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Mehiläisyhteiskunnan vuoden kriit-
tisimmät hetket ovat puhdistuslen-
non ja voikukan kukinnan välisenä 
aikana. Talven hiljaiselon jälkeen 
yhteiskunnan on vahvistuttava tuot-
tavaksi nopeassa tahdissa. Sitä varten 
perusasioiden on oltava kunnossa eli 
yhteiskunnan on oltava riittävän vah-
va, emolla siittiösäiliössä siittiöitä, 
varroamäärän siedettävä, taudinai-
heuttajia mahdollisimman vähän ja 
hyvää ruokaa riittävästi.

Hermoilua ruoan riittävyydestä
Keväällä ruoan riittävyys aiheuttaa 
tarhaajille suurta huolta ja murhet-
ta. Lisäruokaa annetaankin kevääl-
lä usein aivan turhaan, varmuuden 
vuoksi. Myöhemmin ennen satokautta 
liiat talviruoat pitäisi sitten poistaa, 
jotta talviruokaa ei joudu hunajan 
sekaan. Nälkään kuollut pesä on tur-
ha ja harmillinen menetys, mutta 
sen taustalta löytyy usein jokin syy, 

Kevät kriittistä 
aikaa mehiläisille

Keväällä mehiläispesän 
tulisi vahvistua nopeasti. 
Lisäruokaa ei kuitenkaan 
kannata antaa mehiläisille 
varmuuden vuoksi. 
Muuten ylijääneen ruuan 
joutuu poistamaan ennen 
satokauden alkua.

Havaintotarhaajien varroa-
tarkkailijoiden ryhmään 
haetaan tarhaajia, jotka ha-
luavat kokeilla sikiökatkosta 
hoitoteknisenä varroantor-
juntamenetelmänä. Mikäli 
olet kiinnostunut toiminnas-
ta, ota yhteyttä mehiläis-
hoidon neuvojaan: maritta.
martikkala@hunaja.net

esimerkiksi ryöstö syksyllä.
Pesässä on aina talviruoan alla 

myös siitepölyä kevään alkusikiöin-
nin tarpeeseen. Jos näin ei ole, kan-
nattaa miettiä, onko tarhapaikka sa-
tokasveiltaan sopiva, koska siitepö-
lyvajaus syksyllä vaikuttaa myös tal-
vimehiläisten terveyteen ja pitkäikäi-
syyteen. Vaihtoehtoisesti emo on voi-
nut munia liian pitkään eikä siis ole 
sopeutunut Suomen oloihin.

Nosema vai vatsuri?
Ulosteen tahrimat kakut elävässä tai 
kuolleessa pesässä tuovat ensimmäi-
senä mieleen noseman. Havaintotar-
haajaseminaarissa maaliskuun lop-
pupuolella kuulimme Lassi Kaukon 
esitelmän, jossa todettiin, että tar-
haajan epäilemä nosema onkin usein 
vatsuri eli ripuli. Noseman lisäksi 
ripulia voi aiheuttaa kiteytynyt tai 
käynyt ruoka, veden puute ja häirintä. 
Lisäksi mehiläiset ulostavat pesään 

taan ja hyvän näköisiä – sekä erityi-
sesti kaikkien ulostetahroja sisältävi-
en kakkujen ja kuolleen pesän kakus-
ton sulatus. Perinnöllisestä herkkyy-
destä sairastua nosemaan pääsee vaih-
tamalla emon.

Sikiökatkos hidastaa
varroan lisääntymistä
Tutkimusten mukaan varroamäärän 
tulisi keväällä sikiöinnin alkaessa 
olla alle 50. Tämä punkkimäärä ei 
ehdi vahingoittaa kevään ensimmäisiä 
mehiläisiä, ja yhteiskunta kehittyy 
tuottavaksi kunnaksi. Kesäkaudella 
punkin lisääntymistä on kuitenkin hil-
littävä, jotta myös elokuussa kehitty-
vät talvimehiläiset syntyvät terveinä.

Punkkimäärän kasvua hidasta-
maan voidaan satoaikana käyttää hoi-
toteknisiä menetelmiä. Peitettyjen 
kuhnuritoukkien poistamisen lisäksi 
uutta tutkimustietoa ja kokemusta on 
saatu sikiökatkosmenetelmästä. Tä-
tä menetelmää on tutkittu Euroopas-
sa, ja varsinkin kun se on yhdistetty 
oksaalihappokäsittelyyn sikiöttömä-
nä aikana, punkit on saatu pysymään 
hyvin kurissa.

Sikiökatkosmenetelmässä emo hä-
kitetään heti, kun satoa keräävät me-
hiläiset on munittu. Häkitys voidaan 
tehdä niin, että emo ei pääse ollen-

Alkukevät on ollut työntäyteistä aikaa liiton hallinnolle. 
Kansallinen, osin EU-rahoitteinen mehiläishoito-ohjelma 
sai lisärahoituksen, jonka ansiosta meneillään olevaan 
ohjelmakauteen tulee hieman lisää sisältöä. Kautta myös 
pidennetään puolella vuodella vuoden 2022 loppuun. 
Jatkossa kaudet alkavat aina vuodenvaihteessa.

Liitto luovutti esityksensä ohjelman muutoksista 
maa- ja metsätalousministeriöön maaliskuun alussa. Sen 
jälkeen esitys on toimitettu Euroopan komissiolle. Lo-
pullinen päätös ohjelman ja rahoituksen hyväksymises-
tä saataneen kesäkuun puoliväliin mennessä.

Ohjelman lisärahoituksella pyritään tarjoamaan esi-
merkiksi ohjelmaan kuuluvia koulutuksia ja materiaaleja 
entistä tehokkaammin kaikille Suomen mehiläishoitajille. 
Materiaalien saavutettavuuden lisäämiseksi SML:n netti-

Muutoksia mehiläishoito-ohjelmaan

sivuille on luotu ohjelman omat alasivut ja ohjelman ra-
hoituksella tuotettua materiaalia aletaan kääntää ruot-
sin ja tarvittaessa myös englannin kielelle.

Mehiläistautien alueellista kartoitusta lisätään, ruot-
sinkielisten palvelua parannetaan osa-aikaisen työteki-
jän avulla ja parvien kiinniottoa tehostetaan digitaali-
sella ratkaisulla. Digitalisaation mahdollisuuksia hyö-
dynnetään lisäksi ohjelman viestinnässä ja koulutuksis-
sa. Muutoksia aletaan työstää pitkäjänteisesti osana lii-
ton toimihenkilöiden päivittäistä työtä, joten heti ne ei-
vät tapahdu.

Ohjelman rahoituksella toteutetaan myös kuhnuri-
toukkien uuselintarvikehakemuksen vaatima riskienhal-
linnan kartoitus, joka sisältää laajan kirjallisuuskatsauk-
sen sekä mittavat laboratorioanalyysit.

Mirkka Aarrekorpi

Osa SML:n toiminnasta rahoitetaan kansallisesta, EU-osarahoitteisesta mehiläishoito-ohjelmasta. 
Meneillään olevaan ohjelmakauteen on saatu lisärahoitusta, jonka vuoksi toiminta laajenee hieman.

Kuhnureiden kasvatus alkaa heti, kun 
yhteiskunta on riittävästi vahvistunut 
eli yleensä toukokuussa riippuen ke-
vään etenemisestä ja tarhan maantie-
teellisestä sijainnista. Peitettyjen kuh-
nuritoukkien aktiivinen poistaminen 
vähentää punkin lisääntymistä jopa 
puoleen kesän aikana. Yhdessä työ-
läiskennossa ehtii syntyä keskimäärin 
yksi sukukypsä naaraspunkki, kun 
kuhnurikennossa niitä syntyy kolme.

Liian nopea lisätilan antaminen saat-
taa jäähdyttää sikiöalan lämpötilaa 
ja herkistää toukat kalkkisikiölle. Lii-
an hidas tilan antaminen taas aiheut-
taa parveiluriskin. Lisälaatikko pesän 
alle tai sanomalehden kanssa päälle 
on turvallinen ratkaisu epävarmassa 
tilanteessa. Pesä tarvitsee aina li-
sälaatikon, kun siinä on kaksi täyttä 
peittosikiökakkua ja se on täynnä 
aikuisia mehiläisiä.
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kaan munimaan. Toinen tapa on hä-
kittää emo yhdelle kakulle, josta saa-
daan punkinpyydyskakku. Pyydystys-
tä toistetaan siten, että pesän ainoat 
sikiöt ovat aina pyydyskakulla. Suo-
men kesän lyhyys aiheuttaa menetel-
män käyttöön haasteita. Havaintotar-
haajien testausryhmään tarvitaan-
kin nyt tarhaajia, jotka ovat kiin-
nostuneita kokeilemaan sikiökat-
kosmenetelmää.

lähes aina ennen kuolemaa.
Nosema luokitellaan nykyään sie-

nitaudiksi, ja sen itiöitä löytyy jo-
ka paikasta. Olosuhteet voivat joh-
taa noseman rajuun lisääntymiseen, 
jolloin yhteiskunta voi jopa meneh-
tyä keväällä. Aikaisin lentämään pää-
sevät mehiläiset tosin selviävät nose-
masta huolimatta. Nosemaa ehkäisee 
hyvä hygienia, edellisen talven yli-
määräisten ruokakakkujen tuhoami-
nen – vaikka ne olisivat kuinka puh-
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Sikiökatkoksessa emo asetetaan mu-
nimaan sulkuristikkohäkkiin kakkuke-
hälle, joka poistetaan peiton jälkeen 
kaikkiaan kolme kertaa. Vaihtoeh-
toisesti kaikki sikiöt poistetaan hei-
näkuun alussa, jonka jälkeen sikiö-
osastoon asetetaan pyydyskehä. Emo 
munii pyydyskehälle, joka poistetaan, 
kun sikiöt ovat peittosikiövaiheessa. 
Samalla poistuvat näihin ensimmäi-
siin ja pesän ainoisiin sikiökennoihin 
lisääntymään menneet punkit.
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*2. Mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tarha-
aluettasi? (entinen lääni) 

*3. Sen taajaman nimi, joka on lähinnä tarha-
aluettasi? 

*4. Tarha-aluettasi parhaiten kuvaava postinumero? 

 
*5. Montako mehiläistarhaa sinulla on? 

*7. Montako tuotantopesää talveutit syksyllä 2020? 
! Laske vain tuotantopesät, ei pikkujaokkeita eikä pieniä 
varaemopesiä. Tämä koskee kaikkia seuraaviakin 
kysymyksiä. 
 
*8. Montako näistä talveutetuista pesistä… 
a) …menetit, vaikka ne olivat elossa, mutta niissä oli 
emo-ongelma (emoton tai kuhnurimunija) 

b) …menetit satunnaisista luonnon tapahtumista tai 
ihmisen toiminnasta johtuen (tukehtuminen lumeen, 
tulva, myrsky, karhut, hiiret, linnut, varkaus…) 

c)…menetit, koska ne olivat kuolleet tai mehiläiset 
kadonneet? 

! Tässä kysymyksessä haluamme tietää, montako pesää 
menetit. Jos et menettänyt yhtään pesää, vastaa 0. 

Ohjelma laskee automaattisesti menetettyjen pesien 
kokonaismäärän ja ilmoittaa kohdassa 10 tulokset eli 
tappioprosentit kustakin tappiolajista (a–c). 
 *11. Kerro tarkemmin, kuinka monessa kuolleessa tai 
tyhjässä yhteiskunnassa (kohdan 8 c pesissä) 

(a) …oli paljon kuolleita mehiläisiä pesässä tai pesän 
edessä? 

(b) …tyhjän pesän edessä tai sisällä oli vain muutamia 
mehiläisiä? 

(c) …oli työmehiläisiä pää edellä kennoihin kuolleena 
eikä pesässä ollut ruokaa tai ruoka oli väärässä paikassa 
(= nälkäkuoleman merkit) 

(d) …oli kuolleita työmehiläisiä pää edellä kennoissa, 
mutta pesässä oli ruokaa jäljellä? 

(e) …ei mitään edellä mainituista tai tuntematon syy 

! Jos et menettänyt yhtään pesää, vastaa 0. ”Yhteensä” a–e 
pitäisi olla sama luku kuin kohdan 8 (c) menetetyt (kuolleet 
tai tyhjät yhteiskunnat) 

Huomaathan, että jokaisen kuolleen pesän voi merkitä vain 
yhteen kohtaan kohdista a–e. 

*13. Kuinka moni talvehtinut yhteiskunta oli heikko 
(alle 2–3 kakkuväliä mehiläisiä), mutta niissä oli 
muniva emo keväällä 2021 
 

14. Kuinka moni talvehtinut yhteiskunta oli viime 
kesän jaoke tai parvi? 
! Tähän kohtaan ei lasketa pikkujaokkeita eikä pieniä 
varaemopesiä vaan ainoastaan jaokkeet, jotka vahvistuivat 
talvehtiviksi kunniksi. 
 
15. Kuinka monta tuotantopesää sinulla oli keväällä 
2020 (viime vuonna)? 

16. Kuinka monta tuotantopesää sinulla on nyt 
keväällä 2021? 

*17. Kuinka monessa talveutetussa pesässä oli uusi eli 
vuonna 2020 pariutunut emo? 

18. Kuinka paljon sinulla oli emo-ongelmia 2020 
verrattuna muihin vuosiin? 
Valitse sopiva vaihtoehto 
      enemmän               normaalisti              vähemmän               

       en osaa sanoa             ei vastausta 

19. Kuinka hyvin pesät, joissa oli uusi emo, selvisivät 
talvesta verrattuina pesiin, joissa oli vanhempi emo? 
Valitse sopiva vaihtoehto 
       paremmin              ei eroa                      huonommin            

        en osaa sanoa               ei vastausta 

*20. Siirsitkö kesällä 2020 pesiä hunajatuotantoa tai 
pölytystä varten niin, että pesät palautuivat kesän 
aikana tavallisille tarhoillesi (siirtohoito pölytystä tai 
hunajaa varten)? 

         kyllä                 en osaa sanoa               ei                

 

*24. Saivatko pesäsi merkittävästi mettä tai siitepölyä 
seuraavista kasveista 2020? 

a) Hedelmäpuut           kyllä           en osaa sanoa           ei                      

b) Rypsi tai rapsi           kyllä           en osaa sanoa           ei    

c) Maissi                         kyllä           en osaa sanoa           ei                      

d) Mesikaste             kyllä           en osaa sanoa           ei                      

e) Kanerva                      kyllä           en osaa sanoa           ei                      

f) Muu myöhään syksyllä tullut sato (esimerkiksi tattari)  
                                         kyllä           en osaa sanoa           ei     
 

*25. Oletko seurannut varroamääriä aikavälillä 
huhtikuu 2020 – maaliskuu 2021? 

                               kyllä           en osaa sanoa              ei  
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*26. Miten seurasit tuotantopesien varroamääriä 
2020-21?  Valitse sopiva vaihtoehto 
        Alkoholipesu 

        Varroapohja tai -tarjotin 

        Pölysokeritesti 

        Tarkkailemalla aikuisia mehiläisiä kakuilla 

        Avaamalla kuhnurikennoja 

        Näyte laboratorioon 

        Muu (voit selittää tarkemmin lisätietoja kohdassa) 

 
*27. Oletko tehnyt varroatorjuntoja aikavälillä 
huhtikuu – maaliskuu 2021? 

                               kyllä           en osaa sanoa              ei  
  
*28. Tarkenna minä kuukausina tutkit varroamääriä ja 
ALOITIT torjuntoja aikavälillä huhtikuu 2020 – 
maaliskuu 2021? 

(Kyselyssä merkitään vain aloituskuukausien kohdalle 
ruksi ruutuun) 

 
31. Tähän voit kirjoittaa lisäkommentteja. Voit kertoa 
esimerkiksi, oletko talveuttanut varaemoja 
pikkujaokkeissa (muutama kehällinen mehiläisiä) ja 
miten ne selvisivät. 
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Lähetä 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

Suomen mehiläishoidon talvitappioiden pääasialliset 
seurantamenetelmät ovat kevään internet-kysely ja Lassi 
Kaukon pääasiassa ammattitarhaajille suuntaama puhelin-
haastattelukysely. Yhdessä kyselyt antavat kattavan kuvan 
Suomen talvitappioista.

Internetissä täytettävä COLOSS-kysely on kaikille avoin 
ja helposti saavutettava. Tällä aukeamalla näet kyselyn tär-
keimmät kysymykset. Tutustu niihin ennakkoon ja ota tar-
vittavat tiedot valmiiksi esille ennen kuin alat täyttää kyse-
lylomaketta internetissä. Linkit suomen- ja ruotsinkielisiin 
kyselylomakkeisiin löydät SML:n nettisivuilta: mehilaishoi-
tajat.fi/mehilaishoitajille/COLOSS-talvitappiokysely2021

Liitto toivoo, että mahdollisimman moni tarhaaja vas-
taisi kyselyyn. Vain siten talvitappioiden määrä ja syyt sel-
viävät luotettavasti. Kyselyn vastaukset lähetetään anonyy-
meina myös kansainväliseen talvitappioiden seurantaan eli 
COLOSS-seurantaan.

Maritta Martikkala

Tutustu COLOSS-kyselyyn ja käy vastaamassa netissä
Tällä aukeamalla voit tutustua talvitappioita 
kartoittavan COLOSS-kyselyn tärkeimpiin 
kysymyksiin. Sen jälkeen voit vastata kyselyyn 
netissä. Jokainen vastaus on arvokas.

*2. Mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tarha-
aluettasi? (entinen lääni) 

*3. Sen taajaman nimi, joka on lähinnä tarha-
aluettasi? 

*4. Tarha-aluettasi parhaiten kuvaava postinumero? 

 
*5. Montako mehiläistarhaa sinulla on? 

*7. Montako tuotantopesää talveutit syksyllä 2020? 
! Laske vain tuotantopesät, ei pikkujaokkeita eikä pieniä 
varaemopesiä. Tämä koskee kaikkia seuraaviakin 
kysymyksiä. 
 
*8. Montako näistä talveutetuista pesistä… 
a) …menetit, vaikka ne olivat elossa, mutta niissä oli 
emo-ongelma (emoton tai kuhnurimunija) 

b) …menetit satunnaisista luonnon tapahtumista tai 
ihmisen toiminnasta johtuen (tukehtuminen lumeen, 
tulva, myrsky, karhut, hiiret, linnut, varkaus…) 

c)…menetit, koska ne olivat kuolleet tai mehiläiset 
kadonneet? 

! Tässä kysymyksessä haluamme tietää, montako pesää 
menetit. Jos et menettänyt yhtään pesää, vastaa 0. 

Ohjelma laskee automaattisesti menetettyjen pesien 
kokonaismäärän ja ilmoittaa kohdassa 10 tulokset eli 
tappioprosentit kustakin tappiolajista (a–c). 
 *11. Kerro tarkemmin, kuinka monessa kuolleessa tai 
tyhjässä yhteiskunnassa (kohdan 8 c pesissä) 

(a) …oli paljon kuolleita mehiläisiä pesässä tai pesän 
edessä? 

(b) …tyhjän pesän edessä tai sisällä oli vain muutamia 
mehiläisiä? 

(c) …oli työmehiläisiä pää edellä kennoihin kuolleena 
eikä pesässä ollut ruokaa tai ruoka oli väärässä paikassa 
(= nälkäkuoleman merkit) 

(d) …oli kuolleita työmehiläisiä pää edellä kennoissa, 
mutta pesässä oli ruokaa jäljellä? 

(e) …ei mitään edellä mainituista tai tuntematon syy 

! Jos et menettänyt yhtään pesää, vastaa 0. ”Yhteensä” a–e 
pitäisi olla sama luku kuin kohdan 8 (c) menetetyt (kuolleet 
tai tyhjät yhteiskunnat) 

Huomaathan, että jokaisen kuolleen pesän voi merkitä vain 
yhteen kohtaan kohdista a–e. 

*13. Kuinka moni talvehtinut yhteiskunta oli heikko 
(alle 2–3 kakkuväliä mehiläisiä), mutta niissä oli 
muniva emo keväällä 2021 
 

14. Kuinka moni talvehtinut yhteiskunta oli viime 
kesän jaoke tai parvi? 
! Tähän kohtaan ei lasketa pikkujaokkeita eikä pieniä 
varaemopesiä vaan ainoastaan jaokkeet, jotka vahvistuivat 
talvehtiviksi kunniksi. 
 
15. Kuinka monta tuotantopesää sinulla oli keväällä 
2020 (viime vuonna)? 

16. Kuinka monta tuotantopesää sinulla on nyt 
keväällä 2021? 

*17. Kuinka monessa talveutetussa pesässä oli uusi eli 
vuonna 2020 pariutunut emo? 

18. Kuinka paljon sinulla oli emo-ongelmia 2020 
verrattuna muihin vuosiin? 
Valitse sopiva vaihtoehto 
      enemmän               normaalisti              vähemmän               

       en osaa sanoa             ei vastausta 

19. Kuinka hyvin pesät, joissa oli uusi emo, selvisivät 
talvesta verrattuina pesiin, joissa oli vanhempi emo? 
Valitse sopiva vaihtoehto 
       paremmin              ei eroa                      huonommin            

        en osaa sanoa               ei vastausta 

*20. Siirsitkö kesällä 2020 pesiä hunajatuotantoa tai 
pölytystä varten niin, että pesät palautuivat kesän 
aikana tavallisille tarhoillesi (siirtohoito pölytystä tai 
hunajaa varten)? 

         kyllä                 en osaa sanoa               ei                

 

*24. Saivatko pesäsi merkittävästi mettä tai siitepölyä 
seuraavista kasveista 2020? 

a) Hedelmäpuut           kyllä           en osaa sanoa           ei                      

b) Rypsi tai rapsi           kyllä           en osaa sanoa           ei    

c) Maissi                         kyllä           en osaa sanoa           ei                      

d) Mesikaste             kyllä           en osaa sanoa           ei                      

e) Kanerva                      kyllä           en osaa sanoa           ei                      

f) Muu myöhään syksyllä tullut sato (esimerkiksi tattari)  
                                         kyllä           en osaa sanoa           ei     
 

*25. Oletko seurannut varroamääriä aikavälillä 
huhtikuu 2020 – maaliskuu 2021? 

                               kyllä           en osaa sanoa              ei  
    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

   

   

   

 
   

 

   

   

 

  

 

*2. Mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tarha-
aluettasi? (entinen lääni) 

*3. Sen taajaman nimi, joka on lähinnä tarha-
aluettasi? 

*4. Tarha-aluettasi parhaiten kuvaava postinumero? 

 
*5. Montako mehiläistarhaa sinulla on? 

*7. Montako tuotantopesää talveutit syksyllä 2020? 
! Laske vain tuotantopesät, ei pikkujaokkeita eikä pieniä 
varaemopesiä. Tämä koskee kaikkia seuraaviakin 
kysymyksiä. 
 
*8. Montako näistä talveutetuista pesistä… 
a) …menetit, vaikka ne olivat elossa, mutta niissä oli 
emo-ongelma (emoton tai kuhnurimunija) 

b) …menetit satunnaisista luonnon tapahtumista tai 
ihmisen toiminnasta johtuen (tukehtuminen lumeen, 
tulva, myrsky, karhut, hiiret, linnut, varkaus…) 

c)…menetit, koska ne olivat kuolleet tai mehiläiset 
kadonneet? 

! Tässä kysymyksessä haluamme tietää, montako pesää 
menetit. Jos et menettänyt yhtään pesää, vastaa 0. 

Ohjelma laskee automaattisesti menetettyjen pesien 
kokonaismäärän ja ilmoittaa kohdassa 10 tulokset eli 
tappioprosentit kustakin tappiolajista (a–c). 
 *11. Kerro tarkemmin, kuinka monessa kuolleessa tai 
tyhjässä yhteiskunnassa (kohdan 8 c pesissä) 

(a) …oli paljon kuolleita mehiläisiä pesässä tai pesän 
edessä? 

(b) …tyhjän pesän edessä tai sisällä oli vain muutamia 
mehiläisiä? 

(c) …oli työmehiläisiä pää edellä kennoihin kuolleena 
eikä pesässä ollut ruokaa tai ruoka oli väärässä paikassa 
(= nälkäkuoleman merkit) 

(d) …oli kuolleita työmehiläisiä pää edellä kennoissa, 
mutta pesässä oli ruokaa jäljellä? 

(e) …ei mitään edellä mainituista tai tuntematon syy 

! Jos et menettänyt yhtään pesää, vastaa 0. ”Yhteensä” a–e 
pitäisi olla sama luku kuin kohdan 8 (c) menetetyt (kuolleet 
tai tyhjät yhteiskunnat) 

Huomaathan, että jokaisen kuolleen pesän voi merkitä vain 
yhteen kohtaan kohdista a–e. 

*13. Kuinka moni talvehtinut yhteiskunta oli heikko 
(alle 2–3 kakkuväliä mehiläisiä), mutta niissä oli 
muniva emo keväällä 2021 
 

14. Kuinka moni talvehtinut yhteiskunta oli viime 
kesän jaoke tai parvi? 
! Tähän kohtaan ei lasketa pikkujaokkeita eikä pieniä 
varaemopesiä vaan ainoastaan jaokkeet, jotka vahvistuivat 
talvehtiviksi kunniksi. 
 
15. Kuinka monta tuotantopesää sinulla oli keväällä 
2020 (viime vuonna)? 

16. Kuinka monta tuotantopesää sinulla on nyt 
keväällä 2021? 

*17. Kuinka monessa talveutetussa pesässä oli uusi eli 
vuonna 2020 pariutunut emo? 

18. Kuinka paljon sinulla oli emo-ongelmia 2020 
verrattuna muihin vuosiin? 
Valitse sopiva vaihtoehto 
      enemmän               normaalisti              vähemmän               

       en osaa sanoa             ei vastausta 

19. Kuinka hyvin pesät, joissa oli uusi emo, selvisivät 
talvesta verrattuina pesiin, joissa oli vanhempi emo? 
Valitse sopiva vaihtoehto 
       paremmin              ei eroa                      huonommin            

        en osaa sanoa               ei vastausta 

*20. Siirsitkö kesällä 2020 pesiä hunajatuotantoa tai 
pölytystä varten niin, että pesät palautuivat kesän 
aikana tavallisille tarhoillesi (siirtohoito pölytystä tai 
hunajaa varten)? 

         kyllä                 en osaa sanoa               ei                

 

*24. Saivatko pesäsi merkittävästi mettä tai siitepölyä 
seuraavista kasveista 2020? 

a) Hedelmäpuut           kyllä           en osaa sanoa           ei                      

b) Rypsi tai rapsi           kyllä           en osaa sanoa           ei    

c) Maissi                         kyllä           en osaa sanoa           ei                      

d) Mesikaste             kyllä           en osaa sanoa           ei                      

e) Kanerva                      kyllä           en osaa sanoa           ei                      

f) Muu myöhään syksyllä tullut sato (esimerkiksi tattari)  
                                         kyllä           en osaa sanoa           ei     
 

*25. Oletko seurannut varroamääriä aikavälillä 
huhtikuu 2020 – maaliskuu 2021? 

                               kyllä           en osaa sanoa              ei  
    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

   

   

   

 
   

 

   

   

 

  

 

*2. Mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tarha-
aluettasi? (entinen lääni) 

*3. Sen taajaman nimi, joka on lähinnä tarha-
aluettasi? 

*4. Tarha-aluettasi parhaiten kuvaava postinumero? 

 
*5. Montako mehiläistarhaa sinulla on? 

*7. Montako tuotantopesää talveutit syksyllä 2020? 
! Laske vain tuotantopesät, ei pikkujaokkeita eikä pieniä 
varaemopesiä. Tämä koskee kaikkia seuraaviakin 
kysymyksiä. 
 
*8. Montako näistä talveutetuista pesistä… 
a) …menetit, vaikka ne olivat elossa, mutta niissä oli 
emo-ongelma (emoton tai kuhnurimunija) 

b) …menetit satunnaisista luonnon tapahtumista tai 
ihmisen toiminnasta johtuen (tukehtuminen lumeen, 
tulva, myrsky, karhut, hiiret, linnut, varkaus…) 

c)…menetit, koska ne olivat kuolleet tai mehiläiset 
kadonneet? 

! Tässä kysymyksessä haluamme tietää, montako pesää 
menetit. Jos et menettänyt yhtään pesää, vastaa 0. 

Ohjelma laskee automaattisesti menetettyjen pesien 
kokonaismäärän ja ilmoittaa kohdassa 10 tulokset eli 
tappioprosentit kustakin tappiolajista (a–c). 
 *11. Kerro tarkemmin, kuinka monessa kuolleessa tai 
tyhjässä yhteiskunnassa (kohdan 8 c pesissä) 

(a) …oli paljon kuolleita mehiläisiä pesässä tai pesän 
edessä? 

(b) …tyhjän pesän edessä tai sisällä oli vain muutamia 
mehiläisiä? 

(c) …oli työmehiläisiä pää edellä kennoihin kuolleena 
eikä pesässä ollut ruokaa tai ruoka oli väärässä paikassa 
(= nälkäkuoleman merkit) 

(d) …oli kuolleita työmehiläisiä pää edellä kennoissa, 
mutta pesässä oli ruokaa jäljellä? 

(e) …ei mitään edellä mainituista tai tuntematon syy 

! Jos et menettänyt yhtään pesää, vastaa 0. ”Yhteensä” a–e 
pitäisi olla sama luku kuin kohdan 8 (c) menetetyt (kuolleet 
tai tyhjät yhteiskunnat) 

Huomaathan, että jokaisen kuolleen pesän voi merkitä vain 
yhteen kohtaan kohdista a–e. 

*13. Kuinka moni talvehtinut yhteiskunta oli heikko 
(alle 2–3 kakkuväliä mehiläisiä), mutta niissä oli 
muniva emo keväällä 2021 
 

14. Kuinka moni talvehtinut yhteiskunta oli viime 
kesän jaoke tai parvi? 
! Tähän kohtaan ei lasketa pikkujaokkeita eikä pieniä 
varaemopesiä vaan ainoastaan jaokkeet, jotka vahvistuivat 
talvehtiviksi kunniksi. 
 
15. Kuinka monta tuotantopesää sinulla oli keväällä 
2020 (viime vuonna)? 

16. Kuinka monta tuotantopesää sinulla on nyt 
keväällä 2021? 

*17. Kuinka monessa talveutetussa pesässä oli uusi eli 
vuonna 2020 pariutunut emo? 

18. Kuinka paljon sinulla oli emo-ongelmia 2020 
verrattuna muihin vuosiin? 
Valitse sopiva vaihtoehto 
      enemmän               normaalisti              vähemmän               

       en osaa sanoa             ei vastausta 

19. Kuinka hyvin pesät, joissa oli uusi emo, selvisivät 
talvesta verrattuina pesiin, joissa oli vanhempi emo? 
Valitse sopiva vaihtoehto 
       paremmin              ei eroa                      huonommin            

        en osaa sanoa               ei vastausta 

*20. Siirsitkö kesällä 2020 pesiä hunajatuotantoa tai 
pölytystä varten niin, että pesät palautuivat kesän 
aikana tavallisille tarhoillesi (siirtohoito pölytystä tai 
hunajaa varten)? 

         kyllä                 en osaa sanoa               ei                

 

*24. Saivatko pesäsi merkittävästi mettä tai siitepölyä 
seuraavista kasveista 2020? 

a) Hedelmäpuut           kyllä           en osaa sanoa           ei                      

b) Rypsi tai rapsi           kyllä           en osaa sanoa           ei    

c) Maissi                         kyllä           en osaa sanoa           ei                      

d) Mesikaste             kyllä           en osaa sanoa           ei                      

e) Kanerva                      kyllä           en osaa sanoa           ei                      

f) Muu myöhään syksyllä tullut sato (esimerkiksi tattari)  
                                         kyllä           en osaa sanoa           ei     
 

*25. Oletko seurannut varroamääriä aikavälillä 
huhtikuu 2020 – maaliskuu 2021? 

                               kyllä           en osaa sanoa              ei  
    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

   

   

   

 
   

 

   

   

 

  

 

*2. Mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tarha-
aluettasi? (entinen lääni) 

*3. Sen taajaman nimi, joka on lähinnä tarha-
aluettasi? 

*4. Tarha-aluettasi parhaiten kuvaava postinumero? 

 
*5. Montako mehiläistarhaa sinulla on? 

*7. Montako tuotantopesää talveutit syksyllä 2020? 
! Laske vain tuotantopesät, ei pikkujaokkeita eikä pieniä 
varaemopesiä. Tämä koskee kaikkia seuraaviakin 
kysymyksiä. 
 
*8. Montako näistä talveutetuista pesistä… 
a) …menetit, vaikka ne olivat elossa, mutta niissä oli 
emo-ongelma (emoton tai kuhnurimunija) 

b) …menetit satunnaisista luonnon tapahtumista tai 
ihmisen toiminnasta johtuen (tukehtuminen lumeen, 
tulva, myrsky, karhut, hiiret, linnut, varkaus…) 

c)…menetit, koska ne olivat kuolleet tai mehiläiset 
kadonneet? 

! Tässä kysymyksessä haluamme tietää, montako pesää 
menetit. Jos et menettänyt yhtään pesää, vastaa 0. 

Ohjelma laskee automaattisesti menetettyjen pesien 
kokonaismäärän ja ilmoittaa kohdassa 10 tulokset eli 
tappioprosentit kustakin tappiolajista (a–c). 
 *11. Kerro tarkemmin, kuinka monessa kuolleessa tai 
tyhjässä yhteiskunnassa (kohdan 8 c pesissä) 

(a) …oli paljon kuolleita mehiläisiä pesässä tai pesän 
edessä? 

(b) …tyhjän pesän edessä tai sisällä oli vain muutamia 
mehiläisiä? 

(c) …oli työmehiläisiä pää edellä kennoihin kuolleena 
eikä pesässä ollut ruokaa tai ruoka oli väärässä paikassa 
(= nälkäkuoleman merkit) 

(d) …oli kuolleita työmehiläisiä pää edellä kennoissa, 
mutta pesässä oli ruokaa jäljellä? 

(e) …ei mitään edellä mainituista tai tuntematon syy 

! Jos et menettänyt yhtään pesää, vastaa 0. ”Yhteensä” a–e 
pitäisi olla sama luku kuin kohdan 8 (c) menetetyt (kuolleet 
tai tyhjät yhteiskunnat) 

Huomaathan, että jokaisen kuolleen pesän voi merkitä vain 
yhteen kohtaan kohdista a–e. 

*13. Kuinka moni talvehtinut yhteiskunta oli heikko 
(alle 2–3 kakkuväliä mehiläisiä), mutta niissä oli 
muniva emo keväällä 2021 
 

14. Kuinka moni talvehtinut yhteiskunta oli viime 
kesän jaoke tai parvi? 
! Tähän kohtaan ei lasketa pikkujaokkeita eikä pieniä 
varaemopesiä vaan ainoastaan jaokkeet, jotka vahvistuivat 
talvehtiviksi kunniksi. 
 
15. Kuinka monta tuotantopesää sinulla oli keväällä 
2020 (viime vuonna)? 

16. Kuinka monta tuotantopesää sinulla on nyt 
keväällä 2021? 

*17. Kuinka monessa talveutetussa pesässä oli uusi eli 
vuonna 2020 pariutunut emo? 

18. Kuinka paljon sinulla oli emo-ongelmia 2020 
verrattuna muihin vuosiin? 
Valitse sopiva vaihtoehto 
      enemmän               normaalisti              vähemmän               

       en osaa sanoa             ei vastausta 

19. Kuinka hyvin pesät, joissa oli uusi emo, selvisivät 
talvesta verrattuina pesiin, joissa oli vanhempi emo? 
Valitse sopiva vaihtoehto 
       paremmin              ei eroa                      huonommin            

        en osaa sanoa               ei vastausta 

*20. Siirsitkö kesällä 2020 pesiä hunajatuotantoa tai 
pölytystä varten niin, että pesät palautuivat kesän 
aikana tavallisille tarhoillesi (siirtohoito pölytystä tai 
hunajaa varten)? 

         kyllä                 en osaa sanoa               ei                

 

*24. Saivatko pesäsi merkittävästi mettä tai siitepölyä 
seuraavista kasveista 2020? 

a) Hedelmäpuut           kyllä           en osaa sanoa           ei                      

b) Rypsi tai rapsi           kyllä           en osaa sanoa           ei    

c) Maissi                         kyllä           en osaa sanoa           ei                      

d) Mesikaste             kyllä           en osaa sanoa           ei                      

e) Kanerva                      kyllä           en osaa sanoa           ei                      

f) Muu myöhään syksyllä tullut sato (esimerkiksi tattari)  
                                         kyllä           en osaa sanoa           ei     
 

*25. Oletko seurannut varroamääriä aikavälillä 
huhtikuu 2020 – maaliskuu 2021? 

                               kyllä           en osaa sanoa              ei  
    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

   

   

   

 
   

 

   

   

 

  

 

*2. Mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tarha-
aluettasi? (entinen lääni) 

*3. Sen taajaman nimi, joka on lähinnä tarha-
aluettasi? 

*4. Tarha-aluettasi parhaiten kuvaava postinumero? 

 
*5. Montako mehiläistarhaa sinulla on? 

*7. Montako tuotantopesää talveutit syksyllä 2020? 
! Laske vain tuotantopesät, ei pikkujaokkeita eikä pieniä 
varaemopesiä. Tämä koskee kaikkia seuraaviakin 
kysymyksiä. 
 
*8. Montako näistä talveutetuista pesistä… 
a) …menetit, vaikka ne olivat elossa, mutta niissä oli 
emo-ongelma (emoton tai kuhnurimunija) 

b) …menetit satunnaisista luonnon tapahtumista tai 
ihmisen toiminnasta johtuen (tukehtuminen lumeen, 
tulva, myrsky, karhut, hiiret, linnut, varkaus…) 

c)…menetit, koska ne olivat kuolleet tai mehiläiset 
kadonneet? 

! Tässä kysymyksessä haluamme tietää, montako pesää 
menetit. Jos et menettänyt yhtään pesää, vastaa 0. 

Ohjelma laskee automaattisesti menetettyjen pesien 
kokonaismäärän ja ilmoittaa kohdassa 10 tulokset eli 
tappioprosentit kustakin tappiolajista (a–c). 
 *11. Kerro tarkemmin, kuinka monessa kuolleessa tai 
tyhjässä yhteiskunnassa (kohdan 8 c pesissä) 

(a) …oli paljon kuolleita mehiläisiä pesässä tai pesän 
edessä? 

(b) …tyhjän pesän edessä tai sisällä oli vain muutamia 
mehiläisiä? 

(c) …oli työmehiläisiä pää edellä kennoihin kuolleena 
eikä pesässä ollut ruokaa tai ruoka oli väärässä paikassa 
(= nälkäkuoleman merkit) 

(d) …oli kuolleita työmehiläisiä pää edellä kennoissa, 
mutta pesässä oli ruokaa jäljellä? 

(e) …ei mitään edellä mainituista tai tuntematon syy 

! Jos et menettänyt yhtään pesää, vastaa 0. ”Yhteensä” a–e 
pitäisi olla sama luku kuin kohdan 8 (c) menetetyt (kuolleet 
tai tyhjät yhteiskunnat) 

Huomaathan, että jokaisen kuolleen pesän voi merkitä vain 
yhteen kohtaan kohdista a–e. 

*13. Kuinka moni talvehtinut yhteiskunta oli heikko 
(alle 2–3 kakkuväliä mehiläisiä), mutta niissä oli 
muniva emo keväällä 2021 
 

14. Kuinka moni talvehtinut yhteiskunta oli viime 
kesän jaoke tai parvi? 
! Tähän kohtaan ei lasketa pikkujaokkeita eikä pieniä 
varaemopesiä vaan ainoastaan jaokkeet, jotka vahvistuivat 
talvehtiviksi kunniksi. 
 
15. Kuinka monta tuotantopesää sinulla oli keväällä 
2020 (viime vuonna)? 

16. Kuinka monta tuotantopesää sinulla on nyt 
keväällä 2021? 

*17. Kuinka monessa talveutetussa pesässä oli uusi eli 
vuonna 2020 pariutunut emo? 

18. Kuinka paljon sinulla oli emo-ongelmia 2020 
verrattuna muihin vuosiin? 
Valitse sopiva vaihtoehto 
      enemmän               normaalisti              vähemmän               

       en osaa sanoa             ei vastausta 

19. Kuinka hyvin pesät, joissa oli uusi emo, selvisivät 
talvesta verrattuina pesiin, joissa oli vanhempi emo? 
Valitse sopiva vaihtoehto 
       paremmin              ei eroa                      huonommin            

        en osaa sanoa               ei vastausta 

*20. Siirsitkö kesällä 2020 pesiä hunajatuotantoa tai 
pölytystä varten niin, että pesät palautuivat kesän 
aikana tavallisille tarhoillesi (siirtohoito pölytystä tai 
hunajaa varten)? 

         kyllä                 en osaa sanoa               ei                

 

*24. Saivatko pesäsi merkittävästi mettä tai siitepölyä 
seuraavista kasveista 2020? 

a) Hedelmäpuut           kyllä           en osaa sanoa           ei                      

b) Rypsi tai rapsi           kyllä           en osaa sanoa           ei    

c) Maissi                         kyllä           en osaa sanoa           ei                      

d) Mesikaste             kyllä           en osaa sanoa           ei                      

e) Kanerva                      kyllä           en osaa sanoa           ei                      

f) Muu myöhään syksyllä tullut sato (esimerkiksi tattari)  
                                         kyllä           en osaa sanoa           ei     
 

*25. Oletko seurannut varroamääriä aikavälillä 
huhtikuu 2020 – maaliskuu 2021? 

                               kyllä           en osaa sanoa              ei  
    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

   

   

   

 
   

 

   

   

 

  

 

Varroaseuranta (esim. varroapohja)

Kuhnurikakkujen leikkaus

Muu biotekninen menetelmä
(esim. pyydyskehä, emon häkitys)

Muurahaishappo – lyhytaikainen
haihdutus (pistekäsittely)

Muurahaishappo – pitkäaikainen
haihdutus (esim. geeli tai liina)

Oksaalihappo – tiputus

Oksaalihappo – höyrytys

Kaupallinen tuote (esim. Hive-
clean/Bienenwohl/Varromed)

Tymoli

Muu kemiallinen tuote

Muu torjuntatapa

*28. Tarkenna minä kuukausina tutkit varroamääriä ja ALOITIT torjuntoja aikavälillä huhtikuu 2020 – maaliskuu 2021? 
(Kyselyssä merkitään vain aloituskuukausien kohdalle ruksi ruutuun, vaikka olisit käyttänyt menetelmää usean kuukauden ajan) 

       huhti  touko   kesä   heinä    elo     syys    loka   marras  joulu  tammi  helmi  maalis  
       2020   2020   2020   2020    2020   2020  2020   2020     2020   2021    2021    2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
Varroaseuranta  
(esim. varroapohja) 
 
Kuhnurikakkujen leikkaus 

Muu biotekninen menetelmä 
(esim. pyydyskehä, emon häkitys) 

Muurahaishappo – lyhytaikainen 
haihdutus (pistekäsittely) 

Muurahaishappo – pitkäaikainen 
haihdutus (esim. geeli tai liina) 

Oksaalihappo – tiputus 

Oksaalihappo – höyrytys 

Kaupallinen tuote (esim. Hive- 
clean/Bienenwohl/Varromed) 

Tymoli 

Muu kemiallinen tuote 

Muu torjuntatapa 

*2. Mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tarha-
aluettasi? (entinen lääni) 

*3. Sen taajaman nimi, joka on lähinnä tarha-
aluettasi? 

*4. Tarha-aluettasi parhaiten kuvaava postinumero? 

 
*5. Montako mehiläistarhaa sinulla on? 

*7. Montako tuotantopesää talveutit syksyllä 2020? 
! Laske vain tuotantopesät, ei pikkujaokkeita eikä pieniä 
varaemopesiä. Tämä koskee kaikkia seuraaviakin 
kysymyksiä. 
 
*8. Montako näistä talveutetuista pesistä… 
a) …menetit, vaikka ne olivat elossa, mutta niissä oli 
emo-ongelma (emoton tai kuhnurimunija) 

b) …menetit satunnaisista luonnon tapahtumista tai 
ihmisen toiminnasta johtuen (tukehtuminen lumeen, 
tulva, myrsky, karhut, hiiret, linnut, varkaus…) 

c)…menetit, koska ne olivat kuolleet tai mehiläiset 
kadonneet? 

! Tässä kysymyksessä haluamme tietää, montako pesää 
menetit. Jos et menettänyt yhtään pesää, vastaa 0. 

Ohjelma laskee automaattisesti menetettyjen pesien 
kokonaismäärän ja ilmoittaa kohdassa 10 tulokset eli 
tappioprosentit kustakin tappiolajista (a–c). 
 *11. Kerro tarkemmin, kuinka monessa kuolleessa tai 
tyhjässä yhteiskunnassa (kohdan 8 c pesissä) 

(a) …oli paljon kuolleita mehiläisiä pesässä tai pesän 
edessä? 

(b) …tyhjän pesän edessä tai sisällä oli vain muutamia 
mehiläisiä? 

(c) …oli työmehiläisiä pää edellä kennoihin kuolleena 
eikä pesässä ollut ruokaa tai ruoka oli väärässä paikassa 
(= nälkäkuoleman merkit) 

(d) …oli kuolleita työmehiläisiä pää edellä kennoissa, 
mutta pesässä oli ruokaa jäljellä? 

(e) …ei mitään edellä mainituista tai tuntematon syy 

! Jos et menettänyt yhtään pesää, vastaa 0. ”Yhteensä” a–e 
pitäisi olla sama luku kuin kohdan 8 (c) menetetyt (kuolleet 
tai tyhjät yhteiskunnat) 

Huomaathan, että jokaisen kuolleen pesän voi merkitä vain 
yhteen kohtaan kohdista a–e. 

*13. Kuinka moni talvehtinut yhteiskunta oli heikko 
(alle 2–3 kakkuväliä mehiläisiä), mutta niissä oli 
muniva emo keväällä 2021 
 

14. Kuinka moni talvehtinut yhteiskunta oli viime 
kesän jaoke tai parvi? 
! Tähän kohtaan ei lasketa pikkujaokkeita eikä pieniä 
varaemopesiä vaan ainoastaan jaokkeet, jotka vahvistuivat 
talvehtiviksi kunniksi. 
 
15. Kuinka monta tuotantopesää sinulla oli keväällä 
2020 (viime vuonna)? 

16. Kuinka monta tuotantopesää sinulla on nyt 
keväällä 2021? 

*17. Kuinka monessa talveutetussa pesässä oli uusi eli 
vuonna 2020 pariutunut emo? 

18. Kuinka paljon sinulla oli emo-ongelmia 2020 
verrattuna muihin vuosiin? 
Valitse sopiva vaihtoehto 
      enemmän               normaalisti              vähemmän               

       en osaa sanoa             ei vastausta 

19. Kuinka hyvin pesät, joissa oli uusi emo, selvisivät 
talvesta verrattuina pesiin, joissa oli vanhempi emo? 
Valitse sopiva vaihtoehto 
       paremmin              ei eroa                      huonommin            

        en osaa sanoa               ei vastausta 

*20. Siirsitkö kesällä 2020 pesiä hunajatuotantoa tai 
pölytystä varten niin, että pesät palautuivat kesän 
aikana tavallisille tarhoillesi (siirtohoito pölytystä tai 
hunajaa varten)? 

         kyllä                 en osaa sanoa               ei                

 

*24. Saivatko pesäsi merkittävästi mettä tai siitepölyä 
seuraavista kasveista 2020? 

a) Hedelmäpuut           kyllä           en osaa sanoa           ei                      

b) Rypsi tai rapsi           kyllä           en osaa sanoa           ei    

c) Maissi                         kyllä           en osaa sanoa           ei                      

d) Mesikaste             kyllä           en osaa sanoa           ei                      

e) Kanerva                      kyllä           en osaa sanoa           ei                      

f) Muu myöhään syksyllä tullut sato (esimerkiksi tattari)  
                                         kyllä           en osaa sanoa           ei     
 

*25. Oletko seurannut varroamääriä aikavälillä 
huhtikuu 2020 – maaliskuu 2021? 

                               kyllä           en osaa sanoa              ei  
    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

   

   

   

 
   

 

   

   

 

  

 

*2. Mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tarha-
aluettasi? (entinen lääni) 

*3. Sen taajaman nimi, joka on lähinnä tarha-
aluettasi? 

*4. Tarha-aluettasi parhaiten kuvaava postinumero? 

 
*5. Montako mehiläistarhaa sinulla on? 

*7. Montako tuotantopesää talveutit syksyllä 2020? 
! Laske vain tuotantopesät, ei pikkujaokkeita eikä pieniä 
varaemopesiä. Tämä koskee kaikkia seuraaviakin 
kysymyksiä. 
 
*8. Montako näistä talveutetuista pesistä… 
a) …menetit, vaikka ne olivat elossa, mutta niissä oli 
emo-ongelma (emoton tai kuhnurimunija) 

b) …menetit satunnaisista luonnon tapahtumista tai 
ihmisen toiminnasta johtuen (tukehtuminen lumeen, 
tulva, myrsky, karhut, hiiret, linnut, varkaus…) 

c)…menetit, koska ne olivat kuolleet tai mehiläiset 
kadonneet? 

! Tässä kysymyksessä haluamme tietää, montako pesää 
menetit. Jos et menettänyt yhtään pesää, vastaa 0. 

Ohjelma laskee automaattisesti menetettyjen pesien 
kokonaismäärän ja ilmoittaa kohdassa 10 tulokset eli 
tappioprosentit kustakin tappiolajista (a–c). 
 *11. Kerro tarkemmin, kuinka monessa kuolleessa tai 
tyhjässä yhteiskunnassa (kohdan 8 c pesissä) 

(a) …oli paljon kuolleita mehiläisiä pesässä tai pesän 
edessä? 

(b) …tyhjän pesän edessä tai sisällä oli vain muutamia 
mehiläisiä? 

(c) …oli työmehiläisiä pää edellä kennoihin kuolleena 
eikä pesässä ollut ruokaa tai ruoka oli väärässä paikassa 
(= nälkäkuoleman merkit) 

(d) …oli kuolleita työmehiläisiä pää edellä kennoissa, 
mutta pesässä oli ruokaa jäljellä? 

(e) …ei mitään edellä mainituista tai tuntematon syy 

! Jos et menettänyt yhtään pesää, vastaa 0. ”Yhteensä” a–e 
pitäisi olla sama luku kuin kohdan 8 (c) menetetyt (kuolleet 
tai tyhjät yhteiskunnat) 

Huomaathan, että jokaisen kuolleen pesän voi merkitä vain 
yhteen kohtaan kohdista a–e. 

*13. Kuinka moni talvehtinut yhteiskunta oli heikko 
(alle 2–3 kakkuväliä mehiläisiä), mutta niissä oli 
muniva emo keväällä 2021 
 

14. Kuinka moni talvehtinut yhteiskunta oli viime 
kesän jaoke tai parvi? 
! Tähän kohtaan ei lasketa pikkujaokkeita eikä pieniä 
varaemopesiä vaan ainoastaan jaokkeet, jotka vahvistuivat 
talvehtiviksi kunniksi. 
 
15. Kuinka monta tuotantopesää sinulla oli keväällä 
2020 (viime vuonna)? 

16. Kuinka monta tuotantopesää sinulla on nyt 
keväällä 2021? 

*17. Kuinka monessa talveutetussa pesässä oli uusi eli 
vuonna 2020 pariutunut emo? 

18. Kuinka paljon sinulla oli emo-ongelmia 2020 
verrattuna muihin vuosiin? 
Valitse sopiva vaihtoehto 
      enemmän               normaalisti              vähemmän               

       en osaa sanoa             ei vastausta 

19. Kuinka hyvin pesät, joissa oli uusi emo, selvisivät 
talvesta verrattuina pesiin, joissa oli vanhempi emo? 
Valitse sopiva vaihtoehto 
       paremmin              ei eroa                      huonommin            

        en osaa sanoa               ei vastausta 

*20. Siirsitkö kesällä 2020 pesiä hunajatuotantoa tai 
pölytystä varten niin, että pesät palautuivat kesän 
aikana tavallisille tarhoillesi (siirtohoito pölytystä tai 
hunajaa varten)? 

         kyllä                 en osaa sanoa               ei                

 

*24. Saivatko pesäsi merkittävästi mettä tai siitepölyä 
seuraavista kasveista 2020? 

a) Hedelmäpuut           kyllä           en osaa sanoa           ei                      

b) Rypsi tai rapsi           kyllä           en osaa sanoa           ei    

c) Maissi                         kyllä           en osaa sanoa           ei                      

d) Mesikaste             kyllä           en osaa sanoa           ei                      

e) Kanerva                      kyllä           en osaa sanoa           ei                      

f) Muu myöhään syksyllä tullut sato (esimerkiksi tattari)  
                                         kyllä           en osaa sanoa           ei     
 

*25. Oletko seurannut varroamääriä aikavälillä 
huhtikuu 2020 – maaliskuu 2021? 

                               kyllä           en osaa sanoa              ei  
    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

   

   

   

 
   

 

   

   

 

  

 

*2. Mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tarha-
aluettasi? (entinen lääni) 

*3. Sen taajaman nimi, joka on lähinnä tarha-
aluettasi? 

*4. Tarha-aluettasi parhaiten kuvaava postinumero? 

 
*5. Montako mehiläistarhaa sinulla on? 

*7. Montako tuotantopesää talveutit syksyllä 2020? 
! Laske vain tuotantopesät, ei pikkujaokkeita eikä pieniä 
varaemopesiä. Tämä koskee kaikkia seuraaviakin 
kysymyksiä. 
 
*8. Montako näistä talveutetuista pesistä… 
a) …menetit, vaikka ne olivat elossa, mutta niissä oli 
emo-ongelma (emoton tai kuhnurimunija) 

b) …menetit satunnaisista luonnon tapahtumista tai 
ihmisen toiminnasta johtuen (tukehtuminen lumeen, 
tulva, myrsky, karhut, hiiret, linnut, varkaus…) 

c)…menetit, koska ne olivat kuolleet tai mehiläiset 
kadonneet? 

! Tässä kysymyksessä haluamme tietää, montako pesää 
menetit. Jos et menettänyt yhtään pesää, vastaa 0. 

Ohjelma laskee automaattisesti menetettyjen pesien 
kokonaismäärän ja ilmoittaa kohdassa 10 tulokset eli 
tappioprosentit kustakin tappiolajista (a–c). 
 *11. Kerro tarkemmin, kuinka monessa kuolleessa tai 
tyhjässä yhteiskunnassa (kohdan 8 c pesissä) 

(a) …oli paljon kuolleita mehiläisiä pesässä tai pesän 
edessä? 

(b) …tyhjän pesän edessä tai sisällä oli vain muutamia 
mehiläisiä? 

(c) …oli työmehiläisiä pää edellä kennoihin kuolleena 
eikä pesässä ollut ruokaa tai ruoka oli väärässä paikassa 
(= nälkäkuoleman merkit) 

(d) …oli kuolleita työmehiläisiä pää edellä kennoissa, 
mutta pesässä oli ruokaa jäljellä? 

(e) …ei mitään edellä mainituista tai tuntematon syy 

! Jos et menettänyt yhtään pesää, vastaa 0. ”Yhteensä” a–e 
pitäisi olla sama luku kuin kohdan 8 (c) menetetyt (kuolleet 
tai tyhjät yhteiskunnat) 

Huomaathan, että jokaisen kuolleen pesän voi merkitä vain 
yhteen kohtaan kohdista a–e. 

*13. Kuinka moni talvehtinut yhteiskunta oli heikko 
(alle 2–3 kakkuväliä mehiläisiä), mutta niissä oli 
muniva emo keväällä 2021 
 

14. Kuinka moni talvehtinut yhteiskunta oli viime 
kesän jaoke tai parvi? 
! Tähän kohtaan ei lasketa pikkujaokkeita eikä pieniä 
varaemopesiä vaan ainoastaan jaokkeet, jotka vahvistuivat 
talvehtiviksi kunniksi. 
 
15. Kuinka monta tuotantopesää sinulla oli keväällä 
2020 (viime vuonna)? 

16. Kuinka monta tuotantopesää sinulla on nyt 
keväällä 2021? 

*17. Kuinka monessa talveutetussa pesässä oli uusi eli 
vuonna 2020 pariutunut emo? 

18. Kuinka paljon sinulla oli emo-ongelmia 2020 
verrattuna muihin vuosiin? 
Valitse sopiva vaihtoehto 
      enemmän               normaalisti              vähemmän               

       en osaa sanoa             ei vastausta 

19. Kuinka hyvin pesät, joissa oli uusi emo, selvisivät 
talvesta verrattuina pesiin, joissa oli vanhempi emo? 
Valitse sopiva vaihtoehto 
       paremmin              ei eroa                      huonommin            

        en osaa sanoa               ei vastausta 

*20. Siirsitkö kesällä 2020 pesiä hunajatuotantoa tai 
pölytystä varten niin, että pesät palautuivat kesän 
aikana tavallisille tarhoillesi (siirtohoito pölytystä tai 
hunajaa varten)? 

         kyllä                 en osaa sanoa               ei                

 

*24. Saivatko pesäsi merkittävästi mettä tai siitepölyä 
seuraavista kasveista 2020? 

a) Hedelmäpuut           kyllä           en osaa sanoa           ei                      

b) Rypsi tai rapsi           kyllä           en osaa sanoa           ei    

c) Maissi                         kyllä           en osaa sanoa           ei                      

d) Mesikaste             kyllä           en osaa sanoa           ei                      

e) Kanerva                      kyllä           en osaa sanoa           ei                      

f) Muu myöhään syksyllä tullut sato (esimerkiksi tattari)  
                                         kyllä           en osaa sanoa           ei     
 

*25. Oletko seurannut varroamääriä aikavälillä 
huhtikuu 2020 – maaliskuu 2021? 

                               kyllä           en osaa sanoa              ei  
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Vastaamalla kyselyyn olet mukana kirja-arvonnassa
Kaikki vastaukset, myös ruotsinkieliset ja Lassi Kaukon kyselyn vastaukset, osallistuvat kirja-arvontaan. 
Voittaja saa valita SML:n verkkokaupan kirjoista mieleisensä kirjan palkinnoksi. Muista laittaa yhteystie-
dot ja paina lopuksi LÄHETÄ-painiketta, jotta vastauksesi tallentuu. Lämmin kiitos ja onnea arvontaan!
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Tanskassa on runsaasti golf-
kenttiä, joten niillä voi olla 
merkittävä rooli luonnon mo-
nimuotoisuuden edistämises-

sä. Parhaimmillaan kentiltä löytyy 
laaja kirjo erilaisia elinympäristöjä ja 
jopa uhanlaisia hyönteis- ja kasvila-
jeja. Tanskan mehiläishoitoyhdistys 
toteutti viime vuonna Sorøssä golf-
kenttäprojektin, jossa selvitettiin ken-
tän mesipistiäislajistoa. Lise Hansted 
esitteli työtä Pohjoismaiden ja Baltian 
maiden mehiläistutkimussymposiu-
missa NBARS:ssa helmikuussa.

Sorokimalaisen koti Sorø
Mesipistiäiset ja niiden pesävieraat 
kartoitettiin Sorøssä huhti-elokuus-
sa kahdeksalla eri paikalla kentän 
alueella. Löytyneet 46 lajia olivat 
enimmäkseen Tanskassa yleistä la-
jistoa, mutta myös harvinaisempia 
tuttavuuksia mahtui joukkoon. Kiin-
nostavimpiin havaintoihin lukeutuivat 
sorokimalainen (Bombus soroeensis), 
kiertomehiläisiin kuuluva Nomada 
guttulata sekä maamehiläisiin kuulu-
va Andrena varians.

B. soroeensis eli latinasta käännet-
tynä ”kimalainen Sorøsta” on alun-
perin kuvattu tieteelle uutena lajina 
juuri Sorøn saarelta (Fabricius, 1776). 
Laji viihtyy etenkin kellokasvien, ku-

Tanskan mehiläishoitajat 
golfkenttien pölyttäjien asialla

Tanskan mehiläishoitajat toteut-
tivat viime vuonna kiinnostavan 
selvityksen Sorøn golfkentän 
mesipistiäisistä. Tulosten perus-
teella he laativat raportin, jossa 
annetaan myös toimintaehdo-
tuksia golfkentän hoitajille.

ten kissankellon, kukilla ja esiintyy 
myös Suomessa. Nomada guttula-
ta on Tanskassa äärimmäisen uhan-
alainen. Se on kaakonmaamehiläi-
sen (Andrena labiata) pesävieras – 
naaras siis munii maamehiläisen pe-
sään ja toukat syövät maamehiläis-
naaraan tuomaa siitepölyä. Andrena 
varians puolestaan ei vielä ole pää-
tynyt uhanalaisten listalle, mutta on 
lähellä sitä. Laji suosii oratuomen ja 
muiden Prunus-suvun puiden ja pen-
saiden kukkia.

Miten toimia vielä paremmin?
Sorøn kenttä on jo nykyisellään hyvin 
monipuolinen, mutta kentänhoitajat 
saivat seuraavanlaisia ohjeita, miten 
parantaa tilannetta entisestään:

Erilaiset kiviaidat- ja kasat sekä 
mahdolliset pensasaidat kannattaa 
säilyttää. Kuivat niityt, joilla on pal-
jon erilaisia kukkivia kasveja ja pai-
koin paljasta hiekkamaata, ovat tär-
keitä mesipistiäisille. Siemeniä kylvä-
essä kannattaa aina suosia paikalli-
sia kasvilajeja. Varsinaisilla peliväylil-
lä golfin sujuvuus on toki pääasia, 
mutta sielläkin nurmikon voisi jät-
tää ainakin paikoin totuttua pidem-
mäksi. Näin kevätkukat ja apilat pää-
sevät tarjoamaan hyönteisille mettä 
ja siitepölyä. Peliväylien ulkopuoliset 

niin sanotut karheikot tarjoavat vielä 
enemmän mahdollisuuksia elinym-
päristöjen pölyttäjäystävälliseen hoi-
toon. Karheikkoihin voi myös pystyt-
tää infokylttejä pölyttäjistä ja niiden 
merkityksestä. Kaikkein rehevimmät 
paikat kannattaa usein jättää silleen 
– esimerkiksi nokkoset ovat joidenkin 
perhostoukkien ravintokasveja.

Projektin tanskankielinen raport-
ti Bier og blomster på Sorø golfklubs 
baner 2020 löytyy Tanskan mehi-
läishoitajien internetsivuilta. Malli-
kelpoisesti toimivia kenttiä on rekiste-
röity pölyttäjäystävällisiksi osoittees-
sa bivenlig.dk.

Brititkin innostuneet 
pölyttäjistä kentillä
Myös Brittein saarilla on viime vuosi-
na innostuttu muokkaamaan golfken-
tistä pölyttäjäystävällisiä. Sikäläinen 
vuonna 2019 julkaistu opaskirjanen 
aiheesta on kytketty osaksi Irlannin 
pölyttäjästrategiaa. Samoin englan-
tilainen Bumblebee Conservation 
Trust (kimalaisten suojelusäätiö) on 
koonnut aiheesta infolehtisen. Hel-
mikuussa julkaistu lehtinen painottaa 
kenttien hoitoa nimenomaan kima-
laisten tarpeiden kannalta.

Eeva-Liisa Korpela
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Opas pölyttäjäystävällisen golfkentän hoitoon julkistettiin FGA ry:n kevätkou-
lutuksessa maaliskuussa. Oppaan tekstit laatinut SML:n tutkimusasiantuntija 
Eeva-Liisa Korpela kertoi tilaisuudessa kirjasen pääkohdista.

Opas sai alkunsa, kun golfkentänhoitajien yhdistys suunnitteli pölyttäjiin liit-
tyvää koulutusta ja otti yhteyttä SML:ään. Koulutuksesta keskusteltaessa viri-
si idea myös opaskirjasen kokoamisesta. Ideoita saatiin kenttäkierrokselta Hir-
sala Golfin tiluksilta Kirkkonummelta sekä Irlannissa julkaistusta vastaavasta 
oppaasta.

Konkreettiset askelmerkit pölyttäjien hyväksi
Oppaassa esitetään kuusi ehdotusta, joilla pölyttäjien oloja voidaan parantaa: 
1) kukkajatkumon varmistaminen, 2) luonnontilaisten alueiden ja puuston 
säästäminen, 3) niittykasvillisuuden hoitaminen ja luominen, 4) vesielementtien 
mahdollisuuksien huomioiminen, 5) kasvinsuojeluaineiden käytön minimointi 
sekä 6) pesäpaikkojen tarjoaminen. Lisäksi oppaassa kerrotaan pölyttäjille tär-
keistä kasveista ja nostetaan esille avainlajeja keväästä syksyyn.

Laajoilta kentiltä tai niiden läheisyydestä saattaa myös löytyä paikkoja me-
hiläispesille. Tällöin tulee kuitenkin pohtia tarkasti peliturvallisuutta ja kasvin-
suojeluaineiden käyttöä.

Oppaaseen voi tutustua FGA ry:n nettisivuilla (fga.fi), ja se on jaettu yhdis-
tyksen jäsenille myös paperiversiona.

Eeva-Liisa Korpela

Suomalaisten oma 
pölyttäjäopas golfkentille
Maaliskuun alussa julkaistiin SML:n ja Suomen golfkentänhoita-
jien yhdistyksen FGA ry:n yhdessä tekemä opaskirjanen golfken-
tän hoitajille. Oppaassa on perustietoa pölytyksestä ja pölyttä-
jistä, vinkkejä pölyttäjien suosimista kasveista sekä lista toimista 
pölyttäjien parhaaksi.

OPAS 
pölyttäjäystävällisen 

golfkentän hoitoon 
 

Golfkentän ympäristöystävällinen hoitaminen, osa 1  
 

Kirjoittanut: 

Eeva-Liisa Korpela 
Suomen Mehiläishoitajain Liitto ry 

 
Kuvitus: 

Karoliina Pertamo 

Harakan- 
kello 

Mustikka Kurjen- 
polvi 

Hiiren- 
virna 

Kaunokki Rantakukka 

Paju Vaahtera 

Ruusuruoho 

Pölyttäjille tärkeitä kasveja 
Puut ja pensaat 
 
• pajut  
• vaahtera  
• herukat  
• hedelmäpuu t 
• vadelma  
• lehmus  
 
 
Ruohovartiset luonnon- 
kasvit ja varvut 
 
Kevät ja alkukesä 
 
• voikukka  
• mustikka  
• metsäkurjenpolvi  
• puolukka 
 
Keskikesä 
 
• virnat ja nätkelmät 
• keltamaite 
• apilat  
• päivänkakkara  
• kellokasvit  
• kaunokit  
• keltanot 
• maitohorsma  
• ruusuruoho  
 
Loppukesä ja syksy 
 
• rantakukka  
• kangasajuruoho 
• purtojuuri 
• kanerva  
• kultapiisku  

Salvia mainitaan yleensä yrttikasvien joukossa, kun puhutaan 
mehiläisille ja muille pölyttäjille sopivista kasveista. Monesti  
kuitenkin unohdetaan, että samaan sukuun kuuluu myös paljon 
erilaisia kesäkukkia ja perennoja. Esimerkiksi auringossa viihtyvä 
ja pitkään kukkiva loistosalvia on erinomainen mehiläiskasvi, joka 
sopii muillekin pölyttäjille. Kuvan alalaidassa näkyvällä tulisalvialla 
on pitkä teriön torvi, ja se onkin sopivampi ravintokasvi pitkäkie-
lisille kimalaisille. Kannattaa siis muistaa salviat, kun suunnittelee 
pölyttäjille sopivaa kukkapenkkiä.                                                T. O.                                                      

Salviat sopivat pölyttäjille
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KOULUTUSTA JA KOKOUKSIA

More than honey -hankkeen koulutuksia
Heti kun epidemiatilanne helpottaa, More than 
honey -hankkeen suunnitelmissa on järjestää 
seuraavat koulutukset. Tarkemmista yksityiskoh-
dista ilmoitetaan sitä mukaa, kun tilaisuuksia 
voidaan toteuttaa. Seuraa ilmoituksia osoittees-
sa: mehilaishoitajat.fi/more-than-honey-hanke/
hankkeen-koulutukset-2021/

• Mehiläisvahapäivä
•  Siitepöly-, propolis- ja kuhnuritoukkatyöpaja
•  Mehiläistuotteiden käyttö kosmeettisissa 

valmisteissa -työpaja
•  Kaupallinen emonkasvatus
•  Siitepölyjen tunnistaminen -työpaja
•  Keinosiemennyksen teoriaa, webinaari
•  Opintomatka Latviaan tai 
 kaksi opintomatkaa Suomessa

MITÄ TEET, KUN KARHU 
ON KÄYNYT TARHALLA

Lisää tietoa petovahinkojen ehkäisystä löydät 
internetissä olevasta oppaasta: Petovahinko-
jen ennaltaehkäisy alkutuotantotilallisille. 
(https://petohanke.fi/pdf/Petovahinkojen_en-
naltaehkaisyopas_alkutuotantotilallisille.pdf)

Dokumentoi tapahtuma ja ilmoita sekä ta-
pahtumakunnan maaseutuasiamiehelle1 että 
paikalliselle petoyhdyshenkilölle2. Maaseu-
tuasiamiehen pitää nähdä vahinko, jotta voit 
saada korvausta. Jos virkamiehiä ei saa tarhoille 
kohtuullisessa ajassa, pyydä kaksi jäävitöntä 
todistajaa paikalle ja ota runsaasti valokuvia 
vahingosta ennen kuin kasaat pesät pois. 

Säästä aina kaikki selvät merkit karhuista: 
kynnenjäljet kakuissa ja osastoissa ja tassunjäl-
jet maassa. Korvauksen maksamisen edellytyk-
senä on, että ulkopuoliset voivat varmistaa ni-
menomaan karhun aiheuttaneen vahingon. Li-
säksi on voitava osoittaa, montako yhteiskuntaa 
tai laatikkoa on tuhoutunut ja paljonko muuta 
kalustoa vahingoittunut. 

Petoyhdyshenkilöltä saat ajanmukaista tie-
toa alueella liikkuvista karhuista ja apua ja oh-
jeita sekä yhteyden alueen metsästäjiin. 

Ilmoita vahingosta myös SML:ään. 
http://koti.tnnet.fi/web144/karhut/process.php

Aitaa tarha ja mahdolliset lähitarhat sähkö-
aidalla.
Kaikki tarhaajat saavat aitatarpeet riippumatta 
tarhauksen laajuudesta. Tilaa aitatarpeet Farm-
compilta (+358 9 7744 970). Hyvät ohjeet aidan 
tekemiseen löytyvät täältä:
www.mehilaishoitajat.fi/mehilaishoitajille/kar-
hut/aitausohjeet-mehilaistarhoille/ 

Hae korvausta karhuvahingosta, vaikka vahin-
got olisivat pieniä.

Jos vahingot ovat toistuvia ja alueella on paljon 
mehiläisiä, hae vahinkoperusteista poikkeuslu-
paa vahinkoa aiheuttavan karhun poistamiseen.

Karhuongelmissa voit ottaa myös yhteyttä
Maritta Martikkalaan:   050 3030 890
maritta.martikkala@hunaja.net 

1  Etsi yhteystiedot oman kunnan verkkosivuilta
2  https://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/yhte-
ystietohaku/

1.

3.

4.

5.

2.

Yhteistyö on voimaa, kun houkutellaan nuorisoa 
mehiläisten pariin. Innostuneita mehiläiskerho-
laisia voi tavoittaa vaikkapa koulun, päiväko-
din tai harrastusryhmän kautta. Stadin tarhaajien 

nuorisotoimikunta on tehnyt yhteistyötä helsinkiläisen 
kulttuurikeskus Annantalon kanssa jo kahden vuoden ajan. 
Annantalon pihalla on nuorisotoimikunnan mehiläispesä, 
jota on tutkittu lasten kanssa. Lisäksi talon tiloissa on jär-
jestetty kerhotoimintaa.

Alakoululaiset Annantalossa
Viime kesälle suunniteltiin neljää kerhokertaa, mutta 
poikkeusolojen takia alkukesän kerhot korvattiin videolla. 
Syksyllä kerhoon kokoonnuttiin suunnitelmien mukaan 
kahdesti. ”Elokuun lopulla lapset tutustuivat mehiläispe-
sään ja maistelivat erilaisia hunajia. Syyskuun mehiläis-
kerhossa valmistettiin mehiläisvahakynttilöitä ja huulivoi-
teita. Jälkimmäinen kerhokerta oli osa talossa järjestettyä 
isompaa tapahtumaa, jossa oli myös mehiläistarhauksen 
esittelypiste”, Sanna Kängsep Stadin tarhaajista kertoo.

Kerhojen osallistujat ovat olleet pääasiassa ala-astei-
käisiä, ja osallistujamäärä on ollut 5–25 henkeä. Yhteistyö 
Annantalon kanssa jatkuu myös tulevana kesänä.

Kasiluokkalaiset Välimäellä
Uudenmaan mehiläishoitajat järjestivät nuorisotoiminta-
projektin yhteistyössä Seitsemän veljeksen koulun kanssa 
elo-syyskuun vaihteessa. Parikymmentä luonnontieteellis-
matemaattisen eli LuMa-luokan 8.-luokkalaista tutustui 
mehiläishoitoon Välimäen Mehiläistarvikkeessa Rajamäellä.

Ensimmäisellä kerhokerralla Stanislav Jaš kertoili me-
hiläishoidosta ja mesikasveista ja oppilaat pääsivät maiste-
lemaan ja vertailemaan lajihunajia. Juha Välimäen kans-
sa oppilailla oli mahdollisuus pesäkäyntiin mehiläistarvik-
keen pihapiirissä. Toisella kerralla oppilaat saivat koota ja 
vahoittaa kehiä sekä kokeilla hunajakakkujen kuorimista, 
lingota hunajaa käsikäyttöisellä lingolla ja purkittaa samal-
la pienen purkillisen hunajaa. ”Villimmätkin oppilaat oli-
vat pesäkäynnistä innoissaan, ja opettajia tuli tutustumaan 
enemmän kuin alun perin piti”, Juha Välimäki kertoo on-
nistuneesta projektista.

Tarkoitus on jatkaa vastaavaa yhteistyötä LuMa-luokan 
kanssa, ja muutama oppilas on tulossa Välimäelle myös 
TET-harjoitteluun.

Paikallisyhdistykset voivat hakea liitolta 
rahoitusta lapsille ja nuorille järjestettäviin 
mehiläisaiheisiin kerhoihin tai tapahtumiin. 
Uudenmaan mehiläishoitajat ja Stadin 
tarhaajat ja hunajafrendit tarttuivat 
tilaisuuteen viime vuonna.

Stadin tarhaajien mehiläiskerho toteutettiin Helsingin 
keskustassa Annantalolla, missä nuorisotoimikunnalla on 
myös esittelypesä. Pesää tutkimassa Aila Kängsep (vas.) 
ja Saara Salmenkallio.

RAHOITUKSEEN JATKUVA HAKU
Mehiläishoito-ohjelmassa on varattu nuorisotoi-
minnalle pieni budjetti, josta paikallisyhdistysten on 
mahdollista hakea tukea lapsille ja nuorille tarkoi-
tettuihin mehiläisaiheisiin kerhoihin, kursseihin 
tai tapahtumiin. Rahoitukseen on jatkuva haku, ja 
rahaa voi saada esimerkiksi tarvikkeisiin tai ohjaajien 
palkkioihin tai matkakuluihin. Hakemuksen toiminta-
suunnitelmineen voi osoittaa liiton toiminnanjohtaja 
Mirkka Aarrekorvelle: mirkka.aarrekorpi@hunaja.
net. Rahoitusta saaneilta edellytetään lyhyttä raport-
tia toiminnasta sekä osallistujalistaa kerhokerroilta.

Virpi Aaltonen

Seitsemän veljeksen koulun kahdeksasluokkalaiset tutustui-
vat mehiläispesään Juha Välimäen opastuksessa. SML:n 
kautta saadulla rahalla hankittiin haalareita pesävierai-
luja varten.

Tarjolla tukea nuorisotoimintaan Emonkasvatusseminaari Porissa 28.–29.6.2021
Suomen Mehiläishoitajain Liitto järjestää kesäkuun lopussa 
emonkasvatusseminaarin Porissa. Seminaarin järjestelyissä 
otetaan huomioon koronapandemian takia säädetyt rajoi-
tukset liikkumisesta ja kokoontumisesta.

Emonkasvatusseminaari on käytäntöpainotteinen, ja 
siellä opitaan ja harjoitellaan emonkasvatuksen eri vaihei-
ta toukansiirrosta alkaen. Seminaarissa kuullaan kokenei-
den emonkasvattajien ohjeita ja neuvoja sekä pohditaan 
emojen jalostukseen liittyviä toimia ja tutkimuksia.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Tarkempia tietoja seminaarista sekä seminaarin ilmoittau-
tumislomake julkaistaan SML:n nettisivujen Tapahtumat-
alasivulla. Osallistujia mahtuu mukaan rajallinen määrä 
ilmoittautumisjärjestyksessä. HUOM! Ilmoittautuminen 
alkaa 3.5. klo 8.00.

Seminaari on osallistujille ilmainen, mutta ruokailu ja 
majoitus ovat omakustanteisia. Lisätietoja seminaarista 
antaa SML:n mehiläishoidon neuvoja Maritta Martikkala: 
maritta.martikkala@hunaja.net tai 050 303 0890.
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Keinosiemennyskoulutus keväällä ja kesällä 
SML järjestää heinäkuun alussa kaksi päivää kestävän 
käytännön keinosiemennyskoulutuksen. Tarkempi 
ajankohta varmistuu heti, kun koronarajoitukset sallivat 
kokoontumiset. Käytännön koulutukseen otetaan vain 
noin 10 osallistujaa, jotka ovat suorittaneet webinaarina 
järjestettävän yhden päivän teoriakoulutuksen. 
Teoriapäivä järjestetään More Than Honey -hankkeen 
koulutuksena huhti-toukokuussa, ja siitä ilmoitetaan 
SML:n nettisivujen Tapahtumat-sivulla sekä hankkeen 
tapahtumissa. Teoriakoulutus on kaikille avoin, mutta 
maksullinen. Lisätietoja: maritta.martikkala@hunaja.net
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Mehiläisistä ja pölyttäjistä

Eeva-Liisa Korpela ja Virpi Aaltonen LYHYESTI-PALSTA
SML:n ajankohtaisia

Yhteistyötä viljelijäjärjestöjen kanssa
SML tekee kevään aikana aktiivista yhteistyötä viljelijäjär-
jestöjen kanssa. Maaliskuun lopulla julkaisimme MTK:n 
kanssa yhteisen tiedotteen, jossa kerrottiin pölyttäjien 
hyödyistä ja huomioimisesta etenkin maataloudessa. Li-
säksi suunnittelemme aiheeseen liittyvää podcastia.

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton HML ry:n kans-
sa toteutamme parhaillaan kyselytutkimusta tarhamehi-
läisten ja kasvatettujen kimalaisten käytöstä pölytykses-
sä. Kysely lähetettiin sähköpostitse HML:n jäsenille maa-
liskuun lopussa, ja se mainitaan myös vastikään ilmesty-
neessä Puutarha & kauppa -lehdessä. Tutkimuksesta saa 
mielellään vinkata tutulle hedelmien tai marjojen viljelijäl-
le. Kysely löytyy osoitteesta bit.ly/2O2tgsZ, ja se on avoin-
na 25.4. asti.

Tule mukaan kannattavuuslaskentaan
SML:n ja Luonnonvarakeskuksen yhdessä pyörittämä 
mehiläistalouden kannattavuusseuranta kaipaa lisää osal-
listujia. Toivoisimme seurantaan mukaan etenkin hieman 
isompia, vähintään muutaman kymmenen pesän tarhaa-
jia. Myös pölytyspalvelua tekevät ja karhualueiden tarhaa-
jat olisivat hyvä lisä verkostoon.

Seurannassa käytettävät lomakkeet löytyvät SML:n net-
tisivujen jäsenosiosta, havaintotarhaajat-alasivulta. Tänä-
kin vuonna ehtii vielä mukaan, mikäli pystyy arvioimaan 
edes karkeasti tammi–huhtikuussa 2021 tarhaukseen käyt-
tämänsä työtunnit. Lisätiedot ja liittyminen Eeva-Liisa Kor-
pelan kautta: eeva-liisa.korpela@hunaja.net.

Mesijengi-pörriäiskerhoja 4H-liitossa

Norjassa kasvatetaan 
omat kimalaiset pölytykseen
Norjaan asetettiin muutama vuosi sitten kimalaisten 
tuontikielto, jolla haluttiin estää ulkomailla kasvatettujen 
kimalaisten leviäminen luontoon. Kielto mahdollisti sa-
malla kotimaisten kimalaisten kannattavan kasvatuksen. 
Nyt muutama yritys tuottaa maan kasvihuoneisiin ja 
marjanviljelijöiden tarpeisiin vaaditut kimalaiset. Norjassa 
kasvatetaan kontukimalaisen alalajia Bombus terrestris 
terrestris, jota esiintyy maassa luonnonvaraisena. 

Suomeen tuodaan kimalaisia pölytystöihin pääasiassa 
Belgiasta. Jotta vieraslajiongelmilta vältyttäisiin, kimalais-
pesät tulisi hävittää ennen uusien kuningatarten poistu-
mista pesästä. Avomaalla turvallisinta on käyttää pölytyk-
sessä tarhamehiläisiä. Norjalaisten kimalaiskasvattamois-
ta kertoi Puutarha & kauppa -lehti 3/2021. Jutun voi lukea 
myös lehden sivuilta netistä.

Kimalaisillakin kevätmuuttoa

4H-liitossa julkaistiin vuo-
denvaihteessa Mesijengi-
pörriäiskerhojen ohjaajan 
opas. Pörriäiskerhot ovat 
uusi, mehiläishoidon ym-
pärille teemoitettu 4H-
kerho, jossa innostutaan 
mehiläisistä ja niihin liitty-
västä yrittäjyydestä. Kerho-
kerroilla askarrellaan muun 
muassa mehiläispesä asuk-
kaineen ja pesän sisällä 
olevine rakenteineen sekä 
opetellaan valmistamaan 

Ohjaajan opas

Mesijengi  
Pörriäiskerho  

hunajalla maustettuja välipaloja ja herkkuja. Samalla opi-
taan, millainen merkitys mehiläisillä ja muilla pölyttäjillä 
on ruokakasvien viljelylle ja luonnon monimuotoisuudel-
le. SML tarjosi pörriäiskerhojen ohjaajan oppaaseen 
asiantuntija-apua ja valokuvia. Oppaaseen voi tutustua 
4H-liiton nettisivuilla (4h.fi). Se tarjoaa hyviä ideoita myös 
mehiläistarhaajien koulu- tai päiväkotivierailuille. Pörriäis-
kerhomateriaali toteutettiin osana Bio- ja kiertotalous 
4H-akatemiassa -hanketta.

Rusomuurarimehiläisten parveiluaika käsillä
Rusomuurarimehiläisten parveiluaika on huhti-touko-
kuussa. Viitisentoista vuotta sitten Suomeen levinnyt 
laji on jo melko tavallinen Etelä-Suomessa, mutta ihmiset 
tunnistavat lajin vielä heikosti. Niinpä mehiläistarhaajille ja 
liittoon tulee parveiluaikaan runsaasti puheluja, kun näitä 
talojen lämpimille seinustoille kerääntyviä erakkomehiläi-
siä erehdytään luulemaan tarhamehiläisiksi. Epäilyttävän 
varhaisen parvipuhelun saadessaan kannattaakin pyytää 
kuva lentelijöistä, jotta ei tule lähdettyä paikalle turhaan. 
Rusomuurarimehiläisistä ei ole haittaa ihmisille tai ra-
kennuksille, ja ne pistävät erittäin harvoin. Lisää tietoa 
rusomuurarimehiläisistä löytyy vaikkapa villimehilaiset.
fi-sivustolta.

Kimalaiskuningattaret muut-
tavat keväällä Euroopassa pi-
dempiä matkoja kuin on ai-
emmin kuviteltu. Asian ovat 
huomanneet lintujen muuton 
tarkkailijat, jotka ovat havain-
neet jopa 11 000 muuttavaa 
kimalaiskuningatarta päiväs-
sä. Kimalaiset eivät kuitenkaan 
muuta säännöllisesti vaan olo-
suhteiden pakosta, mikäli kaik-
ki emot eivät löydä suotuisaa 
pesäpaikkaa talvehtimisseu-
dultaan. Muuttomatkat ovat 

tosiaan varsin mittavia. Kimalaiskuningatarten on havaittu 
ylittävän merenselkiä ja päätyvän esimerkiksi Ranskasta 
eteläiseen Suomeen saakka. Kimalaisemojen kevätmuu-
tosta kirjoittanut Suomen Luonto 3/2021 toteaa, että 
kuningattarien kyky lentää pitkiä matkoja ennen lisäänty-
miskautta helpottaa kimalaisten sopeutumista ilmaston 
lämpenemiseen.

T.
 O

.

ESIKOTELOMÄDÄN 
valvontaan kokeeksi muutos

Saneeratuista pesistä otettavat EKM-omavalvontanäytteet ovat 
rekisteröityneille tarhaajille ensi kesänä ilmaisia, ja Ruokavirasto 
seuraa niiden yleistä puhtautta. Mikäli tarhaajien lähettämät 
näytteet ovat pääosin puhtaita, harkitaan jatkossa pelkän viran-
omaisnäytteen ottamista saneerauksen jälkeen.

Uusi eläintautilaki astuu voimaan 
21.4.2021. Tarpeen mukaan myös 
lakiin liittyviä asetuksia ja ohjeita 
uusitaan. Mehiläisten tautien torjun-
nan osalta eläintautilakiin ei tullut 
merkittäviä muutoksia, ja asetusteks-
tikin päätettiin pitää pääosin samana. 
Ruokaviraston kanssa on kuitenkin 
sovittu, että esikotelomädän valvon-
nan viranomaisohjeistuksessa otetaan 
kokeiluun uusi menettely kesäkaudel-
le 2021.

Pesä kannattaa saneerata 
ennen kuin toukkia sairastuu
Esikotelomädän hunajanäyteanalyy-
sin vastauksessa itiöiden määrä il-
moitetaan plussilla eli vähäinen (+), 
kohtalainen (++) ja runsas (+++). 
Yhden plussan itiömäärä on niin vä-
häinen, että se äärimmäisen harvoin 
sairastuttaa toukkia. Kohtalainen tai 
runsas itiömäärä sen sijaan voi jo 
näkyä toukissa kliinisinä oireina, tai 
on olemassa erittäin suuri riski, että 
stressitilanteessa yhteiskunta sairas-
tuu. Kun toukkia sairastuu ja kuolee, 
syntyy miljardeja uusia itiöitä. Tauti 
johtaa yhteiskunnan kuolemaan, jos 
sitä ei hoideta.

Näytevastauksen mukana tulee 
vähäisiäkin itiömääriä löydettäessä 
viesti, että esikotelomätätauti on to-
dettu ja siirtorajoitukset astuvat voi-
maan. Yhden plussan itiömäärä voi 
hävitä itsestäänkin, jos yhtään touk-
kaa ei kuole eikä uusia itiöitä syn-
ny tai saada ryöstön kautta lisää. Sa-
neeraus puhdistaa yhteiskunnan, ka-
kuston ja kaluston itiöistä. Suurempi 
plussamäärä johtaa usein jossain vai-
heessa kliinisiin oireisiin ja saneera-
us vaatii jopa toistoja. SML:n Eroon 
esikotelomädästä -oppaassa on sa-

Löytyikö hunajanäytteestäsi EKM-itiöitä? Tee saneeraus huolellisesti ja ota 
omavalvontanäyte. Tänä kesänä omavalvontanäyte on ilmainen, jos olet 
rekisteröitynyt tarhaaja ja tarhaasi koskee viranomaisen antama, taudin le-
viämisen estämistä koskeva päätös. Mikäli kesän 2021 omavalvontanäytteet 
ovat pääsääntöisesti puhtaita, harkitaan omavalvontanäytteistä luopumista 
ja tarhaaja voi pyytää saneerauksen jälkeen suoraan virallista näytteenottoa. 
On siis tärkeää saneerata kerralla kaikki itiöt pois.

neerausohjeet. Opas löytyy SML:n 
sivuilta sekä nettiosoitteesta: bit.ly/
Eroonesikotelomädästä

Seurantakausi näyttää, 
nopeutuuko siirtokiellosta 
vapautuminen
Nykyisten viranomaisohjeiden mu-
kaan tarhaaja on joutunut ottamaan 
saneerauksen jälkeen itse omavalvon-
tanäytteet omalla kustannuksellaan. 
Vasta kun omavalvontanäyte on puh-
das, on voitu kutsua virallinen näyt-
teenottaja ottamaan siirtokielloista 
vapauttava näyte. Viranomaisnäytteet 
ovat aina ilmaisia.

Kesäkaudella 2021 saneerauksen 

jälkeen otettava omavalvontanäyte 
on rekisteröityneelle tarhaajalle il-
mainen. Edelleen viranomainen tulee 
puhtaan näytteen jälkeen ottamaan vi-
ralliset näytteet.

Tulevaan kesään ajoittuvan koe-
kauden aikana Ruokavirastossa seu-
rataan tarhaajien lähettämien omaval-
vontanäytteiden puhtautta. Jos näyt-
teet ovat pääsääntöisesti puhtaita, har-
kitaan siirtorajoituksista vapauttavan 
viranomaisnäytteen ottamista heti, 
kun se on mahdollista eli aikaisintaan 
30 vuorokauden kuluttua saneerauk-
sesta. Jos seurantajaksoa pidetään on-
nistuneena, siirtokiellosta voi siis jat-
kossa vapautua nopeammin.

Maritta Martikkala
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Eroon esikotelomädästä
Esikotelomätä (EKM) on mehiläisten vakavin 

sikiötauti, joka johtaa hoitamattomana mehiläis-

pesän kuolemaan. Taudin tunnistaminen ja tor-

junta ajoissa auttaa kuitenkin pääsemään siitä 

eroon. Jokaisen tarhaajan tulisi tarkistaa pesät 

säännöllisesti esikotelomädän varalta. Jos tauti-

itiöitä esiintyy, on mehiläispesät saneerattava, 

jotta esikotelomädän leviäminen loppuu.

   Mehiläisten esikotelomädän aiheuttaa bakteeri 

Paenibacillus larvae. Tauti leviää bakteerin itiöi-

den kautta. EKM tappaa vain mehiläisten touk-

kia, aikuiset sen sijaan levittävät sitä. Voimakas 

tartunta johtaa usein mehiläisyhteiskunnan kuo-

lemaan.   Esikotelomätä ei suinkaan tarkoita mehiläistar-

hauksen loppua, sillä tarhaajat pystyvät estämään 

tehokkaasti taudin leviämistä ja puhdistamaan  

itiöllisetkin pesät. Suuri osa jo sairastuneista pe-

sistäkin on mahdollista pelastaa.

   Huolehtimalla esikotelomädän ehkäisystä ja sa-

neerauksesta tarpeen mukaan, turvaamme mehi-

läisten terveyden ja hyvän hunajasadon. 

Esikotelomätä ei johdu tarhaajan ammattitaidottomuudesta. Se on tauti siinä, missä 

muutkin eläintaudit. Kerro taudista myös lähialueesi tarhaajille jotta taudin leviäminen 

voidaan estää. Saat tarvittaessa lisätietoja Suomen Mehiläishoitajain Liitolta, 

puh. 010 387 4770 

Hyvän mehiläishoidon tavoitteena on terve ja tuottoisa 

mehiläispesä.


