2009 ja laskua viedessäni vein purkin hunajaa naisten taukotilaan, jolloin Scharon sanoi,että hän haluaisi hoitaa mehiläisiä ja
tuottaa vähän hunajaa. Sanoin silloin, että hän ottaa selvää mehiläisten elämästä ja
menee mehiläishoidon kurssille ja sen jälkeen soittaa minulle, niin opetan käytännön työn tarhoilla.
Tuli kevät 2010 ja sain soiton Scharonilta, joka ilmoitti aloittaneensa mehiläishoitokurssin, jonka vetäjänä oli Janne Leimi. Oli aikainen kevät ja Scharon oli innokas lähtemään pesille. Toppuuttelin, että ei ihan vielä, mutta lähdetään kevään edetessä
vaihtamaan pohjat. Ja niin kävi.
Kevään ja kesän edetessä kävimme yhdessä tarhoilla 1 - 2 kertaa / 2 vko
ja Scharonin loman aikana vähän useammin. Näin meni kesä eri hoitotoimia tehdessä. Alku oli tietenkin aikaa vievempää, mutta kesän edetessä hommat nopeutuivat.
Scharonista oli suuri apu minulle ja oletan, että hän sai varmuutta ja jonkin verran
hyötyä näistä tarhakäynneistä sekä siitä, että sai soittaa aina, kun meni "sormi suuhun" mehiläisten kanssa ja mikä parasta: meistä tuli hyviä ystäviä.
Ps. Scharon ei ole ensimmäinen ohjattava, toivottavasti ei viimeinenkään.
Kummina olo antaa enemmän kuin ottaa!
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Kummitettavan ajatuksia

Scharon Malmsten

Luonto ja sen monimuotoisuus on aina kiehtonut minua. Onnekseni saan asua maalla keskellä metsää ja rauhallisuutta. Oman hunajan tuottaminen oli kytenyt ajatuksena mielessäni jo tovin, saisinhan silloin toteuttaa jo lapsuudessani esille tullutta
rakkautta pikku ötököihin. Varsinaisen sysäyksen pienten siivekkäiden hankintaan
antoi keskustelut Vuokko Keinäsen kanssa, olin tutustunut häneen muissa ympyröissä entisellä työpaikallani. Hänen ohjeensa oli: ensin kurssille teoriaa pänttäämään ja
tämän jälkeen varsinaiseen työoppiin hänelle.
Seuraavana vuonna törmäsin vahingossa ilmoitukseen paikallisen kansalaisopiston
mehiläishoitajan kurssista, sinne siis. Sain Janne Leimin asiantuntevalla opastuksella
niin teoriassa kuin myös käytännössä eli tarhakäyntien kautta avattua ikkunan tuohon mehiläisyhdyskunnan niin hämmästyttävän moniulotteiseen elämään.
Keväällä, hieman ennen kuin hain omat raitapeppuiset tytöt kotitaloni takapihaa
vartioimaan, oli vuorossa yhteyden ottaminen Vuokkoon ilmoittautuakseni työoppiin. Kevään ja kesän kiersin mahdollisuuksieni mukaan Vuokon kanssa tarhoilla.
Saamani käytännön oppi ja neuvot ovat olleet korvaamattoman arvokkaita.
Olen kummikonkarin rinnalla säästynyt monilta murheilta ja kantapään kautta opittavilta virheiltä. Itse talven kurssi oli anniltaan riittävä, käytäntöäkin oli mahdollisuuksien mukaan hyvin otettu opetusohjelmassa huomioon. Se oli kuin betonijalusta, jolle oli hyvä rakentaa taloaan. Kiitos Vuokon on talossani jykevä hirsirunko, omin
päin olisin saanut vain risukasan aikaiseksi. Myös sadon määrä puhuu puolestaan: jo
ensimmäisenä kesänä tuotti tuo minun ainokainen pesäni sata kiloa hunajaa, vaikka
olin työläismäärää rokottanut tekemällä jaokkeen. Nyt toisen kesän jälkeen laitoin
viisi pesää talviteloille, kesän satona talvea makeuttamassa n. 300 kg metsien ja ketojen mettä jalossa muodossa.
Oppilas - mentori suhde on syventynyt lämpimäksi ystävyydeksi, kuulumiset vaihdetaan muutoinkin kuin vain mehiläisten tiimoilta. Vaikkakin, joka kerralla minulla jokin kysymys pesistäkin pongahtaa ilmoille...
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Mehiläishoidon peruskurssi 2011:

Mietteitä ensimmäisestä kesästä
mehiläistarhaajana
Paula ja Olli Kiuru
Talvella 2011 huomasimme eräässä puutarha-alan lehdessä jutun kaupunkimehiläishoidosta. Olli oli jo muutaman vuoden puhunut, että olisi kiva saada mehiläisiä mökille. Viimeaikaiset uutiset tiedotusvälineissä pölyttäjien joukkotuhoista ja sen vaikutuksesta luontoon ovat mietityttäneet. Ja oltiinhan itsekin edelliskesänä huomattu
kimalaisten ja ampiaisten yhtäkkinen häviäminen. Lehdessä oli vinkki hunaja.netsivustosta, sieltä siis tietoa etsimään. Siitä se sitten lähti. Ilmoittauduimme ensin
Helsingin Seudun Mehiläishoitajien kurssille, joka järjestettiin työväenopistolla.
Kurssi oli yllätykseksemme täynnä ja kurssin etsintä jatkui. Onneksemme löysimme
Uudenmaan mehiläishoitajien kurssin.
Kurssi pidettiin kuutena lauantaina helmi-maaliskuussa. Osallistujia kurssilla oli noin
30, mikä oli kuulemma paljon. Kurssi oli loistava, tietoa tuli reilusti ja porukka oli hyvin mukana. Kouluttajina toimivat Hannu Torkkel, Jyrki Parikka, Janne Leimi ja Juha
Välimäki. Usean kouluttajan kurssi tuntui meistä ainakin onnistuneelta ratkaisulta.
Jokaiselta kouluttajalta saimme omia vinkkejä hoitotoimenpiteisiin. Kurssilla keskustelu olikin vilkasta. Keväällä ja kesällä pääsimme käymään kouluttajien mehiläistarhoilla. ”Itseäni hirvitti ensimmäisellä kertaa, kun seisoin lumihangessa Hannun tarhalla ja mehiläiset surisivat ympärillä. En oikein luottanut siihen, että ne pysyvät
haalarin ja hupun ulkopuolella”, muistelee Olli ensimmäistä vierailuaan mehiläispesillä. Alkuun olimme epävarmoja, hankimmeko omia pesiä, mutta heti kurssin alkuvaiheilla päätimme hankkia kaksi yhdyskuntaa.
Toukokuussa noudimme italialaisrotuiset yhdyskuntamme tarhakäynnin yhteydessä
Leimin Jannelta Kirkkonummelta. Pesät rohkeasti auton takapenkillä matkasimme
tunnin matkan mökille. Kello oli jo lähellä yhtätoista illalla, kun pesät oli vihdoin saatu paikoilleen. Onneksi olimme rakentaneet ja laittaneet pesien alle tulevat jalustat
jo aikaisemmin paikoilleen.
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Mehiläsipesät vihdoin paikallaan illalla yhdentoista aikoihin.
Seuraava päivä olikin sitten aivan kauhea. Eihän niiden mehiläisten pitänyt tässä pihalla pyöriä, mutta piha oli aivan täynnä mehiläisiä. Niitä oli ainakin satoja, joka paikassa! Eniten tietenkin Tonin hiekkalaatikolla. Ensi kauhistuksesta toivuttuamme
uskalsimme jo seurata mehiläisten touhua. Huomasimme niiden olevan vedenhakumatkalla. Onneksi kurssilla oli ollut puhetta mehiläisten vesiastiasta: siis varastosta pulkka pesien lähelle, siihen vettä sekä kuivia heiniä. Se auttoi ja mehiläisten pyörintä piha-alueella väheni. Saivat varmasti myös tutkittua kaikki paikat. Juomapaikakseen mehiläiset omaksuivat kasvihuoneen räystään. Seuraavana viikonloppuna
niitä sitten jo melkein saikin etsiä kukkapenkeistä.
Seuraava järkytys oli heti heinäkuun alussa, kun mökille saavuttuamme kävimme
pesiä katsomassa. Toisen pesän ulkopuolella etuseinässä oli paksuna mattona mehiläisiä. Ei kai ne nyt meinaa parveilla? Mitä silloin pitikään tehdä? Apua! Kirjoja selattiin ja muistiinpanoja plärättiin. Varmimmaksi kuitenkin päätimme soittaa Leimin
Jannelle. Häneltä saimmekin hyvät ohjeet pesän jakamista varten. Kahden viikon
kulutta löysimme toisesta pesästä peitettyjä emokennoja ja saimme tämänkin pesän
jaettua. Nyt meillä olikin jo neljä yhdyskuntaa. Onneksi enempää yllätyksiä ei tullut.
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Punkkiseuranta unohtui kesän aikana ja kuhnurikennojakaan emme muistaneet leikata. Varmasti monta muutakin juttua on jäänyt tekemättä, mutta eihän sitä voi ensimmäisenä vuonna kaikkea muistaa.
Heinäkuun viimeisellä viikolla otimme pesistä ensimmäiset hunajakakut lingottavaksi. Ai kuinka ihanaa oli katsella ’juoksevan kullan’ valumista lingosta siivilän läpi astiaan. Miten hyvälle vastalingottu hunaja voikaan maistua! Varsinainen sadonkorjuu
oli elokuun kahdella ensimmäisellä viikolla. Ja vaikka pesiä ei tuota enempää ollutkaan, oli siinä aloitteleville hoitajille hommaa. Onneksi meillä oli viisivuotias Tonipoikamme apuna, näppärä kakun kuorija muuten - hunaja palkalla tietenkin. Elokuussa ostimme vielä kaksi kesällä tehtyä jaoketta, joten talvehtimaan meiltä jää
kuusi yhdyskuntaa. Jännityksellä jäämme odottamaan, kuinka moni niistä on hengissä keväällä.

Paula ja Toni kuorimassa hunajakakkua.
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Tupailta Hvittorpissa
Maanantaina 7.3.2011 parikymmentä (tarkasti 21) meikäläistä löysi tiensä Kirkkonummen Masalaan Hvittorpin leirikeskukseen iltapalalle.
Kahvittelun jälkeen oli tarkoitus katsella kuvia menneiden vuosien retkiltä. Valitettavasti yhdistyksen puheenjohtaja ei ollut muistanut ottaa mukaan lupaamaansa kannettavaa tietokonetta, jota olisi tarvittu digikuvien katseluun. Muutamalla olisi ollut
muistitikku mukana. Talostakaan ei löytynyt konetta. Onneksi mukana oli dioja ja
diaprojektori.
Aika riensi kuvia katsellessa ja jutustellessa, kuten meillä on tapana. Kenties oli hyväkin, että digikuvat jäivät näyttämättä, sillä muuten Janne Leimin luento talveutuksesta olisi jäänyt todella lyhyeksi. Nytkin jouduimme hieman kiirehtimään itsemme
ulos leirikeskuksesta aikamme loppuessa.
Kiitos Janne Leimille järjestelyistä!

Yhdistyksemme kevätkokous
Keskiviikkona 6.4.2011 kokoonnuimme Hyvinkäällä ravintola Harlekiinissa. Tilaisuuden aluksi söimme iltapalaa, kuten tapoihimme kuuluu.
Seuraavaksi SML:n mehiläishoidon neuvoja Ari Seppälä kertoili meille luomutuotannosta ja sen mahdollisuuksista Etelä-Suomessa. Olen aina luullut, ettei luomutuotanto onnistu täällä etelässä, koska tarhaamme isojen teiden pirstomissa saarekkeissa.
Mutta Arille oli kartta, joka kertoi, että vain isoimmat Helsingistä lähtevät tiet ovat
ongelmia luomulle. Koska Ari on loistava puhuja ja me puolestamme kovia kyselemään, luomukeskustelu piti lopettaa, jotta ehtisimme ennen valomerkkiä pitää myös
kevätkokouksemme.
Antero Keinänen johti joutuisasti kokouksemme, joka oli jälleen kerran leppoisan
mukava.
18 paikalla ollutta kiittää Kari Koppelmäkeä kokousjärjestelyistä!
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Retki Kymenlaaksoon 11. - 12.6.2011
Raimo Kankare
Yhdistyksen kaksipäiväinen kesäretki tehtiin Kymenlaaksoon. Ensimmäinen vierailukohde oli maailmanperintökohde Verla, joka sijaitsee Pohjois-Kymenlaaksossa Jaalassa. Verla on vanha pahvitehdasmiljöö, joka on toiminut museona vuodesta 1972
ja Unescon maailmanperintökohteena vuodesta 1996 alkaen. Tutustuimme oppaan
johdolla pahvinvalmistuksen historiaan ja kauniiseen tehdasmiljööseen Verlankosken rannalla.
Lounasta nautimme jykevähirsisessä Vanha Kelo ravintolassa Jaalassa.
Seuraava kohteemme oli Markku Yläkkään mehiläistarhat Virolahdella. Markku esitteli linkoomoaan ja tarhaustaan sekä käyttämiään työmenetelmiä. Emännän tarjoamat pullakahvit nautittiin ulkona pihapuun katveessa hellesäässä. Markun tila sijaitsee aivan Salpalinjan läheisyydessä, josta näkyy maastossa merkkeinä isoista kivilohkareista tehtyjä panssariesteitä. Salpalinja rakennettiin Virolahdelta Savukoskelle 40luvun alussa ja se on 1200 km pitkä. Kävimme Markun opastuksella katsomassa yhtä
kallioon louhittua kantalinnoitetta sekä yhtä miehistön suojaksi rakennettua betonibunkkeria. Linnoitukset eivät olleet mitään museoituja linnoituksia vaan olivat siinä
kunnossa kuin ovat hoitamatta säilyneet. Linnoituksia katsellessa jää miettimään
miten valtava työ tämän puolustuslinjan rakentamisessa on aikoinaan ollut.
Virolahdelta ajoimme illalla Kotkaan, jossa yövyimme kesähotelli Katarinassa. Illalla
kävelimme päivälliselle ja katselimme samalla hienoa Sapokan puistoa ja kaupunkia.
Sunnuntaina aamupäivällä tutustuimme oppaan avustuksella akvaariolinna Maretariumiin, joka esittelee Suomen vesiluontoa ja noin kuusikymmentä kalalajia. Puoliltapäivin osallistuimme merikeskus Vellamon opaskierrokselle, jossa sai hyvän yleiskuvan merikeskuksen eri näyttelyistä. Merikeskus on suuri laitos, jossa on useita mereen ja merenkulkuun liittyviä näyttelyitä. Siellä asiasta kiinnostunut saa kulumaan
mukavasti koko päivän.
Tutustuimme vielä omatoimisesti Vellamon laiturissa olevaan jäänmurtaja Tarmoon.
Tarmo on rakennettu vuonna 1907 Englannissa, se on höyryllä toimiva jäänmurtaja
ja siihen pääsee tutustumaan konehuonetta myöden. Tekniikasta kiinnostuneelle se
on varsin mukava vierailukohde.
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Sunnuntain lounas nautittiin Ravintola Keisarinsatamassa, joka on rakennettu vanhaan Kotkan Höyrypanimon tiiliseen tehdasrakennukseen. Ravintola on Metsolan
kaupunginosassa ja aivan meren rannassa.
Viimeinen vierailukohde oli Marina ja Bjarne Brucen hunajatila Liljendalissa. Marina
oli laittanut kahvi-, mehu- ja piirakkatarjoilun linkoomoon, jossa vaihdettiin kuulumisia ja keskusteltiin heidän tarhaustoiminnastaan. Heidän linkoomossaan sekä vahanja kalustonkäsittelyssä on monia varsin nokkelia ideoita, jotka helpottavat ja nopeuttavat työtä. Vieraat tenttasivat isäntäväkeä monista asioista, joita voisi itsekin ottaa
käyttöön omassa tarhauksessa. Tämä oli mukava vierailukohde, joka avasi silmät
huomaamaan, että asioita voi tehdä aina vähän eri tavallakin.
Liljendalista ajoimme takaisin lähtöpisteeseen Espooseen, jossa olimme klo 19 aikoihin. Retkelle osallistui 11 henkilöä, joista kaksi oli Helsingin yhdistyksestä. Matkaa
teimme pikkubussilla ja yhdellä henkilöautolla.
Kiitos kaikille mukana olleille hyvästä matkaseurasta!
Ja kiitos Raimolle matkan järjestämisestä!

Retkeläisiä ja Bjarne Bruce ylälistapesän kimpussa.
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Kielo ja Janne Leimi

Apimondiamatkalla Etelä-Amerikassa
SML järjesti perinteisen apimondiamatkan, ja tiistaina 20.9. kokoontui 45 henkilön
ryhmä Helsinki-Vantaan lentokentälle. Matka alkoi lentämällä ensin Lontooseen,
jossa vaihdettiin konetta ja jatkettiin Buenos Airesiin. Keväiseen Argentiinaan saavuimme keskiviikkona 21.9. aamulla paikallista aikaa.
Buenos Aires on Argentiinan pääkaupunki ja asukkaita keskustassa ja esikaupungeissa on n. 18 miljoonaa. Liikenne oli kaiken aikaa vähintään yhtä vilkasta kuin Helsingissä ruuhka-aikaan, vaikka kaistoja pääkaduilla oli vähintäänkin neljä yhteen suuntaan. Kummastella piti kuinka autot, mopot ja moottoripyörät eivät törmäilleet toisiinsa, vaikka liikennekulttuuriin näytti kuuluvan, että ajokaistoja vaihdettiin yhtenään vilkkua käyttämättä. Kukin yritti löytää jonkinlaisen raon, josta pääsisi ruuhkassa eteenpäin.

Näkymä Buenos Airesissa hotellimme ikkunasta. Puistikon takana on hautuumaa,
jonne mm. Evita Peron on haudattu.
Ensimmäiset viisi päivää olimme Buenos Airesissa ja kävimme päivittäin Apimondia
kongressissa, joka koostui mehiläistarvikemessusta, mehiläistutkimuksista tehdyistä
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postereista ja luennoista. Kongressissa oli neljä luentosalia, joissa luennointiin aamusta iltaan mehiläisalaan liittyvistä asioista.
Mehiläistarvikemessuilla oli esillä monipuolisesti erilaisia mehiläispesän tuotteita ja
niiden keräämiseen liittyviä välineitä, hunajan käsittelylaitteita ja hoitovälineitä.
Mielestäni mitään kovin kummallista ei silmiimme sattunut.
Luennoilla oli sen verran paljon tarjontaa, että niiden osalta oli valinnan vaikeutta.
Kävimme pääasiassa kuulemassa mehiläisten terveyteen ja apiterapiaan liittyviä luentoja. Noista jäi päällimmäisenä mieleen, että propolista on kovin tutkittu ja sillä
on todettu olevan antibakteerisuuteen liittyviä lääkinnällisiä ominaisuuksia ja sitä on
käytettykin tutkitusti pääasiassa tulehduksien ja haavojen hoitoon.
Kongressin päätyttyä pakkasimme kaikki tavaramme bussiin, jätimme Buenos Airesin taaksemme ja lähdimme aamulla varhain kohti Uruguayn rajaa. Saavuimme illan
suussa paikallisen hunajaosuuskunnan (www.apicolavillaelisa.com.ar) yhden jäsenen
kotitarhalle. Pesiä oli pihapiirissä n 50.

Paikallisen mehiläishoitajan kalustovarastoa
Mehiläistarhalta jatkoimme osuuskunnan vasta valmistuneisiin hunajankäsittelytiloihin, jossa hunajaa lingotaan vuosittain 4-5 kuukauden aikana n. 350 tonnia.
Osuuskunnassa on 40 jäsentä ja heillä on yhteensä n. 12 000 pesää. Keskimäärin pesiä yhdellä hoitajalla on 450. Osuuskunta hoitaa jäsenten hunajan linkoamisen ja
19

pakkaamisen tynnereihin. Hunaja menee pääosin vientiin mm. Eurooppaan. Tuottaja
saa hunajastaan n. 1,5 euroa/kilo. Mehiläishoito on pääosin siirtohoitoa eli pesiä siirretään kasvustojen kukintojen mukaan. Vuosisadot ovat keskimäärin samaa luokkaa
kuin Suomessa. Pääsatokasvit ovat pampan luonnon kukat ja eukalyptuspuut. Hunajaa kerätään pesistä kehiä ravistelemalla sitä mukaan kun sitä tulee ja pesät ovat
korkeintaan 3-4 laatikolla.
Seuraavan päivän vierailukohteena oli yritys (http://www.vairolatti.com.ar ), joka
hunajan tuotannon lisäksi kasvatti ja myi emoja sekä mehiläistarvikkeita. Vierailimme yrityksen emojen valikointi- ja seurantatarhalla. Emot olivat italialaista rotua ja
ainakin ne pesät, jotka aukaistiin, vaikuttivat lauhkeilta. Vierailun päätteeksi pääsimme poimimaan matkaevääksi pussillisen mansikoita. Ahneuksissaan mekin keräsimme täyden paperipussin, mutta loput joutui sitten heittämään pois, kun ei niitä
voinut lämpimässä pitää montaa päivää. Lämpömittari kohosi lämpimimpinä päivinä
35 asteeseen.

Isäntämme avaamassa mehiläispesiä. Taustalla kukkii Akaasiapuita.
Ehdottomasti matkan antoisin päivä oli, kun menimme veneillä katsomaan jokisuiston saarilla pidettäviä mehiläistarhoja. Pesät oli aseteltu korokkeelle, koska suistossa
veden korkeus saattoi vaihdella aika tavalla.
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Mehiläispesät siirretään saariin tukialuksella. Tukialuksen kyydissä osa ryhmästämme.

Tarhalla saaressa oli n. 50 pesää
Veneilyretken jälkeen palasimme Buenos Airesiin, josta jatkoimme matkaa lentäen
Brasilian Sao Paoloon, jossa esikaupunkialueineen asuu n. 22 miljoonaa ihmistä. Sao
Paulosta jatkoimme matkaa taas linja-autolla ja kävimme suurehkossa hunajaa ja
propolista pakkaavassa vientiyrityksessä. (http://www.apiarioslambertucci.com.br ).
Yritys osti kaiken raaka-aineen tuottajilta ja hoiti tuotteiden kauppakunnostamisen
21

ja jatkojalostamisen. Pääsimme katsomaan myös tehtaan puolta suoja-asut ja myssyt päässä. Tuotantotiloissa kuvaaminen oli ehdottomasti kielletty.
Ehkä toinen matkan parhaista tutustumiskohteista oli Brasialainen yritys
(http://www.casadoapicultor.com.br/ ), joka tuotti itse hunajaa ja myös osti ja pakkasi muiden mehiläishoitajien hunajaa, myi tarvikkeita sekä järjesti mehiläisalan
koulutusta. Täällä pääsimme tutustumaan pistimettömiin mehiläisiin. Tällainen pieni
pesä kukkakärpästen kokoisine mehiläisineen tuottaa hunajaa n. 500 g/vuosi. Hunajan kosteuspitoisuus on n 40 %, mutta se on hyvin antibioottista eikä sen vuoksi lähde käymään. Tätä hunajaa käytetään lääkkeenä mm. tiputtamalla silmiin kaihdin hoitoon. Hinta tällä hunajalla oli kohdallaan yli 100 euroa/kg.

Pistimettömän mehiläisen pesä avattuna
Monen päivän linja-autoreissaamisen jälkeen vietimme pari päivää Atlantin rannikolla Guaraguan kaupungissa ja pääsimme myös nauttimaan hiekkarannasta ja Atlantin
aalloista.
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Matkalaisia Atlantin aalloissa
Viimeistä edellisenä päivänä ennen paluulentoa palasimme jälleen Sao Paolon miljoonakaupunkiin. Kaikkinensa tämä kahden viikon matka oli tekemisen arvoinen,
vaikka lähes kaikki matkalaiset sairastivat vuorollansa vatsataudin. Erityiset kiitokset
matkan onnistumisesta tulee antaa Ari Seppälälle, joka oli ennakkoon selvitellyt ja
sopinut matkakohteemme, majoitukset, kuljetukset ym.

Matkanjohtajamme Ari Seppälä valmistautumassa tehdaskierrokseen
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Kutsu pikkujouluihin
Uudenmaan mehiläishoitajat ry:n pikkujoulua vietetään lauantaina 26.11.2011
klo15.00 Solttilan majalla Korpiharjuntie 241, Hyvinkää

Menu:
Silliä
Graavikala
Rosolli ja kastike
Vihreä salaatti
Perunalaatikko
Lanttulaatikko
Porkkanalaatikko
Joulukinkku ja kastike
Leipä ja levite
Kotikalja, maito ja vesi
Kahvi tai tee
Joulutorttu

Pikkujoulusta perimme maksun 10.00 € / aikuinen, lapset 5,00 €.
Ilmoita osallistumisestasi viimeistään pe 21.11.2011 p.050 543 0062 Juha
Välimäki tai E-mail: valimaen-hunaja@luukku.com
Tuothan pienen lahjan (max. 2€) pukinkonttiin.

Ps. Syyskokous pidetään ennen pikkujoulua samassa paikassa klo 13.30. Kokoukseen jokaisella jäsenellä on vapaa pääsy. Tervetuloa!
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Syyskokouskutsu
Aika:

Lauantai 26.11.2011 klo 13.30

Paikka:

Solttilan maja Korpiharjuntie 241, Hyvinkää

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 palkkioista sekä matka- ja kulukorvauksista
6. Vahvistetaan vuoden 2012 toimintasuunnitelma, talousarvio sekä
päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2012
7. Valitaan johtokunnan jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten
tilalle kaudelle 2012 - 2013
8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa
9. Valitaan edustajat Suomen Mehiläishoitajain Liiton kokouksiin ja päätetään heille maksettavista kulukorvauksista
10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa
Uudenmaan mehiläishoitajat ry:n johtokunta
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2012
Yhdistyksen sääntöjen asettamien velvoitteiden lisäksi yhdistys
järjestää seuraavaa toimintaa:
1) Yhdistys julkaisee Mesikkä-lehteä ja jäsenkirjeitä ja ylläpitää www-sivut.
2) Järjestetään Mehiläishoidon peruskurssi yhdistyksen omana toimintana.
Opetuksen hoitavat yhdistyksemme kouluttajat.
3) Osallistutaan SML:n kokouksiin ja seminaareihin.
4) Osallistutaan ELMA messuille ja muihin markkinointi - ja messu tapahtumiin.
5) Yhdistys osallistuu SML:n kouluttaja koulutuksiin ja järjestetään SML:n
suosittelemat koulutus- ja neuvontatilaisuudet.
6) Yhdistys osallistuu esikotelomätäneuvoja koulutukseen ja antaa jäsenille
esikotelomätäneuvontapalvelua.
7) Järjestetään kevät-/kesäretki, koulutusta ja teemailtoja valittavista aiheista sekä pikkujoulut.

Talousarvio vuodelle 2012
Tulot

Jäsenmaksut
Osinkotulot
Koulutustuki SML:ltä
Varsinaisen toiminnan tulot
- Tulot tilaisuuksista
- Tulot retkistä
- Tulot myyntitavaroista mm
kurssilaisten opintomateriaali, messumyynti

toteuma toteuma- toteuma talous- talous2008
2009
2010
arvio arvio
2011 2012
1 124,00
990,00 1 025,00 1 000 1 100
239,70
696,28
119,85
240
120
139,50
204,23
210,69
100
100
6 005,00
205,00 5 046,55 3 900 7 300
285,00
150,00
175,00
300
200
5 600,00
0,00
535,00 3 000 2 000
10,00
55,00 2 975,55
300 3 000
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muut tulot mm messuihin osallistuminen
- Mehiläiskurssin kurssimaksut
Yhteensä

1 350

110,00

0,00

0,00

300

750

7 508,20 2 095,51 6 402,09

5 240

8 620

Menot
toteuma toteuma- toteuma talous- talous2008
2009
2010
arvio arvio
2011 2012
Varsinaisen toiminnan menot 6 890,95 1 044,05 6 200,36 4 980 7 900
- tilaisuudet mm pikkujoulu
785,00
265,54
587,50
680
800
- neuvontaillat
0,00
309,00
0,00
100
200
- opintomatkat
5 957,38
0,00 1 497,00 3 500 3 000
- kurssitoiminta
33,65
0,00
412,50
100
400
- myyntitavarat mm kurssi0,00
0,00 1 369,84
200 1 500
laisten opintomateriaali,
messumaksut
- muut toiminnan menot mm messuihin osallistuminen
1 600
- tiedotus- ja julkaisutoiminta
Hallinto- ja kokousmenot
- kokoukset
- tilintarkastus
- SML:n vuosikokousten matkakulut
Muisto- ja lahjaesineet
Arvo-osuustili
Pankin palvelumaksut
Yhteensä
Tilikauden voitto/tappio

114,92
77,00

469,51
639,88

749,35
267,50

400
300

400
520

100,00
19,50
54,66

0,00
18,00
39,82

14,00
18,00
75,97

100
20
40

100
20
80

7 142,11 1 741,75 6 575,83

5 440

8 620

-200

0

366,09

353,76
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-173,74

Mehiläishoidon peruskurssi 2012
Järjestämme jälleen mehiläishoidon peruskurssin. Kurssi koostuu kevättalvella pidettävistä teoriatunneista ja hoitokaudella tapahtuvista tarhakäynneistä.
Kurssin tavoitteena on antaa kurssilaisille perustiedot ja -taidot mehiläisharrastuksen aloittamiseen.
Opettajina toimivat lähinnä johtokuntamme jäsenet. Sekä teoriatunnit että tarhakäynnit ovat ympäri läntistä ja keskistä Uuttamaata. Kuten alla olevasta ohjelmasta
huomaat, kaikissa ruuduissa ei ole vielä vastuuhenkilöä. Olisitko sinä yksi vetäjistä?
Ilmoittaudu kurssivastaavalle, Hannu Torkkelille. Ohjelma myötäilee vanhoja hyviksi
koettuja systeemeitä terästettynä tämän vuoden kurssilaisilta saaduilla ideoilla.
Kurssin hinnaksi olemme kaavailleet 30 €.
Kurssilaisten oppikirjoina ovat Suomen mehiläishoitajain liiton (SML) toimittamat
kirjat Mehiläishoitoa käytännössä osat 1 ja 2 sekä kurssilla jaettava luentomoniste.
Kirjat saat ostettua kimppaostona kurssilla taikka omatoimisesti suoraan SML:n toimistolta.

Teoriatunnit:
AIKA

PAIKKA

vko 5
Hannu Torkkel
la 4.2.
Ahtelantie 3
klo 10 – 14 08500 Lohja
4 tuntia

AIHE
- kurssin tavoitteet
- yleiskatsaus Suomen mehiläistalouteen
- Suomen mehiläishoitajan liitto (tehtävät, toiminta ja jäsenpalvelut)
- mehiläishoidon edellytykset ja tarvittavat panostukset harrastuksen aloittamiseen
- hunajan tuottamisen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät
- mehiläisyhdyskunnasta saatavat tuotteet
- mehiläisen biologiaa ja Suomessa tarhattavat
yleisimmät rodut ja niiden ominaisuudet
- mehiläisen vuosi (opetusfilmi mehiläishoidon
vaiheista vuoden aikana)
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vko 6
la 11.2.
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 18.2.
klo 10 – 14
4 tuntia

Juha Välimäki
Mäkeläntie 39,
05200 Rajamäki

Hoitotyöt eri vuodenaikoina: kevät ja pääsatokausi
- pohjien puhdistus
- tarkastukset: ruokavarat, sikiöinti, tautitarkkailu
- laatikoiden lisääminen, kakuston rakennuttaminen
- sulkuristikon käyttö
- parveilu: ehkäisy ja kiinniotto
- sadon määrään vaikuttavat tekijät

vko 10
la 10.3.
klo 10 – 14
4 tuntia

Jyrki Parikka
Ahonpääntie
341, 03850
Pusula

Hoitotyöt eri vuodenaikoina: loppukesä ja syksy
- sadon korjuu, ruokinta
- syksyn torjunnat
- talveutus
- kaluston talvisäilytys

vko 12
la 24.3.
klo 10 – 14
4 tuntia

Janne Leimi
Evitskogintie
865, 02550
Evitskog

- jaokkeiden teko
- mehiläisten taudit, torjunta ja hoito

Tarhakäynnit:
AIKA

AIHE

Huhtikuun
puoliväli
n. vko 15
2 tuntia

- pohjien puhdistus
- emon muninnan ja ruokavarojen tarkistus
Hannu Torkkel
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Toukokuun - osaston lisääminen
puoliväli
- kakuston rakennuttaminen
n. vko 20
- tautitarkkailu
2 tuntia
Janne Leimi

Kesäkuun
alku
n. vko 22
2 tuntia

- peruskäynti tarhalle
- emon etsiminen
- Mistä tiedän, onko emoa?

Kesäkuun
puoliväli
n. vko 24
2 tuntia

- parveilun ehkäisy
- jaokkeen tekeminen
- pääsatokauteen valmistautuminen
Jyrki Parikka

Heinäkuun
alku
la 7.7.
klo 16 -22
6 tuntia

- kyselyilta
- alkukauden kokemuksia
- saunaa ja makkaraa

Heinäkuun
loppu
n. vko 31
2 tuntia

- hunajan keruu
- linkoomotyöskentely
- hunajan kauppakunnostaminen

Hannu Torkkel

Juha Välimäki

Elokuun
puoliväli
n. vko 33
2 tuntia

- ruokinta
- tautien torjunta
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Syyskuun
puoliväli
n. vko 37
4 tuntia

- koko kurssin palauteilta
- koko yhdistys, vanhat ja uudet jäsenet
- kokemuksia, tutustumista
- saunaa ja makkaraa / lättyjä

Mehiläisalan palveluntarjoajia
Mehiläisiä

Kirkkonummen Mehiläistuote, Kielo ja Janne Leimi

Mehiläistarvikkeita

Kirkkonummen Mehiläistuote, Kielo ja Janne Leimi
Lahtisen Vahavalimo, Oitti
Hunajayhtymä, Loimaa
Hunajapörssi, www.hunajaporssi.fi

Kehien sulatusta

Hilkka ja Jyrki Parikka, Pusula

Sokeria ja happoja

Hilkka ja Jyrki Parikka

Kehiä

Välimäen Hunaja, Rajamäki, Juha Välimäki

Puisia Farrar-laatikoita Hannun Hunaja ja Höylä, Lohja, Hannu Torkkel
Myytävistä mehiläistarvikkeista voi jättää myynti-ilmoituksen
- yhdistyksen nettisivuille
- hunajapörssiin (www.hunajaporssi.fi), tässä linkki hunaja
pörssin ohje/säännöt sivulle
http://www.hunajaporssi.fi/contents.php?show=terms
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