Keski-Suomen mehiläishoitajat r.y.!

!
2.10.2017/Johtokunta!
!
Toimintasuunnitelma vuodeksi 2018!
!
Yhdistyksen tarkoitus (yhdistyksen säännöt, 2 §)!
!

Yhdistyksen tarkoituksena on koota alueensa mehiläishoitajat yhteistyöhön, kehittää ja laajentaa
mehiläishoidon yleisiä ja yhteisiä edellytyksiä elinkeinona sekä edistää mehiläishoitajien
yhteistoimintaa.!

!

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys!
järjestää kurssi- ja koulutustilaisuuksia!
järjestää erilaisia tiedotus- ja neuvontatapahtumia mehiläishoidon ja hunajan tuottamiseen
liittyvistä asioista!
pitää yhteyttä paikallisiin yhteisöihin ja viranomaisiin!
kerää tilastollisia tietoja hunajan tuottamisesta ja mehiläistarhauksesta!
toimii yhteistyössä Suomen Mehiläishoitajien Liiton SML:n ja sen jäsenjäjestöjen kanssa!

!

Yhdistyksessä oli 1.6.2017 mennessä jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä 125 (+ 9 perhejäsentä).
Yhdistys on jäsenmäärältään SML:n neljänneksi/viidenneksi suuriin jäsenyhdistys. Maksaneiden
jäsenten määrä laski 12 vuodentakaisesta. Vanhoja jäseniä jää pois, mutta mm. mehiläishoidon
peruskurssien kautta yhdistykseen tulee uusia jäseniä. Kahtena viime vuotena peruskurssilaisten
määrä on laskenut ilmeisesti heikkojen satonäkymen ja heikon kannattavuuden vuoksi.
Mehiläistarhaukseen liittyvää koulutustoimintaa ja muita tapahtumia järjestetään jäsenkunnan
tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Mehiläishoidon perus- ja jatkokoulutuksen ohella
kehittämiskohteina ovat edelleen viestinnän (mm. yhdistyksen kotisivut ja sähköpostit,
kansainvälinen mehiläispäivä, mehiläiskalenteri), hunajan ja tarhauksen oheistuotteiden
markkinoinnin, hunajan ja mehiläishoidon laadun kehittäminen sekä tarhaajien ja heidän
perheenjäsentensä virkistystoiminta. Yhdistys ottaa kantaa ajankohtaisiin mehiläistarhausta ja
-taloutta koskeviin kysymyksiin.!

!
Toiminta 2018!
!
Kurssi- ja koulutustoiminta!
!

Aloitteleville tarhaajille ja mehiläishoidosta kiinnostuneille tarkoitettu mehiläishoidon peruskurssi
järjestetään keväällä 2018 yhteistyössä Jyväskylän kansalaisopiston kanssa. Kursseilla
perehdytään mehiläishoitoon harrastuksena ja mehiläishoidon hyviin käytänteisiin. Teoriajaksoihin
liittyy neljä pienryhmissä tehtävää käytännön harjoitusta mehiläistarhoilla erikseen sovittavina
aikoina kesä-, heinä- ja elokuussa.!

!

Tarhaajille järjestetään jatko- ja täydennyskoulutusta, kursseja ja työpajoja keväällä ja kesällä 2018
eri paikkakunnilla. Mahdollisia aiheita ovat jaokkeiden teko, emon kasvatus ja laadun arviointi,
punkkien ja tautien torjunta, pesien, kaluston, harjauslaatikon valmistus, siitepölyn ja propoliksen
keruu ja käsittely, hunajan käsittely ja kiteyttäminen, hunajan kosteuden hallinta, vahansulatus,
kosmetiikka, viranomaisvaatimukset ja hyvät tarhauskäytänteet. Kursseja rahoitetaan mm. EUohjelmasta. Hyvät tarhauskäytänteet ja jäsenkunnan tekemä mehiläishoidon kehittämistyö pyritään
dokumentoimaan.!

!

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 ja hankinnat, aloittelevien tarhaajien neuvonta, linkouspalvelut, parvien pyydystäminen,
emojen yhteishankinta, vahojen sulatus, hunajan ja muiden tarhaustuotteiden markkinointi.
Kootaan tiedot yhdyshenkilöistä yhdistyksen kotisivuille. !

!
Tiedotus- ja neuvonta- ja muu toiminta!
!

Jäsenkunnnan tiedottamista sähköposteilla ja yhdistyksen kotisivuilla jatketaan ja kehitetään
edelleen mm. seuraavista asioista!
toimihenkilöt ja vastuualueet!
paikalliset yhteyshenkilöt ja heidän tehtävänsä, mm. toiminta mehiläisten parveillessa!
tapahtumakalenteri!
seurantatiedot pesien kehityksestä!
tarhaajien kauppapaikka!
tauti- ym. neuvonta, tautivastaava !

!

Järjestetään ja kannustetaan jäseniä järjestämään mehiläistarhaukseen ja hunajantuotantoon
liittyviä, koulutus- ja neuvontatilaisuuksia kouluille, järjestöille ja erilaisille yhteisöille (mm.
yhdistyksen roll up -esite on käytettävissä näihin tilaisuuksiin).!

!

Järjestetään ja kannustetaan mm. koululaisille suunnattuja tapahtumia kansainvälisenä
mehiläispäivänä toukokuussa. Kokeillaan hunajaisen kokki-illan ja tupailtojen järjestämistä.!

!

Pidetään yhteyttä tiedotusvälineisiin ja markkinoidaan aktiivisesti tarhaustuotteita. Tehdään
mehiläisaiheinen kalenteri 2019 ja kannustetaan jäsenistöä osallistumaan kuvien ja muun
aineiston keräämiseen kalenteria varten. Syksyllä 208 järjestetään sadonkorjuujuhla.!

!
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.

