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Puheenjohtajan	  jorinoita	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hannu	  Torkkel	  

Hieman	  omia	  asioita	  

Jos	  olis	  nuori,	  niin	  jaksais…	  Jos	  jaksais,	  niin	  tekis…	  

Jos	  olis	  aikaa,	  niin	  kerkeis…	  Jos	  kerkeis,	  niin	  tekis…	  

Jos	  olis	  fiksu,	  niin	  ei	  lupais…	  Jos	  ei	  lupais,	  niin	  tekis…	  

Tähän	  ikään	  mennessä	  en	  ole	  vielä	  oppinut	  suunnittelemaan	  töitäni	  niin,	  että	  saisin	  
tehtyä	  kaikki	  aikomani	  ja	  aloittamani	  hommat.	  Aina	  jää	  jotain	  tekemättä,	  kun	  vas-‐
taan	  tulee	  jokin	  toinen	  ja	  tietenkin	  tärkeämpi	  homma.	  Nytkin	  sulkuristikot	  ovat	  
odottaneet	  varaston	  ovella	  jo	  monta	  viikkoa,	  että	  joku	  nostaisi	  ne	  sisälle.	  Se	  joku	  on	  
tainnut	  tulla	  vanhaksi	  ja	  hitaaksi,	  kaikkea	  ei	  vaan	  ehdi.	  Onneksi	  koulusta	  on	  syys-‐
(täkin)lomaa.	  Tällä	  lomalla	  haen	  pesiltä	  ruokintalaatikot	  ja	  pesen	  ne.	  Sen	  jälkeen	  
pesen	  linkoomon.	  Sitten	  käyn	  pari	  kertaa	  kalassa	  ja	  ajelen	  hieman	  moottoripyörällä,	  
kun	  kesällä	  en	  ehtinyt.	  Niin	  ja	  varaston	  työmaan	  ympärille	  tarttis	  levitellä	  sepeliä	  ja	  
täytemaata.	  Ja	  Mesikkäkin	  tarttis	  tehdä.	  Vaimollekin	  taisin	  luvata	  ne	  jalkalistat,	  jotka	  
jäivät	  silloin	  21	  vuotta	  sitten	  laittamatta…	  Onneksi	  on	  tämä	  loma!	  	  

Näin	  loman	  viimeisenä	  päivänä	  voin	  tehdä	  tunnustuksen:	  ihan	  kaikkea	  en	  ehtinyt	  
tehdä	  loman	  aikana.	  Sitä	  kun	  on	  tullut	  vanhaksi	  ja	  hitaaksi…	  

Tein	  uuden	  aluevaltauksen	  tässä	  mehiläisbisneksessä:	  myin	  osan	  hunajistani	  pois	  
isossa	  erässä	  isoissa	  astioissa	  isoon	  hintaan.	  No	  ihan	  kaikki	  ei	  ollut	  isoa.	  Kuinka	  help-‐
poa	  ja	  vaivatonta	  kaikki	  olikaan!	  Ei	  purkittamista,	  ei	  myyntityötä,	  ei	  hunajan	  veivaa-‐
mista,	  vaivaamista	  ja	  varastoimista.	  Ja	  rahat	  tulivat	  tilille	  alle	  kuukaudessa.	  Ainoa	  
asia,	  mikä	  jäi	  vaivaamaan,	  oli	  se,	  että	  leimauduinko	  nyt	  tietyn	  pakkaamon	  leiriin?	  
Haluaisin	  olla	  kaikkien	  kamu.	  	  

	  

Muutama	  sananen	  viime	  hoitokaudesta	  

Viime	  hoitokausi	  oli	  taas	  omanlaisensa.	  Mehiläiset	  taisivat	  tykätä	  leudosta	  talvesta,	  
vaikka	  jossain	  välissä	  ainakin	  minä	  pelkäsin,	  miten	  lämmin	  ja	  kostea	  talvi	  vaikuttaa	  
talvehtimiseen	  ja	  ruuankulutukseen.	  Ainakin	  omat	  talvitappiot	  olivat	  minimaaliset:	  
yksi	  aito	  kuollut	  ja	  pari	  kuhnuriemoa	  –	  muistaakseni.	  Kevätkin	  oli	  suosiollinen.	  Pesät	  
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olivat	  vahvassa	  kunnossa,	  kun	  jaoin	  niitä	  kesäkuun	  alussa.	  Mutta	  sitten	  kesäkuu	  pet-‐
ti	  meidät.	  Oli	  kylmää	  ja	  ikävää.	  Vadelman	  kukinta	  meni	  kyllä	  aika	  lailla	  ohi.	  	  

Juhannuksen	  jälkeen	  alkoi	  lämmetä,	  ensin	  sää	  ja	  sitten	  mehiläishoitaja:	  parveilukuu-‐
me	  iski.	  Enpä	  muista,	  milloin	  jaokkeet	  olisivat	  parveilleet.	  Kesäretkemme	  isäntä	  
Aimo	  Nurminenkin	  totesi,	  ettei	  muista	  tällaista	  vuotta.	  Tosin	  miesmuistihan	  on	  mitä	  
on.	  Hunajaa	  me	  täällä	  Etelä-‐Suomessa	  saimme	  vähemmän	  kuin	  ne	  muut	  tuolla	  
muualla.	  Mutta	  välillä	  näin.	  Ehkä	  ensi	  vuosi	  on	  meille	  armollisempi.	  

	  

21.6.2014,	  klo	  21.09,	  +3	  °C,	  parvi	  ensin	  kuminapellon	  keskellä	  sähkötolpassa.	  S-‐ryh-‐
män	  bonukset	  eivät	  kelvanneet	  kuningattarelle,	  joten	  porukka	  nousi	  automatkalla	  
pakettiauton	  sisäseinälle.	  Alakuvassa	  jaoke	  parveilee	  kotipihalla	  23.6.	  
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Hunajan	  hinnasta	  
Sain	  seuraavan	  sähköpostiviestin.	  Se	  pisti	  ajattelemaan	  

Moi, 
 

Vielä ajattelin sellaisesta kertoa noin vaan tiedoksi, että on 
Uudellamaalla aikas isoja eroja taas myyntihinnoissa. Mulla meni yli 50 

purkin tilaus ohi kun joku myy 450 g purkitettua hunajaa jossain Hyvinkään kupeessa 
3,50 euroa purkki. En oikein pystynyt enkä halunnut kilpailla 

joten annoin mennä asiakkaiden hänelle. Ei noilla hinnoilla saa ikinä 
takaisin mitä tähän touhuun on sijoittanut. Taitaa jäädä mulla paljon 

myymättä jos tuo on yleinen hintataso Uudellamaalla. 
 

Kävin	  7.9.	  Hakaniemen	  markkinoilla	  katselemassa	  hunajan	  myyjiä	  ja	  hintoja.	  Pelkän	  
hunajan	  myyjiä	  oli	  runsaasti,	  seitsemän.	  Ainakin	  kahdella	  monialamyyjällä	  oli	  myös	  
hunajaa	  myynnissä.	  450	  gramman	  peruspurkki	  maksoi	  joko	  5	  /	  5,50	  /	  5,80	  tai	  6	  €.	  
Kaksi	  purkkia	  sai	  halvimmillaan	  9,50	  €,	  kolme	  purkkia	  13,50	  €.	  Laatikollinen	  eli	  10	  
purkkia	  maksoi	  48	  /	  50	  €.	  500	  gramman	  lasipurkki	  maksoi	  joko	  6,50	  tai	  6,80	  €.	  Kilon	  
pikkuämpärin	  sai	  12	  €,	  tarjouksessa	  kaksi	  maksoi	  20	  €.	  4	  kilon	  perheämpärin	  sai	  36	  
€:lla.	  Kaikkien	  hintoja	  en	  muista	  eikä	  ottamistani	  kuvistakaan	  saa	  selvää.	  Omat	  tori-‐
hintani	  ovat	  seuraavat:	  450	  g	  5,50	  €,	  3	  purkkia	  saa	  15	  €:lla.	  Laatikko	  maksaa	  50	  €.	  
Kilon	  ämpäri	  maksaa	  11	  €,	  ei	  paljousalennuksia.	  4	  kg	  ämpäri	  on	  42	  €.	  

Toki	  jokainen	  hinnoittelee	  tuotteensa	  itse,	  mutta	  3,50	  €	  purkilta	  ei	  ole	  tätä	  päivää.	  
Onhan	  se	  enemmän	  kuin	  pakkaajilta	  saa,	  mutta	  hunajan	  käsittely	  ja	  purkittaminen	  
vievät	  aikaa	  ja	  maksaa	  ne	  purkitkin.	  Usein	  muutaman	  pesän	  tarhaajat	  saavat	  todella	  
hyvän	  hinnan	  hunajastaan,	  koska	  he	  myyvät	  tuotteensa	  kavereilleen,	  jotka	  haluavat	  
ostaa	  /	  eivät	  kehtaa	  tinkiä.	  Pakkaa	  sekoittavat	  myös	  ne,	  jotka	  antavat	  hunajansa	  
pois.	  Näin	  kesällä	  Lohjan	  torilla	  puolitutun	  naisen.	  Hän	  alkoi	  kovasti	  selittämään,	  
ettei	  osta	  hunajaani,	  koska	  saa	  sitä	  kaveriltaan,	  joka	  taas	  saa	  sitä	  sikäläiseltä	  huna-‐
jantuottajalta,	  joka	  antaa	  maanomistajille	  runsaasti	  hunajapurkkeja	  kiitokseksi	  
tarhapaikasta.	  Niitä	  jää	  sitten	  kavereille	  jaettavaksi.	  Annan	  minäkin	  useampia	  
kymmeniä	  hunajapurkkeja,	  mutta	  vain	  kolme	  jokaiselle	  maanomistajalle.	  

Seuraavan	  sivun	  kuvateksti:	  Olli	  ja	  Paula	  Kiuru	  23.8.2014	  Vihdin	  Wuosisatamarkki-‐
noilla.	  Aamulla	  ennen	  kahdeksaa	  hymyilytti	  näin	  paljon.	  Olisittepa	  nähneet	  ne	  ilta-‐
päivähymyt,	  kun	  pöytä	  oli	  tyhjä	  ja	  lompsa	  täysi!	  
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Kummimehiläispesä	  partiolaisille	  
Saimme	  viime	  viikolla	  seuraavanlaisen	  viestin:	  

Hei, 
Etelä-Sipoossa toimiva partiolippukunta Puskapartiolaiset ry on kartoittanut erilaisia 
tapoja kerätä varoja toimintansa rahoittamiseksi. Tällöin yhdeksi mahdollisuudeksi on 
nostettu pienimuotoinen mehiläisten hoito (2-3 pesällä) ja hunajan myynti. Tähän olisi 

myös helppo lisätä kasvatuksellinen näkemys asiaan ja tietämyksen lisäys nuorten 
keskuudessa mehiläisten hoidosta. 

 
Kysyisinkin, että olisiko Uudenmaan mehiläishoitajat ry:ltä mahdollisuutta saada 
lahjoituksena kummimehiläispesää keväällä 2015? Jos tämä olisi mahdollista, niin 

olisiko mahdollista saada myös alkuperehdytys lippukunnalle asiasta? Minä voin tämän 
jälkeen opettaa nuorille partiolaisille käytännön mehiläishoitoa. Jos saisimme keväällä 

yhden pesän toiminnan aloittamiseksi ennen kesätaukoa, niin minä voin lahjoittaa 
lippukunnalle lisäksi yhden jaokkeen kesä-heinäkuun vaihteessa. Itselläni on muutama 

mehiläispesä (italialaisia), mutta niistä ei pysty ottamaan jaoketta ennen kesäkuun 
loppua. 

 
Puskapartiolaiset Ry sai uudet toimitilat kesällä 2014 ja pihapiirin ympärillä on erilaisia 

peltoja (viljeltyjä ja kesantopeltoja sekä niittyjä) ja metsää, joten pesät olisi 
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tarkoitus sijoittaa ensisijaisesti toimitilojen yhteyteen. Nuoria on toiminnassamme 
mukana noin 100. 

Terveisin, Kaj Sojakka, Puskapartiolaiset ry 

Aivan	  ihastuttavan	  kaunis	  ajatus!	  Vai	  mitä?	  Toimintasuunnitelmassamme	  on	  muu-‐
tama	  rivi	  nuorisotyöstä.	  Siinä	  mainitaan	  Siuntion	  partiolaiset,	  koska	  heidän	  vetäjänsä	  
oli	  tänä	  vuonna	  peruskurssillamme.	  Ja	  hänen	  ajatuksensa	  on	  hoitaa	  mehiläisiä	  pikku-‐
partiolaisten	  kanssa.	  Aivan	  kuten	  Sipoossakin	  tehtäisiin.	  Valitettavasti	  yhdistyksem-‐
me	  ensi	  vuoden	  talousarvio	  näyttää	  jo	  nyt	  1	  500	  €	  tappiota,	  kiitos	  70-‐v	  synttärijuhli-‐
emme.	  Toki	  voisimme	  muuttaa	  budjettiamme,	  mutta	  mitä	  teemme	  sitten,	  kun	  kaikki	  
muut	  uusimaalaiset	  partiolippukunnat	  pyytävät	  meiltä	  pesää?	  	  

Sinä,	  hyvä	  jäsenemme,	  keksitkö	  ratkaisun	  tähän	  pulmaan?	  Arpajaiset?	  Kolehti?	  Kon-‐
sultointia?	  Rikas	  kummisetä?	  	  Tunnetko	  Sipoon	  kulmat	  ja	  firmat?	  Sponsoroisiko	  joku	  
sipoolainen	  yritys	  pesän?	  Arla?	  Lahjoitatko	  itse	  pesän?	  	  Kerro	  ideasi	  vihjepuheli-‐
meemme	  eli	  johtokunnan	  jäsenille.	  Voit	  myös	  ottaa	  suoraan	  yhteyttä	  puskapartio-‐
laisiin.	  Kerro	  myös	  meille,	  minkä	  ratkaisun	  keksit.	  Voimme	  kirjoittaa	  tarinan	  
onnellisen	  lopun	  seuraavaan	  Mesikkään.	  

	  

Koulutuspolitiikkaa	  
Koulutuspolitiikkamme	  kivijalkana	  on	  peruskurssi.	  Sen	  lisäksi	  tarjoamme	  koulutusta-‐	  
pahtumia	  seuraavista	  aiheista:	  

2015:	  	  varroa,	  hunajan	  laatu	  ja	  markkinointi,	  mehiläispölytys	  +	  pölytyspalvelu,	  hyvän	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
käytännön	  ohjeet	  

2016:	  	  propolis,	  siitepöly,	  kennohunaja,	  parven	  kiinniottaminen,	  tehokas	  hunajan	  
tuotanto	  +	  työergonomia	  

2017:	  	  esikotelomätä,	  mehiläiskasvit	  +	  lajihunajat,	  mehiläispesien	  lisääminen	  +	  
emonkasvatus,	  hunajantuotannon	  kannattavuus	  

Ja	  sitten	  vuonna	  2018	  tuleekin	  uudestaan	  vuoden	  2015	  aiheet	  jne.	  Toki	  ala	  kehittyy	  
ja	  uusia	  koulutusaiheita	  syntyy,	  joten	  myös	  meidän	  koulutussuunnitelmamme	  
saattaa	  muuttua.	  
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Vuoden	  mehiläistarhaaja	  2015	  
Uudenmaan	  mehiläishoitajat	  ry:n	  johtokunta	  esittää	  SML:lle	  vuoden	  2015	  mehiläis-‐
tarhaajaksi	  Juha	  Välimäkeä.	  Juha	  on	  kolmannen	  polven	  mehiläistarhaaja,	  joka	  on	  
kehittänyt	  itselleen	  hyvän	  hoitotekniikan	  ja	  rakentanut	  itselleen	  asialliset	  tilat	  mehi-‐
läistaloutta	  varten.	  Tämä	  osoittaa	  uskoa	  mehiläistalouden	  tulevaisuuteen	  ja	  vahvaa	  
sitoutumista	  siihen.	  

Juha	  Välimäki	  on	  toiminut	  pitkään	  yhdistyksemme	  varapuheenjohtajana	  sekä	  johto-‐
kunnan	  jäsenenä	  ja	  hän	  on	  edustanut	  yhdistystä	  liiton	  kokouksissa.	  Hän	  on	  ottanut	  
aktiivisesti	  osaa	  yhdistyksen	  erilaisten	  tilaisuuksien	  ja	  tapahtumien	  suunnitteluun	  ja	  
toteutukseen.	  

Juha	  Välimäki	  on	  toiminut	  myös	  vuosia	  mehiläishoitokurssien	  opettajana	  niin	  teoria-‐	  
opetuksessa	  kuin	  käytännön	  harjoittelun	  ohjaajana	  tarhoilla	  ja	  linkoomossa.	  	  

Yhdistyksessä	  olemme	  arvostaneet	  hänen	  ystävällisen	  rauhallista	  ja	  asiantuntevaa	  
suhtautumista	  asioihin	  ja	  niiden	  järjestymiseen.	  

	  

Juha	  Välimäki	  ELMA:n	  pystytystalkoissa	  25.11.2010.	  
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Mehiläispolitiikan	  jatko-‐osa	  
Kirjoitin	  viimeksi,	  että	  yhdistyksemme	  johtokunta	  päätti	  tehdä	  virallisen	  ehdotuksen	  
SML:n	  johtokunnalle	  siitä,	  että	  isot	  yhdistykset	  (kuten	  me)	  saisivat	  automaattisesti	  
useamman	  edustajan	  keväiseen	  kehittämisseminaariin	  ja	  syksyiseen	  kouluttajakou-‐
lutukseen.	  SML:n	  johtokunta	  päätyi	  seuraavaan	  päätökseen:	  

Kohta 14. Uudenmaan Mehiläishoitajat ry:n esitys SML:n johtokunnalle          
Merkittiin esitys tiedoksi (liite 8). Esityksen mukaan yhdistyksen tulisi voida lähettää 
kouluttajakoulutukseen ja mehiläisalan kehittämisseminaariin yksi osallistuja jokaista 
alkavaa 50 jäsentä kohti. Todettiin, että edellä mainitut tilaisuudet sisältyvät EU-
ohjelmaan. Ohjelman budjetti on laadittu 31.8.2016 saakka, eikä sen muuttaminen ole 
mahdollista ennen sitä. 
Todettiin, että pyritään käyttämään EU-ohjelmaan varattu määräraha tehokkaasti. 
Pidettiin tärkeänä, että jokaisella yhdistyksellä on mahdollisuus lähettää osallistuja 
edellä mainittuihin tilaisuuksiin.	  

Koska	  seuraavaa	  EU-‐ohjelmaa	  aletaan	  varmaankin	  tekemään	  jo	  vuonna	  2015,	  
Uudenmaan	  Mehiläishoitajat	  ry:n	  johtokunta	  päätti	  viedä	  asian	  SML:n	  vuosikokouk-‐
seen.	  Jos	  vuosikokous	  olisi	  kanssamme	  samaa	  mieltä,	  meidän	  ei	  jatkossa	  tarvitsisi	  
kysellä	  käyttämättä	  jääneiden	  paikkojen	  perään.	  Tietäisimme	  automaattisesti,	  
kuinka	  monta	  henkilöä	  saamme	  lähettää	  koulutuksiin.	  	  

Hieman	  pelkäsimme	  olevamme	  myöhässä,	  ja	  niinhän	  siinä	  kävi.	  Saimme	  SML:n	  
toiminnanjohtajalta	  seuraavan	  vastauksen:	  

SML:n sääntöjen mukaan ehdotukset vuosikokoukselle pitää tehdä elokuun loppuun 
mennessä. 
Kehittämisseminaari ja kouluttajakoulutus rahoitetaan 100 %:sti EU-ohjelmasta. 
Kuluva ohjelmakausi on hyväksytty komissiossa ja se päättyy vasta 31.8.2016. Ennen 
sitä ei pysty tekemään kovin suuria muutoksia ohjelmaan, koska jos jotain moment-
tikohtaa kasvatetaan niin vastaavasti jostakin täytyy ottaa pois. Nykyisen ohjelmakau-
den puitteissa voidaan hieman joustaa, mutta ehdotuksenne tarkoittaisi ko budjetti-
kohdan kasvattamista yli 100 %:lle. Se ei ole mahdollista ohjelman puitteissa. 

Mielestäni ehdotuksenne ei kuulu vuosikokoukselle vaan johtokunnalle, joka valmistelee 
EU-ohjelman yhdessä maaseutuviraston, maa- ja metsätalousministeriön kanssa. 

Ehdotan, että asiaa käsitellään seuraavassa johtokunnassa. 
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Vuonna	  2013	  SML:n	  muodosti	  32	  jäsenyhdistystä.	  Näistä	  15:llä	  oli	  jäseniä	  6	  –	  49.	  
Yhdeksällä	  yhdistyksellä	  oli	  jäseniä	  51	  –	  91,	  eli	  he	  saisivat	  halutessaan	  lähettää	  kaksi	  
edustajaa.	  (+	  9	  nykyiseen	  systeemiin	  verrattuna.)	  Seitsemän	  yhdistystä	  saisi	  kolme	  
kiintiöpaikkaa,	  jäseniä	  heillä	  109	  –	  145.	  (7	  +	  7	  =	  14	  uutta	  koulutettavaa.)	  Yksi	  yhdis-‐
tys,	  eli	  me,	  saisi	  154	  jäsenellään	  neljä	  paikkaa	  kouluttajakoulutuksiin	  ja	  kehittämis-‐
seminaariin.	  (+	  3	  kiintiöpaikkaa)	  Jos	  nyt	  on	  budjetoitu	  ruokaa	  32	  ihmiselle,	  meidän	  
ehdotuksemme	  toisi	  26	  uutta	  lautasta	  pöytään.	  Onhan	  se	  paljon,	  myönnetään.	  	  

Jos	  rajan	  vetää	  niin,	  että	  75	  jäsenestä	  saisi	  uuden	  kiintiöpaikan,	  niin	  tilanne	  muuttuu	  
seuraavasti.	  21	  yhdistystä	  saisi	  edelleen	  yhden	  paikan,	  jäseniä	  6	  –	  74.	  10	  yhdistystä	  
saisi	  kaksi	  paikkaa,	  jäseniä	  79	  –	  145.	  Edelleen	  vain	  me	  kuuluisimme	  kärkeen	  kolmella	  
paikalla,	  154	  jäsenellä.	  Uusia	  lautasia	  tarvittaisiin	  nyt	  vain	  12.	  Tämä	  lautasmalli	  tulisi	  
SML:lle	  halvemmaksi,	  mutta	  johtokuntamme	  päätyi	  kuitenkin	  esittämään	  tuota	  
ensimmäistä	  mallia.	  Valitettavasti	  minulla	  oli	  käytössä	  vain	  vuoden	  2013	  jäsenmää-‐
rät.	  En	  löytänyt	  uudempia.	  Tilanne	  on	  saattanut	  hieman	  muuttua	  noista	  luvuista.	  	  

SML:n	  toiminnanjohtajan	  mielestä	  asia	  ei	  kuulu	  vuosikokoukselle	  vaan	  SML:n	  johto-‐
kunnalle.	  Mielestämme	  vuosikokous	  on	  ainoa	  oikea	  paikka,	  sillä	  siellä	  on	  paikalla	  
lähes	  kaikkien	  paikallisyhdistysten	  edustajat.	  Missä	  muualla	  me	  kävisimme	  avointa	  
ja	  rakentavaa	  ja	  toivottavasti	  SML:ää	  kehittävää	  keskustelua?	  Mutta	  koska	  olimme	  
ehdotuksemme	  kanssa	  myöhässä,	  niin	  käykäämme	  tätä	  keskustelua	  vuoden	  2015	  
vuosikokouksessa.	  

Tähän	  loppuun	  laitan	  pätkän	  tässä	  keskustelujen	  tiimellyksessä	  tulleesta	  kutsusta	  
kouluttajakoulutukseen.	  

Kouluttajakoulutukseen mahtuu tänä vuonna alle 30 henkilöä. Jos koulutukseen on 
enemmän ilmoittautuneita kuin on paikkoja, niin pyrimme jakamaan paikat 
tasapuolisesti mm. maantieteellinen kattavuus sekä aloittavat/konkarit -linjaus 
huomioiden. Tässä kuuntelemme myös paikallisyhdistyksiä ja toivomme, että 
yhdistykset tarvittaessa kartoittaisivat omaa kouluttajatilannettaan ja -tarvettaan. 
 
Alle	  30	  henkilöä!	  Eli	  kaikille	  yhdistyksille	  ei	  ole	  olemassa edes	  kiintiöpaikkaa?!?	  
Meidän	  yhdistyksestä	  on	  peräti	  viisi	  ihmistä	  ilmoittanut	  olevansa	  halukas	  lähtemään	  
Mäntyharjulle	  omalla	  ajalla	  ja	  omilla	  bensoilla.	  Eikä	  tieto	  kouluttajakoulutuksesta	  
edes	  levinnyt	  paljoa	  johtokunnan	  ulkopuolelle.	  Saas	  nähdä,	  moniko	  mahtuu.	  Vaikea	  
suunnitella	  tulevien	  viikonloppujen	  menoja,	  kun	  ei	  tiedä,	  saako	  kiintiöpaikan	  vai	  
säälipaikan	  vai	  jääkö	  ilman	  paikkaa	  kokonaan.	  Onneksi	  on	  oma	  koti,	  jonne	  jäädä.	  
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Uudenmaan	  Mehiläishoitajat	  ja	  ekm	  
Henkilökohtaisesti	  olen	  todella	  tyytyväinen	  niihin	  panostuksiin,	  mitä	  me	  yhdistykse-‐
nä	  olemme	  tehneet	  ekm:n	  suhteen	  kuluvana	  vuonna.	  Yhdistyksemme	  kevätkokouk-‐
sen	  yhteydessä	  SML:n	  puheenjohtaja,	  taloudenhoitajamme	  ja	  EKM-‐neuvojamme	  
Janne	  Leimi	  kertoi	  meille	  ekm:stä	  ja	  omista	  toimistaan	  taudin	  suhteen.	  	  

	  

Kesäkuun	  viimeinen	  päivä	  Juha	  Välimäki	  saneerasi	  kanssamme	  muutaman	  pesän.	  
Molemmissa	  tilaisuuksissa	  oli	  runsas	  osanotto.	  Tarjolla	  oli	  siis	  luentoa	  ja	  käytäntöä.	  	  
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Jälkimmäisessä	  tilaisuudessa	  jaoimme	  kaikille	  halukkaille	  näyteputkiloita,	  joihin	  
jokaisen	  oli	  tarkoitus	  ottaa	  ekm-‐näytteet	  omista	  pesistään.	  Kun	  tämä	  Mesikkä	  ilmes-‐
tyy	  vain	  kaksi	  kertaa	  vuodessa,	  niin	  tietojen	  keruu	  yms.	  toiminta	  tapahtuu	  hitaah-‐
kosti.	  Tästäkin	  asiasta	  sain	  sähköpostia:	  

Moikka, 
 

Kun oli tuo yhdistyksen tavoite ottaa niitä testejä reilusti niin 
laitetaanko niitä tuloksia johonkin, vai jääkö vain itselle tuo tieto? 

 

Aiheellinen	  kysymys.	  Jaoimme	  näyteputkiloita	  42	  henkilölle	  yhteensä	  99	  kappaletta.	  
Eli	  vain	  25	  %	  jäsenistämme	  oli	  kiinnostunut	  ilmaisista	  putkiloista.	  Toki	  jos	  kaikki	  42	  
lähettävät	  näytteensä	  Eviraan,	  Uudeltamaalta	  näytteitä	  lähettäneiden	  määrä	  lähes	  
kaksinkertaistuu	  vuoden	  2013	  25	  lähettäjästä.	  Ja	  siinä	  on	  vain	  meidän	  Uudenmaan	  
Mehiläishoitajien	  panos	  tässä	  taistelussa	  ekm:ää	  vastaan.	  Joitakin	  putkiloita	  jäi	  ensi	  
vuodellekin.	  	  

Olin	  yhteydessä	  Eviran	  tutkijaan	  Sirpa	  Heinikaiseen.	  Koska	  olin	  taas	  hieman	  jälkiju-‐
nassa,	  hän	  ei	  ehtinyt	  tähän	  lehteen	  kertoa,	  kuinka	  moni	  uusimaalainen	  on	  lähettänyt	  
näytteet	  Eviraan.	  Lupasin	  palata	  asiaan	  kaikessa	  rauhassa	  kevättalvella	  ennen	  seu-‐
raavaa	  Mesikkää.	  

Jos	  olet	  lähettänyt	  tänä	  vuonna	  ekm-‐näytteet	  Eviralle	  ja	  saanut	  vastauksenkin,	  niin	  
vastaapa	  seuraaviin	  kysymyksiin.	  Jos	  aiot	  lähettää	  näytteet	  vielä	  tämän	  vuoden	  puo-‐
lella,	  niin	  kuin	  minä,	  niin	  vastaa	  sinäkin	  niihin	  kysymyksiin	  sitten,	  kun	  saat	  tulokset.	  
Vastata	  voit	  perinteisellä	  kirjeellä	  taikka	  sähköpostilla.	  Perinteinen	  osoite:	  Hannu	  
Torkkel,	  Ahtelantie	  3,	  08500	  Lohja.	  Sähköpostiosoitteeni:	  hani-‐hannu	  at	  luukku.com.	  

Koska	  aihe	  on	  joillekin	  arka,	  niin	  kerron	  tässä	  kaikille:	  vaikka	  minä	  tietäisin,	  kuka	  
lähetti	  ekm-‐tietonsa	  minulle,	  en	  kerro	  lähettäjää	  muille.	  Mesikässä	  teen	  vastauksista	  
yhteenvedon	  mainitsematta,	  ketkä	  jäsenemme	  vastasivat	  kysymyksiini.	  Vastaukset	  
käsittelen	  kuitenkin	  kuntatasolla,	  jotta	  niistä	  olisi	  apua	  meille	  kaikille.	  

Ekm	  kysymykset:	  
1.	  Kuinka	  monta	  näytettä	  lähetit	  tutkittavaksi?	  
2.	  Kuinka	  monta	  puhdasta	  pesää	  sinulla	  on?	  
3.	  Kuinka	  monen	  näytteen	  tulos	  viittasi	  piilevään	  tautiin?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   (Tauti	  piilevä,	  ei	  näkyviä	  taudin	  oireita.)	  
4.	  Kuinka	  monen	  näytteen	  tulos	  viittasi	  kliiniseen	  tautiin?	  	   	  
	   	  (Todennäköisesti	  pesässä	  on	  sairaita	  toukkia.)	  
5.	  Mikäli	  näytteistä	  löytyi	  EKM-‐itiöitä,	  ottiko	  kunnan	  eläinlääkäri	  sinuun	  yhteyttä	  ja	  
	   antoi	  ohjeita	  taudin	  saneerauksesta	  ja	  jälkitarkastuksista?	  



13	  
	  

6.	  Määräsikö	  läänin	  eläinlääkäri	  rajoittavia	  määräyksiä,	  mikäli	  näytteistä	  löytyi	  EKM-‐
	   itiöitä?	  
7.	  Mikäli	  jälkitarkastukset	  tehtiin	  ja	  pesät	  todettiin	  puhtaiksi,	  poistiko	  läänin	  eläin-‐
	   lääkäri	  rajoittavat	  määräykset?	  
8.	  Minkä	  kunnan	  /	  kuntien	  alueella	  tarhaat?	  	  
9.	  Oletko	  aikaisemmin	  taistellut	  ekm:ää	  vastaan?	  
10.	  Jos	  olet,	  niin	  millaisia	  keinoja	  olet	  käyttänyt?	  
11.	  Onko	  sinulla	  ehdotuksia	  EKM-‐torjunnan	  kehittämiseksi	  ja	  jos	  niin	  mitä?	  

Kiitos	  vastauksistasi!	  

	  

Uudenmaan	  Mehiläishoitajat	  ry	  	  
70	  vuotta	  vuonna	  2015	  
Ensi	  vuonna	  täytämme	  70	  vuotta.	  Juhlimmeko	  samaan	  tapaan	  kuin	  10	  vuotta	  sitten?	  
Keitä	  kutsumme	  mukaan?	  Pitäisikö	  meidän	  muistaa	  konkareitamme	  jotenkin?	  Missä	  
juhlimme?	  Pidämmekö	  kekkerit	  vain	  oman	  porukan	  kesken	  vai	  yritämmekö	  saada	  
SML:n	  sadonkorjuuseminaarin	  ja	  vuosikokouksen	  juhlistamaan	  synttäreitämme?	  
Oletko	  valmis	  soittamaan	  /	  tanssimaan	  /	  laulamaan	  /	  puhumaan	  juhlissamme?	  	  
Kuinka	  paljon	  tarjoilu	  saisi	  maksaa?	  Löytäisimmekö	  jostain	  sponsoreita?	  Onko	  meillä	  
joku	  teema?	  Kun	  täytimme	  50	  vuotta,	  teemana	  oli	  Mehiläisten	  mukana	  vapaassa	  
Suomessa.	  Mitä	  mieltä	  olet?	  Ottakaa	  rohkeasti	  yhteyttä	  johtokunnan	  jäseniin!	  

Tuntuiko	  edellinen	  teksti	  jotenkin	  tutulta?	  Ainakin	  sen	  piti	  olla	  tuttua	  tekstiä,	  sillä	  
sama	  juttu	  oli	  edellisessä	  Mesikässä.	  Arvatkaapa,	  kuinka	  moni	  otti	  yhteyttä	  johto-‐
kunnan	  jäseniin?	  Niinpä.	  Työryhmä	  on	  kokoontunut	  jo	  pari	  kertaa	  noiden	  kysymys-‐
ten	  äärellä.	  Vielä	  on	  monta	  avointa	  kysymystä.	  Jotakin	  jo	  tiedämme.	  Juhlat	  ovat	  
syksyllä	  2015,	  se	  on	  varma.	  Ja	  haluamme	  juhlia	  vain	  omien	  kanssa,	  emme	  kaikkien	  
Suomen	  mehiläishoitajien	  kesken	  syysseminaarissa.	  Teemme	  myös	  juhlajulkaisun,	  
joka	  sisältää	  yhdistyksemme	  historiaa	  ja	  nykypäivää.	  Tarkoitus	  on,	  että	  jokainen	  
jäsen	  saa	  oman	  kappaleen.	  Sen	  tekeminen	  ei	  maksa	  mitään,	  kun	  aikaa	  ja	  hulluutta	  
on	  tarjolla.	  Mutta	  sen	  painattaminen	  maksaa.	  	  
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Siispä	  Sinä,	  hyvä	  Uudenmaan	  Mehiläishoitajat	  ry:n	  jäsen.	  Pohdi	  tykönäsi,	  saisitko	  
työpaikkasi	  /	  sukulaisesi	  /	  tuttavasi	  /	  oman	  /	  naapurin	  firman	  mainoksen	  juhlajulkai-‐
suumme.	  Kyselemme	  seuraavassa	  Mesikässä	  enempi	  mainosten	  perään.	  	  

	  

Menneitä	  tapahtumia	  
Kevätkokous	  
	  
Yhdistyksemme	  kevätkokous	  pidettiin	  torstaina	  3.4.2014	  Vantaan	  Koivukylän	  ABC-‐
huoltoasemalla.	  Tilaisuus	  alkoi	  yhdistyksen	  tarjoamilla	  voileipäkahveilla.	  Kokouksen	  
jälkeen	  SML:n	  puheenjohtaja,	  taloudenhoitajamme	  ja	  ekm-‐nevojamme	  Janne	  Leimi	  
piti	  luennon	  aiheesta	  SML:n	  esikotelomädän	  (EKM)	  torjuntaohjelma.	  Meitä	  oli	  pai-‐
kalla	  28	  henkilöä.	  Olli	  ja	  Paula	  Kiurulle	  kiitokset	  järjestelyistä.	  

	  

	  

Esikotelomätäisen	  pesän	  saneeraaminen	  
	  
Kesäkuun	  viimeisenä	  päivänä	  kokoonnuimme	  Vt	  25:n	  varteen	  Märkiön	  grillille.	  Juha	  
Välimäki	  ei	  grillannut	  meille	  kanankoipia	  tai	  uppopaistanut	  kuhnurintoukkia,	  vaan	  
hän	  opasti	  meitä,	  kuinka	  toimia,	  jos	  pesässä	  on	  ekm.	  	  Aihe	  taisi	  kiinnostaa,	  sillä	  
meitä	  oli	  paikalla	  paljon,	  35.	  Kiitos	  Juhalle	  tilaisuuden	  järjestämisestä.	  
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Tätä	  lehteä	  tehdessäni	  soitin	  Juhalle.	  Hän	  kertoi	  saneerattujen	  pesien	  voivan	  hyvin.	  
Hunajaakin	  tuli.	  Pesissä	  on	  nyt	  kauniin	  vaalea	  kakusto.	  Juhan	  mukaan	  saneerausta	  ei	  
kannata	  aristella.	  Se	  tuntuu	  julmemmalta	  kuin	  on.	  Juha	  suositteli	  kiihotusruokinnan	  
antamista	  muutaman	  päivän	  päästä,	  kun	  mesimasu	  tyhjä.	  Ruokaa	  ei	  tietenkään	  	  
anneta	  niin	  kuin	  syksyllä	  litratolkulla,	  vaan	  pieni	  määrä	  laimeata	  seosta.	  
	  
	  

Kesäretki	  Rymättylään	  Pakinaisten	  saareen	  	  	  	  	  

	  

Tummat	  mehiläiset	  roikkuvat	  tyylilleen	  uskollisena	  kehän	  alanurkassa.	  
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Retken	  teemana	  oli	  Aimo	  Nurmisen	  pohjoismaista	  rotua	  olevien	  mehiläisten	  jalos-‐
tustarhoihin	  tutustuminen.	  Pohjolan	  mehiläisiä	  kutsutaan	  myös	  mustiksi	  mehiläi-‐
siksi.	  	  Retkibussi	  lähti	  matkaan	  torstaina	  3.7.2014	  klo	  6.30	  Helsingin	  rautatientorilta	  
kohti	  Rymättylää	  pitkin	  ykköstietä.	  Matkan	  varrelta	  poimittiin	  retkeläisiä	  Espoosta,	  
Lohjalta,	  Sammatista	  ja	  Salosta.	  Rymättylässä	  meitä	  oli	  vastassa	  Aimo	  ja	  Raija	  Nurmi-‐
nen	  lapsenlapsensa	  kanssa.	  Heidän	  autonsa	  saatossa	  ajoimme	  Haapalan	  saaristotien	  
päässä	  olevaan	  satamaan,	  josta	  matka	  jatkui	  saaristolautalla	  kohti	  Pakinaisten	  
saarta.	  Perille	  saareen	  saavuttiin	  vähän	  vaille	  yksitoista,	  jossa	  Nurmiset	  tarjosivat	  
kahvit	  heti	  alkajaisiksi.	  Pakinainen	  on	  viitisen	  kilometriä	  pitkä	  ja	  kilometrin	  pari	  leveä	  
lähes	  asumaton	  saari.	  	  

Aimo	  Nurminen	  kertoi	  kahvittelun	  lomassa	  lupsakkaan	  tyyliinsä	  omasta	  mehiläishoi-‐
dosta	  ja	  erityisesti	  taipaleestaan	  pohjoismaisten	  mehiläisten	  matkassa.	  Aimo	  on	  
uranuurtaja	  pohjoismaisten	  mehiläisten	  emojen	  jalostuksessa	  ja	  kasvatuksessa.	  Hän	  
kasvattaa	  Pakinaisissa	  emoja	  koko	  Suomen	  tarpeeseen.	  Rotu	  oli	  lähes	  kadonnut	  Suo-‐
mesta	  viimeisten	  vuosikymmenien	  aikana,	  mutta	  nyt	  rodun	  tarhaajia	  löytyy	  ympäri	  
Suomen	  ja	  he	  ovat	  perustaneet	  rotukerhon	  yhteydenpitoa	  ja	  kannan	  säilyttämistä	  
varten.	  Pohjoismainen	  mehiläinen	  ei	  ole	  erityisen	  tuottoisa,	  mutta	  se	  kestää	  hyvin	  
Suomen	  kovat	  olosuhteet	  ja	  talven.	  

	  

Vierailumme	  isäntä	  Aimo	  Nurminen.	  

Satamasta	  lähdimme	  kävellen	  tutustumaan	  Aimon	  paritustarhoille,	  jonne	  matkaa	  oli	  
kilometrin	  verran.	  Tarhoilla	  Aimo	  kertoi	  hoitotekniikoistaan	  ja	  jalostustyöstä,	  jolla	  
pohjoismaisen	  mehiläisen	  tulevaisuus	  pyritään	  turvaamaan	  ja	  vahvistamaan.	  Kävim-‐
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me	  emäpesätarhalla	  sekä	  puhdasparitustarhalla,	  jossa	  oli	  kymmeniä	  puihin	  kiinnitet-‐
tyjä	  parituspesiä,	  joissa	  oli	  kasvamassa	  emoja	  niin	  omaan	  käyttöön	  kuin	  lähetettä-‐
väksi	  tarhaajille	  ympäri	  Suomen.	  Loppuiltapäivä	  aurinkoisessa,	  mutta	  kylmätuulises-‐
sa	  saaressa	  kului	  mukavasti	  eväitä	  syöden	  ja	  mehiläisasioista	  rupatellen.	  Monelle	  
”maakravulle”	  merellisten	  maisemien	  katselu	  ja	  merituulien	  haistelu	  oli	  varmasti	  
mukava	  kokemus.	  

	  

Viiden	  aikoihin	  lähdimme	  lautalla	  takaisin	  mantereelle	  ja	  syömään	  ravintola	  Pohja-‐
kulmaan	  Rymättylässä.	  	  Ruokailun	  jälkeen	  hyvästelimme	  isäntäväen	  ja	  suuntasimme	  
matkan	  takaisin	  pääkaupunkiseudulle,	  jossa	  olimme	  yhdentoista	  aikoihin.	  Lähetän	  
Nurmisen	  perheelle	  erityiskiitokset	  hienoista	  järjestelyistä	  ja	  ystävällisestä	  vastaan-‐
otosta.	  Retki	  tehtiin	  yhteistyössä	  Stadin	  tarhaajien	  kanssa	  ja	  retkelle	  osallistui	  37	  
henkilöä,	  joista	  17	  oli	  meikäläisiä.	  Esitän	  kiitokset	  myös	  Stadin	  tarhaajien	  puheen-‐
johtajalle	  Markku	  Pöyhöselle	  retken	  järjestelyistä.	  

Retkiterveisin	  Raimo	  Kankare	  

	  

Kesäsauna	  	  
	  
Lauantaina	  5.7.2014	  20	  meikäläistä	  kokoontui	  Lohjalle	  pelaamaan	  mölkkyä,	  sauno-‐
maan,	  syömään	  ja	  ennen	  kaikkea	  vaihtamaan	  kokemuksia.	  Koska	  viime	  vuonna	  
mölkkykisa	  kesti	  ja	  kesti,	  niin	  minun	  piti	  isäntänä	  tehdä	  asialle	  jotakin.	  Kun	  en	  muuta	  
keksinyt,	  voitin	  ylivoimaisesti.	  Antti	  Sakara	  jäi	  kauaksi	  neljän	  pisteen	  päähän.	  Vaikka	  
saunani	  onkin	  lampemme	  paras	  ja	  ainoa,	  niin	  lauteilla	  oli	  tilaa.	  Muuten,	  Satu	  Taruma	  
kannattaa	  kutsua	  mansikka-‐aikaan	  kylään.	  Kiitos	  hänelle	  mansikoista.	  Taas.	  
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Antti	  Marjamäki	  esittelemässä	  Finnfoamista	  tekemäänsä	  kattoa.	  

	   	  

	  
Ja	  koollako	  ei	  muka	  ole	  väliä?	  Antin	  parvenpyydystämisvehje.	  
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Peruskurssin	  päättäjäiset	  
	  
Tiistai-‐iltana	  26.8.2014	  kokoonnuimme	  Rajamäelle	  Kotorantaan.	  Aluksi	  SML:n	  
toiminnanjohtaja	  Heikki	  Vartiainen	  puhui	  meille	  mehiläisalan	  kannattavuudesta.	  	  
Ihan	  kaikista	  asioista	  emme	  olleet	  hänen	  kanssaan	  samaa	  mieltä.	  Hän	  lupasikin	  
seuraavaan	  esitykseen	  laittaa	  kohdan:	  Uudenmaan	  Mehiläishoitajien	  vaatimuksesta	  
vai	  oliko	  se	  pyynnöstä…	  
	  

	  
	  
Huomioitavaa	  oli,	  että	  vain	  yksi	  tämänvuotisista	  peruskurssilaisista	  oli	  paikalla.	  
Onnellisena	  hän	  esitteli	  uuden	  Eloisan	  hunajan.	  Luennon	  ja	  peruskurssin	  päättymi-‐
sen	  juhlinnan	  jälkeen	  söimme	  ja	  saunoimme.	  Alun	  luennolla	  meitä	  oli	  hieman	  yli	  20,	  
saunassa	  jokunen	  vähemmän.	  Suurin	  osa	  kävi	  uimassa.	  Kiitos	  Juha	  Välimäelle	  
järjestelyistä.	  

	  

Tulevia	  tapahtumia	  
Elma-‐messut	  7.	  –	  9.11.2014	  
	  
Olemme	  menossa	  Helsingin	  Messukeskukseen	  mehiläisten	  kanssa	  marraskuussa.	  
Kari	  Ikosella	  on	  jo	  mukavasti	  talkoolaisia	  listallaan,	  mutta	  jos	  välttämättä	  haluat	  
iloiseen	  seuraamme	  kertomaan	  pääasiassa	  helsinkiläisille	  mehiläisistä	  ja	  kaikesta	  
niihin	  liittyvästä,	  ota	  häneen	  rohkeasti	  yhteyttä.	  Aikaisempien	  vuosien	  tapaan	  
käymme	  sitten	  joskus	  kevättalvella	  porukalla	  syömässä.	  
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SML:n	  sadonkorjuuseminaari	  15.11.2014	  Turussa	  
	  
Jottei	  meille	  tulisi	  yhtään	  mehiläisetöntä	  viikonloppua	  marraskuussa,	  SML	  järjestää	  
lauantaina	  15.9.	  sadonkorjuuseminaarin.	  Sunnuntaina	  16.9.	  onkin	  vuorossa	  SML:n	  
syyskokous.	  

	  

Luento	  mesikasveista	  

Tule	  kuuntelemaan	  Tarja	  Ollikan	  luento	  mesikasveista	  lauantaina	  22.11.2014	  klo	  
12.00	  –	  13.00	  Hotelli	  Lepolammelle	  Espooseen.	  

	  

Syyskokous	  2014	  

Aika:	   Lauantai	  22.11.2014	  klo	  13.00	  

Paikka:	  	   Hotelli	  Lepolampi	  Kivilammentie	  1,	  02820	  Espoo	  

Huom!:	   Ensin	  luento,	  sitten	  kokous	  ja	  lopuksi	  vielä…	  

	  

Pikkujoulut	  

Uudenmaan	  mehiläishoitajat	  ry:n	  pikkujoulua	  vietetään	  lauantaina	  22.11.2014	  klo	  
14.00.	  Paikkana	  Hotelli	  Lepolampi.	  

Viime	  vuonna	  aloitimme	  jo	  perinteeksi	  muodostuneen	  Uudenmaan	  paras	  hunaja	  
kilpailun.	  Ota	  siis	  hunajapurkkisi	  mukaan	  muiden	  maisteltavaksi.	  Paras	  hunaja	  pal-‐
kitaan	  kunniakirjalla.	  Viime	  vuonnahan	  tuon	  himoitun	  arvonimen	  sai	  Raija	  ja	  
Raimo	  Kankareen	  hunaja.	  Lisäksi	  mesikasveista	  luennoimassa	  ollut	  Tarja	  Ollikka	  
antaa	  palautetta	  hunajista.	  

Perinteiseen	  tapaan	  Joulupukki	  saapuu	  paikalle.	  Jos	  olet	  ollut	  kiltti	  ja	  varmistaak-‐
sesi	  lahjan,	  tuo	  paketti	  mukanasi.	  Jotain	  pientä	  sopuhintaista	  kaikille	  sopivaa.	  
Koska	  entinen	  pukki	  on	  kesän	  aikana	  hölkkäillyt	  ja	  menettänyt	  pyöreitä	  muoto-‐
jaan,	  hakusessa	  olisi	  uusi	  pukki.	  Olisiko	  sinulla	  tyyliin	  sopiva	  pehmeä	  olomuoto?	  
Ilmoittele	  ajoissa	  sihteerille	  taikka	  puheenjohtajalle.	  
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Ruokalistamme: 

Sinappisilliä   Lasimestarin silliä 

Sitruunasilakoita   Graavilohta 

Savulohta   Maalaismaksapateeta 

Paahtopaistia ja piparjuurismetanaa Punajuuriterriiniä 

Rosollia ja punajuurikermaa  Sienisalaattia 

Vihersalaattia 

Kinkkua ja sinappikastiketta  Lipeäkalaa ja kastiketta 

Luumuja ja herneitä  Lanttulaatikkoa 

Porkkanalaatikkoa   Imellettyä perunalaatikkoa 

Keitetyt perunat 

Joululeipää, voita ja margariinia 

Maito, kotikalja ja vesi  

	  

Pikkujoulusta	  perimme	  aikuisilta	  20,00	  €,	  lapsilta	  10,00	  €.	  	  Ota	  rahat	  mukaan!	  

Ilmoita	  osallistumisestasi	  viimeistään	  tiistaina	  11.11.2014	  
raimo.kankare@kolumbus.fi	  tai	  p.050	  464	  8374	  

	  

Valokuvailta	  

Perinteinen	  valokuvailta	  pidetään	  joku	  tammikuinen	  keskiviikko	  2015	  Helsingissä	  
Sea	  Lifen	  tiloissa.	  Tarkempaa	  tietoa	  tulee	  sähköposteihin.	  Jos	  olet	  kiinnostunut	  eikä	  
sinulla	  ole	  sähköpostia,	  soittele	  jollekin	  johtokunnan	  jäsenelle	  tammikuun	  alussa.	  
	  
	  

Mehiläishoitokurssi	  2015	  

Leena	  Mäki-‐Petäys	  on	  uuden	  peruskurssimme	  kurssivastaava.	  Muuten	  menemme	  
aika	  lailla	  vanhalla	  kaavalla.	  Löytyykö	  Mustialan	  käyneistä	  uusia	  opettajia?	  
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SML:n	  Talvipäivät	  Jyväskylässä	  24.	  -‐	  25.1.2015	  

Talvella	  kun	  ei	  ole	  mitään	  muuta	  tekemistä,	  voi	  lähteä	  samanhenkisten	  seuraan	  
Jyväskylään.	  Kimppakyytejä	  suositellaan.	  
	  

Kokouskutsu	  
	  Asia:	   Syyskokous	  2014	  

Aika:	   Lauantai	  22.11.2014	  klo	  13.00	  

Paikka:	  	   Hotelli	  Lepolampi	  Kivilammentie	  1,	  02820	  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	  vuodelle	  2015	  

6. Vahvistetaan	  vuoden	  2015	  toimintasuunnitelma,	  talousarvio	  

sekä	  päätetään	  liittymis-‐	  ja	  jäsenmaksun	  suuruudesta	  vuodelle	  

2015	  

7. Valitaan	  yhdistyksen	  puheenjohtaja	  kaudelle	  2015	  -‐	  2016	  
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8. Valitaan	  johtokunnan	  	  jäsenet	  ja	  varajäsenet	  erovuoroisten	  tilalle	  

kaudelle	  2015-‐2016	  

9. Valitaan	  kaksi	  toiminnantarkastajaa	  ja	  heille	  kaksi	  varatoiminnan-‐

tarkastajaa	  vuodelle	  2015	  

10. 	  Valitaan	  edustajat	  vuodelle	  2015	  Suomen	  Mehiläishoitajain	  Liiton	  

kokouksiin	  ja	  päätetään	  heille	  maksettavista	  kulukorvauksista	  

11. 	  Muut	  asiat	  

12. 	  Kokouksen	  päättäminen	  

	  

Tervetuloa	  	  

	  

Toimintasuunnitelma	  vuodelle	  2015	  
	  
Uudenmaan	  mehiläishoitajat	  ry.	  
	  
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,	  pölytys	  ja	  kannattavuus	  
	  

Tavoite	   Toimenpiteet	  
Pesämäärän	  lisääminen	  ja	  emojen	  
kasvattaminen	  omaan	  tarpeeseen.	  

Järjestetään	  koulutustilaisuus	  emojen	  
kasvatuksesta.	  

Jäsenmäärän	  lisääminen	   Mehiläishoidon	  peruskurssi	  

Mehiläishoitajien	  lisätulojen	  hankinta	   Pölytyspalvelu	  luento	  ja	  asiasta	  
tiedottaminen	  

	  
2) Hunajan	  kulutus	  

	  
Tavoite	   Toimenpiteet	  
Mehiläistuotteiden	  imagon	  vahvistus	   ”Hunajan	  laatu	  ja	  markkinointi”	  luento	  
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3) Mehiläisten	  terveys,	  hyvinvointi	  ja	  tuottavuus	  

	  
Tavoite	   Toimenpiteet	  
Talvitappioiden	  vähentäminen	   Esikotelomätä	  (EKM)	  seuranta.	  

Varroapunkin	  torjunta	   ”Varroapunkin	  torjunta”	  luento	  

	  
4) Hunajan	  laatu	  

	  
Tavoite	   Toimenpiteet	  
Hoitajat	  osaavat	  kauppakunnostaa	  
laatuvaatimukset	  täyttävää	  hunajaa.	  

Hunajan	  laatukilpailu	  pikkujouluissa.	  
”Mehiläisalan	  hyvän	  käytännön	  ohjeet”	  
luento.	  

	  
5) Nuorisotoiminta	  

	  
Tavoite	   Toimenpiteet	  
Nuorten	  aktivointi	   Yhteistyö	  Siuntion	  partiolaisten	  kanssa	  
	  

6) Yhdistyksen	  muu	  toiminta	  
	  
Tavoite	   Toimenpiteet	  
Yhdistyksen	  toiminnasta	  tiedottaminen	   Mesikkä	  lehti,	  kaksi	  numeroa.	  

www-‐sivujen	  ylläpito	  ja	  	  Facebook	  
päivitykset	  

	  
	  
	  
Yhdistyksen	  tapahtumat	  
	  
Aika	   Tapahtuma	   Huom.	  
	   Mehiläishoidon	  peruskurssi	   	  
	   	  ”Varroapunkin	  torjunta”	  luento	   	  
	   	  ”Pölytyspalvelu”	  luento	   	  
	   ”Hunajan	  laatu	  ja	  markkinointi”	  luento	   	  
	   ”Mehiläisalan	  hyvän	  käytännön	  ohjeet”	  

luento.	  
	  

	   Kevätkokous	   	  
	   Koulutustilaisuus	  emojen	  kasvatuksesta	   	  
	   Kesäretki	   	  
	   Kesäsauna	  jäsenille	   	  
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	   Syyskokous	   	  
	   Pikkujoulu	   	  
	   Hunajan	  laatukilpailu	  pikkujouluissa.	   	  
	   Yhteistapahtumia	  Stadin	  tarhaajien	  

kanssa	  
	  

	  
	   	  
	  

Talousarvio	  2015	  
	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	  Tulot	  
	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  

  

Talous- 
arvio 
2013 

Toteuma 
2013 talous- 

arvio 
2014 

talous- 
arvio 
2015 

 Jäsenmaksut 1 400 1 722,00 2 044 2 000 
 Osinkotulot 120 163,00 120 160 
 Tuki SML:ltä 0 0,00 0 0 
 Varsinaisen toiminnan tulot 3 800 4 504,00 5 500 7 850 
 - Tulot tilaisuuksista 200 60,00 200 2 200 
 - Tulot retkistä 2 000 2 056,00 800 1 750 
 - Tulot myyntitavaroista mm 

kurssilaisten opintomateriaali, 
messumyynti 600 1 068,00 2 500 2 650 

 muut tulot mm messuihin 
osallistuminen 0   1 000   

 - Mehiläiskurssin kurssimaksut 1 000 1 320,00 1 000 1 250 
 

      Yhteensä 5 320 6 389,00 7 664 10 010 
 

      
      Menot 

     

  

talous- 
arvio 
2013 

Toteuma 
2013 talous- 

arvio 
2014 

talous- 
arvio 
2015 

 Varsinaisen toiminnan 
menot 4 600 5 082,04 6 900 10 460 

 - tilaisuudet mm pikkujoulu, 70 
vuotisjuhla 1 000 1 065,65 1 500 4 500 

 - neuvontaillat 200 774,35 500 750 
 - opintomatkat 2 000 2 052,00 800 1 750 
 - kurssitoiminta 300 280,55 500 300 
 - myyntitavarat mm kurssilaisten 

opintomateriaali, messumaksut 700 645,00 1 800 650 
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-  muut toiminnan menot mm 
messuihin osallistuminen 0 60,00 1 000 60 

 - tiedotus- ja julkaisutoiminta 400 204,49 800 2 450 
 - postitusmenot (mm jäsenlehden 

postitus) sisällytetty tiedotudkuluihin 0   0 0 
 

Hallinto- ja kokousmenot 
- kokoukset 
- tilintarkastus 
- SML:n vuosikokousten matkakulut 480 187,05 400 200 

 Muisto- ja lahjaesineet 100 65,50 100 500 
 Arvo-osuustili 20 18,00 20 20 
 Pankin palvelumaksut 120 176,60 160 200 
 Poistot käyttöomaisuudesta   144,98     
 

      Yhteensä 5 320 5 674,17 7 580 11 380 
 

      Tilikauden voitto/tappio 0 714,83 84 -1370 
 

      
 

	  

Jos	  mä	  autan	  sua,	  niin	  autaks	  sä	  mua?	  
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Johtokuntamme	  2014	  
	  

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	  

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

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

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

Leena	  Mäki-‐Petäys	  	   Kirkkonummi	   	   	   040	  702	  6451	  	  
	   	   leena.maki-‐petays	  (at)	  kolumbus.fi	  

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	  

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

	  


