Keski-Suomen mehiläishoitajat r.y.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019
Keski-Suomen mehiläishoitajat -niminen yhdistys perustettiin 1947. Yhdistys rekisteröitiin neljä vuotta
myöhemmin joulukuussa 1951.
Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on koota alueensa mehiläishoitajat
yhteistyöhön, kehittää ja laajentaa mehiläishoidon yleisiä ja yhteisiä edellytyksiä elinkeinona sekä
edistää mehiläishoitajien yhteistoimintaa.
Yhdistyksessä oli joulukuussa 2019 jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä 158(+ 11 perhejäsentä), kasvua
13,3%. Yhdistys on jäsenmäärältään SML:n neljänneksi/viidenneksi suuriin jäsenyhdistys. Vanhoja
jäseniä jää pois, mutta mm. mehiläishoidon peruskurssien kautta yhdistykseen tulee uusia jäseniä.
Satokausi 2019 oli Keski-Suomessa keskimääräistä selvästi parempi, samalla tavalla kuin vuosi 2018,
jota edelsikin selvästi heikommat satokaudet. Tosin satokausi oli todella parveiluherkkä ja
yhteydenottoja parvista tuli runsaasti. Koulutuksen pääpaino oli Kansalaisopiston kanssa yhdessä
järjestetty peruskurssi keväällä. Tapahtumista ja mehiläishoitoon liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista
yhdistyksen kotisivuilla. Yhdistys toteutti yhdessä Jyväskylän Yliopiston kanssa Pro gradu -työnä tehdyn
DNA-selvityksen. Näytteet kerättii keskisuomalaisilta emonkasvattajilta keväällä ja näytteitä analysoitiin
talvi 2019-2020. Mehiläiskalenteri kävi suhteellisen hyvinkaupaksi tuottaen jonkin verran voittoa.
Sadonkorjuujuhla kokosi taas kerran mukavasti osallistujia ja oli selkeästi vuoden odotetuin yhdistyksen
oma tapahtuma.

Johtokunta
Yhdistyksen johtokuntaan kuuluivat Anssi Hiekkala (puheenjohtaja), Ritva Jussila-Laine (varajäsen,
sihteeri), Tuija Kortekangas (taloudenhoitaja), Pertti Kauppinen (koulutusvastaava), Josefiina Keskustalo
(tautivastaava), Jukka Mattila, Lauri Naukkarinen ja Paula Pakarinen (varapuheenjohtaja). Johtokunta
piti vuoden aikana 6 kokousta. Kokouksissa käsiteltiin laajalti mehiläistarhaukseen liittyviä asioita mutta
myös juoksevia asioita. Vuoden alussa tapahtui nettisivujen uudistus ja uutena tiedottaja aloitti Ulla
Yrjölä. Myös kokouksissa käsiteltiin paljon mahdollisuutta lähteä mukaan selvittämään ensimmäistä
kertaa rotuperimää keskisuomalaisista mehiläisistä. Tähän johtokunta päätti tarttua, hyvän
taloustilanteen turvin, jonka ahkera Mehiläiskalenterien julkaisu oli mahdollistanut. DNA-selvitystä
rotuperimästä toteutettiin Pro-gradu työnä Jyväskylän Yliopistossa.

Tapahtumat
Mehiläishoidon peruskurssi, opettajana Ari Seppälä, pidettiin keväällä 2019 yhdessä Jyväskylän
kansalaisopiston kanssa. Opiskelijoita oli yhteensä 19. Kenttäharjoitukset pidettiin kesäkuun alussa,
kaksi kertaa harjoiteltiin Matti Pylvänäisen tarhoilla sekä Pertti Tuomasen tarhoilla kaksi kertaa.
Maailman mehiläispäivänä Jyvälän Setlementin tiloissa Jyväskylässä järjestettiin mehiläisistä luento,

jonka piti Anssi Hiekkala.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 21.4.2018 Jyväskylän kansalaisopistossa. Osallistujia oli 21.
Kokouksessa käsiteltiin kevätkokouksen asioiden lisäksi DNA-selvitystä ja keskisuomalaisten mehiläisten
rotuperimästä. Tapahtumassa oli myös puhumassa maaseutuasiamies Markku Laitinen, joka piti
esityksen karhuvahingoista sekä vastaili jäsenten kysymyksiin.
Saarijärvellä kokoonnuttiin jo kuudetta kertaa, jossa kartoitettiin tarhojen paikat rodut paikallisalueen
tarhaajien voimin.
Sadonkorjuupäivää vietettiin 7.9.2018 Sulkulan siirtolapuutarhassa. Osanottajia oli 28. Päivän aikana
keskusteltiin kesän tarhauskokemuksista. Valittiin Keski-Suomen maukkain hunaja, joka jouduttiin tänä
vuonna jakamaan tasan menneen äänestys tuloksen takia Tuija Kortekankaan ja Katriina Laukkasen
kesken.
Mehiläiskalenteri 2020 valmistui lokakuussa painoksen ollessa 300 kpl. Kalenterin teksteistä vastasivat
Matti Pylvänäinen, Eija Hatanpää ja Anssi Hiekkala. Graafisesta suunnittelusta Minja Revonkorpi.
Kalentereita myytiin yhdistyksen syyskokouksen ja SML:n sadonkorjuupäivän yhteydessä, netissä,
Facebookissa ja kotimyyntinä mm. hunajakaupan yhteydessä aktiivisten jäsenten toimesta. Kalentereilla
oli kysyntää myös muualla Suomessa. Painatuskustannukset (Jyväskylän yliopistopaino) pysyivät
kohtuullisina vaikka Postin lakon sekä SML:n sadonkorjuuseminaarin myynti jäi aikaisempia vuosia
heikommaksi, niin kalenteritoiminta jäi voitolliseksi.
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 2.11.2019 Jyväskylän kansalaisopiston luentosalissa Jyväskylässä.
Osanottajia tilaisuudessa oli 13. Sääntömääräisten asioiden lisäksi tilaisuudessa oli kertomassa SML:n
tuoreimmat uutiset Eeva-Liisa Korpela.
Yhdistys kasasi oman hunaja-tasting pakettinsa, jolla esitellään erilaisia lajihunajia tapahtumissa johon
yhdistys tai jäsenet osallistuvat. Tarkoitus on tuoda kuluttajille tutummaksi eri lajihunajien maut ja
niiden rikkaus. Tämä paketti lajihunajia oli ensi kertaa käytössä Green Care -keskus Könkkölä Ry:n
tiloissa Jyväskylän Könkkölässä 28.11.2019.

Tiedotustoiminta
Ulla Yrjölä ylläpiti maaliskuusta alkaen yhdistyksen kotisivua http://www.ksmesitarhat.fi/ vuoden
aikana, mm. tapahtumat, parvien kiinniottajat, kokous-, sadonkorjuupäivä- ym. ajankohtaiset
tiedotteet.
Kokouksista ja ajankohtaisista tapahtumista tiedotettiin myös sähköpostitse.

SML:n toimintaan osallistuminen
Anssi Hiekkala osallistui Varkaudessa 23.2.2019 järjestettyyn Karhuseminaariin.
Josefiina Keskustalo oli SML:n johtokunnan, laatutoimikunnan ja nuorisotoimikunnan jäsen.
Ulla Yrjölä ja Josefiina Keskustalo osallistuivat SML:n kouluttajakoulutukseen Korpilahdella 5.-6.10.2019.

Tuija Kortekangas osallistui More than honey -hankkeen koulutuspäivään Hunajan uudet hepenet
16.11.2019 Jyväskylässä.
Anssi Hiekkala ja Tuija Kortekangas edustivat yhdistystä SML:n syyskokouksessa Porissa.
Keskisuomalaisten tarhaajien menestys alkaa olemaan vakio Sadonkorjuupäivien yhteydessä Porissa
järjestetyssä hunajakisassa. Niin myös tänäkin vuonna kävi. Kisaa oli uudistettu tänä vuonna, nyt oli
mahdollista äänestää koko kisan paras hunajaa, jossa kilpailivat kaikki hunajat kaikissa sarjoissa. Koko
kisan paras hunaja sarjassa keskisuomalaiset veivät hienosti ensimmäisen ja kolmannen sijan. Suomen
parhaimman hunajan tittelin vei Vilma Jyrkkä Jämsästä, hän vei myös ykkössijan paras kiteytetty hunaja
-sarjassa. Saarijärven Jorma Sahinaho oli juoksevien hunajien sarjassa jaetulla ensimmäisellä sijalla,
jolla myös sijoittui koko kisan paras -sarjassa kolmanneksi. Kiteytyvien hunajien sarjassa Sahinaho oli 3.
sijalla. Omassa Sadonkorjuujuhlassa Sulkurannassa valittu Katriina Laukkasen hunaja sijoittui
paikallisyhdistysten sarjassa hienosti viidenneksi.

Yhdistyksen talous ja tilinpäätös 2020
Keski-Suomen mehiläishoitajat ry:n tilillä oli vuoden 2019 alkaessa 6896,5 euroa (oma pääoma).
Tilikauden aikana tuloja kertyi 6125 euroa, joista jäsenmaksuista 3146euroa (3410 € vuonna 2017) ja
mehiläiskalenterista 2319euroa. Kuluja vuoden aikana oli 5845,51 euroa, josta mehiläiskalenterin
valmistus- ym. kulujen osuus oli 1893,6 euroa ja yleisten kokousten ja tapahtumien osuus 886,67 euroa.
Tilikauden tulos oli siten 279,49 euroa voitollinen (1824,04 € vuonna 2017) ja oma pääoma vuoden
lopussa 7132,24 euroa. Mehiläishoidon peruskurssit järjestettiin ja rahoitettiin yhdessä Jyväskylän
kansalaisopiston kanssa.
Johtokunta esittää, että tilikauden voitto siirretään tasaustilille.
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