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Puheenjohtajan päästöjä 

 

 

Muutama sana minusta...Ja mehiläisistä: 

Lukioaikana haaveilin maanviljelijän ammatista. 

Opiskelemaan pyrkimistä varten suoritin harjoit-

telun silloisessa Backaksen sikalassa sekä Koelai-

toksella Tikkurilassa.  Kaupunkilaispojalle (jos 

silloista Helsingin maalaiskuntaa nykyistä Vantaa-

ta voi pitää kaupunkina) isä sanoi, että maata 

pitää periä, sitä ei voi ostaa. Niinpä haave jäi har-

rastukseksi ja maan ja eläinten kanssa puuhaste-

luksi. Opinnot lipsahtivat kasvatustieteeseen ja 

luokanopettajan hommiin ja sieltä teatterin 

pariin. 

Hankimme 1980-luvun alussa kuitenkin pari 

hehtaaria maata ja opettelin maanviljelyä 

hevosvetoisilla vanhoilla työvälineillä. Samaan 

aikaan kiinnostuin mehiläisistä ensimmäisen 

kerran, kun luin silloisen mehiläishoito-oppaan. 

Mitä jos rupeaisimme hoitamaan mehiläisiä? 

Emme ruvenneet silloin.   

 

Kuvassa Teemu Ojanne. 

20 yhteistä kotia myöhemmin muutimme Myrskylään, josta oli tarkoitus tulla loppusijoituspaikka.   Löysin 

kirjastosta kirjan Mehiläishoitoa käytännössä ja sen luettuani asia nousi jälleen esille. Ja niinpä kolmenkym-

menen vuoden harkinnan jälkeen otimme mehiläisiä, suoritimme peruskurssin ja heti perään ammattitut-

kinnon Mustialassa. Näin hurahdimme mehiläisten ihmeelliseen maailmaan. En puhu itsestäni monikossa 

vaan me tarkoittaa vaimoani Virveä ja minua. 

Uudenmaan mehiläishoitajien hallituksessa olen istunut joitain vuosia ja nyt vuoden alussa aloitin puheen-

johtajana.  

Aloittaessamme mehiläisten hoitoa yhdeksän vuotta sitten ala oli jo nosteessa. Kotimaisen hunajan arvos-

tus oli korkealla ja mehiläishoito harrastuksena kiinnosti monia. Silloin ihmettelimme, miksi kaikki olivat 

keksineet saman idean samaan aikaan kuin me. Me hyppäsimme tietämättämme liikkuvaan junaan. Hyvä 

niin. Kursseja järjestetään, niin perus- kuin ammattikursseja, ja tarhaajia yritetään saada lisää. Ja Suomeen 

pesiä kyllä mahtuu. Pesätiheys on vain osan siitä mitä se muualla Euroopassa on.  

Vaikka mehiläiset ovat puheenaiheena ja mielenkiinnon kohteena, alan vähäisestä virallisesta arvostuksesta 

kertoo mielestäni tutkimuksen vähäisyys ja esim. korkeakouluopetuksen niukkuus ja jopa puute. Hyvä puoli 

tässä on se, että meillä on varaa kehittää mehiläistarhausta. Voimme kasvattaa hunajantuotannon määrää 

ja yrittää saada pölytyspalvelusta kannattavaa. Toki hunajan määrän lisääminen on syytä tehdä laatu edellä.  
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Muualla maailmassa arvostetaan suomalaisia elintarvikkeita niiden laadun ja puhtauden takia. Vielä suh-

teellisen puhdas luontomme antaa pienen etulyöntiaseman, mutta uskon, että ei ole varaa tuudittautua 

tähän mielikuvaan. Hunajan laadusta täytyy pitää huolta. Kun tuotetaan laatua, se tuo myös lisää työtä ja se 

taas tuo paineita hunajan hintaan. Tämä koskee niin pieniä kuin suuriakin toimijoita. Onko mahdollista ke-

hittää sekä laatujärjestelmää että hintapolitiikkaa kaikkien etujen mukaisesti? Tarhausmenetelmien tehos-

tamista, hunajan jäljitettävyyttä ja markkinointia sekä vientiä voidaan kehittää vain yhteistyöllä. Vaikka asia 

on valtakunnallinen, sitä olisi hyvä pohtia ja kehittää myös paikallisesti. 

Poikkeustilanne häiritsee myös yhdistystoimintaa, mutta toivotaan, että tilanne pian normalisoituu. 

Poikkeusoloissa tämäkin aviisi ilmestyy poikkeavaan aikaan, mutta ilmestyy.  

Kevätkokousta emme voineet pitää ajallaan. Pidämme sen kesäkuussa ja kokouskutsu on toisaalla. 

Yritämme saada yhteistä tekemistä tällekin vuodelle. Kannustamme jäseniä kertomaan toiveista ja myös 

osallistumaan fyysisesti ja henkisesti toimintaan. Siihen liittyy jäsenkysely, johon toivotaan runsaasti vas-

tattavan, jotta tietäisimme, mitä kentällä halutaan. 

Meillä on kuitenkin yhteinen tavoite: Mehiläisten hyvinvointi ja laadukas hunaja. Silloin myös tarhaaja voi 

hyvin. 

 

Tajunnanvirtaa päästi puheenjohtaja Teemu Ojanne 

 

Hallitukselta 
Uudenmaan mehiläishoitajien kehittämistyöryhmä 

Yhdistyksen hallitus päätti tammikuun kokouksessansa perustamaan toimintaansa tukevan vakinaisen 

kehittämistyöryhmän. Tämä päätös perustuu yhdistyksen sääntöihin (luku 7). 

Kehittämisryhmän tavoitteena on luoda paikallinen ”beekeeping knowledge hub”, fyysisestä infrastruk-

tuurista ja henkilöosaajien verkostosta koostuva ekosysteemi, joka: 

o Auttaa jäseniä harjoittamaan mehiläishoitoa paremman paikallisen tiedon avulla. Sellainen tuki 

voisi olla esim. tiedon kerääminen havaintojen avulla, uusien mehiläisalan ratkaisujen kehittä-

minen ja testaaminen tai mehiläistautien kartoitus maakunnan alueella; 

o Kehittää uusia palveluita jäsenille ja mahdollisesti yhdistyksen kumppaneille; 

o Tarjoaa tukea yhdistyksen toiminnan kehittäjille, päättäjille ja neuvojille/kouluttajille; 

o Edistää paikallista mehiläishoitoa harrastuksena ja ammattina. 

Ryhmä myös selvittää, mitkä ovat mahdolliset yhdistyksen ulkopuoliset ja paikallisesti toimivat kumppanit. 

Niihin voivat kuulua, paitsi muut yhdistykset tai yritykset, myös julkiset tahot, kuten oppilaitokset ja kunta-

viranomaiset. Yhteistyön avulla kumppaneiden kanssa tehostetaan kehitystyötä ja jaetaan kehittämiskuluja. 

Ryhmän kautta Uudenmaan mehiläishoitajien yhdistys voisi osallistua erilaisiin jopa kansainvälisiin hank-

keisiin.  

Nykyaikaiseen mehiläishoitoon tiheästi asutuilla alueilla, mikä Uudenmaan maakunta on, kuuluu verkos-

toituminen. Siihen sopii erinomaisesti ”connected beekeeping” ajatus, eli kytketty tarhaus. Hyödyllisen 
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tiedon jakaminen auttaa kaikkia, satokauden seurannasta varroatorjunnan kautta hunajamyyntiin saakka. 

Toivomme, että kehittämisryhmän kautta Uudenmaan mehiläishoitajat pysyvät kärjessä mehiläisalan ja 

maailman trendeissä, esim. digitalisaatiossa. 

Ryhmän työskentelyperiaatteisiin kuuluu suunnitelmallinen ja läpinäkyvä toiminta, avoin raportointi yhdis-

tyksen jäsenille sekä pitkäjänteisyys. Mahdolliset soveltavaan tutkimukseen liittyvät kenttätyöt perustuvat 

havaintoihin, joiden poiminta ja jatkuva analysointi vaativat usean vuosien kestävää sitoutumista. 

Ryhmän vetäjänä ja kokoonkutsujana toimii hallituksen jäsen Stan Jaš. Hän tulee hyödyntämään kokemus-

taan ulkomailla ja Suomessa sekä alan verkostoista mm. Brysselin Copa-Cogeca:n hunajatyöryhmässä ja 

Euroopan ammattimehiläishoitajien järjestössä EPBA:ssa. Ryhmä raportoi yhdistyksen hallitukselle. 

Voit ilmoittautua ryhmään sähköpostitse tai puhelimitse. Uudenmaan mehiläishoitajien sähköposti on 

uudenmaanmehilaishoitajat@gmail.com . Voit myös soittaa asiasta Stanille, puh. 0414 902 126. Osallistu-

minen perustuu vapaaehtoisuuteen ja toistaiseksi siitä ei voida maksaa korvausta. Ryhmä voi pohtia, miten 

yhdistys voi kannustaa jäseniään kehittämistoimintaan osallistumiseen eri keinoilla. Tervetuloa mukaan 

kehittämään hyvällä mielellä omaa ja alueen tarhausta. 

Kehittämisryhmän työsisältöön ja prioriteetteihin voit myös vaikuttaa niin, että vastaat yhdistyksen jäsen-

kyselyyn netissä tai postitse (liite Mesikkä lehdessä). 

Antoisia kesäisiä hetkiä mehiläisten ja heidän ystäviensä parissa, 

Stan Jaš, Espoo, huhtikuu 2020 

 

Uusi mehiläisaiheinen kirja:           

Mittausjärjestelmä ja Mehiläistarhaus 

Vuonna 1993 yhdistyksemme jäsen Antti Meskanen julkaisi A 4 -kokoisen 110-sivuisen omakustanteen 
Ajatuksia mehiläishoidosta. Muistaakseni ostin kirjan itselleni SML:n toimistolta vuosituhannen ensim-
mäisinä vuosina. Olen itsekin ajatellut koota onnistumiseni ja epäonnistumiseni kirjaksi sitten joskus. 

Tänä keväänä yhdistyksemme jäsen Risto Kuittinen on saanut valmiiksi kirjan kehittämistyöstään: 
Mittausjärjestelmä ja mehiläistarhaus. Vuonna 1994 ilmestyi hänen aiempi mehiläisaiheinen kirjansa: 
Kaksiemokunta. 

Risto alkoi hoitaa mehiläisiä jo 12-vuotiaana koulupoikana ja hän jatkaa edelleen mehiläistarhausta 
Karjalohjalla, joka nykyisin kuuluu Lohjan kaupunkiin. Hän on toiminut Uudenmaan mehiläishoitajien 
puheenjohtajana 1976 ja Mehiläishoitajain keskusliiton (MeKeli) puheenjohtajana 1976 - 1983. Suomen 
Mehiläishoitajain Liiton (SML) johtokunnassa hän oli vuodet 1984 – 1991. 

Riston kirja on kooltaan B 5, se on liimasidottu ja siinä on kovahkot kannet. Sivuja kirjassa on noin 
100.  Mittausjärjestelmää olivat Riston kanssa kehittämässä Seppo Haapamäki ja Ykä Marjanen. 

Kirjassa on kolme osaa. Ensimmäinen osan nimi on Mittausjärjestelmä ja sen hyödyntäminen. Alaotsikkoina 
ovat: 1. Pesäkalusto ja mittauspesän suojaaminen; 2. Mittausjärjestelmän ominaisuudet, kerätyt ja tuotetut 
tiedot; 3. Miten mittausjärjestelmää voidaan käyttää; 4. Mittaustulosten analysointi ja 5. Järjestelmä 
valtakunnallisena tietopalveluna. 

mailto:uudenmaanmehilaishoitajat@gmail.com
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Toinen osa keskittyy mehiläisyhteiskuntaan. Sen 

Risto on pilkkonut seuraaviin palasiin: 1. Mehi-

läismäärä; 2. Ruokavarojen kulutus; 3. Meden ja 
siitepölyn keruu; 4. Kukintakalenteri; 5. Ravin-
totase; 6. Hunajasadosta; 7. Näytteenotto ja        
8. Varroatoosi. 

Kolmas osa kertoo mehiläisyhdyskuntien tuotta-
vasta hoidosta ja kehitetyistä hoitomenetelmis-
tä. Tästä osasta löytyvät alaotsikot: 1. Mehiläis-
pesä; 2. Tuholaiset ja taudit; 3. Hunajasato;         
4. Hoitomenetelmät erikseen Keuruulta ja 
Karjalohjalta; 5. Vahan talteenotto; 6. Menetel-
mien arviointia ja 7. Hoitomenetelmiä tukevia 
toimia. 

Risto on ehdottanut yhdistyksemme hallitukselle, 
että yhdistys vastaisi kirjan painokuluista, 
markkinoinnista sekä myynnistä. Yhdistys saisi 
myyntituotot itselleen. Kirjan ulosmyyntihintaa ei 
ole vielä päätetty, mutta se lienee noin 25 €. 
Kirjaa tullaan myymään yhdistyksemme 
tilaisuuksissa, Välimäen Mehiläistarvikkeen 
kaupassa ja SML:n tilaisuuksissa. 

Kuvassa Risto Kuittinen. 
 

 

Päätoimittajan pähkäilyjä 
Koronan viemää 

Jos tämä korona ei olisi tullut riesaksemme, Hiiden Opisto ei olisi lopettanut peruskurssia kesken 16.3. 

Luennot ehdittiin pitää. Myös yhdistyksen oma peruskurssi on kärsinyt koronasta. Kiitos Suomen hallituk-

sen uusien koronalinjausten, peruskurssit jatkunevat kesäkuussa normaalisti tarhakäynneillä suunnitelmien 

mukaan. 

Jos tämä korona ei olisi tullut riesaksemme, olisimme pitäneet saippuakurssin Lohjalla Routionmäen 

yhtenäiskoululla 21.3. Suunnitelmissa on yrittää uudestaan lokakuussa. 

Jos tämä korona ei olisi tullut riesaksemme, tämä Mesikkä olisi ilmestynyt jo viikolla 14 eli maalis-huhtikuun 

vaihteessa. 

Jos tämä korona ei olisi tullut riesaksemme, olisimme pitäneet kevätkokouksemme viikolla 17 eli huhtikuun 

loppupuolella. Nyt kevätkokous pidetään 9.6.2020. Siitä tuonnempana. 

Jos tämä korona ei olisi tullut riesaksemme, olisimme tehneet keväällä Rajamäen yläkoulun luontoluokan 

kanssa yhteistyötä rahoilla, jotka SML sai EU:lta nuorisotoimintaansa. Tämä yhteistyömuoto on siirretty 

alkusyksyyn. 
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Jos tämä korona ei olisi tullut riesaksemme, järjestäisimme kansainvälisen mehiläispäivän tapahtuman 

Rajamäen kauppakeskuksessa toukokuun 20. päivän kieppeissä. Nyt tarjolla on lehdistötiedotetta ja 

mahdollisesti toimintaa eri some-kanavilla. 

Jos tämä korona ei olisi tullut riesaksemme, tekisimme kesäretken joko Qvidja Gårdiin Paraisille taikka 

menneet paistamaan makkaraa Nuuksion kansallispuistoon.  

Jos tämä korona ei olisi tullut riesaksemme, viettäisimme kesä-heinäkuun vaihteessa lämpimän kesäpäivän 

yhdessä mehiläisistä jutellen. Nyt suunnitelmissa on tavata Kotorannassa syyskuun alkupuolella. 

Jos tämä korona ei olisi tullut riesaksemme, tekisimme mehiläisretken Tanskaan elo-syyskuun vaihteessa. 

Näitä olimme suunnitelleet, mutta… 

 

Mehiläispesiä! Mutta kenen?  

 

Onko ne sun pesiä siinä metsätien varressa 

sähkölinjan alla? Olemme ajatelleet ottaa 

mehiläisiä, mutta emme tiedä kenen pesiä on 

siinä meidän mökkitien varrella. Joku on tuonut 

pesiä mun reviirille! Mun pesien lähelle, siihen 

metsäkaistaleen toiselle puolelle, on ilmestynyt 

jonkun tarha! 

Kuulostaako tutulta? Näitähän sattuu. Joka vuosi 

koulutamme omankin yhdistyksen piirissä 20 – 30 

uutta mehiläistarhaajaa, joista useimmat aloit-

tavat mukavan harrastuksen muutamalla pesällä. 

Ja nämä pesät tarvitsevat paikkansa.

Mutta missä ovat muiden pesät? Harvemmin meidän kokeneempien konkareiden pesät ovat näkösällä. 

Useimmiten ne ovat hieman katveessa, pienen mökki- tai peltotien varrella, joskus jopa sen päässä. Hyvä 

että itse muistaa keväällä, missä kaikki tarhat ovatkaan. Mehiläisten suorittaman pölytyksen tärkeyttä ja 

pölytyspalvelua on mainostettu monta vuotta. Myös tämä toiminta lisää näitä toisten varpaille / reviirille 

tunkeutumisia, kun emme tiedä, missä muiden tarhaajien pesät ovat! 

Joskus muinoin ehdotin, että meillä olisi yhdistyksen oma kartta, johon voisimme yhteisissä tapaamisissa 

merkitä omat tarhanpaikkamme. Koska alueemme on iso, meillä pitäisi mielestäni olla omat karttansa Itä-, 

Keski- ja Länsi-Uudeltamaalta sekä pääkaupunkiseudulta. Minulla on kartat Lohjan ympäristöstä. Siihen 

merkkaan muutaman kaverin kanssa tietämämme tarhapaikat. Mutta emme mekään tunne ja tiedä kaikkia. 

Silloin joskus muinoin tämä manuaalinen kartta ei saanut kannatusta. 

Juha Nuutero yritti reilut 10 vuotta sitten tuoda tarhaajien käyttöön netissä toimivan karttapohjan, johon 

tarhaajat pystyivät laittamaan tarhanpaikkansa. Laitoin sinne silloin omani ensimmäisten joukossa. Muistan 

sen siksi, kun Juha soitti minulle ja juteltiin asiasta. Viime keväänä myöskin Tampereen suunnalla asusteleva 

Ilkka Veiström julkaisi oman karttapohjansa, Mehiläisrekisteri.fi:n. Siitä on ollut juttua mm. Mehiläinen 

lehdessä numero 2 / 2019.  

Jos käyttäisimme esim. tuota Mehiläisrekisteri.fi sivustoa, voisimme uusia tarhapaikkoja pohdiskelles-

samme taikka pölytyspalvelua tarjotessamme katsoa sieltä, onkohan alueella jo jonkun muun mehiläisiä. 

Jos ja kun meillä ei ole ajantasaista tietoa, missä muiden pesät sijaitsevat, näitä päällekkäisyyksiä tapahtuu. 
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Eipä sillä ole kauheasti väliä, kunhan tuo joku torjuu punkit oikeaoppisesti ja hoitaa tautiasiat muutenkin. 

Toki olisi kiva, että nekin mehiläiset olisivat edes suunnilleen samaa rotua kuin minun mehiläiseni ovat. 

Toisaalta alueelle on näin tullut uutta geeniperimää, mistä minunkin mehiläiseni saatavat hyötyä. 

Meidän vanhojen on aika paha mennä sanomaan, että minun reviirilleni ei saa tuoda pesiä. 

 

Talous sakkaa     

Jossakin päin Suomea tuli kuulemma hyvin hunajaa viime kesänä. Sen takia isot pakkaajat tiputtivat huna-

jan hintoja. Vuosina 2017 ja 2018 sain irtohunajasta 6,38 € / kg, alv 14 %. Syksyllä 2019 hunajan hinta oli 

romahtanut 4,79 € / kg, alv 14 %. Eli hinnasta hävisi 1,59 € / kg! Se on 24,9, % tiputus palkkaan. Kuinkahan 

moni duunari suostuisi tuollaiseen palkanalennukseen? Elän toki markkinataloudessa, mutta niin elävät 

käsittääkseni muutkin työläiset. Onneksi hunajan hinta kaupan hyllyllä ei tippunut. Voisi miettiä, mihin tuo 

erotus hävisi. Olen myynyt vuosittain noin 1 700 kg hunajaa pakkaajille. Minun tilipussini keveni noin 2 700 

eurolla.  

Käsittääkseni pakkaajilla on vielä niin hyvät varastot, että osa viime vuoden sadosta seisoo mehiläistarhaa-

jien varastoissa. Tähän kun lykkää normaalin hunajasadon, niin hunajan hinta tulee tippumaan vielä lisää. 

Toivottavasti olen väärässä. Ainakin tämä kylmä kevät hillitsee mehiläisyhdyskuntien vahvistumista pää-

satokauden lähestyessä. 

Nyt kun koronaviruksen takia kevään markkinat on peruttu, menetän noin 1 000 € / markkina. Onneksi en 

keväisin ole paljoa markkinoilla seisoskellut, mutta kyllä sellainen toimintatonni olisi ollut ihan kiva juttu.  

Kolmas sektori, josta olen tuloja keräillyt, on latujen ajo tänne maaseudulle. Tänä talvena ei lunta tupru-

tellut. Tosin ei tullut polttoainekulujakaan. Vakuutuksiin ja kelkan isompaan huoltoon meni 1 000 €. Viime 

vuonna tienasin moottorikelkkailulla 1 700 €. 

Neljäs kipualue tulee mehiläiskurssin pitämisestä tai oikeastaan sen perumisesta, kiitos koronan. Tarha-

käynteihin on varattu liian vähän tunteja, mutta kuitenkin 16. Nyt on vielä epäselvää, montako tapaamista 

pitää perua. Toki minä saan käydä pesilläni, mutta saanko ottaa kurssilaiset mukaan. Ja jos otan, saanko 

palkkaa heidän opettamisestaan. Jos kaikki jäljellä olevat tunnit perutaan, menetän 500 €. Viime vuonna 

myin peruskurssilaisille ja muille seitsemän pesää ja kasan laatikoita. Nyt kun kurssi jäi kesken, vain muuta-

ma aloittaa mehiläistarhauksen tänä vuonna. Muutama tonni tappiota tälläkin saralla. Tilanne muuttui tuon 

kirjoitettuani: saan jatkaa tarhakäyntejä kurssilaisten kanssa. 

Kait olin jotakin ajatellut kuluttavani, kait olin jotakin ajatellut investoivani. Nyt sitten pitäisi jotenkin paika-

ta tuo 7 900 € vaje. Onneksi vaimo käy töissä. Yhteiskunta tarjoaa meille yksinyrittäjille yksinyrittäjän toi-

mintatukea. Oma hakemus on vielä käsittelyssä, mutta tiedän ainakin yhden meikäläisen, joka on saanut 

tuon 2 000 euron tuen. Olisi kiva tietää, kuinka moni muu meikäläinen haki ja sai tuon tuen. 

Juu, ei tullut rahaa. Olen alkutuottaja ja yrittäjäurani alkuajoista lähtien olen tehnyt maatalouden veroilmoi-

tuksen. Siis tilitoimisto on tehnyt. Olen kuulunut MYELin piiriin. Kertoivat, että koska olen alkutuottaja, en 

saa tätä koronatukea. Tuolla samalla perusteella myös se toinen meikäläinen menetti yksinyrittäjän 

tukensa. Meille maatalousyrittäjille on suunnitteilla oma tukensa. Sen hakeminen alkoi tällä viikolla. 
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Peruskurssin kuulumiset   

 

 

Tänä vuonna yhdistyksellämme on kaksi perus-

kurssia. Toinen on yhdistyksen kokonaan omin 

voimin vetämä kurssi, jonka luennot pidetään 

Vantaalla. Vesa Auvinen on sillä kurssilla vastuu-

henkilö. Toinen kurssi on Lohjalla ja Vihdissä 

toimivan Hiiden Opiston järjestämä mehiläis-

kurssi, jonka opettajana toimii Hannu Torkkel. 

Tämä kurssi vedetään Lohjalla. Myös vuonna 

2019 tilanne oli samanlainen. 

Hiiden Opiston kurssilla on 17 osallistujaa, naisia 

on 11 ja miehiä 6. Viime vuonna oli 11 naista ja 4 

miestä. Uteliaana ihmisenä kyselin kurssilaisilta 

mm. heidän ikäänsä. 

Keski-iäksi saimme 38 vuotta (vuonna 2019 44 vuotta), vaihteluväli 17 – 63 (vuonna 2019 vaihteluväli oli 26 

– 67). Silloin joskus vuosituhannen vaihteessa, kun itse aloitin mehiläistarhauksen, lähes kaikki tarhaajat 

olivat yli 60-vuotiaita miehiä. Elämme muutoksen aikoja. 

Kurssilaiset ovat pääosin Lohjalta ja Vihdistä, mutta on meillä kaksi kirkkonummelaista ja raaseporilaista, 

tarkemmin pohjalaista. Vuonna 2019 lohjalaisten ja vihtiläisten lisäksi kurssilla oli kaksi riihimäkeläistä, kaksi 

salolaista, yksi karkkilalainen, yksi turkulainen ja Korppoon Norrskatanin saaresta saakka tuli yksi. Hän 

joutui lähtemään reissuun jo edellisenä päivänä ehtiäkseen Lohjalle ajoissa. Aikamoista sitoutumista! 

Kyselin myös, miksi he ovat kurssilla. Syitä on monia, kuten aina. Jollain oli enolla, toisella ukilla, kolman-

nella appiukolla ja neljännellä miehellä mehiläisiä. Muutamalla oli pientila, joku halusi mielekkään harras-

tuksen, yksi oli jäämässä eläkkeelle ja toisen piti sitten ryhtyä eläkeläisvahdiksi. Pölyttäjät, luonto ja 

ympäristö olivat tärkeitä. Haluttiin vastapainoa työlle. Parhaita syitä olivat mielestäni ne, että kurssi oli 

saatu joululahjaksi. Ja aviopuoliso on tietenkin myös kurssilla. Laatuaikaa yhdessä! 

Maaliskuun puolivälissä kävimme shoppailemassa Rajamäellä Välimäen mehiläistarvikkeen tiloissa. Jokunen 

haalari, pesätaltta, savutin ja emoklipsi lähti mukaamme. Maaliskuun lopussa menimme vaihtamaan poh-

jat, tarkistamaan ruokavarat ja katsomaan, ovatko mehiläiset edes hengissä. Toukokuun alkupuolella toi-

vomme saavamme omat mehiläiset omille tarhapaikoillemme. Ja siitä sitten kohti kesää, ensimmäistä 

parvea, hunajasatoa, linkouksia ja ensimmäisiä talvitappioita! 

En halua olla pessimisti, mutta saa nähdä, kuinka moni touhuaa mehiläisten kanssa vielä viiden vuoden 

kuluttua. Tämä korona sotki sen verran ihmisten elämää, että läheskään kaikki eivät aloita mehiläishoitoa 

tänä vuonna. 

 

Kennohunaja – tulevaisuuden myyntiartikkeli täällä 

Uudellamaalla? 

Olen myynyt hunajaa kennoissa vuodesta 2008. Joskus kokonaisina kennoina, joskus pienempinä paloina. 

Kantasuomalaisille se on ollut outo herkku, joka on viety kaverin mökille tuliaisiksi tai haluttu kokeilla jotain 



10 
 

uutta. Joillakin markkinoilla olen myynyt lapselle kennohunajarasian. Näiden vuosien aikana lapsi on kasva-

nut aikuiseksi, ja edelleen hän haluaa markkinoilta kennohunajaa.  

Ensimmäiset isommat ihmisryhmät, joille myin kennohunajaa, olivat entisen Neuvostoliiton alueelta tulleet 

ihmiset. Edelleen virolaiset ja venäläiset ovat iso osa ostajakuntaa. Nykyään suurin ostajakunta ovat arabit, 

kurdit ja persialaiset eli Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan alueelta tänne muuttaneet ihmiset.  

Eräällä mehiläistarhaajalla oli viime syksynä arabiankieliset Facebook-sivut, joilla hän kertoi, missä ja milloin 

on myymässä kennohunajaansa. Ja hän myi kokonaisia kennoja, ei tarvinnut leikellä, ei tarvinnut etsiä 

sopivia myyntilaatikoita. Osa ostaa itselle, osa myy eteenpäin. Eikä mehiläistarhaajan tarvitse seisoskella 

linkoomossa! Toki myyntikanavat täytyy löytää tällekin hunajalle. 

itselläni on rasioita, joihin mahtuu 200 – 250 g painoinen kennohunajanpala. Langattomasta Farrar-kehästä 

saa kahdeksan kaunista rasiaa ja yhden kaksipalaisen rasian. Kantasuomalaisille tämä koko on riittävä, 

mutta kotimaassaan kennohunajaan tottuneille minun rasiani on auttamattoman pieni. Juuri tänään kuulin 

kaverista, joka on löytänyt 15 x 15 x 3 cm kokoisia rasioita. Sellaiseen mahtuu jo kilon painoinen kenno-

hunajaklöntti. 

Real honey, aito hunaja, on se, mitä nämä kennohunajan kysyjät haluavat. Siinä kun yrittää selittää 

englanniksi, jota kysyjä ja selittäjä eivät puhu äidinkielenään, että suomalainen hunaja on aitoa hunajaa, 

johon ei lisätä mitään, niin usein jää paljon epäselvyyttä leijumaan ilmaan. Mutta kerran kun saa kaupat 

tehtyä, niin puoli sukua on seuraavalla kerralla ostamassa real honeyta. Siis ei sitä meidän perustuotetta 

450 gramman muovipurkkia, vaan kennohunajaa. 

SML:llä on More than honey -hanke, jossa puhutaan siitepölystä, pergasta, api-terapiasta, mehiläismyrkystä 

ja vaikka mistä. Uskoisin, että tavalliselle mehiläistarhaajalle ainakin täällä pääkaupunkiseudulla ja kunnissa, 

joissa on pakolaiskeskuksia, kennohunajan tuottaminen kasvavalle asiakaskunnalle voisi olla ihan oikeasti 

kannattava bisnes. Itse alan olla jo niin vanha, että annan tämän idean vapaasti käytettäväksi. 

 

Menneitä tapahtumia 
Kansainvälinen mehiläispäivä    

Uudenmaan Mehiläishoitajat olivat sunnuntaina 19.5.2019 Espoossa talomuseo Glimssissä kertomassa 

ohikulkijoille mehiläisistä. Glims sijaitsee Kehä 3:n lähellä Jorvin sairaalan vieressä. Talomuseo on vanha 

espoolainen tila, jonka monien vanhojen rakennusten ympärillä on useita niittyjä, joille juuri samana 

päivänä tuotiin kesälampaat. Myös kesämehiläisistä oli puhetta. Yksi innokkaimmista meitä lähestyneistä oli 

pulska kyy, mutta sen me käännytimme muualle. 

Ympäristö oli upea: vanhat puut ja rakennukset suorastaan huokuivat rauhaa, rakkautta ja kansallisroman-

tiikkaa, vain ansaikonen ja taunopalo puuttuivat maisemasta. Meikäläisistä koko päivän paikalla olivat Niina 

ja Arto Adler, Vesa Auvinen ja Hannu Torkkel. Tapahtumaa suunnitellut Lauri Lahdenperä sairastui, eikä 

päässyt paikalle. Jäsenemme Oskari Kivi päristeli prätkällä meitä moikkaamaan ja yksi yhdistyksen perus-

kurssilla ollut mehiläistatuoitu mieshenkilö kävi myös meitä moikkaamassa. Muutama purkki hunajaa 

saatiin myytyä mehiläistiedon levityksen ohessa. Paikka oli upea, mutta espoolaiset loistivat poissaolollaan 

kuten viime vuonna siuntiolaiset.
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Maailman mehiläispäivä 20. toukokuuta World Bee Day 20 May 

 

Jäsenkysely 
 

Teemme tämän jäsenkyselyn kehittääksemme toimintaamme, tunteaksemme jäsenistömme ja 

palvellaksemme jäseniämme paremmin heidän tarpeittensa mukaan. 

Jäsenkyselyn voit tehdä  

1. joko netissä osoitteessa https://forms.gle/cpjjP6cjQ6FPshkw6  

2. tai alla olevana paperiversiona,  

a. joka pitää lähettää omalla kustannuksella osoitteeseen Juha Välimäki, Mäkeläntie 39, 

05200 Rajamäki 

b. tai toimittaa Välimäen Mehiläistarvikkeeseen Juhalle. 

Toivomme saavamme vastauksenne ennen juhannusta 2020. 

Kaikkien nimensä vastaukseen raapustaneiden kesken arvotaan Välimäen Mehiläistarvikkeen sponsoroima 

30 € lahjakortti kyseiseen liikkeeseen. 

Jäsenkyselyn tulokset julkaistaan syyskokouksessamme 21.11.2020.  

 

 

1. Olen  A) mies B) nainen 

 

2. Olen  A) 1 – 19 vuotias B) 20 – 39 vuotias  

C) 40 – 59 vuotias D) 60 – 100 vuotias 

 

3. Olen A) varsinainen jäsen B) perhejäsen   C) muu 

https://forms.gle/cpjjP6cjQ6FPshkw6
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4. Tarhauksessani käytän A) Farrar kalustoa  B) Langstroth kalustoa  

C) molemmat, sekä Farrar että Langstroth käytössä   

D) jotain muuta kalustoa. Mitä? _______________________________ 

 

5. Kalustoni on  A) puusta tehtyä B) ns. kevytpesiä C) sekalaista 

 

6. Tarhaan A) italialaisia  B) krainilaisia   

 C) tummia   D) Buckfastia 

E) omia mehiläisiä, sekarotuisia (en ole varma rodusta tai sen puhtaudesta) 

F) muu rotu. Mikä? _____________________________________________________ 

 

7. Kuinka monta vuotta olet hoitanut mehiläisiä? _________________________________________ 

 

8. Vuonna 2019 minulla oli A) 1 - 10 yhteiskuntaa B) 11 - 30 yhteiskuntaa  

C) 31 - 50 yhteiskuntaa  D) yli 50 yhteiskuntaa 

E) Minulla ei ollut yhtään yhteiskuntaa vuonna 2019. 

 

9. Vuonna 2020 aion A) pitää saman määrän pesiä  B) vähentää pesiä 

C) lisätä pesiä 

 

10. Olen aktiivinen viljelijä (minulla on maatila) A) kyllä   

B) En ole aktiivinen maanviljelijä, mutta minulla on maatila. 

C) En ole aktiivinen maanviljelijä, eikä minulla ole maatilaa. 

 

11. Harrastatko pölytyspalvelua viljelijöille?  A) kyllä  B) ei 

 

12. Siirrätkö pesiä pölytyspalvelua tai hunajantuotantoa varten? A) kyllä  B) ei 

 

13. Sijaitsevatko mehiläisten pitopaikkasi pelkästään Uudenmaan maakunnan alueella? 

A) kyllä  B) ei 
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14. Tarhaatko kaupungissa? A) Kyllä, vain kaupungin asutusalueella. 

  B) Kyllä, osa minun mehiläisyhteiskunnista sijaitsee kaupungin asutusalueella. 

  C) En. 

 

15. Mihin suuntaan haluat viedä oman tarhauksesi (5 vuotta eteenpäin). 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

16. Mitkä ovat suurimmat haasteet tarhauksessasi? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

17. Mihin aiheisiin tai tehtäviin haluaisit, että Uudenmaan mehiläishoitajat ry keskittyy seuraavien viiden                                                                                                                                                                           

vuoden aikana? Voit valita vastauksessasi useamman aiheen.  

A) alueelliseen neuvontaan ja tarhaukseen liittyvän tiedon jakamiseen 

B) jatkokoulutukseen 

C) ammattitarhauksen kehittämiseen 

D) nuorisotoimintaan 

E) tapahtumien järjestelyyn jäsenille, sis. mehiläishoitajien matkat tai retket  

F) hunajan menekinedistämiseen 

G) alueelliseen mehiläistarhauksen tuntemuksen lisäämiseen, esim. mehiläistautien kartoitus  

H) yhteistyöhön viljelijöiden kanssa 

I) johonkin muuhun. Mihin? ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

18. Millaisista aiheista haluaisit kuulla luentoja? _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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19. Mitkä ovat sinun suosikkikanavat, joista toivoisit saada yhdistyksen uutisia? 

A) sähköposti   B) Mesikkä   

C) yhdistyksen nettisivut D) yhdistyksen Facebook-sivut 

E) muu kanava. Mikä? ________________________________________________________ 

 

20. Missä asiassa ja miten voisimme parantaa yhdistyksen toimintaa? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

21. Minkä toisen paikallisyhdistyksen kanssa haluaisit yhteistoimintaa? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

22. Mitkä ovat muut mahdolliset yhteistyökumppanijärjestöt, joiden kanssa Uudenmaan mehiläishoitajat 

voisivat kehittää toimintaansa? 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

23. Mikäli luulet, että ammatistasi tai osaamisestasi voisi olla yhdistykselle jonkinlaista hyötyä tai 

kiinnostusta muille jäsenille, kerro meille vapaasti. Yhdistyksen hallitus miettii asiaa ja ehdottaa sopivaa 

mahdollisuutta hyödyntää osaamistasi, esim. luennoilla, opetuksessa, neuvonnassa tai yhdistyksen muussa 

toiminnassa. 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Kiitos vastauksistasi! 

Uudenmaan Mehiläishoitajat ry:n hallitus 
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Kesäretki     Vesa Auvinen 

Uudenmaan mehiläishoitajat ry:n kesäretkelle lähdettiin lauantaina 15.6.2019 Helsingistä Kiasman edestä 

klo 7.30. Poimittuaan matkalta meikäläisiä bussi suuntasi Loimaan Kojonkulmalle ja siellä tarkemmin Huna-

jayhtymä Oy:n vieraaksi. 

 

Hunajayhtymä Oy on pakannut suomalaista 

hunajaa suomalaisille kuluttajille jo 50 vuotta. 

Yrityksen perusti vuonna 1969 joukko mehiläis-

hoitajia vastaamaan kahteen tarpeeseen: 

hunajan myynnin tehostamiseen sekä moni-

puoliseen mehiläistarvikemyyntiin. 

Isäntämme toimitusjohtaja Aapo Savo tarjosi 

kahvit ja kertoi Hunajayhtymän vaiheista ja 

nykytilasta.  

Saimme vierailla tuotantotiloissa. Kuvassa 

esittelyvuorossa hunajan pakkauskoneet. 

 

 

Tutustuimme kauppaan, missä oli myös 

mahdollista tehdä ostoksia.

 
                                                                                

Loimaalta ajoimme syömään Humppilan 

Lasitornin noutopöytään. Ruokailun jälkeen 

tutustuimme Tammelan kunnassa sijaitsevaan 

Mustialaan, joka on ollut vuodesta 1840 

maamme ensimmäisen maanviljelysopisto. 

Nykyään Mustialassa sijaitsevat Hämeen 

ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammatti-

instituutin yksiköt, maataloushistoriallinen museo 

ja Olutravintola Iso Piippu. 

Koulun opetuspesillä menossa emonkasvatuksen 

tilanteen tarkastus. Pääsimme käymään myös 

opetustiloissa, joissa mm. linkoomo, verstas ja 

kynttiläpaja.
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Vanhassa tavaraa täynnä olevassa 

museorakennuksessa meitä opasti Lauri 

Ruottinen. Tässä Lauri kertoo tiettävästi Suomen 

vanhimmista mehiläispesistä (kuvan oikeassa 

alareunassa). 

Kahvit nautimme isossa Piipussa. Takaisin 

Helsingissä olimme noin klo 17. 

 

Kesäpäivä      

Noin 25 meikäläistä aikuista ja lasta kokoontuivat lauantaina 29.6.2019 Lohjalle Tiina ja Hannu Torkkelin 

pihapiiriin kuuntelemaan karjalohjalaisen Erkki Pöytäniemen mielenkiintoista esitystä mehiläisten hoita-

misesta ylälistapesässä. Saimme runsaan tietopaketin asiasta. Erkki oli tuonut mukanaan ylälistapesän, 

tosin ilman mehiläisiä, minkä avulla hän havainnollisti meille ylälistapesän toimintaa.  

 

  

 

Perinteiseen tapaan yhdistyksemme kesäpäivänä 

syötiin hyvin, tuovathan vieraat itse nyyttäri-

pöydän antimet mukanaan. Tällä kertaa aikuiset 

eivät innostuneet pihapeleistä vaan pöydissä 

käytiin monipuolista keskustelua mehiläis-

hoidosta. Vain muutama vieras jäi isäntäväen 

seuraksi saunan lauteille. Lammen 18 asteinen 

vesi ei kaikkia saunojiakaan houkutellut. 

 

Erkki Pöytäniemi, Vasa Auvinen ja Emilia Koskinen 

ylälistapesän lumoissa.   
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Voidekurssi –      Vesa Auvinen 

Opi tekemään omat mehiläisvahavoiteet  
 
 

 

Uudenmaan mehiläishoitajien mehiläisvahavoi-                
teiden ensimmäinen kurssi pidettiin lauantaina 
16.2.2019 klo 10:00 – 14:30. Koska ensimmäiselle 
kurssille ei mahtuneet kaikki halukkaat, niin jär-
jestettiin toinen kerta, joka pidettiin 13.10.2019. 
Paikkana oli molemmilla kerroilla Juhlatalo 
Holken Inkoon Tähtelässä. Osallistujia oli kurssin 
maksimimäärä eli 15 osallistujaa kerrallaan. 
Kurssin vetäjänä toimi monen vuoden kokemuk-
sella kursseja pitänyt Tiina Heino. Tiinan oma 
kiinnostus voiteisiin ja luonnonkosmetiikkaan 
alkoi omista lapsista ja tarpeesta löytää sopivia 
aineita heidän herkälle iholle. 

 

 

Voiteita voi hyvin tehdä omiin tarpeisiin ilman 

sen kummempia lupia. Heti kun aletaan valmistaa 

voiteita kaupallisiin tarkoituksiin, niin kuvioihin 

tulee mukaan EU:n kosmetiikka asetus ja vastuu-

henkilöä, reseptin testausta ja muuta valvontaa. 

Näistä ohjeita löytyy Turvallisuus ja kemikaali-

viraston TUKES sivuilta 

https://tukes.fi/kemikaalit/kosmetiikka. 

 

Nyt kuitenkin teimme omaan käyttöön ja aluksi 

kävimmekin läpi soveltuvat tuotteet ja niiden 

ominaisuuksia. Perusraaka-aine meillä oli 

mehiläisvaha. ”Mehiläisvaha: käytetään pohjana 

kaikkiin voiteisiin ja salvoihin. Hoitaa ja suojaa 

ihoa. Ei tuki ihohuokosia eikä vähennä ihon omaa 

talintuotantoa”. ”Tekee öljystä voiteen”. 

Soveltuvia öljyjä mehiläisvahan lisäksi oli 

kymmenkunta erilaista joista minulle osa oli 

tuttuja, mutta ”ai näitä voi käyttää näinkin”.  

https://tukes.fi/kemikaalit/kosmetiikka
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Sitten kun öljyjen ominaisuudet ja soveltuvuudet 

oli käyty läpi, pääsimme minulle aivan uuteen 

maailmaan eli eteerisiin öljyihin ja tuoksuihin. 

Lainaus Tiinan ohjeesta ” Eteeriset öljyt vaikut-

tavat ihoon ja mieleen yhtä aikaa, joten lue 

huolella jokaisen käyttämäsi öljyn vaikutus. 

Selvitä onko se turvallinen käyttää. Kaikki tuoksut 

eivät sovi kaikille.” Kun oli tuoksuteltu ensim-

mäiset viisi tuoksua, pääni oli jo pyörällä ja aina 

vain uusia tuoksuja tuli.  

 

 

 

Pidimme välillä pienen kahvipaussin. Talon 

emännälle, Marialle vielä kiitokset tarjoiluista. 

Saimme jokainen juoda erilaisesta kupista ja 

muutkin välineet olivat uniikkeja. Näitä astioita 

talonväki oli vuosien mittaan keräillyt mm. 

Ruotsista ollessaan siellä sirkuksen mukana töissä 

ja niitä oli paljon mm. salin seinät täynnä erilaisia 

vateja ja kannuja. 

 

Kahvin jälkeen kävimme läpi vielä välineet ja 

niiden oikean käsittelyn ja puhdistuksen sekä 

reseptejä. Tiina näytti meille vielä esimerkin, 

miten perusvoide tehdään. 

 

Sen jälkeen saimme jokainen suunnitella ja 

valmistaa oman reseptin mukaisen voiteen. 

 

Syyskokous      

Uudenmaan mehiläishoitajat ry:n syyskokous pidettiin Lohjan ABC:lla tiistaina 3.12.2019. Kokousta johti ties 

kuinka monetta kertaa Jyrki Parikka. Sihteerinä toimi tämän vuoden peruskurssilainen Sini Lindström. 

Yhdistyksemme hallitukseen saatiin uusiksi jäseniksi em. Sini Lindström, Stanislav Jas, Ari Salminen ja uus-
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vanha Juha Välimäki. Puheenjohtajaksi valittiin Teemu Ojanne ja sihteeriksi Sini Lindström. Kokouksen lo-

puksi Hannu Torkkelin piti kertoilla mehiläistarhauksen hyvistä ja huonoista hankinnoista, mutta tietotek-

nisistä syistä johtuen jouduimme lähtemään kotiin ilman luentoa. 

 

Valokuvailta     

 
Pidimme perinteisen valokuvaillan Nummelassa Kaarikodin tiloissa tiistaina 4.2.2020. Tilaisuus alkoi kah-
villa, teellä ja suolaisella piirakalla klo 17.30. Perinteitä kunnioittaen Vuokko Keinänen toi kahvipöytään 
hunajapurkin. Kuka sitä nyt sokeria teehensä laittaisi! 
 
Koska kukaan paikalla olijoista ei ollut ottanut mehiläisaiheisia kuvia mukaansa, illan luennoitsija Hannu 
Torkkel venytti luentonsa kahden tunnin mittaiseksi. Luennon aiheena oli Mehiläistarhauksen hankintoja, ja 
alaotsikkona oli Hyviä, huonoja, kalliita, halpoja, turhia, typeriä, tarpeettomia, kateutta herättäviä. Tuo vii-
meinen kohta oli kuulemma tarkoitettu Juha Välimäelle, joka ei valitettavasti päässyt paikalle kuuntele-
maan kuittailua Avant-merkkisen pienkuormaajan sopivuudesta mehiläistarhaukseen. 
 
Paikalle tulleet 23 mehiläistarhaajaa tarttuivat innokkaasti luennoitsijan heittämiin täkyihin eli emme 
joutuneet kuuntelemaan kahta tuntia pelkästään luennoitsijan ääntä. Tämä meidän alamme on aivan 
mahtava: mikä sopii toiselle, ei käy toiselle. Toinen tykkää äidistä, toinen tyttärestä. Mukavaa oli nähdä 
paikalla myös viime vuoden kurssilaisia. 

 

Tulevia tapahtumia 
Kevätkokous 9.6.2020 

Kevätkokous jäi pitämättä koronarajoitusten takia sääntöjen määräämänä ajankohtana. Suomen hallituk-

sen salliessa kesäkuun alusta 50 ihmisen kokoontumiset, kevätkokouksemme pidetään tiistaina 9.6.2020 

Knehtilän tilalla Hyvinkäällä, osoite Haapasaarentie 75. Virallinen kokouskutsu tulee jäsenillemme sähkö-

postitse, mutta tässä ennakkovaroitus. Toimintakertomus vuodelta 2019 löytyy tästä Mesikästä.  

Uudenmaan paras hunaja -kilpailu  

Olemme yrittäneet varata Nurmijärven kunnan Rajamäen kylän laitamilta Kotoranta nimisen paikan 

syyskuun alkuun 2020. Aluksi olisi tarkoitus keskustella mehiläisistä, maistella paikallaolijoiden tuomia 

hunajia, valita niistä se Uudenmaan paras hunaja, saunoa, uida Sääksijärvessä ja paistaa makkaraa. Näin 

siinä tapauksessa, että syyskuussa saa kokoontua isommalla porukalla.  

Syyskokous ja pikkujoulut 21.11.2020 

Solttilan maja valtatie 25:n läheisyydessä Rajamäellä on tuttu paikka meille, jotka olimme vuonna 2011 

siellä pitämässä syyskokousta ja pikkujouluja. Paikka on viehättävä, ruoka ja seura hyvää, mutta sinne 

löytäminen oli ainakin meikäläiselle silloin hankalaa. Olemme varanneet paikan syyskokoustamme ja 

pikkujoulujamme varten lauantaiksi 21.11.2020. Kannattaa laittaa kalenteriin, ja toivoa, että tuolloin 

sallitaan massatapahtumat. 
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Toimintakertomus 2019 

 

 

1. Yleistä 

Satokausi oli jälleen lämmin ja vähäsateinen. Hunajasadossa oli suuret paikalliset erot yhdistyksen alueella. 

Koko maassa päästiin keskisatoon tai hieman yli. 

Yhdistys järjesti tänäkin vuonna yhdeksän tapahtumaa ja kaksi yleistä kokousta. Hallitus kokoontui kauden 

aikana kolme kertaa. 

2. Jäsenistö 

Uudenmaan mehiläishoitajat ry jäsenmäärä vuoden 2019 lopussa oli 214 varsinaista jäsentä. Lisäksi meillä 

on useita perhejäseniä ja yksi kunniajäsen. 

3. Hallitus 

Uudenmaan mehiläishoitajat ry hallitukseen kuuluivat 2019 

Vesa Auvinen   puheenjohtaja 

Raimo Tiainen   varapuheenjohtaja, some-vastaava 

Nora Mäntysaari  sihteeri, (- 10/2019) 

Hannu Torkkel   jäsen 

Vuokko Keinänen  jäsen 

Leena Mäki-Petäys  jäsen, - 17.10.-19 

Kari Ikonen   jäsen, edesmennyt 03/2019 

Kristiina Lamminmäki  04/2019 - 12/2019 

Teemu Ojanne  Mesikkä-vastaava 

Lauri Lahdenperä  some-vastaava 

 

Johtokunnan ulkopuolelta 

Paula Kiuru  taloudenhoitaja 

Ville Heinilä  www-vastaava 

4. Yhdistyksen yleiset kokoukset 

Kevätkokous pidettiin maanantaina 6.5.2019 ABC Masuunin tiloissa Karkkilassa. 

Paikalla oli 15 jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Auvinen avasi kokouksen. Kokouksen 

puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Parikka, sihteeriksi Hannu Torkkel, pöytäkirjantarkastajiksi ja 

ääntenlaskijoiksi Seija ja Seppo Huuki. Kokous alkoi 18.20 ja loppui 18.35, eli olimme jälleen nopeita. 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli viime vuodelta voitollinen. 

 

Syyskokous pidettiin tiistaina 3.12.2019 klo 18.00 - 20.00 ABC Lohja. Paikalla oli tällä kertaa 14 jäsentä. 

Kokouksen veti Vesa Auvinen ja sihteerinä toimi Sini Lindström. Pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi 

valittiin Vuokko ja Antero Keinänen.  
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Kokous hyväksyi vuoden 2020 budjetin. Uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 2020 valittiin Teemu Ojanne. 

Hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi Stanislav Jas, Vesa Auvinen, Ari Salminen, Juha Välimäki. Uusiksi 

eronneiden tilalle Sini Lindström (1v), Raimo Tiainen (1v). Vanhoina jatkoivat Vuokko Keinänen ja Lauri 

Lahdenperä. 

5. Hallituksen kokoukset 

Yhdistyksen hallitus kokoontui kolme kertaa. 

 14.1. Hannu Torkkelilla, Lohjalla 

 4.3.   Lauri Lahdenperällä Kirkkonummella 

 7.10. Holken Inkoossa 

6. Toiminnantarkastajat 

Vuonna 2019 toiminnantarkastajina ovat toimineet Kim Hellström ja Timo Peltoniemi 

Varatoiminnantarkastajana on ollut Petri Ala-Mattila. 

7. Edustukset 

Hannu Torkkeli oli SML:n johtokunnan jäsen. Hän oli myös nuorisotoimikunnan puheenjohtaja ja 

koulutustoimikunnan jäsen. 

Vesa Auvinen oli SML:n johtokunnan varajäsen. 

Huhtikuussa SML järjesti kehittämisseminaarin Seinäjoella, yhdistyksestä mukana olivat Vesa Auvinen ja 

Hannu Torkkel.  

Lokakuussa SML:n kouluttajakoulutuksessa Korpilahdella oli Vesa Auvinen. 

SML:n vuosikokous järjestettiin Porin Yyterissä normaalia aikaisemmin jo 27.10.2019. Yhdistystä edustivat 

Vesa Auvinen, Raimo Tiainen ja Vuokko Keinänen. 

8. Yhdistyksen toiminta  

8.1. Valokuvailta 

Tiistaina 29.1. illalla Nummelan Kaarikeskuksen tiloissa katsoimme Vesan kuvia retkeltämme 

Unkariin sekä Stadin tarhaajien järjestämältä retkeltä Latviaan ja Viroon. 

8.2. Peruskurssi 2019 

Tänä vuonna pidimme yhdistyksen peruskurssin alkaen 26.1.-19 teoriaosilla Vantaan 

Katrinebergin kartanon tiloissa yhteensä viisi kertaa. Kävimme kurssin kanssa myös keväällä 

vierailulla Välimäen mehiläistarvikkeen toimitiloissa Rajamäellä. Sen lisäksi kurssiin kuului 

neljä kappaletta tarhakäyntejä. Kurssin aloitti 14 kurssilaista. 

Lisäksi Hannu Torkkel piti yhteistyössä Hiiden Opiston kanssa myös peruskurssin Lohjalla ja 

kurssilaisia oli saman verran. 

8.3. Mehiläisvahavoidekurssi 

Kurssi pidettiin lauantaina 16.2. Tähtelässä, kulttuuritalo Holkenissa. Osallistujamäärä oli 

rajoitettu alun perin 15, mutta kursseille osallistui talon emäntä mukaan lukien 17 ihmistä 

ympäri Uuttamaata. Kurssin kouluttajana toimi pitkän kokemuksen voiteista omaava ja niistä 

kurssittanut Tiina Heino. Kurssi kesti 10-14:30 ja sisälsi kahvittelun ja suolaista. 
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8.4. Siitepölyluento 

Luento oli 13.3. Munkkiniemessä 4H:n tiloissa klo 17-20. Luennoitsijan oli SML:n Tarja 

Ollikka. Kävimme ensin läpi mesikasveja ja niiden siitepölyjä hienona esityksenä sekä 

pääsimme lopuksi tutkimaan Tarjan tuomia näytteitä mikroskoopilla.  

8.5. ELMA messut 

Tai oikeammin ELMA - maaseudun eläimiä ja kädentaitoja 12.–14.4.2019, Lapsimessujen 

yhteydessä. Tänä vuonna messujen järjestelyt menivät hieman opettelussa pitkäaikaisen 

messujen vetäjän Karin poistuttua keskuudestamme, mutta Niina ja Arto Adlerin sinnikkyys, 

unohtamatta myös muita osastoilla olleita, saatiin kuitenkin osasto pystyyn ja miehitettyäkin 

koko messujen ajan. 

8.6. Kansainvälinen mehiläispäivä 20.5.2019 

Otimme varaslähdön sunnuntaiseen kansainväliseen mehiläispäivään, ja järjestimme jo 

lauantaina 19.5. oman mehiläispäivän Espoossa Glimsin museolla. Päivä oli aurinkoinen ja 

lämmin keväinen päivä. Kävijöitä olisi toki voinut olla hieman enemmän. Yhdistyksen 

jäsenistä Niina ja Arto Adler, Hannu Torkkel ja Vesa Auvinen esittelivät lasipesää, kalustoa ja 

pitivät myös hunajan myynpistettä tai siis oikeammin Niina piti. 

8.7. Kesäretki 

Kesäretki tehtiin 15.6. ja kohteena oli Hunayhtymä, Loimaalla sekä Mustialan oppilaitos 

varsinkin mehiläistalouteen liittyvät osat eli linkoomo ja mehiläistarha sekä vanha 

maatalousmuseo. Osallistujia oli 12.  

8.8. Kesäpäivä  

29.6.2019 pidimme perinteisen kesäpäivän Lohjalla Tiinan ja Hannun luona. Alkuun meille 

piti esitelmän Erkki Pöytäniemi ylälistapesistä ja mehiläisten hoidosta niissä. 

8.9. Mehiläisvahavoidekurssi II 

Kurssi pidettiin toisen kerran heti perään, koska ensimmäiseen ei kaikki halukkaat mahtuneet 

mukaan. Kurssi pidettiin lauantaina 13.10. Tähtelässä, kulttuuritalo Holkenissa. 

Osallistujamäärä oli 14. Tiina Heino piti kurssin myös tällä kertaa. 

8.10. Pikkujoulua ei tänä vuonna vietetty  

8.11. Havaintotarhaajat 

UMH:sta vaakapesällä tietoja keräsivät: Asta Haapakoski, Antero Keinänen, Simo Sorvari ja 

Hannu Torkkel. Varroaseurannassa oli mukana Kirsi Kiviniemi. 

9. Tiedotustoiminta 

Toimintavuonna yhdistys ei julkaissut Mesikkä-lehteä. Kokouksista ja tapahtumista ilmoitettiin 

sähköpostilla ja facebookissa. SML:n mehiläishoitajat.fi sivuilla on yhdistyksemme yhteystiedot ja linkki 

meidän omille www.uudenmaanmeilaishoitajat.fi –sivulle. Yhdistyksen www-sivuja on ylläpitänyt Ville 

Heinilä ja facebook päivityksiä on hoitanut Raimo Tiainen. 

 

http://www.uudenmaanmeilaishoitajat.fi/
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Hallituksemme 
 

puheenjohtaja  Teemu Ojanne / Myrskylä / 040 1892857 / teemu.ojanne (at) hunajasirkus.fi  

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

sihteeri  Sini Lindström / Lohja / 040 526 1306 / bluebell222 (at) hotmail.com 

nettisivut  Stan Jaš / Espoo / 0414 902 126 / info (at) staninhani.fi 

facebook  Raimo Tiainen / Espoo / 0400 250 546 / raitiainen (at) gmail.com 

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

Lauri Lahdenperä / Kirkkonummi / 041 535 7332 / lauri.lahdenpera (at) gmail.c 

Ari Salminen / Lohja / 040 540 4329 / arinhunaja (at) gmail.com 

Juha Välimäki / Nurmijärvi / 050 5430 062 / posti (at) valimaen-hunaja.fi 

Muita vastuuhommia: 

jäsenrekisterivastaavat  Teemu Ojanne ja Sini Lindström 

koulutusvastaavat Teemu Ojanne ja Vesa Auvinen 

kehittämistyöryhmä Stan Jaš  

taloudenhoitaja Paula Kiuru / Vantaa / 040 5486 066 / paula.kiuru.koti (at) gmail.com 

Mesikkä  Hannu Torkkel / Lohja / 050 3394958 / hani-hannu (at) luukku.com 
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www.uudenmaanmehilaishoitajat.fi 

 

 Uudenmaan mehiläishoitajat ry 

 

sähköposti: 

uudenmaanmehilaishoitajat (at) gmail.com 
 

http://www.uudenmaanmehilaishoitajat.fi/

