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Suomessa selvästi 
nuukinta lomailua?
PÄÄKIRJOITUS

S uomalainen kotitalous käyttää kesälomaansa 
rahaa keskimäärin noin 1 300 euroa tänä su-
vena, kertoo Nordean teettämä kysely.

Voi olla vaikea hahmottaa onko summa 
paljon vai vähän. Kuinkahan moni meistä tietää edes 
sitä paljonko käyttää omaan kesälomaansa?

Mielenkiintoista Nordean kyselyssä onkin se, että 
suomalaiset aikoivat käyttää kesälomaansa vähiten 
rahaa Pohjoismaissa. 

Ruotsissa kesälomaan laitetaan 1700 euroa, Tans-
kassa 2000 ja Norjassa peräti 2500 euroa.

Suomalaiset kotitaloudet ennakoivat toukokuussa, 
että tulisivat käyttämään 5 prosenttia vähemmän ra-
haa kesälomalla kuin vuosi sitten.

Tämä on yllättävä tieto, kun yleinen talous- ja työl-
lisyystilanne on selvästi parempi kuin viime vuonna.

Selitys voi olla se, että suomalaisille on jäänyt ikään 
kuin henkinen säästövaihde päälle. Peräkkäiset taan-
tumavuodet ovat vielä mielessä.

Mikäli Nordean pohjoismainen kysely pitää kutin-
sa, on suomalaisten lomabudjetti pienentynyt viides-
sä vuodessa yli 15 prosenttia.

Se herättää kysymyksiä, ja hieman huoltakin. Ih-
misten hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta onnistu-
nut kesäloma on arvokas asia.

Tähän perään lienee syytä lisätä, ettei kesälomasta 
mitenkään automaattisesti tule sitä parempaa mitä 
enemmän euroja siihen kuluttaa. 

Keskivertosuomalainen tekee vuodessa kolme va-
paa-ajan matkaa, joihin sisältyy maksullinen majoi-
tus. Niistä puolet tehdään kotimaassa, puolet ulko-
maille. Päälle tulevat päiväreissut ja risteilyt lähinnä 
Tallinnaan ja Tukholmaan.

Suomen ”matkailutase” on suunnilleen tasapainos-
sa. Teemme saman verran reissuja ulkomaille kuin 
ulkomaalaiset Suomeen.

Matkailuelinkeinon menestyksen ratkaisee kuiten-
kin se paljonko suomalaiset viettävät vapaa-aikaansa 
kotimaassa. 

Esimerkiksi leirintäalueella majoittuva seurue 
käyttää keskimäärin 235 euroa päivässä, melkein sa-
tasen nokkaa kohti (LS 6.7.).

”Suomalaiset aikoivat käyttää vähemmän 

rahaa kesälomaansa kuin viime vuonna.”

 > Laitila
RIINA KASKI, LÄNSI-SUOMI

Laitilan Sorolan kylässä, metsä-
autotien päässä käy kuhina. Pai-
kalla on asukkaineen kahdeksan 
mehiläispesää, jotka Tapani ja 
Elisa Hautakangas sekä Eli-
san sisko Hannele Kaila-Vii-
tanen laittoivat paikoilleen viik-
ko juhannuksen jälkeen.

Tapani Hautakangas keksi yri-
tysidean, kun näki ilmoituksen 
hunajantuotantovalmennukses-
ta lehdessä viime vuonna. Paris-
kunta soitti Kaila-Viitaselle, joka 
halusi lähteä mukaan.

Aika oli sopiva, koska Hauta-
kankaat luopuivat helmikuussa 
kanoista. Tyhjäksi jäivät tilat, jot-
ka sopivat hunajankäsittelyyn ja 
pienellä kunnostuksella elintar-
viketilaksi.

– Jotain tarvitsisi vielä teh-
dä ennen kuin lähtee eläkkeel-
le. En tiedä, tuleeko tästä varsi-
naista ammattia, mutta mielen-
kiintoista on ollut.

Toiminta tapahtuu metsätalo-
uteen keskittyneen Kiinteistöyh-
tymä Sorasuon alla. Kolmikos-
ta Tapani Hautakangas osallis-
tuu koulutukseen ja kertoo op-
pimansa muille.

Tänä vuonna  
punainen kuningatar
Hautakangas kehuu valmennusta, 
jotta ei tarvitse tehdä eikä kokeil-
la kantapään kautta. Ensin mehi-
läistarhaus tuntui miehestä hel-
polta, mutta koulutuksen edetes-
sä on käynyt selväksi, että omak-
suttavaa riittää.

–  Olemme pilotointivuonna va-
rovasti liikkeellä, koska opimme 
toimintaa ja tutustumme mehi-
läisten sielunelämään, Kaila-Vii-
tanen toteaa.

He käyvät katsomassa mehiläi-
siä viiden tai kuuden päivän vä-
lein. Ainoa yllätys on ollut, kuin-
ka nopeasti ne ovat rakentaneet 
pesässä kennostoa.

Siihen pitää reagoida, kos-
ka mehiläiset saattavat lähteä 
pois pesästä, jos tulee ahdasta. 
Osaan pesistä onkin lisätty uu-
si osa päälle.

Kaila-Viitanen ja Tapani Hau-
takangas myöntävät, että yhä jo-
ka kerta hieman jännittää, onko 
kuningatar paikalla.

Kuningattareen on merkitty pis-
te värillä, jotta sen erottaa kuh-
nureista. Tänä vuonna väri on 
punainen.

Kahdeksasta pesästä alkuun
Tapani ja Elisa Hautakangas sekä Hannele Kaila-Viitanen kokeilevat hunajantuotantoa Laitilassa.

H TÄSTÄ ON KYSE

KOLMEN MAAKUNNAN KOULUTUS

 >Tapani Hautakangas osallis-
tuu hunajantuotantovalmen-
nukseen, joka on osa Satafood 
kehittämisyhdistyksen ja 
Hunajaluotsi Oy:n Mehiläisiä 
maatiloille -hanketta.
 >Valmennus alkoi viime syksy-

nä ja jatkuu tulevaan syksyyn.
 >Tarkoitus on valmentaa 

kiinnostuneista maatalousyrit-
täjistä uusia mehiläistarhaajia, 

jotka käynnistävät elinkeinolli-
sesti merkittävän hunajantuo-
tannon.
 >Valmennus sisältää huna-

jantuotantoa varmistavien 
mesikasvien laji- ja viljelyoh-
jeistusta.
 >Valmennukseen kuuluu 

esimerkiksi 14 teoriapäivää ja 
kahdeksan päivää hoitoteknii-
kan harjoittelua mehiläispesillä 

Huittisissa.
 >Osallistujia on reilut 30 Varsi-

nais-Suomesta, Satakunnasta 
ja Pirkanmaalta.
 >Osalla oli ennestään koke-

musta mehiläistarhauksesta, 
osalla on Hautakankaan tavoin 
menossa harjoituskesä.
Lähteet: Tapani Hautakangas, 
www.satafood.net, www.huna-
jaluotsi.fi

Tapani Hautakangas ja Hanne Kaila-Viitanen ovat jo selvittäneet, että heidän  miettimäänsä  tuotenimeä  ei  ole  käytössä.  Se kuitenkin pysyy salaisuutena, kunnes se on rekisteröity. Hau-
takankaalla on  kädessään  väline,  jolla pesään pölläytetään hieman savua  rauhoittelemaan mehiläisiä.


