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Puheenjohtajan jorinoita
Hyvää kevään ja kesän odotusta kaikille.
Onpas ollut mielenkiintoinen vuosi. Tässä tehtävässä on saanut aivan uuden ja erilaisen näkökohdan mitä myös mehiläistarhaus voi olla. Varsinkin Uudenmaan mehiläishoitajien yhdistystoiminta
ja SML:n toimintaan lähempi tutustuminen on antanut minulle paljon uutta ja mielenkiintoisen
näkökulman.
Viime vuoden alusta yhdistyksen uudistettujen sääntöjen rekisteröinti oli esimerkki tällaisesta.
Uudenmaan mehiläistarhaajat ry:n oli ilmoitettava patentti- ja rekisterihallitukselle virallisesti yhdistyksen toiminnan jatkumisesta, koska olimme joutuneet yhdistyslain muutoksen takia poistomenettelylistalle. Toki emme olleet aivan yksin, vaan yhdessä 40000 muun yhdistyksen kanssa.
Listalle joutui ne yhdistykset, jotka eivät olleet tehneet ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995
jälkeen ja joiden toiminnan ei muuten ole syytä olettaa jatkuvan. Meidän virallinen viimeinen
merkintä PRH:lle oli vuodelta 1945. No nyt sekin asia hoidettu ja kunnossa.
Yhdistyksen peruskurssitoiminta jää tänä vuonna vain Hannun varaan ja siihen ollaan nyt reagoitu.
Näin etukäteen jo ilmoittelen, että syksyllä kunhan sato korjattu, pakattu ja ruokinnat tehty, niin
niille jotka ovat halukkaita osallistumaan ja pitämään seuraavan kauden yhdistyksen peruskursseja, järjestetään pieni koulutusiltapäivä. Sen ohjelma ei vielä ole lopullisesti lukkoon lyöty, mutta
ajatuksena käydä läpi kouluttajien kanssa mm. SML:n uudistunut koulutusmateriaali ja sen perusteella tulevien peruskurssien ohjelmaa. Aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin ja otan vastaan
ilmoittautumisia. Resurssimme kun ovat rajalliset, niin ihan jokaiselle jäsenelle en pysty lupaamaan paikkaa kurssille, joten katsotaan ilmoittautumisjärjestystä, toimimista ennen kouluttajana
yms. valintakriteereinä.
Kun yhdistyksemme pitkäaikainen taloudenhoitaja Janne ilmoitti lopettavansa nämäkin tehtävät,
niin uudeksi yhdistyksen taloudenhoitajaksi valittiin Paula Kiuru. Eli jatkossa jos joku haluaa jostain
syystä antaa rahaa yhdistykselle tai maksella laskuja, niin Paula hoitaa sen puolen.
Nyt kun nykyinen sihteerimme on muuttamassa toiselle paikkakunnalle ja pitää tätä hyvänä tekosyynä luopua sihteerin tehtävästä, niin julkaistaan seuraava haku eli johon voi ja saa ilmoittautua minulle tai Susannalle.
*********************************************************
Wanted!
SINÄ, oletko valmis yhdistyksemme uudeksi sihteeriksi.
Paikkoja jaossa vain yksi, joten toimi nopeasti.
*********************************************************
Kevät tulee keikkuen, takapakkiakin välillä ja taas yllättäen tänäkin vuonna, niin ajoissa pesät ja
kalusto valmiiksi uutta kautta varten. Hyvää kevättä.
Terveisin Vesa

Yksi pyyntö kaikille sähköpostin käyttäjille
Kun lähetin viimeksi yhteisen postin kaikille niin n. 7% eli 14 kappaletta tuli ilmoituksia ettei posti
mene perille.
Syitä tähän voi olla toki monia. Esimerkiksi kun selvittelin viimeksi yhtäkin osoitetta mistä vastasi
nuori nainen että ”mitäs tänne lähettelet postia..”. Syynä tähän oli ilmoitettuun osoitteeseen SML
jäsenrekisterissä tullut extra piste etu- ja sukunimen välissä.
Myös käytöstä poistuneet osoitteet, posti ”täynnä” ja mitä kaikkia syitä niitä onkaan aiheuttavat
tuon ei perille ilmoituksen.
Tällä hetkellä SML.n jäsenrekisterin kautta saamassani osoiterekisterissä on teidän ilmoittamat
sähköpostiosoitteet. Pääsen niitä kuitenkin muokkaamaan/vaihtamaan omalta koneeltani.
Jos saitte nyt tämän Mesikän, mutta ette ole saaneet hetkeen lähettämääni sähköpostia, niin todennäköisesti osoitteesi on noiden 7% joukossa. Ilmoittaisitteko yhteystietonne minulle uudestaan
tai myös silloinkin esimerkiksi jos haluatte yhdistyksen sähköpostit johonkin toiseen osoitteeseen
tai muut tiedot esim nimi vaihtunut.
Terveisin
Vesa
vjauvinen@gmail.com
PS. saa minulle toki lähetellä muutenkin postia
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Mehiläiskummin matkassa
Hyönteiset ja kasvit ovat kiinnostaneet minua aina niin kauan kuin muistan. Lapsuudessani papan
tyhjilleen jääneet mehiläispesät olivat uteliaan tutkimisen kohteina. Luulen että tämä pohjusti
kiinnostukseni pölyttäjiin. Vuonna 2016 mietin minkä kurssin haluaisin tänä vuonna käydä ja tajusin että mehiläistarhaus on se juttu josta haluan ottaa selvää. Uudenmaan mehiläishoitajat ry:n
peruskurssin edetessä vahvistui päätös hankkia omia pesiä jo samana vuonna. Lähdin elokuussa
talveuttamaan kolmea jaoketta, kaikenlaisten kommellusten ja vastoinkäymisten takia sain pidettyä kaksi pesää jotenkuten hengissä kevääseen.
Tajusin kantapään kautta etten tiedä, kurssista huolimatta, oikeastaan yhtään mitään mehiläisten
hoitamisesta. Onnekseni tutustuin Vuokko Keinäseen. Olin tavannut hänet aiemmin kurssiin liittyvän kaluston huolto -osion yhteydessä ja nyt tapasimme uudestaan Talvipäivillä 2017. Vuokolla on
todella paljon annettavaa mehiläishoidon saralla, sain paljon käytännön neuvoja ja lupauksen soitella kun on jotain kysyttävää. Pääsin Vuokon matkassa myös hänen tarhoilleen tekemään hoitotoimia käytännössä. Näillä käynneillä minulle avautui monta käytännön asiaa, sellaisiakin joita en
ollut vielä edes tullut ajatelleeksi.
Pitkän uransa ja laajojen yhteyksiensä ansiosta hän osasi varoittaa minua oikeaan aikaan sellaisessa pesäkaupassa, josta minulle olisi todennäköisesti koitunut vain pelkkää harmia ja rahan hukkaa.
Samoin hänen kauttansa onnistuin hankkimaan terveen ja elinvoimaisen jaokkeen, mistä sain jo
samana kesänä hieman hunajaakin.
Minulle on ollut korvaamattoman arvokasta saada Vuokko mehiläiskummikseni ja ystäväkseni. On
upeaa, että hän on uhrannut aikaansa ja jaksanut kärsivällisesti ohjeistaa minua uusissa hoitotilanteissa. Toivon, että muutkin kokeneet tarhaajat ehtisivät jakaa viisauksiaan aloitteleville harrastajille. Kummin ansiosta minulla on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen mehiläisvuosi takana ja
odotan jo innolla tulevaa kautta, että saan laittaa oppimaani käytäntöön.
Tänä syksynä talveuttelen pesiäni jo hieman luottavaisemmalla mielellä.
Sari Alastalo-Kopra

Kummin kaa
Vuonna 2015 päätimme Inkoossa mökillämme toteuttaa kauan haaveilemamme mehiläistarhauksen. Netistä löytyi helposti Uudenmaan mehiläishoitajien yhteystiedot. Ensimmäinen puhelu suuntautui Vuokko Keinäselle, joka sattumoisin vielä asuu ihan lähellä kesäpaikkaamme. Keskustelun
aikana sovittiin, että Vuokko tulee katsastamaan paikkamme.

Se tapahtuikin heti seuraavana päivänä. Vihreää valoa saimme, ehdottamamme tarhan paikka
soveltuu mehiläisille. Siitä sitten ilmoittautumaan vuoden 2016 kursseille. Molemmat menimme.
Koimme kurssin ehdottoman tärkeiksi tälle harrastukselle, varsinkin tarhakäynnit.
Se, että Vuokko ryhtyi kummiksemme tässä harrastuksessa on ollut meille äärimmäisen tärkeää.
Kurssin jälkeen syntyi paljon uusia kysymyksiä ja varsinkin tarhausta aloitettaessa sai raapia päätä
moneen otteeseen. Tässä kohtaa kummin merkitys tuli esiin. Vuokko vastasi aina puhelimeen ja
saimme tyhjentävän pienimuotoisen luennon kyseiseen ongelmaan. Kummimme on myös käynyt
pyytämättäkin tarhallamme katsomassa, että kaikki on hyvin. On tullut myös puheluita kummilta,
että olemmeko nyt muistaneet esimerkiksi oksaalihapon laittamisen jne.
Toinen vuosi kun alkoi tarhauksessa, saimme todeta kurssilta opitun asian, miten vuodet ovat erilaisia tämän harrastuksen suhteen. Meillä oli jo kolme pesää ja kahden kuningattaren kanssa oli
keväällä ongelmia. Mitä tehdä? No, puhelu ensimmäiseksi kummille. Apuja saimme välittömästi,
Vuokko tuli heti paikalle, teki mitä piti ja selitti miksi. Kummin suhteilla saimme ripeästi tilattua
uudet kuningattaret.
Tässä näitä esimerkkejä, lisääkin olisi kertoa.
Lopuksi kiitämme tietysti tässä Vuokon pyyteettömästä avusta ja pidämme tätä kummi-ideaa hyvänä.
Markus ja Mona Sallinen

Kummi kommentoi: Tämä on kivaa!
Kuten aikaisemmin olen kertonut, olen itse saanut henkilökohtaista apua aloittaessani mehiläishoidon vuonna 1986. Miksen voisi jakaa sitä vähäistä tietoani, mikä on itselle kertynyt vuosien
varrella, jottei uusien tarhaajien tarvitse tehdä samoja virheitä kuin itse on tullut tehtyä?
Joskin uuden tarhaajan kanssa menee hieman enemmän aikaa tarhoilla aluksi, mutta kesän kuluessa työt pikku hiljaa nopeutuvat, kun toimenpiteet ja terminologia menevät selkäytimeen. Siksi
toisekseen se on hyvin sosiaalista toimintaa ja siitä kehittyy pitkäaikaisia ystävyyssuhteita, jotka
rikastuttavat elämää jatkossa.
Meillä jokaisella ”vanhalla” on varmaan kehittynyt pieniä hyviä niksejä, joita ei opeteta kirjoissa
eikä kursseilla. Suosittelen ja toivon, että useammat meistä ”vanhoista” hoitajista ottaisi ”opetuslapsikseen” (Hannun sanoin) aloittelevia tarhaajia. Itselläni on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus kyseisestä toiminnasta
Minulle saa soittaa ja kysyä mehiläisistä. Neuvon jos osaan tai ainakin ohjaan eteenpäin. Muistakaa: tyhmiä kysymyksiä ei ole, kaikkea voi kysyä ja vastataan jos osataan. Yhdessä eteenpäin ja
toimintaa kehittämään.
Vuokko Keinänen, puh. 0500-939799.

Mehiläisjengin tervehdys
Mehiläisjengi on Puskapartiolaiset ry:n ryhmä, joka muun partiotoimintansa ohessa huolehtii ohjattuina lippukunnan mehiläispesistä. Syksyllä 2017 talvehtimaan lähti 4 pesää. Ryhmässä on 7
poikaa iältään 13 - 14 vuotta.
Ryhmän toiminta vuonna 2017 keskittyi hunajan käsittelyyn (linkoukseen, kiteyttämiseen ja purkittamiseen) ja jälkimarkkinointiin. Tähän pääsyynä oli Uudenmaan partiopiirin kesän 2017 suurleiri
Hangossa, jonka toteuttamiseen Mehiläisjengin ohjaajan vapaa-ajasta meni iso osa vuonna 2017.
Toimintaa haittasi myös keväällä 2017 tehty pesien siirto pois partiomajalta. Jouduimme siirtämään partiomajan vieressä olleet opetuspesät muualle, koska pesien viereen rakennettiin uutta
tietä partiomajan naapuriin tuleville asuintaloille. Pesät tullaan siirtämään takaisin keväällä pirtin
maastoon, joten tulevana kesänä päästäneen poikien kanssa taas normaalikuvioihin pesien hoitotoimenpiteiden osalta.
Kesän 2017 aikana yritimme myös siirtää yhdyskunnat lahjoituksena saadusta kalustosta uuteen
puu- ja styroksikalustoon. Lippukunnan pesistä kahdessa oli vielä kuningatar majoittuneena laatikkoon, jossa ei ollut kehiä laisinkaan vaan mehiläiset olivat rakentaneet laatikon täyteen villirakennetta laatikossa olevien ylälistojen varaan. Villirakenne oli vielä 45 asteen kulmassa listoihin nähden ja kiinni laatikon sivuseinissä, joten koko laatikon sisältö oli yksi iso vahakakku. Koko kesän
yritimme saada lukuisilla eri tavoilla saada emoja siirtymään muihin laatikoihin, mutta mikään ei
auttanut. Kuningatar oli jämähtänyt villirakenteen sisään. Yhden pesän siirsimme lopulta väkisin
uuteen kalustoon. Tässä operaatiossa emo kuoli mutta yhdyskunta kasvatti uuden emon annetusta avosikiökehästä.
Yksi pesä lähti syksyllä vielä talvehtimaan tällaisessä villirakenteisessa laatikossa, mutta kesäkuussa 2018 tulemme siirtämään pesän uuteen kalustoon. Samassa yhteydessä tulemme suorittamaan
emonvaihdon, joten tulee sekin harjoiteltua poikien kanssa.
Kesän 2017 hunajasato oli lippukunnan historian paras. Keskimääräinen sato oli yli 30 kg/pesä,
joten lingottavaa oli riittävästi ja myytävää riitti talven markkinoille. Hunajaa onkin myyty ahkerasti sekä lippukunnan jäsenille oman toiminnan ohessa että markkinoilla. Osallistuimme useisiin joulumyyjäisiin. Isoin ponnistus on ollut yhden viikon myyntirupeama paikallisen S-marketin aulassa
marraskuun lopussa. Oman hunajan myynti on ollut erittäin hyvä tapa saada markkinoilla luotua
kontaktia ihmisten kanssa. Mehiläisistä ja hunajasta jutustelun yhteydessä on ollut helppoa myydä
samalla muitakin myynnissä olleita tuotteita.
Myynnissä markkinoilla oli lippukunnan oman hunajan (450g muovipurkki ja 350 g lasipurkki) lisäksi mm. piparkakkutaloja, villasukkia, sytytysruusuja, mehiläisvahakynttilöitä sekä luomumehutiivistettä (mansikkaa ja mustaherukkaa). Kaikki myyntiartikkelit ovat lippukunnan omaa tuotantoa
luomumehua lukuun ottamatta, joka on tullut yhteistyötaholta Varpulan Luomutilalta. Talmassa
sijaitseva Varpulan luomumansikkatilan mansikka- ja mustaherukkapeltojen laidassa on ollut lippukunnan mehiläispesiä suorittamassa mansikoiden ja herukkapensaiden pölytystä kesästä 2016
lähtien. Pölytystoiminnan ohessa on myös tehty mansikan harmaahomeen torjuntaa mehiläisten
avustuksella.
Vuoden 2018 tavoitteena on omien etikettien suunnittelu ja käyttöönotto kesän 2018 sadon
myynnissä syksyllä 2018. Samalla on tarkoitus aloittaa keskustelut paikalliskaupan kanssa hunajan
myynnistä sekä lisätä lippukunnan pesien määrää 1-2 kappaleella kesän 2018 aikana.
Kevätterveisin,
Kaj Sojakka
Mehiläisjengin ohjaaja

Menneitä muistellen

12.10.2017 vietimme peruskurssin päätösjuhlia Kotorannassa.
Paikalla olleet kurssilaiset saivat todistuksen suoritetusta kurssista.

18. – 19.11.2017 olimme Järvenpäässä SML:n Sadonkorjuuseminaarissa ja juhlistamassa 100vuotiasta liittoamme. Osa pääsi sisähommiin, osa parkkipaikalle liikennettä ohjaamaan ja puheenjohtaja Vesa Auvinen oikein lavalle puhujanpönttöön. Myös Janne Leimi pääsi puhumaan samasta
pöntöstä. Konkaritarhaajamme Pentti Sippo muisteli menneitä.
Ja – no Vesa osasi valita paikkansa hyvin.

Syyskokous ja pikkujoulut 2017
Yhdistyksemme syyskokous pidettiin lauantaina 25.11.2017 Juhlatalo Holkenilla Inkoon Tähtelässä,
Vuokon ja Anteron naapurissa, tien toisella puolella. Paikalla oli 23 jäsentä. Ensin kuultiin Tarja
Ollikan luento mesikasveista. Kokouksessa puhetta johti puheenjohtajamme Vesa Auvinen.
Täysin uutena asiana yhdistyksessämme on tulevaisuudessa se, että puheenjohtajalle, sihteerille,
rahastonhoitajalle, some- ja www-vastaaville sekä Mesikkä lehden toimittajalle maksetaan vuonna
2018 kulukorvaus, jonka suuruus on 50 €. Toiminnantarkastajalle maksetaan vanhaan malliin laskun mukaan. Useita vuosia meitä puheenjohtajana, sihteerinä ja rahastonhoitajanakin palvellut
Janne Leimi palkittiin paitsi urastaan myös 60-vuotissynttäreidensä johdosta yhdistyksen pöytästandardilla.

Hunajakilpailun tulokset pikkujouluissa 2017
1. Mäntysaari Noora
2. Jas Stanislav
3. Nuuksion hunaja
4. Tiainen Raimo ja Leena

26 pistettä
23
20
19

eli Raimo ja Raija Kankare

Kilpailuun osallistui kymmenen hunajantuottajaa ja heillä oli yksitoista hunajanäytettä. Kiurun
perheellä oli sekä lehmus- että apilahunajaa näytillä. Muita tuttuja nimiä kilpailussamme olivat
Asta Haapakoski, Kaasiset, Keinäset, Helena Saatsi ja Antti Sakara. Nämä loput aakkosjärjestyksessä, ei paremmuusjärjestyksessä.

Valokuvailta
Helmikuun 12. päivän iltana Raimo Tiaisen esitelmä ”Emo ylhäällä” sai Nummelan Kaarikeskuksen
salin täyteen sanan kuulijoita. Paikalla oli ainakin 33 henkilöä, jotka innostuivat keskustelemaan
asiasta luennoitsijan ja toistensa kanssa. Raimon esityksen jälkeen katsoimme kuvia SML:n syksyiseltä retkeltä Tsekkeihin, Slovakiaaan ja Itävaltaan. Niistäkin kuvista saattoi joku oppia jotakin.

Peruskurssi 2018
Tänä vuonna pidämme peruskurssin yhteistyössä Lohjalla ja Vihdissä toimivan Hiiden Opiston
kanssa. Ensimmäinen luentokerta oli lauantaina 20.1.2018 Pullin pienellä koululla Lohjalla, koska
ope sattuu asumaan siinä lähellä. Paikalla oli 16 kurssilaista, yksi oli häissä ja neljä ilmoittautunutta
hukassa. Paikallaolijat olivat Espoosta, Helsingistä, Kirkkonummelta, Lohjalta, Siuntiosta, Tammisaaresta ja peräti seitsemän Vihdistä.
Yhdellä pariskunnalla on jo nyt mehiläisiä, muut keräävät vielä tietoa ja rohkeutta hankkia ensimmäiset yhdyskuntansa. Kun kurssilaisilta kysyttiin, miksi he ovat tulleet mehiläiskurssille, niin oma
hunaja ja puutarhan pölytys olivat yleisimmät vastaukset. Oli jollakin halua rikastuakin, mutta sen
haaveen me vanhemmat ja kokeneemmat tarhaajat voimme kokemuksen syvällä rintaäänellä tyrmätä.
Toinen luentokerta oli helmikuun 3. päivänä. Nyt paikalla oli 15 oppilasta. Yksi ekalla kerralla mukana ollut oli lopettanut, häistä oli selvitty mukaan ja yksi auto oli hajonnut. Mehiläistarhaajien
keski-ikä on muistaakseni 58 vuotta. Me kaikki, opettaja mukaan lukien, olemme nuorempia, eli
keski-ikä laskee! Naisia kurssilla on 9 ja miehiä 7. Siinäkin taitaa olla tulossa vallankumous.
Tänä vuonna käytämme kurssilla SML:n tekemää uutta opetusmateriaalia. Oikeasti siinä on kuusi
luentokertaa, mutta me vedämme aina kaksi kokonaisuutta kerralla. Säästämme ajokilometrejä eli
luontoa. Tosin oppilaille tulee kerralla aika pläjäys uutta asiaa, mutta kuten Sari Alastalo-Kopra ja
Markus ja Mona Sallinen antavat ymmärtää, vasta pesillä asiat oppii.
Tämän vuoden viimeinen luentokerta oli lauantaina 17.2. Porukka vähenee huolestuttavasti: nyt
paikalla oli enää 12! Nyt sitten vain odottelemme lämpimiä kelejä jotta pääsemme silittelemään
niitä ihka oikeita lentäviä ja joskus pisteliäitäkin kavereitamme tarhakäyntien merkeissä.

Peruskurssilaiset tutustumassa kurssin vetäjän varastoon. Samalla ihmeteltiin kuolleita pesiä.

Tulevia tapahtumia
Kevätkokousluento
Kevätkokous
Unkarin retki
Viemme itsemme ja Stadin tarhaajat Unkarin keskiylängölle akaasian kukinnan aikaan. Matkaan
lähdemme keskiviikkona 2.5.2018 aamupäivällä ja kotona olemme lauantai-iltana 5.5. Matkasta
saamme toivottavasti lukea seuraavasta Mesikästä ja Mehiläinen lehdestä. Kenties näemme reissukuvia ensi talven valokuvaillassa. Matkaan on lähdössä yli 36 reissaajaa ympäri Suomea.

Nuorisotoimintaa
SML:n järjestämiin Nuorten mehiläishoitajien kevätretkelle Vesilahdelle 5.5. sekä kesätapahtumaan Sastamalassa 16.6. ovat kaikki 12 – 18 vuotiaat mehiläistarhaajanalut tervemenneitä. Vielä
ei meidän Puskapartiolaisia ole näissä tapahtumissa näkynyt, mutta kenties jo tänä vuonna…

Viron ja Latvian retki
Menemme Stadin tarhaajien kanssa retkelle Etelä-Viroon ja Latviaan 18. – 20.5.2018. Perinteisesti
matkaohjelmaan kuuluu myös Turin kukkamessut. Lähtö reissuun on perjantaina 18.5. klo 7.30
Länsisatamasta. Paluu sunnuntaina 20.5. klo 21.30 samaan paikkaan.
Matkan hinta 270 €. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Markku Pöyhönen 050 412 5119 tai
moyhonen at kolumbus.fi.

Kansainvälinen mehiläispäivä 20.5.2018
Tänä vuonna meillä on kaksi erilaista mahdollisuutta osallistua mehiläispäivään.
Ensimmäinen tapa on tuttu viime vuodelta: kaveri pesälle. Sen toteutus on vaivatonta ja helppoa.
Pyydä joku sellainen kaveri mukaasi mehiläisiä silittämään, joka ei aikaisemmin ole ollut mehiläispesällä. Tämän jutun voi tehdä milloin vain, sitä ei ole pakko tehdä sunnuntaina 20.5. Sen voi tehdä silloin, kun pesäkierros on ajankohtainen ja kaveri sattuu olemaan saatavilla.

Toinen ajatuksemme on mennä Siuntion kylpylän luontopolulle. Tekisimme sinne erilaisia mehiläisrasteja. Jonnekin niitynkulmaan voisimme viedä oikeita eläviä mehiläisiäkin. Tämä juttu on vielä
vähän vaiheessa. Mutta sinne tarvitsemme talkoolaisia kertomaan mehiläisistä kylpylän asiakkaille
ja muille ihmettelijöille. Valitettavasti Viron retken kotiintulopäivä menee päällekkäin mehiläispäivän kanssa.

Emonkasvatusluento 27.5.2018
Tunnettu emonkasvattaja Janne Leimi ja SML:n mehiläishoidon neuvoja Marita Martikkala pitävät
meille ja muillekin asiasta kiinnostuneille emonkasvatuspäivän sunnuntaina 27.5. Lohjan Karnaisten ABC:llä. Tilaisuus alkaa klo 10 ja se kestää viisi tuntia. Välillä syömme ruokaa ABC:n noutopöydästä. Tilaisuudesta perimme 15 € korvauksen. Hintaan kuuluu opetus ja ruoka.
Ilmoittautumiset tilaisuuteen suoraan Jannelle sähköpostitse info at mehilaistuote.com viimeistään keskiviikkona 23.5.

Vahasulattimen rakentaminen
Suunnitelmissa on tehdä aurinkoenergialla toimivia vahasulattimia. Moni on sellaisen Hannun pihalla nähnytkin. Osat olisivat valmiiksi työstetty, joten kasaaminen onnistuu helposti yhdessä iltapäivässä. Hintaa tuolle laitteelle tulee tietenkin, mutta pientarhaaja saa sillä helposti aurinkoisena
kesänä romuvahansa sulatettua. Asiasta kiinnostuneiden kannattaa seurata yhdistyksen ilmoittelua asian tiimoilta

Kesäpäivä 30.6.2018
Yhdistyksemme perinteinen kesäpäivä pidetään perinteisesti Hannu Torkkelin luona lauantaina
30.6. Viime vuonna totesimme nyyttäriperinteen toimivan oikein hyvin. Ilmoittautuessasi kerro
Hannulle, haluatko tuoda jotakin suolaista vai makeaa. Kun jokainen tuo jotakin sopivasti, saamme
massut täyteen mukavan seurustelun ohessa. Yhdistys tarjoaa makkarat, kahvit, mehut yms. peruskaman.
Asiaakin meillä on: Erkki Pöytäniemi tulee kertomaan meille mehiläisten hoidosta ylälistapesässä.
Aikataulu on suunnilleen seuraava: klo 13.00 luento, klo 14 kahvit, seurustelua ja pihapelejä. Klo
17 suolapalaa ja lampisaunaan.
Ilmoittaudu Hannulle viimeistään keskiviikkona 27.6.

Kesäretki
Ilmoitetaan lähemmin, kunhan saamme aikataulut yms. käytännön asiat sovittua ja varmistettua

Yhdistyksen oma kouluttajakoulutus
Joskus syksyllä meillä on suunnitteilla yhdistyksemme oma kouluttajakoulutus. Siinä tilaisuudessa
teemme vuoden 2019 peruskurssin ohjelmarungon. Samalla vanhat ja kokeneet kouluttajat kertovat omia kokemuksiaan. Käymme läpi myös SML:n koulutusmateriaalin. Tuosta päivästä sitten
lisää myöhemmin. Kaikki innokkaat voivat jo nyt ottaa yhteyttä puheenjohtajaamme Vesaan.

Messutarjontaa
Olemme vuosia vuorotelleet ensin Helsingin Seudun Mehiläistarhaajien ja sittemmin Stadin Tarhaajien ja Hunajafrendien kanssa ELMA-messujen mehiläisosaston vetämisen kanssa. Tulevaisuudessa ELMAa ei enää ole. Harkinnassa on, että menisimme hunajapurkkeinemme ja mehiläisinemme Maatalousalan tapahtumaan 15. – 17.11.2018. Aika näyttää miten ja mitä kaikkea käytännössä mutta nyt ollut puhetta mm. neuvontaa pölytyspalvelusta, hunajan myynnistä tapahtumassa. Tuohon tapahtumaan tarvitaan talkooväkeä.

***************************************************
Italialaisia käyttö-EMOJA omasta tarhauksestani
heinäkuun alusta 40€ kpl
Timo Paalanen Kerava
0405620117
(8-9) ja (19-20)
****************************************************

Kokouskutsu
Asia:

Kevätkokous 2018

Aika:

23.4.2018 maanantai, klo 18:00 alkaen

Paikka:

Nummela Kaarikeskussäätiö, kahvio
Pisteenkaari 13, 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 2017 toimintakertomus
6. Vuoden 2017 tilinpäätös ja tilitarkastajain lausunto
7. Päätetään vuoden 2017 tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille
8. Muut asiat
9. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa
Kokousluento: Stanislav Jas ja tiedottaja Eeva-Liisa Korpela,
SML:n ja EU:n ajankohtaiset asiat mm. uutta neonikotinoideista
Yhdistys tarjoaa suolapalaa klo 17.30 alkaen.

Uudenmaan mehiläishoitajat ry:n toimintakertomus 2017
1. Yleistä
Suomen ja SML:n 100-vuotinen juhlavuosi käynnistyi perinteisillä Talvipäivillä Hämeenlinnassa. Muutoksia tapahtui Uudenmaan mehiläishoitajien ry hallituksen riveissä, puheenjohtajuus vaihtui Hannu Torkkelista Vesa Auviseen, samalla sihteerikin vaihtui, Raimo Kankareen suuriin saappaisiin hyppäsi Susanna Valtti.
Keskimääräiset talvitappiot 2016-17 olivat noin 15% luokkaa. Pitkän ja kylmänä kevään jälkee tuli sateinen ja viileä kesä. Satotaso oli epätasainen aina huipuista pohjalukemiin, keskimääräinen hunajasato oli n. 30 kg/pesä.
Syksyllä Leena Mäki-Petäys piti kannattavuuslaskenta-luennon, joka antoi tarhaajille näkökantaa hunajan hinnoitteluun ja tarhauksen kannattavuuteen.
Uudenmaan mehiläishoitajien Janne Leimi ilmoitti jättävänsä SML:n puheenjohtajatehtävät, uusi puheenjohtaja Hannu Luukinen tuli Pohjan Mehiläishoitajat ry:stä. Uudenmaan
mehiläishoitajat ry jäsen Stanislav Jas valittiin uudeksi toiminnanjohtajaksi Heikki Vartiaisen
jäädessä eläkkeelle.
Uudenmaan mehiläishoitajilla oli kaudella 2016-17 SML:n hallituksen jäsenenä Stanislav Jas
ja varajäsenenä Hannu Torkkel. Syksyllä SML:n hallitukseen kaudelle 2018-19 valittiin jäseneksi Hannu Torkkel ja varajäseneksi Vesa Auvinen.
2. Jäsenistö
Uudenmaan mehiläishoitajat ry oli vuoden 2017 lopussa edelleen Suomen suurin yhdistys
208 varsinaisella jäsenellä, 30 perhejäsentä.
3. Johtokunta
Uudenmaan mehiläishoitajat ry
• Vesa Auvinen
• Juha Välimäki
• Susanna Valtti
• Vuokko Keinänen
• Leena Mäki-Petäys
• Kari Ikonen
• Teemu Ojanne
• Raimo Tiainen
• Hannu Torkkel

•
•

Johtokunnan ulkopuolelta
Janne Leimi
Ville Heinilä

johtokuntaan kuuluivat 2017
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri

Mesikkä-vastaava
some-vastaava

taloudenhoitaja
www-vastaava

4. Yhdistyksen yleiset kokoukset
• Kevätkokous oli Velskolassa, Espoon seurakunnan kurssikeskuksessa sunnuntaina
12.3.2017. Paikalla oli 33 jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. ”Muut

•

asiat” -osiossa keskustelua herätti SML:n jalostusohjelma ja ajatus puhtaista paritusalueista.
Syyskokous järjestettiin Juhlatalo Holken tiloissa lauantaina 25.11.2017, paikalla oli 23
jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

5. Toiminnantarkastajat
Vuodelle 2018 toiminnantarkastajiksi valittiin Kim Hellström, joka on kirjanpidon ammattilainen sekä yhdistyksemme jäsen Terho Laitinen. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin uusien sääntöjen mukaisesti vain yksi henkilö Timo Peltoniemi.
6. Edustukset
• Janne Leimi toimi SML:n puheenjohtajana vuoden loppuun ja lopetti huipulla.
• Stanislav Jas oli SML:n hallituksen jäsen ja Hannu Torkkel varajäsen.
• SML:n vuosikokous järjestettiin Järvenpään Sandicissa 19.11.2017. Yhdistystä edustivat
Vuokko Keinänen, Raimo Tiainen, Hannu Torkkel ja Susanna Valtti.
• Stanislav Jas valittiin Copa-Cogecan hunajatyöryhmän varapuheenjohtajaksi Brysselissä.
• Hannu Torkkel on SML:n nuorisotoimikunnan jäsen.
• SML:n järjesti pölytyspalvelu seminaarin, jossa mukana oli Vesa Auvinen.
• Maaliskuussa SML järjesti havaintotarhaajaseminaarin Tampereella, mukana oli Tapio
Juujärvi
• Huhtikuussa SML järjesti kehittämisseminaarin Orivedellä, yhdistyksestä mukana oli
Vesa Auvinen, Anneli Kankare, Raimo Tiainen, Noora Mäntysaari sekä Niina Huuhtanen.
Seminaarissa käsiteltyjä aiheita olivat mm. uusi koulutusmateriaali, kotimaisen emotuotannon lisääminen, hunajan laatu, apiterapia ja mehiläistuotteet.
• 10.kesäkuuta oli Sml:n nuorisoseminaari, jossa vetäjänä toimi mm. Hannu Torkkel.
• Marraskuusssa SML:n järjesti sadonkorjuuseminaarin luentoineen sekä ”Suomen Paras
Hunaja 2017” –kilpailun. Yhdistyksen jäsenen Helena Saatsi tuli täpärästi toiseksi lehmushunajallaan yksikukkahunajat-sarjassa. Yhdistyksen jäsen Noora Mäntysaari tuli
neljänneksi yhdistysten paras hunaja -sarjassa.
• Marraskuussa järjesti SML 100-vuotisjuhlan Järvenpää-talossa Järvenpäässä. Avajaispuheen piti yhdistyksemme puheenjohtaja Vesa Auvinen sekä SML:n puheenjohtajuuden
jättävä (UMH:n jäsen sekä – taloudenhoitaja) Janne Leimi.
7. Yhdistyksen toiminta ja koulutukset
• 11.tammikuuta Nummelan Kaarikeskuksessa järjestettiin yhdistyksen perinteinen Valokuvailta. Raimo Tiainen luennoi valokuvan sommittelusta ja kameralaitteista. Katsoimme myös jäsenten ottamia kuvia. Mukana oli 17 jäsentä.
• 11. helmikuuta alkoi yhdistyksen peruskurssi Pullin koululla, jossa kurssivastaavana
toimi Tapio Juujärvi. Kurssin aloitti 18 kurssilaista.
• 12. maaliskuuta kevätkokousluentona oli Stanislav Jasin innostava lajihunajan tuottaminen ja punkkiseuranta –luento, jota oli kuuntelemassa 35 jäsentä.

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

4. toukokuuta Janne Leimi piti emonkasvatus -luennon Hvittorpissa. Luennolle ilmoittautui jopa 38 henkilöä, mutta lopulta mukana oli 29 henkilöä, mikä osoittautui juuri
sopivaksi määräksi varattuun kokoustilaan.
17.toukokuuta klo 7.30 Helsingistä alkoi Standin tarhaajien ja hunajafrendien sekä Uudenmaan mehiläistarhaajien yhteinen kevätmatka kohti Viroa, tarkemmin Tarton ja
Värskan alueille, sekä lopuksi Tyrin kukkamarkkinoille.
27. toukokuuta alkoi yhdistyksemme kesäretki Kiasman edestä. Retken aikana tutustuimme aluksi Fagervikin historialliseen ruukkimiljööseen ihanan oppaan Irja Olkinuoran opastuksella. Toinen tutustumiskohde oli Helsingin yliopiston Tvärminnen tutkimusasema Hankoniemessä, jossa söimme lounaan ja tutustuimme ympäristöön tutkija Kim Jaatisen opastuksella. Lopuksi kukkailotulitusta Gullön kartanon mailla ja kahvia
navetan ylisillä. Retkellä mukana oli 30 henkilöä, joista neljä oli lapsia.
1. heinäkuuta kokoonnuttiin perinteiseen kesäpäiväjuhlaan Hannu Torkkelin luokse
Lohjalle. Ohjelmassa oli mm. karhuaidan pystytys Vesa Auvisen johdolla ja jousiammuntaa Raimo Tiaisen opastuksella. Nyyttikestiperiaatteella toiminut evästys sisälsi mm. savulohta, erilaisia salaatteja, karjalanpiirakkaa ja mansikkakakkua, sillä ravittiin 32 aikuisen ja viiden lapsen osallistujajoukko.
7. lokakuuta Hiiden Opistossa järjestetyssä mehiläishoidon herätekurssin vetäjänä toimi
Hannu Torkkel. Kurssille osallistui yhdeksän innokasta tarhurinalkua.
12. lokakuuta yhdistys järjesti Lomakoti Kotorannassa mehiläishoitajakurssin päätöstilaisuuden. Kurssin läpäisi 18 kurssilaista, joista todistuksen tuli hakemaan vain kolme
”tarhuria” Tea Lindström, Anssi Nupponen ja Nina Wikström. Kurssin päätösluentona
oli ”mehiläistalouden kannattavuuslaskelma SML:n uuden kannattavuuslaskelmaohjelmana avulla”. Luennoitsijana toimi Leena Mäki-Petäys.
25.marraskuuta syyskokousluentona oli mehiläiskasvit Tarja Ollikan pitämä. Luennoille
osallistui yhteensä 25 henkeä.
25. marraskuuta oli yhdistyksen pikkujoulut, joulupukkeineen sekä Uudenmaan paras
hunaja 2017 -kilpailu. Äänestyksessä parhaaksi valittiin toisen kerran peräkkäin Noora
Mäntysaaren hunaja …… pisteellä, toiseksi tuli … pisteellä ja kolmanneksi…… pisteellä.
Vuokko Keinänen on toiminut vuoden 2017 Sari Alastalo-Korpan, Anja Ollikaisen sekä
Markus ja Mona Sallisen kummina. Kummitoiminnassa kokeneempi tarhaaja antaa
neuvoja ja avustaa käytännön kysymyksissä nuorta tarhaajaa alkutaipaleella.
Yhdistyksen johtokunta kokoontui kaikkiaan kuusi kertaa:
o 1/ 17 15.12.2016 Nummelan Kaarikeskuksessa, paikalla 6 jäsentä poissa 3 jäsentä
o 2 /17 15.2.2017 Kari Ikosen luona, paikalla paikalla 7 jäsentä sekä 2 vierasta,
poissa 2 jäsentä
o 3/17 20.4.2017 ABC- Lohja, paikalla 5 jäsentä poissa 4 jäsentä
o 4/17 29.8.2017 Krannilan Urheilupuisto, paikalla 8 jäsentä poissa 1 jäsen
o 5/17 12.10.2017 Lomakoti Kotoranta, paikalla 7 jäsentä poissa 2 jäsentä
o 6/17 15.11.2017 Janne Leimin luona, paikalla 5 jäsentä ja poissa 4 jäsentä

8. Tiedotustoiminta
Toimintavuonna yhdistys julkaisi vain yhden Mesikkä-lehden syksyllä tapahtuneiden kiireiden ja sekaannusten vuoksi. Lehden toimitti Virve ja Teemu Ojanne. Kokouksista ja tapahtumista ilmoitettiin myös Mehiläinen-lehdessä sekä omilla www-sivuilla ja facebookissa.
Sml:n mehiläishoitajat.fi on yhdistyksemme yhteystiedot ja linkki meidän omille
www.uudenmaanmehilaishoitajat.fi –sivulle. Yhdistyksen www-sivuja on ylläpitänyt Ville
Heinilä ja facebook päivityksiä on hoitanut Raimo Tiainen.

Johtokuntamme 2018
Vesa Auvinen
puheenjohtaja

Inkoo

050 369 9016 / vjauvinen (at) gmail.com

Juha Välimäki
varapuheenjohtaja

Rajamäki

050 543 0062 / valimaen-hunaja (at) luukku.com

Susanna Valtti
sihteeri

Kerava

044 521 8752 / susanna.valtti (at) gmail.com

Kari Ikonen

Espoo

040 7591314 / hannele.linnava (at) gmail.com

Vuokko Keinänen

Inkoo

0500 939 799 / vuokko.keinanen (at) kolumbus.fi

Leena Mäki-Petäys

Kirkkonummi 040 702 6451 / leena.maki-petays (at) kolumbus.fi

Teemu Ojanne

Myrskylä

040 189 2857 / teemu.ojanne (at) pp1.inet.fi

Raimo Tiainen

Espoo

0400 250 546 / raitiainen (at) gmail.com

Hannu Torkkel

Lohja

050 339 4958 / hani-hannu (at) luukku.com

www.uudenmaanmehilaishoitajat.fi
Uudenmaan mehiläishoitajat ry

