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Tutkijatapaamisen ohjelma
• Tapaamisen avaus ja ohjelman esittely 

• Lotta Fabricius Kristiansen: Co-operation

between beekeepers and researchers in 

Sweden

• Osallistujien lyhyt esittely

• NBARS Maarianhaminassa 30.-31.3.2023

• SML:n rooli tutkimuksissa

• SML:a kiinnostavat tutkimusaiheet

• Opinnäytetöiden aiheita SML:n nettisivuilla

• Miten tästä eteenpäin? 



Suomen mehiläishoitajain liiton 
rooli tutkimuksissa

- Toimii mehiläisalan asiantuntijana

- Liitolla ei ole rahaa oman tutkimuksen tekemiseen

- Tarvitsemme yhteistyötahoja

- Voidaan osallistua tutkimushankkeiden suunnitteluun

- Toimia yhteydenottajana mehiläishoitajiin päin. Liitolla on yli 

2500 jäsentä ja paikallisyhdistyksiä eri puolella Suomea

- Voi avustaa opinnäytetyöntekijöitä aiheiden löytämisessä ja 

työn suunnittelussa



Nordic-Baltic Apicultural Research Symposium 

and Nordic-Baltic Bee Council 

30th and 31st of March 2023

Welcome to Mariehamn in Åland!

Contact information

In Mariehamn:

Ålands Biodlarförening rf, 

Marcela Sucha, tel. +358 45 7345 3588, 

e-post. marcelasucha@gmail.com 

Finnish Beekeepers’ association

Susanna Eloranta tel. +358 44 506 3200, 

e-post.susanna.eloranta@hunaja.net 

Maritta Martikkala tel.  +358 50 303 0890, 

e-post.  maritta.martikkala@hunaja.net



SML:n toivomia tutkimusaiheita 

Hunaja ja mehiläistuotteet
• suomalaiset lajihunajat ja niiden 

ominaisuudet; tarvitaanko hunajadirektiiviin 
lisäystä niiden osalta

• mehiläisten keräämien 
siitepölyrakeiden/pergan vaikutus naisten 
vaihdevuosioireisiin

• kuhnuritoukkien aminohappokoostumus
Luomuhunajan tuotanto
• mitä jäämiä tavanomaiselta marjaviljelmältä 

jää hunajaan



SML:n toivomia tutkimusaiheita 

Pölytys
• tulossa Kotimaisia pölyttäjiä kaupallisille puutarha-viljelmille -

hankkeen pölytyskokeita keväällä/kesällä 2024 kimalaisilla ja 
tarhamehiläisillä

• miten voitaisiin tutkia luonnonpölyttäjien ja tarhamehiläisen 
suhdetta, kun ne esiintyvät samalla alueella



SML:n toivomia tutkimusaiheita 

Mehiläisten taudit
• Eurooppalaisen toukkamädän levinneisyys ja 

taudinaiheuttajan (Melissococcus plutonius) eri kantojen 
esiintyvyys (+ yhteys taudinaiheuttamiskykyyn ja 
saneerauksen onnistumiseen)

• Varroa Destructorin haplotyyppien
esiintyminen Suomessa ja suhde 
varroamääriin yhteiskunnassa sekä 
talvikuolleisuuteen



SML:n toivomia tutkimusaiheita 

Talvitappiot
• sääolosuhteiden ja satokertymien vaikutus 

talvikuolleisuuteen pystyisikö talvikuolleisuutta 
ennustamaan esimerkiksi edellisen kevään, kesän tai 
syksyn sääolosuhteilla ja myös sadon kertymisellä? 
Vaakapesätilastoja ja talvitappioita tilastoja voisi hyödyntää

Suomalaisen mehiläisen geenit
• Joko suomessa on oma mehiläiskanta?



SML:n toivomia tutkimusaiheita 

Mehiläisten jalostaminen
• Lundenin varroaa sietävän kannan ominaisuudet (miksi 
pärjää punkin kanssa?) 
• Miten ominaisuudet leviävät / periytyvät Lundenin oman 
projektin avulla (kantapesiä eri puolille maata, sopimusemon-
kasvatus, vapaa paritus) 



Opinnäytetöiden aiheita

https://hunaja.net/mehilaistarhaus/mehilaisalan-tutkimus/



Mitä tästä eteenpäin?

• Toivotaanko uusia web-kokoontumisia?

• Olisiko kokoontumiset pienemmissä ryhmissä tarpeen?

• Onko live-tapaamiset mahdollisia? Milloin? Missä?

• Sana on vapaa



Kiitos mielenkiinnosta!

Anneli Salonen
Tutkimusasiantuntija

anneli.salonen@hunaja.net
Puh. 0504706411

www.hunaja.net

mailto:anneli.salonen@hunaja.net

