
_______________________________________________________________________________________ 
More than honey -hanke 1.9.2018-31.10.2022 
 
 

1 
 

More than honey -koulutushankkeen opintomatka Latviaan 25.-27.5.2022 

Matkaohjelma 

25.5.2022 

• Saapuminen Riikaan klo 8:50  

• klo 9:40 “Medus veikals”, https://medusveikals.lv/en/, Alfreda Kalnina iela 1a, Riga. 

• klo 11:40 Mehiläishoitaja Janis Kronbergs. Yritys “Medotava”, http://www.medotava.lv/. Korkean 

laatuista mehiläisleipää. Esitellään pergan tuotantoa eri mittakaavoissa 

• klo 14:50 Lejaslives, http://www.lejaslives.lv/. Atis Vallis perheen mehiläistila 

• klo 17:20 Beekeeping farm, owner/beekeeper Armands Gumbrisin mehiläistila. Latvinan mehiläishoitajien 

toiminnan esittelyä heidän koulutustilallaan.  

26.5.2022 

• klo 11:00 Aivars Zaikovskisin mehiläistila. http://www.marasdrava.lv/ . Pergan ja emomaidon tuotantoa.  

• klo 15:00 Apiterapeutti Ilona Radzina. Kertoo apiterapiasta., perheen mehiläiskosmetiikkayrityksen 

esittely 

27.5.2022 

• klo 9:20 Mehiläisyritys “Deiva”, omistaja Janis Malcenieks. http://www.deiva.lv/en/; Siitepölyn ja pergan 

kauppa. Paljon mehiläistarhaus välineitä ja erilaisia mehiläispesän tuotteita.  

• klo 13:00 Mehiläistila “Meduspils”, mehiläishoitaja Janis Vainovskis, https://www.meduspils.lv/. Tilalla on 

pitkä kokemus siitepölyn tuottamisesta, mutta siellä tuotetaan myös paljon muita mehiläispesän 

tuotteita. 

• lento Helsinkiin klo 17.55.  

 

Kuvia tähän raporttiin ovat antaneet Anu Tanskanen, Jarkko Helander ja Asta Haapakoski ja Anneli Salonen.  

Tekstit Anneli Salonen. 

Opintomatkamme oli suunnitellut Latvian mehiläishoitajain liiton neuvoja Valters Brusbardis ja hän toimi myös 

oppaanamme koko matkan ajan. Valtavan suuret kiitokset hänelle hyvin suunnitellusta matkasta. 

https://medusveikals.lv/en/
http://www.medotava.lv/
http://www.lejaslives.lv/
http://www.marasdrava.lv/
http://www.deiva.lv/en/
https://www.meduspils.lv/
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Käyntikohteet 

“Medus veikals”, https://medusveikals.lv/en/, Alfreda Kalnina iela 1a, Riga. 

 

 

Ensimmäinen käyntikohde oli 

mehiläistuotekauppa Riikan 

keskustassa. Liikkeessä oli todella 

paljon erilaisia hunajia ja muista 

pesäntuotteista valmistettuja 

erilaisia tuotteita. Liikkeessä oli 

myös pieni varasto 

mehiläishoitotarvikkeita. Niitä 

löytyy myös yrityksen 

latviankielisestä nettikaupasta. 

Sydämenmallista kennohunajaa! 

Miksi ei? 

Tätä liikettä voi lämpimästi 

suositella kaikkien Riikassa 

vierailevien mehiläishoitajien 

käyntikohteeksi. 

 

https://medusveikals.lv/en/
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Mehiläishoitaja Janis Kronbergs. Yritys “Medotava”, http://www.medotava.lv/. 

   

    

http://www.medotava.lv/
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Mehiläishoitaja Janis Kronbergsin luona esiteltiin 

pergan tuotantoa eri mittakaavoissa. Esillä oli sekoitin-

porakone-saavi -yhdistelmä, latvialaisten kehittämä 

murskauslaite ja liettualaisen yrityksen pöytämallinen 

murskauslaite ja suuri murskain, jossa on myös lietso, 

joka puhaltaa pergan seassa olevat roskat pois. 

Viereisessä kuvassa tilalla myynnissä olevaa pergaa. 

Hyvin on lietsolaitteella puhdistunut.  

Yrityksessä kerätään lajihunajia ja tehdään myös 

monenlaisia jatkojalosteita. Pergaa kuorrutetaan 

erilaisilla suklailla, tehdään makeismarmeladeja ja 

erilaisia marja-hunajatuotteita. 

Latvian mehiläishoidosta saimme sellaista tietoa, että 

hunajamarkkinat Latviassa ovat tukossa, koska 

hunajantuottajia on paljon. Siksi hunajaa myydään 

alhaisella hinnalla ulkomaille. Hunajan huonon 

kannattavuuden takia hyvin monet tarhaajat tuottavat 

pergaa, jonka hinta ja markkinat ovat hyvät. 

Latvialaiset kuluttajat osaavat käyttää pergaa. 
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Lejaslives, http://www.lejaslives.lv/. Atis Vallis perheen mehiläistila 

http://www.lejaslives.lv/
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Atis Vallisin mehiläistilalla on monta 

tulonlähdettä. Tilalla jatketaan mehiläishoitajan 

isän työtä valmistamalla puista pesäkalustoa. 

Verstaassa on yksi palkattu työntekijä. 

Ihmettelimme, miten naismehiläishoitajat 

jaksavat nostella mitoiltaan hyvin suuria 

pesälaatikoita. Valters kertoi, että käytössä on 

hyvin monenlaista pesäkalustoa ja 

naismehiläishoitajiakin on paljon. 

Tilan mehiläistarhalla oli 15 pesää, joissa kaikissa 

oli siitepölykeräin. Isäntä oli rakentanut itse 

siitepölynkuivauslaitteen (vasemmalla), johon 

hän oli hyvin tyytyväinen. Siitepöly onkin 

merkittävä myyntituote tilalla 

Hän esitteli myös hunajan kuorimistyökalun, jolla 

hänen mukaansa pystyy kuorimaan kakun alle 

minuutissa. 

Tilalla viljellään myös kasveja, mm. parsaa, jota 

olikin juuri lähdössä erä myyntiin, kun tulimme 

tilalle. 

Lopuksi näimme pelin, jossa kilpaillaan siitä, 

miten nopeasti oman mehiläisensä saa kerättyä 

kotipesään. 
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Mehiläishoitaja Armands Gumbrisin mehiläistila.  

Armands Gumbris on hyvin innovatiivinen mehiläishoitaja. Hänen tilaltaan löytyi mitä erilaisempia 

mehiläishoitoon, siitepölyyn, mehiläisvahaan ja emonkasvatukseen liittyviä keksintöjä. Tällä sivulla kuva 

mehiläishoitohuoneesta, jossa makuupaikkojen alla pesät ja johon voi mennä rauhoittumaan ja aistimaan 

mehiläisten värinää ja pesästä tulevia haihtuvia yhdisteitä. 
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Tilalla käytössä monenlaista pesäkalustoa, uusia ja vanhoja malleja. Yhdessä pesässä on kurkistusluukut, joista voi 

seurata mehiläisten touhuja. Parituspesinä käytettävissä jaokelaatikoissa on mehiläishoitajan kehittämä 

kattomalli. Näitä jaokelaatikoita voidaan koota eri kokoon panoihin eri käyttöä varten. Myös tällä tilalla oli 

siitepölyn keruu käynnissä. Siitepölyn puhdistamista varten oli oma latvialaista innovaatiota oleva puhdistuslaite, 

jossa pölyimuri imee roskat siitepölyn joukosta. Isossa kontissa oli kaikki emonkasvatuksessa tarvittavat asiat 

hautomakaappeineen. Aikaa on täällä riittänyt jopa pesälaatikoiden koristelemiseen. Tilalla käsitellään myös 

paljon mehiläisvahaa. Langoituslaitteessa oli isännän tekemä viritys, jolla sähkö saadaan helposti lankoihin vahan 

kiinnittämisen aikana. Tällaisia on kuulemma Suomessakin käytössä. 

 



_______________________________________________________________________________________ 
More than honey -hanke 1.9.2018-31.10.2022 
 
 

10 
 

  

 

 

        



_______________________________________________________________________________________ 
More than honey -hanke 1.9.2018-31.10.2022 
 
 

11 
 

Aivars Zaikovskisin mehiläistila. http://www.marasdrava.lv/ .  

 

 

Aivars Zaikovskis tuottaa mehiläisyrityksessään monenlaisia tuotteita. Yksi tärkeimmistä on emomaito. Sitä 

varten emokennokupit tehdään itse mehiläisvahasta. Toukat poistettiin emokennokupeista ennen 

emomaidon keräämistä. Saimme maistella ensimmäisen erän emomaitoa. Tilalta pienin myytävä määrä 

emomaitoa on 30 g, mutta uutta satoa ei ollut vielä kerätty vuodelta 2022.  

Aivars esitteli myös itse kehittämäänsä altakeräävää siitepölykeräintä.  

Propoliksen poistamiseen hän on rakentanut työpöydän, jossa on korkeat laidat. Propolis raaputetaan 

leveällä lastalla kalustosta pöydälle ja se on helppo koota siitä talteen. Propolikselle hänellä olikin 

propolishunajan lisäksi toinen yllättävä käyttökohde. Tilan erikoistuotteena ovat kynttilät ja astiat, jotka on 

tehty mehiläisvahasta ja propoliksesta. Tuote näyttää yksinkertaiselta, mutta vahan ja propoliksen 

sekoittaminen on vaikeampaa kuin miltä kuulostaa. Aivars ei anna sen reseptiä eikä ohjetta kenellekään. 

Nettikaupan kautta näitä vaha-propolistuotteita myydään eri puolelle maailmaa 

http://www.marasdrava.lv/sveces/. 

http://www.marasdrava.lv/
http://www.marasdrava.lv/sveces/
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Apiterapeutti Ilona Radzina.  

  

 

 

 

 

 

Apiterapeutti Ilona Radzina ja hänen miehensä hoitavat mehiläisiä kuvankauniilla paikalla 

järven rannassa. Aviomies hoitaa mehiläiset omalla filosofiallaan. Tärkeää ei ole suuri sato 

vaan mehiläisten hyvinvointi. Ympäristö on tärkeä rooli tuotteiden puhtaudessa, sillä 

mehiläisten lentoalueella ei viljellä esim. rypsiä. (Tuli muutenkin sellainen käsitys, että Latvian 

mehiläishoitajat eivät oikein tykkää rypsiviljelmistä, jotka meidän siellä retkeillessämme olivat 

upeassa kukassa.) Tällä tilalla pesän muut tuotteet otetaan talteen, koska Ilona Radzina on 

alueella perhelääkäri, joka käyttää myös apiterapiaa hoitomuotona. Pihalla on mehiläishuone 

pesineen ja sänkyineen, jossa annetaan hoitoja. 

Myös mehiläispistohoitoja käytetään. Eräs opintomatkan osallistuja sai olla koekaniinina, kun 

Ilona antoi hänelle mehiläispistohoitoa sormien nivelille. Jatkohoito-ohjeet tulivat mukaan. 

Oikeaan kohtaan annettu mehiläispiikki antoikin hyvän lievityksen pitkäaikaiseen 

nivelsärkyyn. 

Tilan aikuiset tyttäret, Madara ja Ieva ovat aloittaneet mehiläiskosmetiikkaa valmistavan 

yrityksen. Ieva esitteli meille heidän uusia tuotteitaan. He olivat myös kehittäneet 

propoliksesta uuden tuotteen: propolista oli uutettu liinaan, jota voidaan käyttää kääreenä 

kipeissä kohdissa. Myös tämän valmistusprosessi oli salainen. Tietoja tytärten 

kosmetiikkayrityksestä ja kaunis, osittain heidän vanhempiensa tilalla kuvattu video löytyy 

osoitteesta www.apimi.lv  

 

http://www.apimi.lv/
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Mehiläisyritys “Deiva”, omistaja Janis Malcenieks, http://www.deiva.lv/en/;. 

 

 
 

 

 

http://www.deiva.lv/en/
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Dieva yrityksellä on suuret tilat Riikan lähellä. Meidän ryhmäämme kiinnosti eniten mehiläishoitotarvikkeiden 

myymälä. Moni opintomatkan osallistuja hankki sieltä jotain kotiin viemisiksi. Yrityksellä on oma 

hoitopukumallisto, joita ommellaan yrityksen tiloissa. Mehiläisvahaa käsitellään myös täällä. Vähittäismyyntiin 

kuluttajille on valmistettu erilaisia jatkojalosteita ja kosmetiikkaa. Myynnissä on myös siitepölyä ja pergaa. sekä 

propolista raakana ja propoliskääreenä, niin kuin edellisessäkin yrityksessä. 

Yrittäjä oli jo toukokuussa varautunut syksyn hunajasatoon ostamalla mahdollisimman paljon lasipurkkeja eri 

puolilta Eurooppaa. Kymmeniä lavoja niitä oli varastoitu yrityksen pihalle, koska sisätilat eivät riittäneet. Näin hän 

varautuu lasipulaan, jonka arvioi olevan tulossa Ukrainan sodan seurauksena. 

 

Mehiläistila “Meduspils”, mehiläishoitaja Janis Vainovskis, https://www.meduspils.lv/.  

Tilalla on pitkä kokemus siitepölyn tuottamisesta, mutta siellä tuotetaan myös paljon muita mehiläispesän 

tuotteita. Saimme maistaa kymmenkunta erilaista lajihunajaa, mm. jättiputki ja suopursu. Tilan innovaationa oli 

marjoista ja hunajasta valmistetut jalosteet, joissa ei ollut käytetty kuivattuja marjoja, vaan tuotteet valmistetaan 

taustalla näkyvässä kattilassa paineen avulla. Myyntityössä tilan isäntä oli havainnut, että kannattaa myydä useaa 

erilaista tuotetta, niin saa niitä menemään enemmän kauppoihin, koska ne tilaavat erän joka laatua. Jos laatuja 

olisi vähemmän, myös tilaukset olisivat pienempiä.  

   

https://www.meduspils.lv/

