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1. Toteuttajan nimi: Suomen Mehiläishoitajain Liitto ry (SML ry) 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: More than honey / Muutakin kuin hunajaa. Hankenumero: 74390 

3. Yhteenveto hankkeesta 

Tämän hankkeen tavoitteena oli mehiläistarhausyritysten kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantami-

nen. Tavoitteeseen pyrittiin kehittämällä pohjoisiin olosuhteisiin sopeutuneet mehiläiskannat, ja hyö-

dyntämällä kaikkia mehiläispesän tuotteita. 

Hanketta toteutti Suomen mehiläishoitajain liitto eri yhteistyötahojen kanssa hankkeeseen palkatun 

projektipäällikön avulla.  

Hankkeen koulutuspäivissä olivat opettamassa eri alojen asiantuntijat Suomesta ja myös ulkomailta. 

Koulutuksiin kuului myös opinto- ja benchmarking matkoja. 

Hankkeelle myönnetty rahoitus oli 270 000 €, josta 10 % kerättiin hankkeen tilaisuksiin osallistuneilta. 

Hankkeelle haettiin kaksi kertaa jatkoaikaa, koska koronaepidemia pitkitti hankkeen toteuttamista. 

Hankeen aikana järjestettiin 17 koulutuspäivää, 13 webinaaria, 2 ulkomaan opintomatkaa ja kolme 

benchmarking matka Suomessa. Koulutuspäiviin, opintomatkoihin ja webinaareihin oli 632 osallistu-

mista 382 eri henkilön toimesta. Hankkeen aikana koottiin yhteistyöryhmiä, joista ainakin yhden toi-

minta jatkuu vielä hankkeen jälkeen osakeyhtiönä. 

Hankkeessa julkaistiin oppimateriaaleja, opetusvideoita ja artikkeleja Mehiläinen- ja muissa ammatti-

lehdissä. Suurin osa hankkeen luento- ja webinaarikoulutukset nauhoitettiin ja tallenteet sekä koulutuk-

siin liittyvät materiaalit ovat olleet kaikkien saatavilla SML:n nettisivuilla. 

4. Raportti 

4.1 Hankkeen tavoitteet 
Hankkeen yleiset tavoitteet 

Hanke toteutti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ydintavoitteita lisäämällä mehiläisalan 

yrittäjien osaamista, parantamalla heidän tiedonvälitystään ja yhteistyötään ja kannustamalla yrittäjiä 

uusien innovaatioiden käyttöönottoon. Uusien oppimisvälineiden ja menetelmien avulla opetetaan me-

hiläisalan toimijat etäopiskeluun, joka vähentää tarvetta pitkiin matkoihin koulutuspaikoille eri puolella 

Suomea.  

Mehiläisalan tuotannon lisääntyminen vahvistaa alan kilpailukykyä ja mahdollisuutta reagoida suuriin 

satovaihteluihin. Hankkeessa keskitytään laadukkaiden mehiläispesän tuotteiden tuottamiseen, joilla 

voidaan vastata kuluttajien kysyntään. Paremmin Suomen olosuhteisiin sopeutuneiden mehiläisten 

avulla parannetaan myös mehiläispesien elinvoimaa ja hyvinvointia. Jalostustyö on jatkuvaa työtä ja 

alussa vaaditaan perusteellinen pohjatyö, mehiläismateriaalin kartoitus sekä emonkasvattajien jalostus-

koulutus.    

Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena oli mehiläistarhausyritysten kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen. Ta-

voitteeseen pyrittiin kahden työpaketin avulla. 

Työpaketti 1 Tulevaisuuden suomalainen mehiläinen: pyrittiin luomaan perusedellytyksiä suomalais-

ten pohjoisiin olosuhteisiin sopeutuneet mehiläiskantojen kehittämiselle.  Parasta emomateriaalia etsit-

tiin kokeneilta mehiläistarhaajilta ja emonkasvattajilta. Hankkeessa kannustettiin mehiläistarhaajia 
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aloittamaan emonkasvatus ja tiivistettiin jo toimivien mehiläistarhaajien yhteistyötä ja verkostoitumista. 

Puhdasparitustarhatoiminnan yhteistyöryhmiä perustettiin. 

Työpaketti 2 Mehiläispesän tuotteiden hyödyntämisen lisääminen: hankkeessa lisättiin mehiläispesän 

muiden tuotteiden (kuhnuritoukat, perga, siitepöly, propolis, emomaito, mehiläisvaha ja mehi-

läismyrkky) tuotantoon ja kaupallistamiseen liittyvää tietoa ja osaamista sekä rakennetaan niiden kan-

nattavaan tuottamiseen tarvittavaa yhteistoimintaa ja verkostoja. Tavoitteena oli lisätä mehiläispesän 

tuotteiden tuotantoa ja lisätä kuluttajien tietoa näistä tuotteista. Lisäksi tehtiin mehiläistuotteiden laa-

tuun (torjunta-ainejäämät, raskasmetallit, antibiootit, ravintoarvot) analyysejä ja selvityksiä, joita voi-

daan käyttää markkinoinnin tukena.  

Hankkeen määrällisiksi tavoitteiksi asetettiin 10 koulutuspäivää ja 80 osallistujaa sekä 2,5 henkilötyö-

vuotta. 

4.2 Toteutus 
1. Toimenpiteet 

Toimenpiteet 2018 2019 2020 2021 2022 

Koulutuspäivät (rahoittajalle il-
moitetut) 

1,5 6,25  7,5 6,4 2,25 

Opintomatka  1 (3 pv)   1 (3 pv) 

Koulutuspäiviin osallistuneet 38  
joista 22 

naista 

300 
160 uutta 
joista 82 

naista 

177 
79 uutta 
joista 44 

naisia 

94 
100 uutta 
joista 66 

naisia  

23 
5 uutta 
joista 2 
naisia 

Julkaistut materiaalit  8 21 5 11 2 

Webinaarit   7 6  

Webinaareihin osallistuneet   371 280  

Artikkelit Mehiläinen lehdessä kpl 1 12 12 7 1 

Tuetut infotilaisuudet kpl 5 23 10 2  

Tiedonhaku - 2 3   

Syntyneet yhteistyöryhmät - 3 1 1 ?  

Hankkeen aikana työllistyneet 0,25 htv 1 htv 1 htv 0,49 htv  

 

TP 1 toteutettiin koulutuksia seuraavista aiheista: mehiläisemojen jalostaminen, opintomatka Puolaan, 

kaupallinen emojen kasvatus (2 x teoria ja benchmarking), emojen keinosiementäminen sekä puhdas-

paritustarhat. Emojen keinosiementämisestä pidettiin myös webinaari. 

TP 2 toteutettiin koulutuksia seuraavista aiheista: mehiläispesän tuotteet (2), siitepöly ja perga (2), pro-

polis (1), pakkaaminen, opintomatka Latviaan, markkinointia mehiläistarhaajille, vientiseminaari, mehi-

läismyrkky (1), mehiläisvaha (benchmarking) ja mehiläistuotteet kosmetiikassa (2). Webinaareina toteu-

tettiin seuraavat koulutukset: 5 webinaarin sarja mehiläisraaka-aineista kosmeettisissa tuotteissa, 2 we-

binaaria mehiläistuotteista elintarvikkeissa, kuhnuritoukat, emomaidon tuottaminen, siitepölyn ja per-

gan tuottaminen, propoliksen tuottaminen sekä mehiläisvahawebinaari. 

Kaikkien tilaisuuksien materiaalit löytyvät hankkeen nettisivuilta https://hunaja.net/liitto/hank-

keet/more-than-honey-hanke/  tai ne voi pyytää SML:stä. Osa esityksistä on myös videoitu ja videot on 

laitettu SML:n nettisivuille, josta myös ne, jotka eivät ole päässeet koulutustilaisuuksiin, voivat perehtyä 

koulutuksissa pidettyihin luentoihin. 

https://hunaja.net/liitto/hankkeet/more-than-honey-hanke/
https://hunaja.net/liitto/hankkeet/more-than-honey-hanke/
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2. Aikataulu 

Hanke toteutettiin 1.9.2018 – 31.10.2022 välisenä aikana. 

3. Resurssit 

Hankkeelle oli palkattuna projektipäällikkö täysipäiväisenä ajalla 1.10.2018- 30.4.2021 ja osa-aikaisena 

ajalla 1.5.-2021-1.10.2022. Projektipäällikön työpanos muodosti 2,78 htv + n. 1 kk vuonna 2022. 

4. Toteutuksen organisaatio 

Hanke toteutettiin SML:n palkkaaman projektipäällikön avulla SML:n tietotuskanavia ja yhteistyötahoja 

hyödyntäen. Koulutuksia pidettiin eri puolella Suomea. Hankkeesta viestittiin uutiskirjeen (yli 300 tilaa-

jaa), SML:n viestikanavien, yhteistyötahojen viestinnän, maaseutuverkoston tapahtumakalenterissa ja 

lehti-ilmoituksen avulla. Hankkeella oli ohjausryhmä. 

5. Kustannukset ja rahoitus 

Hankkeelle myönnetty rahoitus oli 270 000 €, josta 10 % kerättiin hankkeen koulutuksiin osallistuneilta. 

Hankkeelle haettiin kaksi kertaa jatkoaikaa, koska koronaepidemia pitkitti hankkeen koulutuksien to-

teuttamista. Toukokuussa 2022 tehdyn Latvian matkan jälkeen hankkeelle myönnetty rahoitus on käy-

tetty lähes kokonaan. Syys-lokakuussa 2022 tehdään vielä muutamia materiaaleja jäljellä olevalla rahoi-

tuksella. 

 

6. Raportointi ja seuranta 

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa vuodessa seuraamaan hankkeen etenemistä ja keskus-

telemaan tulevista toimenpiteistä. Se päätti myös kahden jatkoajan hakemisesta. Hankkeesta raportoi-

tiin myös SML:n vuosikertomuksessa. 

7. Toteutusoletukset ja riskit 

Suurimman uhkan hankkeen toteuttamisella alkuperäisen suunnitelman mukaan aiheutti v. 2020 ke-

väällä alkanut koronaepidemia. Koulutuksia ja opintomatkoja jouduttiin perumaan ja/tai siirtämään tu-

levaisuuteen. Myös koulutuspäiville ja webinaareille jouduttiin laittamaan osallistumismaksuja. Mak-

suista huolimatta mehiläishoitajat osallistuivat koulutustilaisuuksiin aktiivisesti, mikä oli positiivinen yl-

lätys. Näin saatiin osa hankkeen yksityisrahoituksesta kokoon. Romaniaan suunniteltu opintomatka jou-

duttiin perumaan ja matka toteutettiin toukokuussa 2022 Latviaan hiukan alkuperäistä suunnitelmaa 

lyhyempänä. 

Kustannuslaji

Muutospäätös 

31.12.2021 Käytetty 31.12.2021

Käytettävissä 

2022

Käytetty 

30.8.2021

Käyttämättä 

31.7.

Palkat ja palkkiot 150 200,00 €      145 187,08 €           5 012,92 €       3 264,14 €      1 748,78 €     

Vuokrat 2 700,00 €           2 683,55 €               16,45 €            0 16,45 €           

Ostopalvelut 42 310,00 €         41 309,27 €             1 000,73 €       1 105,73 €      105,00 €-        

Matkakulut 48 510,00 €         34 625,44 €             13 884,56 €     11 811,94 €    2 072,62 €     

Muut välittömät kulut 3 750,00 €           3 743,82 €               6,18 €               6,18 €             

Laskennalliset yleis-

kustannukset, 15 % 22 530,00 €         21 764,55 €             765,45 €          489,62 €         275,83 €        

Kustannukset yhteensä 270 000,00 €      249 313,71 €           20 686,29 €     16 671,43 €    4 014,86 €     
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4.3 Yhteistyökumppanit 
Osa hankkeen koulutuksista, infotilaisuuksista ja tiedotuksesta toteutettiin yhdessä eri hankkeiden ja 

organisaatioiden kanssa. Näitä olivat mm.: 

• Pyhäjärvi-instituutti (yhteinen koulutus) 

• Bugs and brands-hanke, Pori (yhteinen koulutus) 

• InsectSavo- hanke, Savonia ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja LUKE, (yhteinen 

koulutus) 

• Sirkka – kestävästä proteiinituotannosta uutta liiketoimintaa -hanke, LUT-yliopisto, Lappeen-

ranta ja Lahti (yhteinen koulutus) 

• Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatiohankeen 

• Minieines- Hyönteisistä einestä ja euroja -hanke. ProAgria, Oulu 

• Mahdollisuuksia jatkojalostukseen -hanke, Riveria, Joensuu 

• Hämeestä hyönteiskeskus (HämIncent), Hämeenlinna 

• Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, mehiläistarhauksen opetus, Saarijärvi 

• Pohjois-Savon ammattiopisto, mehiläistarhauksen opetus, Iisalmi 

• JEDU:n (Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä), mehiläistarhauksen opetus, Haapajärvi 

• Hämeen ammatti-instituutti, mehiläistarhauksen opetus, Mustiala 

• Riveria, mehiläistarhauksen opetus, Joensuu 

4.4 Tulokset ja vaikutukset 
Hankkeen aikana saatiin koottua hyvät tietopaketit ja oppimateriaalit sekä opetusvideot emonkasvatuk-

sesta, emojen keinosiemennyksestä että kaikista mehiläispesän tuotteista hunajaa lukuun ottamatta. 

Materiaalit on koottu SML:n nettisivuille ja ovat kaikkien käytettävissä. Mehiläispesän tuotteiden tuot-

tamisesta painatetaan ohjevihko. Samoin hankkeen aikana videoidut luennot ovat tallessa ja niitä voi-

daan jakaa tarpeen mukaan. 

Hankkeen päättyessä kerättiin tietoa hankkeen vaikuttavuudesta koulutukseen osallistujilta hankkeen 

uutiskirjeellä tiedotetun kyselyn avulla. Vastauksia saatiin 30.  Koonti vastauksista löytyy liitteestä 1. Ku-

ten eräs vastaaja totesi, koulutushankkeen merkitys näkyy vasta hankkeen jälkeen, kun hankkeessa 

saatu oppi ja ideat jalostuvat.  

Jonkin verran emojen kasvattamiseen ja niiden pariuttamiseen liittyvää yhteistyötä saatiin hankkeen 

aikana käyntiin, emonkasvatukseen liittyvää kalustoa rakennettiin ja muutama aloitti emojen keinosie-

mentämisen. 

Pari kymmentä mehiläishoitajaa aloitti muiden pesän tuotteiden keräämisen hankkeen aikana. Niistä on 

myös aloitettu tekemään uusia tuotteita ja niiden keräämiseen liittyvää kalustoa on valmistettu. Suo-

messa uusien emomaidon ja mehiläismyrkyn keruusta löytyy myös muutama kiinnostunut.  

Kuusi vastaajaa ilmoitti saavansa pesän tuotteiden myynnistä lisätuloja, jotka parantavat yrityksen kan-

nattavuutta. Myös uusia tuotteita ja liiketoimintamuotoja on syntynyt. Kaksi vastaajaa ilmoitti selvittä-

neensä tuotteittensa vientimahdollisuuksia. 

Vaikuttavuus kyselyyn vastanneista yksi oli aloittanut uuden yrityksen ja yksi ilmoitti harkitsevansa yri-

tyksen perustamista.  

Kyselyyn vastanneista vain yksi oli osallistunut hankkeessa perustettuihin yhteistyöryhmiin, jonka toi-

minta hänen mukaansa jatkuu vielä. Muista lähteistä saamamme tiedon perusteella tiedämme, että 

hankkeessa pidetyn kosmetiikkakoulutuspäivien jälkeen syksyllä 2020 perustettiin mehiläiskosmetiikka-

ryhmä, joka aloitti vauhdikkaasti toimintansa. Yhteistyön muotoja etsittiin ja viimein päädyttiin syksyllä 
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2021 osakeyhtiön perustamiseen. Yhtiö haki kehittämishanketta ja on sen avulla kehittänyt toimin-

taansa ja tuotteitansa. Osa yrityksen osakkaista aloitti myös toisen yrityksen vuonna 2022. 

 

5. Hankkeen osallistujien ja ohjausryhmän arvio hankkeen toteutumisesta 

5.1. Hankkeen koulutuksista kerättyä palautetta 
Kuudesta hankkeen koulutuksesta kerättiin palautetta koulutuksen jälkeen. Palautteet on koottu alla 

olevaan taulukkoon. Koulutuksiin osallistujat olivat pääosin tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä koulutuk-

siin ja suurin osa heistä oli hakeutunut koulutuspäivään kouluttautumisen takia. Toki palautteissa oli 

myös hajontaa ja kaikki eivät saaneet sitä tietoa, jota tulivat koulutuspäivistä hakemaan. Myös jotkut 

puutteet järjestelyissä aiheuttivat tyytymättömyyttä. 

Koulutus Vastaajia Vastaajien 
maakuntia 

Arviointi 1-5 Muuta 

Hunajan uudet  
hepenet 

14 7 3,8 (2-5) Luentokoulutus Jyväskylä 

Kaupallinen  
emonkasvatus 

8 5 4,5 
(3-5) 

Luento ja käytännön koulutus, 
Korpilahti 

Mehiläisemojen  
jalostaminen 

25 8 4,04 
(2-5) 

Luento, jossa yksi ulkomainen pu-
huja, Lammi 

Pesän tuotteet kos-
metiikassa 

14 7 4,64 
(3-5) 

Kaksipäiväinen koulutus, jossa 
myös työpaja, Forssa 

Siitepöly ja propolis -
päivät 

22 8 4,27 
(3-5) 

Kaksipäiväinen koulutus, ongel-
mia ruokailun järjestämisessä, 
Helsinki 

Kosmetiikka we-
binaari keväällä 2020 

33 13 4,32 
(2-5) 

Hankkeen ensimmäinen webinaa-
rikoulutus, sai hyvän palautteen 

 

Uutiskirjeen saajilta tiedusteltiin myös vuosina 2019 ja 2020 toivomuksia siitä, millaisia koulutuksia ha-

luttaisiin järjestettävän. Näiden kyselyjen avulla suunniteltiin koulutuksia, joita vv. 2020 ja 2021 pidet-

tiin webinaareina. 

5.2. Hankkeen palautekysely 2022 
Hankkeeseen osallistuneille tehtiin palautekysely. Siihen saatiin vain 7 vastausta. Suurin osa vastaajista 

oli osallistunut propolis- ja siitepöly -aiheisiin koulutuksiin. Vastaajat antoivat hankkeelle yleiskouluar-

vosanan, joiden keskiarvo oli 9,3. Sanallisissa kommenteissa oli mm. seuraavia havaintoja:  

• Koulutuksissa saatiin syvällisempää informaatiota eri asioista ja siten opittiin mm. lisää hyödyn-

tämään pesien antimia. 

• Hanke järjesti lukuisia erittäin hyödyllisiä ja laadukkaita koulutuspäiviä. Ne onnistuivat olemaan 

myös tarpeeksi konkreettisia. Olen erittäin tyytyväinen hankkeen toimintaan. Vaikka aina emme 

päässeet fyysisiin koulutuksiin koronan vuoksi, webinaarit olivat myös onnistuneita.  

• Webinaarit olivat hyviä, jos ei olisi ollut koronaa olisi pykälää parempi arvostelu, havainto ma-

teriaalien vuoksi.  

• Tiedotus on ollut hyvää ja sitä kautta on tullut runsaasti tietoa. 

• Uskon että hankkeessa onnistuttiin kaikessa 

• Aiheiltaan laaja-alainen ja kattava koulutus, mikä toteutettu erinomaisin asiantuntijoin 



6 
 

_______________________________________________________________________________________ 
More than honey -hanke 1.9.2018-31.10.2022 
 
 
 

• Pesätuotteista koulutusta ja materiaalia jatkokäyttöön. Innostava Latvian matka. 

• Hanke on ollut meillä hunajantuottajille erittäin antoisa. Onneksi materiaalia on hyvin ja siihen 

voi palata myöhemminkin. Mielestäni yksi parhaimpia hankkeita, joissa olen ollut mukana koh-

deryhmän edustajana. Kiitos! 

Kommentteja siitä mitä hankkeessa jäi vastaajien mielestä puuttumaan: 

• Olisin toivonut hankkeen toiminnan jatkuvan edelleen. Ala kaipaa kipeästi koulutusta ja jalos-

tusasteen sekä laadun kehittämistä. 

• koulutuksia lähemmäksi omaa aluettani 

• Keski-Euroopasta tietoa apiterapiasta 

• Tuotteiden markkinointi ja myynti on tavalliselle tarhaajalle haasteellista. Siihen voisi jatkossa 

olla tietoa ja koulutusta tarjolla. 

5.3. Hankkeen ohjausryhmän arvio hankkeen toteutumisesta 

Hanke oli valtakunnallinen koulutushanke. Se toteutui hyvin koko Suomen alueella ja hankkeen kohderyh-
män henkilöille ja yrittäjille on pystytty tiedottamaan hankkeesta ja heitä on saatu hyvin mukaan hankkee-
seen. Webinaarikoulutukset edistivät hyvin valtakunnallisuutta. Hanketta pystyttiin toteuttamaan hyvin 
hankesuunnitelman mukaisesti koronaepidemiasta huolimatta. Hankkeen osa-alueet toteutettiin ja rahat 
käytettiin hyvin. Hankkeen jälkeen jää mehiläishoitajien käyttöön paljon oppimateriaaleja ja opetusvideot. 
Näitä ei olisi pystytty toteuttamaan SML:n omilla resursseilla. Olisi hyvä, jos samalaista toimintaa voitaisiin 
jatkaa myös tulevaisuudessa. Jatkossa erityistä huomiota pitäisi kiinnittää markkinoiden löytämiselle muille 
pesän tuotteille. 

6. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

Hankkeessa tehtyjä materiaaleja käytetään jatkossa SML:n opetuksissa ja osa niistä on vapaasti SML:n netti-

sivuilla. Mehiläisemojen osalta hankkeessa aloitetut toimet jatkuvat SML:n EU-rahoitteisen ohjelman puit-

teissa. Myös muihin pesän tuotteisiin liittyvät aiheet ovat mukana SML:n vuosittain toteutetuissa koulutuk-

sissa. 

7. Allekirjoittajat ja päiväys 

hanketta hallinnoivan tahon viralliset allekirjoitukset 
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Liite 1 

More than honey- koulutushankkeessa tehtyjä materiaaleja 

Tämä luettelo ja siihen liitetyt linkit materiaaleihin löytyvät hankkeen nettisivuilta: https://hu-

naja.net/liitto/hankkeet/more-than-honey-hanke/8105-2/. Jos materiaaliin ei ole linkkiä nettisivuilla (kaik-

kea ei voi laittaa nettivisulle julkiseen jakoon, sen saa käyttöönsä pyytämällä.  

Opetusvideot; kaikki suomeksi ja ruotsiksi 

• Emonkasvatus 

• Mehiläisemojen keinosiementäminen 

• Siitepölyn kerääminen 

• Pergan kerääminen 

• Propoliksen kerääminen 

• Mehiläismyrkyn kerääminen 

• Emomaidon kerääminen 

• Kuhnuritoukat elintarvikkeeksi 

Muita videoita, joita on jaettu hankkeen aikana 

• luentoja eri aiheista 

o Emojen jalostaminen 

o Kaupallinen emojenkasvatus 2 eri koulutusta 

o Pakkauspäivä 

o Vientipäivä 

o Propolispäivä 

o Siitepölypäivä 

o Mehiläismyrkkypäivä 

• webinaareja 

o Kosmetiikasta 4 webinaaria 

o Hyvinvointia pesän tuotteista 

o Emomaidon tuottaminen 

o Propoliksen tuottaminen 

o Siitepölyn ja pergan tuottaminen 

o Mehiläistuotteet elintarvikkeissa 2 webinaaria 

o Kuhnuritoukat elintarvikkeina 

o Mehiläisvahawebinaari 

o Keinosiemennyksen teoriaa 

Oppimateriaaleja ja muita ohjeita ja materiaaleja 

TP1 

• Tulokset More than honey -hankkeen teettämistä geenianalyyseista syksyllä 2020 

• Paritustarhojen yhteiskäytön edellytyksiä ja ohjeita 

• Kaupallinen emonkasvatus Salo 2021 

• Laitteita ja ohjelmia siipianalyyseja varten 

• Kotitarve emonkasvatus esityksen täydentäminen 

https://hunaja.net/liitto/hankkeet/more-than-honey-hanke/8105-2/
https://hunaja.net/liitto/hankkeet/more-than-honey-hanke/8105-2/
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• Emojen tuottaminen keinosiementämällä 

• Puolan opintomatkan raportti 

• Siipianalyysit teoria ja käytäntö 

TP2 

• Selvitys kuhnuritoukkien ravintokäytöstä 

• Latvian opintomatkan raportti 

• Siitepölykeräimiä Latviasta 

• Kuhnuritoukkareseptejä 2020 

• Kuhnuritoukkien kerääminen, kauppakunnostus ja tuotteistaminen 

• Pergan kerääminen, kauppakunnostus ja tuotteistaminen 

• Siitepölyn kerääminen, kauppakunnostus ja tuotteistaminen 

• Pergan irrotuslaitteita 

• Pergan kerääminen ja kauppakunnostus -esitys opetukseen 

• Reseptejä siitepöly, propolis, perga ja kuhnuritoukka ruokiin 

• Mehiläistuotteet elintarvikkeissa -webinaarin esitys 

• Mehiläismyrkyn käytöstä koottua tietoa tutkimusartikkeleista 

• Mehiläismyrkyn keräämisestä koottua tietoa tutkimusartikkeleista 

• Mehiläismyrkyn keräimiä 

• Propoliksen kerääminen, kauppakunnostus ja tuotteistaminen 

• Propoliksen uuttaminen ja tutkimustuloksia propoliksen käytöstä 

• Kuvia propolistuotteista 

• Tietoa suomalaisen mehiläisvahan tutkimustuloksista 

• Siitepölynäytteiden tekeminen kasveista, siitepölyrakeista ja hunajasta 
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Liite 2 

Kysely hankkeen vaikuttavuudesta hankkeen uutiskirjeen saajille ja opintomatkoi-

hin osallistuneille syyskuussa 2022. Kootut vastaukset. 

Kyselyyn vastanneita: 30 henkilöä 

Miten hyödynsit More than honey -koulutushankkeessa saamaasi tietoa emonkasvatuksessa ja -jalostuk-

sessa? 
 

Perustin puhdasparitustarhan 2 

Osallistuin yhteistyöhön toisen tarhaajan kanssa emojen parittamisessa 2 

Opettelin emojen keinosiementämisen 4 

Muu emojen kasvatukseen tai jalostamiseen liittyvä yhteistyö 8 

Hankin keinosiemennyslaitteet 1 

Aloin valmistamaan emonkasvatukseen liittyvää kalustoa 7 

 

• Hankkeessa saamaani tietoa olen hyödyntänyt monin tavoin, niin emonkasvatuksessa kuin kenosie-

mennyksessä. Käytännön siemennyksen näkeminen eri henkilöiden tekemänä, auttoi erityisesti 

oman siemennys tekniikan kanssa. 

• Olisin halunnut vaihtaa toisten emonkasvattajien kanssa emoja päikseen, että olisin saanut laajen-

nusta "uutta verta" emokantoihini. Valitettavasti yhtään ilmoitusta facebookissa tekemääni ehdo-

tukseen ei tullut. Peukkuja kyllä tuli yli 60 kappaletta mutta ei todellisia vaihtoja. Täytynee tehdä 

sama ehdotus oman maakunnan ulkopuolelle ensi kesänä. 

• Olen kysellyt, jos alueelle, jolla tarhaan saisi paritustarhan yhteistyössä, mutta tarhaajia niin vähän, 

että ei ole ollut muita halukkaita 

• Sain pieniä mutta tärkeitä vinkkejä emonkasvatuksen eri vaiheista ja yksityiskohdista.  

• Siitosemojen tarkka seuranta. Uusien siitosemojen hankinta Saksasta. Haudottamistekniikka ja väli-

neet 

 

Miten hyödynsit More than honey -koulutushankkeessa saamaasi tietoa muiden pesän tuotteiden 

osalta? 
 

Aloin keräämään uutta pesän tuotetta. Valitse tuote vaihtoeh-
doista. 
 

Yhteensä 13 
Propolis 12 
Siitepöly/perga 16 
Emomaito 2 
Mehiläismyrkky 1 

Kehitin muiden pesän tuotteiden keruutekniikkaa ja käsittelyä 10 

Aloin myymään muita pesän tuotteita 6 

Aloin tekemään muista pesän tuotteista uusia tuotteita myyntiin. 6 

Aloin valmistamaan kosmetiikkaa mehiläispesän raaka-aineista 5 

Aloin valmistamaan muihin pesän tuotteisiin liittyvää kalustoa 
esim. siitepölykeräin tms. 

5 

 

• More than honey -hankkeen tiedonvälitys levisi hyvin esimerkiksi Oulun alueen tapahtumissa 

• Tämä vaatii pitempää opettelua. Ensi kesänä keräämme taas enemmän muita pesän tuotteita. 
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• En vielä aloittanut mitään, mutta tietoa tuli niin hyvin, että luultavasti tulen kokeilemaan useita eri 

keräyksiä.  

• Täytyisi saada myyntikanavat kuntoon. 

• Tavoitteena olisi koulutusten innoittamana tulevaisuudessa saada siitepölyä ja pergaa myyntiin. 

Myös kosmetiikan valmistus kiinnostaisi. 

• Hommasin siitepölykeräimiä, mutta keräys jäi ensi vuodelle kiinnitysten hankaluuden takia. Ke-

väällä alle lisättävään laatikkoon kiinnitys jo etukäteen. Propolista otettu kehistä talteen tarkemmin 

kuin ennen. 

• Pergan käsittelyyn sain hyödyllisiä vinkkejä mitä en ollut aiemmin tiedostanut. Yksinkertaisen toimi-

van siitepölykeräimen valmistus mietinnässä. Hyvien ohjeiden ansiosta emomaidon keruu myös 

kiinnostaa. 

• Myyntiaktiivisuutta ja kehittelyä 

 

Miten hankkeessa opitut asiat vaikuttivat mehiläistarhaukseesi? 

 

Saan muiden pesän tuotteiden myynnistä lisätuloa mehiläistarhaukseeni 8 

Olemassa olevan yritykseni kannattavuus parani 7 

Olen laajentanut yritykseni toimintaa 6 

Perustin uuden yrityksen 1 

Olen harkinnut yrityksen perustamista 1 

Uusia tuotteita tai liiketoimintamuotoja on syntynyt 10 

Selvitin omien tuotteitteni vientimahdollisuuksia 2 

 

Osallistuitko hankkeessa perustettuihin yhteistyöryhmiin?  

Esimerkiksi mehiläisemojen roturyhmät, puhdasparitustarhat, mehiläismyrkkyryhmä, vientiryhmä, jne. 

Yksi vastaaja oli osallistunut yhteistyöryhmiin. Yhden yhteistyöryhmän toiminta jatkuu vielä hankkeen lop-

puessa. 

 

Miten olet hyödyntänyt opintomatkoilla näkemiäsi asioita? 

• Kokonaisuudessaan silmiä avaava ja avartava opintomatka ja ideoita 

• ”vain taivas on kattona” 

• Opetuksessa, keruukäytännöissä 

• Omat toimintatavat kehittyneet, sekä tunnistaa kriittiset kohdat kenosiemennyksessä. Järkevämpää 

siemennys tekniikkaa. Puolalaisilla siemennys liukuhihna työtä. 

• Hyödynsin laitehankinnoissa puolassa näkemiäni asioita. 

• Hunajamakeisten reseptien kehittely aloitettu. Tuoreet marjat + hunaja yhdistettynä innosti mat-

kalla. Olen selvitellyt sekoittavan painekuivaimen olemassaoloa, ilmeisesti ei löydy valmiina. Silmu-

rahoituksen hakeminen laitteen kehittämiseen harkinnassa, kun ei itsellä ole insinööriosaamista. 

Sitten kun aika riittää paperihommiin; nyt ennätyssato työllistää vielä linkoomossa. Onneksi purk-

keja tuli hankittua (ensi)vuodeksi varastoon hinnannousun pelossa, kun matkalla näki tukkurin var-

muusvarastot. 

• Kyllä, laitteet, tuotteet, toimintatapoja 
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• Uusia ideoita tuli paljon 

• Kokeilen opintomatkalta saamiani vinkkejä. Mehiläishuoneen rakentaminen kiinnostaisi myös lä-

hinnä oman käyttöön. Opintomatkalla näki, miten paljon on eri mahdollisuuksia hyödyntää mehi-

läispesän tuotteita ja valmistaa niistä erilaisia tuotteita. 

• Ymmärrys alan kehittämisestä, asiakasvalistusta Suomessa on paljon työtä ja tarvetta tehdä 

• Latvian opintomatka tarjosi laajan tietopaketin siitepölyn ja propoliksen tuottamisesta. Saimme 

myös näkökulmaa näiden tuotteiden markkinointiin Latviassa. Tieto oli arvokasta ja siten syventä-

nyt mehiläistarhaajan osaamistani. Minulla on nyt tietoa propoliksen ja siitepölyn keräämiseen liit-

tyvistä laitteista, jos näihin päätän myöhemmin panostaa. 

• Muiden tarhaajien ja asiantuntijoiden kanssa käymät keskustelut jalosti omaa näkemystä mihin 

suuntaan mehiläistarhaustani haluan kehittää, jotta saan tuotteistettua mehiläispesän raaka-aineet 

mahdollisimman hyvin omaan yritysideaani soveltuvaksi. 

 

Avointa palautetta More than honey -koulutushankkeelle 

• Uutiskirjeiden kautta tullut viestintä on tavoittanut hyvin ja ollut sopivin aikavälein. 

• Erittäin hyvin johdettu hanke. Erityiskiitos monista konkreettisista ohjeista ja neuvoista. Hyvät ma-

teriaalit asioiden edelleen syventämiseen! 

• Erittäin konkreettinen ja laadukas hanke, joka edisti alan osaamista ja kilpailukykyä runsaasti. Tuli 

tarpeeseen kasvavan ja kehittävän yrityksen toiminalle 

• Harmillista kun hanke loppuu! Usein oman hankkeen aloittaminen voi viedä aikaa useammankin 

vuoden, ja käytännössä tarvitsisi taas tukea. 

• Tapahtumat ovat olleet hyvin suunniteltuja ja vedettyjä. 

• Kiitokset erinomaisista oppimateriaaleista! En päässyt itse kovin moneen tapahtumaan paikalle, 

mutta opiskelin monta asiaa videoiden ja diojen välityksellä. Koulutushankkeen merkitys näkynee 

paremmin myöhemmässä toiminnassa, kunhan ideat jalostuvat. 

• Uudelle mehiläistarhaajalle koulutukset olivat erittäin mielenkiintoisia ja antoisia. Tällaisia toivoisi 

lisääkin. 

• Sain erittäin hyvää ja monipuolista koulutusta/tietoa, josta on hyötyä mm. omien pesien tuotteiden 

keräämisessä ja käsittelyssä. Toivon, että myös hankkeen loppumisen jälkeen järjestetään vastaa-

van kaltaisia koulutuksia uusille tarhaajille/ vanhoille asioiden päivittäjille. Suuret kiitokset hank-

keen toteuttajille:)! 

• Hankkeessa oli mielenkiintoiset erikoiskoulutukset asioista mitkä muualla ei välttämättä opitaan. 

Kiitos niistä! 

• Korona-aika söi motivaatiota moneen asiaan. Jopa etäkoulutukseen osallistuminen tuntui ylitse-

pääsemättömän raskaalta, vaikka luulisi että päinvastoin. Osallistumattomuus harmittaa jälkeen-

päin. 

• Hieno hanke, joka on antanut varmasti monelle tarhaajalle uusia mahdollisuuksia kehittää toimin-

taansa. Hankkeen puitteissa tehdyt videot laadukkaita ja erittäin hyödyllisiä, niin aloittelevalle kuin 

hieman kokeneemmallekin. 
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• Kiitos avusta Pohjois-Pohjanmaan kuhnuritoukka-asian edistämisessä MiniEines-hankkeessa. 

Saimme tärkeää tietoa asiantuntijalta, jota pystyimme hyödyntämään infotilaisuuksissa, yrittäjille ja 

ravintoloille tiedottamisessa sekä infovideoiden tekemisessä. 

• Hyvä hanke. Valitettavasti en itse joutanut jokaiseen tapahtumaan, vaikka olisin halunnut. Myös 

pitkät välimatkat ja korona vaikutti asiaan. 

• Lisää samanlaista ja jatkojalostuskoulutusta. Luonnonvaratuottajan hunaja-osaamisala? 

• Oli hyviä koulutuksia, joista sai paljon oppia ja hyvä hankkeen vetäjä! 

• Paljon tuli laadukasta tietoa mitä voi soveltaa omaan tarhaukseen. 

• Aivan mahtavia elämyksiä ja ajatuksia Itä-Blokin tietotasosta ja ihmisistä. Ollaan täällä tuohivirsuas-

teella kuluttajat ja tarhaajatkin 

• More than honey -hanke on ollut todella loistava. Siinä on tuotu luontevalla tavalla saataville erilai-

sia koulutuksia ja asiantuntijaluentoja. Arvokasta tietoa on saatu lisää. Webinaarit ovat olleet nau-

tittavia. Erittäin onnistunut hanke ja toivottavasti toiminta jatkuu yhtä aktiivisena tulevaisuudessa. 

Lämpimät kiitokset! 

• Kiitos hankkeesta, opin sen avulla paljon uutta. Toivottavasti materiaali säilyy netissä. 

• Koulutushanke oli mahtava tietopaketti. Sitä vedettiin hienosti ja siinä tuotettiin paljon materiaalia 

tarhaajien käyttöön 

 

 


