Helsingin Seudun Mehiläishoitajat ry
Yhdistys koostuu pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla toimivista
mehiläishoitajista. Alueella toimivat mehiläishoitajat olivat kokoontuneet muutaman vuoden
ajan kerhomuotoisesti kuuntelemaan esityksiä mehiläishoidon hyvistä käytännöistä. Tästä
tiedonjanosta syntyi yhdistys jonka pitkään toimineet aktiiviset kerholaiset perustivat
14.11.1971. Vuosikymmenten aikana yhdistyksen johtoajatuksena on ollut tietotaidon
hankkiminen ja jakaminen jäsenistölle. Yhdistys on ollut alkuunpanijana ja kehittäjänä
monissa Suomen mehiläisalan uudistuksissa. Hyödyn ovat ensimmäisinä korjanneet omat
jäsenemme ja myöhemmin myös muut mehiläishoitajat Suomessa.
Alan koulutus kehittänyt mehiläishoitoa
Yhdistys kehittyi voimakkaasti heti perustamisensa jälkeen niin jäsenmäärältään kuin
toiminnaltaankin. Ensimmäisenä puheenjohtajana lähes 15 vuoden ajan toimi Unto
Wannas. Mehiläishoidon peruskurssi käynnistyi heti perustamista seuraavana vuonna.
Koulutus laajeni peruskursseista nopeasti luentoiltoihin ja seminaareihin. Seuraavan
pitkäaikaisen puheenjohtajan Arto Koljosen aikana jatkettiin hyväksi koettua koulutus- ja
kurssitoimintaa. Lisäksi käynnistettiin kansainvälinen yhteistyö naapurimaiden
mehiläishoitajien kanssa. Yhdistyksen järjestämiltä opintomatkoilta ja kansainvälisen
yhteistyön kautta on saatu tietotaitoa muun muassa uusista hoitokäytännöistä sekä
hunajan käsittelystä ja mehiläishoidon erikoistuotteista.
Mukana kehityksen kärjessä
Yhdistyksen jäsenet ovat yhdessä kehittäneet mehiläishoitoa. Moni on keksinyt ideoita
hoitotyön, linkouksen tai muun työn helpottamiseksi. Useat jäsenet ovat ajatelleet, että
uusista kokemuksista olisi hyötyä myös laajemmalle mehiläishoitojoukolle. Näin he ovat
kertoneet uusista ideoista luentoilloissa, kursseilla ja seminaareissa. Tällaiset tapahtumat
kuuluvat jo perinteisesti yhdistyksen päätoimintamuotoon. Lisäksi yhdistyksessä ovat
vierailleet lukuisat ulkopuoliset mehiläisalan ja muiden alojen taitajat ulkomaita myöten.
Seuraavassa on mainittu muutamia uutuuksia, joita Helsingin Seudun Mehiläishoitajat on
tuonut Suomen mehiläishoitajien käyttöön:
Varroapunkin ja sisuspunkin torjunnassa käynnistyi orgaanisten happojen käyttö 1990luvun alussa ensin Eestin opintomatkoilta hankituilla kuumentimilla. Näistä kehitettiin sitten
Suomen oloihin soveltuvat akulla ja kaasulla toimivat oksaalihappokuumentimet. Myös
SML otti ohjelmaansa punkkien torjunnan muurahais- ja oksaalihapolla 2000-luvun alussa.
Siitepölyn, propoliksen ja mehiläismyrkyn kerääminen ja kauppakunnostus lähti käyntiin
yhdistyksen seminaarista 1990-luvun alussa.
Mehiläishoidon jatkokurssilla vuonna 1988 puolestaan perehdyttiin hunajan käsittelyssä
Ekobi-ymppäysmenetelmään. Myöhemmin 1990-luvulla Suomessa käyttöönotettu
menetelmä noudattaa Ekobi-ymppäysmenetelmän periaatetta.
Tietotaitoa opinto- ja virkistysmatkoilta
Heti perustamisensa jälkeisinä vuosina yhdistys järjesti opinto- ja virkistysmatkoja
kotimaassa. 1980-luvulla matkat alkoivat suuntautua myös ulkomaille. Yhdistys on tehnyt
yhteistyötä matkojen toteuttamisessa monien Suomessa toimivien

mehiläishoitoyhdistysten kanssa. Tähän mennessä olemme tutustuneet Eestin, Latvian,
Liettuan, Puolan, Ruotsin, Saksan, Slovakian ja Venäjän mehiläishoitoon. Näillä matkoilla
niin mehiläishoidon alkutaipaleella olevat kuin kokeneetkin mehiläishoitajat ovat
ammentaneet uutta tietotaitoa. Matkoilla on opittu muun muassa siitepölyn, pergan,
propoliksen ja mehiläismyrkyn tuottamista. Varroapunkin torjumisessa tutustuttiin
ensimmäisen kerran oksaali- ja muurahaishapon käyttöön juuri Eestissä. Sen pohjalta
yhdistys on kehittänyt ja levittänyt tietoa luonnonmukaisista punkkientorjuntamenetelmistä.
Yhdistyksen mehiläishoitajat on ulkomaita myöten otettu aina sydämellisesti ja
vieraanvaraisesti vastaan. Eipä siis ihme, että matkoilla on viihdytty hyvin ja tutustuttu
vilpittömästi kohteiden uusiin ja monipuolisiin asioihin.
Kansainväliset koulutus- ja yhteistyöhankkeet
Vuoden 1996 Liettuan mehiläismatkalla saatujen myönteisten kokemusten siivittämänä
yhdistys kutsui liettualaisia apiterapeutteja ja yliopistollisen sairaalan tohtoreita
luennoimaan Suomeen. Näin toteutui mielenkiintoinen apiterapiaseminaari yhteistyössä
liettualaisten ja Suomen biologisen lääketieteellisen yhdistyksen kanssa.
Seminaariohjelma laadittiin erikseen mehiläishoitajille ja lääkäreille.
Vuoden 2005 Venäjän mehiläismatkalla käynnistyi kansainvälinen yhteistyö Venäjän
mehiläishoitajien kanssa. Yhteistyöhankkeessa Pihkovassa sijaitsevan Venäjän
Maatalousinstituutin kanssa toteutettiin kolme mehiläisseminaaria. Näihin osallistui
kymmeniä suomalaisia ja venäläisiä mehiläishoitajia. Hankkeessa laadittiin luentoaiheisiin
perustuvat laajat artikkelit, joista julkaistiin monisivuinen kirjanen sekä venäjäksi että
suomeksi. Voidaankin todeta, että hankkeen rahoitus käytettiin yhdistyksen
suunnittelemana ja toteuttamana tehokkaasti suomalaisen mehiläishoidon edistämiseen.
Vastuullista mehiläishoitoa maalla ja kaupungissa
Heti yhdistyksen perustamisen jälkeen kurssien opetukseen on sisältynyt vastuullinen
kaupunki- ja maaseutumehiläishoito. Näin jäsenemme ovat aina pystyneet harjoittamaan
menestyksekästä mehiläishoitoa paikasta riippumatta. Nyt 2010-luvulla syntyneen
kaupunkimehiläishoidon pohjana on oman yhdistyksemme pitkäaikainen kokemus.
Julkaisuja ja messutoimintaa
Ensimmäisenä julkaisuna yhdistys laati vuonna 1991 mehiläishoidon hakuteoskansion,
josta uusi päivitetty painos otettiin 2012. Se on ollut laajasti käytössä näihin päiviin saakka.
Kansainvälisen toiminnan edistämiseksi julkaistiin suomi–eesti–venäjä-mehiläissanasto
myös vuonna 1991. Kansainvälisessä hankkeessa esitetyistä uusista hoitokäytännöistä ja
tieteellisistä tutkimuksista julkaistiin vuonna 2008 kirjaset sekä suomeksi että venäjäksi.
Yhdistyksen nelisivuinen ”Herkku ja rohto – Hunaja” -väriesite taas oli ensimmäisiä laajasti
hunajasta, lajihunajista ja mehiläishoidon erikoistuotteista kertovia julkaisuja.
Yhdistys aloitti 1980-luvulla messutoiminnan. Keskeiseksi ovat muodostuneet erityisesti
ELMA – Eläin- ja maaseutumessut. Yhdistys kehitti messuosastosta messuvieraita
aktivoivan mehiläisvahakynttiläpajan. Yhdistys on osallistunut myös Terveysmessuille ja
Puutarhamessuille Helsingin Messukeskuksessa sekä Hyvinvointimessuille ja
Maatalousmessuille. Yhdistys on aikaansaanut mehiläistuotteiden myynnissä

yhteistoimintaa myyjäisissä, markkinoilla ja messuilla mm Backaksen puutarhamessuilla
Vantaalla ja Tuomaan markkinoilla Helsingissä.
Yhdistys haluaa kiittää kaikkia jäseniään ja erityisesti niitä aktiivisia mehiläishoitajia, jotka
ovat olleet kehittämässä mehiläishoitoa. Samoin kaikkia yhdistyksen toimintaan
osallistuneita ja sitä tukeneita tahoja.
Arto Koljonen, Vantaa

