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Mukava lämmin ilma maaliskuun 
puolivälissä päästi mehiläiset puh-
distuslennolle, mutta pajun kukintaa 
saatiin odottaa vielä kuukauden ver-
ran. Monin paikoin lysti jäi lyhyek-
si: taas tuli kylmää, oikein kunnon 
yöpakkasia ja lisää lunta. Runsailla 
ruokavaroilla varustetut vahvat yh-
teiskunnat ovat kuitenkin kehittyneet 
kaikessa hiljaisuudessa. Siitepölyva-
rat karttuvat uskomattoman nopeasti 

keksiessään ratkaisua juuri tähän ta-
paukseen. Hyvin harvoin parvi roik-
kuu kauniina ryppäänä alle kahden 
metrin korkeudella, vaikka joskus 
sellainenkin nautinto kohdalle osuu. 
Hankalin ja haasteellisin tapaus on 
seinän sisällä tai piipussa jo vuoro-
kauden tai pidempäänkin ollut parvi.

Piippuparvea hakiessa kiinniotta-
jan ensimmäinen tehtävä on arvioi-
da turvallisuustekijät – erityisesti ka-
ton ja tikkaiden kunto sekä oma kette-
ryys kiipeilyssä. Juuri piippuun men-
nyt parvi voi siirtyä piipun päälle lai-
tettuun pesälaatikkoon, jossa on mah-
dollisesti vielä houkuttimena pieniä 
avotoukkia sisältävä kakku. Valitet-
tavan usein parvi on kuitenkin jo eh-
tinyt asettua piippuun eikä tällöin ole 
oikeastaan kuin kaksi vaihtoehtoa: 
imuroida parvi pois ja puhdistaa piip-
pu tai kokeilla lypsytaktiikkaa.

Teollisuusimuri tehokas 
piippuparvien poistossa

Parven poisto piipusta hoituu par-
haiten tehokkaan teollisuusimurin 
avulla. Jos imuriin saa vielä pitkän 
jatkovarren, jolla yltää syvälläkin 

Kevät antoi odottaa itseään ja runsas lumimäärä vaikeut-
ti karhuaitojen kunnostamista. Useampi vahinko ehtikin 
tapahtua ennen kuin aidat saatiin toimintakuntoon. Nyt 
puolestaan alkaa olla käsillä mehiläisten parveiluaika. Kiih-
keintä parveilu on yleensä kesäkuussa, vaikka parvia voi 
lähteä koko kesän – vielä elokuussakin.

lyhyenkin lämpimän kauden aikana. 
Heikot yhteiskunnat jäävät kuitenkin 
kehityksessä auttamatta jälkeen, sillä 
ne eivät kykene suureen ponnistuk-
seen vähällä väellä.

Parveilukuumeen 
mahdollisuutta seurattava

Pesätilan ahtaus ennakoi parveilu-
kuumetta. Jos kaikki kakkuvälit ovat 
täynnä, sikiöitä on paljon ja erityisesti 
peittosikiöitä jo kaksi täyttä kakkua, 
on annettava heti lisää tilaa tai par-
veilukuume alkaa nousta seuraavan 
viikon aikana. Kuume on jo nousus-
sa siinä vaiheessa, kun emokenno-
kuppeihin on munittu ja toukkia on 
alettu ruokkia. Tässä vaiheessa on 
toimittava kiireesti. Harhautus saattaa 
pelastaa tilanteen, pelkkä lisätilan 
antaminen ei enää auta.

Jos joku emokennoista on jo pei-
tetty, parvi lähtee ihan lähiaikoina. 
Harhautuskaan ei välttämättä enää 
estä sitä. Kun jostakin emokennosta 
on ehtinyt kuoriutua emo, parvi on jo 
mennyt ja tarhaajan toimeksi jää es-
tää jälkiparvien lähtö. Tarhaajan työ-
määrä on huomattavasti pienempi 
ja hunajasato suurempi, kun parvei-
lu estetään.

Parven kiinniotto 
vaatii kekseliäisyyttä

Parven kiinni ottamiseen ei ole yhtä 
aina toimivaa menetelmää. Jokainen 
parvi on omanlaisensa, ja kiinniottaja 
joutuukin hieromaan aivonystyröitään 

olevaan parveen, poisto todennäköi-
sesti onnistuu. Nuohooja voi sitten 
tehdä loppusiivouksen eli puhdistaa 
piipusta sen, mikä ei imurilla lähde. 
Talon omistajalle kannattaa suositel-
la sopivan verkon laittamista piipun 
päälle, jotta uusia parvia ei enää asetu 
piippuun taloksi. Käytännössä imu-
rimenetelmä on kohtuullisen hyvä, 
nopea ja toimiva.

Lypsytaktiikassa piipun on oltava 
niin tiivis, että mehiläiset eivät pääse 
kulkemaan pakolevyllisen pesälaati-
kon ohi. Tavoitteena on kerätä kaik-
ki nykyiset ja syntyvät lentomehiläi-
set laatikkoon. Näin piipun mehiläis-
yhteiskunta ikään kuin lypsetään kui-
viin. Lopulta muninta päättyy ruu-
an puutteeseen ja yhteiskunta näivet-
tyy. Tämä toimenpide kestää viikko-
ja ja vaatii laatikon kunnollisen kiin-
nityksen piipun päälle. Pyydyslaatik-
koon laitetaan tässäkin tapauksessa 
kakku, jossa on pikkutoukkia. Toukis-
ta laatikkoon kertyvät mehiläiset voi-
vat kasvattaa itselleen uuden emon.

Tarhaajat ovat vuosien saatos-
sa keksineet piippuparvien poistoon 
monen moista keinoa aina mehiläis-
ten ja kakuston kaapimiseen tarkoi-
tetusta erikoiskauhasta karvasmante-
liöljyyn kastetun tupon ujuttamisesta 
parven alapuolelle. Parven kiinniotta-
jaksi kannattaa ilmoittautua, jos pidät 
haasteista ja tarvitset lisää yhteiskun-
tia. Ilmoittautumisen voi tehdä Ma-
ritta Martikkalalle: maritta.martik-
kala@hunaja.net tai 050 3030 890.

Parvipuhelin yksinkertaistaa 
ilmoittajan tehtävää

SML on koonnut parvien kiinniottajia 
liiton nettisivuilla olevalle kartalle. 
Aiemmin parvista ilmoittaneet si-
vulliset yrittivät soittaa kartan perus-
teella lähinnä olevalle kiinniottajalle, 
mutta tänä kesänä puhelut pyritään 
ohjaamaan yhteen parvipuhelimen 
numeroon. Parvipuhelimen päivystäjä 
välittää ilmoituksen alueen kiinni-
ottajista muodostettuun WhatsApp-
ryhmään. Parvea hakemaan lähtevä 
tarhaaja vastaa viestiin, jotta kaikki 
ryhmässä näkevät, että asia on hoi-
dossa. Jos haussa tulee mutkia mat-
kaan, siitä tulee laittaa ryhmään heti 
viesti. Päivystäjä seuraa viesteistä, 
että parvi tulee haetuksi.

SML:n parvenkiinniottajat ovat 

vakuutettuja jäsenvakuutuksen tal-
koovakuutuksesta. Myös listalla ole-
vat muut tarhaajat ovat parvea haki-
essaan SML:n tehtävässä ja vakuu-
tettuja henkilövahinkojen varalta. Li-
sää parvipuhelimesta kerrotaan tämän 
lehden sivulla 93.

Kuhnuritoukat auttavat 
varroantorjunnassa

Kuhnurikennoston rakentamisinto on 
merkki siitä, että yhteiskunta on vah-
vistunut ja valmis jyrkkään kasvupy-
rähdykseen. Parveiluaika on silloin jo 
näköpiirissä. Kuhnureista on hyötyä 
myös varroan torjunnassa.

Kuhnurikehä laitetaan pesään 
kevään edistymisen mukaan, ylei-
simmin toukokuulla. Jotkut tarhaa-
jat asettavat kuhnurikehän valmiik-
si pesään jo talviruokinnan aikaan. 
Kun talviruoka on syöty, siihen kas-
vatetaan heti kuhnureita. Luonnolli-
sin paikka kuhnurikehälle on sikiö-
alan reunamilla.

Piippuun asettunut tai seinän sisällä ole-
van parvi on helpoin poistaa tehokkaal-
la teollisuusimurilla. Pitkän jatkovarren 
avulla ulottuu syvemmälläkin olevaan 
parveen ja sen kennostoihin. Katolle on 
turvallisinta mennä esimerkiksi henki-
lönosturin avulla. SML:n parvenkiinni-
ottaja kuuluu talkoovakuutuksen piiriin.

Huhtikuu herätti karhut, kesäkuu 
käynnistää parveilukauden

Peitettyjen kuhnuritoukkien poistaminen 
heti alkukesästä on erittäin tehokas hoi-
totekninen varroantorjuntamenetelmä. 
Varsinkin jos punkkimäärä on suuri, 
kuhnuritoukkien poistaminen tulee tehdä 
ajoissa. Jos kuhnurit ehtivät syntyä, ne 
lisäävät punkkimäärää.
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Kun pesästä löytyy tällainen suljettu emokenno ja lisäksi yli viisi muuta 
emokennoa kasvamassa, parvi on jo lähdössä. Emokennokupit eivät 
vielä tarkoita parveilua eivätkä välttämättä niihin munitut munatkaan. 
Mutta kun emotoukkia on alettu ruokkia, on toimittava nopeasti.

Satoaikana lisätilaa annetaan reilusti ja aina myös pohjukkeita, jotta rakenta-
mistarve täyttyy ja kakusto uusiintuu. Osittainen sikiökatkos saadaan, jos emo 
erotetaan sulkuristikolla satoajan alussa runsaasti pohjukkeita sisältävään si-
kiölaatikkoon. Etuna on myös varroan lisääntymisen hidastuminen, kun sikiöitä 
on hetkellisesti vähemmän.
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SML tutkii toukkamädän yleisyyttä Suomessa
Oletko nähnyt mehiläisyhteiskunnissasi toukkamädän oireita? 
Lähetä näyte SML:n tutkimukseen.

SML tutkii parhaillaan toukkamädän esiintymistä ja kaipaa tarhaajilta ha-
vaintoja taudista. Mikäli olet huomannut pesissäsi toukkamädän oireita, 
ota sairaita toukkia sisältävästä kennostosta noin 10 cm x 10 cm palanen. 
Kääri näyte ensin voipaperiin ja sitten sanomalehteen ja laita pahvilaatik-
koon niin, että kakkupala pysyy ehjänä kuljetuksen aikana.

Jalostusarvioijina ja varroatarkkailijoina toimivat tarhaajat voivat lähet-
tää näytteet havaintotarhansa pesistä. Jos oireita ei ole, näytteeksi ote-
taan hunajaa kuten esikotelomätänäytteissä. Tutkimus on kaikille tarhaa-
jille ilmainen.

Lähetä näyte mahdollisimman nopeasti Ruokaviraston Kuopion labora-
torioon osoitteella Neulaniementie 4, 70210 KUOPIO. Liitä mukaan mehi-
läistauteja koskeva tutkimuslähete ja merkitse siihen tilaajaksi SML. SML:n 
yhteystiedot lähetettä varten ovat: Ullanlinnankatu 1 A 3, 00130 Helsin-
ki, 050 3030 890, sml@hunaja.net. Lisätietoihin merkitään, että SML mak-
saa tutkimuksen.

Satokauteen valmistautuminen

Nyt kun yhteiskunnat ovat hyvässä 
kasvuvauhdissa ja satoaika lähellä, 
pesään annetaan tilaa etupainottei-
sesti, kun tähän saakka tilaa on annet-
tu vasta, kun sitä kipeästi tarvitaan. 
Riittävän väljä pesätila toimii myös 
parveilunestona.

Mehiläisillä on oltava lisäksi ra-
kennettavaa koko ajan. Lisälaatikos-
sa on aina uusia pohjukkeita mukana. 
Näin nuoret mehiläiset pysyvät tyyty-
väisinä ja samalla tarhaaja saa kakus-
toa uudistettua. Mehiläiset rakenta-
vat helposti 1–2 Langstroth-laatikol-
lista pohjukkeita kesän aikana, hyvä-
nä satovuonna enemmänkin.

Satoaikana emo voidaan eristää 
hunajalaatikoista sulkuristikolla. Sa-
malla sikiölaatikkoon laitetaan run-
saasti, vähintään puolet, pohjukkei-
ta. Näin saadaan emon sikiöintiä hil-
littyä ja kakustoa uusittua sikiöosas-
tossa. Hunajalaatikoita lisätään sitten 
tarpeen mukaan.

Karhuvahinkolomake ja 
korvaushakemus netissä

Karhut alkoivat mellastaa mehiläis-
tarhoilla huhtikuun puolivälissä. 
Harvinaisen runsas lumimäärä suli 
viileän kevään mittaan hitaasti ja 
vaikeutti sähköpaimenaitojen kun-
nostamista. Vahinkoja on tapahtunut 
Varsinais-Suomea myöten, ja Miehik-
kälän suunnalla on liikkunut erityisen 
hankala emokarhu kahden erauspen-
nun kanssa.

Karhuvahingot ilmoitetaan ensin 
ja viipymättä maaseutuelinkeinovi-
ranomaiselle, jolle voi soittaa myös 
iltaisin ja viikonloppuisin. Itse va-
hinkoilmoitus tehdään Ruokaviras-
ton Vipu-palvelimen kautta tai suur-
petovahinkoja koskevalla lomakkeel-
la 131 vahinkopaikkakunnan maa-
seutuelinkeinoviranmaiselle. Ilmoitus 
toimii samalla korvaushakemuksena. 
Korvaushakemus on tehtävä kuukau-
den kuluessa maaseutuelinkeinovi-
ranomaisen laatiman arviokirjan val-
mistumisesta.

SML:n karhukartan uudistus ei 
ehtinyt valmiiksi ennen kuin vahin-
got alkoivat, joten vahingot ilmoite-
taan edelleen tutulla ilmoituslomak-
keella karttapohjalle. Linkki ilmoi-
tuslomakkeeseen löytyy SML:n net-
tisivujen Karhut-alasivulta.

SML:n tärkein talvitappiotieto saadaan COLOSS-talvitappiokyselystä. Kysely 
toteutetaan kahdella menetelmällä: internetkyselynä ja puhelinhaastatte-
luna. Lassi Kauko soittaa vuosittain omalle puhelinhaastatteluryhmälleen 
ja kerää vastaukset kysymyksiin, joihin muut tarhaajat vastaavat internetin 
kautta Lime Survey -kyselyalustalla.

Sama COLOSS-kysely toteutetaan nyt jo lähes kaikissa Euroopan mais-
sa, ja muidenkin mantereiden maita on laajasti mukana. Kunkin maan koor-
dinaattori kokoaa oman maansa tiedot nimettöminä ja koodattuna tutki-
jaryhmälle, joka analysoi ne ja julkaisee niistä lähes joka vuosi tieteellisen 
artikkelin. Pohjoismaiden ja Baltian maiden mehiläishoidon neuvojat jul-
kaisevat lisäksi omat tappiotietonsa yhdessä heti heinäkuun alkupuolella.

Kyselyssä on pakollisia kysymyksiä alle 10, mutta kaikki maat käyttävät 
myös vapaaehtoisia lisäkysymyksiä, jotta talvitappioiden syistä muodostui-
si parempi näkemys. Mehiläinen-lehden viime numerossa 2/2022 on näh-
tävillä kyselyn tärkeimmät kysymykset, joten voit etsiä tiedot valmiiksi en-
nen kyselyn avaamista. Jos kysely on auki ja vastaaja pitää yli tunnin tauon, 
kysely katkeaa ja tiedot häviävät. Kyselyn voi myös tallentaa keskeneräise-
nä, mutta silloin täytyy rekisteröityä palveluun.

SML kiittää kaikkia jo vastanneita ja on kiitollinen kaikista tulevista vas-
tauksista! Kaikki yhteystietonsa jättäneet vastaajat ovat mukana puisen 
varroapohjan arvonnassa. Arvonnan voittaja julkaistaan seuraavassa Me-
hiläinen-lehdessä.

Vielä ehdit kartuttaa tärkeää tietoa Suomen mehiläishoidosta ja 
mehiläisten talvehtimisesta. Talvitappioita koskeva internetkysely 
on avoinna 13.6. saakka.

Talvitappiokyselyyn ehtii vielä vastata
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Liitosta kysellään usein pesämää-
riä, joita eri hyönteispölytteiset 
viljelykasvit tarvitsevat hyvän 
pölytystuloksen saavuttamisek-

si. Salla Holopainen selvitti asiaa pari 
vuotta sitten kirjallisuuden perusteella. 
Vieressä on Holopaisen selvitykseen 
perustuva taulukko eri kasveille suosi-
telluista pölytyspesämääristä. Selvitys 
löytyy kokonaisuudessaan liiton netti-
sivuilta: hunaja.net/polytys/lisamate-
riaalia-polytyspalvelusta/

Anneli Salonen

 Keskimääräinen 
suositeltu 
pesämäärä/ha 

Pesämäärän/ha  
ala- ja yläraja 
kirjallisuudessa  

Peltokasvit   
Rypsi 2,5 2–3 
Rapsi 2,8 1–5 
Härkäpapu 3,8 2–8 
Tattari 3,5 2–6 
Kumina 5,5 2–9 
Valkoapila 3 2–4 
Alsikeapila 2,5 2–3 
Puna-apila 4 2–6  

Puutarhakasvit   
Mansikka 8,6 1–25 
Omena 3,6 1–12 
Päärynä 3,4 1–5 
Mustaherukka 4,5 3–8 
Punaherukka 3 2–4 
Pensasmustikka 4,5 2–12 
Vadelma 2 0,5–4 
Avomaankurkku 5,5 0,3–10 

 

Paljonko pesiä pölytyspalveluun?

Lähde: Kirjallisuuskatsaus suomalaisten 
viljelykasvien pölytyksestä ja pölytyspal-
veluun suositeltavista mehiläispesämää-
ristä, Salla Holopainen, Heinäkuu 2020

Mehiläistilat voivat olla oikeutettuja Neuvo 
2020 -järjestelmän kautta saatavaan ilmai-
seen neuvontaan tuotanto-, tuki-, yritys-, 

luomu-, ilmasto- ja energia-asioissa. Neuvo-neuvontaa 
hakeva tarvitsee tilatunnuksen. Jos sitä ei ole, sen voi 
hakea oman alueensa maataloushallinnolta lomak-
keella 456 (suomi.fi). Neuvontaa voivat hakea myös 
kaupungissa asuvat mehiläishoitajat sen jälkeen, kun 
ovat hakeneet tilatunnuksen. Neuvo-neuvontaa voi 
saada 15 000 eurolla, josta tuen saaja maksaa vain ar-
vonlisäveron osuuden. Kun ottaa yhteyttä halumaansa 
neuvojaan, saa myös ohjeet siitä, miten tukea neuvon-
taan haetaan.

Tarhaajillekin tukea Neuvo 2020 -järjestelmästä
Neuvo-neuvojana on toistaiseksi yksi mehiläistarha-

ukseen erikoistunut neuvoja, ProAgria Keski-Suomes-
sa työskentelevä Riitta Peräinen. Tavoitteena on saada 
mehiläishoitoon erikoistuneita neuvojia tämän vuoden 
aikana neuvojarekisteriin useampikin. Riitta Peräiseen 
voi ottaa yhteyttä, kun kaipaa esimerkiksi tarhojen re-
kisteröinti- tai tukihakuneuvontaa. Hänen yhteystie-
tonsa ovat: 043 826 7294 ja riitta.perainen@proagria.
fi. Neuvojan ei tarvitse olla tarhaajan omalta alueelta.

Lisää tietoa asiasta ja neuvojarekisteri löytyvät osoit-
teesta: ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maa-
tilojen-neuvonta/

Anneli Salonen
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TUOTTEEN HOUKUTTELEVUUS

2

1

9

9

12

2

4

10

11

13

6

5

7

13

13

12

14

15

22

17

28

28

23

21

21

28

24

18

13

14

22

24

18

11

11

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
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Kuinka houkuttelevana pidät tätä tuotetta?
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4,6

4,2

4,1

Perga, propolis ja siitepöly 
jakavat voimakkaammin 
kuluttajien mielipiteitä –

tuotteista joko ollaan
kiinnostuneita tai sitten ei. 

N=360

78 %

76 %

59 %

44 %

46 %

Kesällä 2021 Suomen Me-
hiläishoitajain Liitto teetti 
Foodwestillä kyselytutki-
muksen mehiläispesän tuot-

teiden, lajihunajien sekä pohjolan 
tumman mehiläisen hunajan tun-
nettuudesta suurelle yleisölle. Ko-
ronaepidemian takia kysely tehtiin 
verkossa. Vastaajina oli 360 iältään 
18–69-vuotiasta hunajankuluttajaa.

Mehiläispesän tuotteista muka-
na olivat perga, siitepöly ja propolis. 
Tunnetuin näistä oli siitepöly, jonka 
tunsi 36 prosenttia vastaajista. Vain 6 
prosenttia vastaajista oli kuitenkaan 
käyttänyt sitä. Vastaajat eivät koke-
neet siitepölyä erityisen houkuttele-
vaksi. Sen terveysvaikutukset olivat 
vastaajille jonkin verran tuttuja ja si-
tä kehuttiin terveellisyydestä, mut-
ta siitepölyn aiheuttama allergisoin-
ti huolestutti monia. Siitepölyä pidet-
tiin myös kalliina.

Pesäntuotteiden hinta 
koetaan korkeaksi

Propoliksen tunsi 20 prosenttia vas-
taajista ja 8 prosenttia oli käyttänyt 
sitä. Propolistakaan ei koettu kovin 
houkuttelevaksi. Sitä pidettiin luon-
nollisena ja terveysvaikutteisena, ja 

Suoramyynti ja 
luontaistuotekaupat parhaita 
myyntikanavia

Suurin osa vastaajista haluaisi ostaa 
pesäntuotteita ruokakaupasta. Kos-
ka tuotteiden tunnettuus on melko 
heikko, niitä on kuitenkin kannatta-
vampaa myydä suoraan kuluttajalle 
toreilla, tapahtumissa, messuilla tai 
rekoringin kautta, jolloin tuotetta ja 
sen käyttöä voi esitellä asiakkaalle. 
Myös luontaistuoteliikkeet ja terveys-
kaupat ovat paikkoja, joista asiakkaat 
osaavat etsiä tällaisia tuotteita ja 
joissa myyjät osaavat kertoa niistä 
asiakkaille.

Mehiläispesän tuotteet ovat ar-
vokkaita terveystuotteita. Koska suo-
malaisilla ei ole pitkää hunajankäytön 
historiaa, myös pesäntuotteet ovat 
huonosti tunnettuja. Jokainen mehi-
läishoitaja voi kuitenkin edistää nii-
den tunnettuutta käyttämällä niitä it-
se ja kertomalla niistä asiakkailleen.

Lajihunajat houkuttelivat 
kuluttajia

Tutkimuksessa kartoitettiin myös la-
jihunajien ja tumman mehiläisen hu-
najan tunnettuutta. Lajihunajat olivat 
tuttuja 54 prosentille vastaajista, ja 
24 prosenttia kertoi myös kokeilleen-
sa niitä. Lajihunajia kokeilleista peräti 
38 prosenttia ilmoitti käyttävänsä 
lajihunajaa vähintään kerran viikos-

Ostokiinnostus pesäntuotteita kohtaan 

Tuote ja hinta Ennen 
hintatietoja 

Hintatiedon 
jälkeen 

Perga (16 €/100 g) 49 % 11 % 
Propolis (10 €/30 ml) 36 % 26 % 
Siitepöly (10 €/100 g) 37 % 21 % 

 

 

 

 

 

Mistä ostaisit tämän tyyppisiä tuotteita? 

Ostopaikka Perga % Propolis % Siitepöly % 
Ruokakauppa 61 57 66 
Tori/markkinat/tapahtumat 33 31 33 
Suoraan hunajantuottajalta 32 28 32 
Erikoismyymälät (terveys- 
tai luontaistuotekaupat/ 

45 59 44 

Kauppahalli 23 20 23 
Tilamyymälä 21 19 21 
Verkkokauppa 21 24 21 
Reko-ringistä 14 13 13 
Muualta 1 5 0,3 
En ostaisi mistään 12 8 14 
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Apituotteet tunnetaan edelleen heikosti 
Mehiläispesän tuotteet ovat 
suurelle yleisölle vielä var-
sin tuntemattomia. SML:n 
teettämän kuluttajakyselyn 
mukaan hunajaa runsaasti 
käyttävät ovat kiinnostu-
neimpia myös erikoisem-
mista pesäntuotteista. Ne 
kannattaakin ottaa asiakas-
kohtaamisissa esille.

erityisesti siitä olivat kiinnostuneita 
melko usein hunajaa käyttävät ja 
lapsiperheet. Propolista oltiin val-
miita kokeilemaan flunssan oireiden 
lievittämiseen, mutta hinta vähensi 
ostokiinnostusta. Houkuttavimmaksi 
propolistuotteeksi koettiin propolis-
etanoliuute.

Vähiten tunnettu pesäntuotteista 
oli perga. Sen tunsi vain 4 prosenttia 
vastaajista ja 1 prosentti oli kokeillut 
sitä. Perga koettiin vastaajien keskuu-
dessa houkuttelevaksi – sitä pidet-
tiin kuvauksen perusteella terveelli-
senä ja luonnollisena tuotteena, jon-
ka ulkonäkö tosin jakoi mielipiteitä. 
Jälleen haasteena oli kuitenkin hinta. 
Kyselyn perusteella pergaa voi pitää 

marginaalisen käyttäjäjoukon tuot-
teena, jonka korkea hinta on esteenä 
laajemmalle käytölle.

Hunajan hevijuuserit ja 
lapsiperheet kiinnostuneimpia

Pesäntuotteet jakoivat vastaajakun-
taa voimakkaasti: toiset olivat niistä 
kiinnostuneita, toisia ne eivät kiinnos-
taneet lainkaan. Hunajaa aktiivisesti 
käyttävät olivat tutkimuksen mukaan 
ylivoimaisesti kiinnostuneimpia pe-
säntuotteista, ja tälle joukolle niitä 
kannattaisi myös markkinoida. Osto-
kiinnostus kaikkia tutkittuja tuotteita 
kohtaan oli myös korkeampaa lapsi-
perheissä.

sa, mitä voi pitää melko yllättävänä 
tuloksena. Tumman mehiläisen hu-
najasta oli kuullut todella harva, mikä 
olikin odotusten mukaista – vain neljä 
prosenttia vastaajista tunsi tuotteen 
etukäteen.

Lajihunajat ja tumman mehiläisen 
hunaja olivat tutkimukseen osallistu-
neiden mielestä selkeästi houkutte-
levimpia esitellyistä tuotteista. Rei-
lut kolme neljännestä vastaajista pi-

ti niitä houkuttelevina, ja 65 prosent-
tia oli valmiita ostamaan niitä. Laji-
hunajien hinta kuitenkin hirvitti jäl-
leen vastaajia. Varsinkin arvokkaam-
pien lajihunajien tuottajien haastee-
na onkin viestiä kuluttajille, mitä lisä-
arvoa kalliimmalla tuotteella on ver-
rattuna monikukkahunajaan.

Teksti: Anneli Salonen
 ja Virpi Aaltonen

Montako lajihunajaa maailmasta löytyy? Tähän kysymykseen ei varmasti kenelläkään 
ole yksiselitteistä vastausta. Healthy with honey -sivustolla on kuitenkin hunajan 
terveysvaikutuksiin liittyvien kirjoitusten lisäksi esitelty 81 (!) erilaista lajihunajaa. 
Mahtava määrä jo itsessään, mutta sieltä puuttuvat – tietysti – meidän erikoisimmat 
hunajamme eli puolukkahunaja ja suolta kerätty hunaja. Kuvauksia on kuitenkin myös 
monista meille tutuista lajihunajista, kuten voikukka-, apila-, rypsi- ja horsmahuna-
jasta, jonka esittelyssä muuten mainitaan myös siitä tehdyt suomalaiset tutkimukset. 
Vadelmahunajaa ei mainita, mutta karhunvatukkahunaja (blackberry honey) löytyy. 
Sivusto on mielenkiintoinen kaikille hunajan ominaisuuksista ja myös muista pe-
säntuotteista kiinnostuneille. Kannattaa käydä tutustumassa: healthywithhoney.com/
types-of-honey/

Tässä vielä horsmahunajan kuvaus vapaasti käännettynä: Horsmahunajaa pidetään 
yhtenä maailman parhaista hunajista. Siihen viitataan kaikkien hunajien samppanjana. 
Tällainen hunaja sopii nautittavaksi lähes minkä kanssa tahansa: sitä voi sivellä paah-
toleivälle, syödä rinkeleiden tai juuston kanssa tai käyttää grillauksessa.

Anneli Salonen

Nettisivusto lajihunajien maailmasta

TUOTTEEN UUTUUSARVO
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Kuluttajakyselyyn osallistuneet pitivät erityisesti lajihunajia ja tumman mehiläi-
sen hunajaa houkuttelevina mehiläistuotteina. Myös perga herätti kiinnostusta. 
Tuotteiden hintaa pidettiin kuitenkin korkeana.
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Mehiläishoitajilla on mo-
nenlaista osaamista. 
Niinpä mehiläishoita-
jan työhön yhtenä kes-

keisenä työvaiheena kuuluvan lin-
koustyön tekemiseenkin on kehitetty 
monenlaisia ratkaisuja. Tässä jutussa 
esitellään muutamia niistä. SML oh-
jeistaa, että linkoomoa suunnitelta-
essa kannattaa aina olla yhteydessä 
myös oman kunnan terveystarkasta-
jaan.

Hunajanlinkous tehdään taval-
lisimmin elo-syyskuussa. Harrasta-
jatarhaajilla hunajansadon linkoami-
nen kestää vain muutamia tunteja 
vuodessa. Usein tässä tapauksessa 
päädytään käsikäyttöiseen linkoon, ja 
linkous tehdään kotona jossain huna-

LINKOOMO JA 
ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNTÖ

Lähtökohtaisesti hunajan linkoustilan 
ei tarvitse olla elintarvikehuoneisto. 
Vaatimukset hunajan pakkaustilalle 
riippuvat hunajan tuotantomääristä.

Pienet tuotantomäärät

● Hunajaa myydään Suomen alueel-
la, ja vuosimyynti on alle 2 500 kg 
suoraan kuluttajille ja alle 2 500 kg 
paikallisiin kauppoihin.

● Tuottajan tulee tehdä alkutuotan-
toilmoitus, johon merkitään, että 
tuotetta myydään suoraan kulutta-
jille.

● Hunajan käsittely- ja pakkaustilo-
jen on oltava sellaisia, joissa huna-
jan kuluttajalaatu ei vaarannu.

Keskisuuret hunajan 
tuotantomäärät
● Hunajan myyntiä on yli 2 500 kg 

vuodessa suoraan kuluttajille tai yli 
2 500 kg kauppojen kautta tai tuot-
taja myy hunajaa pakkaamoon.

● Tuottajalta vaaditaan alkutuotan-
to- ja elintarvikehuoneistoilmoitus 
sekä omavalvonnan kuvaus siltä 
osin, kun toiminta ei vastaa SML:n 
hyvän käytännön ohjeita. Nämä 
toimitetaan oman kunnan elintarvi-
kevalvontaan.

● Toimipisteen veden laatu on tutkit-
tava kolmen vuoden välein tai on 
kuuluttava vesijohtoverkkoon.

Laaja hunajantuotanto
● Ryhmään kuuluvat tarhaajat, jotka 

käsittelevät ja myyvät myös muuta 
kuin itse tuotettua hunajaa, sekä 
tarhaajat, jotka valmistavat huna-
jasta elintarvikkeita.

● Tuottajilta vaaditaan alkutuotanto- 
ja elintarvikehuoneistoilmoitus se-
kä omavalvontasuunnitelma oman 
kunnan elintarvikevalvontaan.

● Toimipisteen veden laatu on tutkit-
tava kolmen vuoden välein tai on 
kuuluttava vesijohtoverkkoon.

Tarkempia ohjeita löydät Hyvän 
käytännön ohjeista SML:n nettisivuil-
ta: hunaja.net > Mehilaistarhaajille 
> Mehiläishoitajan velvollisuudet 
viranomaisille.

Entinen linja-auto on otettu linkoomokäyt-
töön. Autossa laatikoiden siirtely hoituu lä-
pivirtausperiaatteella usean oven ansiosta. 
Suhteellisen pieni tila on helppo lämmittää 
linkousajaksi, jotta hunaja irtoaa kakuista 
paremmin. 

Asuntovaunu on suhteellisen edulli-
nen ja kätevä ratkaisu linkoomoksi. 
Jos vaunu laitetaan rekisteriin, sitä 
voidaan myös siirtää tilalta toiselle 
linkousajaksi. Uusi vaunu voidaan 
sisustaa niin, että sen pinnat on help-
po puhdistaa. 

Erilaisia linkoomoratkaisuja

Linkouksen hoitamiseen on yhtä monta 
tapaa kuin on tarhaajaakin. Mikäli oman 
linkoomotilan järjestäminen tuntuu ras-
kaalta, kannattaa harkita yhteistyötä tois-
ten tarhaajien tai alan yrittäjien kanssa.

jankäsittelyyn sopivassa tilassa, kuten 
pesuhuoneessa, kodinhoitohuoneessa 
tai saunatiloissa, missä hunajan kulut-
tajalaatu ei vaarannu ja mehiläiset ei-
vät pääse linkoustilaan.

Linkoustila merikontista, 
metsästysseuralta tai 
tarhaajakaverilta

Jos pesämäärä nousee useaan kym-
meneen, alkaa väljempi linkoomotila 
olla tarpeen, vaikka linkoustyö ei 
kestäkään kovin pitkää aikaa. Laati-
koiden liikuttelu linkoomoon ja nii-
den sekä hunajan siirtäminen sieltä 
pois vaativat kuitenkin jo reilummin 
tilaa. Myös kakkujen kuorimiseen 
saatetaan hankkia kuorimahaarukkaa 

kätevämpiä ratkaisuja.
Kuvissa on esimerkkejä muuta-

mista erilaisista linkoomoratkaisuis-
ta. Myös suhteellisen edullisten me-
rikonttien käyttöä linkoomona tai ai-
nakin hunajalaatikoiden varastona on 
kokeiltu. Lisäksi osa tarhaajista hyö-
dyntää linkoukseen jo olemassa ole-
via elintarvikehuoneistoja, kuten met-
sästyseurojen teurastustiloja tai oppi-
laitosten keittiötiloja. Monet mehi-
läistilat ulkoistavat koko linkoustyön 
jonkun suuremman toimijan tehtä-
väksi. Tällöin vältytään linkouska-
luston ja -tilojen hankinnoilta. Erilai-
sissa tuottajarenkaissa linkous saate-
taan hoitaa keskitetysti, ja jotkut lä-
hekkäin olevat tilat saattavat käyttää 
yhteistä linkoomoa.
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Yhteislinkoomo palvelee
koko alueen tarhaajia

Monin paikoin alkaa olla mahdollista 
vuokrata linkoomotilaa toiselta mehi-
läishoitajalta. Joensuun eteläpuolella 
Hammaslahdessa tällainen yhteislin-
koomo on käytössä Soinisen tilalla. 
Sen käytöstä on nyt jo kolmen vuo-
den kokemukset. Piia Soininen ker-
too yhteislinkoomon kuuluvan heidän 
toimintamalliinsa yritysten yhteistoi-
minnan edistämisessä. Linkoomossa 
on käytössä kuorimapöytä, viiltokuo-
rin ja kuorimahaarukat, pallosiivilät 
sekä 6-kehäinen kääntyväkorinen hu-
najalinko. Aikaisemmin linkoomon 
käyttöä on rajoittanut sen toiminta 
tilan mehustamon kanssa rinnakkain, 
mutta viime talvena Soinisen tilalle 
rakennettiin tila, jossa linkoomo voi 
toimia erillään mehustamosta.

Linkoomoa on käyttänyt vuosit-
tain 15–20 mehiläistarhaajaa. Yh-
teistyö on ollut mutkatonta. Uusien 
linkoajien kanssa käytetään enem-
män aikaa opastukseen ja tarvittaes-

sa autetaan linkoamisessa. Useam-
man kerran lingonneet ovat omatoi-
misia. Käyttäjät huolehtivat linkoo-
mon työn jälkeen sovitusti siistiin 
kuntoon. Myös luomuerien linkous 
onnistuu, koska linkoomo puhdiste-
taan erien välillä.

Piia Soininen antaa muutamia oh-
jeita niille, jotka suunnittelevat sa-
mankaltaista palvelutoimintaa omaan 
linkoomoonsa. Ensinnäkin kannattaa 
miettiä, minkä kokoisille tarhaajille 
palvelua tarjoaa, koska pieniä pesä-
määriä lingotessa isoon linkoon huk-
kuu paljon hunajaa, joka valuu siel-
tä hitaasti pois. Jos vain mahdollista, 
linkoomossa olisikin hyvä olla kaksi 
eri kokoista linkoa. Yleensä tiloissa 
ei voi samana päivänä toimia useam-
pi linkoaja, koska siivoamiseen erien 
välillä menee aikaa. Jos omat mehi-
läistarhat ovat linkoomon lähellä, pi-
tää lisäksi huolehtia, etteivät mehiläi-
set pääse sisään linkoomoon, kun hu-
najalaatikoita siirretään sisään ja ulos.

Anneli Salonen
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Soinisen tilan yhteislinkoomossa 
Hammaslahdella tarhaajilla on käy-
tössään muun muassa kuorimapöytä, 
viiltokuorin ja kuorimahaarukat.
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Mehiläistalouden kehittämisseminaari 
pidettiin huhtikuun alussa Ikaalisissa. 
Seminaarissa liiton toimi- ja luotta-
mushenkilöt päivittivät monenlaisia 
liiton ja mehiläisalan ajankohtaisia 
asioita. Tilaisuudessa esiintyi myös 
kaksi vierailijaa: Erityisasiantuntija 
Milja Keskinen maa- ja metsätalous-
ministeriöstä puhui mehiläistaloudes-
ta osana EU:n tulevaa yhteistä maata-
louspolitiikkaa CAP:ta (Common Ag-
ricultural Policy). Projektipäällikkö 
Noa Simón Delso puolestaan esitteli 
BeeLife-hanketta.

Millaisena mehiläishoito-
ohjelma jatkuu?

Nykyinen osin EU:n ja osin valtion 
rahoittama mehiläishoito-ohjelma 
päättyy tämän vuoden lopussa. SML 
pyrkii ohjelman toteuttajaksi myös 
jatkossa. Aiemmin kausi on kestänyt 
kolme vuotta ja määräytynyt mehi-
läishoitovuoden mukaan eli päättynyt 
aina heinäkuun loppuun. Tulevat oh-
jelmakaudet alkavat vuodenvaihtees-
sa ja kestävät pidempään, alustavan 
suunnitelman mukaan viisi vuotta. 
Jatkossa ei ole myöskään olemassa 
kansallista mehiläishoito-ohjelmaa, 
vaan ohjelma on osa EU:n yhteistä 
maatalouspolitiikkaa.

Mehiläishoito-ohjelman rahoitus 
on tullut aiemmin puoliksi EU:sta ja 
puoliksi valtiolta, ja Milja Keskisen 
mukaan rahoitusosuudet säilyvät sa-
moina. Alustava esitys Suomen CAP-
suunnitelmasta on julkaistu ja laitettu 
eteenpäin EU:hun joulukuussa 2021. 
Keskinen kuitenkin korosti, että suun-
nitelma ei ole valmis tai hyväksytty. 
Avoimia kysymyksiä ja kommentoi-
tavaa on edelleen paljon.

Kehittämisseminaarissa pohdittiin tulevaa 
mehiläishoito-ohjelmaa
Ensi vuoden alussa alkaa mehi-
läishoito-ohjelman uusi kausi, 
joka poikkeaa monelta osin 
aiemmista. Kehittämisseminaa-
rissa keskusteltiin muu muassa 
ohjelman sisällöstä ja sen toteut-
tamistavoista.

Ryhmissä mietittiin erilaisia 
tapoja toteuttaa ohjelmaa

Mehiläistaloutta koskevat asiat kuu-
luvat CAP-suunnitelmassa Lisätään 
tuotannon kilpailukykyä ja laatua 
-erityistavoitteeseen. Tulevassa oh-
jelmassa mehiläishoitoalan tarpeiksi 
on kirjattu 
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- pölytyspalveluiden varmistaminen
- tiedon tarjoaminen kuluttajille
- hunajan laadun parantaminen
- lisäarvon kehittäminen mehiläis-

tuotteille ja tuotteiden aitouden 
varmistaminen

- riittävän koulutuksen tarjoaminen
- verkostoitumisen edistäminen ja 

digitalisoinnin kehittäminen
- emonkasvatuksen ja jalostuksen 

kehittäminen
- mehiläisten terveyden edistäminen
- mehiläisalalla tarvittavan tutki-

mustiedon lisääminen ja jalkaut-
taminen.

Kehittämisseminaarin osallistujat 
miettivät ryhmissä erilaisia uusia lä-
hestymistapoja, miten tarpeisiin par-
haiten vastattaisiin ja mikä palvelisi 
mehiläishoitajia ja koko alaa parhai-
ten. Tehtävä ei ollut helppo, mutta he-
rätti runsaasti keskustelua.

BeeLife puhuu mehiläisten 
puolesta EU:ssa

EU:n maatalouspolitiikka oli esillä 
kehittämisseminaarin toisessakin vie-
railuluennossa, mutta ihan eri näkökul-
masta. Noa Simón Delson esittelemä 
BeeLife-hanke on pölyttäjien ja niiden 
elinympäristöjen suojelemiseen keskit-
tynyt organisaatio, jonka jäseniä ovat 
mehiläishoitajien ja maataloustuotta-
jien järjestöt. Yhteensä BeeLifessa on 
25 jäsentä 12:sta Euroopan valtiosta, 
ja sen pääpaikka sijaitsee Brysselissä. 
Se pyrkii osallistumaan EU:n maa-
talouspolitiikkaan hankkimalla tut-
kimustietoa mehiläisiin vaikuttavista 
ympäristötekijöistä ja vaikuttamalla 
sen avulla päätöksentekoon.

BeeLife laittoi liikkeelle muun 
muassa kansalaisaloitteen Save Bees 
and Farmers, jonka tarkoituksena on 
vähentää mehiläisille haitallisten kas-
vinsuojeluaineiden käyttöä siten, että 
viljely kuitenkin säilyisi kannattava-
na. Moni suomalaisistakin tarhaajis-
ta varmasti allekirjoitti aloitteen, joka 
keräsi yli miljoona allekirjoitusta ja 
pääsi siten Euroopan parlamentin kä-
sittelyyn. Simón Delso toivotti myös 
SML:n tervetulleeksi järjestöön, ja 
liittymistä pohditaan tulevaisuudes-
sa liiton johtokunnassa eri kannoilta.

Virpi Aaltonen

Kehittämisseminaarin osallistujat miettivät ryhmätyönä, miten tulevaa 
mehiläishoito-ohjelmaa kannattaisi toteuttaa. Kuvassa Lassi Kaukon 
(vas.), Leena Hirvosen ja Lauri Ruottisen tiimi.

MITÄ TEET, KUN KARHU ON 
KÄYNYT TARHALLA

Lisää tietoa petovahinkojen ehkäisystä löydät 
internetissä olevasta oppaasta: Petovahinkojen 
ennaltaehkäisy alkutuotantotilallisille. 
(petohanke.fi/pdf/Petovahinkojen_ennaltaeh-
kaisyopas_alkutuotantotilallisille.pdf)

Dokumentoi tapahtuma ja ilmoita sekä tapahtu-
makunnan maaseutuasiamiehelle1 että paikalli-
selle petoyhdyshenkilölle2. Maaseutuasiamiehen 
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 edellytykse-
nä on, että ulkopuoliset voivat varmistaa nimen-
omaan karhun aiheuttaneen vahingon. Lisäksi on 
voitava osoittaa, montako yhteiskuntaa tai laatik-
koa on tuhoutunut ja paljonko muuta kalustoa va-
hingoittunut. 

Petoyhdyshenkilöltä saat ajantasaista tietoa 
alueella liikkuvista karhuista ja apua ja ohjeita se-
kä yhteyden alueen metsästäjiin. 

Ilmoita vahingosta myös SML:ään. 
hunaja.net/mehilaistarhaus/karhut/

Aitaa tarha ja mahdolliset lähitarhat sähköaidalla.
Kaikki tarhaajat saavat aitatarpeet riippumatta 
tarhauksen laajuudesta. Tilaa aitatarpeet Farm-
compilta (+358 9 7744 970). Hyvät ohjeet aidan 
tekemiseen löytyvät täältä:
hunaja.net/mehilaistarhaus/karhut/aitausohjeet-
mehilaistarhoille/ 

Hae korvausta karhuvahingosta, vaikka vahingot 
olisivat pieniä.

Jos vahingot ovat toistuvia ja alueella on paljon 
mehiläisiä, hae vahinkoperusteista poikkeuslupaa 
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  riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/yhteystietohaku/

1.

3.

4.

5.

2.
SML kokeilee tänä kesänä parvien kiinnioton 
avuksi parvipuhelinta, johon pyritään keskittä-
mään kaikki parviasiat. Malli on ollut käytössä 
Ruotsissa, missä sitä on pidetty toimivana 
järjestelmänä. Parvipuhelimesta havainnot 
välitetään parvien kiinniottajien alueellisiin 
WhatsApp-ryhmiin.

Tänä kesänä yleisön tekemät parvihavainnot pyritään 
ohjaamaan ensi sijassa SML:n parvipuhelimeen. Pu-
helimen numeroa 050 3444 297 saa mielellään jakaa 
eteenpäin. Puhelimeen vastaavat pääasiassa SML:n 
työntekijät.

Puhelun aikana pyritään kartoittamaan tilanne mah-
dollisimman tarkkaan ja karsimaan puheluista esimer-
kiksi kimalais- ja ampiaishavainnot. Kun tilannekartoi-
tus on tehty, tiedot havainnosta ja soittajan yhteystiedot 
välitetään parvenkiinniottajien alueellisiin WhatsApp-
ryhmiin. Lähinnä oleva tai muuten parvesta kiinnostu-
nut tarhaaja kuittaa ryhmään hoitavansa asian. Mikä-
li haussa ilmenee ongelmia, siitä tulee ilmoittaa pikim-
miten. Ryhmä tarjoaa haastavissa tapauksissa varmas-
ti myös tukea.

WhatsApp-ryhmät on luotu SML:n parvenkiinniot-
tajien kartan perusteella. Niihin kaivataan kuitenkin li-
sää mehiläistarhaajia. Mikäli olet kiinnostunut parvien 
kiinniottamisesta, otathan yhteyttä Maritta Martikka-
laan: 050 3030 890 tai maritta.martikkala@hunaja.net.

Viime kesänä kokeiltu Mehiläisparvet.fi-nettipalvelu 
ei ole tänä kesänä käytössä, sillä sen kehittäminen osoit-
tautui odotettua haastavammaksi. SML:ssä selvitellään 
parhaillaan parvien ilmoittamiseen soveltuvaa nettipoh-
jaista ratkaisua tulevia kesiä varten.

Virpi Aaltonen

Parvipuhelut ensi kesänä 
yhteen numeroon
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MINUSTAKO HAVAINTOTARHAAJA?

Kevään havaintotarhaajaseminaarivii-
konloppu Korpilahdella oli yhdistel-
mä lähi- ja etäseminaaria: osa havain-
totarhaajista tuli paikan päälle ja osa 
osallistui tilaisuuteen webinaarissa. 
Seminaarin ohjelmassa oli myös kak-
si webinaarin kautta kuultua luentoa. 

Tapaaminen ja keskustelu kasvok-
kain on aina ehdottoman antoisaa. 
Etäosallistuminen tarjoaa kuitenkin 
mahdollisuuden olla kuulolla, jos ti-
laisuuteen on mahdotonta päästä. Kun 
paikan päällä olevat unohtivat pitää 
yhteyttä etäyhteyden päässä oleviin, 
innovatiiviset etäosallistujat loivat it-
se Teamsiin oman ryhmäkeskustelun 
annetuista aiheista. Näinkin voimme 
etäyhteyttä siis hyödyntää.

Havaintotarhaajilta jatkossa 
sementtihunajahälytys?

Seminaarissa käytiin mielenkiintoista 
keskustelua Juhani Lundénin joh-
dolla emojen polveutumisesta ja emo-
linjojen merkintätavoista. Webinaarin 
kautta esiintynyt Lassi Kauko pa-
neutui yhteiskunnan arvosteluun, sen 
tilanteeseen Suomessa ja siihen, mitä 
arvostelussa pitäisi kehittää. Maritta 
Martikkala puhui emon hyvinvoin-
nista ja viiden viime vuoden talvitap-
pioista, joiden alentamiseksi tarvitaan 
uusia keinoja. Havaintotarhaus on 
tärkeä työkalu, jolla tällaisia keinoja 
voidaan kehittää ja testata.

Anneli Salosen aiheena olivat se-
menttihunajien analyysitulokset ja 

Havaintotarhaajaseminaarissa puhuttiin 
emoista ja veroista
Havaintotarhaajien semi-
naariviikonloppuun mahtui 
aiheita laidasta laitaan. 
Kevätseminaarissa keskus-
teltiin muun muassa jalos-
tuksesta, talvitappioista, 
sementtihunajasta ja mehi-
läistarhauksen taloudesta.

talviajalta saadut vaakapesätulokset. 
Sementtihunajalle tyypillistä melesi-
toosia oli löytynyt todella runsaasti 
tutkituista hunajanäytteistä. Havain-
totarhaajat voisivatkin olla verkos-
to, joka tekee hälytyksen sementti-
hunajan ilmaantumisesta pesään, jol-
loin tarhaajat tietäisivät olla valmiina 
poistamaan melesitoosipitoisen huna-
jan pesistä.

B-GOOD-projektin tilanteesta ja 
uusimmista tuloksista saimme hyvän 
katsauksen Claude Flenerin esittä-
mänä. Ryhmätöiden lisäksi puhut-
ti ikuinen aihe, varroapunkki. Tällä 
kertaa ajatuksiamme ravisteli Timo 
Rahkola, joka Juhani Lundénin ko-
kemusten innoittamana on päättänyt 
jalostaa mehiläisiään punkkia parem-
min kestäväksi ja kertoi suunnitel-
mastaan havaintotarhaajille.

Mehiläistarhaajan 
taloustunnilla esillä verotus

Kannattavuuskirjanpitoon liittyvistä 
asioista oli puhumassa Ilmastonmuu-
tokseen varautuva viljelijä -hankkeen 
tukemana Hannu Laitinen ProArgia 
Keski-Suomesta. Hän kertoi mehiläis-

yrityksen yritysmuodoista sekä vero-
kirjanpidosta otsikolla Mehiläistar-
haajan taloustunti. Hän kertasi esimer-
kiksi laskuihin ja tositteisiin liittyviä 
tärkeitä asioita ja muistutti verotuk-
sessa vähennyskelpoisista menoista. 
Monelta saattavat unohtua matkoihin 
liittyvien kilometrikorvausten lisäksi 
matkakuluihin liittyvät päivärahat. 
Niitä voi vähentää esimerkiksi SML:n 
koulutuksiin osallistumismatkoilta. 
Muita helposti unohtuvia kuluja ovat 
työhuonevähennys, työvaatehuolto 
sekä puhelin- ja internetyhteyden ku-
lut. Jotkut mehiläistilat voivat olla 
oikeutettuja myös energiatuotteiden 
valmisteveron palautukseen. Hannu 
Laitinen kertoi myös Neuvo 2020-jär-
jestelmästä ja mahdollisuudesta saada 
ilmaista neuvontaa sen kautta. Siitä 
lisää sivulla 79. 

Viikonlopun ulkomaisena esiinty-
jänä oli webinaarin kautta tanskalai-
nen Flemming Vejsnæs, joka puhui 
Insignia-projektista, sen tavoitteista, 
aiemmista tuloksista ja Suomen osal-
listumisesta projektiin. Insignia-pro-
jektista kerrotaan tarkemmin seuraa-
valla sivulla.

Anneli Salonen ja Maritta Martikkala

Insignia-projektin tavoitteena on ko-
keilla mehiläisten soveltuvuutta toi-
mia ympäristön saastunnan mittareina 
eli niin sanottuina bioindikaattoreina. 
Mehiläiset saattavat soveltua tähän 
tehtävään erinomaisesti, koska yhden 
yhteiskunnan elinpiiri kattaa hyvin 
laajan alueen. Yhden pesän lentosäde 
on jopa kuusi kilometriä tai enem-
mänkin, kun satokasvit loppukesällä 
vähenevät. Mehiläistarhaajia on myös 
kattavasti kaikissa EU-maissa.

Projektin ensimmäinen vaihe oli 
2019–2021, jolloin mukana oli yh-
deksän EU-maata. Näytteet kerät-
tiin vapaaehtoisten mehiläistarhaaji-
en koetarhoilta. Tällaista tutkimus-
ta kutsutaan nimellä citizen science. 
Termillä tarkoitetaan kansalaisten te-
kemiin havaintoihin perustuvaa tie-
teellistä tutkimusta. Citizen science 
-projekteja on ollut mehiläisalalla en-
nenkin. Joitakin vuosia sitten tarhaa-
jat keräsivät siitepölyä ja lajittelivat 
siitepölyrakeet värien mukaan. Tu-
loksista nähtiin kuinka laajasti mehi-
läiset keräävät ravintoa eri kasveista. 
Menetelmä toimii hyvin, ja sitä voi-
daan hyödyntää laajastikin.

Näytteiden keruu ja analysointi 
ei rasita mehiläisiä

Insignia-projektin näytteistä tutkittiin 
mehiläispesän sisään tulevia kasvin-
suojeluaineita ja muita ympäristön 
saastumisen merkkiyhdisteitä. Me-
hiläisistä itsestään ei otettu näytteitä, 
vaan mehiläispesiin laitettiin Api-
liuskoja, joissa oli erityinen Tenax-
pinnoite. Liuska imee itseensä pesän 
ilman molekyylejä. Tarhaajat vaihtoi-
vat liuskat ja lähettivät ne analysoita-
vaksi kymmenen päivän välein.

Lisäksi tutkittiin mehiläisten ke-
räämää siitepölyä. Tarhaajien tehtä-

INSIGNIA-projekti testaa tarhamehiläisen 
soveltuvuutta bioindikaattoriksi
Insignia-projektin ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin muun 
muassa mehiläispesään päätyviä kasvinsuojeluaineita. 
Toisessa vaiheessa pesistä aiotaan kartoittaa mikromuoveja, 
ilmansaasteita ja raskasmetalleja. Mukaan tutkimukseen 
kaivataan myös suomalaisia mehiläishoitajia.

vänä oli kerätä siitepölyä joka toi-
nen viikko yhden aurinkoisen päivän 
ajan. Kokeessa oli mukana ensin nel-
jä ja myöhemmin yhdeksän eri maata. 
Siitepölyjä analysoitiin uudella DNA-
sormenjälkimenetelmällä. Yhdistä-
mällä maankäyttösuunnitelma siihen, 
mistä kasveista mehiläiset ovat sii-
tepölyn keränneet ja mitä näytteistä 
on löytynyt, voidaan tulevaisuudessa 
mahdollisesti tehdä eräänlaisia riski-
suunnitelmia.

Api-liuskoista löytyi 
runsaasti tymolia

Ensimmäisen tutkimusvuoden 2019 
tulosten perusteella yhteen Api-lius-
kaan oli imeytynyt keskimäärin kol-
mea erilaista jäämää Tanskan koepe-
sissä. Varroantorjuntaan käytettyä ty-
molia löytyi runsaasti, vaikka torjunta 
oli tehty jo kauan aikaa sitten. Tymol 
onkin ongelmallinen tässä kokeessa, 
koska sitä imeytyy liuskoihin todella 
suuria määriä.

Kaikkiaan tanskalaisten koepesis-
tä analysoitiin 120 Api-liuskaa, jois-
ta löytyi yhteensä 32 erilaista selväs-
ti tunnistettavaa jäämää. Noin puo-
let löydetyistä yhdisteistä on nykyi-
sin kielletty EU:ssa. Osasyynä niiden 
havaitsemiseen voi olla se, että esi-
merkiksi lemmikkien hoitoon voidaan 
käyttää aineita, jotka ovat maatalou-
dessa kiellettyjä.

Projekti laajenee 
koko Eurooppaan

Insignia-projekti on saanut jatkora-
hoituksen, ja se laajenee koko Eu-
rooppaan. Suomesta tarvittaisiin mu-
kaan noin 10 tarhaajaa eri puolilta 
maata, erilaisista ympäristöistä. Pro-
jektissa tehdään vielä tänä kesänä 

kenttäkokeita. Sen jälkeen järjeste-
tään koulutus mukaan tuleville tar-
haajille. Varsinainen näytteiden keruu 
ja analysointi tapahtuu kesällä 2023. 
Näytteistä tutkitaan mehiläispesistä 
löytyviä mikromuoveja, ilmansaastei-
ta ja raskasmetalleja. Pesiin laitetaan 
Api-liuskat ja lisäksi pesistä kerätään 
siitepölyä, kuten vuosina 2019–2021.

Jos kiinnostuit projektista ja halu-
aisit olla yksi koetarhaajista, ota yh-
teyttä SML:n mehiläishoidon neuvo-
jaan Maritta Martikkalaan (marit-
ta.martikkala@hunaja.net). Lisätie-
toa insignia-projektista löydät osoit-
teesta: insignia-bee.eu

Maritta Martikkala, 
teksti ja kuva
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Jalostusarvostelussa yhdellä tarhalla on kahdeksan yhteiskuntaa, ja ne peruste-
taan mahdollisimman tasavahvuisina jaokkeina yhtä aikaa. Neljä yhteiskuntaa 
saa saman äitiemon tyttäret emoiksi. Tarhalla on siten kahden eri emonkas-
vattajan sisaremoja, neljä kummaltakin, arvosteltavien yhteiskuntien emoina.

Projektin koetarhaajat keräävät 
siitepölyä joka toinen viikko yhden 
aurinkoisen päivän ajan. Yhden 
päivän aikana voi siitepölyä kertyä 
jopa yksi kilo. Näytteeksi tarvitaan 
vain noin 10 gramman näyte, joten 
tarhaaja voi syödä loput itse. Siite-
pölyistä analysoidaan kasvialkuperä 
DNA-sormenjälkimenetelmällä.
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Hylätyt pesät ovat tautiriski 
ja maineen pilaaja

Hylätyt tai muuten heitteille jätetyt yhteiskunnat aiheuttavat suuren tautiris-
kipaineen ympäristöön. Riski on suuri varsinkin tiheän tarhauksen alueella 
ja erityisesti niillä alueilla, joissa esikotelomätää aiheuttavan bakteerin itiöitä 
esiintyy jopa puolessa pesistä (Epilobee-tutkimus 2012–2014).

Heitteille jätetty yhteiskunta heikkenee viimeistään varroan vuoksi ja on si-
ten helppo ryöstön kohde ympäristön mehiläisille. Kuollut yhteiskunta joutuu 
aivan varmasti ryöstetyksi ja pesä lopulta ampiaisten valloittamaksi. Pahimmas-
sa tapauksessa ruoho kasvaa verkkopohjan läpi. Jos pesässä on esikotelomätää 
aiheuttavan Paenibacillus larvae -bakteerin itiöitä, tauti saattaa levitä ainakin 
kahden kilometrin säteelle.

Hylätyistä pesistä ja kokonaisista tarhoista tulee aina silloin tällöin SML:lle 
ilmoituksia. Nolointa on, kun ilmoittajana on ollut ulkopuolinen ohikulkija tai 
maanomistaja. Meille ihmetellään, että tällaistako mehiläishoito on. Mehiläistar-
hauksesta jää ohikulkijalle suttuinen kuva, kun tarha on kuin hävityksen kauhis-
tus: laatikoita ja jopa kehiä hujan hajan, muuta rojua epämääräisesti siellä täällä ja 
pesälaatikoistakin ehkä katto pois. Ilmoittajana on usein myös toinen tarhaaja, jo-
ka ymmärtää tautiriskin ja vaaran, että koko mehiläisalan hyvä imago tahraantuu.

Vuosia sitten SML:n kouluttajien materiaalissa oli yhtenä kohtana tarhaajan 
oma hygienia: puhdas puku, tarhan siisteys sekä tarhaajan varastojen ja mui-
den tilojen järjestys. Mitä asiakas tai vierailija mahtaa ajatella, jos sekä ympä-
ristö että tarhaaja itse ovat epäsiistejä? Koulutusmateriaalin kuva saattaa hyvin-
kin karkottaa hunajan ostajan.

Mehiläinen on kotieläin, jota ei saa jättää oman onnensa nojaan, 
vaikka tarhauksessa tulisi vastaan vaikeita aikoja. Hylätyt pesät 
voivat levittää ympäristön mehiläisiin tauteja ja ohikulkeviin 
ihmisiin huonoja mielikuvia mehiläishoidosta.

HYVÄN KÄYTÄNNÖN OHJE:

● Hoida mehiläisiä hyvin.
● Estä ryöstö.
● Kerro muille perheenjäsenille tai paikallisyhdistyksellesi tarhapaikkasi.
● Pidä tarhalla yhteystietosi näkyvillä.
● Jos pidät parvenpyydyspesiä, laita niihin vain pohjukkeita.
● Vie ylimääräinen kalusto ja kakusto pois tarhalta tai varastoi ne siististi 

tarhalla.
● Sulje kuolleet pesät heti.
● Kuljeta kuolleet pesät pois tarhalta mahdollisimman pian.
● Varastoi myös romutettavaksi menevät kakut ja laatikot siististi ja sul-

jettuina mehiläisiltä.

JOS LÖYDÄT HYLÄTYN TAI HEITTEILLE JÄTETYN MEHILÄISPESÄN:

● Ota yhteyttä omistajaan, jos löydät tai saat selville hänen yhteystietonsa.
● Sulje pesä varmuuden vuoksi.
● Ilmoita pesästä kunnaneläinlääkärille, valvontaeläinlääkärille tai lää-

nineläinlääkärille, sillä tapauksessa on syytä epäillä eläinsuojelurikosta 
ja mahdollisesti esikotelomädän leviämistä ympäristön mehiläisiin.

Maritta Martikkala

Camillas hörna

Våren kom med värme och sol, men förbyttes till kyla som 
höll i sig länge. Starka samhällen klarar sig nog bara det ha 
mat och pollen, men svaga samhällen blir ohjälpligt efter i 
utvecklingen och om det vill sig illa t.o.m. gå under. Nu är 
det viktigt att följa med samhällets utveckling för att för-
hindra svärmning. Om bina upplever att de har det trångt 
leder det ofta till svärmning. Därför är det viktigt att i rätt 
tid ge mera utrymme åt samhällena. Man kan använda ett 
tidningspapper mellan yngelutrymmet och den nya lådan. 
Bina tar då själv i bruk den nya när de behöver mera ut-
rymme och samhället kyls då inte ut heller så lätt. 

Om alla kakmellanrum är fulla och det finns redan två 
fulla kakor med täckt yngel måste man de följande dagar-
na absolut ge mera utrymme, för annars börjar svärmlus-
ten stiga. Om det finns drottningceller med ägg och yngel 
i så är risken för svärmning överhängande. I detta skede 
hjälper inte mera utrymme längre utan man måste vilsele-
da bina. Det är inte säkert att det heller förhindrar svärm-
ning, men värt ett försök är det nog. Ifall någon drottning-
cell redan är täckt, betyder det att svärmen far inom någ-
ra dagar. Då gäller det för biodlaren att sedan förhindra 
eftersvärmar. Honungsskörden blir större och arbetsbör-
dan för biodlaren blir mindre om man ser till att bina in-
te alls svärmar.

Varroabekämpning

När samhället börjar bygga drönarceller så är det ett tecken 
på att samhället är starkt och utvecklas kraftigt. Det bety-
der också att det föreligger risk för svärmning. Biodlaren 
kan dra nytta av drönarcellerna i varroabekämpningen. 
Man ger i god tid, redan i maj en drönarram åt bina som 
det bygger ut. En del biodlare sätter in en drönarram i 
samband med vinterutfodringen. När bina sedan ätit upp 
vinterfodret så används den för drönaryngel efter det. 
När drönarcellerna sedan är täckta så skär man bort dem 
och får på sätt även bort mycket varroakvalster eftersom 
kvalstret föredrar drönaryngel.

Svärmtelefonen

Förbundet har publicerat på sin hemsida en karta över 
biodlare som tar fast svärmar. I sommar finns det bara 
ett telefonnummer, 050 3444297, till vilket personer som 
hittar en svärm ringer till. Den som dejourerar på numret 
ser sedan till att en biodlare i närheten av svärmen far efter 
den. Det kommer att bildas regionala WhatsApp grupper 
för dem som tar fast bisvärmar. Alla i gruppen kan sedan 
se att någon har tagit hand om bisvärmen. De biodlare som 
ställer upp och far och tar fast svärmar är försäkrade via 
förbundet.

Gott från Finland

Märket ägs av Ruokatietoyhdistys ry och är mycket popu-
lärt bland biodlarna. Ursprungligen tillämpade man EU:s 
honungsdirektiv på så sätt att förbundet hade egna stränga-
re krav på kvalitetshonung. I framtiden kommer Gott från 
Finland -märket att endast betyda att honungen är finsk. 
Ruokatietoyhdistys och förbundet har kommit överens om 
att kontrollen sker organoleptiskt och genom pollenana-
lyser. Förbundet kommer även i framtiden att följa upp 
honungskvaliteten men den rapporteras inte vidare. Det 
här betyder också att förpackningsmärkningarna kommer 
att ändras så att i fortsättningen märket med Kontrollerad 
finsk kvalitetshonung fasas ut och i fortsättningen används 
bara Gott från Finland - märket. Biutrustningsbutiker får 
dock sälja slut sitt gamla lager av burkar och biodlare 
som har burkar i lager får ännu använda dem. Vart femte 
år skall honungen från de biodlare som använder märket 
undersökas. Senast i början av år 2024 är det meningen att 
förändringen är genomförd. Ruokatietoyhdistys kommer 
även i framtiden att publicera namnen på användarna av 
märket på sin hemsida. Det är bra att komma ihåg.

Camilla Elf

Försommaråtgärder 
i bigården Ta
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Flitiga bin som fyller hela lådan.

Uusi pölyttäjäsivusto aukeaa 
kesäkuussa

Suomen ympäristökeskus SYKE alkaa 
päivittää uutta nettisivustoa, jolle 
kootaan pölyttäjiin liittyvää tietoa ja 
tutkimusta. Sivuston osoite on po-
lyttajat.fi, ja se aukeaa kesäkuussa. 
Sivuston on tarkoitus tukea Suomen 
pölyttäjä-strategian toteuttamista ja 
koota yhteen pölyttäjätietoutta.

Vaakapesäseurantaa meillä ja 
muualla

Vaakapesien tietoja voi seurata netin 
kautta Suomen lisäksi myös Pohjois-
maissa ja Baltian maissa.

Suomen vaakapesäseuranta on 
ollut käytössä kymmenkunta vuot-
ta. Saamme tulevana kesänä tietoja 
vajaasta viidestäkymmenestä vaaka-
pesästä eri puolelta Suomea. Muka-
na on sekä SML:n vaakoja että mehi-
läishoitajien omia vaakoja. Tällä het-
kellä SML:llä ei ole rahoitusta uusien 
vaakojen hankintaan, mutta omalla 
vaa’alla pääsee mukaan vaakapesä-
tarhaajien kartalle, joka löytyy osoit-
teesta vaakapesa.fi.

Myös muissa Pohjoismaissa ja 
Baltian maissa on vaakapesiä, joiden 
tietoja voi seurata netin välityksellä. 
Tanskan, Ruotsin, Norjan ja Latvian 
yhteiset vaakapesäsivut löytyvät os-
oitteesta mybees.buzz. Näillä tarhaa-
jilla on käytössä Capaz-vaa’at, joita on 
jouduttu jo päivittämään uusimpiin 
ohjelmiin sopiviksi.

Virossa on käytössä oma vaaka-
pesäjärjestelmä, jonka tuloksia pää-
see seuraamaan osoitteesta kaalud.
mesindusprogramm.eu. He käyttä-
vät kroatialaisia XLOG-pesävaakoja. 
Niissä haasteena on ollut vaakojen 
toimittajan asiakaspalvelu, josta saa 
todella hitaasti apua pulmatilanteis-
sa. Virolaiset ovat tehneet itse oh-
jelman, jolla kerätään tiedot vaaois-
ta nettisivuille.

Anneli Salonen

Mehiläisistä ja pölyttäjistä
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KOULUTUSTA JA KOKOUKSIA

PÖLYTTÄJÄT VILJELIJÄN
JA VILJELIJÄT PÖLYTTÄJIEN APUNA 
Aika: 20.6.2022 12:00-16.00
Paikka: Jaana Nikkilän ja Tero Tolvasen luomutila, 
Mölsänniementie 100, 82310 Oravisalo
Pellonpiennarpäivä Jaana Nikkilän ja Tero Tolvasen 
luomutilalla. Tilalla viljellään mansikkaa, herukkaa 
sekä vilja- ja nurmikasvien siemeniä. Pölyttäjät huo-
mioidaan tilan toiminnassa monella tavalla ja tilalla 
tarhataan mehiläisiä. 

PÄIVÄN OHJELMA 
Tilan esittely: Jaana Nikkilä ja Tero Tolvanen

Pölyttävät hyönteiset
• Pölyttäjien huomioiminen maatilalla: villipölyt-

täjien ja tarhamehiläisten rinnakkaiseloa, Jaana 
Nikkilä ja Tero Tolvanen

• Pölytyksen vaikutuksesta eri kasvien satotasoihin, 
Anneli Salonen, SML

• Pölytyspalvelu, mitä se on? Anneli Salonen, SML

Marjaviljelmät
Marjakasvien viljelykokeista tilalla, Päivi Turunen, 
ProAgria / Marjamaat 2 -hanke Marjanviljelyn ja me-
hiläishoidon yhdistäminen, Jaana Nikkilä

Siemenviljelmät
Tilan siemenviljelmät, Tero Tolvanen Pölytyksen 
vaikutus siementuotantoon; Tero Tolvanen ja Kaisa 
Matilainen, Viljellään viisaasti -hanke
Kahvitarjoilu: Savo-Karjalan Luomuyhdistys

Toimintanäytös: vekottimen kiinnittäminen mehiläis-
pesän eteen, pesän sulkeminen ruiskutusten ajaksi, 
pesien siirtäminen: erilaiset kärryt ja muut siirtoväli-
neet Tämän jälkeen mahdollisuus tutustua tilalla vil-
jeltäviin kasveihin tilan läheisyydessä olevilla pelloilla.
Pellonpiennarpäivässä mukana: tilan isäntäväki, 
Suomen Mehiläishoitajain Liitto (SML), ProAgria Itä-
Suomi / Marjamaat 2 - ja Viljellään viisaasti -hankkeet 
sekä Savo-Karjalan luomuyhdistys.

Tarjoilun takia pyydämme ilmoittautumisia. Ilmoit-
tautumislinkki ja ohjelma löytyvät SML:n nettisivuilta 
osoitteesta hunaja.net, Tapahtumat-otsikon alta.

Lisätietoja antaa: Anneli Salonen, anneli.salonen@
hunaja.net, puh. 050 4706411.

TULE MUKAAN 
NUORISOTAPAHTUMAAN TAMPEREELLE
SML järjestää mehiläisaiheisen tapahtuman nuorille 
Tampereella perjantaina 17.6. kello 10–15. Mukaan 
ovat tervetulleita kaikki noin 12–18-vuotiaat me-
hiläisistä kiinnostuneet lapset ja nuoret. Aiempaa 
kokemusta mehiläistarhauksesta ei tarvitse olla. 
Voimme jakaa ryhmää tarvittaessa paikan päällä 
harrastuneisuuden mukaan. Tapahtuma ruokailui-
neen on osallistujille ilmainen.

OHJELMA
10:00 Tapaamme Tampere-talon edustalla. Kun 

kaikki ovat paikalla, kiipeämme talon ka-
tolle tutustumaan mehiläistarhaaja Teemu 
Aittamaan opastuksella mehiläisten katto-
tarhaukseen ja yhteistyöhön kulttuuritalon 
kanssa. Voimme myös samalla tutustua 
Tampere-talon kattopuutarhaan.

12:00  Lounas Tampere-talon ravintola Tuhdossa.
13:00  Siirrymme läheiseen Sampolan kirjastoon  

katsomaan Mehiläiskesä-lyhytelokuvan, ja 
elokuvan ohjaaja Ida-Maria Olva kertoo 
meille, millaista elokuvanteko mehiläisten 
kanssa oikein oli.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset tulee tehdä 10.6. mennessä. Hel-
poiten ilmoittautuminen onnistuu SML:n netti-
sivuilta: hunaja.net/tapahtuma/nuorisotapahtuma-
tampereella
Lisätietoja tapahtumasta saa Virpi Aaltoselta: 
virpi.aaltonen@hunaja.net tai 050 382 2428.

Muutama paikka vapaana 
EMONKASVATUSSEMINAARISSA 

Saarijärvellä 20.–21.6.2022 

Suomen Mehiläishoitajain Liiton järjestämään emon-
kasvatusseminaariin on vielä muutama paikka vapaa-
na. Emonkasvatusseminaari on käytäntöpainotteinen, 
ja siellä opitaan ja harjoitellaan emonkasvatuksen eri 
vaiheita toukansiirrosta alkaen. Seminaarissa kuul-
laan kokeneiden emonkasvattajien ohjeita ja neuvoja 
sekä pohditaan emojen jalostukseen liittyviä toimia 
ja tutkimuksia. Kouluttajina toimivat Juhani Lundén, 
Kari Pirhonen, Lassi Kauko, Tiina Ahonen-Sahinaho 
ja Jorma Sahinaho. 
Ilmoittaudu viimeistään 10.6. SML:n nettisivuilla: 
hunaja.net/mehilaistarhaus/koulutus-ja-kurssit
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.


