Keski-Suomen mehiläishoitajat r.y.

!!
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016
!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 vuonna 2016 maksaneita varsinaisia jäseniä 138 (+ 3), perhejäseniä 8 (+1), yhteensä
146 (+4) jäsentä. Yhdistykseen liittyi uusia jäseniä kevään peruskurssien aikana ja niiden jälkeen.
Osanottajia peruskursseilla oli 30.

!Satokausi oli Keski-Suomessa ja koko Suomessa jo toisena peräkkäisenä vuotena sateisen ja kolean kesän
(kesä-heinäkuun) vuoksi selvästi keskimääräistä heikompi. Keskisato jäi arvion mukaan alle 20 kg per
pesä. Jyväskylän pohjoispuolella sato oli sitäkin heikkompi. Emonkasvatus oli vaikeuksisssa, samoin
pariutuminen huonojen lentosäiden vuoksi. Parveilu sen sijaan oli yleistä. Näin siis siitä huolimatta, että
koko vuoden keskilämpötila oli ennätyksellisen korkea.

!Johtokunta
!Yhdistyksen johtokuntaan kuuluivat Matti Pylvänäinen (puheenjohtaja), Timo Junkala (varajäsen,

varapuheenjohtaja), Eija Hatanpää (sihteeri ja taloudenhoitaja), Pertti Kauppinen (koulutusvastaava),
Josefiina Keskustalo (tiedotus- ja tautivastaava) ja Seppo Mäkinen (varajäsen, kauppapaikan vastaava).
Pertti Tuomanen (tapahtumavastaava) ja Olavi Kontio. Johtokunta piti vuoden aikana kahdeksan
kokousta. Kokouksissa käsiteltiin mehiläistarhaukseen liittyviä asioita, kuten alan koulutusta, EKM:n ja
muiden tautien torjuntaa, parveilua, markkinointia, tiedottamista sekä tarhaajien ja perheenjäsenten
sosiaalista toimintaa.

!Johtokunta laati vuoden alussa toiminta- tai tapahtumakalenterin koko vuodeksi ja se oli nähtävillä

yhdistyksen kotisivuilla. Toimintaa ja tapahtumia pyrittiin järjestämään toimintasuunnitelman mukaisesti
eri puolille maakuntaa ja siinä myös onnistuttiin kohtuullisen hyvin. Kalenteria tarkennettiin ja
päivitettiin vuoden aikana tilanteen mukaan.

!!
Tapahtumat

Johtokunta laati vuoden alussa toimintasuunnitelmaan perustuvan tapahtumakalenterin, joka oli nähtävillä
yhdistyksen www-sivuilla.

!Mehiläishoidon peruskurssit A ja B, opettajina Pertti Kauppinen ja Olavi Kontio, pidettiin

keväällä 2016 yhdessä Jyväskylän kansalaisopiston kanssa. Opiskelijoita oli yhteensä 30.
Kenttäharjoitukset (2x3) pidettiin kesäkuun alussa, juhannuksen jälkeen ja elokuun alussa Matti
Pylvänäisen, Olavi Kontion ja Pertti Tuomasen tarhoilla.

!Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 23.4.2015 Jyväskylän Vaajakoskella Vaajakummun koulussa.

Osallistujia oli 23. Kokouksessa käsiteltiin kevätkokouksen asioiden lisäksi mm. EKM:n torjuntaan
liittyviä toimia ja kuultiin SML:n mehiläishoidon neuvoja Maritta Martikkalan esitys, joka käsitteli
tarhapaikkojen rekisteröimistä, EKM:n torjuntaa, pienen pesäkuoriaisen aiheuttamaa uhkaa
mehiläistaloudelle, karhuvahinkojen estämistä, suomalaisten emojen jalostamista ja kasvattamista sekä
Pohjolan mustan mehiläisen kannan vahvistamista. Kevätkokouksen yhteydessä esiteltiin paikallisten
tarhaajien toimesta mehiläisten hoitotapoja ja kalustoja.

!Kansainvälistä mehiläispäivää 19.5.2016 vietettin toukokuun lopussa järjestämällä useita tilaisuuksia
eri puolilla Keski-Suomea, liikekeskuksissa, kouluissa, mm. Saarijärvellä (osallistujia 60) ja
Säynätsalossa (viisi luokkaa, osallistujia yhteensä 80-90) sekä kaupunkitapahtuma Toivolan Vanhalla
Pihalla (kävijöitä ehkä noin 100). Tilaisuuksissa esiteltiin mehiläishoitoa, hunajaa ja jalosteita sekä
kerrottiin mehiläisten ja muiden pölyttäjien merkityksestä luonnossa ja ravinnontuotannossa.

!Kesäretki Tero Hämäläisen tarhalle Jämsään järjestettiin 19.6.2016. Päivän aikana tutustuttiin

Hämäläisen kotitarhaan, kalustoon, linkoomoon, pakkaamoon, kuultiin Tero Hämäläisen esitelmä
emonkasvatuksesta ja talon mehiläisten hoitotoimista sekä nautittiin tarjoilupöydän runsaista antimista.
Päivä oli hyvin antoisa sekä uusille että kokeneemmille tarhaajille. Osanottaja oli 34.

!Sadonkorjuupäivää vietettiin 11.9.2015 Sulkulan siirtolapuutarhassa. Osanottajia oli 33. Päivän aikana
keskusteltiin kesän tarhauskokemuksista, kuultiin Seppo Haapamäen esitys kesän ja kukinnan
kehityksestä ja sadon karttumisesta sekä Sepon kehittämistä mehiläisten hoitotoimista, valittiin KeskiSuomen maukkain hunaja, mitattiin hunajan kosteutta ja nautittiin kesäkeittiön maukkaista antimista.

!Mehiläiskalenteri 2017 valmistui marraskuussa painoksen ollesssa 300 kpl. Kalenterissa oli

ruokareseptejä, hunajan ja vahan käyttövinkkejä. Helsingin Seudun Mehiläishoitajat ottivat kalentereita
myytäväkseen 50 kpl. Kalentereita myytiin SML:n sadonkorjuupäivän ja syyskokouksen yhteydessä,
yhdistyksen syyskokouksessa, netissä, face bookissa ja kotimyyntinä mm. hunajakaupan yhteydessä
aktiivisten jäsenten toimesta. Kalentereilla oli kysyntää myös muualla Suomessa.

!Yhdistyksen syyskokous pidettiin 12.11.2016 Jyväskylän kansalaisopiston luentosalissa Jyväskylässä.
Osanottajia tilaisuudessa oli 10 kpl. Kokouksessa keskusteltiin syyskokouksen asioiden lisäksi mm.
emojen laadun arvioimisesta.

!Tiedotustoiminta
!Josefiina Keskustalo ylläpiti ja kehitti edelleen yhdistyksen kotisivua http://www.ksmesitarhat.fi/

vuoden aikana (mm. tapahtumakalenteri, yhdistyksen jäsenten tarjoamat pesät ja jaokkeet,
hoitotarvikkeet, neuvontapalvelut, parvien kiinniottajat, ajankohtaiset tiedotteet erilaisista tapahtumista).

!Kokouksista ja ajankohtaisista tapahtumista tiedotettiin myös sähköpostitse ja jäsenkirjeillä.

Jäsenrekisteristä puuttuvia sähköpostiosoitteita kysyttiin syksyllä 2016 puhelimella tiedottamisen
nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi edelleen. Vuoden lopussa vain muutamalla jäsenellä ei ollut
käytettävissään sähköpostia.

!SML:n toimintaan osallistuminen
!Johtokunnan jäsenet Matti Pylvänäinen ja Josefiina Keskustalo osallistuivat SML:n talvipäiville
Tamperella.
!Eija Hatanpää ja Josefiina Keskustalo edustivat yhdistystä SML:n syyskokouksesssa Oulussa.
!Josefiina Keskustalo osallistui SML:n mehiläistautiseminaariin.
!Josefiina Keskustalon tarha oli harjoittelutarhana POKE:n järjestämässä ammattitarhaajakoulutuksessa
Saarijärvellä.
!Keskisuomalaiset tarhaajat menestyivät jälleen kerran hyvin liiton sadonkorjuupäivien yhteydessä

Oulussa järjestämässä paras hunaja -kilpailuissa. Silvo Hämäläinen, Veikko Lehtonen ja Jorma Sahinaho
olivat kaikki viiden parhaan joukosssa sarjoissaan. Elina Lehtisen hunaja ylsi toiselle sijalle yhdistysten
paras hunaja -sarjassa.

!Tarhaustoiminta, hunajantuotanto ja muu tarhaukseen liittyvä toiminta
!Tarhausta harjoitettiin Keski-Suomessa entiseen malliin ja pitkälle entisessä laajuudessa. Kevät ja kesä
eivät olleet sateisuutensa ja koleutensa vuoksi suotuisia pesien kehitykselle ja hunajan tuotannolle.
Hunajasadosta muodostui huonojen sääolosuhteiden vuoksi Keski-Suomessa keskimääräistä selvästi
heikompi.

EKM-seurannan merkitystä korostettiin kaikissa yhdistyksen tilaisuudesssa. Seurannan perusteella EKM
esiintyy myös Keski-Suomessa, mutta se on hallittavissa huolehtimalla järjestelmällisestä seurannasta ja
torjunnasta: Myydään, ostetaan ja siirretään vain tutkitusti EKM-vapaita pesiä ja saneerataan
mahdollisesti tartunnan saaneet yhdyskunnat.

!

!Yhdistyksen talous ja tilinpäätös 2016
!Keski-Suomen mehiläishoitajat ry:n tilillä oli vuoden 2016 alkaessa 3 288,53 euroa (oma pääoma).

Tilikauden aikana tuloja kertyi 5 845,40 euroa, joista jäsenmaksuista 3 256,- € (3123,- € vuonna 2015).
Kuluja vuoden aikana oli 5 875,53 €. Tilikauden tulos oli siten 30,13 € tappiollinen. Mehiläiskenteri
2017 myyntituloista osa siirtyi vuoden 2017 puolelle eikä näin ollen näy vuoden 2016 kirjanpidossa.
Mehiläishoidon peruskurssit järjestettiin ja rahoitettiin yhdessä Jyväskylän kansalaisopiston kanssa. Muu
koulutus rahoitettiin SML:stä ja SML:n EU:n hankkeesta saaduilla varoilla.
Johtokunta esittää, että tilikauden tappio siirretään tasaustilille.
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