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Puheenjohtajan päästöjä          Teemu Ojanne 

 

        

Ilmastonmuutos vaanii meitä. Korona kyttää 

meitä oviemme takana. Amerikassa on 

tulossa presidentinvaalit (tätä kirjoittaessa). 

Oli synkkä ja myrskyinen yö… 

Elämme muuttuvassa maailmassa monen-

laisten uhkien keskellä, niin kuin ihmiskunta 

on aina elänyt. Nyt koronan takia joudumme 

muuttamaan ja sopeuttamaan toimintatapo-

jamme, jotta pääsisimme eroon siitä tai pa-

himmassa tapauksessa oppisimme elämään 

sen kanssa. Mehiläishoidon kanssa lienee 

samoin: Joka vuosi on erilainen ja joudumme 

ottamaan huomioon erilaiset talvet, kevään 

tulon, kesän säät. Tilanne on joka vuosi eri-

lainen ja kuitenkin jotenkin samanlainen. 

Sopeutamme toimintamme vallitseviin olo-

suhteisiin ja yritämme koko ajan oppia uutta. 

 

Koronavuosi on vaikeuttanut myös yhdistyksemme toimintaa (nykytermein sanottaisiin, että on 

tuonut uusia haasteita...).  Olemme joutuneet perumaan suurimman osan perinteisistä tapahtu-

mista.  Peruskurssi, saippuakurssi, retket ja kesäpäivät siirtyivät tulevaisuuteen. Hallitus on opetel-

lut etäkokoustamista ja niin edelleen. Ja haasteita siinä on ollut ainakin tällaiselle ei natiividigi-

osaajalle. Digiloikka on aiheuttanut ainakin henkisiä venähdyksiä ja nyrjähdyksiä, mutta ehkä jotain 

on opittukin. Pakosta.  

Tilaisuuksien seuraaminen etäyhteydellä on asia, jota pyritään toteuttamaan jatkossakin. Luento-

jen ja tapahtumien striimaamista opettelemme ja jatkamme, jos vain jäsenistö haluaa näitä 

seurata. 

Hallitus on perustanut kehittämistyöryhmän, jonka tarkoituksena on nimensä mukaisesti kehittää 

yhdistyksen toimintaa. Stan Jas on ryhmän vetäjä ja Stan esittelee työryhmän toimintaa ja tavoit-

teita tarkemmin toisaalla tässä lehdessä. 

Hunajamarkkinat on aihe, joka puhuttaa varmasti jäsenistöä jatkuvasti. Syyskuussa Kotorannassa 

Stan luennoi aiheesta ansiokkaasti ja asia hieman hämmensi ainakin tällaista tavallista tallaajaa. 

Aiheesta myös edempänä. 

Golfkenttien hoitajat kiinnostuivat mehiläishoidosta. Keski-Euroopassa kuulemani mukaan hoide-

taan golfkenttiä pölyttäjiä suosivalla tavalla. Suomalaiset kenttämestarit ovat nyt kiinnostuneita 
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tuomaan hoitotavan tännekin. Heillä on tarkoitus julkaista jäsenilleen opas pölyttäjäystävälliseen 

hoitoon. Tätä silmällä pitäen otettiin Uudenmaan mehiläishoitajiin yhteyttä ja pyydettiin heille 

räätälöityä kurssia, josta he voisivat oppia ja saada vinkkejä kenttien kasvivalintoihin ja muuhun 

hoitoon. Itselläni on ollut se käsitys, että suurin osa kenttien pinta-alasta on leikattua nurmikkoa, 

jonkin verran karheikkoa (leikkaamatonta nurmikkoa?), muutama hiekkakuoppa ja vesilammikko. 

Kuten tarkkaavainen lukija huomaa: en pelaa golfia ja käsitykseni on elokuvista ja sarjakuvista ja 

parin tunnin luennolta kenttien rakentamisesta lähes kymmenen vuoden takaa. Golfkentillä on 

ilmeisesti aika suuri potentiaali käyttää pölyttäjiä suosivia kasveja. Toki myös kasvinsuojeluainei-

den (suom. huom. rikka- ja tuholaismyrkkyjen) käyttö täytyy samalla lopettaa. 

Hanke on työn alla ja toivotaan, että golfaajat ja golfkenttien hoitajat suhtautuvat asiaan 

myönteisesti laajemminkin ja jakavat tietoa ja kokemuksia eteenpäin. 

Seuraava ryhmä, joille tietoa ja kokemuksia pölyttäjistä voisi jakaa laajemmin on maanviljelijät. 

 
Myrskylässä syksyllä 2020 Teemu 
 
 

Kalervo Elias Kalajainen         

1938 – 2020    Seppo Kalajainen 

Uudenmaan mehiläishoitajien pitkäaikainen 

puheenjohtaja ja myöhemmin nimetty 

kunniapuheenjohtaja Kalervo Elias Kalajainen 

on kuollut pitkäaikaiseen sairauteen 

viimeisessä kotikaupungissaan Heinolassa 

08.03.2020. Hän oli 82- vuotias, syntynyt 

Isossakyrössä 11.02.1938. 

Uudenmaan Mehiläishoitajien puheen-

johtajana hän oli 18 vuotta 1970-, 1980- ja 

1990-luvuilla. 24.11.2012 hänestä tehtiin 

kunniapuheenjohtajamme. 

Kuva Heinolan paikallislehdestä.  

Isäni mehiläishoito alkoi rohkealla kokeilulla vuonna 1966, kun hän sai Vantaalta ostetun omakoti-

talon yhteydessä kaupan kylkiäisinä puolen kymmentä mehiläispesää ja -tarvikkeita. Tästä alkoi 

hänen mehiläisharrastuksensa, jota kesti aina kuolemaansa asti. Parhaimmillaan hänellä oli noin 

50 yhteiskuntaa pääosin Vantaalla, Sipoossa ja Siuntiossa. 

Isäni oli hyvin aktiivinen elämässään; hakeutui mehiläisalan järjestötoimintaan, koulutustilaisuuk-

siin ja vastaaviin. Hän myös kirjoitti paljon mehiläisalan julkaisuihin sekä käynnisti markkinointi-

kampanjoita, kuten Hunajakuningatar Marjo Matikainen -hunajan myyntikampanjan. Kaiken 
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tämän lisäksi isämme osallistui useana vuonna Apimondia-kongresseihin monissa eri maissa ja 

maanosissa. Tutustuipa hän jopa mehiläishoitoon Uudessa- Seelannissa. 

Mehiläisharrastus ei ollut isäni ainoa harrastus. Hän oli erittäin aktiivinen yhdistystoimija vaikut-

taen lukuisten yhdistyksien hallituksissa; kuten mm. Heinolan omakotiyhdistyksen puheenjohta-

jana, Suomen Omakotiliiton valtuutettuna, Heinolan ympäristölautakunnan jäsenenä ja Kestävän 

Kehityksen kansalaisfoorumin puheenjohtajana, Heinolan Suomi-Amerikka yhdistyksen puheen-

johtajana jne. Hallitustyöskentelyiden lisäksi isälläni riitti aikaa harrastaa ja tehdä muutakin; hän 

oli ahkera ja monipuolinen liikkuja, erityisesti hiihto, toimien Hiihtoliiton TD-tehtävissä, harrasti 

Heinolan Musiikinystävissä trumpetin soittoa, valokuvasi paljon, rakensi elämänsä aikana neljä 

omakotitaloa ja ainakin kolme kesämökkiä. Olipa hän kerran ehdolla Heinolan kunnallisvaaleissa. 

Erilainen yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja kirjoittelu oli hänelle luontaista. 

Viimeisinä vuosinaan hänellä oli kaksi pesää, joista toinen kuoli samana kevättalvena kuin hoitaja 

itse. Onneksi isä ehti perehdyttää pojantyttärensä tähän hienoon harrastukseen, nyt hän ja hänen 

miehensä jatkavat mehiläishoitoa. Näin isäni mehiläisharrastus elää edelleen. 

    Kirjoittaja on Kalervo Kalajaisen poika 

 

Kehittämistyöryhmän uutisia       Stan Jas 

Yhdistyksemme kehittämistyöryhmä on ehtinyt kokoontua kaksi kertaa. Kokoukset pidettiin 27.8. 

ja 23.10. Rajamäellä. Jatkossa on ryhmän jäsenillä mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä. 

Ryhmän uudeksi jäseneksi ilmoittautui Tina Korpi. Tervetuloa kehittämisideointiin! 

Ryhmä kävi läpi jäsenkyselyn palauteet ja identifioi aiheet, jotka kyselyssä saivat paljon huomiota: 

 Mehiläistaudit: jäsenille tarjotaan koulutustilaisuutta tautien tunnistamiseksi ja hoitami-

seksi käytännössä. Alussa keskitytään varroapunkkiin, kalkkisikiöön ja toukkamätään, jota 

on esiintynyt meidän alueella runsaammin viime kesänä. Kutsutaan myös paikallisesti 

toimiva mehiläistautien valtuutettu tarkastaja puhumaan hänen työstään ja tarkastuksen 

tuloksista Uudellamaalla. Koetetaan myös löytää eläinlääkäri Uudeltamaalta, jolla olisi 

mehiläishoidon käytännön tuntuma. 

 Kerhoillat aloitetaan järjestää tammikuusta 2021 lähtien. Tavoitteena on pitää yksi noin 

1,5-2 tunnin tilaisuus kuukaudessa. Mahdolliset paikat ovat Nummela, Lohja, Rajamäki tai 

muu sijainti itäisellä Uudellamaalla. Lopuksi valitaan kaksi paikkaa, missä kerhoillat järjes-

tetään säännöllisesti. Jommassa kummassa paikassa joka toinen kuukausi, jotta jäsenet eri 

puolilta Uuttamaata löytäisivät tilaisuuden mahdollisimman läheltä. Kerhoiltojen tarkoitus 

on luoda keskustelua ja mahdollistaa kokemuksen vaihtoa keskenämme. Keskustelu aloite-

taan lyhyen alustuksen tai luennon avulla. Kehittämisryhmä käy läpi luentoaiheita vuodelle 

2021, esim. tautien torjunta, hunajan käsittely ja laatu, parvien kiinniotto ja käsittely, 

mesipistiäisten tunnistaminen. 

 Etäyhteysjärjestelmä: tavoitteena on ottaa käyttöön sähköinen infrastruktuuri, joka mah-

dollistaa jäsenille tilaisuuksiin osallistumisen etäyhteydellä. Koska yhdistys loi oman 
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Google-tilin, toistaiseksi tulemme käyttämään Google-Meet videokokouspalvelua. Mikäli 

tämä ratkaisu ei enää riittää tarpeisiimme, hankitaan muu järjestelmä tai sovellus, jonka 

avulla voisimme pitää webinaarit ja koulutukset. Yhdistys on myös avannut maksuttoman 

Microsoft-tilin. 

 Viestintä jäsenille: nettisivut www.uudenmaanmehilaishoitajat.fi päivitetään ja sivuille 

luodaan kehittämistyöryhmän palsta. Luodaan sivuille myös ainakin englanninkielinen 

versio. Harkitaan myös sähköpostiuutiskirjettä, joka julkistetaan myös nettisivuille. 

 Nuorisotoiminta: toistetaan ja jatkokehitettään konsepti, joka testattiin Rajamäellä paikal-

lisen LUMO-luokan kanssa Välimäen Mehiläistarvikkeen tiloissa syyskuussa. Lisää tästä 

tilaisuudesta Juha Välimäen artikkelissa. Koetetaan saada paikalla myös mediatoimittajat. 

 Yhteistyö muiden tahojen kanssa: prioriteettina keskusteluun ja mahdolliseen yhteistyöhön 

ovat paikallisesti toimivat viljelijäjärjestöt (MTK, SLC, nuoret viljelijät) sekä metsänhoitoyh-

distykset. Ensin otetaan yhteys heidän vastuuhenkilöihin ja järjestetään ensimmäiset tutus-

tumistapaamiset. Aiheeksi otetaan esim. pölytys ja pölyttäjien ravinnon turvaaminen 

maisemassa, varsinkin keväällä (pajukoiden leikkaus, peltoreunojen hoito). 

 Kansainvälinen yhteistyö: haetaan kummiyhdistys tai yhdistykset. Ensimmäinen kohdemaa 

on Tanska, mihin meillä on hyviä suhteita. Tavoitteena on vaihtaa kokemuksia ja oppia 

jotain uutta toisiltamme. Myös ulkomaan matka voi toteutua, mikäli tilanne sallii. Meillä on 

myös hyviä kontakteja Viroon, Latviaan, Keski-Euroopan maihin, Ranskaan ja Belgiaan. 

Muita ideoita, jotka tulivat ryhmän jäseniltä ja jotka mietitään tulevalla kaudella, ovat: 

 Hakea yhdistyksen monipuolisempaan toimintaan lisää rahoitusmahdollisuuksia. Tämä 

voinee olla myös rahoitus EU:sta. 

 Valmistaa yhdistyksen toimintasuunnitelma pitemmälle kuin yhdeksi vuodeksi. Suunni-

telmaan kirjataan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden mittarit. 

 Laajentaa yhdistyksen julkaisutoimintaa esim. erilaisiin hoitoon liittyviin ohjeisiin. 

 Miettiä, miten voidaan parhaiten käsitellä nousevaa julkista keskustelua tarhamehiläisten 

ja muiden pölyttäjien (mesipisitäisten) välisestä kilpailusta ravintolähteistä. Keskustelu on 

kiihtymässä Länsi-Euroopassa ja Pohjoismaissa ja meidän kannattaa valmistautua. 

 Arvioida, mikä on järjestäytymättömien mehiläistarhaajien määrä Uudellamaalla.  

Ryhmä myös päätti antaa jäsenille mahdollisuuden saada heidän hunajansa laboratoriotutkimuk-

seen ulkomaalta saadun tarjouksen perusteella. Hunajatutkimuksen avulla jäsenet voivat tutustua 

heidän hunajaan paremmin ja hyötyä tiedosta markkinoinnissa. Suomesta vastaavaa laboratorio-

tutkimusta ei ole tarjolla. Lisätietoa tästä palvelusta julkistetaan seuraavassa Mesikkä-lehdessä ja 

sähköpostitse. 

Ryhmälle on tullut pyyntö ulkopuoliselta taholta suorittaa mehiläishoitajille kysely mahdollisesta 

pesien adoptointipalvelusta. Päätettiin, että ennen kyselyn julkaisemista haetaan lisätietoa ideasta 

ja hyödyistä jäsenille. 

Syysterveisin, 

Stan Jaš, työryhmän vetäjä, Espoo, 24.10.2020 

http://www.uudenmaanmehilaishoitajat.fi/
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Jäsenkyselyn 2020 tuloksia             Stan Jas 

Ensiksi kiitokset niille, jotka löysivät aikaa vastata jäsenkyselyyn! Tuloksia kannattaa lukea ottaen 

huomioon, että ne kuvaavat vain vastaajien joukkoa, ei välttämättä koko jäsenistöämme. Siitä 

huolimatta kysely antaa suhteellisen kattavan kuvan alueellisesta mehiläishoidosta, jäsenten 

ongelmista ja tarpeista sekä yhdistyksen toiminnasta. 

Tieto vastaajista 

Kyselyyn vastasi 50 ihmistä, pääsääntöisesti verkon kautta. Se on noin neljäsosa meidän jäsenis-

töstämme. Tämä on parempi vastausprosentti kuin valtakunnallisesti suoritetut jokavuotiset 

mehiläishoitajien kyselyt SML:lta. Toisaalta se tarkoittaa, että vain joka neljäs jäsen on ollut kiin-

nostunut vastaamisesta, vaikka annettiin lisää aikaa. 

Vastaajista 56 oli % miehiä ja 44 % naisia. Valtaosa vastaajista oli 40-59 vuotiaita (74 %). Vain 8 % 

oli 20-39 vuotiaita (4 vastaaja). Kaikki ovat yhdistyksen varsinaisia jäseniä paitsi yksi, joka on 

perhejäsen, ja 4 ihmistä, jotka eivät ole jäseniä vielä tai enää. 

Joukossamme ovat sekä aloittelijat ilman pesiä ja mehiläishoidon kokemusta että tarhaajat, jotka 

ovat todelliset konkarit, jotka ovat hoitaneet mehiläisiä yli 40 vuotta (4 kpl). Eniten oli vastaajia, 

jotka ilmoittivat, että he ovat hoitaneet mehiläisiä 6 vuotta (8 kpl). Kun otetaan huomioon kaikki 

vastaukset, keskimääräinen jäsenkyselyyn vastannut on hoitanut mehiläisiä yli 9 vuotta (kyselyn 

keskiarvo). 

Joukossamme on myös viljelijöitä. Kyselyn mukaan heitä on 8 % (4 vastaaja). Niiden lisäksi on 

jäseniä, jolla on maatila, vaikka he eivät ole aktiivisia viljelijöitä (13 vastaaja, 27 %). 

Tarhauksen kuvaus Uudellamaalla 

Olemme Uudenmaan mehiläishoitajat. Kannattaa sitten muistaa, että kyselyn mukaan lähes joka 

viidennellä jäsenellä hänen pitopaikkansa sijaitsevat myös Uudenmaan maakunnan ulkopuolella (9 

vastaajaa). Uudellamaalla sijaitsevat myös maamme isoimmat kaupungit, kaikki pääkaupunkiseu-

dulla. Siitä huolimatta kyselyn vastaukset viittaavat siihen, että yhdistyksessä olemme pääsääntöi-

sesti maaseudulla toimivia hoitajia (90 %). Yksi vastaaja sanoi, että hän tarhaa vain kaupungin 

asutusalueella. Tämän lisäksi 4 ihmistä vastasivat, että osa heidän mehiläisyhteiskunnista sijaitsee 

kaupungin asutusalueella. 

Vuonna 2019 selvä enemmistö ihmisistä (60 %) piti 1 – 10 pesää. Yhdellä vastaajalla (ei yhdistyk-

sen jäsen) ei ollut pesiä olenkaan. Kahdeksan tarhaajaa (16 % vastaajista) hoitaa yli 50 yhteis-

kuntaa. 

Kaksi kolmasosaa haluaisi pitää saman määrän pesiä vuonna 2020. Neljäsosa vastaajista (12 kpl) 

halusi tänä vuonna lisätä pesien määrää ja 10 % päinvastoin vähentää. Pitkällä ajanjaksolla (5 

vuotta eteenpäin) näkyy enemmän halua lisätä hieman tai enemmän pesien määrää (33 % 

vastauksista, 14 kpl) ja jopa tehdä mehiläishoidosta sivuelinkeino, jos palkkatyötilanne vaihtuu. 

Suurin osa vastaajista toki haluaa pitää saman määrän pesiä, pysytellä samoilla linjoilla harrastus-

tasolla. Vain neljä vastaaja ilmoitti, että aikoo vähentää tai lopettaa tarhauksen. Moni vastaus 
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viittaa siihen, että mehiläishoito on vain harrastus, josta pitää jäädä hauskaa ja joka tuo iloa. On 

myös ihmisiä, joille mehiläisten tärkein merkitys on pölytyspalvelu omille viljelyksille. Siinä hunaja 

jää positiiviseksi lisäarvoksi. Kysely myös näyttää sen, että moni on tietoinen omista rajoitteista 

(aika, resurssit – raha, kalusto, asiakaskunta ja markkinat) tai pyrkii uusiin haasteisiin, esim. 

kaupunkitarhaukseen, pesien myyntiin, muiden mehiläistuotteiden keräämiseen, luonnollisem-

paan kestävämpään mehiläishoitoon (vähemmän ruokintaa, hyvinvointi), parempaan hunajan tai 

emojen laatuun ja oppimaan ymmärtämään mehiläisiä. 

Hoitotekniikka ja mehiläiset 

Hoitajamme ovat jakautuneet tasaisesti Farrar ja Langstroth kaluston välillä. 38% vastaajista käyt-

tää Farraria ja sama prosentti Langstrothia. Heitä, jotka tarhauksessaan käyttävät molempia kalus-

tokokoja, on 24 %. Yksi vastaaja ilmoitti käyttävänsä Dadant pesiä ja eräs muu kääntöpesiä. Pesä-

materiaalina styrox (44 % vastaajista) voittaa hieman, puukalustoa käyttää 38 % vastaajista. Moni 

käyttää sekalaista (28 %) ja useammat sekä styroxia sekä puukalustoa samassa tarhauksessa. 

Kiinnostava havainto on se, että vastaajista naiset, jotka käyttävät pelkää puukalustoa, käyttävät 

heidän mehiläishoidossaan vain Farrar laatikoa, ei Langstrothia (7 kpl). 

Suurin osa vastaajista (80 %) tarhaa italialaisia mehiläisiä. Seuraavat rodut ovat krainilainen (14 %), 

Buckfast (10 %) ja yhdellä vastaajalla on myös pohjolan tumma mehiläisrotu. Monilla (14 kpl) on 

omassa tarhauksessa kaksi tai jopa kolme eri rotua (tai sekarotuisia). Neljäsosalla löytyy ns. omia 

mehiläisiä, jotka ovat sekarotuisia tai joiden rodusta tarhaaja ei ole varma. 

Pölytyspalvelu ja mehiläisten siirto 

Vain 14 % vastaajista harrastaa pölytyspalvelua (7 tarhaajaa), mutta kaikki heistä ei siirrä pesiä tätä 

palvelua varten. Meiltä löytyy myös ihmisiä, jotka siirtävät pesiä hunajantuotantoa varten, mutta 

sellaiset ovat harvinaista lajia (2 vastaajaa). Pölytyspalvelua harrastavat kyselyn mukaan varsinkin 

kokeneemmat tarhaajat, joilla on 8 – 30 vuotta mehiläishoidon kokemusta. Siihen on käytetty 

kaikki mahdollinen kalusto, ja joukossa ovat sekä pienet (< 10 pesää) että isommat tarhaajat, joilla 

on yli 50 pesää. 

Tarhauksen haasteita 

Harvalla ei esiinny omassa mehiläishoidossa jotain vaikeuksia. Vain kolme vastaajaa sanoo, että 

suuria haasteita ei ole. Ehkä suurimmat (eniten mainitut) haasteet liittyvät ajan puutteeseen 

(tehokkaampaan käyttöön, ”oma hitaus” tai päinvastoin kiire, ajan riittäminen päätyön ohella), 

omaan osaamiseen tai tietämykseen, mehiläistauteihin ja varsinkin punkkitorjuntaan, avun 

järjestämiseen, parveilun hallintaan, vaihteleviin sää- ja luonnonolosuhteisiin ja kaluston tai kehien 

saantiin, käsittelyyn ja varastointiin (tila ei riittää).  

Erikoishaasteet ovat myös työteliäisyys, oma ikä, raha investointeihin ja verottajan ahneus, uusien 

tarhapaikojen löytäminen, emokasvatus, hoitotekniikka (esim. savuttimen sytytys, kuningattaren 

löytäminen, hyvä talveutus), hunajan käsittely ja allergia mehiläismyrkkyyn. Yksi jäsen mainitsee 

ongelmaksi sen, ettei ole tiedossa, kuka tarhaa lähellä. 
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Yhdistyksen toiminta 

Viestintäkanavat ja kiinnostavat luentoaiheet 

Suurin osa toivoo saavansa yhdistyksen uutisia sähköpostilla (84 %, 42 vastausta). Toiseksi 

tärkeimmäksi kanavaksi nousee Mesikkä-lehti, jonka mainitsee yli puolet vastaajista (27 kpl). 

Kolmanneksi tärkein kanava ovat yhdistyksen nettisivut (38 % vastauksista) ja sen jälkeen 

Facebook-sivut (17 vastaajaa). Muut mainitut mahdolliset tiedon kulkuvälineet ovat Twitter, 

WhatsApp, sähköinen uutiskirje, blogi, YouTube tai vastaava videokanava ja luennot, jos vain niitä 

järjestetään jäsenten asuinpaikan lähellä tai etäyhteydellä. 

Luentoaiheisiin liittyen: osa meidän jäsenistä on kiinnostunut ihan kaikista (mehiläisiin liitty-

västä…). Olipas sitten elämä tapahtumien järjestäjille helppoa! 

Konkreettisia aiheiden ehdotuksia saatiin sen verran paljon, että menisi paljon aikaa luetella kaikki 

tässä kirjoituksessa. Ehkä eniten nousevat esille emokasvatus, hoitotekniikka, taudit ja niiden 

torjunta, mehiläisten hyvinvointi, mesikasvit, mehiläistuotteiden keräys ja käsittely. Eräs vastaaja 

toivoo saavansa kuunnella Hannu Torkkelin parhaita kommelluksia 😊 ja muutamalle kelpaa 

uutisia ja kokemuksia muilta tarhaajilta, jopa vertailua. 

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

viiden vuoden aikana? Missä asiassa ja miten voisimme parantaa yhdistyksen toimintaa? 

Mielestäni nämä ym. kysymykset ovat olleet mielenkiintoisin osa kyselystä. Paljon vastauksia on 

saatu. Yksi vastaus kuvaa hyvin osan jäsenistön mielipiteistä: ”Kaikessa, nyt ollaan pohjamudissa”.  

Suurin osuus vastauksista keskittyy puuteelliseen sisäiseen tiedotukseen ja ulkoiseen viestintään. 

Täytyy parantaa näkyvyyttä, mm. somessa, ja tiedonkulkua (yksi vastaus: ”ei tiedon panttausta”), 

panostaa ennakoivampaan tiedottamiseen ja jopa perinteisen lehden toimintaan. 

Toiseksi suurin parannustarve koskee koulutusta ja neuvontaa. Mainitaan esim. kerhoillat, luennot 

ja kurssitoiminta. Kaivataan käytännön asioita ja jopa auttavaa puhelinta tai sähköpostiosoitetta 

hätätilanteita varten, kun tilanne on päällä. Vastausten kautta saatiin konkreettisia ehdotuksia 

luentoihin ja kursseihin. 

Jäsenet myös toivovat lisää aktiivisuutta ja laajempaa toimintaa koko Uudenmaan alueella. 

Haasteeksi mainitaan, miten saadaan mukaan aktiivisempaa porukkaa toimimaan yhdessä. 

Yhdistyksen pitäisi myös luoda säännöllinen yhteys nuorisolle, olla läsnä edunvalvonnassa 

(lobbaus) ja tuntea omat jäsenet paremmin, jotta voisimme mahdollisesti hyödyntää heidän 

osaamisensa. 

Jos yhdistyksen hallitus kehittää toimintaa kyselyn vastauksia seuraten, ja näin kannattaa tehdä, 

sillä jäsenet ”ovat puhuneet”, seuraavina vuosina keskitytään: 

 alueelliseen neuvontaan ja tarhaukseen liittyvän tiedon jakamiseen (30 kpl, 61 % 
vastaajista), 

 alueelliseen mehiläistarhauksen tuntemuksen lisäämiseen, esim. mehiläistautien 
kartoitus (22 kpl, 45 %), 

 jatkokoulutukseen (22 kpl, 45%), 

 yhteistyöhön viljelijöiden kanssa (20 kpl, 41 %) 
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 tapahtumien järjestelyyn jäsenille, sis. mehiläishoitajien matkat tai retket (15 kpl, 31 %), 

 hunajan menekinedistämiseen (14 kpl, 29 %), 

 nuorisotoimintaan (11 kpl, 22 %), 

 ammattitarhauksen kehittämiseen (4 kpl, 8 %), 

 muuhun, esim. kaupunkitarhauksen mahdollisuudet; kokemuksien ja tiedon jakamiseen 
myös muista mehiläistuotteista kuin hunaja; mehiläistarvikkeiden testaamiseen, laadun 
kehittämiseen (emot, tarvikkeet), soveltavaan tutkimukseen yhteistyöllä muiden tahojen 
kanssa, kansainväliseen toimintaan; saadakseen sitä julkisuutta, millaista aiemmin SML:n 
toimesta oli, mutta nyt niin hiljaista... 
Vapaan kentän vastauksia: ”Olisi tärkeää tulla tunnetuksi yhdistyksenä alueella. Jatkuvasti 
kohtaan ihmisiä, jotka käyvät kurssit Helsingissä, kun eivät edes tiedä Uudenmaan mehiläis-
hoitajien olemassaoloa. Myös niitä on, jotka pitävät yhdistystämme ankeana eikä niin 
houkuttelevana kuin pääkaupungin yhdistyksiä.”; ”Kaikenlaiset happeningit ja kurssit olisi 
mukavia.”; ”Pakkaajien maksamat hinnat kaikkien nähtäväksi !!!” 

 

Yhteistyöhön? 

Alle puolet vastaajista kannattaa yhteistoimintaa muun tai muiden mehiläishoitajien paikallisyhdis-

tysten kanssa. Eniten nousevat esille lähellä toimivat naapuriyhdistykset, kuten esim. Stadin tar-

haajat ja hunajafrendit, Helsingin Seudun, Etelä-Suomen tai Hämeestä olevat yhdistykset. Yksi vas-

taaja mainitsee myös ruotsinkieliset yhdistykset, mm. Ahvenanmaalla, ja mahdollisesti muut 

ulkomailla (”kummiyhdistykset”). 

Kysely on antanut hyviä ideoita mahdolliseen yhteistyöhön muiden järjestöjen kanssa. Eniten esille 

tulevat maanviljelijöiden paikalliset yhdistykset (esim. MTK, SLC, Luomuliitto), luonnon- ja ympäris-

tönsuojeluorganisaatiot, Metsäkeskus, nuorisoyhdistykset (4H), viranomaiset (ELY, Ruokavirasto, 

Metsähallitus) ja heidän rahoittamat laitokset (SYKE, LUKE) tai ryhmät (LEADER). Muutama mainit-

see tarvikemyyjät (tukkuliikkeet), Martat, Maa- ja kotitalousnaiset, Invalidiliitto. Yksi vastaaja 

ehdottaa enemmän yhteyttä lehdistöön ja telkkarin suuntaan, jotta saisimme julkisuutta. 

On meillä myös jäseniä, jotka ilmoittivat, että heidän erikoisosaamisesta tai ammatista voisi tulla 

hyötyä yhdistykselle. Kiitos siitä, otamme yhteyttä, kun aika on kypsä. 

Lopuksi, 34 vastaajaa ilmoitti heidän nimensä ja näin he osallistuivat Välimäen Mehiläistarvike ky:n 

lahjoittaman ostosetelin arvontaan. 

Kyselyn tulokset julkistetaan nettisivuillamme www.uudenmaanmehilaishoitajat.fi. Toivon, että 

kysely voidaan suorittaa säännöllisesti vähintään joka viides vuosi tästä eteenpäin. 

Kehittämistyöryhmä vie ideoita eteenpäin. 

Hyvää loppusyksyä. 

T. Stan Jas 

 

http://www.uudenmaanmehilaishoitajat.fi/
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Lahjakortti arvottu 
SML:n toiminnanjohtaja Mirkka Aarrekorpi arpoi Välimäen Mehiläistarvikkeen lahjakortin Koto-

rannassa 3.9.2020. Jäsenille luvatun 30 euron lahjakortti oli kesän aikana kasvanut 50 euron 

avoiseksi. 

Lahjakortin voitti Julia Ritvas.  

Onnittelut myös Mesikän toimituksesta. 

 

 

Päätoimittajan pähkäilyjä 
Jumissa 

Olipa kerran kaunis aurinkoinen heinäkuun 

alun kesäpäivä. Ruokatunti oli pidetty. Olo oli 

raukean tyytyväinen, kun ajelin kesäpojan 

kanssa tarhalta tarhalle, pesältä pesälle. 

Muutaman mutkan ja mäentöppyrän jälkeen 

näimme hiekkarekan kaartavan seuraavasta 

risteyksestä vasemmalle, kohti Vaanilan 

kartanoa. Mutta mikä olikaan välissämme? 

Kuski oli jättänyt peräkärryn tielle!  

 

Toisesta suunnasta tuli pikkuauto, joka mahtui pujahtamaan ojan ja peräkärryn välistä. Hieman 

isompi maastoauto ei sitten päässytkään ohi. Neuvoin kuskille vaihtoehtoisen reitin ihmisten 

ilmoille. Itse olisin päässyt tuolle vaihtoehtoiselle reitille peruuttamalla ensin kilometrin verran ja 

sitten ajelemalla vielä 7,5 km. Ja sitten olisin ollut hiekkarekan toisella puolella. Koska olin nähnyt 

rekan nupin häviävän mutkan taakse ja koska olen nähnyt muutaman hiekkakuorman kippauksen, 

ajattelin, ettei tässä nyt kovin kauaa voi mennä.  

Jossain 10 minuutin kohdalla minulta meni hermo ja googletin sorafirman, jonka nimi oli perä-

kärryn takalaudassa. Soitin löytämääni numeroon. Joku sieltä vastasi ja ihmetteli, ettei heidän 

rekkojaan pitäisi olla Lohjalla ajelemassa. Sitten isäntä muisti, että ”se saatanan savolainen” oli 

heittämässä keikkaa Lohjalla. Lupasi soitella kuskille.  

Olimme menossa tarhalle, joka sijaitsee kesämökin pihassa. Olen sopinut mökkiläisen kanssa 

ilmoittavani, milloin tulen. Nyt piti sitten soittaa hänelle, että aikataulu hieman venyy. Hän 

tomerana lakinaisena soitti kartanon isännälle, siis sille, kenelle kuorma oli menossa. Kartanon 
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isäntä lupasi mainita asiasta kuskille. Siinä sitten soitellessamme aikaa kului, kesäpojan palkka 

juoksi ja v-käyrä nousi. Aurinko sentään lämmitti. Ja haalariahan en riisunut, koska eihän tää voi 

kauaa kestää. 

Vihdoin rekan nuppi tuli hakemaan häntää. Kuski vain totesi, että hänellä on maanomistajan lupa 

jättää kärry tähän. Yleiselle tielle! OK se on yksityistie, mutta silti. Minun hämmästellessäni, hän 

veti kärrystä hiekkakasetin kyytiinsä. Hetken jo luulin, että nyt hän lähtee sitä tyhjentämään ja 

jättää taas hännän eteeni. Onneksi nappasi peräkärryn mukaansa ja vei sen kartanolle toisesta 

liittymästä.  

Reilu puoli tuntia odotteluun meni. Siinä posket punaisena verenpaineen korvissa kohistessa suun-

nittelin lähettäväni kuljetusliikkeelle laskun odotusajastani.  Mutta niinhän siinä kävi, että kotona 

asia melkein nauratti. Elämänkokemusta, juttuja, joita kertoa lapsenlapsille taikka mehiläiskave-

reille. Ja saihan kesäpoika helpolla jos ei tunteja niin ainakin minuutteja palkkalistaansa.  

Mitäköhän pelastusviranomaiset taikka poliisi olisivat sanoneet kuskille? 

 

Vuoden moka 

Moka vuodessa pitää talvitappioprosentin korkealla. Moka vuodessa pitää keskisadon matalalla. 

Moka vuodessa pitää mielen virkeänä, odottavalla kannalla, mikähän moka ensi vuonna… 

Tänä vuonna mokasin emonkasvatuksessa. Olen tehnyt aikaisempinakin vuosina toukansiirtoja, 

kasvattanut niistä emotötteröitä, häkittänyt ne ja tehnyt jaokkeita. Ja olen jopa onnistunut. Mutta 

tänä vuonna kokeilin jotain uutta. Ja sitähän kokeillaan koko rintamalla, ei muutamalla koepesällä, 

kuten joku fiksumpi emonkasvattaja olisi tehnyt. 

Olen edelleen sitä mieltä, että idea kuulostaa hyvältä. Aloitetaan valmistelemalla emonkasvatus-

pesät neljä-viisi päivää ennen toukansiirtoja laittamalla lentoaukollinen sulkuristikko sikiölaatikoi-

den väliin. Nollapäivän aamupäivällä etsitään emo ja laitetaan se alas. Ylös muutama avosikiökak-

ku ja siitepölyä. Sikiökakkujen väliin jätetään tyhjä tila emolistalle. Laatikoiden väliin laitetaan 

muovi ja lentoaukollinen sulkuristikko. Iltapäivällä tehdään ihan perinteisesti toukansiirrot. Emolis-

tat viedään pesiin ylälaatikkoon. Seuraavana päivänä otetaan muovi välistä pois ja kurkataan, 

miten toukansiirrot on otettu vastaan. Viidentenä päivänä onnistuneet emotötteröt häkitetään ja 

kymmenentenä päivänä emokennot siirretään pesiin. 

Tässä vaiheessa ei käsittääkseni suurempia mokia vielä tapahtunut. Pieniä vastoinkäymisiä kyllä-

kin. Kesäpoika aloitti maanantaina 1.6. Olin suunnitellut emonkasvatuksen tarkasti kalenteri 

kädessäni ja tuona maanantaina oli tarkoitus tehdä ensimmäiset toukansiirrot. Toki olin huoman-

nut, että toukokuu oli kylmä. Toki olin huomannut, että varsinkin OK miinus pesät olivat pari 

viikkoa myöhässä normaalista kehityksestä. Mutta kalenteriin merkattu on kalenteriin merkattu. 

Ensimmäinen emonkasvatus tehtiin rauhallisesta omasta emokannasta. Teimme kesäpojan kanssa 

8 listaa, jokaisessa 15 emokuppia, yhteensä 120 toukansiirtoa. Koin olevani ammattilainen, kun 

katselin kesäpojan ähellystä toukansiirtoneulan kanssa. Meinasin ehdottaa kisaa, kumman toukat 

otetaan paremmin vastaan. En uskaltanut. Seuraavana päivänä 60 toukkaa oli otettu vastaan, 
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huonoimmassa pesässä vain yksi, parhaassa 14. Emoja häkittäessä villirakenne oli vähän 

ongelmana, kaksi kennoa meni rikki tässä vaiheessa. Saimme häkitettyä 51 emokennoa. 

Toinen emonkasvatus tehtiin 5.6. Janne Leimiltä vuonna 2019 ostetun emon toukista. Ongelmia 

aiheutti se, että ei meinannut löytyä hyviä sikiökakkuja. Toinen oli liian tumma ja siinä ei ollut 

toukkia vaan munia. Toinen oli kauniin vaalea, mutta siinä oli liian isoja toukkia. Meinasi mennä 

säätämiseksi. Kesäpoika oppi nopeasti ja näki nuorilla silmillään raivostuttavan hyvin toukat myös 

tummasta kehästä. Teimme taas 8 listaa, jokaisessa 15 emokuppia, yhteensä 120 toukansiirtoa. 

Näistä otettiin 59 vastaan, vaihteluväli 5 – 10. Yksi pesä oli jostain tuntemattomasta syystä tuhon-

nut kaikki aloittamansa 10 emokennoa. (24.6. löysin siitä pesästä emon ylhäältä. Oli jossain välissä 

päässyt livahtamaan sulkuristikon toiselle puolelle tuhoamaan sen erän.) Saimme häkitettyä vain 

38 emokennoa. 

Kolmas emonkasvatus tehtiin hieman myöhemmin, 12.6., Timo Urmakselta vuonna 2018 ostetun 

emon toukista. Tarjolla oli vain tummia kehiä, mutta harjoitus tekee mestarin, joten homma ei 

ollut niin vaikeata kuin viimeksi. Teimme taas 8 listaa, 15 emokuppia jokaisessa, yhteensä 120 

toukansiirtoa. Nyt mehiläiset ottivat vastaan 53 toukkaa, joista saimme häkitettyä 49 emokennoa. 

Tällä kertaa ongelmaksi tuli runsas villirakenteen leikkely. Kaiken lisäksi tähän väliin tuli vielä huna-

jaa pesiin, joten itkupotkuraivarit olivat lähellä, kun leikkelin emokennoja hunajan sotkiessa kaikki 

paikat. Kellokin lähenteli iltauutisia. 

Tähän mennessä ei siis suurempia mokia. 360 

toukansiirtoa, joista mehiläiset aloittivat 

rakentamaan 172 emotötteröä (47,8 %). 

Valmiita häkitettyjä emokennoja saimme 

138, mikä on 38,3 % toukansiirroista. Ammat-

timaiselle emonkasvatukselle aivan liian 

vähän, mutta meikäläiselle nippa nappa ok. 

  

Kuvassa kesäpoika Aleksi ja meikäläinen 

toukansiirron lumoissa. 
 

Mutta entä se vuoden moka? No se tuli siinä vaiheessa, kun veimme häkitettyjä emokennoja 

pesiin. Aikaisempina vuosina olen tehnyt 2 – 5 sikiökehän jaokkeita, jotka ovat ottaneet emoken-

non innolla vastaan.  Näitä kahden sikiökehän jaokkeita tein tänä vuonna 48. Mutta tänä vuonna 

halusin paljon sikiökehiä loppukesän jaokkeisiin. Niinpä laitoin emokennon neljällä sikiökakulla 

alalaatikkoon. Sitten sulkuristikko ja emo loppujen sikiöiden kanssa siihen päälle. Hunajalaatikot 

sitten vielä ylemmäksi. Kaunis ajatukseni oli, että uusi emo syntyy alas ja alkaa munimaan vimma-

tusti. Samalla se vanha jyskyttää yläkerrassa. Ja loppukesästä minulla olisi 90 pesässä valtavasti 

sikiökakkuja, joista voisi tehdä ostoemoilla lisää jaokkeita. Ja näistä emonkasvatuspesistä vanha 

emo hengiltä ja uusi jatkokaudelle.  

 Ei se mennyt ihan näin. Näistä 90 pesästä vain kaksi otti uuden emoaineksen vastaan. Janne 

Leimille kun selitin kokeiluani, hän totesi rauhalliseen tyyliinsä, että vanha emo oli liian lähellä. Ei 

mitään mahdollisuutta onnistua. Vanhan äidin parfyymit sotkivat hienon ajatusmallini. Olisinhan 
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minä voinut nostaa sen saamarin vanhan akan tornin ylimmäksi! Mutta kun en siirtänyt. Markku 

Pöyhönen neuvoi ensi kerralla kokeilemaan pienemmällä määrällä pesiä. 

Ja mitä kävi niille 48 perinteisesti pikkujaokkeeseen annetulle emolle? Näistä seitsemän oli 

toisesta emonkasvatuserästä, loput viimeisestä. Tämän viimeisen ryhmän piti käydä häälennolla 

viikolla 27, kesä-heinäkuun vaihteessa. Sillä viikolla meillä satoi kuutena päivänä yhteensä 84 mm. 

Seuraavallakin viikolla satoi neljänä päivänä yhteensä 51 mm. Pariutumiskelit olivat hieman 

kortilla. 3 pesää ei saanut tehtyä emoa ollenkaan, 15 pesään tuli kuhnuriemo, 3 pesää teki 

onnistuneesti uuden emon joko annetuista munista taikka vaihtoivat heti uuden äidin. 27 onnistui 

perinteisesti.  

Lämmin pitkä syksy vahvisti nämä pikkupesätkin ihan talvikuntoisiksi, vaikka lähtökohdat eivät 

olleetkaan parhaat mahdolliset. 32 onnistunutta lopputulosta 360 toukansiirrosta (8,9 %) ei anna 

vakuuttavaa kuvaa ammattitaidostani. Mutta 30 onnistunutta 48:sta (62,5 %) kuulostaa jo paljon 

paremmalta. Kuitenkin hiljalleen mieleen nousee ajatus, että pitäisköhän mun vaihtaa alaa? Jos ei 

osaa, niin ei osaa. 

 

Kunnon haalarit 

Muutaman kerran kesän aikana tarhalta 

toiselle autolla siirryttäessä mehiläisten 

surina ei lakannut, vaikka auton ikkunoissa ei 

kukaan lennellytkään. Jossain vaiheessa 

tajusin, että haalarini sisällä minun kanssani 

on muutama ystävätär. Vanhat haalarit, 

vanhat kuminauhat taikka rikkinäiset 

vetoketjut lahkeissa, liian lyhytvartiset 

työkengät, innokkaasti lentävät tyttöset, syitä 

ilmiöön on monia. Pitänee ostaa ensi vuonna 

uusia haalareita. Tai sitä seuraavana vuonna. 

 

 

Kesäpoika 

Minulla on olut monena vuonna kesäapuna viikon tai kaksi milloin omat tytöt, milloin naapurin 

tytöt, milloin siskojen pojat, milloin serkun tyttö, milloin siskonpojan tyttökaveri, milloin joku 

työtön tuttu jne. Vuosi sitten entinen oppilaani Aleksi Hakkarainen oli linkousaikana kiireapulai-

sena. Koska hän vaikutti nuorelta, joka oppii nopeasti ja tajuaa eri työvaiheiden järjestyksen, otin 

hänet täksi kesäksi töihin heti kesäkuun alusta.      
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Koska mehiläispesillä tehdään töitä silloin kun 

niitä on, niin en voinut luvata hänelle kuin 

noin 20 tuntia / viikko kesän ajalta, eli yh-

teensä noin 200 tuntia. Loppujen lopuksi 

Aleksi teki kanssani töitä 249,5 tuntia.  

On se hyvä, että edes joku saa tästä 

hommasta palkkaa, totesin vaimolleni syksyn 

koittaessa ja hunajasadon pienuuden 

lyödessä kasvoille.  

Kuvassa Aleksi ja paikallislehden Länsi-

Uusimaan kesätoimittaja. 

Syksyllä toinen entinen oppilaani kyseli töitä yläkoulun työelämääntutustumisjaksolle. Jesse oli 

kaksi viikkoa hommissa syys-lokakuun vaihteessa. Jessen kanssa haimme ruokintalaatikot kotiin, 

pesimme ja varastoimme ne, laitoimme pesät talvikuntoon, rapsuttelimme ja liekitimme laatikoita 

ja pohjia, kävimme Lahtisen Vahavalimolle viemässä vahoja ja muurasimme katoksen harkko-

seinää. Omasta mielestäni aika monipuoliset kaksi viikkoa. Viimeisenä päivänä Jesse tajusi kysyä, 

pääsisikö töihin ensi kesäksi.  

Seuraavaksi kesäpojan omia ajatuksia: 

 

Kesätyöt mehiläistarhaajana            Aleksi Hakkarainen 

Kesätyönä mehiläistarhaaminen on ollut erittäin monipuolinen kokemus. Olen päässyt tekemään 

monenlaisia työtehtäviä, jotka ovat opettaneet minulle yleisesti töiden tekemisestä, koulun 

luoman esim. TET-ympäristön ulkopuolella. Työskentely mehiläisalalla on ollut ainakin henkilö-

kohtaisesti mukavaa, sekä palkitsevaa ympäristön ja hyvien työkavereiden, sekä luontuvien työ-

tehtävien takia. Olen päässyt laajasti mukaan kaikkiin työvaiheisiin hunajan tuottamisessa, ja 

oppinut nopeasti toimimaan oikein mahtavan mentorin takia. Viimeiset kaksi kesää ovat olleet 

minulle mahtavia oppimiskokemuksia, missä olen oppinut mehiläis- ja ruokateollisuusaloilta paljon 

uutta ja myöhemmin minua hyödyttänyttä tietoa. 

 Mielestäni jos kenellekään aukeaa mahdollisuus päästä tekemään töitä mehiläisalalla, kokoaika tai 

kesätyö, kannattaa se ottaa ja mennä tutustumaan alaan. Oikeanlainen dynamiikka työntekijän / 

työntekijöiden ja työnantajan välillä on mielestäni tällaisella alalla erittäin tärkeää, mikä omalla 

kohdallani löytyi, elikkä kannattaa hakeutua töihin sellaisen tarhaajan kanssa, jonka kanssa tulee 

entuudestaan hyvin toimeen taikka uskoisi tulevansa toimeen, jolloin työt sujuvat huomattavasti 

mukavammin ja tehokkaammin. Olen erittäin kiitollinen siitä, että olen päässyt tekemään kyseisiä 

töitä viimeiset kaksi kesää, ja että työnantaja oli entinen tuttu, jolloin dynamiikka välillämme toimi 

mielestäni paremmin.  
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Uusi kokeilu 

Ostin loppukesästä 2017 uuden linkouslinjaston, minkä päässä on pieni vaaka-akselilinko. Aikai-

semmin minulla oli kokemusta 6- ja 12-kehäisistä kääntyväkorisista lingoista. Pettymykseni oli 

suuri, kun tajusin, että kehät jäävät selvästi hunajaisemmiksi tällä uudella lingolla vanhaan systee-

miin verrattuna. Syksyllä 2017 mehiläiset löysivät kakkuvarastoni linkoomisten jälkeen. Ne löysivät 

sisään mutta eivät ulos, vaan kuolivat ikkunoihin suurin joukoin. Ikkunat tulivat tahmeiksi, mutta 

myös kakut tulivat nuolluiksi.  

Vuonna 2018 vein pesät pihalta pois, jottei sama toistuisi. Mutta nytpä kukaan ei putsannutkaan 

kehiäni! Keväällä 2019 laatikkopinojen alla oli isoja tahmaisia lätäköitä, joita levittelin pumppu-

kärryjen pyörillä ja kenkieni pohjissa ympäri varastoa.  Ite jouduin pesemään lattian! Kesällä 2019 

tein jaoketarhan pihalle. Syksyllä annoin niiden nuolla kaikki kehät puhtaiksi. Jopa omasta mieles-

täni pikkupesät joutuivat tekemään paljon töitä, kenties liikaakin. 

Sulatettavat kehät ovat aina olleet traktorikatoksessa, minne mehiläiset ovat päässeet vapaasti 

lentämään. Joka vuosi olen kauhistellut kuolleiden mehiläisten määrää laatikkopinojen ympärillä. 

Tänä vuonna päätin tehdä toisin. Idea ei ole 

oma, olen varastanut sen Leimin Jannelta. 

Linkouspäivän päätteeksi keräsin kaikki lingo-

tut laatikot peräkärryyn, jonka vein aina eri 

tarhalle. Jotkin tarhat saivat kaksi kärryllistä, 

kaukaisemmille tarhoille en ajellut ollenkaan. 

Ensimmäisellä tarhalla jätin kuomun ja kärryn 

väliin puukalikan, raoksi jäi noin 5 cm. 

Seuraavana päivänä kuolleita mehiläisiä oli 

paljon kärryn pohjalla. Homma ei pelittänyt 

toivotulla tavalla.  

Seuraavilla kerroilla jätin kärryn kuomun kokonaan auki. Kovin tuuliselle paikalle kärryä ei tällä 

tavalla kannata jättää. Kuolleita mehiläisiä oli huomattavasti vähemmän. Kärryllinen laatikoita 

putsataan päivässä, jos sää sallii. 

Lahtisen Vahavalimon Pekka Paajasen kanssa kun tässä pari viikkoa sitten puhuin tästä kokeilus-

tani, hän sanoi vievänsä kärryn muutaman sadan metrin päähän tarhasta. Tällöin mehiläiset 

pitävät sitä hyvänä mesilähteenä eivätkä innostu tappelemaan ja ryöstämään. Ensi kesänä koetan 

tätä Jannen ja Pekan yhteismenetelmää. Mitähän muita vastaavia kokemuksia ihmisillä on? 
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Menneitä tapahtumia 
Kevätkokous tiistaina 9.6.2020 

 

Pidimme kevätkokouksemme koronan takia 

vasta kesäkuussa. Turvallisin välein istuimme 

Nurmijärven itäisimmässä kolkassa Knehtilän 

tilalla. Kokouksessa puhetta johti pellon toi-

sella puolella asuva Kari Koppelmäki. Koska 

toiminnantarkastajat eivät olleet saaneet 

yhdistyksen papereita tutkittavakseen, he 

eivät voineet kirjoittaa lausuntoaan, jossa 

olisivat kenties myöntäneet hallitukselle ja 

muille tilivelvollisille vastuuvapauden. 

Jouduimme siis kokoontumaan uudelleen 

näiltä osin syksyllä.  

Ennen kokousta Risto Kuittinen kertoili meille 

uuden uutukaisesta kirjastaan Mittausjärjes-

telmä ja mehiläistarhaus. Riston teemana on 

ajatus: Mitä ei voi mitata, sitä ei voi kehittää.  

Myös Knehtilän isäntä kertoi tilastaan. Heillä 

on mm biokaasulaitos. 

 

 

Nuorisotapahtuma    Minna ja Juha Välimäki 

Uudenmaan mehiläishoitajat ry toteutti 

nuorisotoimintaprojektinsa Välimäen 

Mehiläistarvike Ky:n kanssa Rajamäellä, kun 

Seitsemän Veljeksen koulun 8-luokkalaisia oli 

tutustumassa elo-syyskuun vaihteessa 

mehiläishoitoon. Parikymmentä oppilasta 

opiskelevat luonnontieteellis-matemaatti-

sella (LuMa) luokalla. 

SML:ltä saadulla rahalla hankimme koulutus-

käyttöön haalareita. 
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Ensimmäisellä kerralla Stanislav Jas kertoili 

mehiläishoidosta ja mesikasveista. Oppilaat 

pääsivät myös maistelemaan sekä vertai-

lemaan lajihunajia. Juha Välimäen kanssa 

oppilailla oli mahdollisuus pesäkäyntiin 

Mehiläistarvikkeen pihapiirissä. Kaikki 

onnistuivat välttymään pistoilta ja pesän 

kuningatarkin löytyi. 

Kuvassa vasemmalla Välimäen Mehiläistar-

vikkeen kesäpoika Samuel Raisvuo. Minnan 

poika. 

Toisella kerralla oppilaat saivat kasata ja 

vahoittaa kehiä sekä kokeilla hunajakakkujen 

kuorimista, lingota hunajaa käsikäyttöisellä 

lingolla ja purkittaa pienen purkillisen itse 

lingottua hunajaa. 

Sekä oppilaat että mukana olleet opettajat 

olivat mielissään mahdollisuudesta tutustua 

mehiläishoitoon ja saamistaan 

hunajamaistiaisista. 

 
 

Kotoranta torstaina 3.9.2020 

Jälleen kerran kokoonnuimme Rajamäen ku-

peeseen Kotorantaan. Kokoontumisen pääai-

heena meillä oli kevätkokouksen jatkoko-

kous. Nyt kaikki paperit olivat kunnossa, ja 

saimme kuulla toiminnantarkastajan hyväk-

syvän lausunnon. Meikäläisiä oli paikalla hie-

man alle 20. Istuimme kiltisti hajautettuina.  

SML:n uusi toiminnanjohtaja Mirkka 

Aarrekorpi oli paikalla esittäytymässä. Hän ei 

kuitenkaan tullut kanssamme saunaan, 

uimaan ja syömään makkaraa ja salaattia. 
 

Kuvassa Juha Välimäki, Mirkka Aarrekorpi ja 

Teemu Ojanne. 
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Stanin luennon madonluvut  

Tilaisuuden aluksi Stan Jas kertoi meille 

hunajamarkkinatilanteesta ja hunajan 

väärennöksistä Euroopassa.  

EU:n alueella on noin 650 000 mehiläistar-

haajaa, joilla on yhteensä 18,5 miljoonaa 

pesää. Suomessa oli pesiä keväällä 2020 noin 

56 000. 

Tanska 127 300 tarhaajaa 

Puola   74 300 

Tsekki   61 500 

Italia   56 100 

Ranska   53 900 

Suomi     3 200 

 
 

EU:ssa tuotetaan noin 280 000 tonnia huna-

jaa vuodessa. Kiina yksistään tuottaa 500 000 

tonnia, mikä on neljäsosa koko maailman 

hunajantuotannosta. 40 % maailman markki-

noilla myydystä hunajasta tuodaan Euroop-

paan. Sitä tuodaan 200 000 tonnia vuodessa. 

Siitä 60 % tuodaan Kiinasta ja Ukrainasta. 

Euroopasta viedään 20 000 tonnia hunajaa 

muualle. 

Espanja 2 961 000 pesää 

Romania 1 849 000 

Puola 1 633 000 

Italia 1 494 000 

Ranska 1 454 000 

Suomi       72 000 

 

Tämä tilasto on vuodelta 2018.

Kiinassa mehiläistarhaaja saa hunajastaan 1 – 3,5 $ / kg. Kaupassa se maksaakin jo 10 – 30 $ / kg. 

EU:hun tuodun hunajan keskihinta vuonna 2019 oli 2,04 € kilolta. EU:sta viety hunaja maksoi 5,36 

€ / kg. Suomessa hunajan tukkuhinta on tippunut lähelle neljää euroa alv 0 %. Voisiko sitä myydä 

ulkomaille? 

Mutta onko maailmalta ostettu hunaja hunajaa? Hunaja on kolmanneksi väärennetyin tuote maail-

massa. Vain oliiviöljyä ja maitoa väärennetään enemmän. 76 % hunajasta USA:ssa on väärennet-

tyä. Kiinasta tulee EU:hun ”hunajaa”, jossa on 70 % siirappia, 30 % hunajaa. Japaniin menee 

suhteella 30 / 70. Nykyisillä laitteilla ei voida huomata hunajaväärennöstä, jos tuote sisältää 50 % 

siirappia + 50 % hunajaa. Ei mikään ihme, että markkinoilla on paljon muualla maailmassa synty-

neitä, jotka eivät usko, että myymäni hunaja on aitoa hunajaa. 

Keskimääräiset tuotantokustannukset EU:ssa ovat 3,90 € / kg. Kiinasta tuodaan hunajaa 1,24 € / 

kg. Glukoosi/fruktoosi siirappi maksaa 0,4 – 0,5 € / kg. Huonommallakin matikkapäällä huomaa, 

että hunajaa kannattaisi jatkaa siirapilla, jos rehellisyys ja hunajan terveysarvot eivät ole mielessä 

ensimmäisenä. 

Kaiken kaikkiaan olemme Euroopan ja maailman hunajamarkkinoilla aika pieni tekijä. 
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Uudenmaan paras hunaja -kilpailu    

Kotorannan ilta oli tapahtumia täynnä. Puheenjohtajamme Teemu Ojanne organisoi vaimonsa 

Virven kanssa Uudenmaan paras hunaja -kilpailun, jonka voitti tänä vuonna Olli Kiurun hunaja. Olli 

selitti myöhemmin, että unohti laittaa lappuun myös vaimonsa Paulan nimen. Joten myös vaimolle 

mainetta ja kunniaa! 

Saimme maistella kahdeksaa erilaista hunajaa viideltä eri tuottajalta. Me taidamme olla monikuk-

kahunajan ystäviä, sillä Kiurujen hunaja oli Nuuksion erämaahunajaa. Mehiläiset ovat vierailleet 

mustikassa, puolukassa, suokasveissa ja kanervassa ja keränneet myös mesikastetta, kertoi Olli. 

Erämaahunaja sai 18 pistettä. Toiseksi tulleen Stan Jasin hunaja oli kesäkukkahunajaa Espoosta 

Kehä III:n sisäpuolelta. Pisteitä se sai 16. Myös kolmanneksi tullut Juha Välimäen hunaja oli moni-

kukkahunajaa. Juhan hunaja oli lingottu lapsityövoimalla, sillä sen olivat lingonneet vierailulla 

olleet koululaiset. Se sai 15 pistettä. Kaikki kisassa olleet hunajat saivat pisteitä, vaihteluväli 5 – 18. 

Kilpailun tuloksen selvittyä Stan hieman ihmetteli kilpailun tulosta. Hänen tuomansa lajihunajat: 

voikukkahunaja, mesikastehunaja ja lehmushunaja eivät pärjänneet kisassa odotetusti. Kuten 

edellisessä kappaleessa jo kirjoitin, tänä vuonna arvostimme monikukkahunajia. 

Ennen kisaa yhdistyksen hallituksen sähköposteissa käytiin keskustelua kilpailun säännöistä. 

Pitäisikö kaikilla olla samanlainen lasipurkki? Saako äänestää, jos tuo hunajia kilpailuun? Saako 

tuottajan tiedot näkyä? Saako äänestää omaa hunajaa? Toistaiseksi Uudenmaan paras hunaja -

kilpailu on ollut tervehenkinen tapahtuma, missä tärkeintä on mahdollisuus saada maistella 

erilaisia uusimaalaisia hunajia. Ja kyllähän me uskomattoman erimakuisia hunajia tuotamme täällä 

Uudellamaalla! Toki voittokin on tärkeä, ainakin kunniakirja, jonka voi laittaa näytille markkinoilla. 

Stan halusi vielä mainita, että hän ei osallistunut äänestykseen, koska hän ei halua äänestää, kun 

omat hunajat ovat mukana. Hän on tottunut näihin sääntöihin ulkomailla. Mutta nämä kisat 

olivatkin Uudenmaan paras hunaja -kisat. SML:n hunajakisassakin kaikki paikallaolijat saavat 

äänestää, on sitten tuonut hunajapurkin kisaan tai ei.  

Uskoisin, että hallituksessa pähkäillään vielä näistä kisakäytänteistä. 

 

Tulevia tapahtumia 
Pikkujoulut yms 

Pikkujoulut oli tarkoitus pitää Solttilan majalla Rajamäen kupeessa, mutta koronan takia yhdistyk-

sen hallitus päätti perua tilaisuuden. Harmi. Suomen hallitus linjauksineen ohjasi yhdistyksemme 

hallitusta päätöksessään. Joulupukki ymmärsi yskän, kun ilmoitimme hänelle, ettei kannata tulla 

kolkuttelemaan Solttilan majan ovea. 

Koronan takia kalenterissa ei vielä ole määrättyjä päiviä tuleville tapahtumille. 
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Kokouskutsu 
 

Tervetuloa Uudenmaan Mehiläishoitajat ry:n syyskokoukseen! 

 

Paikka: ABC Lohja Karnainen, Hossanmäentie 1, Lohja 

Aika: Lauantai 21.11.2020 klo 14:00 - 15:00 

 

Ilmoittautuminen sähköpostitse ke 18.11.2020 mennessä osoitteeseen 

uudenmaanmehilaishoitajat@gmail.com   

Pyrimme järjestämään myös etäyhteyden kokoukseen. Jos haluat linkin, kerro se meille 

ilmoittautumisen yhteydessä. 

P.S. Jos olet halukas vaikuttamaan ja osallistumaan yhdistyksen hallituksen työskentelyyn, laita 

viestiä samaan sähköpostiosoitteeseen kuin yllä. 

P.S.2. Yhdistys tarjoaa pullakahvit 13.30 -14.00. 

Noudatamme viranomaisten antamia Covid-19 suosituksia. 

Terveisin, 

Hallitus 

 
Kevätkokouksen osallistujia 9.6.2020 Knehtilän tilalla Nurmijärvellä. 

mailto:uudenmaanmehilaishoitajat@gmail.com
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Syyskokouksen esityslista 
1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen esityslista 

5. Päätetään hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista sekä 

matka- ja kulukorvauksista vuodelle 2021 

6. Vahvistetaan vuoden 2021 toimintasuunnitelma, talousarvio sekä päätetään liittymis- ja 

jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2021 

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kaudelle 2021 – 2022 ja päätetään hallituksen jäsenten 

lukumäärä sekä valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kaudelle 2020 -2022 

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastaja vuodelle 2021 

10. Valitaan edustajat vuodelle 2021 Suomen Mehiläishoitajain Liiton kokouksiin ja päätetään 

heille maksettavista kulukorvauksista 

11. Muut asiat 

12. Kokouksen päättäminen 

 

Terveisin, 

Uudenmaan Mehiläishoitajat Ry 

Teemu Ojanne 
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Toimintasuunnitelma 2021 
Koska korona jyllää etenkin täällä Uudellamaalla, toimintasuunnitelma elää, mukautuu. 

Kehittämistyöryhmän ehdottamia kerhoiltoja lisäillään sopiviin väleihin. 

tammikuu valokuvailta 

helmikuu peruskurssi, oma + Hiiden 

opisto 

maaliskuu saippuakurssi 

Mesikkä 1 

huhtikuu kevätkokous 

toukokuu kansainvälinen 

mehiläispäivä 20.5. 

kesäkuu kesäretki Paraisille 

heinäkuu yhdistyksen kesäpäivä 

elokuu  

syyskuu ulkomaan matka 

lokakuu Mesikkä 2 

marraskuu syyskokous 

pikkujoulut 

joulukuu  

 

 

 

 

 

Tätä akkulaturia ei ihan heti varasteta. 
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Talousarvio 2021 
  

Tulot 

Jäsenmaksut 3 650 

Osinkotulot    300 

Tulot tilaisuuksista    750 

Tulot retkistä    300 

Tulot myyntitavaroista    200 

Muut tulot 1 000 

Mehiläiskurssin kurssimaksut 1 000 

Mehiläiskurssi golfkentille 1 500 

Nuorisotoiminta    500 

  

Yhteensä 9 200 

 

 

Tilikauden voitto 280 €. 

 

Menot 

Tilaisuudet, mm pikkujoulu 1 000 

Neuvontaillat    750 

Opintomatkat    500 

Kurssitoiminta    500 

Myyntitavarat    400 

Messut 1 000 

Tiedotus- ja julkaisutoiminta 1 500 

Nettisivut    200 

Nuorisotoiminta    500 

Muut menot    200 

Hallinto- ja kokousmenot 2 000 

Muisto- ja lahjaesineet    100 

Arvo-osuustili      20 

Pankin palvelumaksut    150 

Poistot käyttöomaisuudesta    150 

  

Yhteensä 8 920 

 

 

 

 

 

Kohta sitä taas tulee! 
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Hallituksemme 
 

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

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

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

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

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

kolumbus.fi 

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

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

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

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 / hanihannu62 (at) gmail.com 
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Oletko jo lukenut? Joko sinulla on? 

Risto Kuittisen, Seppo Haapamäen ja Ykä Marjasen kirja 

MITTAUSJÄRJESTELMÄ JA 

MEHILÄISTARHAUS 
 

Saatavilla Välimäen Mehiläistarvikkeesta Rajamäeltä 

Jäsenhinta 23 €, muut 25 € 

 

 

 
Pässinpäät perskules! 
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Lisää varastotilaa tulossa. 

 

 
Kiitos, pölyttäjät. 
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www.uudenmaanmehilaishoitajat.fi 

 

 Uudenmaan mehiläishoitajat ry 

 

sähköposti: 

uudenmaanmehilaishoitajat (at) gmail.com 

 

 

 

 

 
 

http://www.uudenmaanmehilaishoitajat.fi/

