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Selvitys mehiläistarhaajien yhteistyömahdollisuuksista kyselyn kesällä 2018 tehdyn pohjalta 

23.7.2018 

Mahdollisuuksia jatkojalostukseen hanke, Anneli Salonen, Itä-Suomen yliopisto  

Kesäkuun lopulla 2018 Mahdollisuuksia jatkojalostukseen hankkeen toimesta tehtiin kysely mehi-

läisalan yhteistyöstä. Kysely lähetettiin Pohjois-Karjalan mehiläishoitajat ry:n jäsenille ja uusille mehi-

läistarhausta aloittaville henkilöille. Kysely löytyy tämän selvityksen lopusta. 

Kyselyyn vastasi 14 henkilöä. Alla vastaukset. 

Yhteistyön muoto Kiinnostuneita 

henkilöitä 

Olen kiinnostunut käyttämään yhteiskäytössä olevaa pientä hunajalinkoa  5 

Olen kiinnostunut käyttämään yhteiskäytössä olevaa hunajan linkoomolinjaa 10 

Olen kiinnostunut hunajan rahtilinkoamismahdollisuudesta 3 

Olen kiinnostunut yhteishankinnoista 11 

Olen kiinnostunut hunajan yhteismarkkinoinnista 10 

Olen kiinnostunut muiden mehiläistuotteiden yhteismarkkinoinnista 7 

Olen kiinnostunut emojen tuottamisesta 6 

Olen kiinnostunut tietyn mehiläisrodun emojen paritusalueesta 5 

Olen kiinnostunut romuvahan käsittelystä 7 

Olen kiinnostunut lomituspalveluista hoitokaudella 8 

Olen kiinnostunut muusta yhteistyöstä 4 

 

Muu yhteistyö 

 Osta/myy foorumipalsta paikallisyhdistyksen nettisivuille, foorumipalstojen seuranta on hel-

pompaa 

 apiterapia, muiden tuotteiden tuotanto ja markkinointi 

Eniten kiinnosti yhteistyö mehiläistarhauksessa tarvittavien kaluston ja muiden tarvikkeiden ja ruo-

kintasokerin yhteishankinnoissa. Linkoomolinjan käyttämisestä ja hunajan yhteismarkkinoinnista ol-

tiin myös kiinnostuneita. Yllättävän moni haluaisi myös lomituspalveluita hoitokaudella. 

Kyselyn perusteella Soinila Oy on hankkinut hunajankäsittelylaitteet pieneen linkoomoon. Ne olivat 

yhteiskäytössä jo elokuussa 2018 ja saadut kokemukset olivat lupaavia. Kokemusten perusteella toi-

mintaa kehitetään edelleen. Kysely tarjoaa tärkeää tietoa myös muulle suunnitteilla olevalle yhteis-

työlle.  

Kyselyn vastaukset toimitetaan Pohjois-Karjalan mehiläishoitajat ry:n jäsenille. 
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Kysely 

Lähetetty sähköpostilla 27.6.2018 
 
Hyvä mehiläishoitaja! 
Kesäiset terveiset Mahdollisuuksia jatkojalostukseen hankkeesta ja Pohjois-Karjalan mehiläishoitajat 
ry:stä! 
Joensuun ympäristöön on suunnitteilla mehiläisalan yhteistyötä. Esille on noussut mm. vuokrattavan 
hunajalinkoomon tarve. Kiinnostuneita käyttäjiä tuntuisi löytyvän sekä pienten hunajamäärien kuori-
malinjalle ja lingolle että linkoomolinjalle (kuorimakone, linko, vahapuristin), jossa voidaan lingota 
satoja hunajakakkuja sekä mahdollisesti myös pakkauskoneelle.  
Olisitko sinä kiinnostunut tällaisesta yhteistyöstä? Tai olisiko tarvetta muunlaiselle yhteistyölle mehi-
läisalalla. 
Vastaa alla oleviin kysymyksiin ja lähetä vastaus 9.7. mennessä sähköpostilla osoitteeseen: 
anneli.salonen@uef.fi  
  
Laita rasti haluamasi yhteistyömuodon perään: 

         Olen kiinnostunut käyttämään yhteiskäytössä olevaa pientä hunajalinkoa   

         Olen kiinnostunut käyttämään yhteiskäytössä olevaa hunajan linkoomolinjaa 

         Olen kiinnostunut hunajan rahtilinkoamis mahdollisuudesta  
  
Olen kiinnostunut seuraavista yhteistyömuodoista (rasti perään): 

 yhteishankinnat 
 hunajan yhteismarkkinointi 
 muiden mehiläistuotteiden yhteismarkkinointi 
 emojen tuottaminen 
 tietyn mehiläisrodun emojen paritusalue 
 romuvahan käsittely 
 lomituspalvelut hoitokaudella 
 muu yhteistyö: (kirjoita tähän) 

  
Vastaajan nimi: 
  
Hyvää hunajakesää toivotellen! 
Anneli Salonen ja Taito Martiskainen 
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