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Puheenjohtajan	  jorinoita	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hannu	  Torkkel	  

Aloitetaan	  omilla	  asioilla	  

Jos	  tapoin	  talvella	  2012	  mehiläiseni	  varroa-‐punkin	  levittämiin	  viruksiin,	  niin	  viime	  
talvena	  tapoin	  turhan	  monta	  pesää	  nälkään.	  Pesät	  olivat	  syksyllä	  varmaankin	  ta-‐
vallista	  vahvempia,	  koska	  punkit	  eivät	  kiusanneet.	  Lisäksi	  ruokin	  pesät	  kuolleiden	  
pesien	  ruokakakuilla,	  joten	  en	  oikein	  ollut	  varma,	  kuinka	  paljon	  sapuskaa	  kukin	  pesä	  
sai.	  Onneksi	  olin	  jo	  edellisenä	  syksynä	  päättänyt,	  että	  ostan	  kymmenen	  uutta	  pesää.	  
Shoppailujen	  jälkeen	  minulla	  olikin	  23	  pesää,	  joista	  tosin	  yhdellä	  meni	  koko	  kesä	  
siihen,	  että	  se	  vahvistui.	  Kesä	  oli,	  sitten	  kun	  se	  vihdoin	  alkoi,	  pitkä	  ja	  tarpeeksi	  läm-‐
min.	  Jaoin	  pesiä	  innolla	  ja	  talvehtimaan	  niitä	  lähti	  75.	  Kaksi	  pesää	  ei	  meinannut	  ottaa	  
uutta	  emoa	  vastaan.	  Lämmin	  syksy	  taisi	  pelastaa	  ne,	  sillä	  ruokintalaatikoita	  pois	  
ottaessani	  ne	  näyttivät	  yhtä	  vahvoilta	  kuin	  muutkin.	  Olivat	  onnistuneet	  tekemään	  
itselleen	  uuden	  emon,	  luulisin.	  	  

Yhtä	  pesää	  kuritin	  hölmöyksissäni	  sytytysnesteellä.	  Savutin	  ei	  tapojensa	  mukaisesti	  
meinannut	  millään	  syttyä.	  Viimeisen	  pesän	  kohdalla	  ajattelin,	  että	  kun	  oikein	  ravis-‐
tan	  ja	  valutan,	  niin	  eiköhän	  sieltä	  hieman	  savunhajua	  heru.	  No,	  heruihan	  sieltä	  syty-‐
tysnestettä	  kavereiden	  niskaan.	  Ne,	  jotka	  saivat	  osuman,	  ottivat	  ja	  kuolivat	  heti.	  En	  
viitsinyt	  tonkia,	  kuinka	  suurta	  tuhoa	  sain	  aikaiseksi.	  

Vaakapesä	  näytti	  hunajasaaliikseni	  reilut	  30	  kiloa.	  Tiesin,	  että	  naapuripesät	  keräävät	  
jostain	  syystä	  paremmin.	  Vaikka	  jaoin	  pesiä	  rankasti,	  sain	  keskimäärin	  53	  kiloa	  pesäl-‐
tä.	  Kokonaismäärä	  oli	  kuitenkin	  niin	  pieni,	  etten	  tarjonnut	  hunajiani	  kauppoihin.	  En	  
myöskään	  ole	  käynyt	  kuin	  oman	  kylän	  (lue	  kaupungin)	  markkinoilla.	  Johtokuntamme	  
kokouksessa	  suorittamani	  pikagallupin	  mukaan	  saimme	  keskimäärin	  44	  kg	  hunajaa	  /	  
pesä.	  

Perheeni	  taloutta	  paikatakseni	  olin	  viime	  talven	  opettajana	  kyläkoululla.	  Siellä	  jatkan	  
myös	  tämän	  talven.	  Koska	  haluan	  rakentaa	  lähitulevaisuudessa	  kylmän	  hallin	  mehi-‐
läistavaroitteni	  varastoksi,	  olen	  ajatellut	  olla	  vielä	  kolmannenkin	  talven	  opena.	  Tosin	  
haaveilen	  ottavani	  niistä	  hommista	  lomaa	  elo-‐	  ja	  syyskuun.	  Tuona	  aikana	  saisin	  kai-‐
kessa	  rauhassa	  lingottua	  ja	  veivattua	  hunajan,	  osan	  myytyäkin,	  mehiläiset	  ruokittua,	  
tummat	  kakut	  sulatettua	  ja	  ruokintalaatikot	  pestyä.	  Ja	  sitten	  lokakuun	  alusta	  voisin	  
keskittyä	  kylän	  lasten	  kanssa	  puuhasteluun.	  
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Pakko	  tässä	  yhteydessä	  kirjoittaa,	  että	  voisitte	  alkaa	  miettimään	  uutta	  puheenjohta-‐
jaa.	  Apimondia-‐matkalla	  tuli	  puheeksi	  miesten	  korvakorut	  ja	  tatuoinnit.	  Sanoin	  siinä	  
harkinneeni	  viimeiset	  30	  vuotta	  korvakorun	  ottamista.	  Samoin	  olen	  ajatellut	  ottava-‐
ni	  mehiläistatuoinnin	  olkapäähäni.	  Perheen	  naisten	  mielestä	  tuota	  otsaa	  minulla	  riit-‐
täisi	  yhteen	  mehiläiseen,	  näkyisikin	  siinä	  paremmin.	  Mutta	  syy	  tuohon	  puheenjohta-‐
javaihdokseen	  on	  siinä,	  että	  eräs	  konkareistamme	  sanoi	  tekevänsä	  kaikkensa	  minun	  
erottamiseksi	  puheenjohtajan	  pallilta,	  jos	  menen	  ottamaan	  korvakorun.	  Pitäisiköhän	  
kokeilla?	  

Apimondiasta	  muutama	  sananen	  

Syys-‐	  lokakuun	  vaihteessa	  pidin	  puolitoista	  viikkoa	  lomaa	  ja	  lähdin	  käymään	  Ukrai-‐
nassa,	  Kiovassa.	  Matkaseurakseni	  sain	  linja-‐autolastillisen	  muita	  suomalaisia	  mehi-‐
läishoitajia.	  Matkamme	  alkoi	  laivamatkalla	  Viroon,	  jonka	  läpi	  ajoimme	  Latviaan.	  
Vesisateessa	  kävimme	  katsomassa	  sikäläisiä	  mehiläisiä.	  Yövyttyämme	  Riikassa	  jat-‐
koimme	  matkaamme	  Liettuaan.	  Sielläkin	  näimme	  mehiläisiä.	  Yöksi	  ajoimme	  Puolan	  
puolelle.	  Matkalla	  pääsimme	  tutustumaan	  puolalaiseen	  hunajaviinitehtaaseen.	  
Ostavat	  hunajaa	  noin	  2	  €	  /	  kg.	  Kävimme	  myös	  maatalousoppilaitoksessa,	  jossa	  on	  
mehiläislinja.	  Olisipa	  meilläkin	  vastaava	  oppilaitos!	  Ljubljanassa	  yövyimme	  hotel-‐
lissa,	  jossa	  oli	  4,5	  m	  korkeat	  huoneet.	  Toisena	  Puolan	  päivänämme	  näimme	  taas	  
mehiläisiä.	  Ja	  suomalaisen	  Avantin.	  Ukrainan	  rajan	  ylitys	  kesti	  pari	  tuntia	  kauemmin	  
kuin	  aikaisemmat	  rajanylitykset.	  	  

	  

Suomalainen	  terveysviranomainen	  saisi	  sätkyn	  tämän	  touhun	  nähdessään.	  
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Apimondia	  oli	  hieno	  kokemus.	  Rekisteröityminen	  yhdisti	  kansakuntia:	  kaikki	  mana-‐
sivat	  huonoja	  järjestelyjä.	  Luennot	  olivat	  mitä	  olivat:	  tällä	  kielipäällä	  ei	  ymmärtänyt	  
edes	  kaikkien	  luentojen	  aiheita.	  Ja	  jos	  löysit	  jotain	  kiinnostavaa	  ja	  olit	  ajoissa	  paikal-‐
la,	  saattoi	  luento	  olla	  jo	  ohi:	  aikatauluihin	  ei	  voinut	  luottaa.	  Mutta	  näyttelyssä	  oli	  
nähtävää	  monelle	  päivälle.	  Ruostumatonta	  terästä	  oli	  runsaasti	  näytillä.	  Mukavaa	  oli	  
myös	  se,	  että	  koneita	  ja	  vempaimia	  oli	  paitsi	  ammattilaisille	  myös	  pienemmillekin	  
tarhaajille.	  Joku	  kokenut	  tosin	  sanoi,	  että	  on	  niitä	  isompiakin	  näyttelyitä	  ollut.	  

	  

Lisää	  Kiovan	  kaupungista,	  yöelämästä	  ja	  näyttelystä	  paitsi	  Mehiläinen	  lehdessä	  myös	  
yhdistyksemme	  valokuvaillassa	  31.10.	  Kun	  muistan,	  niin	  kerron,	  että	  ukrainalainen	  
hunajan	  pakkaaja	  ostaa	  hunajaa	  1	  €	  /	  kg.	   	   	  

Vehnäsääsken	  torjuntaa	  

SML:n	  mehiläishoidon	  neuvoja	  Ari	  Seppälä	  kirjoitti	  uusimmassa	  Mehiläinen	  -‐lehdes-‐
sä,	  että	  suhteellisen	  pienellä	  alueella	  kuoli	  useilta	  tarhoilta	  ja	  ainakin	  kahdelta	  tar-‐
haajalta	  lentomehiläiset	  yhtä	  aikaa	  heinäkuun	  puolivälissä.	  Tukes	  selvittää	  yhdessä	  
alueen	  Ely-‐keskuksen	  kanssa,	  mitä	  kasvinsuojeluaineita	  on	  käytetty.	  Jos	  kyseessä	  on	  
Siuntiossa	  oleva	  vehnäpelto,	  ja	  ajankohta	  lähempänä	  kesä-‐heinäkuun	  vaihdetta,	  niin	  
kyseessä	  on	  vehnäsääsken	  ruiskutukset.	  Kuulemma.	  

Näin	  13.10.	  toisen	  näistä	  tarhaajista.	  Paikallisilla	  isännillä	  on	  useita	  kymmeniä	  heh-‐
taareita	  vehnää	  alueella.	  Joku	  isännistä	  oli	  todennut,	  että	  unohdetaan	  ympäristötuet	  
(ja	  mehiläiset),	  jatketaan	  ruiskutuksia	  ja	  saadaan	  paremmat	  sadot.	  Jos	  tuollainen	  
ajatus	  leviää	  isäntien	  keskuudessa,	  tarhojen	  paikkoja	  joutuu	  todella	  miettimään.	  
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Toivottavasti	  SML,	  Tukes	  tai	  Ely-‐keskus	  löytää	  jostain	  rahaa,	  jotta	  asia	  saadaan	  
tutkittua	  ja	  syyllisiä	  hutkittua.	  

Siirtohoitoa	  meidän	  nurkille	  

Samainen	  Ari	  Seppälä	  kertoi	  keväällä,	  että	  he	  ovat	  siirtämässä	  Keski-‐Suomesta	  muu-‐
tama	  sata	  pesää	  etelään.	  Tarkoitus	  olisi	  kiertää	  Lohja	  Vihdin,	  Nummi-‐Pusulan,	  Sam-‐
matin,	  Karjalohjan	  ja	  Inkoon	  kautta.	  Muutamia	  tarhoja	  olisi	  tarkoitus	  tiputtaa	  mat-‐
kalle	  Jyväskylästä	  etelään.	  Hieman	  veti	  sanattomaksi.	  Suomi	  on	  toki	  vapaa	  maa,	  
mutta	  tuolle	  alueelle	  osuu	  jokunen	  meidänkin	  yhdistyksen	  jäsenen	  tarhapaikka.	  Ari	  
oli	  kyllä	  soitellut	  joillekin	  tuntemilleen	  tarhaajille	  ja	  kysellyt	  heidän	  tarhapaikkojaan,	  
ettei	  ihan	  naapuriin	  omiaan	  laittaisi.	  Silti	  harmitti	  meikäläisten	  puolesta.	  Peruskurs-‐
silla	  oli	  tänäkin	  vuonna	  ihmisiä	  noista	  kylistä.	  Ari	  oli	  oikeassa	  siinä,	  että	  muutaman	  
pesän	  tarhaaja	  ei	  välttämättä	  edes	  huomaa	  keskisadoissaan,	  että	  lähelle	  on	  tullut	  
tarha	  taikka	  muutama.	  Mutta	  se	  minua	  harmittaa,	  että	  joku	  tällä	  hetkellä	  pieni	  tar-‐
haaja	  on	  saattanut	  haaveilla	  kasvavansa	  50	  –	  100	  pesän	  tarhaajaksi,	  isommaksikin.	  
Nyt	  voi	  olla	  oma	  lähialue	  vallattu.	  	  

Jollain	  tasolla	  olen	  aina	  ajatellut,	  että	  me	  uusimaalaiset	  tarhaamme	  täällä	  Uudel-‐
lamaalla.	  Ja	  muut	  muualla.	  Mitä	  nyt	  muutamat	  käyvät	  hakemassa	  lajihunajia	  pohjoi-‐
sesta,	  mutta	  siellähän	  on	  tilaa	  ja	  lääniä	  muutamalle	  etelän	  pesällekin.	  Myönnän,	  että	  
asiassa	  on	  hyviäkin	  puolia.	  Iso	  ammattitarhaaja	  tekee	  työnsä,	  mm.	  punkintorjunnat,	  
varmasti	  oikein.	  Me	  saamme	  myös	  uusia	  kuhnureita	  alueellemme.	  Olen	  nyt	  Arin	  
kanssa	  ns.	  rajanaapureita.	  Ajattelin	  vaihtaa	  lähimmän	  tarhan	  hunajatarhasta	  paritus-‐
tarhaksi.	  	  

Mehiläinen	  ja	  magneettikentät	  

Kesällä	  minulle	  soitti	  yksi	  mehiläistarhaaja	  Somerolta.	  Oli	  keväällä	  puhdistuslentojen	  
aikaan	  huomannut,	  että	  mehiläiset	  eivät	  löydä	  kotiinsa	  vaan	  jäävät	  muutamien	  met-‐
rien	  päähän	  pesistä	  etsimään	  kotia.	  Tällä	  tarhaajalla	  on	  kymmenien	  vuosien	  koke-‐
mus	  mehiläisistä,	  joten	  pelkällä	  olkien	  kohautuksella	  ei	  asiaa	  voi	  sivuuttaa.	  Ainoa	  
muutos,	  mikä	  oli	  tapahtunut	  alueella	  oli	  se,	  että	  lähelle	  oli	  tullut	  etäluettavien	  säh-‐
kömittarien	  tukiasema.	  Siis	  sähköinen	  laite,	  jolle	  kymmenet	  omakotitalon	  seinässä	  
olevat	  laitteet	  lähettävät	  lukemansa	  ja	  sitten	  tämä	  kokoojalaite	  lähettää	  tietonsa	  
eteenpäin.	  En	  tunne	  tekniikkaa,	  mutta	  jotenkin	  näin	  se	  menee.	  Kuten	  kaikki	  sähkö-‐
laitteet	  myös	  tämäkin	  tekee	  ympärilleen	  jonkinlaisen	  magneettikentän.	  	  
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Tämä	  mehiläistarhaaja	  oli	  ottanut	  yhteyttä	  SML:ään	  josko	  löytyisi	  tutkimus	  taikka	  
rahaa	  tutkimukseen,	  jonka	  aiheena	  olisi	  magneettikenttien	  vaikutus	  mehiläisiin.	  
Rahaa	  ei	  ole.	  Olisi	  kiva,	  jos	  Mehiläinen-‐lehdessä	  joku	  viisas	  voisi	  valaista	  meitä	  kaik-‐
kia	  mehiläistarhaajia	  myös	  tästä	  asiasta,	  sillä	  etäluettavat	  mittarit	  ja	  kännykkämas-‐
tot	  magneettikenttineen	  ovat	  yleistyneet.	  Vanhoissa	  mehiläiskirjoissa	  pidetään	  suur-‐
jännitejohtojen	  alustaa	  huonona	  tarhapaikkana,	  vaikka	  vattua	  löytyy	  kilometritolkul-‐
la.	  Perustuuko	  tuo	  ohje	  kansanviisauteen	  vai	  tutkittuun	  tietoon?	  Ken	  tietää?	  
Löytyykö	  vesisuonien	  vaikutuksista	  mehiläispesiin	  oikeata	  tietoa,	  vai	  perustuuko	  
siinäkin	  kaikki	  mutu-‐tuntumaan?	  

Konkareiden	  muistaminen	  

Vuosi	  sitten	  syyskokouksessa	  nimesimme	  Kalervo	  Kalajaisen	  kunniapuheenjohtajak-‐
semme.	  Keväällä,	  kesällä	  ja	  syksylläkin	  olen	  jutellut	  muutaman	  vanhemman	  jäse-‐
nemme	  kanssa	  ansioista,	  joilla	  pääsee	  yhdistyksemme	  kunniajäseneksi.	  Myös	  johto-‐
kunnassa	  on	  asiasta	  keskusteltu.	  Koska	  emme	  ole	  vielä	  tehneet	  päätöksiä	  asiasta,	  
nyt	  te	  kaikki	  voitte	  vaikuttaa	  päätökseen.	  Ota	  yhteyttä	  johtokunnan	  jäseniin	  ja	  kerro	  
meille,	  millä	  kriteereillä	  sinun	  mielestäsi	  konkareita	  pitäisi	  muistaa.	  

Itse	  olen	  pähkäillyt	  muutamia	  kriteereitä:	  palkittavan	  henkilön	  olisi	  pitänyt	  olla	  joh-‐
tokunnan	  jäsenenä	  ainakin	  15	  vuotta,	  puheenjohtajana,	  varapuheenjohtajana,	  sih-‐
teerinä	  taikka	  rahastonhoitajana	  ainakin	  10	  vuotta	  eikä	  näitä	  kunniajäseniä	  voisi	  olla	  
kerrallaan	  kuin	  3	  -‐	  5.	  Tämä	  viimeinen	  rajoitus	  ihan	  kustannussyistä.	  Kun	  yhdistyk-‐
semme	  täytti	  50	  vuotta,	  meistä	  tehtiin	  kirjanen.	  Siinä	  luetellaan	  kaikki	  johtokunnan	  
jäsenet,	  puheenjohtajat	  yms.	  silmäätekevät	  henkilöt,	  mutta	  meillä	  ei	  ole	  käytettä-‐
vissämme	  vanhoja	  pöytäkirjojamme,	  joista	  voisi	  laskea	  kunkin	  henkilön	  toimivuodet.	  
Eräs	  konkari	  sanoi,	  että	  joissakin	  yhdistyksissä	  saa	  kunniajäsenyyden,	  kun	  on	  ollut	  
jäsenenä	  50	  vuotta.	  Valitettavasti	  meillä	  ei	  ole	  tiedossa	  päivämääriä,	  milloin	  kukin	  
on	  liittynyt	  meihin.	  Luultavasti	  tämä	  tieto	  löytyy	  SML:ltä.	  

Vanhoista	  puheenjohtajista	  yhdistyksemme	  jäseninä	  ovat	  edelleen	  Kalervo	  Kalajai-‐
nen,	  Risto	  Kuittinen	  ja	  Ossi	  Laine.	  Johtokunnassa	  muinoin	  vaikuttaneet	  Toimi	  Meska-‐
nen,	  Ilmari	  Nikrus,	  Kalevi	  Kippilä	  ja	  Jouko	  Santanen	  ovat	  myöskin	  edelleen	  yhdistyk-‐
semme	  jäseniä.	  Voisitteko	  ottaa	  yhteyttä	  ja	  kertoa,	  milloin	  olette	  liittyneet	  Uuden-‐
maan	  mehiläishoitajiin	  ja	  mitkä	  vuodet	  olitte	  johtokunnassa?	  Samat	  tiedot	  haluaisin	  
myös	  rahojamme	  vartioineelta	  Pentti	  Sipolta.	  Jäsennumeron	  perusteella	  pitkäaikai-‐
simpia	  jäseniämme	  ovat	  Seppo	  Elo	  ja	  Voitto	  Elomaa.	  Heistäkin	  olisi	  kiva	  kuulla.	  Ja	  
vaikka	  lukea	  Mesikästä	  heidän	  muisteluitaan.	  Samaan	  herrasmieskaartiin	  kuuluvat	  
Martti	  Koskela,	  Aarne	  Långström,	  Esa	  Laitinen	  ja	  Niilo	  Onnela.	  Hieman	  nuorempia	  
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lienevät	  Aarno	  Saarinen,	  Antti	  Sakara,	  Esko	  Salovaara,	  Reijo	  ja	  Markku	  Sundström	  
unohtamatta	  Oili	  Öhmania	  ja	  Hilma	  Erosta.	  Simo	  Sorvarilta	  ja	  Risto	  Wessmanniltakin	  
kokemusta	  löytyy.	  

Nykyiset	  ns.	  vanhat	  ja	  kokeneet	  mehiläistarhaajat	  kuten	  Jyrki	  Parikka,	  Janne	  Leimi	  ja	  
Juha	  Välimäki	  ovat	  vielä	  poikasia	  edellisiin	  verrattuna.	  Antti	  Laakkosenkin	  jäsennu-‐
mero	  on	  hämmästyttävän	  pieni	  ottaen	  huomioon	  hänen	  ikänsä.	  On	  poika	  aloittanut	  
nuorena	  mehiläishoidon.	  

Keskustelin	  tästä	  konkareiden	  muistamisesta	  myös	  Kiovassa	  Apimondia-‐reissulla.	  
Lahtisen	  Matti,	  konkari	  itsekin	  Porin	  suunnalta,	  kommentoi,	  että	  heidän	  yhdistyk-‐
sessään	  sai	  kunniajäsenyyden,	  kun	  täytti	  75	  vuotta.	  Ongelmaksi	  tuli,	  että	  yhdistyksen	  
kaikki	  rahat	  menivät	  hiljalleen	  näiden	  kunniajäsenten	  jäsenmaksuihin.	  Niillä	  kulmilla	  
kuusi	  yhdistystä	  löi	  hynttyyt	  yhteen	  vuosi	  sitten.	  Uuteen	  yhdistykseen	  ei	  luotu	  
mitään	  konkareiden	  palkitsemisjärjestelmää.	  

Mutta	  mielemme	  on	  avoin.	  Ota	  yhteyttä.	  

Jyrki	  Parikka	  70	  vuotta	  

	  

Hilkka	  ja	  Jyrki	  Parikka	  

Tuon	  konkareiden	  muistamisjutun	  perään	  sopii	  tämä	  konkarin	  synttärit	  –juttu.	  Jyrki,	  
joka	  oli	  SML:n	  puheenjohtaja	  ennen	  Jannea,	  täytti	  syyskuun	  puolenvälin	  jälkeen	  70	  
vuotta.	  Tuohon	  ikään	  ehtineenä	  Jyrki	  on	  ollut	  monessa	  mukana	  niin	  mehiläismaail-‐
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massa	  kuin	  kunnallispolitiikassakin.	  Töitäkin	  hän	  on	  ehtinyt	  tehdä	  useammalla	  man-‐
tereella.	  Johtokunnastamme	  hän	  jäi	  pois	  Hilkan	  hienoisella	  suostuttelulla	  muutama	  
vuosi	  sitten.	  Vaimoni	  mielestä	  Jyrki	  on	  yksi	  pahimmista	  esimerkeistä	  siinä,	  että	  
mehiläistarhaaja	  ei	  jää	  ikinä	  eläkkeelle.	  Johtokunnan	  edustus	  oli	  paikalla	  juhlimassa	  
Jyrkin	  ja	  Hilkan	  kanssa.	  Nämä	  juhlakuvat	  ovat	  Raimo	  Kankareen	  kamerasta.	  

	  

Juha	  Välimäki,	  Raimo	  Kankare,	  Jyrki	  ja	  Hilkka	  Parikka	  ja	  Raija	  Kankare	  

Koska	  meillä	  ei	  ole	  myöskään	  jäsentemme	  syntymäaikoja,	  emme	  tiedä,	  kuka	  täyttää	  
milloinkin	  vuosia.	  Meille	  saa	  vihjata	  sekä	  omista	  että	  kaverin	  synttäreistä.	  

Karhuista	  

Suomen	  Mehiläishoitajain	  Liitto	  kerää	  tietoja	  mehiläistarhoilla	  sattuneista	  karhu-‐
vahingoista.	  SML	  pyytääkin	  tietoa	  alueellamme	  tapahtuneista	  karhuvahingoista.	  
Mikäli	  tietoonne	  on	  tullut	  karhuvahinkoja	  tai	  –havaintoja	  mehiläistarhoilla,	  olkaa	  
ystävällisiä	  ja	  olkaa	  yhteydessä	  SML:ään.	  Voitte	  lähettää	  tiedon	  sähköpostitse	  tai	  
puhelimitse	  (	  <mailto:tuula.lehtonen@hunaja.net/>	  tuula.lehtonen@hunaja.net/	  
040	  506	  3202).	  	  

Sadonkorjuuseminaarissa	  16.11.2013	  (Kankaanpää)	  järjestetään	  keskustelutilaisuus	  
karhuvahingoista.	  SML	  kerää	  tietoa	  karhuista	  myös	  sinne.	  	  

Näillä	  meidänkin	  nurkilla	  on	  muutama	  karhuhavainto:	  eilen	  oli	  löydetty	  iso	  tassun-‐
jälki	  ja	  pari	  viikkoa	  sitten	  iso	  ulostekasa.	  Mehiläispesät	  ovat	  toistaiseksi	  saaneet	  olla	  
rauhassa.	  Paras	  koputtaa	  puuta.	  
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Kuulumisia	  Mustialasta	  
Aloitin	  mehiläishoitajan	  ammattitutkinnon	  opinnot	  Mustialassa	  2012	  yhdessä	  Kim-‐
mo	  Mäkirannan	  kanssa.	  Opinnot	  kestivät	  noin	  1,5	  vuotta.	  Lähiopetusta	  meillä	  oli	  
kaksi	  joskus	  neljä	  päivää	  kuukaudessa,	  yleensä	  perjantai	  ja	  lauantai,	  joten	  tutkinnon	  
sai	  suoritettua	  helposti	  työn	  ohessa.	  

Kesäaikaan	  olimme	  paljon	  Mustialan	  opetustarhalla	  ja	  talviaikaan	  taas	  oli	  luentoja.	  
Opettajina	  meillä	  oli	  Melvin	  Jaanisk	  ja	  Lauri	  Ruottinen,	  molemmat	  kokeneita	  tarhaa-‐
jia	  ja	  asiantuntemusta	  löytyi	  hyvin.	  Toukokuussa	  2013	  Melvin	  vei	  meidät	  Viroon	  
tutustumaan	  paikalliseen	  mehiläishoitoon,	  kolme	  päivää	  vierailuja	  mehiläishoitajien	  
luona.	  Matka	  oli	  oikein	  antoisa	  ja	  tulihan	  sieltä	  ostettua	  iso	  kasa	  tarvikkeita,	  hintata-‐
so	  kun	  oli	  alhaisempi	  kuin	  Suomessa.	  Elokuussa	  2013	  oli	  sitten	  viimeiset	  näyttöko-‐
keet	  Mustialan	  linkoomossa	  ja	  nyt	  odotellaan	  tutkinnon	  todistuksia	  marraskuun	  
tietämillä.	  

	  

Parituspesien	  täyttöä	  kesällä.	  

Tästä	  on	  siten	  hyvä	  alkaa	  laajentamaan	  omaa	  mehiläistarhausta	  ja	  miettimään	  
vakavasti	  ammattimaisempaa	  tarhausta	  harrastustoiminnan	  sijaan.	  Keväällä	  2014	  
minulla	  olisi	  tarkoitus	  osallistua	  uusien	  mehiläistarhaajien	  peruskurssin	  opetukseen.	  

Olli	  Kiuru,	  Mehiläishoitaja	  
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Ruokapalsta	   	   	   Vuokko	  Keinänen	  

Pakastetut	  mansikat	  

mansikoita	  

hunajaa	  

n.	  ½	  l:n	  pakasterasioita	  

n.	  1	  rkl	  juoksevaa	  hunajaa	  purkinpohjalle,	  viipaloidaan	  mansikoita,	  jälleen	  hunajaa	  ja	  
jatketaan	  vuorotellen	  mansikoiden	  ja	  hunajan	  kanssa	  ja	  päällimmäiseksi	  hunajaa.	  
Kansi	  tiiviisti	  kiinni.	  

Käännetään	  purkki	  muutaman	  kerran	  ylösalaisin,	  jotta	  hunaja	  valuu	  joka	  paikkaan.	  
Pakastetaan.	  

Käytetään	  puuron,	  viilin,	  murojen	  tai	  vastaavien	  kanssa.	  Voidaan	  myös	  käyttää	  
täytekakun	  täytteenä,	  valuta	  silloin	  viipaleet	  siivilässä	  ja	  laita	  mansikkaviipaleet	  
kakkukerrosten	  väliin.	  

Mehulla	  voit	  kostuttaa	  kakkulevyt	  tai	  voit	  juoda	  hyvän	  mansikkamehun.	  

P.S.	  	  Käytin	  joskus	  n.	  5	  vuotta	  vanhat	  mansikat	  kakkuun,	  jonka	  leivoin	  Vuokon	  
päiväksi	  (2.5.).	  Kokoukseen	  osallistuneet	  ihmettelivät,	  mistä	  olin	  saanut	  siihen	  
aikaan	  tuoreita	  mansikoita.	  

Paistetut	  sipulit	  	  

-‐	  sipuleita	  

-‐	  vähän	  öljyä	  tai	  margariinia	  

-‐	  hunajaa	  

-‐	  vasikanliha	  fondia	  

-‐	  kuumaa	  vettä	  

-‐	  Kuori	  ja	  viipaloi	  sipulit.	  	  Paista	  sipuleita	  pannulla	  kunnes	  alkavat	  hieman	  ruskistua.	  
Lisää	  hunajaa	  1	  –	  3	  rkl	  sipuleiden	  määrästä	  riippuen	  sekä	  lihafondia	  ja	  hieman	  
kuumaa	  vettä.	  Anna	  veden	  haihtua	  ja	  lisäkesipulit	  ovat	  valmiit	  pihvien	  päälle.	  
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Vinkki:	  Jos	  joskus	  kastikkeeseen	  tai	  muuhun	  ruokaan	  ”lorahtaa”	  liikaa	  mausteita	  niin	  
laita	  ruokaan	  1	  -‐2	  tl	  hunajaa,	  se	  miedontaa	  ja	  pyöristää	  makuja.	  Tämä	  vinkki	  saatu	  
eräältä	  vakioasiakkaalta.	  

	  

	  

Tässä	  yksi	  syy,	  miksi	  käydä	  SML:n	  ja	  miksei	  meidänkin	  tilaisuuksissa.	  Siis	  S-‐bonukset?	  

	  

Historian	  havinaa	  
Keskustelua	  viranomaisjutuista	  	  

Keskiviikkona	  20.3.2013	  Märkiön	  leirikeskuksessa	  Hyvinkäällä	  Kari	  Koppelmäki	  piti	  
meille	  luento-‐	  ja	  keskustelutilaisuuden,	  jonka	  aiheena	  oli	  mehiläishoitoon	  liittyvät	  
viranomaismääräykset.	  Tilaisuuteen	  osallistui	  24	  henkilöä	  ja	  yksi	  koira.	  Oli	  mukava	  
huomata,	  että	  paikalla	  oli	  myös	  tämän	  vuoden	  peruskurssilaisia.	  Huomasimme,	  että	  
yhdistyksemme	  tarvitsee	  dataprojektorin,	  koska	  kaikissa	  luentosaleissa	  ei	  sellaista	  
näköjään	  ole.	  Juha	  Välimäki	  lämmitti	  meille	  saunan,	  mutta	  saunomaan	  ei	  kukaan	  
jäänyt.	  Juhan	  kanssa	  kävimme	  heittämässä	  kupillisen	  vettä	  kiukaalle,	  ettei	  ihan	  
turhaan	  sitä	  lämmitetty.	  Kiitokset	  Kari	  Koppelmäelle	  alustuksesta	  ja	  Juha	  Välimäelle	  
ja	  lapsityövoimalle	  tarjoiluista.	  
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Puutarhamessut	  	  

Minulle	  on	  jäänyt	  hieman	  epäselväksi,	  oliko	  joku	  meikäläinen	  auttamassa	  Stadin	  
tarhaajia	  11.	  -‐	  14.4.2013	  	  Kevätpuutarhamessuilla	  Helsingin	  Messukeskuksessa.	  	  

Juhani	  Lundenin	  luento	  

Juhani	  Lundenin	  luennolle	  ”Mehiläishoitoa	  ilman	  varroantorjuntaa”	  nuorisoseura-‐
talo	  Stenhallassa	  Espoossa	  keskiviikkona	  17.4.2013	  osallistui	  36	  henkilöä.	  Juhani	  on	  
kokenut	  puhuja,	  hyvä	  esiintyjä,	  joka	  sai	  yleisön	  mukaansa.	  Joukossamme	  oli	  henki-‐
löitä,	  jotka	  ovat	  miettineet	  selvästi	  keskivertomehiläistarhaajaa	  enemmän	  näitä	  
jalostusjuttuja.	  Oli	  hieno	  kuunnella	  keskustelua	  ja	  katsella	  kuvia	  Juhanin	  menetel-‐
mistä.	  Hieman	  kävi	  sääliksi	  hänen	  pitkää	  kotimatkaansa	  pimeyden	  tummentaessa	  
kevätillan.	  Kiitos	  Raimo	  ja	  Raija	  Kankareelle	  sekä	  Kari	  Ikoselle	  ja	  Hannele	  Linnavalle	  
tarjoilusta.	  

	  
Juhanin	  yleisöä.	  Osa	  näyttää	  torkkuvan.	  

Kevätkokous	  	   	   	  

Uudenmaan	  mehiläishoitajat	  ry:n	  kevätkokous	  pidettiin	  Juhani	  Lundenin	  luennon	  
jälkeen.	  Kaikki	  taisi	  mennä	  käsikirjoituksen	  mukaisesti,	  kun	  tätä	  kirjoittaessani	  en	  
edes	  muista,	  kuka	  toimi	  kokouksen	  puheenjohtajana.	  
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Parkkipaikkoja	  oli	  hieman	  niukasti.	  Lunta	  ja	  kuraa	  sitäkin	  enemmän.	  

Pikku-‐Aurora	  

Taidetalo	  Pikku-‐Auroran	  perhepäivään	  lauantaina	  4.5.2013	  osallistui	  yhdistykses-‐
tämme	  kahdeksan	  henkilöä.	  Esittelimme	  mehiläishoitoa	  ja	  kynttiläntekoa	  ym.	  
Yleisömäärä	  tilaisuudessa	  oli	  vaatimaton.	  Kiitokset	  Kari	  Ikoselle,	  Raimo	  Kankareelle,	  
Janne	  Leimille	  ja	  Vuokko	  Keinäselle	  +	  heidän	  puolisoilleen.	  

Koulutusilta	  siitepölyn	  ja	  propoliksen	  keräämisestä	  ja	  
jatkojalostamisesta	  

Tiistai-‐iltana	  21.5.2013	  Vuokko	  Keinänen	  alusti	  meille	  yllä	  mainitusta	  aiheesta	  
Espoon	  seurakuntayhtymän	  leirikeskuksessa	  Velskolassa.	  Vuokko	  oli	  saanut	  
käyttöönsä	  Maritta	  Martikkalan	  diat	  asiasta.	  Maistelimme	  Kielo	  ja	  Janne	  Leimin	  
mukanaan	  tuomia	  siitepöly-‐	  ja	  perga-‐näytteitä.	  Propolis-‐pullokin	  kiersi	  ringissä.	  
Kiitokset	  Vuokko	  Keinäselle	  ja	  Kari	  Ikoselle.	  	  

Kesäretkemme	  	  

Porkkalan	  parenteesi	  -‐aiheinen	  retki	  lauantaina	  13.7.2013.	  
Innokas	  joukko	  Suomen	  lähihistoriasta	  kiinnostuneita	  retkeläisiä	  kokoontui	  Kirkko-‐
nummen	  rautatieaseman	  parkkipaikalle	  lauantaina	  13.7.2013	  klo	  8.30.	  Siellä	  meitä	  
odotti	  R.Lundströmin	  bussi	  ja	  matkaoppaamme	  Margareta	  Hägg.	  Ensimmäinen	  vie-‐
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railukohde	  oli	  Kirkkonummen	  Kolsarbyssa	  oleva	  parenteesin	  aikainen	  venäläinen	  
hautausmaa,	  jossa	  on	  muistomerkki.	  Hautausmaalla	  on	  haudattuna	  parenteesi	  ajan	  
aikana	  kuolleita	  venäläisiä	  sotilaita	  ja	  siviilejä.	  Pikkalassa	  poikkesimme	  katsomaan	  
neuvostopioneerien	  rakentamaa	  vaatimatonta	  riemukaarta.	  Seuraava	  vierailukohde	  
oli	  Igor-‐museo,	  joka	  sijaitsee	  Inkoon	  Degerbyssä.	  Museo	  esittelee	  Porkkalan	  evaku-‐
oinnin	  1944,	  parenteesin	  ajan	  sekä	  asukkaiden	  paluun	  kotiseudulleen	  1956.	  Museon	  
oppaina	  toimivat	  Lena	  Selén	  ja	  Sonja	  Bäckman.	  Tutustuimme	  myös	  museon	  lähellä	  
sijaitsevaan	  Grefvaksen	  bunkkeriin.	  Bunkkerilta	  suuntasimme	  lounaalle	  Kopparnäsin	  
Kestikievariin,	  joka	  sijaitsee	  Kopparnäsin	  virkistysalueella	  Inkoossa.	  	  

	  

Pois	  lähtiessä	  kävimme	  vielä	  meren	  rannalla	  korkealla	  näköalakalliolla	  ihailemassa	  
merellisiä	  maisemia.	  Seuraava	  vierailukohde	  oli	  Sjundbyn	  linna,	  jossa	  	  opastettu	  
kierros	  piti	  sisällään	  melkoisen	  annoksen	  Suomen	  historiaa.	  Paljon	  asiaa	  myös	  
parenteesin	  ajan	  ulkopuolelta.	  Linna	  on	  kartanon	  päärakennus	  ja	  toimii	  edelleen	  
myös	  kotina,	  asia,	  joka	  ei	  heti	  käynyt	  mielessä.	  	  

Linnakierroksen	  jälkeen	  nautimme	  iltapäiväkahvit	  Kehlan	  Stalcaféssa.	  Viimeinen	  
vierailukohde	  oli	  Fräsarsin	  tilalla	  oleva	  Maatilapuoti,	  puoti	  sijaitsee	  Kirkkonummen	  
Eestinkylässä.	  Puodissa	  on	  myynnissä	  paljon	  paikallisia	  elin-‐tarvikkeita,	  erilaisia	  
hunajatuotteita	  ja	  lahjatavaroita.	  Kun	  ostokset	  oli	  tehty,	  niin	  palattiin	  lähtöpistee-‐
seen	  eli	  Kirkkonummen	  rautatieasemalle.	  	  Meitä	  oli	  retkellä	  mukana	  27	  henkilöä.	  
Aurinkoinen	  ja	  helteinen	  päivä	  suosi	  retkeläisiä.	  

Retkiterveisin	  Raimo	  Kankare	  
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Turistit	  Sjundbyn	  linnassa.	  

Mölkkykisapäivä	  

Mehiläishoitokurssin	  kyselytilaisuuteen	  /	  koko	  yhdistyksen	  saunailta-‐	  /	  mölkkykisa-‐
päivään	  lauantaina	  6.7.2013	  osallistui	  22	  henkilöä.	  Tilaisuus	  pidettiin	  Hannu	  Torkke-‐
lin	  kotipihalla.	  Koska	  meitä	  oli	  paikalla	  tuplasti	  enemmän	  kuin	  viime	  vuonna,	  kahvit-‐
telu,	  rupattelu	  ja	  mölkyn	  pelailu	  kestivät	  tuplasti	  kauemmin.	  Onneksi	  Olli	  	  Kiuru	  esit-‐
teli	  emonmerkitsemisvempaimiaan	  pelin	  tuoksinassa	  jopa	  niin	  innokkaasti,	  että	  osa	  
meinasi	  unohtaa	  heittovuoronsakin.	  Vihdoin	  saimme	  voittajankin	  selville.	  	  
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Voittajan	  taktiikkana	  oli	  selvästikin	  hitaasti	  kiiruhtaen	  perille.	  Onneksi	  olkoon,	  
Antero	  Keinänen,	  vuoden	  2013	  mölkkymestari!	  

	  

Mestari	  Antero	  Keinänen	  ja	  Timo	  Senior	  ottavat	  rennosti.	  

Aikaisemminkin	  meillä	  on	  ollut	  ennakkoilmoittautuminen	  tapahtumiimme.	  Usein	  
ihan	  vaan	  tarjoilun	  järjestämisen	  takia.	  Niin	  nytkin.	  Viimeisimmän	  ilmoittautumisen	  
sain	  aamulla	  sähköpostiini,	  jota	  en	  kesäaikaan	  ihan	  joka	  päivä	  lue.	  Onneksi	  jääkaa-‐
pissa	  oli	  myös	  ns.	  omia	  makkaroita.	  Muuten	  olisivat	  loppuneet	  pahasti	  kesken.	  Kiitos	  
vaimolleni	  Tiinalle	  lisäsalaatin	  taikomisesta	  ja	  Satu	  Tarumalle	  mansikoista.	  
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Katse	  tulevaan	  
Valokuvailta	  +	  peruskurssin	  päättäjäiset	  
Onko	  sinulla	  valokuvia	  mehiläisistä?	  Kenties	  kuvia	  mehiläisiin	  liittyvistä	  innovaa-‐
tioista?	  Olitko	  kameran	  kanssa	  kesäretkellämme	  tai	  muussa	  tapahtumassamme?	  
Ota	  valokuvasi	  mukaan	  torstaina	  31.10.2013	  klo	  18.00	  ja	  tule	  näyttämään	  kuviasi	  ja	  
samalla	  katsomaan	  muiden	  ottamia	  kuvia	  Espoon	  seurakunnan	  Velskolan	  leirikes-‐
kukseen,	  Vääräjärventie	  2,	  02980	  Espoo.	  Aloitamme	  tapojemme	  mukaisesti	  kevyellä	  
iltapalalla.	  Samalla	  voimme	  jutella	  kesäiset	  kuulumiset	  ja	  vertailla	  keskisatojamme.	  
Myös	  konkarikerho	  tapaa	  aloittelijat	  ja	  toistepäin.	   	  
Ilmoittaudu	  Kari	  Ikoselle	  pian,	  viimeistään	  23.10.2013	  numeroon	  040	  759	  1314.	  Osa	  
on	  saanut	  tiedon	  tästä	  tapahtumasta	  sähköpostitse,	  mutta	  te,	  joiden	  sähköposti-‐
osoitetta	  meillä	  ei	  ole,	  tämä	  tieto	  saavuttaa	  hieman	  hätäisesti,	  anteeksi.	  	  

	  

ELMA-‐messut	  

Marraskuun	  loppupuolella	  22.	  –	  24.11.2013	  Helsingin	  Messukeskuksessa	  on	  ELMA-‐
messut.	  Me	  järjestimme	  sinne	  viime	  vuonna	  mehiläiset.	  Tänä	  vuonna	  Stadin	  Tarhaa-‐
jat	  ja	  Hunajafrendit	  ovat	  vetovastuussa,	  mutta	  he	  saattavat	  tarvita	  apua.	  Laita	  päivät	  
kalenteriisi	  ja	  seuraile	  sähköpostiasi,	  johon	  laitan	  kutsun,	  jos	  he	  apua	  tarvitsevat.	  Jos	  
haluat,	  voit	  olla	  heihin	  suoraankin	  yhteydessä.	  Tosin	  sunnuntaina	  24.11.	  meillä	  on	  
oman	  yhdistyksen	  syyskokous	  ja	  pikkujoulut,	  josta	  seuraavassa.	  

	  

Syyskokous	  ja	  pikkujoulu	  

Olemme	  pitäneet	  syyskokouksen	  ja	  pikkujoulut	  jo	  useamman	  kerran	  yhdessä.	  Niin	  
tänäkin	  vuonna.	  Kokouspaperit	  ovat	  tämän	  lehden	  lopussa.	  Joulupukki	  on	  söheltä-‐
nyt	  pikkujouluissamme	  milloin	  kalsarit	  jalassa	  milloin	  Muori	  hukassa.	  Eiköhän	  se	  
Pukki	  tänäkin	  vuonna	  meitä	  muista.	  Ja	  varmaan	  muistaa,	  jos	  me	  muistamme	  tuoda	  
pukin	  konttiin	  lahjan.	  	  
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Uutena	  juttuna	  tuossa	  pikkujoulutapahtumassa	  on	  Uudenmaan	  paras	  hunaja	  –
kilpailu.	  Tuo	  siis	  oma	  hunajapurkkisi	  koko	  kansan	  arvioitavaksi.	  Kaikki	  purkkikoot	  
kelpaavat,	  myös	  lasi-‐	  ja	  muovipurkit.	  Eikä	  tuottajan	  tiedotkaan	  meitä	  häiritse,	  
mehän	  etsimme	  vain	  parasta	  hunajaa.	  Saattaapi	  olla,	  että	  jokainen	  saa	  äänestää	  
kolmea	  mieluisinta	  hunajaa.	  Paras	  saa	  3	  pistettä,	  toiseksi	  paras	  2	  pistettä	  ja	  kolmas-‐
kin	  saa	  yhden	  pisteen.	  Se	  hunaja,	  mikä	  saa	  eniten	  pisteitä,	  voittaa	  mainetta	  ja	  
kunniaa.	  Hunajan	  kerännyt	  mehiläistarhaaja	  saa	  kunniakirjan	  ja	  valokuvansa	  
seuraavaan	  tai	  sitä	  seuraavaan	  Mesikkään.	   	  

	  

Syyskokous	  	  

Aika:	   Sunnuntai	  23.11.2013	  klo	  12.00	  

Paikka:	  	   Kokoushotelli	  Siikaranta,	  Naruportintie	  68,	  02860	  Espoo	  

	  

Pikkujoulu	  

Uudenmaan mehiläishoitajat ry:n pikkujoulua vietetään sunnuntaina 24.11.2013 klo13.30  

Kokoushotelli Siikaranta Naruportintie 68, 02860 Espoo 

Lasimestarin silliä 

Inkivääri-omenasilliä 

Sinappisilakoita 

Graavattua lohta ja tilli-sinappikastiketta 

Maksapateeta ja glögiomenaa 

Paahtopaistia ja punasipulihilloketta 

Vihersalaattia ja talon kastiketta 

Jouluista punakaalisalaattia 

Rosollia ja punajuurikermaa 

Metsäsienisalaattia 

Tilliperunoita 
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Valkoviinissä haudutettua lohta Julienne 

Joulukinkkua ja tummaa kinkunkastiketta 

Lanttu-, porkkana- ja imellettyä perunalaatikkoa 

 

Leipälajitelma ja levitteet sekä ruokajuomina jäävesi ja kotikalja 

 

Luumucharlotta 

Joulutorttuja ja pipareita 

Kahvia, teetä 

 

Pikkujoulusta perimme maksun 20.00/aikuinen, lapset 10,00. 

Ilmoita osallistumisestasi viimeistään la 16.11.2013 Kari Ikonen p.040 759 1314 

 Tuothan pienen lahjan pukinkonttiin. 

 

Ps. Syyskokous pidetään ennen pikkujoulua samassa paikassa klo 12.00. Kokoukseen jokaisella 
jäsenellä on vapaa pääsy. Tervetuloa!  

	  

Sosiaalinen	  media	  markkinoinnissa	  -‐luento	  

Uudenmaan	  mehiläishoitajat	  järjestää	  torstaina	  9.1.2014	  klo	  17.30	  Velskolan	  
leirikeskuksessa	  luentotilaisuuden	  aiheesta	  ”sosiaalinen	  media	  markkinoinnissa”.	  	  
Asiantuntija	  SML:stä	  pitää	  luennon.	  Tule	  kuulemaan,	  keskustelemaan	  ja	  saamaan	  
ideoita	  omaan	  markkinointiisi.	  

Ennen	  luentoa	  yhdistys	  tarjoaa	  kevyen	  iltapalan	  klo	  17.30	  alkaen.	  

Ilmoittautumiset	  p.040	  759	  1314	  Kari	  Ikonen	  viimeistään	  sunnuntaina	  29.12.2013.	  

Ja	  Velskolan	  osoitehan	  on	  Vääräjärventie	  2,	  02980	  Espoo.	  
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Mehiläishoitokurssi	  2014	  

	  

2013	  kurssilaisia	  ensimmäisellä	  tarhakäynnillä.	  

Vanha	  kurssi	  ei	  ole	  vielä	  edes	  virallisesti	  päättynyt,	  kun	  uusia	  kurssilaisia	  on	  jo	  
jonossa	  odottamassa	  helmikuun	  alkua	  ja	  uutta	  kurssia.	  Päätimme	  johtokunnassa	  
selkeyttää	  ilmoittautumista	  ja	  kurssimaksun	  suorittamista.	  Meillä	  on	  aina	  ollut	  
ongelmana	  se,	  että	  kurssille	  ilmoittaudutaan	  innolla,	  käydään	  kerta	  taikka	  kaksi	  taik-‐
ka	  ei	  ollenkaan	  ja	  sitten	  hävitään	  jonnekin.	  Koska	  emme	  voi	  ottaa	  kurssille	  tolkutto-‐
masti	  ihmisiä,	  niin	  nämä	  jahkailijat	  vievät	  paikan	  sellaiselta,	  joka	  kenties	  ihan	  oikeas-‐
ti	  olisi	  halunnut	  opiskella	  mehiläishoitajaksi	  kanssamme.	  

Siksi	  peruskurssin	  hinnastomme	  on	  seuraavanlainen:	  

Kurssin	  hinta	  on	  40	  €,	  kun	  liityt	  Uudenmaan	  mehiläishoitajiin	  ja	  maksat	  kurssimak-‐
sun	  ja	  jäsenmaksun	  viimeistään	  11.1.2014.	  	  

Kurssin	  hinta	  on	  45	  €,	  kun	  liityt	  Uudenmaan	  mehiläishoitajiin	  ja	  maksat	  kurssimak-‐
sun	  ja	  jäsenmaksun	  viimeistään	  18.1.2014.	  

Kurssin	  hinta	  on	  50	  €,	  kun	  liityt	  Uudenmaan	  mehiläishoitajiin	  ja	  maksat	  kurssimak-‐
sun	  ja	  jäsenmaksun	  viimeistään	  25.1.2014.	  

Kurssin	  hinta	  on	  60	  €,	  jos	  et	  liity	  Uudenmaan	  mehiläishoitajiin.	  Viimeinen	  maksu-‐
päivä	  on	  25.1.2014.	  
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Kun	  rahat	  ovat	  tilillä,	  paikka	  on	  varmistettu.	  Kuulostaa	  aika	  tiukkapipoiselta	  meinin-‐
giltä,	  mutta	  näin	  on.	  Jos	  paikkoja	  jää	  vapaaksi,	  ehdin	  ilmoitella	  niistä	  jonoon	  jääville	  
vielä	  viimeisellä	  viikolla	  ennen	  kurssin	  alkua.	  

Jos	  noukit	  vain	  rusinat	  pullasta	  eli	  käyt	  vain	  itse	  valitsemillasi	  luennoilla	  taikka	  tarha-‐
käynneillä	  oppia	  saamassa,	  kurssimaksu	  on	  10	  €	  /	  kerta.	  Ja	  maksu	  opelle	  käteen.	  

Kurssin	  ohjelma	  noudattelee	  hyväksi	  havaittuja	  periaatteita	  eli	  on	  hyvin	  paljon	  
samankaltainen	  kuin	  kurssi	  2013.	  Pieniä	  opettajavaihdoksia	  on	  tulossa,	  kuten	  Olli	  
Kiuru	  vihjaisi	  omassa	  kirjoituksessaan.	  Kurssisihteerinä	  toimii	  taaskin	  Hannu	  Torkkel.	  
Kurssi	  alkaa	  lauantaina	  1.2.2014.	  

	  

Syyskokouskutsu	  

Asia:	   Syyskokous	  2013	  

Aika:	   Sunnuntai	  23.11.2013	  klo	  12.00	  

Paikka:	  	   Kokoushotelli	  Siikaranta	  Naruportintie	  68,	  02860	  Espoo	  

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	  2014	  toimintasuunnitelma,	  talousarvio	  sekä	  

päätetään	  liittymis-‐	  ja	  jäsenmaksun	  suuruudesta	  vuodelle	  2014	  

7. Valitaan	  johtokunnan	  jäsenet	  ja	  varajäsenet	  erovuoroisten	  

tilalle	  kaudelle	  2014	  -‐	  2015	  
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8. Valitaan	  kaksi	  toiminnantarkastajaa	  ja	  heille	  kaksi	  

varatoiminnantarkastajaa	  

9. Valitaan	  edustajat	  Suomen	  Mehiläishoitajain	  Liiton	  kokouksiin	  ja	  

päätetään	  heille	  maksettavista	  kulukorvauksista	  

10. 	  Muut	  asiat	  

11. Kokouksen	  päättäminen	  

	   Tervetuloa	  	  

	   Johtokunta	  

	  

Toimintasuunnitelma	  vuodelle	  2014	  
	  
Yhdistyksen	  toiminta-‐ajatus	  
	  
Yhdistyksen	  tarkoituksena	  on	  edistää	  ja	  tukea	  mehiläishoitoa	  pääosin	  Uudenmaan	  
maakunnan	  alueella.	  	  Yhdistys	  pyrkii	  luomaan	  ja	  ylläpitämään	  myönteistä	  kuvaa	  
hunajasta	  ja	  mehiläistaloudesta	  
	  

1) Tuotanto	  ja	  kannattavuus	  
	  
Tavoite	   Toimenpiteet	  
Varroapunkin	  torjunta	  
SML:n	  koulutuspaketti	  

Järjestetään	  koulutusta	  varroan	  
torjunnasta	  
SML:n	  koulutuspaketti	  vuodelle	  2014.	  

	   	  
2) Hunajan	  kulutus	  	  

	  
Mehiläistuotteiden	  imagon	  vahvistus	   Elma-‐messuille	  osaston	  rakentaminen	  ja	  

messuesittely.	  	  
Sosiaalinen	  media	  markkinoinnissa	  -‐
luento	  jäsenille.	  

	   	  
3) Hunajan	  laatu	  	  

	  
Hoitajat	  osaavat	  kauppakunnostaa	  
laatuvaatimukset	  täyttävää	  hunajaa.	  

Hunajan	  laatukilpailu	  pikkujouluissa.	  
Liiton	  hyvän	  käytännön	  ohjeet	  
käytäntöön.	  
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4) Toiminnan	  jatkuvuus	  	  

	  
Jäsenmäärän	  lisääminen.	   Mehiläishoidon	  peruskurssi.	  

	  
	  

5) Yhdistyksen	  muu	  toiminta	  
	  
Toiminnasta	  tiedottaminen	   Mesikkä	  lehti,	  kaksi	  numeroa.	  
	   www-‐sivut	  
	  
Yhdistyksen	  tapahtumat:	  
	  
-‐	  ”Sosiaalinen	  media	  markkinoinnissa”	  -‐luento	  
-‐	  Mehiläishoitokurssi	  
-‐	  Luento:	  ”Hyvät	  käytännöt	  mehiläistaloudessa”	  
-‐	  Kevätkokous	  
-‐	  Kesäretki	  
-‐	  Kesäsauna	  jäsenille	  
-‐	  Valokuvailta	  
-‐	  Elma-‐messut	  
-‐	  Syyskokous	  
-‐	  Pikkujoulu	  
-‐	  Yhteistapahtumia	  Stadin	  tarhaajien	  kanssa	  
	  

	  

Talousarvio	  2014	  

Tulot 
      

        

       
        

  

Toteuma 
2011 talous- 

arvio 
2012 

Toteuma 
2012 talous- 

arvio 
2013 

talous- 
arvio 
2014 

 

        

Jäsenmaksut 1 412,00 1 100 1 540,00 1 400 2 044 
 

        
Osinkotulot 139,03 120 124,64 120 120 

 
        

Tuki SML:ltä 0,00 100 237,50 0 300 
 

        
Varsinaisen 
toiminnan 
tulot 3 705,00 7 300 5 763,43 3 800 5 500 

 

        

- Tulot 
tilaisuuksista 300,00 200 0,00 200 200 

 
        

- Tulot retkistä 1 400,00 2 000 800,00 2 000 800 
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- Tulot 
myyntitavaroista 
mm kurssilaisten 
opintomateriaali, 
messumyynti 975,00 3 000 2 914,55 600 2 500 

 

        

muut tulot mm 
messuihin 
osallistuminen 0,00 1 350 929,88 0 1 000 

 
        

- Mehiläiskurssin 
kurssimaksut 1 030,00 750 1 119,00 1 000 1 000 

 
        

       
        

Yhteensä 5 256,03 8 620 7 665,57 5 320 7 964 
 

        

       
        

       
        

Menot 
      

        

  

Toteuma 
2011 talous- 

arvio 
2012 

Toteuma 
2012 talous- 

arvio 
2013 

talous- 
arvio 
2014 

 

        

Varsinaisen 
toiminnan 
menot 5 309,08 7 900 6 518,69 4 600 6 900 

 

        

- tilaisuudet mm 
pikkujoulu 1 626,25 800 462,50 1 000 1 500 

 
        

- neuvontaillat 311,00 200 471,50 200 500 
 

        
- opintomatkat 1 808,88 3 000 1 543,73 2 000 800 

 
        

- kurssitoiminta 227,27 400 445,42 300 500 
 

        
- myyntitavarat 
mm kurssilaisten 
opintomateriaali, 
messumaksut 787,50 1 500 1 872,01 700 1 800 

 

        

-  muut toiminnan 
menot mm 
messuihin 
osallistuminen 0,00 1 600 929,88 0 1 000 

 

        

- tiedotus- ja 
julkaisutoiminta 548,18 400 793,65 400 800 

 
        

Hallinto- ja 
kokousmenot 
- kokoukset 
- tilintarkastus 
- SML:n 
vuosikokousten 
matkakulut 491,12 520 40,00 480 400 

 

        

Muisto- ja 
lahjaesineet 50,00 100 27,95 100 100 

 
        

Arvo-osuustili 18,00 20 18,00 20 20 
 

        
Pankin 
palvelumaksut 119,50 80 156,25 120 160 

 
        

       
        

Yhteensä 5 987,70 8 620 6 760,89 5 320 7 580 
 

        

       
        

Tilikauden 
voitto/tappio -731,67 0 904,68 0 384 

 
        

	   	  



26	  
	  

Johtokuntamme	  2013	  
	  

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)	  gmail.com	  

Susanna	  Valtti	   varajäsen	   	   Kerava	   	   044	  521	  8752
	   	   susanna.valtti	  (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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Portinpielessä	  on	  tällainen	  kyltti.	  

	  
Mehiläishoitajan	  kirjanmerkit.	  


