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Toimintasuunnitelma vuodeksi 2020 

 

Yhdistyksen tarkoitus 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on koota alueensa mehiläishoitajat yhteistyöhön, kehittää ja laajentaa 

mehiläishoidon yleisiä ja yhteisiä edellytyksiä elinkeinona sekä edistää mehiläishoitajien 

yhteistoimintaa (yhdistyksen säännöt, 2 §) . 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

- järjestää kurssi- ja koulutustilaisuuksia 

- järjestää erilaisia tiedotus- ja neuvontatapahtumia mehiläishoitoon ja hunajan tuottamiseen 

liittyvistä asioista 

- pitää yhteyttä paikallisiin yhteisöihin ja viranomaisiin 

- toimii yhteistyössä Suomen Mehiläishoitajien Liiton SML:n ja sen jäsenjärjestöjen kanssa 

 

Yhdistyksessä oli 13.10.2019 mennessä jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä 161 (+ 11 perhejäsentä), 

kasvua 15 %. Vanhoja jäseniä jää pois, mutta mm. mehiläishoidon peruskurssien kautta 

yhdistykseen tulee uusia jäseniä. 

 

Toiminta 2020 

 

Kurssi- ja koulutustoiminta 

 

Aloitteleville tarhaajille ja mehiläishoidosta kiinnostuneille tarkoitettu mehiläishoidon peruskurssi 

järjestetään keväällä 2020 yhteistyössä Jyväskylän kansalaisopiston kanssa. Kursseilla perehdytään 

mehiläishoitoon harrastuksena ja mehiläishoidon hyviin käytänteisiin. 

 

Tarhaajille järjestetään jatko- ja täydennyskoulutusta, kursseja ja työpajoja keväällä ja kesällä 2020. 

  

Osallistutaan aktiivisesti Suomen Mehiläishoitajien Liiton järjestämiin kurssi- ja 

koulutustilaisuuksiin. Koulutukseen osallistuvia tuetaan mm. maksamalla matkakustannuksia ja 

järjestämällä ryhmäkuljetuksia. 

 

Paikallisen tason toiminnan kehittäminen ja tukeminen 

 

Tuetaan ja kehitetään paikallisten tarhaajien yhteistoimintaa, esim. paikallisten tarhaajien yhteiset 

hankkeet, aloittelevien tarhaajien neuvonta, parvien pyydystäminen, hunajan ja muiden 

tarhaustuotteiden markkinointi.  

 

Tiedotus- ja neuvonta- ja muu toiminta 

 

Jäsenkunnnan tiedottaminen tapahtuu kotisivujen kautta ja mm. tapahtumien sekä Kevät- ja 

Syyskokouksen kutsut lähetetään lisäksi sähköpostilla.  

- paikalliset yhteyshenkilöt ja heidän tehtävänsä, mm. parvien kiinniottajat ovat kotisivuilla 

- tapahtumakalenteri 

- kotisivujen kauppapaikka palvelee jäseniä ilmoitusten jättämistä varten 

 

Järjestetään ja kannustetaan jäseniä järjestämään mehiläistarhaukseen ja hunajantuotantoon liittyviä, 

koulutus- ja neuvontalaisuuksia kouluille, järjestöille ja erilaisille yhteisöille. Järjestetään hunaja 

tasting -tapahtumia koulutustilaisuuksien yhteydessä, jotta kuluttajat tulevat enemmän tietoiseksi eri 



hunajien olemassaolosta. Myös järjestetään kansainvälisenä mehiläispäivänä toukokuussa 

halukkaille kouluille mahdollisuuksien mukaan tapahtumia. 

 

Yhdistys pyrkii hyödyntämään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Johtokunnan jäsenten 

ajankäytön tehostamiseksi kaudella 2020 selvitetään, miten on mahdollista osallistua johtokunnan 

kokouksiin virtuaalisesti. Lisäksi selvitetään, mikä alusta (esim. WhatsApp ryhmä, internetsivujen 

keskustelupalsta, tms.) otetaan käyttöön sähköpostin sijasta asioista keskustelulle johtokunnan 

kokousten välillä. 

 

Viestinnän tehostamiseksi jäsenistön suuntaan kartoitamme, mihin käyttöön yhdistyksen 

internetsivujen jäsensivut (pääsy käyttäjätunnuksin) soveltuisivat. Tällainen käyttötarkoitus voisi 

olla johtokunnan kokousten esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaiseminen. Lisäksi kartoitamme, 

voisimmeko tarjota koulutustapahtumia webinaarina. 

 

1-2 rodun tavoite 

- Keski-Suomessa lienee tällä hetkellä noin 220-240 mehiläishoitajaa ja hoitajamäärä on ollut 

kasvamassa. Useimmat heistä hoitavat joko italialaista tai krainilaista rotua, joista on kymmenien 

vuosien hyvä kokemus. Nämä rodut ovat myös yleisimpiä ja alkuperäisiä eurooppalaisia rotuja. 

Varsinkin rotupuhtaina ne ovat myös mainioita joko harrastus- tai jopa ammattihoitoon. 

Talvehtimien sujuu hyvin ja hyvän sadon kannalta oleellinen ripeä kevätkehitys ovat 

rotuominaisuuksia. Myöskään tautien tai tuholaisten (varroapunkki) kurissapitoon ei tarvita muuta 

kuin normaali hyvä ja huolellinen hoitotapa. 

Suomessa ei luonnollisestikaan ole lakia, joka määräisi hoidettavan rodun. Yhdistyksemme ehdotus 

on se, että alueellisesti ja paikkakunnittain päädyttäisiin hoitamaan samaa rotua. Uusien rotujen 

tuominen vaikeuttaa vain jo valmiiksi vaikeata tilannetta. Varsinkin uusien hoitajien puolesta 

yhdistyksen on tarpeellista huolehtia, että aloittelevat tarhaajat ottavat selvää lähialueiden tilanteesta 

ja pyrkiä hyvään yhteistyöhön. 

Mehiläiskalenteri 2021 

- Pyritään toimittamaan kesän aikana mehiläiskalenteri, jos 2021-kalenteriprojektiin löytyy tekijät. 

Kalenterin teeman ja sisällön suunnittelevat johtokunta ja tekijät yhdessä, ja johtokunnan, 

yhdistyksen toiminnasta vastuullisena tahona, tulee hyväksyä kalenteri ja sen painatuksen kulut 

ennakkoon. Toukokuun mennessä päätetään aiheet ja teema kalenteriin. Yhdistyksen vuosikokous ja 

SML:n vuosikokouksen ajankohta määrittelee milloin kalenteri pitää saada viimeistään painoon, 

johtokunnalla on myös oltava aikaa riittävästi paneutua ja hyväksyä kalenterin sisältö. 

Puheenjohtajaja pyytää tarjouksia muistakin painoista. 

 

Karhut ja mehiläisala Keski-Suomessa  

- Tuodaan esille kasvaneen karhukannan aiheuttamat ongelmat, jotka koskevat mehiläisalaa Keski-

Suomessa sekä ongelmakohdat, miksi ongelmaa on hankala ratkaista, kuten EU:n luontodirektiivin 

vaikutus. 

 

Pölytyspalveluiden ongelmat mehiläishoitajan näkökulmasta 

- Mahdollistaa tiedottamisella pölytyspalveluiden tarjoamisen mehiläishoitajan näkökulmasta 

järkevällä sekä kannattavalla tavalla, siten tukea myös lähituotantoa ja kestävää kehitystä, ja sitä 

kautta vähentää tuontikimalaisten käyttämistä esim. marjatiloilla. 

 

Syksyllä 2021 järjestetään jäsenille jokavuotinen sadonkorjuujuhla. 

 

2019 käynnistyneen Pro gradu -työnä tehtävän DNA-selvityksen tulokset valmistuvat keväällä 

2020, mahdollisiin jatkoprojekteihin emme sitoudu. 

 



Yhteistyö SML:n, muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa 

 

Tehdään yhteistyötä Suomen Mehiläishoitajien liiton, liiton muiden jäsenjärjestöjen, muiden 

järjestöjen (Martat ja Martit, lähiruokapiirit, kansalaisopistot ym.), kuntien viranomaisten, 

palokuntien, ELY-keskuksen, maataloustuottajien, puutarhureiden, riistanhoitopiirin ym. kanssa. 

Osallistutaan jokavuotiseen Riistakeskuksen järjestämään Keski-Suomen sidosryhmien 

kuulemistilaisuuteen, jossa voimme ottaa kantaa karhukannan hoidollisiin toimenpiteisiin. 


