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SML	  100-‐vuoIa	  –	  näin	  juhlimme	  vuonna	  2017	  

Tämä	  oli	  yksi	  Suomen	  Mehiläishoitajien	  Liiton,	  SML:n	  tämän	  vuoden	  talvipäivien	  
otsikoista.	  LiiIo	  aikoo	  mm.	  olla	  näkyvillä	  useissa	  tapahtumissa,	  näkyä	  somessa	  
esimerkiksi	  julkaisemalla	  100	  mehiläistekoa	  ja	  julkaisemalla	  Pekka	  Peltotalon	  
toimiIaman	  liiton	  historiikin.	  Vuosi	  huipentuu	  Sadonkorjuuseminaarin	  yhteydessä	  
pideIäviin	  100-‐vuo(sjuhliin.	  Myös	  meitä	  paikallisyhdistyksiä	  pyydeOin	  
huomioimaan	  liiton	  100-‐vuo(sta	  taivalta	  omassa	  toiminnassamme.	  Tämä	  voisi	  olla	  
esimerkiksi	  Maailman	  Mehiläispäivän	  toukokuun	  20.	  yhteydessä	  järjesteIävissä	  
tapahtumissa.	  Innokkaat	  järjestäjät	  oIakaa	  yhteys,	  niin	  katsotaan	  miten	  saamme	  
liiton	  mukaan	  tapahtumaan.	  

Omalta	  osaltani	  tutkiskelin	  tässä	  eräänä	  sunnuntai	  aamupäivänä	  mitä	  (etoja	  
löytäisin	  SML:n	  alkutaipaleelta	  interne(n	  syövereistä.	  Nyt	  kun	  meillä	  on	  sopivas(	  
uusi	  mehiläishoitokurssi	  taas	  aluillaan	  ja	  nuo	  Mehiläinen	  lehdessä	  vuodelta	  1917	  no1	  
löytyneet	  ohjeet	  tuntuivat	  vielä	  sopivilta	  tähänkin	  päivään,	  niin	  lainaan	  tässä	  lehden	  
100-‐vuo(asta	  teks(ä.	  

”Mehiläishoitoa	  alkaville	  

Monas(	  saavat	  alkavat	  mehiläishoitajat	  maksaa	  kalliita	  oppirahoja,	  sillä	  onhan	  
tunneIua,	  eIä	  kokemus	  on	  kallishintaisin	  opeIaja.	  Tämän	  takia	  ovat	  hyvät	  neuvot	  
ennen	  työhön	  ryhtymistä	  tarpeellisia.	  Jos	  aloIeleva	  ryhtyessään	  mehiläisiä	  
hoitamaan	  ei	  omaa	  tarpeellisia	  (etoja	  siitä,	  mitä	  hänen	  hoidokkinsa	  vaa(vat,	  niin	  ei	  
hän	  voi	  työtänsä	  toimiIaa	  täydellä	  varmuudella.	  Aikanansa	  saadut	  neuvot	  ovat	  tuloa	  
tuoIavia,	  ja	  niiden	  hyöty	  saadaan	  merkitä	  kassakirjan	  tulopuolelle,	  muIa	  
laiminlyönnit	  merkitsevät	  menoja.	  Lukuun	  tulee	  oIaa	  vielä	  asian	  ihanteellinen	  puoli,	  
jota	  harvoin	  lasketaan.	  Hyvien	  neuvojen	  ohella	  täytyy	  aloIelevalla	  olla	  hyvä	  tahto	  
päästä	  eteenpäin,	  tuntea	  iloa	  ja	  harrastusta	  asiaan,	  ja	  jos	  tämä	  on	  kestävää,	  on	  
menestys	  varma.	  »Seurustele	  mehiläisten	  kanssa	  ja	  kohdista	  jokainen	  ais(si	  
ihmeIelemään	  luontoa	  ja	  oppimaan	  luonnon	  merkillisyyksiä",	  kehoiO	  aikanansa	  
kuuluisa	  mehiläishoitaja	  Joh.	  Dzierzon.	  AloIelevalle	  on	  tärkeätä,	  eIä	  hän	  saa	  käydä	  
kokeneen	  mehiläishoitajan	  tarhassa	  näkemässä	  ja	  kuulemassa	  mehiläisten	  
käytännöllistä	  hoitoa.	  

Mehiläishoidossa	  tarvitaan	  joukko	  hoitovälineitä,	  ja	  sen	  tähden	  on	  hyvä	  tutustua	  
niihin	  ja	  saada	  ohjeita	  niiden	  käyIämiseen.	  Ohjeiden	  saamiseen	  on	  paras	  (laisuus	  
mehiläishoitokursseilla.	  Mehiläishoitoyhdistysten	  kokouksissa	  keskustellaan	  
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ammaOa	  koskevista	  asioista,	  ja	  ennen	  kaikkea	  on	  aloIelevalla	  niissä	  oppimista.	  
AmmaOkirjallisuuden	  tarkka	  tutkiminen	  on	  menestymisen	  välIämäIömiä	  ehtoja.	  
Ne	  varat,	  mitä	  hoitaja	  mehiläistensä	  takia	  uhraa,	  maksavat	  mehiläiset	  takaisin.	  »Mitä	  
ihminen	  kylvää,	  sitä	  hän	  myös	  niiIää",	  pitää	  tässäkin	  paikkansa.	  

Mehiläishoito	  on	  viisainta	  aloIaa	  vähästä.	  Yksi	  tai	  kaksi	  yhteiskuntaa	  on	  alussa	  
riiIävä	  määrä.	  Kun	  tarha	  vähitellen	  kasvaa	  ja	  käytännöllinen	  kokemus	  karIuu,	  
lisätään	  sitä	  mukaa	  myöskin	  tarviIavaa	  kalustoa.	  Tavallisin	  ja	  pahin	  aloIelevan	  virhe	  
on	  se,	  eIä	  pyritään	  kohta	  saamaan	  monta	  yhteiskuntaa.	  Jos	  saIuu	  epä-‐	  suotuisat	  
ilmat	  tai	  muut	  olosuhteet	  ja	  mehiläisiä	  kohtaa	  tau(,	  saaIavat	  murtua	  parhaimmat	  
toiveet	  ja	  peIää	  ihanimmat	  laskelmat.	  Monen	  yhteiskunnan	  menetys	  kohtaa	  silloin	  
kipeimmin	  alkavaa.	  Hän	  kadoIaa	  kokonaan	  harrastuksen	  mehiläishoitoon,	  ja	  syynä	  
on	  etupäässä	  se,	  eIei	  hän	  alkanut	  vähästä,	  sillä	  silloin	  olisi	  hän	  voinut	  sanoa:	  
»luonani	  kävi	  herra	  Vastoinkäyminen,	  muIa	  löin	  sitä	  kasvoihin	  ja	  otan	  uuden	  
askeleen".	  Parasta	  (etys(	  olisi,	  eIei	  ikäviä	  kokemuksia	  tarvitsisi	  kestää,	  ja	  ne	  voidaan	  
mahdollises(	  kokonansa	  välIää,	  jos	  seurataan	  neuvoa:	  Ala	  vähästä,	  niin	  hoito	  käy	  
helpos(	  ja	  menee	  jatkuvas(	  eteenpäin.	  

Mehiläishoitoa	  varten	  on	  varaIava	  riiIäväs(	  hoitovälineitä	  ja	  kukin	  työ	  aina	  
toimiteIava	  aikanansa.	  Vähäisen	  joukon	  hoitamiseen	  on	  kyllä	  välineitä	  ja	  aikaa,	  
muIa	  jos	  työ	  oikealla	  tavalla	  järjestetään,	  voidaan	  samalla	  hoitaa	  suurempikin	  
joukko.	  Tarhan	  kasvaessa	  täytyy	  kumminkin	  vähitellen	  lisätä	  tarvikevarastoa	  ja	  uhrata	  
enemmän	  aikaa,	  sillä	  jos	  yhteiskuntansa	  hoitaa	  hyvin,	  on	  siitä	  hoitajalle	  hyötyä	  ja	  
huvia.	  	  

Suuri	  merkitys	  hoidossa	  on	  sillä,	  miten	  käytännöllisiä	  pesät	  ovat.	  Pesiä	  valitessa	  
alkava	  joutuukin	  usein	  pulmalliseen	  asemaan,	  ja	  kun	  ei	  ole	  tarpeeksi	  
asiantuntemusta,	  valitsee	  useimmin	  sellaisen,	  minkä	  oli	  naapurilla	  nähnyt,	  vaikka	  se	  
olisi	  hyvinkin	  epäkäytännöllinen.	  Niinpä	  tapaakin	  eri	  seutukunnilla	  mehiläispesät	  
saman	  mallisia,	  usein	  hyvinkin	  hankaloita	  hoitaa.	  Jos	  mehiläisiä	  hoidetaan	  
irtorakenteisissa	  kehäpesissä	  tai	  kiintonaisrakenteisissa	  olkipesissä,	  voi	  mehiläishoito	  
molemmissa	  tapauksissa	  onnistua	  ja	  epäonnistua.	  Olkipesien	  käyIö	  on	  
vanhanaikainen,	  sitä	  ei	  voida	  kieltää,	  muIa	  toisaalta	  ei	  myöskään	  voida	  kieltää,	  eIä	  
kehäpesien	  hoito	  vaa(i	  enemmän	  huolenpitoa.	  Seuratessa	  mehiläishoitoa	  
molemmissa	  pesämuodoissa,	  saa	  usein	  havaita,	  eIä	  vanhanaikainen	  olkipesä	  antaa	  
runsaamman	  sadon	  kuin	  parhain	  muodissa	  oleva	  kehäpesä.	  Kehäpesissä	  on	  
kumminkin	  hoitajan	  parempi	  seurata	  mehiläistensä	  elämää.	  Niissä	  voi	  toimiIaa	  osan	  
töitä	  häiritsemäIä	  mehiläisiä,	  jota	  taas	  ei	  voi	  kiintonaisrakenteisissa	  olkipesissä.	  
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Määrätessä	  mitä	  pesämuotoa	  hankitaan,	  on	  suurena	  tekijänä	  hinta.	  Olkipesä	  tulee	  
kehäpesää	  paljoa	  halvemmaksi,	  ja	  sen	  tähden	  moni	  hankkii	  olkipesiä.	  Yleisenä	  
ohjeena	  tässä	  voisi	  antaa	  neuvon:	  Jos	  puuIuu	  varoja,	  ammaO(eto	  on	  vähäinen	  eikä	  
ole	  riiIäväs(	  aikaa	  mehiläisten	  hoitamiseen,	  sopii	  hankkia	  olkipesä.	  Jos	  taas	  
(etomäärä	  on	  isompi,	  eIä	  voi	  työskennellä	  varmuudella,	  ja	  on	  tarpeeksi	  varoja	  sekä	  
aikaa,	  silloin	  on	  parempi	  ostaa	  kehäpesä.	  Kumminkin	  täytyy	  ensin	  päästä	  selville,	  
minkä	  monista	  kehäpesä-‐muodoista	  valitsee.	  	  

Ennen	  kuin	  on	  mehiläishoitaja,	  täytyy	  olla	  vielä	  joukko	  hoitovälineitä.	  Jos	  hankkii	  
joltakulta	  välinekauppiaalta	  hintalueIelon	  vapaas(	  pos(ssa	  on	  se	  hyvä	  käsikirja,	  
muIa	  varat	  eivät	  riitä	  hankkimaan	  kaikkea,	  mitä	  lueIelossa	  tarjotaan.	  Se	  onkin	  
yhtäältä	  hyvä,	  sillä	  mehiläishoidossa	  ei	  niistä	  tarvita	  puoliakaan.	  AloIava	  voi	  
kumminkin	  umpimähkään	  ostaa	  niin	  monta	  esineIä	  kuin	  mahdollista,	  ja	  liikkeestä	  
niitä	  kernaas(	  myydään.	  Moni	  ostetuista	  tavaroista	  voi	  jäädä	  tarpeeIomana	  
muistoesineeksi.	  Ne	  hoitovälineet,	  joita	  kohta	  alussa	  tarvitaan,	  eivät	  ole	  monet:	  
ruokkimalaitos,	  piippu	  eli	  savuIaja,	  harso	  ja	  hansikkaat,	  -‐	  enempää	  kalustoa	  ei	  alussa	  
tarvita.	  Hansikkaat	  voi	  pitää	  ylellisyystavaroina,	  jos	  on	  jol(stakin	  varmuuIa	  
mehiläisten	  käsiIelyssä.	  Täytyy	  olla	  pieni	  kemis(	  ja	  sekoiIaa	  juomalasilliseen	  
keiteIyä	  veIä	  25	  gr	  ammoniakkia,	  ruokalusikallinen	  spriitä,	  gr	  bromia,	  gr	  
boorihappoa,	  niin	  on	  lääkeIä	  mehiläispistoa	  vastaan	  vuosikausiksi.	  Ostaissa	  
mehiläishoitovälineitä	  on	  aina	  huomaIava,	  eIä	  paras	  tulee	  ajanpitkään	  
halvimmaksi.  
M.J-‐	  vi.”	  

Vesa	  Auvinen	  

Lähde:Mehiläinen	  :	  Suomen	  mehiläishoitajain	  äänenkannaIaja,	  15.01.1917,	  nro	  1,	  s.	  9 
hIp://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/943729?page=9	  	  	    
Kansalliskirjaston	  Digitoidut	  aineistot	  

PS.	  Älkää	  enää	  harkitko	  noita	  olkipesiä.	  Ja	  myös	  tuon	  lääkkeen	  pistoja	  vastaan	  
unohtaisin,	  käyIäkää	  mieluummin	  hanskoja.	  
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Uudenmaan	  paras	  hunaja	  –kilpailu	  
He(	  alkuun	  on	  muistuteIava	  jäseniämme	  siitä,	  kuinka	  kovatasoinen	  meidän	  
yhdistyksemme	  kilpailu	  on.	  Vuonna	  2015	  kilpailun	  voiO	  Paula	  ja	  Olli	  Kiurun	  
lehmushunaja.	  Se	  edus(	  yhdistystämme	  SML:n	  kilpailussa	  Oulussa	  marraskuussa	  
2017.	  	  Edus(	  ja	  voiO	  koko	  kisan!	  Eli	  Kiurujen	  hunaja	  valiOin	  Suomen	  parhaaksi	  
paikallisyhdistyshunajaksi.	  Hyvä	  me!	  No…	  hyvä	  Paula	  ja	  Olli!	  

Uudenmaan	  paras	  hunaja	  2016	  –kilpailu	  pideOin	  syyskokouksen	  yhteydessä	  
26.11.2016	  Vanhankylän	  Kartanolla	  Järvenpäässä.	  Jostain	  syystä	  kisa	  kärsi	  
osanoIajapulasta,	  saimme	  vain	  kuusi	  hunajaa	  maisteltaviksemme.	  Niistäkin	  yksi	  oli	  
hätäpäissä	  omalta	  pöydältä	  napaIu	  hunajapurkki	  ja	  yksi	  nykyisen	  
puheenjohtajamme	  Vesan	  Venäjältä	  kesäpäiville	  mais(aisiksi	  tuoma	  pikkupurkki.	  

Tuntui	  hienolta,	  kun	  kahden	  ensimmäisen	  äänestyslapun	  jälkeen	  kaikki	  kuusi	  
näyteIä	  olivat	  päässeet	  pisteille.	  Ei	  enää	  tarvinnut	  jänniIää,	  saako	  oma	  hunaja	  
yhtään	  pisteIä.	  VoiIaja	  löytyi	  selväs(.	  Jännä	  juIu	  on	  se,	  eIä	  voiIajahunaja	  tuli	  
SML:n	  kisassa	  Oulussa	  juoksevien	  hunajien	  sarjassa	  kolmanneksi.	  Eli	  meidän	  
makunystyrämme	  olivat	  samassa	  vireessä	  kuin	  monen	  Oulussa	  äänestäneen.	  	  

VoiIajahunajan	  ovat	  tehneet	  mehiläisuransa	  ensimmäisiä	  askeleita	  oIavat	  Noora	  
Mäntysaari	  ja	  Päivi	  Ruotanen,	  Hunsku	  Oy:n	  nuoret	  naiset	  (38	  pisteIä).	  Toiseksi	  tuli	  
SML:n	  tasollakin	  aina	  pärjäävä	  ja	  kunniakirjoja	  keräävä	  Helena	  Saatsi	  (34	  pisteIä).	  
Virallises(	  kolmanneksi	  tuli	  Vesan	  venäläinen	  (25	  pisteIä),	  muIa	  ainakin	  virallisiin	  
kirjoihin	  eli	  toimintakertomukseen	  pitkäaikainen	  sihteerimme	  kirjasi	  kolmanneksi	  
AnO	  Sakaran	  hunajan,	  joka	  sai	  minun	  papereissani	  neljänneksi	  eniten	  pisteitä,	  23.	  	  

ToivoIavas(	  tuleva	  kesä	  antaa	  meille	  kaikille	  paremman	  sadon	  kuin	  viime	  vuosi.	  
Silloin	  meillä	  on	  ken(es	  hunajaa	  myös	  kilpailuun.	  Nyt	  vain	  tosi	  harva	  raaski	  tuoda	  sitä	  
lähes	  ainoatansa	  purkkia	  muiden	  syötäväksi.	  
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Valokuvailta	  
Perinteinen	  valokuvailta	  
pideOin	  keskiviikkoiltana	  
11.1.2017	  Nummelan	  
Kaarikeskuksessa.	  Raimo	  
Tiainen	  kertoi	  kuvaesimerkein	  
sommiIelusta,	  kuvien	  
rajauksesta,	  lähikuvauksesta	  
sekä	  kuvausvälineistä.	  
Katselimme	  myös	  Hannu	  
Torkkelin	  oIamia	  kuvia	  
yhdistyksen	  retkistä	  ja	  
tapahtumista.	  OsanoIajia	  
tapahtumassa	  oli	  17.	  	  

Keilakisa	  
Keilaaminen	  on	  kivaa.	  Ja	  kun	  sitä	  
harrastaa	  kerran	  vuodessa,	  jopa	  kisan	  
osaa	  oIaa	  ilman	  paineita.	  Yksi	  ongelma	  
kisassa	  oli	  tänä	  vuonna.	  Koska	  
keilasimme	  pareiIain	  ja	  meitä	  oli	  perä(	  
12	  kisassa	  mukana,	  valloi(mme	  kuusi	  
rataa.	  Vaikka	  meillä	  oli	  vierekkäiset	  
radat,	  niin	  olimme	  sil(	  leviIäytyneet	  
laajal(.	  Oli	  vaikea	  pelata	  omaa	  peliä	  
samalla,	  kun	  olisi	  halunnut	  kannustaa	  
muita.	  Ja	  häiritä	  niitä,	  joilla	  peli	  sujui	  
liian	  hyvin…	  Etäisyydet	  olivat	  liian	  
suuret.	  Ensi	  vuonna	  voisi	  laiIaa	  samalle	  
radalle	  kolme	  taikka	  neljä	  keilaajaa.  
Silloin	  läheisyys	  ja	  yhteenkuuluvuus	  (lue	  
kaverin	  halaaminen)	  olisivat	  helpompi  
saavuIaa.  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Tulevia	  tapahtumia	  2017:	  	   	   	   Vesa	  Auvinen	  

Olen	  nyt	  yhdistellyt	  tähän	  listaukseen	  meidän	  omia,	  SML:n	  ja	  muitakin	  sopivia	  
tapahtumia.	  

ϖ	   Meidän	  oma	  mehiläistarhauksen	  peruskurssi	  on	  käynnistynyt	  ja	  sen	  aikataulu	  
neOsivuillamme.	  Tapio	  Juujärvi	  kurssin	  vastaavana	  on	  vielä	  luvannut	  
informoida	  kurssilaisia	  erikseen	  ennen	  tapahtumia.	  

ϖ	   Sunnuntaina	  12.3.2017	  ennen	  yhdistyksen	  kevätkokousta	  klo	  16:00	  Stanislav	  
Jas	  luennoi	  meille	  aiheesta:	  Lajihunajan	  tuoIaminen	  ja	  varroan	  torjunta.	  
Paikka	  on	  Velskolassa,	  Espoon	  seurakunnan	  kurssikeskuksessa	  ,osoiIeesta	  
Vääräjärven(e	  2,	  02980	  Espoo	  

ϖ	   Yhdistyksen	  kevätkokous	  alkaa	  luennon	  jälkeen	  klo	  17:00.	  Kevätkokouksen	  
pääasiat	  ovat	  vuoden	  2016	  vuosikertomus,	  2016	  (linpäätös	  ja	  (lintarkistajan	  
lausunto	  ja	  (li-‐	  ja	  vastuuvapauden	  myöntämisestä	  (li-‐	  ja	  vastuuvelvollisille. 
Yhdistys	  tarjoaa	  iltapalan	  kokouksen	  jälkeen	  klo	  18	   
IlmoiIautuminen	  etukäteen	  ennen	  to	  2.3	  Kari	  Ikoselle	  sähköpos(lla:	  
hannele.linnava@gmail.com	  tai	  puhelu/	  teks(vies(:	  040	  –	  759	  13	  14	  

ϖ	   SML:n	  100-‐vuo(sjuhlavuosi	  on	  käynnistynyt	  

SML	  juhlii	  tänä	  vuonna	  satavuo(sta	  taivaltaan.	  100-‐vuo(sjuhlavuoden	  
kunniaksi	  järjestetään	  erilaisia	  tapahtumia	  ja	  vuosi	  huipentuu	  marraskuussa	  
pideIävään	  vuosijuhlaan	  Sadonkorjuuseminaarin	  yhteydessä.	    
SML	  kannustaa	  paikallisyhdistyksiä	  järjestämään	  omia	  tempauksia	  
juhlavuoden	  kunniaksi.	  Esimerkkejä	  teemoista,	  joita	  voi	  nostaa	  omissa	  
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tapahtumissa	  esiin.  
	  	   Tammi-‐huh(kuu:	  Pölytys	  tuo	  ruuan	  suomalaisten	  lautaselle 
	  	   Touko-‐heinäkuu:	  Suomen	  erilaiset	  pölyIäjät	   
	  	   Elo-‐syyskuu:	  HerkuIele	  ko(maisella	  hunajalla 
	  	   Loka-‐joulukuu:	  Monipuolinen	  mehiläistarhaus	  

ϖ	   SML	  Havaintotarhaajaseminaari	  11.	  -‐	  12.3.2017	  Tampereella	  

ϖ	   SML	  KehiIämisseminaari	  1.	  -‐	  2.4.2017	  Orivedellä.	    
Seminaariin	  osallistuminen	  vain	  paikallisyhdistyksen	  ilmoiIamana	  sekä	  
rajatulla	  osallistujamäärällä/yhdistys.	  

ϖ	   Yhdistyksen	  luento	  toukokuussa	  aiheesta:	  Mehiläispesien	  lisäys	  ja	  
emonkasvatus.	    
Luennoitsijana	  Janne	  Leimi.	  Aika	  ja	  paikka	  ilmoitetaan	  myöhemmin.	  

ϖ	   Ees(n	  matka17-‐19.5	  2017.	  Stadin	  Tarhaajat	  ja	  hunajafrendit	  järjestää	  yhdessä	  
Uudenmaan	  Mehiläishoitajien	  kanssa	  kevätretken	  Ees(in.	  Lähtö	  17.5	  klo	  7.30	  
Helsingistä	  ja	  paluu	  19.5	  klo	  18.30	  takaisin.	  Matka	  suuntautuu	  Tarton	  ja	  
Värskan	  alueelle	  sekä	  lopuksi	  Tyrin	  kukkamarkkinoille.	  Matkalla	  tutustumme	  
muutamiin	  mehiläiskohteisiin	  mm.	  Bal(an	  suurimpaan	  mehiläistarhaan	  
Medevaan,	  Sibuliteen	  valkosipulialueeseen,	  seto	  kansanperinteisiin,	  Tarton	  
kaupunkiin	  ja	  Tyrin	  kukkamarkkinoihin.	  Matkan	  hinta	  n.300	  euroa 
Lisä(edot	  ja	  ilmoiIautumiset	  viimeistään	  19.4	  2017 
Markku	  Pöyhönen	  050-‐4125119	  tai	  moyhonen@kolumbus.fi.	  

ϖ	   Maailman	  Mehiläispäivää	  vietetään	  20.5.	  Yhdistyksen	  hallitus	  suosiIelee	  
mehiläispäivän	  teemaksi	  ”Ota	  kaveri	  mukaan	  pesille”.	  Jos	  muita	  hyviä	  ideoita	  
ja	  halua	  järjestää	  itse	  tai	  porukalla	  omalla	  paikkakunnallasi	  tapahtuman	  
aiheen	  ympärille,	  niin	  lisä(etoja	  antaa	  Tuula	  Lehtonen,	  040	  506	  3202	  tai	  
tuula.lehtonen@hunaja.net.	  	  
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ϖ	   Yhdistyksen	  kesäretki	  27.5.2017	  lauantaina.	  Retken	  tarkempi	  aikataulu	  ja	  hinta	  
ilmoitetaan	  lähempänä	  retken	  alkua.	  Alustava	  suunnitelma:	  

Lähtö	  Kirkkonummen	  mehiläistuote	  n.	  klo	  9 
Ensimmäinen	  vierailu	  kohde	  on	  Fagervikin	  ruukkimiljöö.  
Toinen	  paikka	  on	  Helsingin	  yliopiston	  tutkimusasema	  Hankoniemellä,	  
Tvärminnessä.	  Isäntänämme	  toimii	  tutkija	  Kim	  Jaa(nen	  joka	  on	  
lupautunut	  kertomaan	  meille	  tutkimusaseman	  toiminnasta.	  Asemalla	  
olisi	  myös	  lounas	  aseman	  ruokalassa.	  Alueella	  on	  luontopolku,	  jonne	  Kim	  
vie	  meidät	  lounaan	  jälkeen.  
Kolmannen	  vierailukohteen	  määriIelee	  kevään	  eteneminen.	  Tämän	  
voimme	  varmistaa	  vasta	  ennen	  retkeä	  samalla	  kun	  tarkemman	  
aikataulun.	  Mikäli	  luonto	  ei	  ole	  puolellamme	  niin	  plan	  ”b	  ”	  on	  jo	  
olemassa.  
Takaisin	  Kirkkonummella	  olisimme	  illan	  suussa	  arviolta	  kello	  18	  
mennessä.	  IlmoiIautumiset	  12.5.2017	  mennessä	  Susannalle.	    
044	  5218752	  /	  susanna.valO	  (at)	  gmail.com	  

ϖ	   SML	  Nuorisoseminaari	  10.6.2017.	  SML:n	  Nuorisopäivä	  Helsingissä	  
Lapinlahden	  en(sen	  sairaalan	  alueella.	  Lisä(etoja	  ja	  ilmoiIautuminen	  
myöhemmin	  SML	  sivuilla.	  

ϖ	   SML	  Emonkasvatusseminaari	  16.	  -‐	  17.6.2017	  josta	  lisä(etoja	  myöhemmin	  

ϖ	   Yhdistyksen	  kesäpäivä	  jäsenille	  1.7.	  lauantaina	  klo	  13:00	  alkaen	  Hannu	  
Torkkelin	  luona	  Ahtelan(e	  3,	  Lohja.	  Ohjelmassa	  mm.	  karhuaidan	  pystytyksen	  
esiIely,	  mölkky	  turnaus,	  jousiammuntaa	  ja	  saunomista.	  Tarjoilu	  tapahtuisi	  
nyyIäri-‐periaaIeella	  ja	  Hannu	  ohjeiden	  mukaan.  

ϖ	   Peruskurssin	  päätös	  ja	  luento	  kaikille	  jäsenille.	  Paikka	  ja	  aika	  sekä	  luento	  
myöhemmin	  Mesikässä	  2_2017.	  

ϖ	   Syyskokous,	  kokousluento,	  pikkujoulu,	  Uudenmaan	  paras	  hunaja-‐kilpailu	  	  
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ϖ	   SML	  Sadonkorjuuseminaari,	  SML:n	  100-‐vuo(sjuhla	  ja	  vuosikokous	  18.	  -‐	  
19.11.2017	  Järvenpäässä	  

ϖ	   SML	  Talvipäivät	  27.	  –	  28.1.2018	  

	  

ELMA-‐messut	  11.11	  -‐	  13.11.2016	  

�11



� 	  

Kevätkokouskutsu 

Asia:  Kevätkokous 2017 

Aika:  Sunnuntaina 12.3.2017 klo 17 

Paikka:  Velskolassa, Espoon seurakunnan kurssikeskuksessa, os. Vääräjärventie 2,   

02980 Espoo 

 

Esityslista 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen henkilöiden valinta: 

x puheenjohtaja 

x sihteeri 

x kaksi pöytäkirjantarkistajaa 

x kaksi ääntenlaskijaa 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

4. Esityslistan hyväksyminen 

5. Käsitellään vuoden 2016 vuosikertomus 

6. Vuoden 2016 tilinpäätös ja tilintarkistajan lausunto 

7. Päätetään vuoden 2016 tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille 

8. Muut asiat 

9. Kokouksen päättäminen 

 

Tervetuloa 

 

Kokousluento: 

klo 16  Stanislav Jas luennoi:  

 Lajihunajan tuottaminen ja varroapunkin torjunta 

 

 

Yhdistys tarjoaa iltapalan kokouksen jälkeen klo 18 

 

Ilmoittautuminen etukäteen ennen to 2.3 Kari Ikoselle  

sähköpostilla: hannele.linnava@gmail.com tai 

puhelu/ tekstiviesti:  040 – 759 13 14 
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Uudenmaan	  mehiläishoitajat	  ry.	   	   	   1(10)	  

Vuosikertomus	  vuodelta	  2016	  

1.	   Yleistä	  

Keskustelua	  mehiläisalalla	  on	  käyty	  lähinnä	  karhuista,	  esikotelomädästä,	  
kasvinsuojeluaineista	  ja	  emoista.	  Karhujen	  aiheuIamia	  vahinkoja	  ei	  (eIäväs(	  
ole	  saIunut	  jäsenillemme,	  vaikka	  ongelma	  on	  merkiIävä	  koko	  maata	  
ajatellen.	  Esikotelomädän	  torjuntaan	  on	  tehosteIu	  niin	  viranomaisten	  kuin	  
mehiläishoitajien	  taholta.	  Keinona	  on	  käyteIy	  paikallisia	  tehosaneerauksia,	  
joIa	  tau((lanne	  saataisiin	  paremmin	  hallintaan.	  Turvallisuus-‐	  ja	  
kemikaalivirasto	  jatkoi	  muutamien	  kasvinsuojeluaineiden	  myyn(lupaa	  
vuodella.	  Myyn(luvan	  jatkaminen	  sai	  ris(riitaisen	  vastaanoton	  
mehiläishoitajien	  keskuudessa.	  LiiIo	  on	  käynnistämässä	  emojen	  
jalostusohjelman,	  jonka	  tarkoitus	  on	  kasvaIaa	  jalostuksen	  kauIa	  hyviä	  
ko(maisia	  emokantoja.	  
Hunajan	  kulutuksen	  kasvu	  on	  jatkunut.	  Kulutus	  on	  yli	  seitsemänsataa	  gramma	  
per	  henkilö.	  On	  harmi,	  eIä	  hunajasato	  jäi	  niin	  heikoksi	  eIei	  kasvanuIa	  
kysyntää	  pystytä	  tyydyIämään	  ko(maisella	  hunajalla.	  

Yhdistyksen	  johdossa	  tapahtui	  iso	  muutos,	  kun	  sekä	  puheenjohtaja	  eIä	  
sihteeri	  vaihtui.	  Hannu	  Torkkel	  on	  ollut	  yhdeksän	  vuoIa	  puheenjohtaja	  ja	  
kolmetoista	  vuoIa	  johtokunnassa,	  jossa	  hän	  vielä	  jatkaa.	  Uudeksi	  
puheenjohtajaksi	  valiOin	  Vesa	  Auvinen.	  Sihteeri	  Raimo	  Kankare	  on	  ollut	  
johtokunnassa	  neljätoista	  vuoIa	  ja	  sihteerinä	  yksitoista	  vuoIa.	  Uudeksi	  
sihteeriksi	  on	  valiIu	  Susanna	  ValO.	  

Yhdistyksen	  säännöt	  on	  uusiIu	  ja	  ne	  on	  hyväksyIy	  yhdistyksen	  osalta	  
syyskokouksessa.	  Säännöt	  on	  läheteIy	  PatenO	  ja	  rekisterihallituksen	  
hyväksyIäväksi	  ennen	  voimaantuloa.	  

Talvi	  oli	  kohtalaisen	  luminen	  ja	  kovia	  pakkasia	  oli	  ajoiIain.	  Talvitappiot	  olivat	  
Coloss	  kyselyn	  mukaan	  Suomessa	  17,5%,	  joka	  on	  viimevuo(sta	  enemmän.	  
Kevät	  oli	  suhteellisen	  hyvä	  	  ja	  pesät	  kehiIyivät	  mukavas(.	  Kesäkuun	  lopulla	  
alkaneet	  vaihtelevat	  ilmat,	  jotka	  jatkuivat	  pitkälle	  heinäkuuta	  jäOvät	  
hunajasadon	  huonoksi.	  Keskikesän	  ja	  alkusyksyn	  säät	  olivat	  hoitoja	  ajatellen	  
hyviä.	  Satoa	  kertyi	  pesiin	  vielä	  elokuussa,	  josta	  seurasi	  kosteusongelmia	  
hunajassa.	  Sadonkorjuu	  ja	  syystyöt	  saa(in	  tehdä	  mukavissa	  säissä.	  Syksy	  oli	  
vähäsateinen	  ja	  lämmin,	  joka	  helpoO	  syystöitä.	  	  

Suomen	  hunajasato	  jäi	  alle	  puoleen	  normaalista.	  Uudellamaalla	  hunajasato	  oli	  
huono	  ja	  tarhaajien	  välinen	  satovaihtelu	  oli	  suurta.	  Keskisato	  suppean	  kyselyn	  
mukaan	  Uudellamaalla	  oli	  alle	  20	  kg/pesä.	  Ko(maisen	  hunajan	  hinta	  on	  SML:n	  
kyselyn	  mukaan	  noussut	  viime	  vuodesta	  ja	  oli	  melkein14e/kg.	  Yleisin	  
myynnissä	  oleva	  450g	  hunajapurkin	  keskihinta	  suoramyynnissä	  oli	  yli	  6,00e/
purkki.	  
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2.	   Jäsenistö	  

Uudenmaan	  mehiläishoitajat	  ry:llä	  oli	  vuoden	  2016	  lopussa	  210	  jäsentä	  ja	  yksi	  
kunniajäsen	  (210+1=211)	  sekä	  26	  perheenjäsentä.	  Vuoden	  2015	  lopussa	  oli	  
199	  jäsentä	  ja	  27	  perhejäsentä.	  

3.	   Johtokunta	  

Uudenmaan	  mehiläishoitajien	  johtokuntaan	  kuuluivat	  vuonna	  2016:	  

• Hannu	  Torkkel	   	   puheenjohtaja	  
• Leena	  Mäki-‐Petäys	  	   varapuheenjohtaja,	  mehiläishoitokurssin	  

vastaava	  
• Raimo	  Kankare	   	   sihteeri	  
• Vesa	  Auvinen	   	   	  
• Teemu	  Ojanne	   	   Mesikän	  toimiIaja	  
• Kari	  Ikonen	   	   Elma	  vastaava	  	  
• Vuokko	  Keinänen	  

Varajäsenet:	  
• Raimo	  Tiainen	  
• Susanna	  ValO	   	  

Johtokunnan	  ulkopuolelta:	  	  	  
• Janne	  Leimi	   	   taloudenhoitaja	  
• Ville	  Heinilä	   	   www-‐vastaava	  
• Paula	  Kiuru	   	   some	  vastaava	  
• Virve	  Ojanne	   	   Mesikän	  toimiIaja	  

Johtokunta	  kokoontui	  vuoden	  aikana	  viisi	  kertaa.	  Varajäsenet	  ovat	  saaneet	  
kutsun	  joka	  kokoukseen.	  Osallistuminen	  kokouksiin	  36/9.	  

4.	   Yhdistyksen	  yleiset	  kokoukset	  

Uudenmaan	  mehiläishoitajat	  ry:n	  kevätkokous	  pideOin	  torstaina	  7.4.2016	  
Kaarikeskuksessa	  Vihdin	  Nummelassa.	  Kokoukseen	  osallistui	  29	  henkilöä.	  
Sääntömääräisten	  asioiden	  lisäksi	  sihteeri	  esiIeli	  kokoukselle	  
sääntömuutosehdotuksen,	  joka	  tulee	  syyskokouksessa	  esille	  hyväksyntää	  
varten.	  
Syyskokous	  pideOin	  lauantaina	  26.11.2016	  Ravintola	  Uusi	  Vanhiksessa,	  
Stålhanen(e	  4,	  Järvenpää.	  Kokoukseen	  osallistui	  27	  henkilöä.	  Kokouksessa	  
käsitel(in	  sääntömääräiset	  asiat	  ja	  hyväksyOin	  uudet	  säännöt.	  

5.	   Toiminnantarkastajat	  

Toiminnantarkastajina	  ovat	  toimineet:	  AmmaO(lintarkastaja	  Kim	  Hellström	  
sekä	  yhdistyksemme	  jäsen	  Terho	  Lai(nen.	  Toiminnantarkastajien	  
varahenkilöinä	  ovat	  olleet	  Timo	  Peltoniemi	  ja	  Hannele	  Linnava.	  	  
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6.	   Edustukset	  

• Janne	  Leimi	  on	  toiminut	  SML:n	  puheenjohtaja.	  
• Stanislav	  Jas	  valiOin	  SML:n	  johtokuntaan,	  Hannu	  Torkkel	  valiOin	  

hänen	  henkilökohtaiseksi	  varajäseneksi.	  
• SML:n	  syyskokous	  pideOin	  Hotelli	  	  Arinassa	  Oulussa	  su	  20.11.2016.	  

Yhdistystä	  kokouksessa	  edus(vat:	  Hannu	  Torkkel,	  Vuokko	  Keinänen,	  
Vesa	  Auvinen,	  Raimo	  Tiainen,	  Stanislav	  Jas	  ja	  Janne	  Leimi.	  

• Stanislav	  Jas	  toimi	  Suomen	  edustajana	  EU:n	  talonpoikaisjärjestön	  
COPA/COGECA	  hunajatyöryhmässä	  ja	  EU-‐komission	  neuvoa-‐antavassa	  
mehiläistyöryhmässä.	  Stanislav	  Jas	  on	  järjestön	  varapuheenjohtaja.	  

• Jyrki	  Parikka	  on	  edustanut	  Suomea	  Euroopan	  
ammaOmehiläistarhaajien	  yhdistyksessä.	  

• Hannu	  Torkkel	  oli	  SML:n	  nuorisotoimikunnan	  jäseniä.	  
• Hannu	  Torkkel	  on	  ollut	  SML:n	  koulutustyöryhmän	  jäsen.	  
• EKM	  tau(talkoot	  Etelä-‐Suomen	  aluehallintoviraston	  ja	  Eviran	  

yhteis(laisuus	  Viikissä,	  Helsingissä	  to	  3.3.2016.	  Yhdistyksestä	  
(laisuuteen	  osallistuivat:	  Raimo	  Tiainen	  ja	  Juha	  Välimäki	  sekä	  Janne	  
Leimi	  SML:n	  puolelta.	  

• Vesa	  Auvinen	  osallistui	  pe	  18.3.2016	  Uudenmaan	  Suurriistafoorumin	  
Suomen	  riistakeskuksen	  Uudenmaan	  aluetoimiston	  (laisuuteen	  
Tapanilassa	  Helsingissä.	  Mehiläishoitajia	  kiinnostaa	  foorumissa	  
erityises(	  karhukannan	  säätely	  ja	  vahinko	  karhujen	  nopea	  poisto.	  

• Mehiläisalan	  toiminnan	  kehiIämisseminaarinaarissa	  2-‐	  3.4.2016	  
Mikkelissä	  yhdistystä	  edus(	  Vesa	  Auvinen	  sekä	  SML:n	  edustajina	  Janne	  
Leimi	  ja	  Stanislav	  Jas.	  Seminaarin	  on	  tarkoitus	  osiIain	  korvata	  SML:n	  
kevätkokous,	  joka	  sääntömuutoksella	  taannoin	  poisteOin.	  Seminaarilla	  
haetaan	  suuntaviivoja	  liiton	  tulevalle	  toiminnalle.	  

• Simo	  Sorvari	  on	  toiminut	  Eviran	  valtuuIamana	  vastuullisena	  
tau(tarkastajana.	  

7.	   Yhdistyksen	  toiminta	  ja	  koulutus	  

• Yhdistyksen	  sääntötyöryhmä	  kokoontui	  maanantaina	  11.1.2016	  klo	  
18.00	  Kankareella	  Espoossa.	  Johtokunta	  aseO	  työryhmän	  kokouksessa	  
29.10.2015	  ja	  antoi	  sille	  tehtäväksi	  laa(a	  luonnos	  uusista	  säännöistä.	  
Työryhmään	  kuuluivat:	  Pj./siht.	  Raimo	  Kankare,	  Vuokko	  Keinänen	  ja	  
Janne	  Leimi.	  
Työryhmä	  teki	  luonnoksen,	  jota	  saadun	  palauIeen	  ja	  keskustelujen	  
jälkeen	  korjaOin	  ja	  täydenneOin	  pitkin	  vuoIa.	  Luonnosta	  käsitel(in	  
myös	  jokaisessa	  johtokunnan	  kokouksessa.	  Ensimmäinen	  luonnos	  
esitel(in	  kevätkokouksessa	  ja	  lopullinen	  versio	  hyväksyOin	  
syyskokouksessa.	  Säännöt	  on	  läheteIy	  vuoden	  lopulla	  PatenO-‐	  ja	  
rekisterihallitukseen	  tarkasteIavaksi	  ja	  hyväksyIäväksi.	  

• Vaakapesä	  luento	  ja	  valokuvailta	  pideOin	  torstaina	  21.1.2016	  klo	  18.00	  
Kaarikeskuksessa	  Nummelassa.	  Aluksi	  Risto	  KuiOnen	  luennoi	  siitä,	  
mitä	  kaikkea	  vaakapesän	  tuloksista	  voidaan	  päätellä	  silloin	  kun	  
miIaukset	  ovat	  riiIävän	  tarkkoja.	  Tämä	  edellyIää,	  eIä	  olosuhteet	  
järjestetään	  muun	  muassa	  katoksella	  riiIävän	  hyviksi	  laadukkaiden	  
tulosten	  saamiseksi.	  Vaakoja	  olisi	  hyvä	  olla	  kaksi	  kappaleIa	  
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vertailtavuuden	  vuoksi.	  Vaakojen	  lisäksi	  tarjolla	  olevaan	  järjestelmään	  
voidaan	  liitää	  erilaisia	  antureita:	  lämpö(lan	  kosteuden	  äänen	  ym.	  
miIaamiseen.	  Järjestelmä	  vaa'an,	  muun	  instrumentoinnin	  ja	  
ohjelmistojen	  kanssa	  on	  kuitenkin	  aika	  kallis	  järjestelmä	  tavalliselle	  
hoitajalle	  siitä	  saatavaan	  hyötyyn	  nähden.	  Tilaisuuteen	  osallistui	  26	  
henkeä	  ja	  järjestelyistä	  vastasi	  Kankare/	  Torkkel.	  

• Mehiläishoidon	  peruskurssi	  järjesteOin	  kahtena	  rinnakkaisena	  kurssina	  
runsaasta	  kysynnästä	  johtuen.	  Kurssi	  alkoi	  lauantaina	  6.2.2016	  Pullin	  
koululla	  Lohjalla	  ja	  rinnakkaiskurssi	  sunnuntaina	  7.2.2016	  samassa	  
paikassa.	  Kurssi	  pääIyi	  syksyllä	  palauteiltaan	  torstaina	  22.8.2016	  
Kotorannassa	  Rajamäellä.	  Kurssi	  käsiO	  24	  teoriatun(a	  -‐	  kuusi	  
opintokertaa	  ja	  kahdeksan	  tarhakäyn(ä,	  joten	  tunteja	  kertyi	  kaikkiaan	  
nelisenkymmentä.	  Ohjelmassa	  on	  uutena	  asiana	  muun	  muassa	  
kaluston	  syyskunnostus.	  Kurssin	  vastaavana	  on	  toiminut	  Leena	  Mäki-‐
Petäys	  ja	  opeIajina	  ovat	  toimineet:	  Hannu	  Torkkel,	  Hilkka	  ja	  Jyrki	  
Parikka,	  Juha	  Välimäki,	  Virve	  ja	  Teemu	  Ojanne,	  Satu	  Taruma,	  Helena	  
Sinikara,	  AnO	  Ylätalo,	  Meri-‐Tuuli	  Syrjänen,	  Tapio	  Juujärvi,	  Ville	  Heinilä,	  
Kari	  Koppelmäki,	  Sanna	  Seppälä,	  Olli	  Kiuru,	  Anneli	  Kankare,	  Mikko	  
Nousiainen,	  Helena	  Saatsi,	  Pirjo	  Me(äinen	  ja	  Vuokko	  Keinänen.	  
Kurssille	  ilmoiIautui	  50	  oppilasta.	  

• Kirjansidontakurssille	  osallistui	  12	  oppilasta,	  kurssi	  alkoi	  lauantaina	  
13.2.2016	  Pullin	  koululla	  Lohjalla,	  toinen	  kurssipäivä	  oli	  lauantai	  
20.2.2016.	  Kurssi	  kes(	  reilut	  kymmenen	  tun(a.	  Kurssin	  tarkoitus	  oli	  
sitoa	  Mehiläinen	  lehden	  vuosikerta	  kirjaksi	  koviin	  kansiin	  mukavas(	  
säilyteIävään	  muotoon.	  Kurssin	  ohjaajana	  toimi	  Hannu	  Laine,	  joka	  on	  
yhdistyksen	  jäsen	  sekä	  Seppo	  Seppänen	  Espoon	  kirjansitojista.	  
Järjestelyistä	  vastasi:	  Hannu	  Laine	  ja	  Hannu	  Torkkel.	  

• Koulutus(laisuus	  pergan,	  propoliksen,	  siitepölyn	  ja	  kennohunajan	  
tuoIamisesta	  sekä	  kauppakunnostamisesta.	  Teorian	  lisäksi	  
(laisuudessa	  esitel(in	  välineitä	  ja	  työtapoja	  miten	  näiden	  tuoIeiden	  
tuoIaminen	  onnistuu.	  Tilaisuus	  pideOin	  Kirkkonummen	  
mehiläistuoIeen	  (loissa	  Evitskogissa	  maanantaina	  7.3.2016	  klo	  18.00.	  
Luennosta	  ja	  järjestelyistä	  vastasi	  Janne	  Leimi.	  Tilaisuuteen	  osallistui	  
20	  henkeä.	  

• Kim	  Jaa(nen,	  Hannu	  Torkkel	  ja	  Juha	  Välimäki	  pi(vät	  to	  7.4.2016	  ennen	  
kevätkokousta	  luennon	  aiheesta:	  parveilun	  esto	  ja	  parven	  kiinnioIo.	  
Kim	  Jaa(nen	  esiIeli	  aluksi	  mehiläisen	  parveiluun	  liiIyvää	  
käyIäytymistä	  eri	  tutkimusten	  valossa.	  Kuinka	  parveilu	  käynnistyy,	  
miten	  mehiläiset	  vies(vät	  sekä	  etsivät	  ja	  valitsevat	  itselleen	  uuden	  
pesäkolon.	  Hannu	  ja	  Juha	  keskiIyivät	  käytännön	  asioihin.	  Miten	  
parveilua	  estetään	  ja	  kuinka	  toimitaan	  kun	  parvia	  otetaan	  kiinni	  ja	  
pesäytetään.	  Luentoon	  osallistui	  33	  henkilöä.	  

• Kevätretki	  järjesteOin	  lauantaina	  23.4.2016,	  retki	  suuntautui	  	  oman	  
yhdistyksen	  mehiläisalan	  palvelutuoIajille.	  Ensimmäinen	  vierailukohde	  
oli	  H&J	  Parikan	  tuotantolaitos	  Pusulassa.	  Jyrki	  Parikka	  esiIeli	  ensin	  
vahansulatus-‐	  ja	  kehienpesupalvelua	  jota	  he	  tarjoavat	  
mehiläishoitajille.	  Parikoiden	  harjoiIama	  siirtohoitotekniikka	  ja	  
välineet	  kiinnos(	  myös	  retkeläisiä.	  Heidän	  käyIämänsä	  	  tekniikka	  
helpoIaa	  hoitotyötä	  ja	  pesät	  on	  helppo	  siirtää	  lähelle	  hyviä	  laitumia.	  
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Pakkaamon	  puolella	  Jyrki	  esiIeli	  hunajankäsiIely-‐,	  linkous-‐	  ja	  
pakkauslinjaston.	  
Seuraava	  kohde	  retkellä	  oli	  Ketolan	  (la	  Rajamäellä.	  Tilalla	  kasvatetaan	  
strutseja,	  joiden	  elämään	  tutustuimme	  sekä	  nau(mme	  lounaan	  (lan	  
ruokapalvelussa.	  
Kolmas	  vierailukohde	  oli	  Välimäen-‐Hunaja	  Rajamäellä.	  Juha	  Välimäki	  
aloiO	  esiIelykierroksen	  kehälistojen	  valmistuksesta,	  joita	  he	  
valmistavat	  (lauksesta.	  Seuraavana	  esiIelyvuorossa	  oli	  linkoomo,	  jossa	  
kuul(in	  uuden	  linkouslinja	  ominaisuuksista	  ja	  toimintaperiaaIeista.	  
Juha	  tarjoaa	  rah(linkousta	  niille,	  jotka	  eivät	  halua	  investoida	  omaan	  
linkoon	  ja	  hunajankäsiIelylaiIeisiin.	  
Rajamäeltä	  matka	  jatkui	  takaisin	  Evitskogiin	  retken	  lähtöpisteeseen.	  
Siellä	  tutustuimme	  Kirkkonummen	  mehiläistuoIeen	  tuotanto(loihin	  ja	  
palvelutarjontaan	  Janne	  Leimin	  johdolla.	  Janne	  pitää	  
mehiläistarvikemyymälää,	  myy	  mehiläisyhdyskun(a	  ja	  emoja	  oman	  
hunaja-‐	  ja	  mehiläistuotetuotannon	  lisäksi.	  Retki	  teh(in	  Leh(mäen	  
Liikenteen	  bussilla.	  Retkeläisiä	  oli	  40	  henkeä,	  joista	  kuusi	  oli	  Stadin	  
tarhaajista.	  

• Yhdistyksen	  kesäretki	  teh(in	  Viroon	  ke-‐pe	  18.-‐20.5.2016	  yhteistyössä	  
Stadin	  tarhaajien	  kanssa.	  Retkellä	  tutustuOin	  Aimar	  Laugen	  
tarhaukseen	  Muhun	  saarella	  sekä	  Uku	  Pihlakin	  tarhaukseen	  
Hiidenmaalla.	  Muita	  vierailukohteita	  oli	  Anglan	  tuulimyllyt,	  Vanjoen	  
luontoalue,	  Kopun	  majakka	  sekä	  Türin	  kukkamarkkinat.	  Retkellä	  oli	  
mukana	  kaikkiaan	  48	  henkilöä	  joista	  meidän	  jäseniä	  oli	  10	  henkilöä.	  
Järjestelyistä	  vastasi:	  Markku	  Pöyhönen	  ja	  Hannu	  Torkkel.	  

• Tiistaina	  7.6.2016	  järjesteOin	  esikotelomätäisen	  pesän	  
saneerausnäytös	  Meri-‐Tuuli	  Syrjäsen	  luona	  Karkkilan	  Haavistolla.	  
MariIa	  Mar(kkala	  SML:stä	  pi(	  (laisuuden,	  jossa	  saneerauksen	  
periaate	  käytäntöön	  sovelleIuna	  esitel(in.	  Tilaisuuteen	  osallistui	  12	  
jäsentä.	  

• Kesäpäivää	  vieteOin	  Torkkelilla	  Lohjalla	  lauantaina	  2.7.2016.	  	  Hannu	  
Torkkel	  pi(	  luennon	  hunajan	  kosteudesta	  ja	  kosteuden	  miIaamisesta.	  
Viime	  vuoden	  kosteista	  hunajista	  viisastuneena	  moni	  on	  hankkinut	  
kosteusmiIarin	  itselleen.	  MiIarille	  on	  ollut	  tarveIa	  myös	  tämä	  
vuoden	  kosteiden	  hunajien	  kanssa.	  MiIaamisen	  opeIelun	  lisäksi	  on	  
erityises(	  huolehdiIava	  miIarin	  kalibroinnista.	  Monilla	  oli	  miIari	  
mukana,	  joten	  oli	  helppo	  vertailla	  oman	  miIarin	  lukemia	  toisten	  
tuloksiin.	  Muuta	  ohjelmaa	  oli	  muun	  muassa	  mölkkykisa,	  jonka	  voiIo	  
meni	  jakoon	  Paula	  Kiurun	  ja	  Hannu	  Torkkelin	  kesken.	  Raimo	  Tiainen	  oli	  
rakentanut	  jousiammuntapaikan,	  jossa	  halukkaat	  pääsivät	  kokeilemaan	  
lajia.	  Lampisaunan	  löylyt	  oli	  tarjolla	  vielä	  päivän	  pääIeeksi	  halukkaille.	  
Tilaisuudessa	  oli	  37	  aikuista	  ja	  4	  lasta.	  Järjestelyistä	  vastasi:	  Tiina	  ja	  
Hannu	  Torkkel	  sekä	  Raimo	  Tiainen.	  

• Yhdistys	  oli	  esiIelemässä	  mehiläisalaa	  sunnuntaina	  24.7.2016	  
Par(olaisten	  Roihu-‐	  leirillä	  	  Evolla	  yhdessä	  Hämeenlinnan	  Seudun	  
Mehiläishoitajien	  kanssa.	  Yhdistyksestä	  mukana	  oli:	  Kari	  Ikonen,	  
Hannele	  Linnava,	  Hannu	  Torkkel	  sekä	  Kaj	  ja	  Roni	  Sojakka.	  
Hämeenlinnasta	  oli	  Hannu	  Mansikkamäki	  ja	  Harri	  Kulmala	  sekä	  
SML:stä	  MariIa	  Mar(kkala.	  
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• Mehiläishoitokurssin	  päätös-‐	  ja	  koulutus(laisuus	  Kotorannassa	  
Rajamäellä	  maanantaina	  5.9.2016.	  Tilaisuuteen	  osallistui	  32	  henkilöä,	  
joista	  kurssilaisia	  oli	  viisi,	  heille	  jaeOin	  kurssidiplomit.	  	  Hannu	  Torkkel	  
pi(	  luennon	  ergonomiasta	  ja	  Juha	  Välimäki	  tehokkaasta	  hunajan	  
tuoIamisesta.	  Luentojen	  jälkeen	  siirryOin	  rantasaunalle	  saunomaan	  ja	  
paistamaan	  makkaraa.	  Järjestelyistä	  vastasi:	  Juha	  Välimäki	  ja	  Hannu	  
Torkkel	  

• SML:n	  järjestämään	  kouluIajakoulutukseen	  la	  -‐	  su	  1.-‐2.10.2016	  
Saarijärvellä	  osallistui:	  Hannu	  Torkkel,	  Vesa	  Auvinen,	  Niina	  Huuhtanen	  
ja	  Pirjo	  Salmi.	  

• Vaakapesät	  on	  yhdistyksemme	  jäsenillä:	  Hannu	  Torkkelilla	  Lohjalla,	  
Simo	  Sorvarilla	  Siun(ossa,	  Vuokko	  ja	  Antero	  Keinäsellä	  Inkoossa	  ja	  
Scharon	  Malmstenilla	  Kirkkonummella.	  	  Kaikki	  ovat	  voineet	  seurata	  
www-‐sivuilta	  miten	  vaakapesien	  painot	  ovat	  kehiIyneet	  kesän	  aikana	  
eri	  puolelle	  Suomea.	  Vaakapesä	  on	  pesä,	  jonka	  alle	  on	  asenneIu	  vaaka	  
painonmuutoksen	  seurantaa	  varten.	  

• Elma	  messut	  järjesteOin	  pe	  -‐	  su	  	  11.-‐13.11.2016	  Helsingin	  
messukeskuksessa.	  Yhdistyksellä	  oli	  siellä	  näyIelyosasto	  hieman	  eri	  
kohdassa	  missä	  se	  perinteises(	  on	  ollut.	  Osastolla	  oli	  esillä	  
mehiläiskalustoa,	  esiIeitä	  ja	  lasipesä,	  joka	  on	  hyvä	  vetonaula	  vuodesta	  
toiseen.	  Askartelupiste,	  jossa	  lapset	  saivat	  itse	  tehdä	  
mehiläisvahakynOlöitä	  keräsi	  asiakkaita	  välillä	  ruuhkaksi	  as(.	  
KynOlöiden	  valmistuksesta	  periIävä	  maksu	  kaIaa	  messuista	  
aiheutuvia	  kuluja.	  Osastolla	  myy(in	  myös	  itse	  tehtyjä	  kynOlöitä	  ja	  
hunajaa.	  Messuosaston	  rakentamiseen	  ja	  esiIelijöinä	  toimi	  25	  
henkilöä.	  Järjestelyistä	  päävastuun	  kantoi	  Kari	  Ikonen.	  

• SML:n	  sadonkorjuuseminaarissa	  Oulussa	  lauantaina	  19.11.2016	  
"Paikallisyhdistysten	  paras	  hunaja	  2016"	  kilpailun	  voiO	  Uudenmaan	  
mehiläishoitajat	  ry,	  voiIoisan	  hunajan	  oli	  tuoIanut	  Kiurun	  Hunaja	  Ay	  
omistajina	  Paula	  ja	  Olli	  Kiuru	  Vantaalta.	  Suomen	  Paras	  Hunaja	  2016	  
kilpailussa	  juoksevien	  sarjassa	  Noora	  Mäntysaaren	  ja	  Päivi	  Ruotasen	  
hunaja	  sijoiIui	  kolmanneksi.	  

• Anja	  Ollikaisen	  luennoi	  lauantaina	  26.11.2016	  klo	  12.00	  Ravintola	  
Vanhiksessa	  Järvenpäässä	  aiheesta:	  näkökyky.	  Luennolle	  osallistui	  25	  
henkeä.	  Järjestelyt:	  Susanna	  ValO/Raimo	  Kankare.	  

• Yhdistyksen	  pikkujoulua	  vieteOin	  lauantaina	  26.11.2016	  klo	  14.30	  
Ravintola	  Vanhiksessa	  Järvenpäässä.	  Pikkujouluaterian	  jälkeen	  
(laisuudessa	  vieraili	  myös	  joulupukki,	  joka	  oli	  löytänyt	  paikalle	  
lahjoineen.	  Pikkujouluun	  osallistui	  34	  aikuista	  ja	  2	  lasta.	  Järjestelyt:	  
Susanna	  ValO/Raimo	  Kankare.	  

• Pikkujoulun	  yhteydessä	  järjesteOin	  Uudenmaan	  paras	  hunaja	  2016	  
-‐kilpailun.	  Kilpailuun	  toimiteOin	  kuusi	  hunajanäyteIä	  maisteltavaksi	  ja	  
arvosteltavaksi.	  Jokainen	  sai	  antaa	  kolmelle	  parhaalle	  ääniä	  siten,	  eIä	  
paras	  sai	  kolme	  toinen	  kaksi	  ja	  kolmas	  yhden	  äänen.	  Äänestyksessä	  
parhaiksi	  valiOin:	  	  
1.	  Hunsku	  Oy:n	  hunaja	  (Noora	  Mäntysaari	  ja	  Päivi	  Ruotanen)	  38p	  
2.	  Helena	  Saatsi	  hunaja	  34p	  
3.	  AnO	  Sakaran	  hunaja	  23p	  

• Vuokko	  Keinänen	  on	  toiminut	  Sampo	  Nymanin,	  Vesa	  Auvisen,	  Timo	  
Pulkkinen,	  Anja	  Ollikaisen	  sekä	  Mona	  ja	  Markus	  Sallisen	  kummina.	  
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• 	  Anneli	  Kankare	  on	  toiminut:	  Tapio	  Pie(län,	  Julia	  Kankareen	  ja	  Sirpa	  
Häiväläisen	  kummina.	  
Kummitoiminnassa	  kokeneempi	  tarhaaja	  antaa	  neuvoja	  ja	  avustaa	  
käytännön	  kysymyksissä	  nuorta	  tarhaajaa	  alkutaipaleella.	  

8.	   Tiedotustoiminta	  

Toimintavuonna	  yhdistys	  julkaisi	  kaksi	  Mesikkä-‐lehteä.	  Lehteä	  ovat	  
toimiIaneet	  Virve	  ja	  Teemu	  Ojanne.	  Kokouksista	  ja	  tapahtumista	  ilmoiteOin	  
myös	  Mehiläinen-‐lehdessä	  sekä	  omilla	  www-‐sivuilla	  ja	  Facebookissa.	  	  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	  ja	  Raimo	  Tiainen.	  

TapahtumalueIelo	  

Pvm	  

Tapahtuma	  
Ma	  11.1	  	   Sääntötyöryhmän	  kokous	  1-‐2016.	  Kankare	  Espoo	  	  
To	  21.1	   	   Vaakapesäluento	  ja	  valokuvailta	  Kaarikeskus	  Nummela.	  Järjestelyt:	  Kankare/Torkkel	  
Ma	  25.1	  	   Johtokunnan	  kokous	  1-‐2016	  Torkkel	  Lohja.	  Mukana	  7	  jäsentä,	  	  poissa	  2.	  
La	  30.1	  ja	  su	  31.1	  SML:n	  talvipäivät	  Tampereella.	  
La	  6.2	   	   Mehiläishoitokurssi	  1.	  alkoi	  Pullin	  koululla	  Lohjalla.	  Hannu	  Torkkel/	  
	   	   Leena	  Mäki-‐Petäys.	  
Su	  7.2	   	   Mehiläishoitokurssi	  2.	  alkoi	  Pullin	  koululla	  Lohjalla.	  Hannu	  Torkkel/	  	  
	   	   Leena	  Mäki-‐Petäys.	  
La	  13.2	   	   Kirjansidontakurssi	  alkoi	  Pullin	  koululla	  Lohjalla.	  Kurssille	  osallistui	  12	  henkeä.	  	  
	   	   Järjestelyt:	  Hannu	  Laine/Hannu	  Torkkel.	  
To	  18.2	   	   SML:n	  pölytysseminaari	  Lohjalla,	  jossa	  puheenjohtaja	  Hannu	  Torkkel	  oli	  	  
	   	   luennoimassa.	  Yhdistyksestä	  (laisuuteen	  osallistui	  10	  henkeä.	  
La	  20.2	   	   Kirjansidontakurssi	  2-‐osa	  Pullin	  koululla	  Lohjalla. 
Ma	  22.2	  	   Mesikkä	  -‐	  leh(	  1-‐2016	  ilmestyi.	  
La	  27.2	   	   SML:n	  mehiläistau(seminaari	  Kokkolassa	  
To	  3.3	   	   EKM	  tau(talkoot	  Etelä-‐Suomen	  aluehallintoviraston	  ja	  Eviran	  yhteis(laisuus	  Viikissä,	  
	   	   Helsingissä	  to	  3.3.2016.	  Yhdistyksestä	  (laisuuteen	  osallistuivat:	  Janne	  Leimi,	  Raimo	  
	   	   Tiainen	  ja	  Juha	  Välimäki.	  
Ma	  7.3	   	   Janne	  Leimin	  luento:	  Propoliksen,	  siitepölyn	  ja	  kennohunajan	  tuoIamisesta.	  	  
	   	   Kirkkonummen	  mehiläistuoIeen	  (loissa	  Evitskogissa.	  Tilaisuuteen	  osallistui	  20	  	  
	   	   henkeä.	  Järjestelyt,	  Janne	  Leimi	  
Pe	  18.3	   	   Uudenmaan	  Suurriistafoorumi	  Suomen	  riistakeskuksen	  Uudenmaan	  aluetoimistossa	  
	   	   Tapanilassa	  Helsingissä.	  Vesa	  Auvinen	  osallistui	  (laisuuteen.	  
To	  31.3	   	   Johtokunnan	  kokous	  2-‐2016	  Tiaisella	  Espoossa.	  Osallistui	  kaikki	  yhdeksän	  ja	  	  
	   	   kutsuIuja	  kolme.	  
La	  2.4	  ja	  su	  3.4	   Mehiläisalan	  toiminnan	  kehiIämisseminaari	  Mikkelissä.	  Osallistujat:	  Vesa	  Auvinen	  
	   	   sekä	  Janne	  Leimi	  ja	  Stanislav	  Jas	  SML:n	  edustajina.	  
To	  7.4	   	   Hannu	  Torkkelin	  ja	  Juha	  Välimäen	  luento	  Nummelan	  	  Kaarikeskuksessa	  aiheesta:	  
	   	   parveilun	  esto	  ja	  parven	  kiinnioIo.	  Osallistujia	  32	  henkeä,	  järjestelyistä	  vastasi�19
Raimo	  	   	   Kankare.	  
To	  7.4	   	   Kevätkokous	  Nummelan	  	  Kaarikeskuksessa	  Vihdissä.	  Osallistui	  29	  henkeä,	  järjestelyt:	  
	   	   Raimo	  Kankare.	  
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La	  23.4	   	   Kevätretkelle	  paikallisille	  mehiläisalan	  toimijoille:	  H&J	  Parikka,	  Välimäen	  Hunaja,	  
	   	   Kirkkonummen	  mehiläistuote	  sekä	  Ketolan	  Strutsitarha.	  Retkelle	  osallistui	  40	  henkeä,	  
	   	   joista	  Stadin	  Tarhaajia	  oli	  6	  henkeä.	  Järjestelyistä	  vastasi	  Raimo	  Kankare.	  
Ke	  11.5	   	   COPA/COGECA	  kokous	  Brysselissä,	  Stanislav	  Jas	  osallistui	  
Ke	  18.5	  -‐	  pe	  20.5	   Retki	  Viroon	  yhteistyössä	  Stadin	  tarhaajien	  kanssa.	  Matkalle	  osallistui	  49	  henkeä,	  
	   	   joista	  meidän	  jäseniä	  8.	  Järjestelyistä	  vastasi:	  Markku	  Pöyhönen	  
Pe	  20.5	   	   Maailman	  mehiläispäivä.	  

Ti	  7.6	   	   Esikotelomätäisen	  pesän	  saneerausnäytös	  Karkkilan	  Haavistolla.	  MariIa	  Mar(kkala	  
	   	   SML:stä	  pi(	  (laisuuden.	  Tilaisuuteen	  osallistui	  12	  jäsentä.	  	  Järjestelyistä	  vastasi:	  Meri-‐
	   	   Tuuli	  Syrjänen.	  
La	  11.6	   	   SML:n	  nuorisotapahtuma	  Korkeasaaressa.	  Hannu	  Torkkel	  oli	  ohjaajana	  päivässä.	  
Pe	  17.6	  -‐	  
La	  18.6	   	   Emonkasvatusseminaari,	  Janne	  Leimi,	  Evitskog	  Kirkkonummi.	  Yhdistyksestä	  mukana:	  
	   	   Roland	  Ahlberg	  ja	  Simo	  Sorvari.	  
La	  2.7	   	   Kesäpäivä	  Torkkelilla	  Lohjalla:	  Hannu	  Torkkelin	  luento	  hunajan	  kosteudesta	  ja	  kosteuden	  	  
	   	   miIaamisesta.	  Muuta	  ohjelmaa:	  mölkkykisa,	  jousiammuntaa	  sekä	  lampisauna.	  Mukana	  oli	  
	   	   37	  aikuista	  ja	  4	  lasta.	  Järjestelyt:	  Hannu	  ja	  Tiina	  Torkkel	  
Su	  24.7	   	   Par(olaisten	  Roihu	  leiri	  Evolla.	  Mehiläisalaa	  esiIelemässä	  siellä	  olivat:	  Hannu	  Torkkel,Kari	  
	   	   Ikonen,	  Hannele	  Linnava	  sekä	  Kaj	  ja	  Roni	  Sojakka.	  
Ma	  5.9	   	   Mehiläishoitokurssin	  päätös-‐	  ja	  koulutus(laisuuteen	  Kotorannassa	  Rajamäellä	  	  
	   	   osallistui	  32	  henkilöä.	  Hannu	  Torkkel	  pi(	  luennon	  ergonomiasta	  ja	  Juha	  Välimäki	  
	   	   ehokkaasta	  hunajan	  tuoIamisesta.	  Järjestelyistä	  vastasi:	  Juha	  Välimäki	  ja	  	  
	   	   Hannu	  Torkkel	  
To	  8.9	   	   Johtokunnan	  kokous	  3-‐2016	  Kankare,	  Espoo.	  Mukana	  8	  henkilöä,	  poissa	  1.	  
To	  6.10	   	   Johtokunnankokous	  4-‐2016	  ValO,	  Kerava.	  Mukana	  6	  henkilöä,	  poissa	  3.	  
La	  1.10	  -‐	  
Su	  2.10	   	   KouluIajakoulutukseen	  Saarijärvellä	  osallistui:	  Hannu	  Torkkel,	  Vesa	  Auvinen,	  Niina	  
	   	   Huuhtanen	  ja	  Pirjo	  Me(äinen.	  
Pe	  15.10	  	   SML:n	  tau(seminaari	  Leppävirta	  Vesileppis.	  Yhdistyksellä	  ei	  ollut	  edustajaa.	  
Ti	  1.11	   	   Mesikkä	  -‐	  leh(	  2/2016	  ilmestyi.	  
To	  11.11-‐su	  13.11	  Elma	  messut	  Helsingin	  messukeskus.	  Talkoolaisia	  oli	  25	  henkeä.	  
La	  19.11	  	   SML:n	  sadonkorjuuseminaari	  ja	  Suomen	  paras	  hunaja	  2016	  kilpailu	  Oulussa.	  
Su	  20.11	  	   SML:n	  syyskokous	  Oulussa,	  yhdistyksen	  edustajat:	  Hannu	  Torkkel,	  Vuokko	  Keinänen,	  
	   	   Stanislav	  Jas,	  Janne	  Leimi,	  Teemu	  Ojanne	  ja	  Vesa	  Auvinen.	  
La	  26.11	  	   Anja	  Ollikaisen	  luento	  näkökyvystä	  enne	  syyskokousta.	  Osallistujia	  oli	  25.	  
	  La	  26.11	   Yhdistyksen	  syyskokous	  Ravintola	  Vanhis	  Järvenpää.	  Kokoukseen	  osallistui	  27	  	  
	   	   henkilöä	  ja	  järjestelyistä	  vastasi:	  Susanna	  ValO/Raimo	  Kankare.	  
La	  26.11	  	   Yhdistyksen	  pikkujoulut	  Ravintola	  Vanhis	  Järvenpää.	  Pikkujouluun	  osallistui	  34	  	  
	   	   aikuista	  ja	  2	  lasta.	  Järjestelyt:	  Susanna	  ValO/Raimo	  Kankare.	  
La	  26.11	  	   Uudenmaan	  paras	  hunaja	  2016-‐kilpailu,	  Ravintola	  Vanhis	  Järvenpää.	  Järjestelyt:	  
	   	   Hannu	  Torkkel.	  
To	  15.12	  	   Johtokunnan	  kokous	  5-‐2016	  Kaarikeskus,	  Nummela.	  Mukana	  6	  henkilöä,	  poissa	  3.	  

�20



�21



Hallituksen jäsenet 2017 
Johtokunta	  2017	  

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

Juha	  Välimäki	   	   	  Rajamäki	  	   	   	   050	  5430062	  /	  valimaen-‐hunaja	  (at)	  luukku.com	  
Varapuheenjohtaja	   	   	   	   	   	  

Susanna	  ValO	   	   Kerava	   	   	   	   	  044	  5218752	  /	  susanna.valO	  (at)	  gmail.com	  
Sihteeri	  	  

Vuokko	  Keinänen	   Inkoo	  	   	   	   	   0500	  939799	  /	  vuokko.keinanen	  (at)	  kolumbus.fi	  
	   	  
	   	  
Leena	  Mäki-‐Petäys	   Kirkkonummi	  	   	   	   050	  5430062	  /	  leena.maki-‐petays	  (at)	  kolumbus.fi
	   	   	  
	   	  
Kari	  Ikonen	   	   Espoo	  	   	   	   	   040	  7591314	  /	  hannele.linnava	  (at)	  gmail.com	  
	   	  
Teemu	  Ojanne	   	   Myrskylä	  (Mesikkä-‐vastaava)	   	  040	  1892857	  /	  teemu.ojanne	  (at)	  pp1.inet.fi	   	  
	   	   	  
Raimo	  Tiainen	   	   Espoo	  (Facebook-‐vastaava	  	   0400	  250546	  /	  rai(ainen	  (at)	  gmail.com	  	  
	   	  
Hannu	  Torkkel	   	   Lohja	  	   	   	   	   050	  3394958	  /	  hani-‐hannu	  (at)	  luukku.com	  
	   	  

Muut	  vastaavat	  

	  Janne	  Leimi	   	   Kirkkonummi	  
Taloudenhoitaja	  	   	   	   050	  3604576	  /	  kirkkonummen.mehilaistuote	  (at)	  kolumbus.fi	  

Ville	  Heinilä	   	   Jokela	   	   	  044	  5251769	  /	  ville.heinila	  (at)	  gmail.com	  
NeOvastaava	   	   	   	   	  
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Muistakaa	  oIaa	  EKM	  näyIeet	  !	  

Yhdistyksellä	  on	  vielä	  näytepurkkeja.	  Niitä	  saa	  myös	  liitosta.	  
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