
Mehiläisiä 

maatiloille 

 

 

 

Ammatillinen kotimaan opintomatka hunajan tuottajille 

22.-23.10.2018  

Varsinais-Suomeen, Uudellemaalle ja Kanta-Hämeeseen 

 

 

Maanantai 22.10.2018 

klo 9.00 Lähtö Huittisista ABC-aseman (Loimijoentie 89, 32700 Huittinen) pihasta. 

Bussi kulkee reittiä Huittinen – Säkylä – Yläne, joten mahdollista hypätä kyytiin myös matkalta! 

 

klo 10.15-11.30 Maatalousyrittäjä Marko Leino, Mynämäki (Liuskalliontie 40, 23100 Mynämäki)  

Marko Leino on Varsinais-Suomen Mehiläishoitajat ry:n pj.  Aiheina kehityspolku mehiläishoitajaksi, 

hunajantuotanto maatilalla ja rahtilinkouspalvelu. 

 

klo 12.15 Lounas Tuorlan Majatalossa (Tuorlantie 1, 21500 Kaarina) 

Lounaan hinta on 9,80 €, keittolounas 8,00 €. 

 
klo 13.30 - 15.00 Pasi Vainionpää ja Kirsi Lehtosaari, Kiikala Zyrif Oy / Kiikalan hunaja, Salo 

(Kitulantie 11, 25410 Salo)  

Nuori tavoitehakuinen perheyritys, jolla on omaa mehiläishoitoa. Yritys tekee yhteistyötä muiden 

tarhaajien kanssa ja emonkasvatusta alihankintana. Tilalla on lisäksi rahtilinkouspalvelu. Kirsi 

tekee käsityönä mehiläisaiheista taidetta ja koruja. 

 

klo 16.15 Majoittuminen, Hotel Arthur, Helsinki (Vuorikatu 19, 00100 Helsinki) 

 

klo 17.15 Merja-Riitta Laurila / Stadin tarhaajat ja hunajafrendit  

Kaupunkimehiläistarhauksen ja stadin tarhaajien toiminnan esittely opastetun kiertoajelun aikana 

Helsingin keskustan alueella. 

 

 

klo 19.00 Illallinen, Ravintolakoulu Perho (Mechelininkatu 7, 00100 Helsinki) 

Perhossa omaa mehiläistarhausta sekä hunajaoluen valmistusta. 

 

Illallisella hunajamenu, 26,00 € / hlö 

Hunajalla maustettua lanttukeittoa sekä leipää ja voita 

 

Helmikananrintaa, timjami-hunajakastiketta, sipulipyreetä 

 

Financierleivos, hunaja-jukurttijäätelöä 
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Tiistai 23.10.2018 

Hotelliaamiaisen (6.30 – 9.30) jälkeen vapaa-aikaa tutustua esimerkiksi lähialueen kauppojen 

hunajatuotteisiin.  

klo 10.00-11.00 SML ry, Eeva-Liisa Korpela, Helsinki  

Mehiläishoitajien liiton toiminnan ja neuvontapalvelujen esittely.  

 

klo 11.10 Lähtö hotellilta 

 

klo 12.00-14.00 Juha Välimäki, T:mi Välimäen-Hunaja, Rajamäki (Mäkeläntie 39, 05200 Rajamäki) 

Juha Välimäki on 3. polven päätoiminen mehiläistarhaaja ja mehiläishoidon kouluttaja. Hänet 

valittiin vuoden mehiläistarhaajaksi vuonna 2015. Yritys myy hunajaa suoraan kuluttajille ja 

pakkaamoon sekä valmistaa omalla verstaalla laadukkaita kehälistoja myyntiin.  

 

Lounastauko 

 

klo 16.45-19.00 Hunajayhtymä Tuotanto Oy, Ypäjä (Velhonpolku 77, 32100 Ypäjä)  

Tutustuminen suuren tarhauksen tiloihin ja toimintaan. Yhtymän tuotanto tarhaa n. 700-900 

mehiläispesää Lounais-Hämeen alueella. Uusi linkouslinja on valmistunut Ypäjälle kesällä 2018.. 

 

n. klo 20.00 Paluu Huittisiin, ABC Huittinen (Loimijoentie 89, 32700 Huittinen) 

 

Huom! Viimeisestä kohteesta Ypäjältä oma paluukuljetus Mynämäen suunnalta tulleille!  

Bussi on perillä Mynämäellä (Marko Leino, Liuskalliontie 40, 23100 Mynämäki) n. klo 20.30.  
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Matkan hinta on 115,00 € / 1 hh tai 90,00 € / 2 hh (+ alv 24 %) 

Hinta sisältää bussikuljetukset, vierailut kohteissa sekä  

hotellimajoituksen huonekoosta riippuen aamiaisineen. 

Ruokailut (lounaat ja illallinen) ovat omakustanteisia. 

 

Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä: 

Erityisruokavaliot 

Mahdollinen toive huonekaverista 

Meno- paluukuljetus (mistä tulet kyytiin) 

Laskutustiedot 

 

Huomioithan, että muutokset matkaohjelmaan ja aikatauluun ovat mahdollisia. 

 

Lisätietoja matkasta antavat Lauri Ruottinen, lauri.ruottinen@hunajaluotsi.fi,  040 547 3652  

sekä 

Jukka Saarinen, jukka.saarinen@satafood.net, 040 555 3683 

 

Sitovat ilmoittautumiset opintomatkalle viimeistään torstaina 27.9.2018 sähköpostilla 

osoitteeseen senni.valiola@satafood.net 

 

Tervetuloa mukaan! 
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Matkan tavoitteena on hakea tietoa elinkeinollisesta mehiläistaloudesta 

 ja sen eri suuntautumisvaihtoehdoista 
 

Hunajan tuotanto voi olla yksi maatilan tuotantosuunnista. Marko Leino Mynämäeltä on kehittänyt 

mehiläistaloutensa hunajan tuottajakoulutuksen ja mehiläishoitajan ammattitutkinnon perustalta. 

Erikoistuminen rahtilinkouspalveluihin lisää investointien käyttöastetta ja parantaa palvelujen saatavuutta. 

Kirsi Lehtosaari ja Pasi Vainionpää ovat somerolaisia mehiläistalouden yrittäjiä, jotka kummatkin ovat 

suorittaneet mehiläistarhaajan ammattitutkinnon. Oma mehiläistarhaus, linkouspalvelut sekä emojen 

alihankintakasvatus perustuvat yhä laajempaan verkottumiseen mehiläistaloudessa. Somero on vahvaa 

hunajan tuotantoaluetta ja merkittäviä elinkeinollisia tarhauksia on kunnassa useampia.  

Stadin tarhaajien jäsenmäärä lähentelee kolmea sataa ja se on kehittynyt muutamassa vuodessa 

merkittäväksi alan yhteisöksi pääkaupunkiseudulla. Merja-Riitta Laurila on ollut alusta asti toiminnassa 

mukana. Koska lähes kaikki hunaja tarjoillaan ja syödään erilaisten aterioiden yhteydessä, on tärkeää 

tutustua myös maan tärkeimpään hunajan markkina-alueeseen. Hunajakulttuurin eli käytön, tuotekuvan ja 

mehiläisten merkityksen kehitys on pääkaupunkiseudulla ollut hyvin nopeaa ja sillä on suuri vaikutus hunajan 

markkinoihin. Stadin tarhaajien monipuolinen yhteistyö eri yritysten ja yhteisöjen kanssa poikii yhä uusia 

taloudellisia toimintoja. Perinteinen ravintolakoulu Perho on nostanut hunajan käytön ja arvostuksen sekä 

koulutuksessa että asiakaspalvelussa aivan uudelle tasolle. 

Suomen Mehiläishoitajain Liitolla on 31 paikallisyhdistystä, joissa on noin 3000 jäsentä. Tärkeimmät työkalut 

alan kehittämiseen ovat työntekijöiden ohella ammattilehti Mehiläinen ja sekä EU:n että Suomen valtion 

rahoittama ohjelma. Sen suuruusluokka on jonkin verran yli 200 000 euroa vuosittain ja toimenpiteitä 

koordinoin SML. 

Välimäen Juhan verstaalta lähtevät kehälistat vientiin mm. Ruotsiin. Hän on mukana testaamassa myös 

erilaisia hunajan käsittelylaitteita. Omat mehiläiset ja rahtilinkous kuuluvat niin ikään toimintaan. Juha on 

kolmannen polven perustarhaaja, mutta on omalla erikoistumisellaan vienyt yritystään roimasti eteenpäin. 

Useimmissa hunajan pakkaamoissa on myös omaa hunajan tuotantoa. Hunajayhtymän Tuotanto Oy on 

viimeisen viiden vuoden aikana kehittynyt täysin ammattimaiseksi hunajan tuotantoyritykseksi. Kehitystie on 

ollut muihin verrattuna melko ainutlaatuinen, sillä vain pari muuta yritystä on perustanut tarhauksen 

laajentamiseen kokonaisvaltaiseen mehiläisten ostoon. Toimitilat sijaitsevat Ypäjällä, mutta mehiläistarhaus 

ulottuu noin 30 km:n päähän toimipaikasta.   


