Keski-Suomen mehiläishoitajat r.y.
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017
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 2017 maksaneita varsinaisia jäseniä 138 (+ 0), perhejäseniä 9 (+1),
yhteensä 147 (+1) jäsentä. Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 15 uutta jäsentä, mikä vastaa aika
tarkalleen peruskursin osallistujamäärää (16).
Koko vuoden keskilämpötila oli ennätyksellisen korkea. Kolean ja sateisen kesän vuoksi satokausi
oli kuitenkin Keski-Suomessa jo kolmantena peräkkäisenä vuotena keskimääräistä heikompi.
Alueilla, joissa lyhyt poutajakso ajoittui vadelman kukintaan, yllettiin kuitenkin keskimääräiseen
satoon. Emonkasvatus ja pariutuminen olivat huonojen lentosäiden vuoksi vaikeasti hallittavissa.
Hyvistä emoista oli pulaa aina loppukesään asti. Sateisten säiden ja emojen pariutumiseen ja
saatavuuteen liittyvien ongelmien arvioitiin vaikuttavan hunajasadon lisäksi yhdyskuntien
talvehtimiseen. Yhdistyksen kevätkokouksessa pohdittiinkin ilmastonmutoksen vaikutuksia
mehiläistarhaukseen.
Johtokunta
Yhdistyksen johtokuntaan kuuluivat Matti Pylvänäinen (puheenjohtaja), Seppo Levänen
(varapuheenjohtaja), Antti Vestola (sihteeri), Tuija Kortekangas (varajäsen, taloudenhoitaja), Pertti
Kauppinen (koulutusvastaava), Josefiina Keskustalo (tiedotus- ja tautivastaava), Pertti Tuomanen
(tapahtumavastaava). Johtokunta piti vuoden aikana kymmenen kokousta. Kokouksissa käsiteltiin
laajalti mehiläistarhaukseen liittyviä asioita: alan perus- ja jatkokoulutusta ja niiden kehittämistä,
EKM:n ja muiden tautien torjuntaa, ilmastonmuutoksen vaikutuksia mehiläistarhaukseen, emojen
kasvatukseen ja pariutumiseen liittyviä ongelmia erityisesti sateisina kesinä, mehiläiskalenteri 2018
valmistamista, ajankohtaisista tapahtumista tiedottamista, kansainvälisen mehiläispäivän,
sadonkorjuupäivän, kevät- ja syyskokousten, karhuseminaarin ja muiden tapahtumien järjestämistä.
Johtokunta teki elokuussa 2017 SML:lle aloitteen mehiäisemojen saatavuuteen liittyvien ongelmien
ratkaisemiseksi. Pekka Peltotalon toimittamaan kirjaan "Sata vuotta järjestötoimintaa Suomessa,
Henkilöt vaihtuvat, mehiläishoito jatkuu" laadittiin lyhyt kuvaus mehiläishoidon kehitysvaiheista
Keski-Suomessa.

Tapahtumat
Johtokunta laati vuoden alussa toimintasuunnitelmaan perustuvan tapahtumakalenterin, joka oli
osittain nähtävillä yhdistyksen www-sivuilla.
Mehiläishoidon peruskurssi, opettajana Pertti Kauppinen, pidettiin keväällä 2017 yhdessä
Jyväskylän kansalaisopiston kanssa. Opiskelijoita oli yhteensä 16. Kenttäharjoitukset (2x4) pidettiin
kesäkuun alussa, ennen ja jälkeen juhannuksen ja elokuun alussa Pertti Tuomasen, Matti
Pylvänäisen ja Anti Vestolan tarhoilla.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 23.4.2017 Jyväskylän kansalaisopistossa. Osallistujia oli 23.
Kokouksessa käsiteltiin kevätkokouksen asioiden lisäksi mm. ilmastonmuutoksen vaikutuksia
mehiläistarhaukseen ja parvien kiinniottamista.
Karhuseminaari järjestettiin yhdessä SML:n kanssa toukokuun alussa Jämsässä. Osanottajia oli
17.
Kansainvälistä mehiläispäivää 19.5.2017 vietettin Saarijärvellä. Tilaisuudessa esiteltiin
mehiläishoitoa, hunajaa ja jalosteita sekä kerrottiin mehiläisten ja muiden pölyttäjien merkityksestä
luonnossa ja ravinnontuotannossa.
Jaokkeentekoharjoitus pidettiin 5.7.2017 Saarijärvellä Hannele Ollikaisen tarhalla. Osallistujia oli
11.
Sadonkorjuupäivää vietettiin 10.9.2017 Sulkulan siirtolapuutarhassa. Osanottajia oli 33. Päivän
aikana keskusteltiin kesän tarhauskokemuksista, valittiin Keski-Suomen maukkain hunaja, mitattiin
hunajan kosteutta ja nautittiin kesäkeittiön maukkaista antimista.
Mehiläiskalenteri 2018 valmistui lokakuussa painoksen ollesssa 300 kpl. Kalenterin teksteistä
vastasivat Matti Pylvänäinen ja Eija Hatanpää ja graafisesta suunnittelusta Minja Revonkorpi.
Kuvia saatiin Josefiina Keskustalolta ja Eija Hatanpäältä. Useista yrityksistä huolimatta hyviä
mehiläis- ja kukinta-aiheisia kuvia saatiin kovin vähän. 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. Painatuskustannuksia pystyttiin pienentämään edellisistä vuosista ja kun
myyntikin toimi kohtuullisen hyvin, niin kalenteritoiminta jäi selvästi voitolliseksi.
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 25.11.2017 Jyväskylän kansalaisopiston luentosalissa
Jyväskylässä. Osanottajia tilaisuudessa oli 17 kpl. Kokouksessa keskusteltiin syyskokouksen
sääntömääräisten asioiden lisäksi mm. satokauden kokemuksista, mehiläistarhaukseen liittyvistä
hyvistä hoitokäytänteistä ja varroan torjumisesta.
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, johtokunnan aloitteet, kokous-,
sadonkorjuupäivä- ym. ajankohtaiset tiedotteet.
Kokouksista ja ajankohtaisista tapahtumista tiedotettiin myös sähköpostitse ja jäsenkirjeillä.
Sähköpostin käyttäminen on tehostanut merkittävästi tiedottamista. Vuoden lopussa vain
muutamalla jäsenellä ei ollut käytettävissään sähköpostia.

SML:n toimintaan osallistuminen
Josefiina Keskustalo ja Antti Vestola osallistuivat SML:n kehittämispävään keväällä 2017.
Tuija Kortekangas ja Antti Vestola osallistuivat SML:n järjestämään kouluttajakoulutukseen
syksyllä 2017
Josefiina Keskustalo, Tuija Kortekangas ja Matti Pylvänäinen edustivat yhdistystä SML:n
syyskokouksesssa Järvenpäässä.
Josefiina Keskustalo oli SML:n johtokunnan varajäsen.
Kirjoitettiin historiikki mehiläishoidon kehitysvaiheista Keski-Suomessa SML:n juhlavuoden
kirjaan Mehiläishoidon järjestötoimintaa Suomessa 100 vuotta.
Keskisuomalaiset tarhaajat menestyivät jälleen kerran hyvin liiton sadonkorjuupäivien yhteydessä
Järvenpäässä järjestämässä paras hunaja -kilpailuissa. Veikko Lehtonen voitti juoksevan hunajan
sarjan ja Jorma Sahinaho kiteytetyn hunajan sarjan.
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, hunajan
tuotannolle ja emojen kasvatukselle. Hunajasadosta muodostui huonojen sääolosuhteiden vuoksi
Keski-Suomessa keskimääräistä heikompi. Syksyllä keskusteltiin paljolti edellä mainituista syistä
emonkasvatuksen kehittämistä.

Yhdistyksen talous ja tilinpäätös 2017
Keski-Suomen mehiläishoitajat ry:n tilillä oli vuoden 2017 alkaessa 3 258,40 euroa (oma pääoma).
Tilikauden aikana tuloja kertyi 6 637,80 euroa, joista jäsenmaksuista 3 234,- € (3 256,- € vuonna
2016) ja mehiläiskalenterista 3 396,40 €. Kuluja vuoden aikana oli 4 823,74 €, josta
mehiläiskalenterin valmistus- ym. kulujen osuus oli 1 826,64 € ja yleisten kokousten ja tapahtumien
osuus 1 298,20 €. Tilikauden tulos oli siten 1 814,06 euroa voitollinen (-30,13 € vuonna 2016) ja
oma pääoma vuoden lopussa 5 072,46 €. 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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