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Mehiläistarhaus saaristossa  -  Biodlingen i skärgården  
kartoitushanke - ett kartläggningsprojekt  2 - 11/2018 

 
Saariston mehiläistarhauskartoitus alkaa olla loppumetreillä. Kartoituksen tuloksia 
esiteltiin Kemiössä järjestetyssä lopputilaisuudessa lauantaina 6 lokakuuta. 
Tähän yhteenvetoon on poimittu muutamia asioita, jotka nousivat esille kartoituksessa 

ja hankkeen aikana. 

 
Paraisilla ja Kemiönsaaressa on noin 30 

mehiläistarhaajaa. Teoriassa heitä on 

enemmän, sillä viimevuosina sekä Kemiön 

että Paraisten seuduilla on järjestetty 

mehiläistarhauksen perus-/alkukursseja 

Kemiönsaaren aikuisopistossa, että Skär-

gårdens Saariston Kombissa. Kurssipäivät 

ovat valaneet mehiläisenergiaa uusille 

alkajille, ja ainakin osa kurssilaisista on 

uskaltanut aloittaa tarhauksen. 

Heistä 30:stä tavoitetusta, sekä kokeneista 

että vasta-alkajista, vastasi kartoitus-

kyselyihin 22 tarhaajaa. Vastaajien osuus 

Kemiönsaarelta oli 54,5 % ja Paraisilta 

45,5 %. Yllättäen nousi esille se, että 

tarhaajien keskuudessa dominoivat alle 63 

vuotiaiden ikäryhmät (noin 72,5 %). Yhtenä 

selittävä tekijänä edellä mainitut aloittelija-

kurssit. Vuonna 2013 ja sen jälkeen 

aloittaneita oli vastaajista 71,4%. Myös 

naiset edustavat joukossa enemmistöä 

(60 %). 

 

Enemmistö on pieniä tarhoja, erittäin pieniä! 

Vain kahdella oli vuonna 2017 tarhaukses-

saan enemmän kuin 10 pesää. Selittävänä 

tekijä lienee se, että enemmistö (65 %) 

toteuttaa tarhaustaan harrastuksena. Mutta 

joka kolmannella on tarhaus jotakin aivan 

muuta, nämä ovat usein myös marjan- ja 

hedelmän viljelijöitä.  

Mielenkiintoista on toki se, että kaikki ovat 

kasvattaneet tuotantoaan viimeisten vuo-

sien aikana ja että heistä 60 %:lla on halu 

laajentaa tuotantoaan tulevien vuosien 

aikana, jopa melko voimakkaastikin. 

Kyselyyn vastanneiden hunajatuotanto 

Turunmaalla vuonna 2016 oli hiukan yli 2 

000 kg ja vuonna 2017 noin 4 500 kg. 

Tulevaisuudessa tuotantomäärä voi kysely-

vastausten perusteella vähintään kaksin-

kertaistua, verrattuna kyselyvuoteen 2017. 

Mielenkiintoinen on silloin ajatus, että mehi-

läistarhauksesta saatavat tulot voivat 

kasvaa tuotannon kasvun ja lisääntyvän 

tietotaidon kanssa. 

 

Kannattavuus alalla on melko huonoa, mutta 

tarhausten tuotto pesää kohden vaihtelee 

uskomattoman paljon (selvityksen mukann 

44 eurosta 780 euroon/pesä).  

Loppuseminaarissa 6.10. keskusteltiin ja 

todettiin, että yksi pesä voisi hyvänä kesänä 

tuottaa lähemmäs 1 000 euroa. Alhainen 

tuotto selittyy osaksi sillä, että hunajasta 

suuri osa menee omaan käyttöön. Mutta 

osallistujien mukaan paremmilla tarhaus-

taidoilla tuotto voisi lisääntyä merkittävästi. 

Esimerkkinä aloittelevan tarhaajan ensim-

mäisen vuoden tuotto oli noin 20 kg pesästä 

ja tänä vuonna, muutaman vuoden 

tarhauskokemuksella sai hän jo 60 kg huna-

jaa pesästään.  

Jalostamalla ja kehittämällä tuotantoa, 

esimerkiksi maustetuilla hunajilla, voisi 

myös saada parempaa kilohintaa – ja silloin 

puhutaan jo artesaaniruosta,-jalostuksesta! 

Tulisi myös muistaa – vaikka tarhaus olisi 
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harrastusta – ei se saisi laske kilohintoja. 

Siitä kärsii koko ala, myös he, jotka yrittävät 

saada todellisia tuloja tarhauksestaan. 

 

Kiinnostus tarhaukseen elää nousukautta. 

Saaristokuntien tarhaus on kasvussa, sekä 

tuotetun hunajan määrissä että tarhaajien 

lukumäärissä. Kannattavuus, kuten sanottua 

on huonoa – mutta sitä voidaan parantaa 

lisäämällä tietotaitoa, kehitystä ja 

tuotejalostusta.  

Hunajan kysyntä on suurempaa kuin 

tarjonta ja kysyntä on kasvussa 

valtakunnallisestikin – puhumattakaan 

tuonnin tarjoamista mahdollisuuksista. 

Nykyisin kaupan hyllyillä tarjottava hunaja 

on vielä pääosin ulkomaista.  

Hankkeen aikana toteutettiin pieni-

muotoinen kuluttajakysely: haastattelut 

toteutettiin September Open markkinoilla 

Kemiönsaarella 8.9.2018. Haastateltavilta 

kyseltiin mm kiinnostusta, tarpeita ja 

toiveita erilaisista hunajatuotteista. 

Enemmistö vastaajista vastasivat asetta-

vansa hankinnoissaan etusijalle aina 

kotimaisuuden (100 %) ja paikallisuuden 

(36% aina, 44% joskus). Selittävä tekijä 

kannustaville vastauksille lienee se, että 

kysymyksiä tehtiin markkinoilla hunaja-

myyntipisteiden lähettyvillä.  

Erikoishunajat olivat tuntemattomampia 

vastaajille, tosin kiinnostusta herättäviä 

tuttavuuksia. Maustettuja oli ostanut 12% ja 

lajihunajaa 28% vastaajista. 

 

Monilla tarhaajista on kiinnostusta kehittää 

muita tarhauspalveluita ja tuotteita, kuten 

laji- ja makuhunajia, mutta myös muita 

kuten kittivahaa, mehiläisleipää, -vahaa ym.  

Selvityksessä ei kyselty kiinnostusta tuottaa 

kuhnureita elintarvikkeiksi, vaikka se voi 

myös tarjota mahdollisuuksia tule-

vaisuudessa. Tämä mahdollisuus tulikin 

esille lomakkeiden ”vapaissa vastaus-

osuuksissa”.  

Hunaja ruokien mausteena ja 

ruokatuotteissa tuotiin myös esille, kuten 

kiinnostus kehittää hunajaolutta. Esille tuli 

myös se, että yhteistyöhön olutpanimon 

kanssa on jo ryhdytty (Hembacka ja Kimito 

Brewing). Ja muitakin mahdollisuuksia 

löytyy!  

Tarhaajat ovat myös tunnistaneet yleisen 

tarhauskiinnostuksen.Hembackalla, Kemiön-

saarella, järjestetään jo nykyisin matkai-

lullisia tutustumisia tarhaustoimintaan ja 

Vikbo torp Paraisilla suunnittelee mehiläis-

safaria. Rosendalenin tarhaaja on kokeilu-

mielessä rakentanut mehiläistiedotuspisteen, 

järjestänyt penimuotoista tarhaustutus-

tumista ja pitänyt illan "linkoa oma hunajasi".  

Matkailulliset tapahtumat vaativat myös 

investointeja ja tietoa. 

Jopa tarhauksesta tiedottaminen (luennot), 

mehiläissafarit ym. voisivat antaa lisätuloja 

tarhaukseen. 

 

Toistaiseksi lähes kaikki tarhaajat ovat sitä 

mieltä, että hunajan kysyntä on suurempaa 

kuin tarjonta ja sen vuoksi ei ole vielä 

tarvetta yhteismarkkinointiin. Mutta tilanne 

voi – ja tuleekin – muuttumaan kun hunajan 

tuotanto nousee.  

Loppuseminaarissa keskusteltiin melkoisesti 

myös tarpeesta yhteiselle tavaramerkille tai 

logolle. Se katsottiin välttämättömäksi, jotta 

saariston hunaja voitaisiin nostaa esille  

 

2000-luvun alussa on kehitetty 

tuotemerkki ”Skärgårdsprodukter – 

Saaristolaistuottet”. Sen tuntevat 

saaristolaiset ja matkailijat. Merkkiä löytyy 

vielä esim. muutamista vierassatamista, 

esimerkiksi Eugenia-laiturilta, Västanvikin-

tiellä. Tavaramerkkiä voisi kehittää 

koskemaan myös hunajaa. Ongelma 

nykyisin on se, että ei ole mitään tahoa, joka 

olisi ottanut merkin hallin-noitavakseen 

(käyttöoikeusehdot, kuka saa käyttää, mihin, 

auditoinnin hinta, ym.). 
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Mehiläistarhaajien liiton kautta on oikeus 

hakea käyttöön tavaramerkkiä ”Gott från 

Finland – Hyvää Suomesta”. Oikeus ei 

maksa mitään, jos on jonkin SML 

yhdistyksen jäsen. Liiton sivujen mukaan 

merkki maksaa 100 € liittoon kuul-

umattomille. Käyttöoikeutta, kotimaisuutta, 

kontrolloidaan pistokokein. Osa saariston 

tarhaajista on ottanut merkin käyttöönsä.  

https://www.mehilaishoitajat.fi/mehilaishoit

ajille/hyvaa-suomesta-merkki/ 

 

 
Muutamien tarhaajien taholta oivallettiin 

yhteismarkkinointi kehittämiskelpoiseksi 

mahdollisuudeksi, varsinkin kun tuotanto 

alkaa kasvaa. Jälleenmyynnin organisointi ei 

herättänyt vastaajissa kiinnostusta. 

 

Lokakuun seminaarikeskusteluissa tuotiin 

esille, että sekä tuotemerkki että 

yhteismyynti olisi hyvä verkottaa / sitoa 

yhteen muiden saariston artesaaniruokien 

yleiseen kehitykseen.  

 

Jotta tuotantoa voi edelleen kehittää, 

tarvitaan investointeja, erityisesti varasto- 

ja linkoustiloja. Suunnilleen puolella 

vastaajista oli kiinnostusta tai mahdollista 

kiinnostusta investointeihin. Kemiönsaarella 

oli eniten ilmaistu kiinnostusta yhteiseen 

linkous-, pakkaus- varastotilaan. 

Selvityksen mukaan tarhaajat ovat haluk-

kaita sijoittamaan ainakin talkootunteja ja 

mahdollisesti rahaakin tällaiseen yhteiseen 

hankkeeseen.  

 
Rahoituksesta: Jos kyse on maatalouteen 

liittyvästä yritystoiminnasta voi rakenta-

miseen, konehankintoihin ja järjestelyihin 

hakea tukirahoitusta ELY-keskuksesta. Tuki 

on 25 % hyväksytyistä kuluista, ja edellyttää 

että tuenhakijalla on vähintään 80 

mehiläispesää. Tuki maksetaan, kun 

investoinnit on toteutettu. Lisätietoja: 

talousneuvoja mats.norrholm (at) fhs.fi 
Hunaja, kuten todettua, on maataloustuote 

siihen liittyvät investoinnit ovat maatalous-

investointeja. Sekä linkous että linkousas-

tiat, ja -tilat lasketaan maatalouteen.  
Hyönteisten kasvatus ja lopettaminen jää-

dyttämällä ovat siis alkutuotantoa. Hyönteis-

ten kasvatukseen liittyvät investoinnit ovat 

myös maatalousinvestointeja. Tuotevaras-

ton tukea maatila voi hakea jo nyt. Valitet-

tavasti mehiläiset eivät ole maatalouden in-

vestointitukien tukikohteina ja eivät tule-

kaan ainakaan tällä ohjelmakaudella.  

Maataloustuotteiden jalostaminen kuuluu 

sen sijaan maatalouden kehitysohjelmaan. 

Hunajan ja hyönteisten jatkojalostamista 
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voidaan tukea yritystuella. Siinä tuki jalos-

tustoimintaan on 35 %. Mutta vaatimuksina 

on, että yrityksellä tulee olla edellytyksiä 

harjoittaa jatkuvasti kannattavaa toimintaa. 

Toiminnan tulee siis tarjota yhden henkilö-

työvuoden elannon (kirjoitetaan liikesuunni-

telmassa). Toinen vaatimus on investoinnin 

minimisuuruus, 10 000 €.  
Yksi kysymys on, mitä on jalostaminen? Ja 

mitkä investoinnit voi sisällyttää siihen? 
Kokonaiset hyönteiset ovat Annex I-listauk-

sen mukaisia. Suurin osa hyönteistuotteista 

on todennäköisesti pitemmälle jalostettuja 

elintarvikkeita, sillä hyönteisten pitoisuus 

tuotteissa on oletettavasti vähäinen.  

Investoinnit tarkastellaan aina tapauskohtai-

sesti. Lisää tietoa: yritysneuvoja mats.nur-

mio (at) kimitoon.fi 
 

Tiedon puute tuntuu olevan yksi jarruttava 

tekijä, varsinkin uusien tarhaajien kes-

kuudessa. Esimerkiksi kartoituksessa esille 

nostettu mahdollisuus ostaa esim. linkous- 

tai pakkauspalvelua ei ollut tuttua kaikille 

vastaajille. 

 

Verkostoitumista ja yhteistyötä korostettiin, 

mutta ongelma on, että Turunmaalla 

tarhaajat ovat pirstoutuneet sekä 

seudullisesti, kielellisesti että järjestöllisesti. 

Toistaiseksi tarhaajat ovat jäseniä useissa eri 

Mehiläistarhaajien liiton paikallisyhdis-

tyksissä. Suunnilleen puolet kokee että, oma 

paikallinen järjestö olisi tärkeä. 

Kartoituksessa pystyi tekemään yhteen-

vetona, että he, jotka seuraavat tietotulvaa 

yhdistyksistään ja muualta ovat voineet 

kehittyä ja saada tuotantoaan kannatta-

vammaksi. 

Loppuseminaarissa keskusteltiin, tulisiko 

perustaa oma yhdistys tai jaos Varsinais-

Suomen Mehiläishoitajien yhdistykseen. 

Samalla oli epäselvää, kumpi on tärkeämpi: 

ruotsinkielinen paikallisjaosto vai turun-

maalainen paikallisjaosto.  

Useampi vastaajista oli ruotsinkielisiä (noin 

70 %). Suomenkieliset vastaajat olivat 

pääsääntöisesti tyytyväisiä Varsinais-

Suomen Mehiläishoitajat ry:n tarjontaan. 

Todettiin, että suurin osa ruotsinkielistä 

ymmärtää suomea, mutta koulutus on aina 

hyvä saada omalla kielellä ja sitä toivottiin 

kyselyvastauksissakin. 

 

Esille tuli, että alueen tarhaajien tulisi 

muodostaa toimiva ja entistä aktiivisempi 

verkosto.  

Erityisesti tarhaajat kaipaavat säännöllisiä 

tapaamisia. Peräänkuulutettiin koulutus-

päiviä ja iltoja, jotta voisi keskus-tella esiin 

nousevista ongelmista kuin myös 

mahdollisuuksista. Esimerkiksi jo toimiva 

facebook-ryhmä Honungsön-Hunajasaari 

voisi toimia kokoonkutsujana eri tapah-

tumiin. Myös muu sosiaalinen media antaa 

lukemattomia mahdollisuuksia, esim. oma 

Whatsupp-ryhmä. Tulee muistaa, että 

tiedotustyötä ei saa sälyttää vain yhden tai 

parin niskoille. On paras jakaa tällaiset 

yhteiset tempaukset. Ei vain ottaa, ..vaan 

myös antaa. 

 

Lokakuisena lauantaina Kemiönsaarella 

keskusteltiin myös tiedottamisen ja 

mehiläistarhauksen merkityksestä. 

Kartoituksissa tuli esille, että esim. 
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pölytyspalvelusopimuksia ei ylipäänsä sovel-

leta Turunmaalla. Tämä johtunee osin siitä, 

että peltoviljelijät, joille pölytyspalvelu 

antaisi hyötyä, eivät ole tietoisia hyödyistä 

ja toisaalta että tarhaajat eivät tarjoa 

palvelua. Toistaiseksi pesiä sijoitetaan 

korvauksetta, tai jopa niin että maan-

omistaja on se, joka saa korvauksen. 

Pölytyspalvelu voisi antaa merkittävän 

tulolisän mehiläistarhaajille. Mehiläis-

hoitajien Liiton mukaan pölytyspalvelu-

pesästä tulisi saada 60–120 euroa/vuosi.  
 

Seminaarissa tehtiin konkreettinen päätös, 

että tarhaajat yrittävät saada ruotsinkielistä 

tiedotusmateriaalia, jota voitaisiin kohden-

taa sekä maanviljelijöille että marjan- ja 

hedelmänviljelijöille. Materiaalissa informoi-

taisiin pölytyksen satohyödyistä.   

Jopa Liiton kouluille osoitettu tiedotus-

materiaali tulisi saada ruotsinkielelle.  

Hnankkeen aikana on selvinnyt, että SML:ta 

voisi kysyä avustusta tällaiseen käännös-

työhön. Avoimeksi jäi, kuka asiaa veisi 

eteenpäin. Seminaarissa todettiin myös se, 

että kaikkien mehiläistarhaajien tulisi olla 

aktiiveja, mennä ”ulos” ja informoida 

pölytyksen hyödyistä, tarhauksesta sekä 

kokouksissa että lehdistölle.   

 
Tiedottaminen seudun viljelijöille on saanut 

askeleen. Tarhaaja Titti Edfelt Mielisholman  

Viktorpista pitää esitelmän Finska 

Hushållningssällskapet – Suomen 

Talousseuran syyskokouksen yhteydessä 14. 

11. 2018 Villa Landessa Kemiössä. Kokous 

järjestetään yhteistyössä ruotsinkielisten 

tuottajien kanssa, SLC, producenterna i 

Åboland. Iltapäivän ohjelmaosuus alkaa klo. 

13 ja päättyy kello 14. Se käsittelee 

tarhausta ja kuinka mehiläistarhaaja ja 

maanviljelijä voivat tehdä yhteistyötä 

molempia osapuolia hyödyttävästi. Me 

tiedämme, että viljelykasvit hyötyvät 

pölyttävistä hyönteisistä, jotkut enemmän, 

jotkut vähemmän. On toivottavaa ja 

hyödyllistä että yhteistyö voisi vakiintua 

tarhaajien ja viljelijöidenkin keskuuteen. 

Toimintatapoja on useita. Vakiinnuttamalla 

yhteydet ja keskustelut näiden ed.m. 

tahojen välille voidaan saada selville 

toimivat ja hyödylliset toimintatavat.  
 

Kartoitus toi selkeästi todisteita, että 

kehitystarpeita on. Kysymys kehitys- ja /tai 

koulutushankkeesta* johon mehiläistar-

haajat osallistuvat myös omalla panok-

sellaan (25 %), ei saanut sekä kartoi-

tuksessa että loppuseminaarissakaan 

suurempaa kannatusta. Ja koska suurin osa 

tarhaajista harrastaa tarhausta sivu-

toimisesti ei tämä rahoitusmuoto voi tulla 

kysymykseenkään silloin kun halutaan 

kouluttautua, kehittää yhdessä tuotantoa ja 

markkinointia. (*11.10.2018 tarkentava 

keskustelu maaseutukoordinaattori Jarmo 

Lamminen kanssa, ELY-keskus, Åbo, puh. 

040 700 7167 ....@ely-keskus.fi). Ehtona on, 

että hankkeeseen osallistuu vähintään 

kolme päätoimista yrittäjää kirjallisella 

sitoumuksellaan. Tällaisessa hankkeessa 

voisi kehittää vain alkutuotantoon liittyvää, 

esim. puhtaan hunajan käsittelyä. 
Hankkeessa ei ole myöskään mahdollista 

jatko jalosteiden kehitys ja tarhaus-

tuotteiden markkinointi.  

Tuki erilaisille markkinointitoimille on 

mahdollista vain matkailuun liittyvissä 

hankkeissa. 
 

Kartoitus toi esille, että tarhaajat ovat 

kiinnostuneita muista tarhaukseen liittyvistä 

tuotteista ja palveluista, mutta kaipaavat 

jossakin määrin tietoa ja rahoitusta. 

Tuotekehittely edellyttää tietoa esim. 

elintarvikelainsäädännöistä, määräyksistä, 

jne. Kun tarhaus kasvaa haluavat tarhaajat 

tietoa enemmän esim. kuningatar kasva-

tuksesta ja, aikaisemminkin mainituista, 

kuten: makuhunaja, kittivaha, mehiläisleipä, 

-vaha, kuhnureiden kasvatus ruokatuo-

tantoon, hunajaolut, hunajavoiteet, ym. 

Koska osa tarhaajista asuu kauempana 

saaristossa, on mm. toivottua, että 

kaivattuja lisäkoulutuksia järjestettäisiin 

esim. verkkokulutuksina. Vaikkakin ns. 

tarhakäyntejä veteraanitarhaajien kohteisiin 

odotetaan myös. Käytäntö opettaa. 

 

Hankkeen lopuksi selvitettiin mahdollista 

muuta koulutus tai tiedotushanke-
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mahdollisuutta. EU:n maaseutuohjelman 

kautta, rahoitushaku ELYstä tai Leader-

ryhmästä olisi mahdollista. Mutta, Emil 

Oljemark I samma båt- Samasta veneestä 

uskoo, että ”heille muutamille tarhaajille 

(kartoitustuloksen mukaan 6 osoitti 

vastauksen kyllä ja 11 vastasi ehkä) 

hanketta tehokkaampaa olisi järjestää kurssi 

esim. Axxell’in tai kansalaisopistojen kautta”. 

Toteutus niin olisi joustavampaa ja koko-

naiskustannukset talkoineenkin olisivat 

mehiläistarhaajille edullisempia”, totesi 

Oljemark ja jatkoi, ”Tiedonvälityshanke tulisi 

toteuttaa myös maantieteellisesti laajem-

malla alueella kuin vain Leader-ryhmä alue”. 
 

Jotta kyseessä olisi laajempi alue kysyttiin 

asiaa Raaseporista. Selvisi että, ”mehiläis-

tarhaus opetusteemana asettaa ruotsin-kieliselle 
ammattikorkeakoulu Novian nyky-resursseille 

melkoisia vaatimuksia. Mutta, Opetus- ja 
kulttuuriministeriön (OKM) rahoitusmalli kehottaa 

jatkuvaan elämän-ikäiseen oppimiseen, ts. jopa 
korkea-koulujen tulisi satsata jatkokoulutuksiin ja 
erityisesti ammatillisiin jatkokoulutuksiin. 
Raasepori Novian mehiläistarhausasiantuntijana 
on toiminut, piakkoin eläkkeelle jäävä, Engelbert 
Engblom. Ja Novia on vuosien kuluessa 

yhteistyössä tarhaaja Engblomin ja mm. 
tenholalaisen tarhaaja Stefan Elf 
(harjoittelupaikka) kanssa ohjannut ja 
toteuttanut asiasta kiinnostuneille agrologi-
opiskelijoille yksilöllisiä, 15 op, mehiläis-
tarhausprofilointikokonaisuuksia yhdistettynä 
Helsingin Yliopiston kursseihin.  

Muutamia lopputyötöitä on myös, esim.  
pölyttämisen vaikutukset siementuotantoon”. 

Noviassa selvitetään kartoituksessa esille tulleita 
koulutuskysymystä tarkemmin ja he ehkä 
palaavat asiaan. Profilointivastaava, lehtori Lars 
Fridefors. Yrkeshögskolan Novia,  ….@novia.fi 
p. 019 224 8230, 044 762 3730 

 

Axxell Brusaby on osoittanut pieni-

muotoista kiinnostusta järjestää koulutuksia 

mehiläistarhaajille (21.8. och 22.10.2018), 

mutta tässä vaiheessa asia on vielä ns. 

mietintämyssyssä.  Brusabyllä ei ole konk-

reettisia suunnitelmia minkä tyyppistä 

koulutusta he voisivat tarjota. Tarpeista on 

hyvä jatkaa aktiivista keskustelua, Tomas 

Björkroth,044 397 276, …. @axxell.fi  
 

Ruotsinkielisille muut lisäkouluttajamah-

dollisuudet ovat Kemiönsaaren aikuisopisto, 

että Skärgårdens Saariston Kombi. 

Kurssijärjestelyt ovat kiinni osallis-tujien 

riittävästä kiinnostuksesta, siis opiskelija-, 

osallistujamääristä. 
 

Hanke vs-lähiruoka.fi järjestää tai on 

osallisena hunajatuotantoonkin liittyvissä 

tapahtumissa. http://xn--vs-lhiruoka-

o8a.fi/ajankohtaista/ hankeen tapahtuma-

kalenteriin on koottu eri organisaatioiden 

järjestämiä tilaisuuksia, koulutuksia ja 

opintomatkoja, jotka on tarkoitettu elintar-

vikealan yrittäjäksi aikoville sekä elintarvike-

alalla jo toimiville yrittäjille. Myös hanke 

http://www.aitojamakuja.fi/maakunnissa.p

hp päivittää tapahtumakalenteriaan. Sivu 

https://www.novia.fi/kustensmat on myös 

tutustumisen arvoinen. 
 

 
 

SMLn hanke https://www.mehilaishoitajat.fi 
”More than honey” aikoo järjestää 

hunajatuotannon erikoistumispäiviä. 
Alustavasti on suunnitteilla 3 päivää sekä 

vuodelle 2019 että 2020. Kursseille voisi 

osallistua myös nettiyhteyden kautta. Myös 

lyhyempiä webinaareja on suunnitteilla. 

Kannattaa osallistua, ja seurata SML:n ja 

muiden tahojen / hankkeiden tiedottamista. 

Lisätietoja: hankkeen projektipäällikkö 

Anneli Salonen, puh. 050 470 6411, 

anneli.salonen(at)hunaja.net 
 

Mehiläistarhaajien liiton paikalliset yhdis-

tykset voivat hakea SMHL:ta koulutusrahaa 

yhdeksän (9) tunnin koulutus-kokonai-

suuksiin, a’ 30€/h. 
Kun jostakin teemasta saa riittävän 

kiinnostuneiden joukon tarhaajia kokoon, 

kannattaa tätäkin mahdollisuutta hyödyntää 

ja esittää paikallisyhdistykselle, esim. 

Varsinais-Suomen mehiläistarhaajille. Kurs-

sikielitoiveena myös ruotsi. 

  
 

Turku 12.11. 2018         
 
Riitta-Liisa Pettersson       
Finska Hushållningssällskapet – Suomen Talousseura    
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