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Puheenjohtajan	  jorinoita	  
Hyvä	  me!	  

Olet	  varmaan	  kuullut,	  e<ä	  me	  suomalaiset	  kulu)mme	  ennätyksellisen	  paljon	  
hunajaa	  edellisellä	  satokaudella	  1.8.2014	  –	  31.7.2015.	  Tilastot	  kertovat,	  e<ä	  söimme	  
uuden	  ennätyksen:	  646	  grammaa!	  Keskiviikkona	  tammikuun	  27.	  päivänä	  sain	  
sähköpos)ini	  SML:n	  työntekijöiden	  tekemän	  )edo<een	  asiasta.	  Seuraavana	  päivänä	  
asia	  oli	  monessa	  sanomalehdessä	  ja	  radiostakin	  kuulin	  asiasta	  pienen	  pätkän.	  
Maamme	  suurimmassa	  lehdessä	  Helsingin	  Sanomissa	  en	  huomannut	  ju<ua	  
ollenkaan.	  

Mu<a	  ketä	  on	  kii<äminen	  asiasta?	  Mielestäni	  meitä.	  Meitä	  kaikkia.	  

Kiitos	  meille	  kaikille	  mehiläistarhaajille,	  jotka	  olemme	  pukeneet	  hoitohaalarin	  
yllemme	  niin	  helteisenä	  kuin	  )hkusateisenakin	  kesäpäivänä	  ja	  au<aneet	  
mehiläisiämme	  tuo<amaan	  hyvää	  suomalaista	  hunajaa.	  

Kiitos	  meille	  kaikille	  mehiläistarhaajille,	  jotka	  olemme	  aamun	  viileydessä	  
pysty<äneet	  myyn)kojumme	  toreilla	  ja	  markkinoilla	  myydäksemme	  mehiläistemme	  
tekemää	  hunajaa.	  Samalla	  olemme	  kertoneet	  mehiläisistä,	  niiden	  suori<aman	  
pölytyksen	  tärkeydestä	  ja	  hunajasta	  ja	  sen	  käy<ötavoista	  asiakkaillemme.	  Olemme	  
ken)es	  jakaneet	  SML:n	  menekinedistämismateriaaliakin	  tarinoinnin	  ohessa.	  

Kiitos	  meille	  kaikille	  mehiläistarhaajille,	  jotka	  olemme	  valjastaneet	  äi)mme,	  isämme,	  
siskomme,	  veljemme,	  kaverimme,	  naapurimme	  ja	  muut	  kylänmiehet	  myymään	  
hunajaamme	  työpaikoillaan	  ja	  eläkeläisten	  kerhoissa.	  Sivukiitos	  tästä	  työstä	  heille.	  

Kiitos	  meille	  kaikille	  mehiläistarhaajille,	  jotka	  olemme	  osallistuneet	  omien	  
paikallisyhdistyksiemme	  toimintaan	  ja	  vieneet	  mehiläismaailman	  ilosanomaa	  
eteenpäin	  koulu<amalla	  uusia	  mehiläistarhaajia	  SML:n	  talvipäiville	  luentosalien	  
penkkejä	  kulu<amaan.	  

Kiitos	  meille	  kaikille,	  jotka	  olemme	  kirjoi<aneet	  ju<uja	  leh)in	  ja	  neYin.	  

Kiitos,	  meitä	  kaikkia	  tarvitaan!	  

Olet	  ehkä	  kuullut,	  e<ä	  lähes	  puolet	  (44	  %,	  282	  g)	  tuosta	  suomalaisten	  käy<ämästä	  
hunajasta	  oli	  ulkolaista.	  Edellisellä	  satokaudella	  tasan	  puolet	  kulutetusta	  hunajasta	  
oli	  ulkolaista	  (50	  %,	  296	  g)!	  Meidän	  kaikkien	  työpanosta	  tarvitaan	  jatkossakin	  
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saadaksemme	  suomalaisen	  hunajan	  osuuden	  kasvamaan!	  Lisäksi	  hieman	  luontoäidin	  
apua…	  

PS.	  Kuinka	  monta	  kiitosta	  sinä	  sait?	  

Tuo	  edellinen	  kirjoitus	  julkaistaneen	  myös	  Mehiläinen	  –lehdessä,	  joka	  ilmestyy	  
samoihin	  aikoihin	  kuin	  tämä	  Mesikkämme.	  	  

Hyvä	  me	  2!	  

Edellisen	  Mesikän	  jälkeen	  valtakunnallisella	  rintamalla	  on	  tapahtunut	  muutama	  
meikäläisiin	  lii<yvä	  posi)ivinen	  ju<u.	  Kajaanissa	  oli	  15.11.2015	  SML:n	  vuosikokous,	  
joka	  valitsi	  meidän	  Janne	  Leimimme	  jatkamaan	  SML:n	  johdossa	  seuraavat	  kaksi	  
vuo<a.	  Samassa	  kokouksessa	  meidän	  Stanislav	  Jas	  valiYin	  johtokuntaan.	  Itse	  pääsin	  
Stanin	  varajäseneksi.	  Molemmissa	  vaaleissa	  viimeiset	  paikat	  arvoYin,	  koska	  
äänimäärät	  menivät	  tasan.	  Huippujännää	  ja	  mielenkiintoista!	  Yhdessä	  
puheenvuorossa	  hieman	  kri)soi)in	  sitä,	  e<ä	  Uudenmaan	  Mehiläishoitajat	  valtaavat	  
koko	  liiton.	  Kri)ikillä	  on	  oikeutuksensa,	  mu<a	  mielestäni	  Janne	  ja	  Stan	  ovat	  miehiä	  
oikeilla	  paikoilla.	  Tuon	  kriiYsen	  kommen)n	  ja	  kommentoijan	  taustoista	  voisi	  sanoa	  
sanan	  jos	  toisenkin,	  mu<a	  olkoon.	  	  

Kajaanin	  kokouksessa	  käsitel)in	  myös	  meidän	  ehdotustamme	  yhdistyksen	  
jäsenmäärään	  sidotuista	  kiin)öpaikoista	  koulu<ajakoulutukseen	  ja	  
kehi<ämisseminaariin.	  Syyskokous	  jäY	  yllä<äen	  asian	  auki	  ja	  siirsi	  päätöksen	  
johtokunnalle.	  Minulla	  oli	  ilo	  ja	  kunnia	  olla	  tuossa	  johtokunnan	  kokouksessa	  Pekka	  
Peltotalon	  varajäsenenä	  paikalla.	  Johtokunta	  pääY,	  e<ä	  alkavaa	  50	  jäsentä	  koh)	  
yhdistys	  saa	  yhden	  paikan	  kyseessä	  oleviin	  )laisuuksiin.	  Enää	  meidän	  ei	  tarvitse	  anoa	  
kaikille	  innokkaille	  peruutuspaikkoja,	  vaan	  voimme	  ilmoi<aa	  neljä	  asioista	  
kiinnostunu<a	  vaiku<amaan	  asioihin.	  SML	  myös	  linjasi,	  e<ä	  ilmoi<autumiset	  tulevat	  
jäsenyhdistyksiltä,	  joten	  kukaan	  ei	  voi	  suoraan	  ilmoi<autua	  )laisuuksiin.	  Kontrolli	  
pysyy	  yhdistysten	  johtokunnilla.	  	  

Jos	  olet	  kiinnostunut	  pääsemään	  kehi<ämisseminaariin	  taikka	  
koulu<ajakoulutuksiin,	  niin	  ota	  yhtey<ä	  yhdistyksemme	  johtokunnan	  jäseniin.	  Nuo	  
paikat	  eivät	  ole	  automaa)oita	  kenellekään,	  ei	  edes	  puheenjohtajalle.	  	  

Pääsin	  vaiku<amaan	  myös	  uuden	  mehiläishoidon	  neuvojan	  valintaan.	  Ari	  Seppälä	  on	  
ollut	  minun	  silmissäni	  aina	  mehiläishoidon	  neuvoja.	  Ihan	  niin	  kuin	  Kekkonen	  oli	  
aikoinaan	  synonyymi	  presiden)lle.	  Arin	  )lalle	  valiYin	  Mari<a	  Mar)kkala,	  meillekin	  
tu<u,	  ekm-‐asioissa	  neuvonut	  tamperelainen.	  Meidän	  peruskurssin	  jokunen	  vuosi	  
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si<en	  käynyt	  Kim	  Jaa)nen	  tuli	  hyväksi	  kakkoseksi.	  Kimin	  tapaamme	  ainakin	  
kevätkokouksemme	  yhteydessä,	  sillä	  hän	  on	  luvannut	  tulla	  kertomaan	  
parvipyydyksestään	  kokousluennollemme.	  Mari<an	  tapaamme,	  kun	  hän	  kesäkuussa	  
tulee	  saneeraamaan	  esikotelomätäisiä	  pesiä	  kanssamme.	  

Tämän	  vuoden	  Talvipäivillä	  oli	  esillä	  tuo	  lähes	  minun	  hanihannu	  olut.	  Teerenpeli-‐
panimon	  panimomestari	  ei	  luvannut	  toimi<aa	  ainakaan	  suoralta	  kädeltä	  
kesäpäivillemme	  paria	  laa)kkoa	  tuota	  hunajaista,	  hieman	  siiderimäistä	  olu<a.	  Ei	  
edes	  mais)aisiksi.	  Pitänee	  olla	  vielä	  uudestaan	  yhteydessä	  panimoon.	  Sain	  kyllä	  
vihjeen	  toisesta	  pienpanimosta,	  joka	  saa<aisi	  panna	  meille	  erän	  hunajaolu<a.	  Siitä	  
joutuisi	  kylläkin	  maksamaan	  jotakin,	  mikä	  kuulostaa	  pihistä	  mehiläistarhaajasta	  aika	  
kohtuu<omalta.	  

Ja	  muita	  jorinoita	  

Jossain	  puuskassani	  lähe)n	  sähköpos)tse	  meille	  hyvän	  joulun	  toivotuksen.	  Yllä<ävän	  
mukavalta	  tuntui	  saada	  kymmenkunta	  vastausta.	  Kiitos	  niistä.	  Erityiskiitoksen	  
ansaitsee	  Satu	  Taruma,	  joka	  muisteli	  lämpimin	  sanoin	  historiikkiamme.	  

Jos	  et	  saanut	  joulutervehdystä	  taikka	  muistutusta	  tammikuisesta	  valokuvaillasta	  
taikka	  helmikuisesta	  pölytysseminaarista,	  tarkista	  SML:n	  toimistolta,	  onko	  heillä	  
sinun	  sähköpos)osoite<asi?	  Ja	  onko	  se	  kirjoite<u	  oikein.	  Toki	  voimme	  tehdä	  sen	  
sihteerimme	  Raimonkin	  kanssa,	  mu<a	  ainakin	  Raimolla	  on	  ollut	  aika	  kiireinen	  vuosi	  
syn<äreidemme,	  toimintakertomuksen	  ja	  sääntömuutosten	  yms.	  papereiden	  kanssa	  
värkätessä.	  

Teitä	  en	  ole	  saanut	  kiinni:	  Mikaela	  Keski-‐Honkola,	  Kari	  Loppukaarre,	  Kari	  Piho,	  Ando	  
Ku)smaa	  ja	  Sirkka	  Leh).	  

Lisäksi	  joukossamme	  on	  vielä	  aika	  monta,	  joilla	  ei	  ole	  sähköpos)a	  tai	  jotka	  eivät	  ole	  
antaneet	  sähköpos)osoite<aan	  käy<öömme.	  Vaikka	  olenkin	  50+,	  niin	  olen	  
tykästynyt	  	  sähköpos)in.	  Se	  on	  niin	  nopea	  ja	  tarkka	  ja	  halpa.	  
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Jorinaa	  hunajan	  hinnasta	  

Joskus	  tuntuu,	  e<ä	  joku	  toinen	  myy	  hunajaansa	  liian	  halvalla.	  Joskus	  taas	  ihme<elen,	  
e<ä	  kuka	  hullu	  ostaa	  noin	  kallista	  hunajaa.	  Olo	  on	  nyt	  hieman	  nolo.	  Olen	  joutunut	  
poh)maan,	  myynkö	  liian	  halvalla.	  Täällä	  Lohjalla	  avaYin	  uudestaan	  
suoramyyn)kauppa.	  Joskus	  muinoin	  siellä	  oli	  hunajiani	  myynnissä,	  kyläläiset	  kun	  
pi)vät	  kauppaa.	  No	  mehiläisilleni	  kävi	  miten	  kävi,	  hyllypaikka	  siirtyi	  muille.	  Tämä	  uusi	  
kauppias	  oY	  minuun	  yhtey<ä.	  SoviYin,	  e<ä	  tuon	  hunajani	  hyllyyn.	  Koska	  hunajiani	  
on	  myös	  isomman	  ketjun	  hyllyillä	  täällä	  Lohjalla,	  aja<elin	  pyytää	  uudelta	  kauppiaalta	  
saman	  hinnan	  kuin	  isostakin	  ketjusta.	  Hän	  si<en	  lai<aisi	  oman	  provikkansa	  siihen	  
päälle.	  Nyt	  tuossa	  pikkuliikkeessä	  hunajapurkkini	  maksaa	  19	  senYä	  vähemmän	  kuin	  
isoissa	  kaupoissa.	  	  

Kun	  vein	  hunajiani	  ekan	  kerran	  tähän	  pikkukauppaan,	  sinne	  oli	  tullut	  myös	  toisen	  
tarhaajan,	  meidän	  jäsenemme,	  hunajapurkit.	  Aja<elin,	  e<ä	  ok,	  seuraillaan,	  miten	  
tavara	  liikkuu.	  Kauppias	  hinnoi<eli	  minun	  hunajani	  halvemmaksi	  kuin	  tuon	  toisen	  
hunajat.	  Meni	  muutama	  viikko	  ja	  sen	  toisen	  purkit	  poistuivat	  hyllystä.	  Pieni	  kauppa,	  
pienet	  ympyrät,	  pieni	  tavarankierto	  –	  ja	  toinen	  eli	  minun	  halvempi	  hunajani.	  

Yritän	  tällä	  kirjoituksella	  seli<ää,	  e<ä	  en	  tarkoituksella	  kilpaillut	  sitä	  toista	  ulos	  
kaupasta.	  Otan	  kaikilta	  hunajaani	  väli<äviltä	  kaupoilta	  saman	  hinnan.	  Kauppias	  o<aa	  
mitä	  o<aa.	  Tuo	  minun	  saamani	  hinta	  on	  mielestäni	  aika	  ok.	  Tiedän	  yhden	  kaverin	  
tästä	  läheltä,	  joka	  saa	  yli	  20	  senYä	  /	  purkki	  vähemmän	  kuin	  minä	  ja	  sil)	  hänen	  
hunajansa	  maksaa	  kaupan	  hyllyllä	  yli	  50	  senYä	  enemmän	  kuin	  minun	  hunajani.	  
Myönnän	  keskustelevani	  muutaman	  kaverin	  kanssa	  vuosi<ain	  siitä,	  mitä	  he	  pyytävät	  
kaupoilta	  hunajastaan.	  Hunajani	  ei	  ole	  kalleinta	  mu<ei	  halvintakaan.	  Loppuhinta	  on	  
suunnilleen	  se,	  minkä	  olisin	  itsekin	  valmis	  maksamaan	  hunajapurkista,	  jos	  sitä	  
joutuisin	  kaupasta	  ostamaan.	  	  

Pitopaikkarekisterin	  koordinaateista	  

Viime	  viikolla	  ju<elin	  Timo	  Peltoniemen	  kanssa	  pitopaikkarekisteri-‐ilmoituksen	  
täy<ämisestä.	  Kuluvana	  vuonna	  kun	  ei	  saa	  val)olta	  talveu<amistukea,	  jollei	  ole	  
ilmoi<autunut	  Eviralle	  kyseiseen	  rekisteriin.	  Itselläni	  oli	  ongelmia	  oikeiden	  
koordinaaYen	  lai<amisessa	  hakemukseen.	  Lopulta	  maaseutuasiamies	  pyysi	  minulta	  
kartan,	  johon	  olin	  merkannut	  tarhapaikat.	  Hän	  si<en	  kaivoi	  oikeat	  koordinaa)t.	  Timo	  
oli	  löytänyt	  ratkaisun	  tähän	  koordinaaYongelmaan.	  Tässä	  hänen	  vies)nsä:	  
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Hei  
Kiitos	  neuvoista	  pitopaikkarekisterin	  ilmoituksen	  täy<ämisessä.	  Sen	  
koordinaaYasian	  juuret	  juontavat	  kar<aprojek)oihin.	  Maapallo	  kun	  on	  pyöreä	  ja	  
kar<a	  suora	  paperi,	  niin	  on	  pääte<y	  millaista	  projek)ota	  käytetään,	  kun	  tehdään	  
kar<aa.	  Säilytetäänkö	  alueiden	  muoto	  vai	  pinta-‐ala?	  Paha	  homma	  siinä	  on	  se,	  e<ä	  
käyte<yä	  standardia	  on	  muute<u.	  Kansalaisen	  kar<apaikka	  antaa	  automaaYses)	  
uuden	  standardin	  mukaisen	  koordinaa)t.	  Mu<a	  minulle	  jäi	  soimaan	  korvaan,	  e<ä	  
puhuit	  jotain	  KKJ	  koordinaa)sta.	  Se	  on	  vanha	  väistyvä	  järjestelmä,	  jota	  käy<äen	  
vanhat	  kartat	  oli	  tehty.	  Pi)kö	  maaseutuasiamiehelle	  toimi<aa	  KKJ	  koordinaa)t?  
 
Joka	  tapauksessa	  haluaisin	  tuoda	  yhdistyksen	  jäsenille	  )edoksi	  sen,	  e<ä	  kanna<aisi	  
lope<aa	  kansalaisen	  kar<apaikkan	  käy<ö,	  koska	  se	  on	  kankea	  vanhanaikainen	  
sovellus.	  Ainakin	  Android	  älypuhelimeen	  on	  saatavissa	  erinomainen	  ilmainen	  
kar<aselain	  Google-‐kaupasta,	  jonka	  nimi	  on	  'maastokartat'.	  Sen	  asetuksista	  voi	  
säätää	  käy<öön	  halu<u	  koordinaa)sto	  ja	  siihen	  voi	  ase<aa	  näppärillä	  sormilla	  
täpytellen	  kar<amerkkejä	  niin,	  e<ä	  saa	  hienon	  lii<een	  vaikkapa	  
maataloustukianomukseen.  
Terveisin 
Timo	  Peltoniemi	  

Timon	  kanssa	  vielä	  jutel)in	  asiasta.	  Hän	  epäili,	  e<ä	  tuon	  maastokartat	  –nimisen	  
sovelluksen	  saisi	  myös	  table<eihin,	  jollainen	  itsellänikin	  on	  an)ikkisen	  puhelimen	  
rinnalla.	  

Tapahtumarapor<eja:	  

Uudenmaan	  paras	  hunaja	  2015	  

Perinteises)	  pidimme	  syyskokouksen	  jälkeen	  pikkujoulujen	  ohessa	  Uudenmaan	  
paras	  hunaja	  –kilpailun.	  Tällä	  kertaa	  saimme	  maisteltavaksemme	  10	  hunajanäyte<ä.	  
Olen	  aina	  vängännyt,	  e<ä	  täällä	  Uudellamaalla	  ei	  saa	  hunajaa,	  joka	  pysyy	  pitkään	  
juoksevana.	  Tiaisen	  pariskunnan	  hunaja	  Karjalohjalta	  oli	  ainakin	  marraskuussa	  vielä	  
juoksevassa	  olomuodossa.	  Keinästen	  toinen	  hunajanäyte	  oli	  kanervahunajaa,	  tuota	  
linkoojan	  kauhua.	  Kiurujen	  hunaja	  oli	  Vantaan	  kaupungin	  lehmushunajaa	  ja	  Susanna	  
Val)n	  hunaja	  oli	  Kiuruvedeltä	  saakka	  hae<ua	  metsähunajaa.	  Muut	  näy<eet	  olivat	  
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muistaakseni	  normaalia	  eteläsuomalaista	  monikukkahunajaa.	  Omasta	  mielestäni	  
kisan	  mielenkiintoisin	  vaihe	  oli	  juuri	  tämä	  hunajien	  alkuperän	  esi<ely.	  

Kilpailu	  oli	  poikkeuksellisen	  tasainen.	  Voi<ajan	  ratkaisi	  viimeinen	  kisalippu,	  joka	  
palauteYin	  kisan	  viime	  hetkillä	  tulospalveluun.	  Kisajärjestäjän	  muutamaan	  kertaan	  
sekoiltua	  laskuissaan	  ja	  sanoissaan	  yleisökin	  sai	  )etää	  tulokset,	  jotka	  kolmen	  
tarkistuslaskennan	  jälkeen	  jäivät	  voimaan:	  

	   1.	  Paula	  ja	  Olli	  Kiuru,	  25	  piste<ä	  

	   2.	  Susanna	  ValY,	  24	  piste<ä	  

	   3.	  Raija	  ja	  Raimo	  Kankare,	  21	  piste<ä	  

SML:n	  hunajakilpailuissa	  kunniakirjoja	  kahmineen	  Helena	  Saatsin	  hunaja	  jäin	  
Kankareiden	  hunajasta	  pisteen	  ja	  Keinästen,	  Tiaisten	  ja	  Hakaloiden	  hunajat	  
puolestaan	  Helenasta	  pisteen.	  Keinästen	  kanervahunaja	  ei	  ollut	  maistelijoiden	  
mieleen,	  vaikka	  jotkut	  siitä	  maksavatkin	  huoma<avas)	  enemmän	  kuin	  ns.	  tavallisesta	  
hunajasta.	  Kuten	  aikaisempinakin	  vuosina	  kaikki	  kilpailuun	  tuodut	  hunajanäy<eet	  
saivat	  ääniä.	  Ensi	  syksynä	  Kiurujen	  hunaja	  edustaa	  yhdistystämme	  SML:n	  
hunajakilpailussa	  paikallisyhdistysten	  paras	  hunaja	  –sarjassa.	  

Valokuvailta	  ja	  luento	  mehiläispesän	  mi<auslai<eista	  

Torstai-‐iltana	  21.	  tammikuuta	  2016	  kokoonnuimme	  kahvi<elemaan,	  katsomaan	  
valokuvia	  ja	  kuuntelemaan	  luentoa	  Nummelan	  Kaarikeskukseen.	  Tarjoiluista	  ja	  
valokuvista	  en	  sen	  enempää	  muistele,	  mu<a	  vuodesta	  1957	  mehiläisiä	  tarhanneen	  
Risto	  KuiYsen	  luennosta	  hieman	  enemmän.	  

Risto	  on	  Seppo	  Haapamäen	  kanssa	  kehitellyt	  mi<auslai<eita	  jo	  useamman	  vuoden	  
ajan	  mehiläistarhauksen	  kehi<ämiseksi.	  He	  halusivat	  mi<auksiin	  perustuvaa	  )etoa	  
mehiläisten	  toiminnasta.	  Tämä	  )eto	  pi)	  saada	  automaaYses)	  ja	  mieluiten	  
graafises)	  esite<ynä.	  Heidän	  kehi<ämänsä	  palvelu	  lähe<ää	  automaaYses)	  aamulla	  
tarhaajan	  sähköpos)in	  vies)n,	  jossa	  on	  keskeisimmät	  )edot	  edellisen	  päivän	  
mi<auksista.	  Karjalohja	  ja	  Keuruu	  ovat	  heidän	  nykyiset	  pääpaikkansa.	  

Heillä	  on	  käytössään	  kevytpesät,	  sillä	  puupesä	  imee	  kosteu<a	  eikä	  painolukemiin	  siis	  
voi	  luo<aa.	  Tarkkuus	  kärsii.	  Painon	  lisäksi	  heidän	  lai<eensa	  mi<aavat	  pesän	  
ulkopuolelta	  lämpö)laa,	  suhteellista	  kosteu<a	  ja	  	  valoisuu<a	  (kirkas	  /	  pilvinen).	  
Pesän	  sisällä	  on	  1	  –	  2	  lämpömi<aria	  ja	  äänianturi.	  Lai<eet	  ovat	  luonnollises)	  
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säänkestäviä.	  Nykyään	  niissä	  on	  aurinkokennolataus.	  Kamera	  olisi	  kuulemma	  kiva,	  
mu<a	  se	  tuo<aisi	  niin	  paljon	  dataa,	  e<ä	  sen	  siirtämisessä	  tulisi	  ongelmia.	  	  

Mi<aus)heys	  voidaan	  säätää	  monella	  tavalla,	  )heimmillään	  jopa	  5	  minuu)n	  välein.	  
Myös	  kerran	  vuorokaudessa	  onnistuu.	  Koska	  mehiläinen	  painaa	  0,1	  g,	  niin	  aamulla	  
10	  g	  muutos	  painossa	  tarkoi<aa	  100	  mehiläisen	  siirtymistä	  pois	  pesästä	  töihin.	  

Pesän	  sisälämpö)laa	  seuratessaan	  he	  ovat	  huomanneet,	  e<ä	  kuoleva	  punkkinen	  
pesä	  yri<ää	  sikiöidä	  loppuun	  as)	  eli	  lämpö)la	  pesässä	  on	  korkealla.	  Me	  kaikki,	  joilla	  
pesiä	  on	  kuollut	  punkkien	  takia,	  olemme	  löytäneet	  pesistämme	  pei<osikiöitä.	  
Havaintomme	  tukevat	  Riston	  ja	  Sepon	  tekemiä	  mi<auksia.	  

Seuratessaan	  ulkoilman	  lämpö)lan	  ja	  suhteellisen	  kosteuden	  sekä	  pesän	  painon	  
muutoksia,	  he	  ovat	  huomanneet,	  e<ä	  mehiläiset	  tulevat	  ko)in	  ennen	  kuin	  sade	  
alkaa.	  Vastaavas)	  pesistä	  lähdetään	  töihin	  jo	  sateen	  loppuvaiheessa.	  Mehiläinen	  
ais)i	  sään	  vaihtelut	  herkemmin	  kuin	  me.	  

Risto	  ja	  Seppo	  ovat	  huomanneet,	  e<ä	  kun	  päivälämpö)la	  nousee	  yli	  +	  18	  °C,	  niin	  
meden	  tulo	  pesään	  alkaa.	  Kun	  lämpö)la	  nousee	  yli	  +	  28°C,	  niin	  meden	  tulo	  loppuu.	  
Eri	  mesikasveilla	  nuo	  arvot	  saa<avat	  vaihdella.	  Kuka	  tutkisi?	  

Heidän	  havaintoihinsa	  kuuluu	  myös	  se,	  e<ä	  krainilaiset	  lähtevät	  kylmällä	  kelillä	  
töihin.	  Eri	  asia	  on	  se,	  e<ä	  onko	  siitä	  mitään	  hyötyä.	  Ovatko	  kasvit	  valmiina?	  
Omenanviljelijät	  tuovat	  maahan	  kimalaisia	  pöly<ämään	  omenapuitansa.	  Kimalaiset	  
lentävät	  kylmällä,	  mu<a	  ovatko	  omenapuut	  valmiina?	  	  

Risto	  ja	  Seppo	  ovat	  huomanneet,	  e<ä	  painokäyrä	  )ppuu	  selväs)	  
oksaalihappo)putuksen	  jälkeen.	  Mikä	  on	  syynä?	  Kasvaako	  ruuankulutus,	  kun	  
talvipallo	  hajoaa	  ja	  mehiläiset	  innostuvat	  liikkumaan	  ja	  syömään?	  Kuoleeko	  porukkaa	  
happoon?	  

Kaikkien	  näiden	  mi<austen	  tavoi<eena	  on	  oikein	  ajoite<ujen	  hoitotoimien	  
tekeminen.	  Nyt	  talvella	  toinen	  hänen	  omista	  mi<apesistään	  on	  hiljentynyt.	  Sen	  
kertoo	  äänianturi.	  Pesä	  on	  siis	  kuollut.	  Keskustelua	  heräY	  se,	  e<ä	  halutaanko	  
)poi<ain	  )etää	  pesien	  kuolema	  vai	  otetaanko	  )eto	  pesäkuolemista	  kerralla	  keväällä,	  
kun	  niihin	  kurkataan	  ekan	  kerran.	  Mitään	  ei	  kuitenkaan	  ole	  tehtävissä.	  

Nyky)lanne	  heidän	  mi<ausfirmallaan	  BeeBienen	  Oy:llä	  on	  se,	  e<ä	  8	  paikkakunnalla	  
on	  yhteensä	  11	  mi<auspesää.	  Yksi	  suuri	  asiakas	  on	  Hunajayhtymä.	  Juha	  Välimäen	  
ilkivaltaa	  kokenut	  lai<eisto	  oli	  yksi	  näistä.	  Kuka	  tahansa	  meistä	  tavallisista	  
mehiläistarhaajista	  voi	  )lata	  oman	  lai<eiston	  taikka	  tarkemmin	  sovi<avan	  palvelun.	  
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Järjestelmä	  maksaa	  1200	  –	  1500	  €,	  minkä	  lisäksi	  tulee	  muutaman	  kympin	  
palvelumaksu	  kuukaudessa.	  	  

Luento	  heräY	  monia	  kysymyksiä,	  joita	  ripo<elin	  muis)inpanoissani	  sinne	  tänne.	  
Riston	  toiveena	  on,	  e<ä	  joku	  alkaisi	  ihan	  oikeas)	  käy<ämään	  heidän	  keräämäänsä	  
dataa	  tutkimuksissaan.	  Tavallinen	  tarhaaja	  hukkuu	  )edon	  tulvaan.	  Toki	  
mielenkiintoista	  olisi	  tutkailla	  eri	  rotujen	  ja	  mehiläiskantojen	  ominaisuuksia	  noiden	  
taulukoiden	  avulla.	  Mu<a	  tosiaan,	  niihin	  tutkimuksiin	  tarvi<aisiin	  ihan	  oikea	  
tutkijatyyppi.	  Ei	  mikään	  luokanope<aja-‐mehiläistappaja.	  

NeYkauppa	  ja	  vanha	  jäärä...	  

Olen	  ken)es	  profiloitunut	  aavistuksen	  neYvastaiseksi.	  Muutama	  päivä	  si<en	  minulle	  
kaupitel)in	  mahdollisuu<a	  lii<yä	  kännykkäkauppaketjuun.	  Koska	  olen	  tällainen	  jäärä,	  
	  en	  innostunut	  	  -‐	  vielä	  ainakaan.	  Aja<elin,	  e<ä	  ken)es	  joku	  muu	  meistä	  haluaisi	  
myydä	  hunajaa	  kännyn	  avulla.	  Siksi	  pyysin,	  e<ä	  Katja	  Rasi	  tekisi	  mainoksen	  
lehteemme.	  	  Katja	  on	  varmas)	  hyvä	  tyyppi,	  koska	  hänen	  vanhemmillaan	  on	  
mehiläisiä.	  Katjan	  mainos	  sivulla	  18	  
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Tulevia	  tapahtumia 

7.3.	  klo	  18.00	  -‐	  20.00	  luento	  pergan,	  siitepölyn,	  propoliksen	  ja	  kennohunajan	  
tuo<amisesta	  ja	  kauppakunnostamista	  pidetään	  Mesikämmenen	  )loissa	  
(Evitskogin)e	  865,	  02550	  Evitskog).	  Ennakkoilmoi<autumista	  ei	  tarvita.	  

2.	  –	  3.4.	  on	  SML:n	  kehi<ämisseminaari	  jossain.	  Oletko	  kiinnostunut	  menemään	  
yhdistyksemme	  mandaa)lla	  paikalle	  kehi<ämään	  tätä	  yhteistä	  alaamme?	  
Ilmoi<audu	  johtokunnan	  jäsenille.	  

7.4.	  yhdistyksemme	  kevätkokous.	  Siitä	  toisaalla	  tässä	  lehdessä.	  

23.4.	  on	  yhdistyksemme	  kevätretki	  meidän	  omien	  palveluntarjoajien	  luokse.	  Siitä	  
toisaalla	  tässä	  lehdessä.	  

18.	  –	  20.5.	  teemme	  stadilaisten	  kanssa	  retken	  Viroon.	  Siitä	  toisaalla	  tässä	  lehdessä.	  

Kesäkuun	  alussa	  meillä	  on	  taas	  tarkoitus	  tarkistella	  mahdollises)	  esikotelomätäisiä	  
pesiä	  ja	  harjoitella	  niiden	  saneeraaminen.	  Paikka	  ja	  aika	  ovat	  vielä	  hakusessa,	  mu<a	  
sähköpos)vies)<ely	  pelaa,	  kun	  )edämme	  tarkemmin.	  Sähköpos)<omat	  kyselevät	  
kavereiltaan.	  

Tiedoksi	  myös,	  e<ä	  SML	  on	  suunnitellut	  pitävänsä	  emonkasvatuskurssin	  pe	  –	  la	  17.	  -‐	  
18.6.	  Kirkkonummella.	  SML	  ilmoi<anee	  tarkemmin	  kunhan	  yksityiskohdat	  
valmistuvat.	  	  

Lauantaina	  heinäkuun	  2.	  päivä	  kokoonnumme	  toivo<avas)	  ilman	  sateenvarjoja	  
Hannun	  luokse	  vie<ämään	  kesäpäivää	  yhdessä.	  Yhteinen	  päivämme	  alkaa	  klo	  14.	  
Ohjelmassa	  on	  keskustelua	  hunajan	  kosteudesta,	  kosteusmi<areista	  ja	  
toimenpiteistä,	  joita	  voi	  yri<ää,	  jos	  hunaja	  on	  liian	  kosteata.	  Pakollinen	  yhdistyksen	  
mölkkymestaruuskisa,	  lampisauna,	  kahvit	  ja	  saunamakkara	  salaa)lla	  ovat	  myös	  
ohjelmassa.	  Ilmoi<autukaa	  viimeistään	  keskiviikkona	  29.6.	  joko	  puhelimitse	  050	  339	  
4958	  taikka	  sähköpos)tse	  hani-‐hannu	  at	  luukku.com.	  PS.	  Älkää	  tuoko	  sadepilviä	  
mukanne.	  
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Mehiläiskurssi	  2016	  

6.	  ja	  7.2.	  aloiYvat	  uudet	  tulevat	  tarhaajat	  opintonsa.	  
Kurssille	  ilmoi<autuneita	  on	  yli	  50	  ja	  siksi	  
ope<ajat	  pääYvät	  jakaa	  ryhmän	  kahteen	  osaan	  tänä	  vuonna.	  
Jokainen	  on	  iloinen	  kurssimme	  saamasta	  huomiosta	  sekä	  siitä	  
e<ä	  meillä	  on	  uusia	  ope<ajia.	  Kiitos	  heille.	  

Kurssilla	  käydään	  läpi	  koko	  mehiläishoidon	  kirjo.	  Teoria-‐	  
tunteja	  on	  viitenä	  viikonloppuna	  ja	  tarhakäyntejä	  on	  kahdeksan.	  
Oppia	  siis	  saa.	  Kaiken	  kruunaa	  Hannun	  mölkkykisa	  2.7..	  
Myös	  te	  jo	  tarhanneet	  ole<e	  sinne	  tervetulleita	  vaihtamaan	  kokemuksia	  yms.	  
Kurssejamme	  pidetään	  mm.	  Mynterlässä,	  Pusulassa,	  Evitskogissa,	  Mäntsälässä	  
jne.,	  eli	  ko)seutumatkailu	  avartaa	  kurssilaisten	  mieliä.	  

Jos	  haluat	  tutustua	  kurssiaiheisiin	  lähemmin,	  niin	  sisältö	  ja	  
aikataulut	  löytyvät	  neYsivuiltamme.	  

Leena	  M-‐P	  

Par)oterveisiä	  Sipoosta,	  
Sipoossa	  toimiva	  par)olippukunta	  Puskapar)olaiset	  ry	  käynnistää	  osana	  toimintaansa	  
mehiläisten	  hoidon	  opastusta	  nuorille	  keväällä	  2016.	  Tästä	  iso	  kiitos	  kuuluu	  Uudenmaan	  
Mehiläishoitajat	  ry:lle	  ja	  Lohjan	  suuntaan	  pesien	  lahjoi<ajalle.	  	  

Syksyllä	  2014	  )edustelimme	  olisiko	  Uudenmaan	  mehiläishoitajilla	  lahjoi<aa	  
mehiläispesää	  Puskapar)olaiselle	  nuorisotoimintaan.	  Tuolloin	  tähän	  ei	  ollut	  
mahdollisuu<a,	  mu<a	  marraskuussa	  2015	  Puskapar)olaisille	  tarjoYin	  lahjoituksena	  
Uudenmaan	  Mehiläishoitajien	  välityksellä	  kolmea	  pesää	  nuorisotoimintaan.	  Tartuimme	  
saman	  )en	  tarjoukseen	  ja	  jo	  saman	  viikon	  aikana	  pesät	  oli	  sijoite<una	  
Puskapar)olaisten	  toimi)lojen	  vieressä	  olevan	  niityn	  laidalle.	  	  

Pesien	  saan)	  mahdollis)	  mehiläisiin	  keski<yvän	  uuden	  ryhmän	  suunni<elun	  eteenpäin	  
viemisen.	  Ryhmä	  kooYin	  12-‐18	  vuo)aista	  nuorista,	  jotka	  lähtevät	  tutustumaan	  
mehiläisten	  hoitoon.	  Tähän	  mennessä	  ryhmään	  on	  ilmoi<autunut	  6	  poikaa,	  kun	  
ryhmään	  mahtuu	  enintään	  8	  henkilöä.	  

Helmikuun	  lopussa	  hiihtolomien	  jälkeen	  aloitamme	  ryhmän	  toiminnan.	  Ainakin	  alussa	  
on	  tarkoitus	  kokoontua	  2-‐3	  viikon	  välein.	  Kokoontumiset	  tulevat	  olemaan	  tunnin	  
kestoisia,	  jona	  aikana	  teoriaosuuden	  jälkeen	  menemme	  suori<amaan	  tarkastuskäynnin	  
pesillä.	  	  
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Jos	  pesien	  talveh)minen	  onnistuu	  hyvin,	  niin	  osa	  puskapar)olaisten	  pesistä	  tulee	  
olemaan	  tulevana	  kesänä	  luomumansikka)lalla	  mansikkapellon	  laidalla	  pölytystyössä	  ja	  
torjumassa	  harmaahome<a.	  Kesällä	  on	  tarkoitus	  käydä	  ryhmän	  kanssa	  tutustumassa	  
pölytykseen.	  Matkaa	  majalta	  luomu)lalle	  on	  19	  km	  suuntaansa,	  joten	  kovin	  usein	  emme	  
siellä	  voi	  ryhmänä	  käydä.	  	  

Par)omajan	  läheisyyteen	  sijoitetut	  pesät	  toimivat	  opetuspesinä,	  joiden	  avulla	  
opiskellaan	  ja	  tutustutaan	  mehiläisten	  hoitoon.	  Elokuussa	  pidetään	  viikonloppuretki,	  
jonka	  aikana	  lingotaan	  ja	  siivilöidään	  hunaja,	  aloitetaan	  hunajan	  kiteytys	  sekä	  sulatetaan	  
romuvahat	  vahakakuiksi.	  	  

Mehiläiset	  ovat	  saaneet	  paljon	  kiinnostusta	  osakseen	  ja	  hunaja	  tullaan	  käy<ämään	  
lippukunnan	  varainkeruuseen.	  	  	  

Oheinen	  kuva	  on	  käyty	  o<amassa	  31.1.2016.	  Tuolloin	  pesillä	  käytäessä	  mehiläisiä	  oli	  
puhdistuslennolla,	  joten	  tammikuun	  pakkasista	  oli	  selvi<y.	  Laitan	  tulemaan	  lisää	  )etoa	  
ryhmän	  toiminnan	  
käynnistymisestä	  ja	  
toiminnan	  etenemisestä	  
kevään	  ja	  kesän	  aikana.	  	  

Terveisin,	  

Kaj	  Sojakka	  

mehiläisryhmän	  vetäjä	  

Puskapar)olaiset	  ry	  	  

Puskapar)olaiset	  ry	  lyhyes):	  

Puskapar)olaiset	  ry	  on	  vuoden	  2004	  tammikuussa	  peruste<u	  erähenkinen	  
par)olippukunta.	  Vaikka	  lippukunnan	  ko)paikkana	  on	  Sipoo,	  asuu	  sen	  jäseniä	  myös	  
muualla.	  
PSKP	  perusteYin	  vuonna	  2004	  vaeltajalippukunnaksi,	  jonka	  jäsenet	  olivat	  yli	  15-‐
vuo)aita.	  	  
Suomen	  Par)olaisten	  ohjelmauudistuksen	  myötä	  PSKP	  muuteYin	  vuonna	  2011	  
yleislippukunnaksi	  ja	  tuolloin	  PSKP	  aloiY	  toiminnan	  nuoremmille	  ikäkausille	  
Söderkullassa,	  Etelä-‐Sipoossa,	  jossa	  suomenkielistä	  par)otoimintaa	  ei	  ollut.	  	  

www.puskapar)olaiset.fi	  
h<ps://www.facebook.com/Puskapar)olaiset	  
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Par)oleiri	  Roihu	  
(WANTED)	  

Sunnuntaina	  24.7.2016	  Järjestetään	  Evolla	  par)olaisten	  suurleiri	  Roihu.	  Leirillä	  on	  n	  
16000	  osano<ajaa	  ja	  kyseisenä	  päivänä	  joka	  on	  vierailupäivä	  väkimäärä	  voi	  nousta	  
30000:en.	  Leirillä	  olisi	  tuona	  päivänä	  tarkoitus	  esitellä	  mehiläishoitoa,	  ei	  niinkään	  
yksityiskohtaises)	  ja	  syventyen	  jokaiselle,	  vaan	  lähinnä	  ylsies)	  tarjota	  halukkaille	  
nopea	  katsaus	  aiheeseen.	  	  
ETSIMME	  muutamia	  vapaaehtoisia	  ja	  muutamia	  lasipesiä,	  sekä	  tyhjiä	  pesiä	  ym	  
kalustoa.	  näiden	  kohdatessa	  Evolla,	  voisi	  tämä	  muodostuva	  "lippukunta"	  esitellä	  
mehiläishoitoa	  leiriolosuhteissa.	  
Jos	  sinulla	  on	  aikaa,	  seikkaulumieltä	  ja	  par)ohenkeä,	  	  
niin	  ilmoi<audu	  Kari	  Ikoselle	  040	  7591314,	  hennele.linnava@gmail.com	  

Hyvä tuotantotapa mehiläistarhauksessa

Syyskokouksen yhteydessä olin lupautunut luennoimaan aiheesta Hyvän 
käytännön ohjeista mehiläistarhauksessa ja niin teinkin teknisten 
alkuhankaluuksien jälkeen. Ohjeet perustuvat lakeihin, asetuksiin, sekä alan 
näkemykseen hyvästä tuotantotavasta. Ohjeissa käsitellään toimintaa 
mehiläistarhoilla sekä hunajan käsittely- ja varastotiloissa. Osa ohjeista  on 
aika  itsestäänselviä, kuten käsienpesu WC käynnin jälkeen,  mutta osa 
perustuu määräyksiin ja sopimuksiin, kuten esim pakkausmerkinnät ja 
varastointi. 
"Luennolla" kävimme keskustellen läpi nämä ohjeet, jotka löytyvät SML:n 
sivuilta kohdasta Mehiläishoitajille- materiaalisalkku. Keskustelu oli varsin 
yksimielistä ja rakentavaa. Suosittelen lukemaan ohjeet, jos et ole lukenut, 
eikä kertauskaan tee pahaa.

Teemu
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EESTIN	  MATKA	  18-‐20.5	  2016	  

Stadin	  Tarhaajat	  ja	  hunajafrendit	  järjestää	  yhdessä	  Uudenmaan	  
Mehiläishoitajien	  kanssa	  kevätretken	  Ees)in.	  
Matka	  suuntautuu	  Saarenmaalle,	  Hiidenmaalle	  sekä	  lopuksi	  
Tyrin	  kukkamarkkinoille.	  

Ohjelma:	  
Lähtö	  18.5	  klo	  7.30	  Helsingistä	  (Tallink	  Länsisatama	  
aamiainen	  kuuluu	  matkaan).	  Tallinnassa	  klo	  9,30	  ja	  lähtö	  
koh)	  Saarenmaata.	  	  
Saarenmaalla	  yksi	  mehiläispaikka	  ja	  tutustumista	  Saarenmaan	  
nähtävyyksiin.	  Iltalautalla	  Saarenmaalta	  Hiidenmaalle	  jossa	  
yöpyminen.	  
19.5	  	  tutustuminen	  Hiidenmaan	  mehiläishoitajien	  tarhoihin	  
sekä	  Hiidenmaan	  nähtävyyksiin.	  Iltalautalla	  Heltermaalta	  
mantereelle.	  Yöpyminen	  Haapsalussa.	  
20.5	  aamupalan	  jälkeen	  lähdemme	  Tyrin	  kukkamarkkinoille.	  Omaa	  aikaa	  
kukkamarkkinoilla	  ja	  paluu	  Tallinnaan,	  
josta	  klo	  16.30	  lähtee	  Tallinkin	  laiva	  Helsinkiin	  (ruokailu	  laivalla).	  
Paluu	  Helsinkiin	  klo	  18.30.	  

Matkaan	  kuuluu	  bussi	  Helsingistä	  koko	  matkan	  ajan.	  	  
Liput	  ja	  ruokailu	  Helsingin	  ja	  Tallinnan	  välillä.	  
Liput	  Saarenmaan	  ja	  Hiidenmaan	  lautoilla.	  
Majoitus	  Hiidenmaalla	  ja	  Haapsalussa	  joihin	  kuuluu	  aamupalat.	  
Matkaan	  ei	  kuuluu	  matkavakuutusta	  jonka	  jokaisen	  tulee	  hoitaa	  itse.	  

Matkan	  hinta	  270	  euroa	  

Ilmoi<autuminen	  30.4	  2016	  mennessä	  
Markku	  Pöyhönen	  	  puh:	  050-‐4125119	  tai	  	  
moyhonen@kolumbus.fi	  
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MORO
Aloitan	  ju<uni	  kirjoi<amalla	  moro	  sillä	  näin	  neuvoivat	  SML:n	  Talvipäivillä	  
Pirkanmaalaiset	  mehiläishoitajat	  sanomaan	  kun	  tavataan	  sekä	  uudelleen	  kun	  taas	  
erotaan.	  Niin	  pieni	  ju<uni	  oikeammin	  pi)	  kertoa	  lähes	  perinteisestä	  keilakisasta	  eikä	  
tamperelaisista	  tavoista.	  Keilakisa	  pideYin	  tällä	  kertaa	  Kaatopaikka	  nimisessä	  
paikassa…	  	  No	  joka	  tapauksessa	  alkuhankaluuksien	  jälkeen	  eli	  kun	  ensimmäisen	  taksi	  
vei	  yhden	  repun	  mukanaan	  ja	  toinen	  taksi	  ei	  meinannu	  osata	  edes	  paikalle	  pääs)in	  
kisa	  kuitenkin	  aloi<amaan	  kahdeksan	  hengen	  voimin.	  Mukana	  olivat	  Stadin	  
tarhaajista	  Markku	  Pöyhönen	  ja	  Arto	  Pesonen	  sekä	  SML:n	  edustajana	  Tarja	  Ollikka.	  
Meiltä	  osallistuivat	  tällä	  kertaa	  Hannu,	  Juha	  Välimäki,	  Arja	  ja	  Tapio	  Juujärvi	  sekä	  Vesa	  
Auvinen.	  	  

Paikalla	  kun	  oli	  Markku	  Stadin	  
tarhaajista	  ja	  meidän	  Hannu,	  
niin	  soviYin	  puheenjohtajien	  
kesken	  kisa,	  jossa	  voi<aja	  olisi	  
kahden	  sarjan	  parempi	  
yhteenlaske<u	  tulos.	  Tällä	  
kertaa	  emme	  voineet	  muuta	  
kuin	  todeta	  Stadin	  snadis)	  
paremmaksi	  217	  -‐	  258	  
tuloksella.	  

Kauniimpaa	  osapuolta	  
kisassa	  edus)vat	  tällä	  kertaa	  
kolmosradalla	  hei<äneet	  Arja	  
ja	  Tarja.	  Samalla	  kahden	  
sarjan	  tuloksen	  
paremmuudella	  voiton	  vei	  
tällä	  kertaa	  Arja	  niukalla	  
kolmen	  pisteen	  erolla	  

Lun<asin	  Mesikästä	  1/2015	  edellisestä	  kisasta	  ja	  siellä	  Uudenmaan	  paremmuus	  
ratkoYin	  kolmen	  tuloksen	  yhteenlasketulla	  tuloksella,	  joten	  vertaillaan	  järjestys	  
siten	  myös	  tälläkin	  kertaa.	  	  
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Kolmen	  sarjan	  yhteistuloksissa	  ensimmäisenä	  Juha	  411	  piste<ä,	  Vesa	  296,	  Hannu	  
294,Arja	  275	  ja	  Tapio	  258	  piste<ä.	  Juha	  oli	  myös	  ylivoimainen	  voi<aja	  parhaan	  yhden	  
sarjan	  tuloksella	  146	  piste<ä.	  

	  

Hotellilla	  selvisi	  vihdoin	  syy	  Hannun	  tämän	  vuo)seen	  hieman	  vaa)ma<omampaan	  
menestykseen	  keilakisassa	  eli	  toispuoleinen	  tasapaino	  jaloissa.	  

MORO	  
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70-‐vuo)sjuhlassa	  esite<y	  kul<uuriohjelma 
Raimo	  Kankare	  

Uudenmaan mehilläioshoitajat ry:n 70-vuotisjuhlaa vietettiin 10.10.2015 klo 
12.00-17.00 ravintola Hanneksessa Lohjalla. Juhlan lauluesityksistä vastasi 
Carita Carlsson, jota säesti pianolla Albinus Borg. Albinus on yhdistyksemme 
jäsen. He esittivät seuraavat kappaleet: Rogers ja Hammerstein: Edelweiss, 
Toivo Kärki: Metsäkukkia, Ruotsalainen kansansävelmä Uti vår hage, Otto 
Lindvall: Kielon jäähyväiset. Albinus esitti trumpetilla myös soolokappaleet : Al 
Dubin ja Harry Warren: Bouleward of broken Dreams, Gabriel Linsén: 
Kesäpäivä Kangasalla ja Nikolai Rimsky-Korsakov: Kimalaisen lento.

Runonlausuntaa juhlassa esittiHeikki Salomaa, joka lausui seuraavat runot: 
J.G. Vuoriniemen "Savenvalajan lauluja", Aleksis Kiven "Seitsemän miehen 
voima" ja MAtti Nummensalon "Auto ja hevoonen".
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Honey Farmers’ Market BuyPalissa 
kuluttajan ja hunajantuottajan välinen suora yhteys 

Kuluttajat haluavat ostaa tuotteet suoraan tuottajalta ilman välikäsiä. Miten kuluttajat löytävät lähituottajat? 
Ideaalitilanteessa tuottaja saa keskittyä ydinosaamiseen ja tuotantoon ilman hankalia markkinointityökaluja. 
Kuluttajat puolestaan toivovat individuaalisuutta, helppoutta, löytöjä, mahdollisuutta löytää uusia tuottajia 
läheltä ja mökkitien varrelta.   

BuyPal on liikkuva monipuolinen media, joka näkyy siellä missä kuluttajat ovat eli kännykäsovelluksessa 
ja sosiaalisessa mediassa yhtä aikaa. BuyPal mobiilimedia on täysin suomalainen palvelu, joka kokoaa 
pureskeltua tietoa suoraan kuluttajien kännykkään, Facebookiin, Twitteriin ja Periscopeen, Youtubeen ja 
Instagramiin. BuyPalia seuraa jo yli 1500 käyttäjän yhteisö, mutta kokonaispotentiaali on sovellusalustan 
Cardun käyttäjämäärä,  260 000 kuluttajaa. Kuka tahansa Cardu sovelluksen käyttäjä voi tutustua BuyPalin 
ilmoituksiin. BuyPal mobiilimedia on täysin maksuton kuluttajalle.  

BuyPal median suosio perustuu jakelun monipuolisuuteen mutta myös mielenkiintoisiin teemoihin. Tämän 
kevään ja alkukesän uutena teemana on luomutuotteet ja lähituottajat. Hunajantuottaja, tule nyt mukaan!  

Yrityksesi saa: 

- hunajatilakauppasi sijaintitiedon kartalle. 

- kuvallisen ilmoituspaikan, johon voi lisätä myös nettilinkkejä ja yhteystietoja. 

  

Voit antaa halutessasi räätälöidyn kuponkitarjouksen BuyPalin käyttäjille, jolloin sinun on helppo 
seurata ilmoituksen tehokkuutta.  Ilmoituksesi näkyy myös BuyPal facebooksivuilla, twitterissä, 
instagramissa ja kevään uutiskirjeessä. 

BuyPal tuo asiakkaat suoraan luoksesi. Muuta ei tarvitakaan. 

!  

Ota yhteyttä: asiakaspalvelu@buypal.fi, +358 400 600 644/ Katja Rasi

Lisää BuyPal palvelun itsellesi osoitteesta: www.cardu.com/buypal Muista myös ladata Cardu sovelluskaupasta. FB: 
BuyPalMobile, TW: @BuyPalMobile IG: BuyPalMobile PS: @BuyPalMobile
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Ilmoita tulostasi kokouksen tarjoilun järjestämiseksi viimeistään su 3.4.2016 
nuuksionhunaja@kolumbus.fi tai p. 050 464 8374 Raimo Kankare

Uudenmaan mehiläishoitajat ry. 
 
      
   Kokouskutsu 
 
Asia: Kevätkokous 2016 
 
Aika: Torstai 7.4.2016 klo 19.00 
 
Paikka:  Nummelan Kaarikeskussäätiö 

 Pisteenkaari 13 A, 4 kerros, 03100 Nummela 

Esityslista 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokoustoimihenkilöiden valinta: 

� puheenjohtaja 
� sihteeri 
� kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
� kaksi ääntenlaskijaa 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

4. Esityslistan hyväksyminen 

5. Käsitellään vuoden 2015 vuosikertomus 

6. Vuoden 2015 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto  

7.  Päätetään vuoden 2015 tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 

tili- ja vastuuvelvollisille 

8. Yhdistyksen sääntömuutosehdotuksen esittely 

9. Muut asiat 

10. Kokouksen päättäminen 

 
 

Tervetuloa 
Johtokunta 
 
Kokousluento: 
 
Kello 18.00 alkaen Hannu Torkkelin ja Juha Välimäen luento aiheesta: 
parveilun esto ja parven kiinniotto. 
 
Yhdistys tarjoaa: kahvin tai teen ja suolaisen leivonnaisen klo 17:30 
alkaen. 
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Uudenmaan	  mehiläishoitajat	  ry.	  1(4)	  

Vuosikertomus	  vuodelta	  2015	  

1.	  Yleistä	  
Suomen	  Mehiläishoitajain	  Lii<o	  SML	  ry.	  on	  valinnut	  yhdistyksen	  jäsenemme	  Juha	  Välimäki	  
vuoden	  2015	  mehiläishoitajaksi.	  Juha	  on	  ollut	  hyvin	  esillä	  Mehiläinen	  lehdessä	  ja	  liiton	  
)laisuuksissa.	  Yhdistyskin	  on	  saanut	  siinä	  sivussa	  mukavas)	  näkyvyy<ä.	  
Uusi	  eläintau)laki	  ja	  esikotelomätäasetus	  ovat	  astuneet	  voimaan	  alkuvuodesta.	  Laki	  siirtää	  
vastuuta	  esikotelomädän	  vastustamisesta	  elintarviketurvallisuusvirasto	  Eviralle.	  Uudet	  
säädökset	  muu<avat	  muun	  muassa	  käytäntöjä	  näy<eiden	  o<amisessa.	  Evira	  on	  koulu<anut	  
kokeneita	  tarhaajia	  näy<eiden	  o<ajiksi	  kunnaneläinlääkäreiden	  avuksi.	  Asiassa	  tulee	  pieniä	  
muutoksia	  ja	  sillä	  pyritään	  saamaan	  tau)	  paremmin	  hallintaan.	  Suomen	  Mehiläishoitajain	  Lii<o	  
SML	  on	  laa)nut	  ja	  julkaissut	  ohjeen	  EKM	  pesän	  saneerauksesta.	  Yhdistyksessä	  olemme	  
korostaneet	  
hunajanäy<eiden	  lähe<ämisen	  tärkey<ä.	  Toivomus	  on	  ollut,	  e<ä	  jokainen	  tutkitu<aisi	  
hunajansa	  joka	  vuosi	  Eviralla	  EKM:n	  suhteen.	  On	  jokaisen	  tarhaajan	  etu,	  e<ä	  tau))lanne	  
tunnetaan	  ja	  voidaan	  ryhtyä	  nopeas)	  torjuntatoimiin.	  Yhdistys	  on	  jakanut	  ilmaisia	  
näytepurkkeja	  hunajanäy<eiden	  Eviralle	  lähe<ämistä	  varten.	  
Karhuvahingot	  ovat	  valtakunnallinen	  ongelma	  tarhaajille,	  oma	  alueemmekaan	  ei	  ole	  niiltä	  
säästynyt.	  Tarhaajia	  on	  kehote<u	  tekemään	  korvaushakemus	  val)olle	  ja	  ilmoitus	  SML:n	  vaikka	  
vahinko	  olisi	  pienikin.	  Karhut	  eivät	  ole	  ainoa	  ongelma	  tarhaajille,	  sillä	  vuoden	  aikana	  on	  tullut	  
)etoon	  useita	  pesävarkauksia	  sekä	  pesiin	  kohdistuneita	  ilkivallantekoja.	  Torjuntakeinot	  ovat	  
aika	  hankalia	  toteu<aa	  ja	  tulevat	  maksamaan.	  
Talvi	  oli	  aika	  vähäluminen	  ja	  lämmin,	  kovia	  pakkasia	  ei	  ollut	  koko	  talven	  aikana.	  Talvi	  oli	  
mehiläisille	  aika	  suotuisa,	  koska	  talvitappiot	  jäivät	  aika	  pieniksi.	  Lassi	  Kaukon	  tutkimuksen	  
mukaan	  alueemme	  talvitappiot	  olivat	  14	  prosen)n	  luokkaa.	  Kevät	  oli	  ajoi<ain	  aika	  kolea	  ja	  
pesät	  kehi<yivät	  huonos).	  Kesäkuussa	  alkaneet	  huonot	  ja	  tuuliset	  ilmat,	  jotka	  jatkuivat	  pitkälle	  
heinäkuulle	  pilasivat	  hyvän	  sadon.	  Keskikesän	  ja	  alkusyksyn	  säät	  olivat	  hoitajan	  kannalta	  aika	  
hyviä	  ja	  satoa	  kertyi	  pesiin	  poikkeuksellises)	  vielä	  elokuussa.	  Sadonkorjuu	  ja	  syystyöt	  sujuivat	  
mukavissa	  säissä.	  Syksy	  oli	  aika	  vähäsateinen	  ja	  poikkeuksellisen	  lämmin.	  Tarhaajat	  muistavat	  
tämän	  
vuoden	  hunajan	  korkeasta	  kosteudesta,	  joka	  aiheuY	  monille	  paljon	  lisätyötä	  ja	  laatuongelmia	  
satoon.	  
Hunajasato	  oli	  keskimääräistä	  huonompi,	  mu<a	  ko)maisen	  hunajan	  hinta	  on	  
SML:n	  kyselyn	  mukaan	  noussut	  viime	  vuodesta	  ja	  oli	  noin13,50e/kg.	  Yleisin	  
myynnissä	  oleva	  450g	  purkin	  keskihinta	  on	  noin	  6,00e/purkki.	  

2.	  Jäsenistö	  
Uudenmaan	  mehiläishoitajat	  ry:llä	  oli	  vuoden	  2015	  lopussa	  199	  jäsentä	  ja	  yksi	  kunniajäsen	  
(199+1)	  sekä	  27	  perheenjäsentä.	  Vuoden	  2014	  lopussa	  oli	  175	  jäsentä	  ja	  20	  perhejäsentä.	  

3.	  Johtokunta	  
Uudenmaan	  mehiläishoitajien	  johtokuntaan	  kuuluivat	  vuonna	  2015:	  
	   -‐	  Hannu	  Torkkel	  	   	   puheenjohtaja	  
	   -‐	  Juha	  Välimäki	  	   	   varapuheenjohtaja	  
	   -‐	  Raimo	  Kankare	  	   	   sihteeri	  
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	   -‐	  Olli	  Kiuru	  
	   -‐	  Teemu	  Ojanne	  	   	   Mesikän	  toimi<aja	  
	   -‐	  Leena	  Mäki-‐Petäys	  	  mehiläishoitokurssin	  vastaava	  
	   -‐	  Vuokko	  Keinänen	  
Varajäsenet:	  
	   -‐	  Kari	  Ikonen	  	   	   Elma	  vastaava	  
	   -‐	  Susanna	  ValY	  
Johtokunnan	  ulkopuolelta:	  
	   -‐	  Janne	  Leimi	  	  	   taloudenhoitaja	  
	   -‐	  Ville	  Heinilä	  	  	   www-‐vastaava	  
	   -‐	  Paula	  Kiuru	  	   	   some	  vastaava	  
	   -‐	  Virve	  Ojanne	  	   	   Mesikän	  toimi<aja	  
Johtokunta	  kokoontui	  vuoden	  aikana	  kolme	  kertaa.	  Varajäsenet	  ovat	  saaneet	  kutsun	  joka	  
kokoukseen.	  Osallistuminen	  kokouksiin	  21/27.	  

4.	  Yhdistyksen	  yleiset	  kokoukset	  
Uudenmaan	  mehiläishoitajat	  ry:n	  kevätkokous	  pideYin	  maanantaina	  13.4.2015	  
Kaarikeskuksessa	  Vihdin	  Nummelassa.	  Kokoukseen	  osallistui	  26	  henkilöä.	  	  
Tuula	  Lehtonen	  pi)	  ennen	  kokousta	  luennon	  aiheesta:	  Mehiläispölytys	  ja	  pölytyspalvelu.	  
Luentoon	  osallistui	  26	  henkilöä.	  
Syyskokous	  pideYin	  lauantaina	  28.11.2015	  Ravintola	  Harlekiinissa,	  Kauppatori	  1,	  Hyvinkää.	  
Kokoukseen	  osallistui	  26	  henkilöä.	  Kokouksessa	  käsitel)in	  sääntömääräiset	  asiat.	  Ennen	  
kokousta	  Teemu	  Ojanne	  pi)	  luennon	  aiheesta	  "Mehiläisalan	  hyvän	  käytännön	  ohjeet".	  
Kokouksen	  jälkeen	  vieteYin	  pikkujoulua	  samassa	  paikassa	  sekä	  järjesteYin	  Uudenmaan	  paras	  
hunaja-‐kilpailu.	  

5.	  Toiminnantarkastajat	  
Toiminnantarkastajina	  ovat	  toimineet:	  AmmaY)lintarkastaja	  Kim	  Hellström	  sekä	  
yhdistyksemme	  jäsen	  Terho	  Lai)nen.	  Toiminnantarkastajien	  varahenkilöinä	  ovat	  olleet	  Timo	  
Peltoniemi	  ja	  Hannele	  Linnava.	  

6.	  Edustukset	  
	   -‐	  Janne	  Leimi	  on	  toiminut	  SML:n	  puheenjohtaja.	  
	   -‐	  Hannu	  Torkkel	  oli	  SML:n	  johtokunnan	  varajäsen	  (Pekka	  Peltotalo).	  
	   -‐	  SML:n	  syyskokous	  pideYin	  Kajaanissa	  su	  15.11.2015.	  Yhdistyksen	  
äänivaltaa	  käyYvät:	  Hannu	  Torkkel,	  Vuokko	  Keinänen,	  Jyrki	  Parikka,	  
Janne	  Leimi	  ja	  Teemu	  Ojanne.	  
	   -‐	  Jyrki	  Parikka	  toimi	  Suomen	  edustajana	  EU:n	  talonpoikaisjärjestön	  
COPA/COGECA	  hunajatyöryhmässä	  ja	  EU-‐komission	  neuvoaantavassa	  mehiläistyöryhmässä.	  
Stanislav	  Jas	  valiYin	  marraskuussa	  järjestön	  varapuheenjohtajaksi.	  
	   -‐	  Jyrki	  Parikka	  on	  edustanut	  Suomea	  Euroopan	  ammaYmehiläistarhaajien	  
yhdistyksessä.	  
	   -‐	  Stanislav	  Jas	  ja	  Hannu	  Torkkel	  ovat	  SML:n	  nuorisotoimikunnan	  jäseniä.	  
	   -‐	  Janne	  Leimi	  on	  toiminut	  mehiläisalan	  yritystoiminnan	  kehi<ämistyöryhmän	  
puheenjohtajana.	  
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7.	  Yhdistyksen	  toiminta	  ja	  koulutus	  
	   -‐	  Maanantaina	  12.1.2015	  klo	  18.00	  yhdistyksen	  70v	  järjestelytoimikunta	  kokoontui	  
kokoukseen	  4.	  Oitbackan	  kartanon	  )loissa	  Kirkkonummella.	  Toimikuntaan	  kuuluivat:	  Pj.	  Raimo	  
Kankare,	  Kari	  Ikonen,	  Leena	  Mäki-‐Petäys	  ja	  Hannu	  Torkkel.	  
	   -‐	  Mehiläishoidon	  peruskurssin	  koulu<ajien	  yhteis)laisuus	  Mikko	  Nousiaisella	  
Hyvinkäällä	  maanantaina	  26.1.2015.	  Tilaisuuden	  tarkoituksena	  oli	  käydä	  kurssin	  ohjelma	  läpi	  ja	  
keskustella	  siitä,	  miten	  kukin	  opetuksensa	  hoitaa.	  Tilaisuuteen	  osallistui	  8	  henkeä	  ja	  
järjestelyistä	  vastasi	  Nousiainen	  /	  Torkkel.	  
	   -‐	  Yhdistys	  järjes)	  mehiläishoidon	  peruskurssi	  edellisvuosien	  tapaan	  omana	  toimintana.	  
Kurssi	  alkoi	  la	  31.1	  2015	  Pullin	  koululla	  Lohjalla	  ja	  pää<yi	  syksyllä	  kurssin	  palauteiltaan	  )	  
22.9.2015	  Kotorannassa	  Rajamäellä.	  Kurssi	  käsiY	  24	  teoriatun)a,	  kuusi	  opintokertaa	  ja	  
kahdeksan	  tarhakäyn)ä,	  joten	  tunteja	  kertyi	  kaikkiaan	  
nelisenkymmentä.	  Kurssin	  vastaavana	  on	  toiminut	  Leena	  Mäki-‐Petäys	  ja	  ope<ajina	  ovat	  
toimineet:	  Hannu	  Torkkel,	  Jyrki	  Parikka,	  Juha	  Välimäki,	  Teemu	  Ojanne,	  Ville	  Heinilä,	  Olli	  Kiuru	  ja	  
Mikko	  Nousiainen.	  Kurssille	  ilmoi<autui	  32	  oppilasta.	  
	   -‐	  Valokuvailta	  järjesteYin	  )istaina	  klo	  18.00	  24.2.2015	  Sea	  Lifen	  )loissa	  
Linnanmäellä	  Helsingissä.	  Kevyen	  iltapalan	  jälkeen	  katselimme	  valokuvia	  kukista	  ja	  mehiläisistä	  
-‐	  vähän	  muustakin.	  Näh)in	  kuvia	  kesäretkestä	  Pakinaisiin	  Aimo	  Nurmisen	  jalostustarhoille	  sekä	  
parven	  kiinniotosta,	  joista	  ei	  ideoita	  puutu.	  Kuvien	  katselun	  jälkeen	  tutustuimme	  Sea	  Lifen	  
merimaailma	  näy<elyyn	  Niina	  ja	  Jouni	  Jaakkolan	  opastuksella.	  Näy<ely	  pitää	  sisällään	  mitä	  
kummallisimpia	  merten	  eläviä,	  joita	  pääsee	  näkemään	  eri	  akvaarioissa,	  joita	  on	  
vii)senkymmentä.	  Valtamerialtaan	  altaan	  alitse	  kulkevasta	  tunnelista	  pääsee	  tarkkailemaan	  
kaloja	  ikään	  kuin	  
sukelluksessa.	  Merlin	  Entertainments	  ja	  Lasten	  Päivän	  Sää)ö	  ovat	  yhdessä	  
perustaneet	  Linnanmäen	  Sea	  Lifen.	  Merlin	  konsernilla	  on	  Merimaailma	  
Sea	  Life	  näy<elyitä	  eri	  puolella	  maailmaa,	  joissa	  jaetaan	  )etoa	  meristä	  ja	  
merten	  suojelusta.	  Tarkoitus	  on	  saada	  ihmiset	  ymmärtämään	  merten	  
suojelun	  tärkeys	  ja	  toimimaan	  sen	  puolesta.	  Tilaisuuteen	  oli	  saapunut	  22	  henkilöä.	  Parhaat	  
kiitokset	  Niina	  ja	  Jouni	  Jaakkolalle	  )laisuuden	  järjestelyistä	  ja	  opastuksesta.	  
	   -‐	  Elma	  messujen	  talkoolaisille	  järjesteYin	  kreikkalaishenkinen	  
ruokailu	  perjantaina	  6.3.2015	  Ravintola	  Marinessa	  Espoossa.	  Tilaisuuteen	  oli	  tullut	  21	  
talkoolaista.	  Järjestelyistä	  vastasi	  Kari	  Ikonen.	  
	   -‐	  Suomen	  riistakeskus	  Uusimaa	  kutsui	  edustajaa	  Uudenmaan	  Suurriistafoorumiin	  
Gardeniassa	  Helsingissä	  Viikissä	  ma	  16.3.2015	  klo	  12.30.	  Mehiläishoitajia	  kiinnostaa	  erityises)	  
miten	  karhujen	  kantoja	  hoidetaan	  alueellamme.	  Tilaisuudessa	  esitel)in	  
karhukannan	  hoitosuunnitelma	  ja	  tavoi<eet	  sille.	  Karhuhavainnoista	  ja	  niiden	  aiheu<amista	  
vahingoista	  keskustel)in	  myös	  ja	  yleinen	  käsitys	  on,	  e<ä	  karhukannat	  ja	  -‐vahingot	  ovat	  
kasvussa.	  Teemu	  Ojanne	  osallistui	  )laisuuteen.	  
	   -‐	  Karhuseminaari	  MarYlan	  Tallissa	  Seinäjoella	  pe	  27.3.2015.	  
Tilaisuudessa	  oli	  eduste<una	  Maa-‐	  ja	  metsätalousministeriö,	  Suomen	  Metsästäjälii<o,	  Suomen	  
Riistakeskus	  sekä	  SML,	  joka	  oli	  kutsunut	  kaikista	  jäsenyhdistyksistä	  edustajia	  mukaan.	  
Tilaisuudessa	  alusteYin	  laajas)	  koko	  karhuasiaa	  eri	  näkökulmista.	  Meidän	  yhdistystä	  edus)vat:	  
Virve	  ja	  Teemu	  Ojanne	  sekä	  Janne	  Leimi.	  
	   -‐	  Mehiläisalan	  toiminnan	  kehi<ämisseminaari	  la	  -‐	  su	  28.	  -‐	  29.3.2015	  Seinäjoella	  Hotelli	  
Fooninkissa.	  Seminaarin	  tarkoituksena	  oli	  suunnitella	  SML:n	  tulevien	  vuosien	  toimintaa.	  
Seminaarissa	  käsitel)in	  myös	  muita	  keskeisiä	  ja	  ajankohtaisia	  mehiläisalaan	  ja	  yhdistysten	  
toimintaan	  lii<yviä	  asioita.	  Virve	  ja	  Teemu	  Ojanne	  sekä	  Janne	  Leimi	  osallistuivat	  )laisuuteen.	  
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	   -‐	  Yhdistyksen	  kesäretki	  teh)in	  Viroon	  pe-‐la	  15-‐16.5.2015	  yhteistyössä	  Stadin	  tarhaajien	  
kanssa.	  Ensimmäisenä	  oli	  tutustuminen	  mehiläistarhaan,	  jossa	  oli	  n.40	  pesää.	  Si<en	  ruokailu	  ja	  
tutustuminen	  Painden	  nähtävyyksiin	  Keski-‐Virossa.	  Seuraava	  kohde	  oli	  Olusveren	  
maatalouskoulu	  Viljandin	  alueella,	  joka	  koulu<aa	  Viron	  mehiläishoitajia.	  Yöpyminen	  oli	  
järjeste<y	  myös	  koulun	  )loissa.	  Lauantai	  aamulla	  oli	  tutustuminen	  Tarmo	  Jaaniskin	  Paradiisi	  
mesilä	  yh)ön	  )loihin	  Türissä,	  jolla	  on	  300	  mehiläispesää.	  Viimeinen	  vierailukohde	  oli	  Türin	  
kukkamarkkinat	  ennen	  paluuta	  Tallinnan	  satamaan.	  Retkellä	  oli	  mukana	  kaikkiaan	  48	  henkilöä	  
ja	  meiltä	  oli	  10	  henkilöä.	  Järjestelyistä	  vastasi:	  Markku	  Pöyhönen	  ja	  Hannu	  Torkkel.	  
	   -‐	  Peruskurssilaisten	  ja	  muidenkin	  halukkaiden	  kysely-‐	  ja	  koulutus)laisuus	  lauantaina	  
11.7.2015	  Hannu	  Torkkelin	  luona	  Lohjalla.	  Helena	  Saatsi	  pi)	  )laisuudessa	  luennon	  aiheesta:	  
Hunajan	  laatu	  ja	  markkinoin).	  Helena	  on	  saanut	  hunajansa	  laadusta	  useita	  kunniakirjoja	  ja	  hän	  
on	  osannut	  myydä	  tuo<eensa	  hyvin.	  Luennon	  jälkeen	  syö)in	  ja	  maistel)in	  muun	  muassa	  
friteera<uja	  kuhnurin	  toukkia	  sekä	  ratkais)in	  mölkkymestaruus.	  Voiton	  vei	  Hannu	  Torkkel,	  
toiseksi	  tuli	  Olli	  Kiuru	  ja	  kolmanneksi	  Vesa	  Auvinen.	  Päivän	  pää<eeksi	  oli	  tarjolla	  vielä	  
lampisaunan	  löylyt	  halukkaille.	  Päivään	  osallistui	  37	  henkilöä.	  Järjestelyistä	  vastasi:	  Hannu	  ja	  
Tiina	  Torkkel.	  
	   -‐	  Mehiläishoitokurssin	  päätös-‐	  ja	  koulutus)laisuuteen	  )istaina	  22.9	  
Kotorannassa	  Rajamäellä	  osallistui	  37	  henkilöä.	  Tilaisuus	  aloiteYin	  kevyellä	  iltapalalla,	  jonka	  
jälkeen	  Hannu	  Torkkel	  ja	  Juha	  Välimäki	  pi)vät	  luennon	  aiheesta:	  Varroapunkki	  ja	  sen	  torjunta.	  
Kurssilaisia	  oli	  paikalla	  yksitoista	  ja	  heille	  jaeYin	  kurssidiplomit.	  Luennon	  jälkeen	  siirryYin	  
rantasaunalle	  saunomaan	  ja	  paistamaan	  makkaraa.	  Mehiläishoitokurssilla	  on	  ollut	  32	  
osano<ajaa.	  
	   -‐	  Uudenmaan	  mehiläishoitajat	  ry:n	  70-‐vuo)sjuhlaa	  vieteYin	  lauantaina	  10.10	  klo	  
12.00-‐17.00	  Ravintola	  Hanneksessa	  Lohjalla.	  Juhlan	  lauluesityksistä	  vastasi	  Carita	  Karlsson,	  jota	  
säes)	  pianolla	  
Albinus	  Borg.	  Albinus	  on	  yhdistyksemme	  jäsen.	  He	  esiYvät	  seuraavat	  kappaleet:	  Edelweiss:	  
Rodgers	  ja	  Hammerstein,	  Metsäkukkia:	  Toivo	  Kärki,	  U)	  vår	  hage:	  Ruotsalainen	  kansansävelmä	  
ja	  Kielon	  jäähyväiset:	  O<o	  Lindvall.	  Albinus	  esiY	  trumpe)lla	  myös	  soolokappaleet:	  Boulevard	  
of	  Broken	  Dreams:	  Al	  Dubin	  ja	  Harry	  Warren,	  Kesäpäivä	  Kangasalla:	  Gabriel	  Linsén	  ja	  
Kimalaisen	  lento:	  Nikolai	  Rimsky-‐Korsakov.	  Runonlausuntaa	  juhlassa	  esiY	  Heikki	  Salomaa,	  joka	  
lausui	  seuraavat	  runot:	  J.G.	  Vuoriniemen	  "Savenvalajan	  lauluja",	  Aleksis	  Kiven	  ”Seitsemän	  
miehen	  voima"	  ja	  MaY	  Nummensalon	  "Auto	  ja	  hevoonen".	  Hannu	  Torkkel	  esi<eli	  juhlavieraille	  
kokoomansa	  ja	  kirjoi<amansa	  70-‐	  vuo)shistoriikin.	  Historiikki	  jaeYin	  kaikille	  juhlassa	  mukana	  
olleille.	  Yhdistys	  muis)	  juhlassa	  myös	  ansioituneita	  -‐	  ja	  ak)ivisia	  -‐	  sekä	  kaikkein	  
pitkäaikaisimpia	  jäseniä.	  Kultaisella	  merkillä	  ja	  kunniakirjalla	  palkituksi	  tulivat:	  Juha	  Välimäki,	  
Janne	  Leimi,	  Jyrki	  Parikka,	  Hannu	  Torkkel	  ja	  Raimo	  Kankare.	  Pöytästandaarin	  ja	  kunniakirjan	  
ansioistaan	  historiikin	  tekijänä	  sai	  Hannu	  Torkkel.	  Ak)ivisesta	  toiminnasta	  yhdistyksessä	  
palkiYin	  kunniakirjalla:	  Kari	  Ikonen,	  Ville	  Heinilä	  ja	  Kari	  Koppelmäki.	  Pitkäaikaisesta	  
jäsenyydestä	  palkiYin	  juhlassa	  kunniakirjalla:	  Voi<o	  Elomaa,	  
Kalervo	  Kalajainen,	  Risto	  KuiYnen,	  Ossi	  Laine	  ja	  Aarre	  Långström.	  Jälkeenpäin	  kunniakirjan	  
ovat	  saaneet:	  Aarno	  Saarinen,	  AnY	  Sakara,	  Esko	  Salovaara	  ja	  PenY	  Sippo.	  Juhlan	  juontajana	  
toimi	  
Leena	  Mäki-‐Petäys	  ja	  juhlaan	  oli	  saapunut	  69	  juhlijaa.	  
	   -‐	  SML:n	  järjestämään	  koulu<ajakoulutukseen	  la	  17.10	  Oulussa	  ovat	  osallistuneet:	  
Vuokko	  Keinänen,	  Virve	  ja	  Teemu	  Ojanne.	  Vuokko	  Keinänen	  osallistui	  myös	  pe	  16.10	  
miniseminaariin.	  
	   -‐	  Vaakapesät	  on	  yhdistyksemme	  jäsenillä:	  Hannu	  Torkkelilla	  Lohjalla,	  Simo	  Sorvarilla	  
Siun)ossa,	  Vuokko	  Keinäsellä	  Inkoossa	  ja	  Scharon	  Malmstenilla	  Kirkkonummella.	  Kaikki	  ovat	  
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voineet	  seurata	  wwwsivuilta	  miten	  vaakapesien	  painot	  ovat	  kehi<yneet	  kesän	  aikana	  eri	  
puolelle	  Suomea.	  Vaakapesä	  on	  pesä,	  jonka	  alle	  on	  asenne<u	  vaaka	  painonmuutoksen	  
seurantaa	  varten.	  
	   -‐	  Teemu	  Ojanne	  luennoi	  lauantaina	  28.11.2015	  klo	  12.00	  Ravintola	  Harlekiinissa	  
Hyvinkäällä:	  Mehiläisalan	  hyvän	  käytännön	  ohjeista.	  Jokaisen	  tarhaajan	  olisi	  hyvä	  tuntea	  nämä	  
ohjeet	  ja	  o<aa	  ne	  toiminnassaan	  käy<öön.	  Luennolle	  osallistui	  26	  henkeä.	  
	   -‐	  Yhdistyksen	  pikkujoulua	  vieteYin	  lauantaina	  28.11.2015	  klo	  14.00	  Ravintola	  
Harlekiinissa	  Hyvinkäällä.	  Pikkujouluaterian	  jälkeen	  )laisuudessa	  vieraili	  myös	  joulupukki,	  joka	  
oli	  löytänyt	  paikalle	  lahjoineen.	  Pikkujouluun	  osallistui	  41	  aikuista	  ja	  4	  lasta.	  Järjestelyistä	  
vastasi:	  Teemu	  Ojanne.	  
	   -‐	  Pikkujoulun	  yhteydessä	  järjesteYin	  Uudenmaan	  paras	  hunaja	  2015-‐kilpailun.	  
Kilpailuun	  toimiteYin	  kymmenen	  hunajanäyte<ä	  maisteltavaksi	  ja	  arvosteltavaksi.	  Jokainen	  sai	  
antaa	  kolmelle	  parhaille	  ääniä	  siten,	  e<ä	  paras	  sai	  kolme	  toinen	  kaksi	  ja	  kolmas	  yhden	  äänen.	  
Äänestyksessä	  parhaiksi	  valiYin:	  
1.	  Paula	  ja	  Olli	  Kiurun	  hunaja	  25p	  2.	  Susanna	  Val)n	  hunaja24p	  3.	  Raimo	  Kankareen	  hunaja	  20p	  
	   -‐	  Vuokko	  Keinänen	  on	  toiminut	  Sampo	  Nymanin,	  Vesa	  Auvisen	  ja	  Anja	  Ollikaisen	  
kummina.	  Scharon	  Malmstenin	  ja	  Timo	  Pulkkisen	  ovat	  saaneet	  ohjeita	  puhelimen	  välityksellä.	  
Kummitoiminnassa	  kokeneempi	  tarhaaja	  antaa	  neuvoja	  ja	  avustaa	  käytännön	  kysymyksissä	  
nuorta	  tarhaajaa	  alkutaipaleella.	  Olisi	  suotavaa,	  e<ä	  kokeneemmat	  tarhaajat	  rohkeas)	  
tarjoutuisivat	  kummeiksi	  aloi<elijoille.	  

8.	  Tiedotustoiminta	  
Toimintavuonna	  yhdistys	  julkaisi	  kaksi	  Mesikkä-‐lehteä.	  Lehteä	  on	  toimi<anut	  Virve	  ja	  Teemu	  
Ojanne.	  Kokouksista	  ja	  tapahtumista	  ilmoiteYin	  myös	  Mehiläinen-‐lehdessä	  sekä	  omilla	  www-‐
sivuilla.	  SML:n	  mehilaishoitajat.fi	  www-‐sivuilla	  on	  yhdistyksemme	  yhteys)edot	  ja	  linkki	  meidän	  
omille	  www.uudenmaanmehilaishoitajat.fi	  sivuille.	  Yhdistyksen	  www-‐sivuja	  on	  ylläpitänyt	  Ville	  
Heinilä	  ja	  Facebook	  päivityksiä	  on	  hoitanut	  Paula	  Kiuru.	  
Tapahtumalue<elo	  
Pvm	   	   Tapahtuma	  
	   	  
Ma	  12.1	  	   70v	  juhlatoimikunnan	  kokous	  1-‐2015.	  Oitbacka	  
	   	   Kirkkonummi.	  Järjestelyt	  Leena	  Mäki-‐Petäys.	  
La	  24.1	  ja	   SML:n	  talvipäivät	  Jyväskylässä	  
su	  25.1	  
.	  
Ma	  26.1	  	   Mehiläishoitokurssin	  koulu<ajien	  yhteis)laisuus	  MikkoNousiaisella	  Hyvinkäällä.	  
	   	   Mukana	  8	  henkeä,	  järjestelyt:Nousiainen/Torkkel.	  
To	  29.1	  	   Johtokunnan	  kokous	  1-‐2015	  Ikosella	  Espoossa.	  Mukana	  6	  jäsentä,	  poissa	  3.	  
La	  31.1	  	   Mehiläishoitokurssi	  alkoi,	  Pullin	  koulu	  Lohja	  Leena	  Mäki-‐Petäys.	  
Ti	  24.2	  	   Valokuvailta	  ja	  tutustuminen	  Sea	  Lifen	  Merimaailma	  näy<elyyn	  järjesteYin	  Sea	  
	   	   Lifen	  )loissa	  Linnanmäellä,	  Helsingissä.	  Tilaisuuteen	  osallistui	  22	  henkeä.	  	  
	   	   Järjestelyistä	  ja	  opastuksesta	  vastasi	  Niina	  ja	  Jouni	  Jaakkola.	  
Pe	  6.3	  	  	   Elma	  messujen	  talkoolaisten	  ruokailu	  Ravintola	  Marinessa	  Espoossa.	  	   	  
	   	   Tilaisuuteen	  osallistui	  21	  henkeä.	  Järjestelyistä	  vastasi	  Kari	  Ikonen.	  
Ma	  16.3	  	   70v	  juhlatoimikunnan	  kokous	  2-‐2015	  Torkkel	  Lohja.	  
Ma	  16.3	   Uudenmaan	  Suurriistafoorumi	  Gardeniassa	  Helsingissä	  Viikissä.	  Teemu	  Ojanne	  
	   	   osallistui	  )laisuuteen.	  
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To	  27.3	  	   Karhuseminaari	  MarYlan	  Tallissa	  Seinäjoella.	  Yhdistyksestä	  osallistui	  Virve	  ja	  	  
	   	   Teemu	  Ojanne.	  
Pe	  28.3	  -‐	  
la	  30.3	  	   Mehiläisalan	  toiminnan	  kehi<ämisseminaari	  Seinäjoella.	  Osallistujat:	  Virve	  ja	  	  
	   	   Teemu	  Ojanne.	  
Ma	  13.4	  	   Tuula	  Lehtosen	  luento	  aiheesta:	  Mehiläispölytys	  ja	  pölytyspalvelu.	  Osallistujia	  26	  
	   	   henkeä,	  järjestelyistä	  vastasivat:	  Raimo	  Kankare	  
Ma	  13.4	  	   Kevätkokous	  Kaarikeskus	  Nummela	  Vih).	  Osallistujia	  26	  henkeä,	  järjestelyistä	  	  
	   	   vastasivat:	  Raimo	  Kankare	  
La18.4	  	   SML:n	  Havaintotarhaajakoulutus	  Päivölän	  opistossa	  TarYlassa	  Valkeakoskella.	  	  
	   	   Yhdistystä	  edus):	  Hannu	  Torkkel	  ja	  Antero	  Keinänen.	  
Pe	  15.5	  -‐	  
la	  16.5	  	   Retki	  Viroon	  yhteistyössä	  Stadin	  tarhaajien	  kanssa.	  Matkalle	  osallistui	  48	  henkeä,	  
	   	   joista	  meidän	  jäseniä	  10.	  Järjestelyistä	  vastasi:	  Markku	  Pöyhönen	  
Ma	  4.6	  	   70v	  juhlatoimikunnan	  kokous	  3-‐2015	  Kankare	  Espoo.	  
La	  11.7	  	   Kesäpäivä	  Lohjalla:	  Helena	  Saatsin	  luento	  hunajan	  laadusta	  ja	  markkinoinnista.	  
	   	   Keskusteluja,	  mölkkykisa	  sekä	  lampisauna	  Hannu	  Torkkelin	  luona.	  Mukana	  oli	  37	  
	   	   henkilöä.	  Järjestelyt:	  Hannu	  ja	  Tiina	  Torkkel	  
Ke	  15.7	  	   Esikotelomätäisen	  pesän	  saneerausnäytös	  Ahmoon	  koululla	  Karkkilassa.	  Mari<a	  
	   	   Mar)kkala	  SML:stä	  pi)	  )laisuuden.	  Tilaisuuteen	  osallistui	  14	  jäsentä.	  	   	  
	   	   Järjestelyistä	  vastasi:	  Hannu	  Torkkel.	  
To	  27.8	  	   Johtokunnan	  kokous	  2-‐2015	  Keinänen,	  Inkoo.	  Mukana	  7	  henkilöä,	  poissa	  2.	  
Ti	  15.9	  	   70-‐vuo)styöryhmän	  kokous	  4-‐2015	  Torkkel	  Lohja.	  
Ti	  22.9	  	   Mehiläishoitokurssin	  päätös-‐	  ja	  koulutus)laisuuteen	  Kotorannassa	  Rajamäellä	  
	   	   osallistui	  37	  henkilöä.	  Hannu	  Torkkel	  pi)	  luennon	  varroan	  torjunnasta.	  	  	  
	   	   Järjestelyistä	  vastasi:	  Juha	  Välimäki	  
La	  10.10	  	   Uudenmaan	  mehiläishoitajat	  ry:n	  70-‐vuo)sjuhla	  Ravintola	  Hanneksessa	  Lohjalla.	  
	   	   Mukana	  69	  henkilöä.	  
Pe	  16.10	  	   Miniseminaari	  Oulussa	  osallistui:	  Vuokko	  Keinänen	  
Pe	  17.10	  	   Koulu<ajakoulutukseen	  Oulussa	  osallistui	  Vuokko	  Keinänen,	  Virve	  ja	  Teemu	  	  
	   	   Ojanne.	  
To	  29.10	  	   Johtokunnan	  kokous	  3-‐2015	  Mäki-‐Petäys,Kirkkonummi.	  Mukana	  8	  henkilöä,	  	  
	   	   poissa1.	  
Pe	  6.11	  	   Mesikkä-‐leh)	  2/2015	  ilmestyi.	  
La	  14.11	  	   SML:n	  sadonkorjuuseminaari	  Kajaanissa	  
Su	  16.11	  	   SML:n	  syyskokous	  Kajaanissa,	  yhdistyksen	  edustajat:	  Hannu	  Torkkel,	  	  
	   	   Vuokko	  Keinänen,	  Jyrki	  Parikka,	  Janne	  Leimi,	  Teemu	  Ojanne	  ja	  Susanna	  ValY.	  
La	  28.11	  	   Teemu	  Ojanteen	  luento	  "	  Mehiläisalan	  hyvän	  käytännön	  ohjeet"	  Ravintola	  	  
	   	   Harlekiinissa	  Hyvinkäällä.	  Tilaisuuteen	  osallistui	  26	  henkeä.	  Järjestelyistä	  vastasi:	  
	   	   Teemu	  Ojanne.	  
La	  28.11	  	   Yhdistyksen	  syyskokous	  Ravintola	  Harlekiini	  Hyvinkää.	  Kokoukseen	  osallistui	  26	  
	   	   henkilöä	  ja	  järjestelyistä	  vastasi:	  Teemu	  Ojanne.	  
La	  28.11	  	   Yhdistyksen	  pikkujoulut	  Ravintola	  Harlekiinissa	  Hyvinkäällä.	  Pikkujouluun	  	  
	   	   osallistui	  41	  aikuista	  ja	  4	  lasta.	  Järjestelyt:	  Teemu	  Ojanne.	  
La	  28.11	  	   Uudenmaan	  paras	  hunaja-‐kilpailu	  Ravintola	  Harlekiinissa	  Hyvinkäällä..	  	  	  
	   	   Järjestelyt:	  Hannu	  Torkkel/Teemu	  Ojanne.	  
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Uudenmaan_mehilaishoitajat_2015 Sivu 1
Tuloslaskelma 01.01.2015 - 31.12.2015

Tulotilit
Varsinaisen toiminnan tulot

300 Tulot tilaisuuksista 2330,00
303 tulot myyntitavaroista 1739,00
304 tulot julkaisuista ja mainoksista 1633,00
306 Kurssimaksut 1550,00

Yht. Varsinaisen toiminnan tulot 7252,00

Varainhankinnan tulot
310 Jäsenmaksut 2415,00
311 Avustukset ja lahjoitukset 551,58
312 Sijoitustoiminnan tuotot 297,23

Yht. Varainhankinnan tulot 3263,81

Rahoitustuotot
Yht. Rahoitustuotot 0,00

Yht. Tulotilit 10515,81

Menotilit
Varsinaisen toiminnan menot

400 Menot järjestetyistä tilaisuuksista -5111,46
403 Kurssitoiminnan menot -720,00
404 Menot myyntitavaroista -2199,00
407 Tiedotus- ja julkaisutoiminta -5206,75
408 Hallinto- ja kokousmenot -583,58
409 Muisto- ja lahjaesineet -76,75
411 Muut varsinaisen toiminnan menot -47,00
401 Neovontaillat -210,00

Yht. Varsinaisen toiminnan menot -14154,54

Varainhankinnan menot
420 Arvo-osuustilin menot -18,00

Yht. Varainhankinnan menot -18,00

Rahoitusmenot
431 Rahalaitoksen palvelumaksut -188,00

Yht. Rahoitusmenot -188,00

Käyttöomaisuus
440 Poistot käyttöomaisuudesta -81,55

Yht. Käyttöomaisuus -81,55

Yht. Menotilit -14442,09

TILIKAUDEN TULOS -3926,28
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Uudenmaan mehiläishoitajat ry. 
Raimo Kankare 
 
 
Mehiläishoitajien kevätretki lauantaina 23.4.2016 
 
Retkikohteet: H. ja J. Parikka Pusula - Ketolan tila Rajamäki - Välimäen-Hunaja Rajamäki - Kirkkonummen 
mehiläistuote Evitskog. Retki tehdään Lehtimäen Liikenne Oy:n 50-paikkaisella bussilla. 
 
Ohjelma: 
 
8.30 Lähtö Kirkkonummen mehiläistuote, Evitskogintie 865, Evitskog 
 - pihassa on parkkipaikkoja autoille 
 
8.30-9.30 Ajo -  H. ja J. Parikka Ahonpääntie 341, Pusula 
 
9.30-11.00 H. ja J. Parikan  
 - siirtohoidon -,  linkoomon -, vahansulatuksen ja  kehien pesun esittely 
 - kahvitarjoilu 
 
11.00-12.00 Ajo - Ketolan tila, Korvenojantie 17, Rajamäki 
 
12.00-13.30 Ketolan tila 
 - tilaesittely ja ruokailu 
 
Menu: Salaattipöytä (2 erilaista salaattia) 

Strusinmunamunakas 
Strutsinlihapullat 
Kermakastike 
Bataattiperunmuhennos 
 
Leipäkori, levite 
Kotikalja, vesi 
 
Kahvi, pikkuleipä             
 

13.30-13.45 Ajo Välimäen-Hunaja, Mäkeläntie 39, Rajamäki 
 
13.45-15.00 Välimäen-Hunaja 
 - linkoomon - ja kehävalmistuksen esittely 
 - kahvi-/mehutarjoilu 
 
15.00-16.00 Ajo - Kirkkonummen mehiläistuote Evitskogintie 865, Evitskog 
 
16.00-17.00 Kirkkonummen mehiläistuote 
 - toiminnan - ja tarvikemyynnin esittely 
 
Retken hinta 40€/henkilö, lapset (4-12v) 20€/henkilö, sisältää kuljetuksen ja ruokailun. 

Maksu tilille: FI87 8000 1400 0902 14, eräpäivä: 15.4.2016, viesti kenttään: Retki. 

Ilmoita tulostasi ma 1.4.2016 mennessä nuuksionhunaja@kolumbus.fi tai 050 464 8374  

Jokainen huolehtii matkavakuutuksesta itse, yhdistys ei vakuuta matkustajia. 
 
 

Uudenmaan mehiläishoitajat ry. 
Pistämätön kumppani. 
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Johtokuntamme	  2016	  
Hannu	  Torkkel	   	   Lohja	   	   	   050	  339	  4958	  
puheenjohtaja	   	   	   	   	   hani-‐hannu	  (at)	  luukku.com	  
	   	   	  

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

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

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

Teemu	  Ojanne	   	   Myrskylä	   	   040	  189	  2857	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
)edotusvast	   	   	   	   	   Teemu.ojanne	  (at)	  pp1.inet.fi	  

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

Vesa	  Auvinen	   	   Inkoo	   	   	   050	  369	  9016  
	   	   	   	   	   	   vjauvinen(at)gmail.com	  

Raimo	  Tiainen	   	   Espoo	   	   	   0400	  250	  546  
	   	   	   	   	   	   raimo.)ainen(at)neY.fi	  

Susanna	  ValY	   	   Kerava	   	   	   044	  521	  8752	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
varajäsen	   	   	  	   	   	   susanna.valY	  (at)	  gmail.com	  

Janne	  Leimi	   	   Kirkkonummi	   	   050	  360	  4576	   	   	  
taloudenhoitaja	  	   	   	   	   info	  (at)	  mehilaistuote.com	  

Ville	  Heinilä	   	   Jokela	   	   	   044	  525	  1769	   	   	  
www-‐sivut	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   ville.heinila	  (at)	  gmail.com	  

Paula	  Kiuru	   	   Vantaa	  
facebook-‐vastaava	  
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Maija	  Paavilainen:	  Onnenleh)ä
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