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Puheenjohtajan	jorinoita	

Terve	

Ei	pitäisi	koskaan	ennustaa	satoa	ennenkuin	se	on	keräKy.	Tänä	vuonna	
poikkeuksellises(	tein	näin	kun	yksi	lehden	toimiKaja	sitä	innokkaas(	kyseli.	Keväällä	
aikaisen	lämpimän	kauden	myötä	näyN,	eKä	kaikki	kasvit	kukkii	samaan	aikaan	ja	
vasta	vahvistumassa	olevat	mehiläispesät	ei	ehdi	millään	mukaan.	Vadelma	aloiKeli	
kukinnan	ennen	juhannusta	sekä	samoin	teki	horsma.	Oikein	pi(	tarkistaa	milloin	alla	
oleva	kuva	tuli	oteKua	ja	se	oli	13.	kesäkuuta	ja	paikka	Jorvas,	Kirkkonummi	eli	
työpaikkani	vieressä.	

Silloin	alkukesästä	tai	keväästä	sato	ei	lupaillut	suuria	varsinkaan	kun	sateeton	aika	
venyi	lopulta	lähes	seitsämän	viikkoiseksi,	hieman	paikkakunnasta	riippuen.	Oli	
oikein	tarkisteKava	lähimmän	ilma(eteenlaitoksen	(lastoiman	sääaseman	
sademäärät	huh(-kesäkuulta	ja	siinä	sadesumma	jäi	alle	30	mm	kuukaudessa	ja	
sateetoman	jakson	kesto	oli	noin	6,5	viikkoa.	Ei	luvannut	hyvää	sadolle.	 
Kaikesta	huolimaKa	laa(kkoja	sai	lisätä	ja	satoakin	alkoi	kertyä	jo	toukokuun	
puolella.Kesäkuussa	ennen	juhannusta	pääsin	linkoamaan	ensimmäiset	mais(aiset	
alkukesän	hunajaa.  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Horsma aloitteli kukintaa 13.kesäkuuta 2018 Jorvas Kirkkonummi. Kuva 



Oliko	se	siKen	horsman	pitkä	kukinta	ja	lämpö,	mesikastehunajan	runsaus	vai	
mehiläisten	suurempi	ahkeruus	lämpimänä	kesänä	mikä	aiheuN	hunajasadon	
määrän	ennustamisen	”metsään	menon”.	Tein	pienen	oman	gallupin	ja	sen	mukaan	
sadosta	tuli	lopulta	keskimääräistä	parempi	ja	jollain	jopa	lähellä	ennätystä.	
Paikalliset	vaihtelut	sadon	määrässä	tuntuivat	olevan	kuitenkin	melkoisia	ja	syynä	
tuntui	olevan	kuivuus.	Muistan	itsekin	olleeni	tarhalla	ru(kuivan	härkäpapupellon	
vieressä	ja	katsellut	kuinka	sadepilvet	antoi	runsaan	sateen	naapurikylän	(Tähtelän)	
pelloille.	No	tulipa	kaike(	siksi	myös	ennätyskuivaa	hunajaa	alkukesällä.	

Nyt	on	aika	ladata	akkuja	ja	valmistautua	talveen	tai	tuohon	jatkeKuun	syksyyn.	
Onhan	pesät	hapoteKu	ja	suojaKu	eniten	pesätappioita	aiheuKavilta	eläimiltä	eli	
päästäisiltä	ja	tali(nteiltä.	

Terveisin		

Vesa	

Peruskurssi	2018															Hannu	Torkkel	

Tänä	vuonna	kurssi	teh(in	yhteistyössä	Länsi-Uudellamaalla	toimivan	Hiiden	Opiston	
kanssa.	Opisto	hoitaa	mainonnan,	oKaa	ilmoiKautumiset	ja	peruutukset	vastaan,	
maksaa	(lavuokrat	ja	opekin	saa	korvauksen	työstään.	Aikaisempina	vuosina	kun	
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yhdistys	pyöriN	itse	kurssitoiminnan,	kurssimaksu	tuli	suoraan	lyhentämäKömänä	
yhdistyksen	(lille,	mikä	nyt	jää	saamaKa.		

Kurssilla	käyteNin	SML:n	uuKa	kurssimateriaalia.	Osa	kurssilaisista	os(	
Mehiläistarhauksen	alkeet	-Opiskelijan	kirjan.	ValiteKavas(	Hiiden	Opisto	ei	halunnut	
sisällyKää	kirjaa	kurssin	hintaan;	jotkut	muut	opistot	tekevät	niin.	Kirjan	myymisestä	
olisi	yhdistyksemme	saanut	pienen	siivun	itselleen.	

Mehiläisen	vuosi	käy(in	läpi	tammi-helmikuussa	kolmena	lauantaina	Lohjalla	Pullin	
koululla.	Huh(kuun	alkupuolella	kävimme	ensimmäisen	kerran	pesillä	mehiläisiä	
ihmeKelemässä.	Tänä	vuonna	oli	helppo	löytää	kaikille	halukkaille	pesät,	koska	
mehiläisharrastuksen	syystä	taikka	toisesta	lopeKavia	oli	useampia.	Huh(kuun	
lopulla	ensimmäiset	kurssilaiset	saivat	omat	pesät.	Toukokuussa	kävimme	parikin	
kertaa	pesillä.	Heinäkuun	alussa	teimme	jaokkeita	ja	kuun	lopussa	linkosimme	
hunajaa.	Elokuun	puolivälissä	o(mme	viimeiset	hunajat	pois,	annoimme	punkeille	
happoa	ja	mehiläiset	saivat	sokerilientä.	Vielä	pitäisi	käydä	antamassa	oksaalihappoa	
niskaan.	

Tarhakäynnit	teimme	aina	samoilla	kahdella	tarhalla.	Ideani	oli,	eKä	kurssilaiset	
näkisivät	aina	saman	pesän	kehiKymisen.	Koska	kurssilaiset	kävivät	tarhakäynneillä	
miten	kävivät,	tämä	nimikkopesä	ajaKelu	ei	toiminut.	Uutena	piirteenä	oli	se,	eKä	
muutama	kurssilainen	tarjoutui	puoleksi	päiväksi,	koko	päiväksi	taikka	useammaksi	
päiväksi	orjaksi	kanssani	kesähelteellä	raatamaan	pesille.	Se	oli	mukavaa	vaihtelua	
yksin	puurtamiseen	toKuneelle.			

Kun	kurssi	alkoi,	listalla	oli	21	nimeä.	Kolmea	heistä	ei	näkynyt	ollenkaan	ja	kaksi	
lopeN	ensimmäiseen	luentoon.		Jäljelle	jääneistä	kolme	ei	käynyt	mehiläispesillä	
kertaakaan.	Onneksi	tarhakäynneille	saimme	yhden	uusvanhan	kurssilaisen,	joka	
olikin	siKen	tosi	ak(ivinen.	Kaksi	kurssilaista	kävi	kaikilla	luennoilla	ja	tarhakäynneillä.	
Hienoa	Markku	ja	Clarisse!		

Äi(ni	ja	muutama	muu	sivusta	seurannut	ovat	jo	vuosia	kommentoineet,	eKä	onko	
mitään	järkeä	kouluKaa	itselleen	kilpailijoita.	Myönnetään,	eKä	tänä	vuonna	
markkinoilla	on	ollut	useampiakin	kursseillani	olleita	myymässä	hunajaa,	
kilpailemassa	kanssani	mummojen	euroista.	Sil(	tykkään	edelleen	tästä	kurssien	
vetämisestä.	Uusien	mehiläistarhaajien	intoa	on	mukava	seurata.	Samalla	pääsee	
seuraamaan	myös	uusia	tapoja	tehdä	outoja	ratkaisuja	pesillä.	Onneksi	mehiläiset	
korjaavat	melkein	kaikki	meidän	tekemämme	virheet.	

�5



Kansainvälinen	mehiläispäivä							 	 Hannu	Torkkel	

O(mme	varaslähdön	sunnuntaiseen	kansainväliseen	mehiläispäivään,	ja	järjes(mme	
jo	lauantaina	19.5.	oman	mehiläispäivän	Siun(on	Scandicissa	yhdessä	hotellin	
kanssa.	Hotellin	aulassa	meillä	oli	lasipesä	näy(llä	ja	hunajaa	myytävänä.	Yri(mme	
tarjota	hotellin	auditoriossa	mehiläisluentoja,	muKa	aika	huonolla	menestyksellä,	
paikalla	oli	vain	meikäläisiä.	Ulkona	meillä	oli	oikeita	mehiläisiä	voikukkaniityn	
reunalla.		Niitä	pääsi	katsomaan	halutessaan	läheltä,	kiitos	SML:n	haalareiden.	Niityn	
toisella	reunalla	meillä	oli	infopiste.	Siellä	oli	tyhjjiä	pesälaa(koita,	esiKeitä	ja	
asiantuntevaa	opastusta.	Jousiammuntaakin	pääsi	kokeilemaan.	Ei	ollut	kovinkaan	
helppoa	osua	piikillä	kukkatauluun.	Tarjosimme	myös	opasteKua	
mehiläiskasvipolkua	luontoliikuntapuiston	rei(llä.	Helenan	ja	Jounin	kasvituntemusta	
ei	voi	kuin	ihailla.  
Meitä	uusimaalaisia	mehiläistarhaajia	oli	paikalla	11	+	Stadin	Tarhaajien	Mika.	Lisäksi	
SML:n	toimistolta	paikalla	oli	Eeva-Liisa.	Olisiko	tuo	13	ollutepäonnenluku,	sillä	ihan	

putkeen	tapahtumamme	ei	mennyt.	Hotelli	ei	ollut	mainostanut	asiakkailleen	
mitenkään	tapahtumaamme.	Vasta	aamulla	heidän	info-telkkariin	tuli	(etoa	
päivästämme.	Jos	unohdamme	hotellin	aulassa	kohtaamamme	hotellista	pois	
lähtevät	asiakkaat,	luontopolulla	ja	kukkaniityllä	kohtasimme	suunnilleen	yhtä	monta	
ihmistä	kuin	meitä	työläisiäkin	oli.	MuKa	kaikesta	huolimaKa	meille	jäi	tapahtumasta	
mukava	fiilis	ja	ruokakin	oli	hyvää.  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Emonkasvatusluento										 	 	 Hannu	Torkkel	

Lohjan	ABC:llä	oli	surinaa	sunnuntaina	27.5.,	kun	kokoonnuimme	Janne	Leimin	
emonkasvatusoppiin.	Aluksi	puhuNin	jaokkeiden	teosta	yleensä.	Muutama	asia	jäi	
mieleen.	Kun	tehdään	jaoke	kesän	alussa,	niin	emon	seuraksi	riiKää	kaksi	sikiökehää.	
Juhannuksen	jälkeen	pitää	antaa	kolme,	heinäkuun	puolivälissä	neljä	ja	heinäkuun	
lopussa	jo	viisi	sikiökehää,	joKa	porukka	pärjäisi	talven.	Jaokkeille	pitää	lisäksi	antaa	
ruokaa!	

Emonkasvatus,	kuten	moni	muukin	homma	mehiläishoidossa,	ei	ole	riskiä	vailla,	
kuten	Eput	laulavat.	Janne	siirtää	32	toukkaa	/	lista.	Näistä	noin	20	otetaan	vastaan	
eli	aletaan	ruokkia	ja	rakennetaan	emotoukalle	oma	töKerö.	Vaihteluväli	on	5	–	32.	
OnnistumisprosenN	tuolla	20	onnistuneella	on	62,5	%.	SiKen	nuo	onnistuneet	
laitetaan	pariutumaan.	Niistä	onnistuu	noin	80	%.	Eli	32	toukansiirrosta	saamme	
keskimäärin	16	emoa,	eli	puolet	onnistuu,	puolet	ei.	Fijy	sixty,	kuten	eräs	en(nen	
mäkihyppäjä	sanoi.		Ja	kokemuksesta	(edämme,	eKä	kaikki	pesät	eivät	ota	uuKa	
emoa	vastaan,	eli	taas	tulee	tappiota…	Eii	ihme,	eKä	ostoemot	maksavat.	

Ruuan	jälkeen	SML:n	MariKa	kertoi	meille	SML:n	emonkasvatusprojek(sta.		

Muutaman	vuoden	tauon	jälkeen	oli	pakko	kokeilla	Jannen	oppeja	käytännössä.	
Ekalla	kierroksella	tein	120	toukansiirtoa.	Sain	niistä	51	emokennoa,	42,5	%	onnistui.	
Toisen	sarjan	tein	viikon	päästä	ensimmäisestä.	Nyt	80	toukasta	sain	vain	19	
emokennoa,	23,8	%	onnistui.	Ei	ole	tuokaan	helppo	oksa	tässä	mehiläispuussa.	

Minustako	mehiläistarhaaja?	

Hiiden	Opiston	kanssa	pidimme	muutaman	tunnin	luennon	Minustako	
mehiläistarhaaja.	Luennolle	oli	ilmoiKautunut	12	henkilöä,	joista	9	naista,	3	miestä.	
Paikalla	oli	viisi	naista	ja	kaksi	miestä.	Miehinen	mehiläisala	taitaa	hiljalleen	muuKua	
naisvaltaiseksi.	Saa	nähdä,	kuinka	moni	paikalla	olleista	on	ensi	keväänä	
peruskurssilla.	Nyt	ainakin	into	oli	kova.	

Näitä	Minustako	mehiläistarhaaja	heräteluentoja	voisi	useampikin	meikäläinen	pitää	
omissa	piireissään,	omilla	kulmillaan	joko	omatoimises(	taikka	jonkun	
kansalaisopiston	kanssa	yhteistyössä.		
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KARHU!					 	 	 	 	 	Virve	Ojanne	
Olemme	tarhanneet	mehiläisiä	Myrskylässä	seitsemän	vuoden	ajan.	Joka	vuosi	on	50	

kilometrin	säteellä	jossakin	tehty	karhuhavaintoja	ja	jo	neljä	vuoKa	siKen	pidetyssä	
karhuseminaarissa	puhuNin,	eKä	karhukanta	on	lisääntymään	päin	ja	on	vain	ajan	

kysymys,	koska	karhuvahinkoja	alkaa	tulla	täällä	Itä-Uudellamaallakin.		Kuitenkin	
vasta	tänä	syksynä	tuli	meidän	(etoomme	lähistöllä	ensimmäinen	karhun	vierailu	
mehiläistarhalla.	Muutama	kilometri	meidän	tarhoista	oli	naapuritarhaajan	pesiä	

rikoKu	ja	syyllinen	löytyi	riistakameran	kuvasta.	
Olemme	suunnitelleet	jo	pidemmän	aikaa	sähköaidan	hankkimista	omille	

tarhoillemme,	muKa	myöhästyimme.	Kun	naapuritarhaaja	aitasi	omat	tarhansa,	
karhu	siirtyi	täydentämään	talvivarastoaan	meidän	tarhalle...	Karhuja	saaKaa	kyllä	
olla	useampikin.	Naapuritarhalta	löytyi	13	cm	leveä	jälki,	meidän	tarhalta	17	cm!	

Meiltä	meni	viisi	pesää.	Nyt	karhun	reviirillä	oleva	tarha	on	aidaKu	sähköaidalla,	sillä	
on	melko	varmaa,	eKä	karhu	talviunilta	heräKyään	suuntaa	keväthuikostaan	

parantamaan	tutulle	”ruokakaapille”.	

Olemme	poh(neet,	miksi	karhut	juuri	nyt	pääNvät	veroKaa	mehiläistarhoja,	kun	
olemme	vuosikaudet	eläneet	sovussa	rinnakkain.	Yksi	teoria	on,	eKä	kuivan	kesän	

jälkeen	ei	luonnosta	löytynyt	tarpeeksi	ravintoa.	Oli	syy	mikä	tahansa,	on	turhaa	
kenenkään	tarhaajan	enää	tuudiKautua	siihen,	eKei	karhu	minun	tarhoille	tule,	kun	

ei	ole	ennenkään	tullut.	Jos	karhuhavaintoja	tulee	sadankin	kilometrin	päästä,	niin	
minun	mielestäni	järkevä	tarhaaja	varautuu	ajoissa	aitaamalla	tarhansa.	Voin	
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kokemuksesta	kertoa,	eKä	karhun	40	metrin	säteelle	leviKämien	pesien	kerääminen	
maastosta	ja	jäljelle	jääneiden	pesien	siirto	lähekkäin	oli	paljon	isompi	homma	kuin	

sähköaidan	rakentaminen.		
Aidan	rakentamiseen	kannaKaa	paneutua	kunnolla.	Karhun	on	saatava	he(	

ensimmäisestä	lähestymisyrityksestä	sellainen	tälli,	eKä	oppii	kerrasta	etsimään	
ruokansa	luonnonan(mista.	Sähkölangan	alusta	pitää	niiKää	tarpeeksi	usein	ja	
akkujen	teho	on	(etenkin	tarkasteKava	ja	tarviKaessa	ladaKava	akut.	  
	

Varmas&	

rahanarvoinen	vinkki	
sähkömieheltä:	Aita	

kannaKaa	ympäröidä	
maahan	painetulla	
kanaverkolla,	joka	

yhdistetään	
sähköpaimenen	

maadoituskaapeliin.	
Kun	karhun	käpälä	on	
verkon	päällä	ja	kuono	

osuu	sähkölankaan,	
karhu	saa	

muistutuksen,	joka	
pysyy	ainakin	hetken	
paksummassakin	

kallossa.	  

Karhu	kuuluu	Suomen	luontoon,	eikä	tarkoitukseni	olekaan	lietsoa	petovihaa.	Jos	me	
mehiläishoitajat	pidämme	huolen,	eKei	niitä	opeteta	hunajakarhuiksi,	niin	

rinnakkaiselo	voi	jatkua	sopuisana	edelleenkin.	Ja	ne	karhut,	jotka	hyvistä	
suojautumisyrityksistä	huolimaKa	vaarantavat	elinkeinomme	-	ja	ehkä	
henkemmekin,	pitäisi	saada	kaataa	ilman	kohtuutonta	byrokra(aa	ja	tappelua	

luonnonsuojelijoiden	kanssa.	
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Tervetuloa	

Kuulemaan	esitystä,	syyskokoukseen	ja	pikkujouluihin	sekä	osallistumaan	kisaan. 
Tuo	mukaan	purkki	viime	kesän	satoa	ja	osallistu	Uudenmaan	paras	hunaja	
-kilpailuun		

Paikka:	ravintola	HviKräsk,	HviKräskin(e	166,	02440	Luoma	(Kirkkonummi)	

Aika:	lauantai	1.12.	klo	12:00	-	17:00	

OHJELMA	

Hunajan	ais(nvarainen	arvioin(	sekä	Uudenmaan	paras	hunajakilpailu		
12:00	–	13:00  
 
Syyskokous		 	 	 	 	 13:00	–	14:00  
 
Pikkujoulut: 
Ruokailu		 	 	 	 	 	 14:00	–	15:00  
 
Kilpailun	tulokset	ja	 
 
itse	JOULUPUKKI	vierailee	 
 
Pikkujoululahja	(muutama	euro)	jos	haluat	osallistua	lahjojen	jakoon	

HviKräskin	tunnelmallisessa	ravintolassa	nau(mme	joulubuffe(n	an(mista.	 
Hinta	on	25	€	/henkilö,	lapset	alle	12-vuo(aat	11	€,	alle	5-vuo(aat	ilmaiseksi  
Tilinumero	FI53	4006	0010	3191	15	

 
IlmoiKaudu	pikkujouluihin	Nora	Mäntysaarelle	viimeistään	22.11.	ja	muista	ilmoiKaa	
mahdolliset	ruoka-aineallergiat.  
 
nora.mantysaari@gmail.com	

p.	050	592	3056	
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Esityslista	syyskokous	2018	

1.	Kokouksen	avaus	

2.	Kokouksen	järjestäytyminen	valitaan	kokouksen	puheenjohtaja	

•valitaan	kokouksen	sihteeri	

•valitaan	kaksi	pöytäkirjan	tarkastajaa	

•valitaan	kaksi	äänten	laskijaa	

3.	Todetaan	kokouksen	laillisuus	ja	päätösvaltaisuus	

4.	Hyväksytään	esityslista	

5.	Päätetään	johtokunnan	puheenjohtajan,	jäsenten	ja	toiminnantarkastajien	
palkkioista	sekä	matka-	ja	kulukorvauksista	vuodelle	2019	

6.	Vahvistetaan	vuoden	2019	toimintasuunnitelma,	talousarvio	sekä	päätetään	
liiKymis-	ja	jäsenmaksun	suuruudesta	vuodelle	2019	

7.	Valitaan	yhdistyksen	puheenjohtaja	kaudelle	2019	-	2020	

8.	Valitaan	hallituksen	jäsenet	erovuoroisten	(lalle	kaudelle	2019	-	2020	

9.	Valitaan	kaksi	toiminnantarkastajaa	ja	heille	kaksi	varatoiminnantarkastajaa	
vuodelle	2019	

10.	Valitaan	edustajat	vuodelle	2018	Suomen	Mehiläishoitajain	Liiton	kokouksiin	ja	
päätetään	heille	makseKavista	kulukorvauksista	

11.	Muut	asiat	

12.	Kokouksen	pääKäminen	

Terveisin		

Vesa	Auvinen	
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Vuonna	2019	järjestään	Uudenmaan	Mehiläishoitajien	mehiläishoidon	peruskurssi	

Järjestämme	mehiläishoidon	peruskurssin	yhteistyössä	Suomen	Mehiläishoitajain	
Liiton	kanssa	mehiläistarhauksesta	kiinnostuneille.	Kurssin	tavoiKeena	on	antaa	
kurssilaisille	perus(edot	ja	-taidot	mehiläisharrastuksen	aloiKamiseksi.	

Teoriakurssit	pidetään	Katrinebergin	kartanon	(loissa.  
Osoite:	Katriinankuja	5,	01760	Vantaa	ja	aika	klo	10	–	14 
 
Opetuksen	runko	on	Suomen	Mehiläishoitajien	Liiton	peruskurssi:	 
Minustako	mehiläistarhaaja: 
26.1.	I		Johdatus	mehiläistarhaukseen	ja	aloiKavan	tarhaajan	varusteet	ja	kalusto9.2.			
II	Mehiläisen	biologiaa,	mehiläiskasvit	ja	mehiläistarhan	paikka 
9.3.			III	ja	IV	Tarhauksen	aloiKaminen	ja	mehiläistarhanvuosi  
6.4.			V	Sadonkorjuu	ja	hunajan	käsiKely 
11.5.	VI	Mehiläisten	terveys	ja	hyvinvoin(	

Tarhakäynnit	4	kpl	kesällä	Rajamäki,	Hyvinkää,	ja	Inkoo	alueella.	 
Päivämäärät	tarkennetaan	he(	kurssin	alussa.	

Kurssivetäjät	ovat	Uudenmaan	mehiläishoitajien	jäseniä	ja	mehiläistarhaajia.	 
 
Kurssin	hinta	on	95	€	sisältäen	em.	teoriatunnit,	Minustako	mehiläistarhaaja	
oppilaan	työkirjan	ja	tarhakäynnit.	

Ilmoi@autumiset	ja	lisä&edot	Vesa	Auvinen	vjauvineni@gmail.com	tai	050	369	9016	
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