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Pienet talvitappiot edellyttävät 
matalaa varroatasoa ja vahvoja yhteiskuntia
Huolellinen varroantorjunta 
elokuussa on mehiläisten 
talvehtimisen kannalta 
avainasia. Samoin heikkojen 
yhteiskuntien yhdistäminen 
viimeistään ruokinnan 
aikana.

Vahvat yhteiskunnat hyödynsivät hy-
vin aikaisen satoajan. Kevään hyvä 
sikiöinnin aloitus jatkui toukokuun 
kylmistä huolimatta, ja kerätty ruoka 
riitti seuraavaan lämpimään jaksoon. 
Poikkeuksellisen lämmin kesäkuu 
kiihdytti kasvien kukintaa, ja pääsato-
kasvi vadelma oli lopettanut kukinnan 
jo heinäkuun alkuun mennessä. Hors-
malle yöt ovat riittävän lämpimiä, 
mutta kuivuus voi estää meden erit-
tymisen. Muutenkin heinäkuu näyttää 
mielenkiintoiselta. Myöhäiset sato- ja 
viljelykasvit antavat satoa tietyillä 
alueilla, mutta ehtivätkö yhteiskun-
nat sitä ennen syödä kerättyä satoa, 
on paremmin tiedossa tämän lehden 
ilmestyessä.

Tulipa myöhäistä satoa tai ei, seu-
raavaan talveen ja ensi kesään on 
valmistauduttava nyt. Varroantorjun-
nan aika on elokuussa, kun talvime-
hiläiset kehittyvät. Talvitappiot oli-
vat COLOSS-kyselyn perusteella vii-
me talvena kohtuulliset eli lähellä pit-
kän ajan keskiarvoa (15,6 %). Varro-
an kanssa on kuitenkin oltava valp-
paana aina. Muutaman vuoden ajan 
jatkuva pieni punkkitason nousu kos-
tautuu lopulta yhteiskunnan menetyk-
senä, kun varroamäärä on saavuttanut 
kriittisen tason.

Tynkäsiipiset mehiläiset 
varoitusmerkki

Varroapunkki heikentää mehiläisten 
vastustuskykyä ja siten koko yhteis-
kuntaa. Jos näet mehiläispesän lento-
laudalla tai kakuilla pesää tarkastaes-
sasi mehiläisiä, joilla on surkastuneet 
siivet, se on merkki liian korkeasta 
varroatasosta. Siipivauriot aiheuttaa 

Varmista ruokinnan alussa, että emo munii ja sikiöintiä on 6–8 Langstroth-
kakkua tai kahdessa Farrar-laatikossa yhteensä 8–10 kakkua. Peittosikiöitä on 
hyvä olla vähintään neljä Langstroth- tai seitsemän Farrar-kakkua. Aikuisten 
kesämehiläisten määrä romahtaa ruokinnan aikana, kun ne kuluvat talviruoan 
valmistamistyön ja sikiöiden hoidon rasittamina. Tämän vuoksi talvimehiläisten 
ei ole hyvä osallistua näin rasittaviin töihin.

siivensurkastajavirus (DWV), jolla 
on selvä yhteys varroamäärään. Ota 
hunajat heti pois ja torju varroa tällai-
sesta yhteiskunnasta. Yhteiskunta ei 
näe seuraavaa kevättä ilman tehokasta 
torjuntaa.

Varroan vaivaamissa yhteiskunnis-
sa ilmenee helposti myös muita taute-
ja, ja siksi punkkimäärä on pidettävä 
kurissa. Torjuntoja ei voi kuitenkaan 
loputtomasti lisätä. Siksi peitettyjen 
kuhnuritoukkien poistaminen kesäl-
lä, erityisesti alkukesästä, on tehokas 
keino alentaa kehittyvien talvimehi-
läisten tautipainetta. Kalkkisikiö ja 
toukkamätä voivat vaivata yhteiskun-
tia jossain määrin erityisesti keväällä. 
Molempien ensisijainen hoito on pi-
tää yhteiskunta vahvana, punkkimää-
rä hyvin pienenä ja uusia kakustoa ah-
kerasti. Myöhäissyksyn varroantorjun-
ta ja tieto pesään jäävistä punkeista on 
oleellisen tärkeä.

Esikotelomätä yleinen, mutta 
helppo saneerata pois

Esikotelomätä on yleinen tauti, kun 
tarkastellaan sen aiheuttajan Paeni-
bacillus larvaen itiöiden esiintymistä. 
Epilobee-tutkimuksen (2012–2014) 

VARROAN TORJUNTA 
ELOKUUSSA
Kaikissa torjuntatavoissa:

• sulje verkkopohja
• lentoaukko 15 cm2

• aloita torjunta illalla

Torjunta-aika: Hunajan korjuun 
ja ensimmäisen ruoka-an-
noksen jälkeen. Ei helteellä 
(lämpötila yli +25 astetta).

 Tee torjunta yhtä aikaa naa-
puritarhaajan kanssa!

 Estä näin mahdollinen ryös-
tön kautta tapahtuva takai-
sinsaastunta.

Torjunnan kesto: Muurahaishap-
potorjunnat kaksi viikkoa, 
paitsi muurahaishappo pis-
tekäsittelynä 4 x kolmen päi-
vän välein, Tymol-tyyny noin 
3 viikkoa.

Varoitus: Käytä happoa ja tymolia 
annostellessasi suojakäsinei-
tä ja suojalaseja. Toimi hyvin 
ilmastoidussa tilassa tai ul-
kona. Varo happoroiskeita!

(1) Testaa ensin imukyky vedellä. Annostele happo pussin sisällä olevaan liinaan. Aseta liina kehien päälle takaosaan ja 
vedä noin 3 cm liinaa ulos pussista. Lämpimällä hieman vähemmän, kylmällä hieman enemmän. Seuraa haihtumista vaa’an 
avulla. Tavoite 1-os 10–12 g/vrk, 2-os 12–15 g/vrk

(2) VARO: Älä tiputa muurahaishappoa mehiläisten päälle!
Muurahaishapon täytyy olla imeytynyt liinaan niin, että liina on kostea. Happoa ei kuitenkaan saa valua.

(3) Huom! Ilmaa raskaampana happo laskeutuu alaspäin, joten altapäin haihdutettaessa teho on erittäin riippuvainen 
ulkoilman lämpötilasta.

Sadon loppuessa samalla 
tarhalla oleva jaoke joutuu 
helposti ryöstön kohteeksi. 
Lentoaukon edessä oleva 
tunneli voi estää ryöstön. 

Aloita ruokinta yhtä ai-
kaa tarhan kaikilla yhteis-
kunnilla ja pidä yhteiskun-
nat tasavahvuisina. Ryöste-
ly alkaa helposti heti sadon-
tulon loppuessa, koska yh-
teiskunnissa on vielä paljon 
kesämehiläisiä ja lentosäät 
ovat hyvät. Jos joku yhteis-
kunta ottaa enemmän ruo-
kaa kuin toiset, kannattaa 
varmistaa, että kysymykses-
sä ei ole ryöstö, jossa taudit 
leviävät ja ryöstettävä yh-
teiskunta heikkenee tai jopa 
menetetään emo.

mukaan kliinisessä muodossa eli sai-
raina toukkina tautia esiintyy suun-
nilleen yhtä paljon kuin muissakin 
Euroopan maissa. Itiöiden esiintymi-
sen seuranta onkin oleellisen tärkeää, 
jotta saneerauksen voisi tehdä hyvissä 
ajoin ennen kliinisiä oireita. Saneera-
us onnistuu hyvin, kun yhteiskunta on 
vielä vahva ja terve.

Suomessa esikotelomätäbaktee-
rin itiöt analysoidaan hunajanäyttees-
tä, joten näytteenotto on helppoa ja 
edullista. Saneerauskaan ei ole vai-
keaa, mutta se tulee tehdä keväällä 
voikukan kukinnan aikaan tai aina-
kin hyvissä ajoin kesällä talvehtimi-
sen turvaamiseksi. Myytävistä ja os-
tetuista pesistä kannattaa aina analy-
soida itiöt, jotta tautia ei levitä huoli-
mattomuuttaan ja aivan turhaan. Ah-
venanmaan mehiläistarhaajat ovat tä-
nä kesänä ottaneet runsaasti esikote-
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Torjuntavaihtoehto
+ tarvikkeet

2-os 2-os1-os3-os Ohje
FarrarFarrar Langstroth Langstroth

Tymol-tyyny
+ korotuskehys 
(n. 1–2 cm)

• aseta tyyny ylimmän osas-
ton kehälistojen päälle, 
keskelle pesän takaosaa

17 g 2 x 12 g 12 g 2 x 12 g

Muurahaishappo-liina
+ korotuskehys (n. 2 cm)
(65 %:sta muurahaishap-
poa + keittiöliina, joka 
imee 150 ml nestettä) (1)

Muurahaishappo 
Apidea-levy (3)
+ korotuskehys

Muurahaishappo 
pistekäsittelynä
65 %:sta muurahais-
happoa + keittiöliina, 
joka imee 25–40 ml 
nestettä, esim. paksu 
wettex-liinan pala.

• aseta liina kehien päälle
 (liina noin 15 cm x 15 cm)
• lisää esim. sulkuristikon 

kehikko, jotta hapolla on 
haihtumistilaa (2)

• aseta levy kehien päälle 
aukot alaspäin

•  tuotteen ohjeen mukainen 
haihdutuspinta-ala

• imeytä muurahaishappo 
(65 %) keittiöliinaan 

 (n. 7–10 cm x 15 cm)
• aseta liinapala kehien 

päälle pesän keskelle 
takaosaan.

120 ml 
pussi

150 ml 
pussi

120 ml 
pussi

150 ml 
pussi

120 ml 150 ml 120 ml 150 ml

25 ml / 
kerta-annos
4 x 3 päivän 
välein

40 ml / 
kerta-annos
4 x 3 päivän 
välein

25 ml /
kerta-annos
4 x 3 päivän 
välein

40 ml / 
kerta-annos
4 x 3 päivän 
välein

Taulukko 1 ERI VAIHTOEHDOT VARROANTORJUNNASSA ELOKUUSSA
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● Satokauden 2020 laatumäärityksissä oli mukana 150 kotimaista hunajanäytettä.

● Näytteiden keskimääräinen kosteuspitoisuus oli 16,5 prosenttia, mikä on 0,4 
prosenttiyksikköä enemmän kuin kesän 2019 näytteissä. Arvojen vaihteluväli 
oli 14,5–19,1 prosenttia. Kosteudeltaan 19,1 prosentin näytteitä oli kolme kap-
paletta. Näistä yksi oli kanervahunajaa, jolle sallitaan Hyvää Suomesta -merkkiä 
käytettäessä 20 prosentin kosteuspitoisuus ja hunajadirektiivissä 23 prosentin 
kosteus. Muissa kahdessa näytteessä kosteus oli Hyvää Suomesta -merkin 
vaatimuksiin nähden liian korkea. Lisäksi viiden näytteen kosteuspitoisuus oli 
18–19 prosenttia, kun kosteuspitoisuuden tulisi olla 16,5–17,5 prosenttia.

●  HMF:n keskiarvo oli 6,0 mg/kg, mikä on 2,0 mg:aa suurempi kuin edellisvuonna. 
Yhden näytteen arvo (74,9 mg/kg) ylitti EU:n hunajadirektiivin salliman rajan 
eli 40 mg/kg. Lisäksi peräti 12 näytteen pitoisuus oli 15–40 mg/kg, kun kesän 
2019 näytteissä oli vain kuusi näytettä, joiden HMF-pitoisuus ylitti 15 mg/kg. 
Laatuhunajan eli Hyvää Suomesta -merkin kriteerit täyttävän hunajan HMF-
pitoisuus saa olla enintään 15 mg/kg. HUOM! Mikäli näytteen HMF-arvo oli 
pienin mahdollinen eli alle 1, keskiarvon laskennassa käytettiin arvoa 1. Tällaisia 
näytteitä oli 23 kappaletta.

● Invertaasin keskiarvo oli 134,3 yksikköä, ja arvot vaihtelivat 13,8:n ja 305:n 
välillä. Vuoteen 2019 verrattuna keskiarvo oli huomattavasti alhaisempi, sillä 
tuolloin keskiarvo oli 156,4 yksikköä. Kahden näytteen arvo jäi alle 35 yksikön 
(13,8 ja 31,2 yksikköä), mikä on yleensä merkki kovasta lämpökäsittelystä.

● Näytteiden sähkönjohtavuus oli keskimäärin 352 µS/cm ja arvojen vaihteluväli 
137–1530. Keskimääräinen sähkönjohtavuus oli suurempi kuin vuonna 2019 
(326 µS/cm). Kukkaishunajan sähkönjohtavuus on kanervahunajaa lukuun ot-
tamatta yleensä alle 800 µS/cm. Näytteistä ei löytynyt isoja määriä mesikaste-
merkkejä, jotka voisivat selittää korkeahkoja johtavuuslukuja. Lukujen taustalla 
voi kuitenkin olla myös lehmuksesta, tattarista, kanervasta, puolukasta tai suolta 
kerätty mesi.

Talvella 2019–2020 Kainuu, Koil-
lismaa ja Lappi olivat korkeiden 
nietosten peitossa. Muualla Suomessa 
lumipeitteeseen tottuneet mehiläis-
pesät talvehtivat lähes lumettomassa 
maisemassa.

Leudon talven jälkeen huhtikuus-
sa ja toukokuun alkupuolella oli to-
della kylmää. Pajut aloittivat ku-
kinnan, mutta mehiläiset eivät aluk-
si päässeet keruulennoille kylmän ja 
tuulisen sään vuoksi. Se näkyi myös 
toukokuun alkupuolen vaakapesätie-
doista.

Alkukesä viritti 
sato-odotukset korkealle

Toukokuun 20. päivän jälkeen säässä 
tapahtui käänne ja siirryttiin läm-
pimään ajanjaksoon, joka muuttui 
helteeksi kesäkuun alkupuolella. 
Kylmien kevätsäiden vuoksi monen 
kevätkasvin kukinta oli myöhästynyt 
ja hellerintaman tullessa puolestaan 
alkukesän kasvien kukinta aikaistui. 
Sen seurauksena suuri määrä kasveja 
kukki samaan aikaan.

Hedelmäpuiden kukkasilmut oli-
vat selvinneet hyvin leudon talven an-
siosta, ja hedelmäpuiden kukinta oli 
todella runsasta. Hunajien siitepöly-
näytteissä esiintyikin tavallista enem-
män Prunus-kasviryhmän siitepölyjä.

Huh hellettä kesäkuussa ja  runsaita vesisateita heinäkuussa

Kylmän kevään 2020 jälkeen alkukesän lämpö sai kasvustot 
kukkimaan runsaina ja yhtäaikaisesti. Erityisesti hedelmäpuil-
la oli mainio kukinta. Loppukesän sateet kuitenkin haittasivat 
sadonkeruuta, ja mehiläiset joutuivat monin paikoin syömään 
varastojaan.

Muutaman viime vuoden 
aikana kesällä on ollut pitkiä 
hellejaksoja, joiden ansiosta 
mehiläiset ovat päässeet 
keräämään mesikastetta. Ke-
sän 2020 hunajanäytteissä 
ei kuitenkaan ollut mukana 
varsinaisia mesikastehuna-
jia. Pieniä määriä mesikas-
temerkkejä löytyi useista 
hunajista.

Mehiläiset keräsivät hyvin satoa 
vadelmasta, vaikka helteisen sään 
vuoksi maasto oli erittäin kuivaa. Va-
delman kukinta-aika oli kuitenkin ly-
hyt, samoin kuin edellisinä kesinä 
2018 ja 2019. Kasvien runsas kukinta 
ja hyvät lentosäät innostivat mehiläi-
siä keräämään kesäkuun aikana satoa 
niin runsaasti, että monella tarhaajalla 
alkoi olla pulaa kalustosta ja uutta ka-
lustoa rakennettiin kiivaasti. Oli odo-
tettavissa huippusato.

Sateet huuhtoivat 
huippusadon mennessään

Kesä-heinäkuun vaihteessa Päiviö-
niminen myrskymatala lopetti helteet. 
Se kulki Suomen yli koko pituudel-
taan lännestä itään ja aloitti sadekau-
den. Monella alueella horsman kukin-
ta meni ohi heinäkuun vesisateissa.

Kevätrypsi ja -rapsi kärsivät ke-
sällä 2020 kevään kylmistä säistä se-
kä runsaista tuholaismääristä. Kukin-
ta-aikaan heinäkuussa oli myös usein 
iltapäiväkuuroja, jotka kastelivat kuk-
kivia kasvustoja ja hankaloittivat me-
hiläisten medenkeruuta. Heinäkuu oli 
kokonaisuutena erittäin sateinen, ja 
mehiläiset kuluttivat pesään kerättyjä 
hunajavarastoja. Huippusato suli hei-
näkuun sateisiin.

Tarja Ollikka

Hunajanäytteiden laboratoriotuloksia 2020

Eeva-Liisa Korpela, teksti ja diagrammi

Medellisten kasvien siitepölyt / kesä 2020

Medellisten kasvien siitepölyt / kesä 2020
Rosaceae (ruusukasvit, mm. vadelma)

Salix (pajut)

Trifolium repens/hybridum (valko/alsikeapila)

Brassicaceae (ristikukkaiset, kuten rypsi)

Trifolium pratense (puna-apila)

Apiaceae (sarjakukkaiskasvit, kuten koiranputki)

Myosotis (lemmikit)

Lathyrus/Vicia/Pisum (nätkelmät/virnat/herneet)

Prunus (tuomet,luumut, kirsikat)

Vaccinium-ryhmä (mustikka, puolukka jne.)

Muut

Medellisten kasvien siitepölyt / kesä 2020
Rosaceae (ruusukasvit, mm. vadelma)

Salix (pajut)

Trifolium repens/hybridum (valko/alsikeapila)

Brassicaceae (ristikukkaiset, kuten rypsi)

Trifolium pratense (puna-apila)

Apiaceae (sarjakukkaiskasvit, kuten koiranputki)

Myosotis (lemmikit)

Lathyrus/Vicia/Pisum (nätkelmät/virnat/herneet)

Prunus (tuomet,luumut, kirsikat)

Vaccinium-ryhmä (mustikka, puolukka jne.)

Muut

Medellisten kasvien siitepölyjakauma kaikissa näytteissä (vakiomenetelmällä tehty 
hiukkasten laskenta). Laskettuja siitepölyhiukkasia oli kaikkiaan 39 463 kappalet-
ta, ja kuvassa on esitetty kymmenen runsainta lajia tai lajiryhmää. Muut-ryhmään 
sisältyy 55 eri kasvilajia tai lajiryhmää.

Hunajan siitepölymäärityksissä medet-
tömien kasvien  kärkisijaa pitää mesi-
angervo. Sen siitepölyä oli yli puolet 
lasketuista siitepölyistä. Seuraavaksi 
eniten oli lupiinia.
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lomätämätänäytteitä, ja suunnitelma-
na on saneerata Ahvenanmaa esikote-
lomätävapaaksi.

Loppukesän alhainen varroataso 
varmistaa talvehtimista

Varroantorjunnan aika on nyt elo-
kuussa. Hellepäivät hankaloittavat 
torjuntaa muurahaishapolla ja ty-
molilla, ja siksi tutkitaan vaihtoeh-
toisia torjuntakeinoja. Kuhnureiden 
poisto ja sikiökatkokset ovat hyviä 
hoitoteknisiä toimenpiteitä. Kesän 
hoitotekniikalla voidaankin siirtää 
punkkimäärän kasvun huippua juu-
ri sen verran, että talvimehiläisten 
kehittyminen punkittomina tai vä-
häisessä punkkipaineessa onnistuu. 
Myös oksaalihapon käyttöä erilaisilla 
menetelmillä kehitellään. Oksaalihap-
po tehoaa kuitenkin vain aikuisissa 
mehiläisissä oleviin punkkeihin, ja 
sen vaikutukset varsinkin avotoukkiin 
ovat tutkimuksen kohteena.

Talvehtimisen kannalta ratkaise-
van tärkeää on vahva yhteiskunta, jo-
ka saavutetaan, kun punkit eivät ole 
heikentämässä kehittyviä talvimehi-
läisiä. Mehiläismäärän ja erityisesti 
sikiöiden määrän on oltava elokuun 
alussa riittävä. Hunajasadon korjuun 
aikaan kesämehiläiset ovat vielä elos-
sa ja vaikeuttavat arviointia. Yhteis-
kunnan vahvuus arvioidaan ensisijai-
sesti sikiöinnin mukaan.

Talvitappioiden alentaminen sie-
dettävälle, alle 10 prosentin tasolle 
vaatii kaikilta tarhaajilta hyviä hoito-
tapoja. Suunta on nyt oikea, kun tap-
piot olivat 15,6 prosenttia, joista hei-
kentyneitä yhteiskuntia 5,1 prosenttia. 
Varroattomalla Ahvenanmaalla tap-
piot olivat selkeästi Manner-Suomea 
alhaisemmat: 10,3 prosenttia, joista 
suurin osa (7,9 %) heikentyneitä yh-
teiskuntia. Alhaisiin lukemiin pääs-
tään, kun varroamäärä pidetään al-
haisena ja yhdistetään heikot yhteis-
kunnat viimeistään ruokinnan aikana.

Euroopassa talvitappiot ovat ol-
leet yleisesti 15 prosentin molem-
min puolin, mutta äskettäin julkais-
tujen tulosten mukaan USA:n tappiot 
ovat edelleen noin 50 prosentin tuntu-
massa (45,5 %, huhtikuu 2020–huh-
tikuu 2021). Pitkäaikainen keskiarvo 
USA:ssa on 39,4 prosenttia. (Lähde: 
phys.org/news/2021-06-beekeepers-
high-colony-loss.html)
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Vuosittainen SML:n COLOSS-inter-
netkysely vahvisti tarhaajien kanssa 
keskusteluissa muodostuneen ennak-
kokäsityksen: talvitappiot kaudella 
2020–2021 olivat selkeästi edellistä 
talvea pienemmät eli 15,6 prosenttia. 
Edellisenä talvena tappioluvut olivat 
30 prosentin tuntumassa. Suomen 
pitkäaikainen talvitappioiden keski-
arvo on noin 15 prosenttia.

Jos lasketaan pelkästään kuolleet 
yhteiskunnat, kuhnurimunijapesät, 
täysin emottomat pesät sekä erilaisis-
ta ympäröivän luonnon aiheuttamis-
ta syistä kuolleet yhteiskunnat, tappi-
ot olivat 10,5 prosenttia. Heikentynei-
tä yhteiskuntia, joista ei ehdi kehittyä 
satoa tuottavaa yksikköä, oli 5,1 pro-
senttia. Ne nostavat kokonaistappiot 
15,6 prosenttiin.

Varroa suurin syy 
pesien heikentymiseen

Syitä yhteiskunnan heikentymiseen 
on monia. Varmasti suurin haaste on 
varroa ja sen aiheuttamat ongelmat, 

Manner-Suomessa talvitappiot keskimääräiset 
– Ahvenanmaalla tappioluvut selvästi tavallista pienemmät

Kun heikentyneet yhteiskunnat lasketaan mukaan, 
Manner-Suomen talvitappiot olivat reilut 15 prosenttia 
eli pitkäaikaisen keskiarvon tasolla. Ahvenanmaalla 
selvittiin 10,3 prosentin menetyksillä.

kuten mehiläisten lyhentynyt ikä ja 
vastustuskyvyn heikkeneminen sekä 
virusten aiheuttamat taudit. Yksi suu-
ri riskitekijä, joka keskusteluissa tulee 
esille, on liian heikkojen yhteiskun-
tien talveuttaminen. Vuoden 2018–
2019 kyselyn tuloksissa heikentyneitä 
yhteiskuntia oli 10 prosenttia, mikä 
nosti tuolloin tappiolukuja. Reilun 
kymmenen vuoden seurantajakson 
aikana edellisvuotisen kaltaisia lähes 
30 prosentin tappiovuosia on ollut 
muutama.

Varroantorjunnan tärkeyttä ja 
tarkkuutta ei pidä väheksyä. Ei myös-
kään alueellisen torjunnan suunnit-
telua tiheän mehiläistarhauksen alu-
eella. Mehiläishoitaja hoitaa omia yh-
teiskuntiaan, mutta vaikuttaa myös 
naapuritarhaajan mehiläisten hyvin-
vointiin. Suuret tappiovuodet pysäyt-
tävät ja säikäyttävät tarhaajan, ja sa-
malla karsivat heikoimmat yhteiskun-
nat pois. Toivottavasti ne myös saa-
vat tarhaajat valppaaksi varroantor-
junnan kanssa ja talveuttamaan vain 
vahvoja yhteiskuntia.

Suomessa Pohjolan 
pienimmät tappiot

Pohjoismaiden ja Baltian maiden 
neuvojien kesken jaetaan aktiivisesti 
tietoa niin talvitappioista kuin muis-
takin ajankohtaisista mehiläishoidon 
kysymyksistä. Kuvassa 1 näkyy tämän 
vuoden tappioista tehty kuvaaja, joka 
valmistuu aina lähes välittömästi, kun 
laskenta on tehty. Suurimmat mene-
tykset koettiin Tanskassa ja Liettuas-
sa. Yhteiskuntia ei kuitenkaan kuollut 
Tanskassa niin paljon kuin ennakkoon 
pelättiin. Norjassa tappiot ovat lähes 
aina pienimmät, mutta nyt vähiten 
yhteiskuntia menetettiin Suomessa.

Ahvenanmaa on varroapunkitto-
mana alueena eritelty omaksi alueek-
seen, koska varroan vaikutus näkyy 
tappioissa selkeästi. Ahvenanmaan 
tappiot ovat joka vuosi selkeästi pie-
nemmät kuin Manner-Suomessa. Tä-
nä vuonna tappiot olivat todella vä-
häiset eli vain 2,4 prosenttia, kun las-
ketaan vain kuolleet yhteiskunnat. 
Heikentyneitä yhteiskuntia oli kuiten-
kin Ahvenanmaalla nyt poikkeukselli-
sen paljon, 7,9 prosenttia, ja se nos-
ti kokonaistappiot 10,3 prosenttiin.

Maritta Martikkala

Pohjoismaiden ja Baltian maiden talvitap-
piot olivat Norjaa lukuun ottamatta selke-
ästi alhaisemmat kuin vuosi sitten. Suomen 
talvitappioihin luetaan myös heikentyneet 
yhteiskunnat – 5,1 % Manner-Suomessa 
ja 7,9 % Ahvenanmaalla – joten kokonais-
tappioprosentit ovat 15,6 ja 10,3. Muiden 
maiden heikentyneiden yhteiskuntien mää-
rästä ei ole tietoa käytettävissä. 

Kuvaaja on tehty yhteistyössä seuraa-
vien COLOSS-talvitappioseurantaryhmän 
jäsenten kanssa: Ole Kilpinen ja Flemming 
Vejsnæs, Tanska; Luis Cadahia-Lorenzo, 
Norja; Björn Gustavsson ja Preben Kristi-
ansen, Ruotsi; Aivar Raudmets, Viro; Val-
ters Brusbardis, Latvia; Laima Blažytė, 
Liettua ja Maritta Martikkala, Suomi.
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Kuva 1

Hunajien aromit haltuun
Italialaisten kouluttajien johdolla toteutettu 
hunajan aistinvaraisen arvioinnin koulutus oli 
kiinnostava kurkistus alaan, joka ei Suomessa 
ole vielä kovin tuttu.

Hunajan aistinvaraisen arvioinnin 
koulutus kokosi kesäkuun lopulla 
vajaat 60 tarhaajaa kuuntelemaan 
Raffele Dall’Olion ja Gian Luigi 
Marcazzanin luentoa aiheesta. Noin 
40 jatkoi sen jälkeen vielä työpajassa, 
jossa arvioitiin yhdessä suomalaisten 
lajihunajien ominaisuuksia.

Koulutuksen aluksi Raffaele 
Dall’Olio korosti, että on tärkeää teh-
dä ero maistelun ja aistinvaraisen ar-
vioinnin välille. ”Maistelussa voidaan 
esimerkiksi kysyä kuluttajalta, pitää-
kö hän tietystä tuotteesta. Arvioin-
nissa puolestaan pyritään kuvaamaan 
tuotteen piirteet tai erottelemaan tuot-
teita toisistaan selvittämällä analyyt-
tisesti, miksi vaikkapa maku tai sen 
kesto aistitaan erilaisena.”

Ammattimaisessa aistinvaraisessa 
arvioinnissa käytetään asiantuntijoista 
koostuvaa paneelia, jossa kukin jäsen 
työskentelee yksin laboratorio-olois-
sa. Näin tutkimukset ovat toistetta-
vissa ja menetelmä tieteellisesti päte-
vä. Hunajan lisäksi aistinvaraista ar-
viointia tehdään Italiassa esimerkiksi 
suklaalle ja alkoholijuomille.

Hunajasta 
lajihunajaksi

Aistinvaraista arviointia so-
velletaan toki kaikenlaisten 
hunajien arviointiin, mutta aivan 
erityisesti lajihunajiin. Italiassa 
lajihunajien määrittelyyn on satsattu 
paljon, sillä niiden avulla voidaan 
lisätä hunajan menekkiä ja taloudel-
lista arvoa – ja tuoda tarhaukseen 
uteliasta iloa. Mehiläishoitajille ope-
tetaankin hoitotekniikkaa lajihunajien 
tuottamista varten, ja maassa on kar-
toitettu lajihunajien tuotantoalueita 
ja tehty hunajien kemiallisia analyy-
seja ja siitepölytutkimuksia jo yli 30 
vuotta.

Gian Luigi Marcazzan toteaa, et-
tä lajihunajan määrittely alkaa nimen-
omaan tuotantoalueiden tunnistami-
sesta. Niiltä kerätystä suuresta näy-
temäärästä luodaan tyypillisten piir-
teiden avulla lajihunajan perusprofii-
li. Nyt Italiasta on määritelty 22 hu-
najatyyppiä.

”Tietyn lajihunajan tunnusomais-
ten piirteiden – eli aistinvaraisten, fy-

sikaalis-kemiallisten ja mikroskoop-
pisten ominaisuuksien – tulee olla lä-
hes samat. Hunajaa ei tuoteta tunne-
lissa, jossa kasvaa vain tiettyä alku-
peräkasvia, vaan hunaja syntyy luon-
nossa. Tutkimme siis puhtainta mah-
dollista lajihunajaa useista näytteistä, 
ja siten opimme luonnehtimaan sen”, 
Marcazzan kuvailee.

Erehdyksiä sattuu

Lajihunajia tutkii Italiassa CREA eli 
kansallinen maatalouden ja ruuan tut-
kimuskeskus, jossa Gian Luigi Mar-
cazzan työskentelee. Hän kertoo, että 
kokeneet tarhaajat yleensä tietävät, 
mitä heidän tarhausalueensa tarjoaa 
ja miten tarhaustoimet tulee ajoittaa, 
jotta lajihunajaa voi saada. Tuoreet 
mehiläishoitajat sen sijaan erehtyvät 
useammin.

”Erään tarhaajan oli tarkoitus tuot-
taa auringonkukkahunajaa, ja hän vei 
pesänsä sadan hehtaarin suuruisen au-
ringonkukkaviljelmän laidalle. Mehi-
läiset kuitenkin kävivät medenhaus-
sa 500 metrin päässä olevalla neljän 
hehtaarin laventeliviljelmällä, ja tu-
loksena oli laventelihunajaa.”

Makupyörä arvioinnin apuna

Aistinvaraista arviota tehdessä huna-
jista arvioidaan ulkonäkö, tuoksu, 
maku ja rakenne – tässä järjestykses-
sä. Ulkonäöstä arvioidaan esimerkiksi 
väri, kiinteys ja läpinäkyvyys. Tuok-
susta tutkitaan ensin voimakkuus ja Lajihunajatuotannossa on tärkeää ensin kartoittaa tuotantoalue. 
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Hunajasta vapautuu aromiaineita, 
kun sitä pyöritellään lasissa.
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Suomen oloihin sopeutuneiden mehiläiskantojen jalostus-
työ lepää kotimaisten emonkasvattajien harteilla. Emon-
kasvattajat tuottavat sisarussarjoja jalostusarvostelijoina 
toimiville havaintotarhaajille, jotka toimittavat arvoste-
lutiedot edelleen SML:lle. Niistä kootaan BeeBreed.EU-
järjestelmään tietoja, joiden avulla lasketaan emolinjojen 
emojen jalostusarvoja. Työ on pitkäjänteistä. Kun tietoja 
lopulta on monen sukupolven ajalta, niistä syntyy arvokas 
tietokanta, jota tarhaajat voivat hyödyntää.

Jalostus edellyttää toimivia paritustarhoja

Emolinjojen jalostaminen ei onnistu ilman hyviä ja toimi-
via paritustarhoja. Emolinjojen hallinta edellyttää myös 
kuhnurilinjojen hallintaa. Hyvä paritustarha on alue, jossa 
on 10–15 kilometrin säteellä vain emonkasvattajan ha-
luamaa emomateriaalia alueen mehiläistarhoilla. Varmin 
hallittava paritustarha perustetaan usein saareen. Mante-
reellakin tällainen alue voi kuitenkin toimia, jos tarhaajia 

Puhdasparitustarhoille tukea EU-ohjelmasta
Mehiläisten jalostaminen Suomen oloihin on vaativaa, pitkäjänteistä ja tärkeää työtä. 
Siksi kotimaista jalostustyötä tuetaan myös mehiläishoito-ohjelmasta.

on paritustarhan ympärillä vähän ja he ostavat emot alueen 
emonkasvattajalta. Ympäristön tarhaajilla on siis suuri vas-
tuu ja mahdollisuus vaikuttaa. Tukemalla emonkasvattajien 
työtä ja paritustarhojen toimintaa luomme mahdollisuuden 
kehittää Suomen mehiläishoitoa.

Tukisumma yhteensä 2 000 euroa

Paritustarhan perustaminen ja ylläpito edes lähes puhdas-
paritustarhana on vaativaa. Kuluvan EU-ohjelmakauden 
rahoituksesta oli mahdollisuus jakaa tukea puhdaspari-
tustarhoille yhteensä 2 000 euroa. Tukihakemuksia tuli 
kaikkiaan kolme, ja tuki myönnettiin lopulta kahdelle 
tarhaajalle: Markku Pöyhönen ja Joni Tiittanen saivat 
kumpikin 1 000 euroa puhdasparitustarhansa toiminnan 
kehittämiseen. Molempien paritustarhat ovat saaritarhoja. 
Tuen edellytyksenä oli, että emonkasvattaja sitoutuu tuot-
tamaan sisarusemosarjoja jalostusarvosteluun.

Maritta Martikkala

Hunajan aistinvaraista arviointia on toteutettu Italiassa jo 
yli 40 vuotta. Intohimosta asiaan kertoo hunajan aistin-
varaisen arvioinnin kansallinen rekisteri, joka perustettiin 
1988. Rekisterin jäseneksi päästäkseen tulee suorittaa 
kolme usean päivän mittaista koulutusta sekä läpäistä 
loppukoe. Koulutuksissa perehdytään muun muassa hu-
najan laatuun sekä lajihunajien ominaisuuksiin ja niiden 
erottamiseen monikukkahunajasta.

Rekisterissä on tällä hetkellä reilut 300 jäsentä. Heistä 
suurin osa on Italiasta, mutta rekisteriin on päässyt kiin-
nostuneita myös muualta Euroopasta ja Yhdysvalloista. 
Kiinnostusta on kasvattanut se, että Dall’Olio ja Marcaz-
zan alkoivat pitää arviointikoulutuksia englanniksi vuonna 
2016. ”Koulutusten tavoitteena on esimerkiksi havaita pi-
laantuneet tuotteet, tunnistaa hunajien kasvi- ja maantie-
teellinen alkuperä – sekä pitää hauskaa”, Dall’Olio kertoo.

Kouluttajilla hengästyttävät urat

Vaikka kouluttajat painottavat arvioinnissa myös haus-
kanpitoa, heillä on molemmilla takanaan varsin vakavasti 
otettava ura. Raffaele Dall’Olio on yli 20 vuotta mehiläis-
tutkimusta tehnyt tohtori. Tällä hetkellä hän työskentelee 
vapaana tutkijana, mehiläisalan kouluttajana ja konsulttina 
ja on mukana useissa kansainvälisissä tutkimushankkeis-
sa. Hänen erityisiä kiinnostuksen kohteitaan ovat hunaja 
ja emonkasvatus. Dall’Olio toimii myös hunajakilpailujen 
tuomarina sekä huolehtii 100 mehiläispesästään.

Gian Luigi Marcazzanilla on yli 25 vuoden kokemus hu-
najan arvioinnista. Hän työskentelee tutkijana ja hunajan 

Hunajan arvioinnin ammattilaiset Italiasta
Italiassa hunajan aistinvaraista arviointia on kehitetty määrätietoisesti, ja alan osaajille on oma 
rekisterinsä. Hunajatyöpajan pitäneet Raffaele Dall’Olio ja Gian Luigi Marcazzan ovat pitkän 
linjan tutkijoita ja hunajien arvioinnin ammattilaisia.

aistinvaraisen ja kemiallisen arvioinnin päällikkönä CREAs-
sa eli kansallisessa maatalouden ja ruuan tutkimuskeskuk-
sessa. Marcazzan on hunajan aistinvaraisen arvioinnin re-
kisterin johtaja ja Italian hunajaneuvoston aistinvaraisen 
arvioinnin ryhmän vetäjä. Maailmalla Marcazzan tunne-
taan Kansainvälisen hunajakomission hunajan aistinvarai-
sen arvioinnin ryhmän johtajana. Lisäksi hän työskentelee 
Dall’Olion tavoin kouluttajana, hunajakilpailujen tuomari-
na ja 40 pesän mehiläistarhaajana.

Italian kansallinen hunajan aistinvaraisten arvioijien rekis-
teri: www.albomiele.it
Euroopan yksikukkahunajien luonnehdinnat: Apidologie, 
vol 35, suppl 1, 2004. European unifloral honeys. doi.
org/10.1051/apido:2004060

Virpi Aaltonen

Raffaele Dall’Olio Gian Luigi Marcazzan

Arvioitavat hunajat: puolukka-, mesikaste-, hillasuon- ja horsmahunaja. 
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Makupyörän sisimmältä kehältä löy-
tyvät keskeiset aromit, ulompana on 
tarkempia sävyjä.

T.
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.

sitten aromit. Siinä hyvänä apuna on 
hunajan makupyörä. ”Se tarjoaa ylei-
sen luokituksen, jonka avulla koke-
mus on helpompi jakaa muiden kans-
sa”, Gian Luigi Marcazzan toteaa.

Makupyörän sisimmältä kehäl-
tä löytyvät keskeiset aromit, ulompa-
na on tarkempia sävyjä. ”Joissain ym-
pyröissä on lisäksi kolmas kehä, jossa 
on tapoihin ja perinteisiin liittyviä aro-
meja. Esimerkiksi ruokatottumustem-
me ja tuoksuihin liittyvän taustamme 
vuoksi aistimme eri maissa asioita eri 
tavalla”, Raffaele Dall’Olio huomaut-
taa. ”Kannattaa käyttää arvioidessaan 
myös erilaisia persoonallisia sanoja ja 
referenssejä, sillä henkilökohtainen 
viittaus auttaa yksilöimään hunajaa 
seuraavalla kertaa”, hän lisää.

Hunajasta maistetaan ensin pe-
rusmaut: makea, hapan, suolainen ja 
karvas. Sitten pohditaan maun inten-
siteettiä ja otetaan apuun henkilökoh-
taiset kuvaukset. Mietitään jälkima-
kua ja tunnistetaan myös vikoja, ku-
ten käyminen tai savun maku. Suus-
sa aistitaan lisäksi kemiallisia omi-
naisuuksia, kuten tulisuutta, lämpöä 
ja virkistävyyttä. Lopuksi tarkastel-
laan hunajan rakennetta: juoksevuut-
ta, kovuutta, kidekokoa ja kiteiden 
sulavuutta.

Maistamistekniikkaan kouluttajat 
antoivat vinkiksi, että hunajaa kan-
nattaa ottaa suuhun vain vähän ker-
rallaan ja antaa sen pysyä suussa hy-
vän aikaa. ”Huuhtokaa suuta vedellä 
näytteiden välissä tai ottakaa keksiä 

tai omenaa neutraloimaan suuta. Ja 
pitäkää hauskaa, älkää pelätkö epä-
onnistumista!”

Ja sitten arvioimaan!

Lopuksi siirryttiin koulutuksen haus-
kimpaan osuuteen: aistinvaraiseen 
arviointiin. SML:n oli lähettänyt 
kouluttajille arvioitavaksi neljä suo-
malaista lajihunajanäytettä: horsma-, 
puolukka-, hillasuon- ja mesikas-
tehunajat. Osallistujat saivat näistä 
näytteistä kukin kolme.

”Hunajat maistetaan miedoimmas-
ta voimakkaampaan. Se on aina mars-
sijärjestys”, Marcazzan totesi. Hors-
masta siis aloitettiin, ja allekirjoitta-
nut sai toimia ensimmäisenä arvioi-
jana. Ulkonäköä oli helppo arvioida: 
juokseva, hiukan samea, vaalean kel-
lertävä. Entä tuoksu? Voimakkuudel-
taan melko heikko, mutta aromeja oli 
horsmahunajan makeuden takaa vai-
kea tavoittaa. ”Hedelmäinen, ehkä 
hiukan kukkainen”, ehdotan. ”Läm-
min, oli meidän arviomme, mutta he-
delmäisyyttäkin tässä on”, kouluttajat 
toteavat. Muita tuoksuaromeja ovat 
manteli, vanilja ja vihreä kasvillisuus. 

Ilokseni Dall’Olio löytää tuoksusta 
nuorta viiniä, minkä minäkin aistin.

Mausta osaan ottaa kantaa lähin-
nä voimakkaaseen makeuteen. Kou-
luttajat aistivat myös mietoa happa-
muutta, vaniljaa ja hedelmäisen jäl-
kimaun. Maku on melko heikko, eikä 
säily suussa pitkään.

Tuoksussa nahkapuotia 
ja nescafe-jauhetta

Muista hunajista löytyy hauskoja aro-
meja. Puolukkahunajasta karamellia, 

marjahilloa, puumaisuutta ja nenän 
avaavaa kamferia. Hillasuonhunaja 
tulkittiin monitahoiseksi, ja siinä ha-
vaittiin muun muassa nahkaisuutta, 
karamellia, hedelmäisyyttä, paahtei-
suutta ja karamellisoitua inkivääriä. 
Mesikastehunajasta taas nousi esiin 
makeuden ohella happamuus ja lievä 
suolaisuus. Maussa oli lakritsia ja 
mallasta, tuoksussa rusinaa, viikuna-
hilloa ja nescafe-jauhetta(!).

Virpi Aaltonen
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Terveisiä 
pölyttäjäaiheisista kesätapahtumista

Maastoretkellä 
metsäpölyttäjien jäljillä

Luonnonhoito metsäpölyttäjien tuke-
na- eli Pölymetsä-hankkeen (2021–
2022) tavoite on nostaa metsäpölyttä-
jien vaaliminen osaksi talousmetsien 
luonnonhoitoa. Tapio Oy:n vetämä 
kehittämishanke kuuluu METSO-
ohjelmaan, joka on metsänomistajille 
suunnattu ja vapaaehtoisuuteen pe-
rustuva Etelä-Suomen metsien moni-
muotoisuuden toimintaohjelma.

Pölyttäjistä ei toistaiseksi ole juu-
rikaan puhuttu metsänhoidon käytän-
töjen yhteydessä eikä aihepiiriin liit-
tyvää tutkimustakaan ole juuri teh-
ty. Siksipä Pölymetsä-hanke järjesti 
4.6. maastoretkeilyn Hyrian opetus-
metsään Hyvinkäälle. Retkelle kut-
suttiin joukko pölyttäjäasiantuntijoi-
ta keskustelemaan aihepiiristä ja laa-
jentamaan Tapio Oy:ssä työskentele-
vien Lauri Saariston ja Sara Turu-
sen tietopohjaa.

Retkellä puhuttiin paljon sekä pö-
lyttäjien ravintokasveista että pesä-
paikoista. Lahopuun merkitystä ko-
rostettiin useaan otteeseen ― erityi-
sen tärkeitä ovat reuna-alueiden ja au-
rinkoisten paikkojen kelopuut. Myös 
ihmisen tekemät tekopökkelöt ovat 
oiva lisä pesäpaikkojen tarjontaan. 

lähetin työpajan 21 osallistujaa ret-
keilemään omaan lähiympäristöön-
sä ja pyysin heitä laittamaan valoku-
via ja kommentteja työpajan Fiilisvir-
taan. Näin kaikki pystyivät osallistu-
maan virtuaalisesti myös toistensa 
retkitunnelmiin. Itse vastailin retkien 
aikana osallistujien kysymyksiin hei-
dän kuvaamistaan hyönteisistä, kas-
veista ja potentiaalisista pölyttäjien 
pesäpaikoista. Lopuksi vielä kokoon-
nuimme yhteiseen keskusteluun työ-
pajan Livetilaan, jossa olimme tapah-
tuman aloittaneet.

P.S. Etukäteismateriaaleihin si-
sältyi myös kolme YouTube-video-
ta, jotka olin kuvannut vantaalaisel-
la kukkaniityllä, metsässä Hyvinkääl-
lä ja omalla parvekkeellani. Kerroin 
niissä pölyttäjien havainnoinnista ja 
elinympäristövaatimuksista sekä an-
noin vinkkejä osallistujien omia ret-
kiä varten. Yllättävän käyttökelpois-
ta materiaalia saa ihan vain selfie-me-
netelmällä ja kännykkäkameralla ku-
vaamalla. Kannattaa rohkeasti yrittää! 
Luonnossa kuvatut videot kuitenkin 
kertovat enemmän kuin tuhat sanaa.

Virtuaalivierailu omenatarhalle 
ja mansikkatilalle

Kesäkuun lopussa oli Satoa ja laatua 
pölytyspalvelulla -hankkeen tilai-
suus, jossa käytiin virtuaalivierai-
lulla Lepaan puutarhaoppilaitoksen 
omenatarhalla ja pohjoissavolaisella 
luomumansikkatilalla. Mansikalla 
harmaahome on iso ongelma etenkin 
kosteina kesinä; kukinta-ajan kelit 
ratkaisevat. Viljelijän näkökulmasta 
PrestopMix-aineen lisääminen sujuu 
hyvin, kun on opetellut toimimaan 
rauhallisesti mehiläisten kanssa ja 
menemään pesille oikeaan aikaan eli 
varhain aamulla.

Sanni Toratti Verderalta sekä 
Wilhelmiina Kallio Biotus Oy:stä pi-
tivät yrityspuheenvuorot. Toratti muis-
tutti, että PrestopMixin levittämiseen 
käytettävä Vekotin tulee kiinnittää pe-
sään tiivisti, jotta mehiläiset kulkisivat 
jauheen yli pesästä lähtiessään ja me-
netelmä toimisi. Lisäksi hän vinkkasi, 
että jauhe kannattaa levittää riittävän 
ohueksi kerrokseksi, muutoin mehiläi-
set ryhtyvät siivouspuuhiin. 

Kallio puolestaan kertoi Vekotin-
mallien eroista ja pohti pölytyspalve-
lun järjestämistä. Uusi Vekotin 3.0 on 
turvallinen käyttää, sillä jauhealus-
ta laitetaan pesään sivulta päin. Mal-

Kesä on ollut vilkasta 
pölyttäjätilaisuuksien 
aikaa. Pölymetsä-hankkeen 
maastoretkellä pohdittiin 
pölyttäjien ravintokasveja ja 
pesäpaikkoja talousmetsissä. 
ULOS-tapahtumassa 
opettajat ja kasvattajat 
tutustuivat pölyttäjiin 
virtuaalityöpajassa. Salapöly-
hankkeen webinaarissa 
kuultiin kokemuksia ja vinkkejä 
kasvitautien biologisesta 
torjunnasta. Pölyttäjien asialla 
-seminaarissa Tuorlan tilalla 
puolestaan tutustuttiin muun 
muassa pölytyspalveluun.

li myös kestää hyvin sadetta, ja irro-
tettavia alustoja on kaksi. Jotkut asi-
akkaat ovat kokeneet ylimääräisen 
alustan turhaksi, toisten mielestä se 
taas on kätevä – esimerkiksi kosteas-
sa säässä kokkaroituneen aineen voi 
viedä sen avulla kuivumaan. 

Wilhelmiina Kallio myös muis-
tutti, että lentoaukkojen tulee aina ol-
la pölytettävään peltoon päin, ja että 
aineet ja tarvikkeet on hyvä hankkia 
hyvissä ajoin ennen kukinnan alkua. 

Tuorlassa keskustelemassa 
pölytyspalvelusta

Joukko viljelijöitä, mehiläistarhaajia 
ja hankeväkeä kokoontui pitkästä 
aikaa saman katon alle puhumaan 
pölyttäjistä 5.7. Kaarinan Tuorlaan. 
Pölyttäjien asialla -tilaisuudessa kuul-
tiin ensin asiantuntijapuheenvuoroja 
ja lähdettiin sitten Ammattiopisto Li-
vian maille katsomaan pölyttäjäystä-
vällisillä siemenseoksilla kylvettyjä 
kasvustoja sekä tutustumaan Veikko 

Niistä onkin parhaillaan käynnissä 
Luomuksen vetämä toinen METSO-
hanke TEKOPÖLY – Tekopökkelöi-
den hyödyt pölyttäjille ja monimuo-
toisuudelle. Paahteiset ja hiekkaiset 
maankohdat puolestaan ovat merkit-
täviä maapesijöille. Myös metsänkä-
sittelyn yhteydessä tapahtuva maan-
muokkaus saattaa olla hyödyllistä, 
joskin aiheesta puuttuu tutkimustietoa.

Kaiken kaikkiaan täysin sulkeu-
tuneessa metsässä esiintyy melko vä-
hän pölyttäjiä. Valoa ja lämpöä rakas-
tavat hyönteiset viihtyvät parhaiten 
metsäteiden reunamilla, pienillä auk-
kopaikoilla ja jopa avohakkuualueil-
la. Tässä mielessä pölyttäjien vaati-
mukset voivat olla vastakkaisia esi-
merkiksi vanhojen metsien asukkien 
kanssa, joista nekin monet ovat suo-
jelun tarpeessa. 

Toisaalta mustikka- ja puolukka-
kankailla on oma tärkeä osansa niin 
mehiläistarhauksessa kuin monimuo-
toisuuden vaalimisessa. Pölyttäjille 
tärkeimpiä metsäkasveja pohdittaessa 
nousivat esille raita, pihlaja, kanerva, 
vadelma, mustikka, puolukka, maito-
horsma, paatsama, maitikat ja kulta-
piisku. Puuston osalta toivottiin leh-
tipuusekoitusten yleistymistä ja kuk-
kivia puita maisemaan.

Mustalahden mehiläispesiin. 
Itse pidin avausesitelmän pölyttä-

jien tilanteesta ja elinympäristövaa-
timuksista Suomessa. SML:n riveis-
tä äänessä oli myös Nora Mäntysaa-
ri, joka kertoi pölytyspalvelun järjes-
tämisestä käytännössä. Konkreettiset 
laskelmat pölytyksen tuomasta sadon-
lisästä ja sitä kautta viljelijän tilipus-
sin karttumisesta ovat aina kiinnosta-
via ja herättävät keskustelua. Lisäksi 
Lotta Kaila kertoi kasvinsuojeluai-
neiden vaikutuksia koskevista tutki-
muksistaan ja Sakari Raiskio pölyt-
täjäystävällisistä viljelymenetelmistä 
ja kasvilajikevalinnoista.

Päivään oli yhdistetty myös Suo-
men ympäristökeskuksen vetämän 
PÖLYHYÖTY-hankkeen ja erityises-
ti sen osana pyörivän kimalaisseuran-
nan tiedotusretki, jossa Syken tutkija 
Janne Heliölä sekä kimalaisseuran-
taan osallistuva Kaiu Tamminen ker-
toivat seurannasta ja vastailivat medi-
an kysymyksiin. Asiasta uutisoi muun 
muassa Yle.

Pölyttäjätyöpaja 
ympäristökasvattajille

Opettajille ja muille kasvattajille 
suunnattu ulkona oppimisen suur-
tapahtuma ULOS-UT-OUT järjes-
tettiin tänä vuonna lähes kokonaan 
virtuaalisesti kesäkuun puolivälissä. 
Erilaisia työpajoja, luentoja, keskus-
teluja ja muita ohjelmanumeroita oli 
yhteensä lähes sata ja osallistujia yli 
400. Keskusteluissa oli mukana useita 
tunnettuja nimiä, kuten luontotoi-
mittaja Minna Pyykkö ja ympäris-
töahdistuksen tutkija Panu Pihkala. 
Viihdeosastolla ilahdutti etenkin Juk-
ka Takalon orkesterin livestriimattu 
kajakkikonsertti Pielisen rannalta.

Itse pidin tilaisuudessa puolen-
toista tunnin pituisen työpajan Pöri-
nää puutarhassa ja lähimetsässä. Työ-
pajan idea oli lähteä katsomaan omaa 
lähiympäristöään pölyttäjähyönteisen 
silmin siellä, missä itse kukin osallis-
tujista sattui olemaan. Olin antanut 
osallistujille etukäteen tutustuttavak-
si erilaisia hyödyllisiä materiaaleja ja 
nettilinkkejä sekä laatinut pölyttäjäai-
heisen tietovisan.

Työpajan aluksi kerroin lyhyes-
ti SML:stä ja itsestäni sekä kävin lä-
pi tietovisan oikeat vastaukset. Sitten 
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Tuorlan tilaisuuteen oli yhdistetty myös valtakunnallisen kimalaisseurannan 
mediaretki, jossa tutkija Janne Heliölä Suomen ympäristökeskuksesta (oikealla) 
kertoi seurannasta. 

Pölymetsä-hankkeen maastoretkeilyllä pohdittiin talousmetsien hoitokäytän-
töjä pölyttäjien näkökulmasta. Hakkuuaukeilla maanmuokkauksen voimak-
kuus, säästetty kasvillisuus ja aukean koko ovat tärkeitä tekijöitä. 

Pölyttäjien asialla -tilaisuudessa Tuorlassa tarkasteltiin pölyttäjiä miellyttäviä 
siemenseoksia. Kuvan paikalla kävi kova kuhina, ja liikkeellä oli sekä tarhame-
hiläisiä että eri kimalaislajeja.
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Jag var en ung student i Helsingfors 
våren 1980 som sökte in till agrikul-
turvetenskapliga fakulteten, men det 
gick inte vägen den gången. Jag var 
väldigt intresserad av trädgårdsodling 
och var helt säker på att det är där jag 
har min framtid. Mellanåret tillbrin-
gade jag på Överby trädgårdsskola. 
Inte heller andra gången kom jag 
in, men inte skall man ge sig så lätt. 
Efter ytterligare ett år det på forsk-
ningscentralen i Dickursby kom jag 
sedan in år 1982. (de här åren var det 
nämligen svårare att komma in till 
agro-forst än till medicin).

Under första året skulle man ta 
en massa olika grundkurser oberoen-
de vad man senare önskade fördju-
pa sig i. Det var då jag hamnade på 
en grundkurs i biodling som hölls av 
professor Anna-Lisa Varis. Efter det 
var jag såld. Då visste jag att efter att 
jag blir färdig så skall jag skaffa nå-
gra samhällen. 

Åren gick och jag tog alla bikurser 
som universitet erbjöd. Det enda som 
blev ogjort var en gradu, för den gjor-
de jag i allmän entomologi.

Vår biodling

Året 1987 kom de första samhälle-
na till oss. Då hade jag även under 
studietiden hittat min blivande man 
som jag gifte mig med sommaren 
1987, så vi startade med bina på hans 
hemgård. Den övertog vi sedan 1993 
och 1996 övergick vi till ekologisk 
odling. Bina blev dock konventionel-
la då vi bor så nära Tenala kyrkoby 
och grannarna odlade konventionellt.

Sedan gick det som det brukar gå 
för många. 2 samhällen blev snabbt 
flera, mängden skördad honung ökade 
kraftigt så släkt och vänner visste all-
tid vad de skulle få när vi kom besök.

Vem är den svenskspråkiga 
rådgivaren Camilla
Det kändes fint när Mirkka ringde mig en dag i maj och be-
rättade att man har beslutat välja mig till den nya svensksprå-
kiga rådgivaren. Nu skall jag berätta om hur det gick till när jag 
blev med bin.

Under Varis ledning fick man lära 
sig allting om bina, och praktiska öv-
ningar hade vi också men det som in-
te berättades så mycket om vad man 
gör med honungen efter att den var 
slungad och silad.

Standardhonungen som då på slu-
tet av 80- och 90-talet fanns på bu-
tikshyllan, var tyvärr ofta en plast-
burk, stenhård som cement, och om 
man mot förmodan fick ut något ur 
den så var det väldigt grovkornigt. In-
gen höjdare precis. Alltså tog vi tag i 
boken Allt om biodling av Åke Hans-
son. Innan internet var det biodlarens 
bibel om man kunde svenska, och det 
gjorde vi ju. Där stod det hur man be-
handlar honungen. Man skall röra den 
i ett svalt utrymme tills den just har 
kristalliserat färdigt. Då sätter man 
honungen på burk och får en ljus, 
mjuk och sammetslen honung. Alla 
älskade vår honung. Vi blev helt över-

väldigade över mottagandet vi fick på 
torg, marknader osv. Vi beslöt snabbt 
att brända oss. Gården som vi odlar 
heter Mellangård så det fick bli Mel-
langård Honung. Allting vi produce-
rade tog hela tiden slut långt innan 
följande års skörd ens var påtänkt. Vi 
fortsatte utöka mängden samhällen. 
Till slut hade vi 70 – 80 st samhällen 
i produktion.

På den tiden vi började med bin 
förpackades finsk honung för det 
mesta i plastburkar som vi upplevde 
som problematiska. De var inte åter-
vinningsbara och locket hade me-
ra att önska. Vi sneglade på hur man 
gör i Sverige och Tyskland. Där för-
packades honungen i snygga glasbur-
kar. Sagt och gjort, så skulle vi ock-
så göra. Vi hittade en sexkantig burk 
som just precis rymde 500 g honung. 
Vi designade vår egen etikett och så 
var vi i gång. Med åren lärde vi oss 
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att en del vill ha mera honung och an-
dra vill ha mindre mängd. Då tänkte 
vi att varför inte, så då införskaffade 
vi glasburkar som såg ut som glaskru-
kor. Av dem fanns det olika storlekar. 
Vi valde allt från 250 g till 700 g. Hör 
och häpna! Försäljningen ökade. Se-
dan sysslade vi också med smaksatt 
honung. Många människor som sa-
de att de inte tycker om honung tyck-
te ändå om de smaksatta och det gick 
inte länge innan även de började anv-
ända naturell honung. Därtill hade vi i 
vår bod honungskosmetika, mjukisbin 
som barnen tyckte om, egentillverka-
de bivaxljus och andra biprodukter.

Honungens Dag

Ganska fort märkte vi också att folk 
visste väldigt lite om ”blommor och 
bin”. De tror bara att honungen på 
något lustigt sätt kommer i burken. 
Då beslöt vi att börja arrangera Ho-
nungens Dag. Folk skulle få komma 
och titta på hur man slungar honung 
och delta i bisafari. En bisafari är att 
klä sig i en skyddsdräkt och under 
ledning av Stefan (min man) gå ut 
till bigården och titta in i ett samhälle. 
Hade man tur kunde man få se drott-
ningen och ville man ha ett stick så 
fick man det gratis. För övrigt kostade 
det ingenting att komma till oss. Up-
pe på vår gamla höskulle inredde vi 
Café La’gårdsvinden där man kunde 
dricka kaffe/te, äta en honungsbakelse 
eller våfflor med grädde och nyslun-
gad honung, ta ett glas honungslikör. 
I Tyskland hittade vi passande kaffe-
koppar och assietter med snyggt bi-
motiv. Honungens Dag anordnade vi 
i 10 års tid och den besöktes årligen 
av 500 – 800 personer. 

Under sommarmånaderna tog vi 
även emot grupper som fick höra på 
en 30 minuters föreläsning i lättsam 
ton och dricka kaffe med honungsba-
kelse. Innan gruppen for vidare be-
sökte de vår honungsbod som vi inrett 
intill honungsrummet. Några småroli-
ga anekdoter är då en ung kvinna rin-
ger och frågar om det passar att den 
blivande bruden får gå in om de ord-
nar möhippan hos oss. Jag förstod in-
genting, så jag frågade att vart skall 
hon gå in? I kupan såklart fick jag till 
svar. Månne hon hade gjort någonting 
annat på biologilektionen? En annan 
rolig historia är då en bestämd dam 
ringer mitt i vintern och undrar om 

hon kan få en burk honung. Jag bek-
lagade och sade att tyvärr är vår ho-
nung slut. Hon blev bestört och sa-
de att om jag ändå inte kunde göra ett 
undantag och burka en burk åt hen-
ne. Då måste jag förklara att mitt i 
vintern får man inte honung och att 
på kuporna finns det inte någon kran. 
(Nuförtiden finns även sådana ku-
por). Jag stod en gång på en marknad 
och det kom fram en herreman som 
undrade hur vår honung var så ljus. 
Jag förklarade långt och säkert oms-
tändligt för efter en knapp halvtimme 
sade han att han tror inte alls på vad 
jag säger utan vi har satt grädde i den 
och så gick han.

Annat smått och gott

Åren gick och jag var aktiv i Finlands 
Biodlares Förening r.f.. Jag var också 
ett antal år i styrelsen. Föreningen 
verkar över i princip hela södra Fin-
land, vilket i sig är en utmaning då 
som nu. Oberoende var man ordnar 
möten eller aktiviteter så har någon 
alltid lång väg. Jag var med och drog 
kurser, långa (400h) och korta, bara 
över ett veckoslut. Många kursdel-
tagare började faktiskt med bin och 
några håller fortfarande på. Det känns 
väldigt fint. Föreningens dåvarande 
ordförande Mia Bruce ringde mig 
(Mellangård Honung) en kväll år 
2003 och frågade om vi tar emot 
titeln Årets biodlare? Jag blev helt 
stum, för dels hade vi ju egentligen 
inte varit biodlare speciellt länge då, 
dels tyckte vi att vi håller väl på som 
alla andra, men kanske ändå inte. 

Klart vi tackade ja. Det var ju en he-
der och kändes väldigt fint att det vi 
gjorde hade uppmärksammats inom 
föreningen och förbundet. Sedan fick 
vi det inkommande året skriva i tid-
ningen Mehiläinen.

Bikupan kan fungera som ”Pekka 
Pouta”. Jag var i bigården och skötte 
bina i strålande solsken. Gick igen-
om kupa efter kupa. Normalt flyger 
det in och ut bin i vanlig ordning men 
plötsligt såg jag att det bara kom in 
bin. Nästan inga bin flög ut. Jag förs-
tod ingenting. Varför gör de nu så här. 
Jag tittade upp på en klarblå himmel. 
Skötte bina färdigt och for hem. 30 
minuter senare hällde det ner. De små 
djuren visste att regn är på kommande 
så alla sökte sig hemåt. Sedan tänkte 
jag att detta bara var ett tillfälle men 
det visade sig sedan genom åren att 
bina faktiskt förutspår vädret för det 
hände flera gånger.

Vi hade bin i 30 år och till slut 
kunde jag konstatera att varje sommar 
var olik den andra och att bina inte 
läst samma böcker som jag eller gått 
samma kurser som jag. Det gjorde än-
då alltid som de själva ville. Kunde 
bara konstatera till slut att bina klarar 
sig TROTS människan inte tack vare.

Jag har efter att vi fått vår utrust-
ning såld blivit en vanlig honungskon-
sument. Den egna honungen tar slut i 
sommar, vilket gör att jag får börja kö-
pa honung som en vanlig dödlig, men 
nu är jag ju med i gänget igen genom 
att få ge hoppeligen goda råd åt er.

Camilla Elf
Ivriga bisafaribesökare väntar på att få titta in i en kupa.

Mellangård Honung säljer honung på Ekenäs julmarkand.
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Tubettaja Roni Back mehiläistarhaajan töissä

Oli se aika jännää, kun Roni Backin auto kaarsi Kulmaloiden 
pihaan. Autosta tuli kuitenkin ulos yhtä mutkaton heppu kuin 
miltä Youtubessa näyttää. Ronin kuvaaja Daniel myöhästyi 
jonkin verran, ja odotellessa ehdittiin käydä läpi kuvausten 

ohella esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten arvosanat (Ronin paras aine oli 
matikka).

Sitten vain haalarit päälle ja hommiin. Ensin tutustuttiin mehiläisiin ja 
emonkasvatukseen Kulmaloiden kotitarhalla. Toiseksi kohteeksi valittiin 
Köhkörön ja Mahnalan tarhoista hauskemman niminen eli ensimmäinen. 
Hellepäivänä mehiläisiä hyöri ympärillä lieväksi stressiksi asti, mutta Ro-
ni selvisi töistä mainiosti: pesät tuli tarkastettua ja emo merkittyä. Huna-
jaakin maistettiin suoraan kennosta, ja sehän maistui, no hunajalta. ”Tätä 
ei taideta juuri käsitellä ennen myyntiä”, Daniel totesi osuvasti.

Lopuksi Roni ja hänen tyttöystävänsä Airi maistelivat lajihunajia ja 
yrittivät arvata, mistä kasvista ne ovat peräisin. Kilpailu oli haastava mutta 
epätasainen: Airi voitti 2–0. Ennen vieraiden lähtöä otettiin tietenkin vie-
lä runsaasti yhteiskuvia. Tubettaja ei selviä kaverikuvissa poseeraamatta 
edes mehiläistarhoilla.

Virpi Aaltonen, teksti ja kuvat

Roni Back - suomalaisten suosikkitubettaja

Roni Back on tällä hetkellä yksi suosituimmista suo-
malaisista tubettajista. Hänen Youtube-kanavallaan on 
yli 540 000 seuraajaa. Tubettajien videoita katselevat 
usein eniten lapset ja nuoret, mutta Backin seuraaja-
joukkoon mahtuu kaikenikäisiä. 

Humoristisesta kokeiluasenteestaan tuttu Back tekee 
monenlaista yhteistyötä yritysten ja organisaatioiden – 
nyt siis myös SML:n – kanssa. Idea yhteistyöstä tuli Mi-
ro Kulmalalta, kun nuorisotoimikunnassa pohdittiin, mi-
ten tavoittaa korona-aikana mahdollisimman hyvin nuo-
risoa ja jakaa heille mehiläis- ja pölyttäjätietoutta. Eikö-
hän se aika hyvin onnistunut! Lopputuloksen voi tarkas-
taa Youtubesta Roni Backin kanavalta.

Tubettajatähti Roni 
Back vieraili kesäkuussa 
Miro ja Aaro Kulmalan 
luona Hunajakulman 
mehiläistilalla 
Hämeenkyrössä. Backin 
Youtube-kanavalta selviää, 
miten mehiläishommat 
someammattilaiselta 
luonnistuivat.

Roni Back pääsi myös emonkasvatustöihin. 
Saa nähdä, millainen kuningatar Ronin 
papiljotilla suojaamasta ja nimeämästä 
Elisabeth III:sta tulee.

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

Mehiläisistä ja pölyttäjistä

Tehtävässä pääsee osallistumaan monipuolisesti mehi-
läisalan kehittämiseen, pölyttäjähyönteisten suojeluun 
ja alalla tehtävään tutkimukseen.

Tutkimusasiantuntijan vastuulle kuuluvat tutkimus- ja 
hankeyhteistyö, pölytyspalvelun edistäminen ja pölyttä-
jiin liittyvä yleinen neuvonta sekä havaintotarhaajaver-
koston koordinointi. Tutkimusasiantuntija myös ohjaa 
opinnäytetöitä ja erillisselvityksiä, kirjoittaa artikkeleita 
Mehiläinen-lehteen sekä järjestää erilaisia tilaisuuksia. 
Lisäksi tehtäviin kuuluvat toimistotyöt ja jäsenneuvonta 
tarpeen mukaan.

Tutkimusasiantuntijan toimenkuva on itsenäinen, 
mutta hän toimii kiinteässä yhteistyössä liiton muiden 
asiantuntijoiden kanssa. Tehtävän hoitaminen edellyttää 
tiivistä yhteistyötä myös viljelijäjärjestöjen, viranomaisten 
ja tutkijoiden kanssa. Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot 
ovat tärkeitä, sillä tehtävään kuuluu esiintymistä sekä lii-
ton järjestämissä että muissa tilaisuuksissa.

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva, täysipäiväi-
nen toimi (37,5h/viikko). Tehtävässä onnistuminen edel-
lyttää ylempää korkeakoulututkintoa, ja tutkijankoulutuk-
sesta on hyötyä tehtävän hoidossa. Kielitaitovaatimukse-
na on suomen ja englannin kielen hallinta, muu kielitaito, 
erityisesti ruotsi, katsotaan eduksi. Oma auto on oltava 
käytettävissä, sillä työ sisältää jonkin verran matkustamis-
ta. Töitä on satunnaisesti myös iltaisin ja viikonloppuisin. 
Työ alkaa syyskuun alussa tai mahdollisuuksien mukaan.

Työntekopaikka on SML:n toimisto osoitteessa Ullan-
linnankatu 1 A 3, Helsinki. Etätyöskentely on toisinaan 
myös mahdollista. Työehtosopimus on neuvonta-alan 
runkosopimus.

Tiedustelut puhelimitse 20.8. klo 9.00–12.00, 044 506 
3200 / Mirkka Aarrekorpi, toiminnanjohtaja, SML ry. 
Hakemukset palkkatoivomuksineen sähköpostitse: sml@
hunaja.net 25.8.2021 klo 16.00 mennessä. Aloitamme 
haastattelut jo hakuaikana.

Vantaalainen Lidl pölyttäjien puolesta
Lidlin myymälän ympäristö Vantaan Va-
paalassa näyttää hieman erilaiselta, kuin 
useimmat vastaavat tontit. Siellä ei näy sile-
äksi parturoitua nurmikkoa, vaan 75-metri-
nen lahopuusta rakennettu aita ja pölyttäjiä 
silmällä pitäen tehtyjä istutuksia. ”Ennen 
myymälän rakentamista vuonna 2018 alueel-
la tehtiin ekologinen kartoitus. Siinä selvisi, että 
tontin erityinen arvo on lahopuun suuri määrä. Rakennus-
vaiheessa lahopuu säilöttiin pressun alla ja siitä rakennet-
tiin lahopuuaita”, kertoo Lidlin vastuullisuusasiantuntija 
Jenni Hakkarainen.

Lahopuuaidassa viihtyvät pesimässä sekä pölyttäjät että 
linnut, ja pihamaalle kylvetyn siemenseoksen kukista aina-
kin ruiskukka, keltasauramo ja keltamaite ovat hyönteisten 
mieleen. Tontin alkuperäisiä puita säästettiin mahdollisuuk-
sien mukaan ja lajikirjoa täydennettiin istuttamalla neljää 
erilaista marjapensasta sekä kymmeniä puita, kuten kata-
jaa, tervaleppää, vaahteraa ja pähkinäpensaita.

”Vapaalan hanke oli onnistunut pilotti ― tämän vuoden 
alusta alkaen vastaava ekologinen kartoitus on tehty kaik-
kien Lidlin uusien myymälöiden tonteille ja luonnon mo-
nimuotoisuutta huomioivat toimet suunnitellaan kunkin 
tontin erityispiirteiden mukaan.”, Hakkarainen täydentää.

Mehiläiset koronakoirina
Hollannissa Wageningenin yliopiston ja startup-yritys 
InsectSensen tutkijat ovat hyödyntäneet ajankohtaisella 
tavalla mehiläisten erinomaista hajuaistia ja kouluttaneet 
niitä tunnistamaan COVID-19-viruksen. Koulutus eteni 
kuin kuuluisilla Pavlovin koirilla ikään: aina kun mehiläisille 
annettiin haisteltavaksi koronaviruksen infektoima kudos-
näyte, ne saivat myös sokeriliuosta palkkioksi. Koulutetut 
mehiläiset ryhtyivät ojentamaan kielensä muutaman 
sekunnin kuluessa pelkän infektoituneen näytteen hais-
taessaan. 

Asiasta uutisoi Wageningenin yliopisto verkkotiedot-
teessaan 3.5. Sen jälkeen uutinen on levinnyt maailmal-
la laajalti.

Vaakapesätarkkailijaksi?
Liitto on hankkinut uusia pesävaakoja havaintotarhaajia 
varten. Hankinta on rahoitettu kansallisen, EU-osara-
hoitteisen mehiläishoito-ohjelman budjetista. Mikäli olet 
kiinnostunut ja valmis tallentamaan punnitustulokset 
säännöllisesti SML:n seurantaan (osoitteessa vaakapesa.
fi), ota yhteyttä SML:n tutkimusasiantuntija Eeva-Liisa Kor-
pelaan: eeva-liisa.korpela@hunaja.net. Vaa´an käyttö on 
ilmaista ja SML kustantaa tekstiviestien avulla toimivaan 
vaakaan tarvittavan liittymän. Tavoitteena on mahdolli-
simman laaja verkosto ja kattavuus manner-Suomessa ja 
Ahvenanmaalla.

Suomen Mehiläishoitajain Liitto hakee 
TUTKIMUSASIANTUNTIJAA 

syyskuun alusta alkaen.

Paikallisyhdistyksille tukea nuorisotoimintaan
Kansallisen, EU-osarahoitteisen mehiläishoito-ohjelman 3. kausi 
käynnistyy 1.8.2021, jonka johdosta paikallisyhdistykset voivat 
jälleen hakea tukea nuorisotoimintaansa. Budjetti kaudelle 
1.8.2021–31.7.2022 on 7000 €, ja se on tarkoitettu nuorisoker-
hoissa kouluttavien kouluttajien kohtuullisten tuntipalkkojen 
ja matkakustannusten, sekä välinehankintojen korvaamiseen. 
Hakemukset kustannusarvioineen toimitetaan 30.9.2021 men-
nessä s-postitse sml@hunaja.net. 

SML:n johtokunta päättää tuen jakamisesta lokakuun koko-
uksessaan, ja päätöksestä tiedotetaan Mehiläinen-lehdessä. Tu-
en saajat kertovat nuorisotoiminnan toteutuksestaan liiton tule-
vissa tapahtumissa tai Mehiläinen-lehdessä.


