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Esimehe veerg

Mesinik-lehe järjekorranumber
75 on juubelihõnguline. Tundub,
nagu polekski see väga ammu
olnud, kui esimest Mesiniku
lehenumbrit sai koostatud ja
koopiamasinal paljundatud.
EML oli selleks ajaks juba mitu
aastat tegutsenud, oma liikmetele mesinduspäevi, -loenguid,
-kursusi ja õppereise korraldanud. Ajakirjanduses ilmusid
EMLi eestvedajatelt mesindusteemalised artiklid, aeg-ajalt esineti ka raadios. Aga EMLi oma
ajalehte veel ei olnud. Vajadus
sellise infoallika ja liikmetega
suhtlemise vahendi järele oli
ilmne. EMLi juhatuses küpses
otsus: teeme ära! 1996. a. jõuludeks ilmuski esimene “Mesinik”.
Küll ainult 4 lehekülge teksti,
kuid siiski oma ajaleht!
Praeguseks on Mesinik-leht
tublisti liha luudele kogunud
nii mahult, kujunduselt kui
loodetavasti ka sisu poolest.
Aitäh tegijatele! Siiski ei või
meie häälekandja sisuga päriselt rahule jääda – aga kes
kirjutaks haaravaid lugusid, teeks ilusaid fotosid ja
ilmutaks huvitavaid mõttearendusi? Ikka mesinikud
ise! Kindlasti on ka Sinul
mõtteid ja kogemusi, küsimusi ja probleeme, mida
teistega jagada. Ainult koos
saame Mesinik-lehe paremaks ja huvitavamaks teha!
Kuidas läheb Eesti mesindusel ja mesinikel? Kuuldub
arvamusi, et meie mesindus

on vanuselises, majanduslikus
ja ideelises kriisis ning kipub
hääbuma. EMLi küsitluste andmetel kipub mesinike keskmine
vanus tõepoolest 58–60 eluaasta ligi, teisalt oli veebruaris
Põltsamaal toimunud mesinduspäeva umbes 150st osavõtjast tubli veerand noorepoolsed mesinikud. Järelkasv näitab ennast. Silma rõõmustasid
Olustvere värsked mesindusõppurid, enamik alles oma mesinikutee algusotsas. Lisaks on
EMLi algatusel märtsis Tallinnas
ja Tartus algamas mesinduskursused algajatele. Nii et jää on
hakanud liikuma.
Mesinduse tasuvus on ikka
olnud vaidluste objektiks.
Mõnele tavakodanikule võib
tunduda, et mesi on kallis ja
mesinikud saavad kindlasti ratsa
rikkaks. Mesinikud ise kogevad, kui palju tööd ja kulutusi
tuleb selleks teha, et mesilasi
hästi pidada ja meesaaki saada.
Väiksema mesila korral, mida
peetakse muu töö kõrvalt või
pensionipõlve lustiks, pole meesaak ja sellest saadav tulu enamasti elulise tähtsusega. Kuid
see tulu toetab siiski rahakotti ja
lisab elukvaliteeti.

Suurem mesila peab andma
mesiniku perele põhilise sissetuleku, aitama lapsi koolitada
ja andma ka vorstiviilu võileiva
peale. Boonusena võiks sügistalvisel mesindusest vabal ajal
lubada endale mõne lühema või
pikema puhkuse, miks mitte näiteks mõnel soojal maal. Aga see
eeldab, et mesila annaks targa
mesindamise ja ning kulude ja
tööaja optimeerimise läbi piisavat tulu. Kümnete Eesti mesinike
kogemused näitavad, et mesindusega on võimalik piisavalt teenida ja eluga kenasti hakkama
saada. Mee tarbimine Eestis suureneb vähehaaval. Kuna enamus
siinseid tarbijaid eelistab kodumaist mett, siis on Eesti mesindusel ja meetootmisel kasvukohta
ja tulevikku küll.
Mesinike jaoks peaks toimima
korrastatud ja turvaline keskkond,
alates mesilashaiguste ohjamise
süsteemist, nõustamisest ja meeturust ning lõpetades seadustega.
Kes seda korraldab? Kas EML kui
mesinduse katusorganisatsioon
suudaks tagada, et mesinike jaoks
on kõik hästi? Kindlasti mitte kohe
ja kõiges. Aga samm-sammult
EML seda teed rühib, et koostöös
nii mesinikega kui riiklike ametkondadega meie mesindusele edenemiseks vajalikke
tingimusi luua. Mida rohkem
mesinikke läbi EMLi tegevuse neid eesmärke püüdleb,
seda rohkem on meil häält
ja ühist jõudu edu saavutada. Tule 23. märtsil EMLi
kevadkoosolekule ja räägi
kaasa, kuidas ühiselt EMLi ja
Eesti mesindust edendada!
Aleksander Kilk
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TEGEVJUHT TEAVITAB
TULEKUL ON EMLi ÜLDKOOSOLEK
23. märtsil on kõik EMLi liikmed oodatud üldkoosolekule Viljandisse (vt. kutset
“Mesinikus”). Kes ei saa ise
tulla, võib volitada usaldusisikut, kes tema eest hääletab
ja otsuseid teeb. Volitus peab
olema kirjalik. Palun saatke see
eelnevalt mulle (e-kirjaga digitaalselt allkirjastatud või posti
teel paberil ning originaalallkirjaga) või andke volitatud isikule
kaasa. Kindlasti teavitage eelnevalt oma osalemisest. See
kergendab oluliselt koosolekut
ettevalmistava meeskonna tööd
(hääletussedelite väljatrükkimist,
nimekirjade koostamist jt. olulisi
toiminguid), ja olen juba ette
tänulik neile, kes seda teevad.
Palun tulge kõik kohale juba
kella 10-ks. Volituste kontrollimine ja registreerimine võtab aega.
Püüame seda teha 30 minutiga.
Registreerimislaudu on kaks.
Ühe laua juures saavad nime
kirja panna kõik, kes esindavad
iseennast, s.t. EMLi liikmed, kes
koosolekule tulevad. Igaühele
antakse värviline mandaat, mida
tuleb hoida hääletuste tarbeks.
Hääletamistel antakse märku
mandaadiga, mitte ainult käetõstmisega.
Teise laua juurde lähevad
inimesed, kel on kaasas volitused. Seal antakse volitused
üle ja kontrollitakse nende korrektset vormistust. Volitustel
peavad olema nimed isikukoodidega, sest Eestis on ka
ühenimelisi isikuid. Seejärel
kirjutab iga volitatu registreerimislehele volitaja nime, oma
nime ja allkirja. Kõik nimed
palun kirjutada hästi loetavalt.

Seejärel saab ta hääletamiseks
mandaadi, kuhu kirjutatakse
arv, mitu häält tal on (vastavalt
volituste arvule). Seega on osadel inimestel 2 värvilist paberit
(enda oma + volituste oma, millel on peal volituste arv).
Mandaati on vaja hääletamistel, mis toimuvad avalikult käetõstmisega (näiteks päevakorra
ja majandusaasta aruande kinnitamine, koosoleku juhataja ja
häältelugemiskomisjoni valimine
jne). Kuidas toimub hääletamine
isikuvalimiste puhul, seda otsustab koosolek – salajane või käetõstmisega? Kui isikuvalimised
otsustatakse läbi viia salajasel
hääletamisel, saab iga osaleja
nii mitu hääletamissedelit, mitu
mandaati tal on. Hääletussedelid
jagatakse allkirjade vastu.
Hääled loetakse kokku häältelugemiskomisjoni
poolt.
Seepärast on selle komisjoni
valimine toodud päevakorra
algusesse ja selle liikmed peavad olema aktiivselt tegusad
terve päeva.
Nagu näete, tuleb koosoleku
päev väga töine ja kindlasti ka
pingeline. On ju jälle käes see
aeg, kus tuleb juhatuse tööle
hinnang anda ja uus juhatus valida. EMLi põhikiri ütleb, et iga
kahe aasta tagant valitakse uued
juhtorganid (juhatus ja revisjonikomisjon). See aga ei tähenda
seda, et kõik peab 100% välja
vahetama. Seda ei tohigi teha!
Ärgem unustagem, et meie organisatsiooni kõige suurem vara
on inimesed ise, ja seepärast
hinnakem just neid, tänu kellele
EML on püsinud juba 20 aastat,
ja neid, kes tahavad hea seista,
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et tegevus läheks vaid paremaks.
Juhatus koosneb inimestest, kes
on panustanud oma aega ja
energiat vabatahtlikult ja selle
eest tasu saamata. Kuidas see
on kellelgi õnnestunud, aga kõik
on suuremal või vähemal määral
oma panuse andnud.
Selles “Mesinikus“ on juhatuse liikmete kandidaatide tutvustus. See ei ole lõplik nimekiri. Need on vaid need inimesed, kes tunnevad suurt muret
EMLi edasise käekäigu pärast
ja ei kartnud avalikustada oma
nägemust, kuidas ja mida teha
edasi. Aitäh neile, et nad võtsid
vastu pakkumise kandideerida.
Loodan, et liikmed hindavad
nende vabatahtlikkust vääriliselt. Kandidaadid seati üles
erinevate piirkondade liikmete
poolt. Nende hulgas on inimesi,
keda liikmeskond ammu teab
ja kelle mureks on olnud EMLi
pidev arendamine, ja on uut
värsket verd. See oleks parim
kooslus, kus jääb alles parim osa
“vanast kaardiväest”, kes kaasab
uue energia.
Kui suur peab olema juhatus?
3-liikmeline, 5-liikmeline, 7-liikmeline.... Seda otsustate teie, kallid liikmed. Aga mõelge enne
hästi läbi. Ärge unustage, et juhatus peab olema tegevmeeskond,
kes hakkab järgmised 2 aastat
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ühte jalga käima. Kõigil valituil
peab jätkuma aega ja tahtmist
otsustusprotsessides aktiivselt
kaasa lüüa, vastama vajadusel
tegevjuhi tüütutele küsimustele ning olema valmis talle igapäevaselt nõu andma . Ning
loomulikult on juhatuse liikmed
kohustatud oma tegevusest aru
andma liikmetele ja osalema
aktiivselt üldkoosolekutel.
Juhatuse liikmete kandidaatide esitamine jätkub. Saame
anda jooksvat infot neile, kes on
edastanud oma e-kirja aadressi.
Kandidaatide tutvustuse paneme üles ka kodulehele. Seadus
ei keela esitamast kandidaate
ka koosolekul. Mul on siiski
palve, et seda tehtaks varem.
See kergendaks tehnilist tööd
(hääletussedelite korrektset ettevalmistust), ja mis kõige tähtsam
- kõik saaksid eelnevalt mõelda,
kellele oma hääl anda. Muidu
läheb raskeks neil, kes tulevad
volitustega. Üldjuhul saavad
volituste andjad teha valiku eelinfo põhjal, ja volituste saajad
peavad seda järgima.
Volitatud ei tohi unustada, et nad esindavad volitaja
soove, mitte et neil on käes X
arv hääli oma soovide realiseerimiseks.
Revisjonikomisjoni liikmete
valimine
Ka revisjonikomisjoni suuruse
otsustab üldkoosolek. Kuna
need on samuti isikuvalimised,
siis koosolek otsustab valimiste viisi – avaliku käetõstmisega või salajase kirjaliku. Kuna
meie koosoleku päevakorras on
palju punkte, siis usun, et üldkoosolek teeb otsuse avaliku
hääletuse kasuks. Koosoleku
päevakorras on ka revisjonikomisjoni töökorra vastuvõtmine.

See on vajalik seepärast, et kõik
saaksid ühtmoodi aru, kuidas
toimib revisjonikomisjoni töö
oma õiguste ja kohustustega.
Revisjonikomisjoni töökorraga
saab tutvuda kodulehel.
Muude päevakorrapunktide
ülevaade
Põhikirja küsimus. Põhikirja
töögrupp töötab, liikmete tagasiside on tagasihoidlik.
Ettepanekuid on olnud erinevaid. Võib-olla jätame selle
pähkli puremiseks uuele juhatusele ja võtame lõpliku versiooni
vastu sügisesel üldkoosolekul?
Arvan, et veel on küsimusi,
mille üle tuleb põhjalikumalt
diskuteerida. Hetkel kehtiv
põhikiri ei ole ju nii hull, et selle
järgi ei saaks enam pool aastat
tegutseda. Elus on alati hetki,
kus ei ole õige teha otsuseid
liigselt kiirustades. Aga valik on
teie käes üldkoosolekul.
EMLi arengukava. See vajab
kindlasti töögrupi moodustamist ning seetõttu jääb kava
vastuvõtmine sügiskoosolekule.
Tore on, kui hakkate juba eelnevalt mõtlema, kes võiks töögrupis osaleda. Ja kui te ise töögrupis aktiivselt olla ei taha, saate
kaasa mõelda ja oma arvamusi
esitada. Arengukava tööversioon on üleval meie kodulehel
alajaotuses Töögrupid.
Kohapeal algatatud küsimused.
Kõik ettepanekud on teretulnud
ka juba eelnevalt. Me võiksime
hakata mõtlema sellele, et koostada EMLi tunnustamise kord:
Aasta Mesinik (rõhk on sõnal
AASTA), Elutöö auhind (rõhk on
sõnal ELUTÖÖ), EMLi auliikme, EMLi toetajaliikme valimise
kord.... Sõna “kord” ei ole võib-
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olla kõige parem valik?! Sõna
statuut on natuke võõrapärane.
Mis oleks õige? Kuid tunnustada
ja valikuid teha on palju kergem, kui oleksid teada üldised
kriteeriumid. Oleme neil teemadel rääkinud põhikirja töögrupis, nüüd palun selles osas ka
kõikidel liikmetel kaasa rääkida.
Võib-olla saaksime juba eelnevalt mõne neist ette valmistada ja koosolekul heaks kiita.
Näiteks traditsiooniline Aasta
Mesiniku valimine sügisel. Et
oleks üheselt mõistetav, kuidas
ja mis ajani saab kandidaate esitada, mis on esitamise aluseks,
kuidas esitamine vormistada jne.
Koosoleku koht. Koosoleku
kohaks valisime Viljandi, et
Lõuna- ja Kesk-Eesti liikmetel oleks kergem kohale tulla.
Põhja-Eesti, Virumaa ja teiste
piirkondade liikmete ees peame
jälle vabandama, aga eks alati
on nii, et ühtedel parem kui
teistel. Viljandis Vabaduse platsil on parkimisvõimalus, samuti
bussijaam lähedal.
Lõunasöök. Soovi korral ettetellimisel: 4 € eelnevalt üle
kandes või kokkuleppel minuga kohapeal makstes. Viljandi
Maakonnavalitsuse kõrval on
pubi, mis on meile reserveeritud, samuti kohad “Suure
Venna” pubis 5 minuti jalutuskäigu kaugusel. Aga ümbruskonnas on ka kohvikuid, kuhu
soovi korral saab keha kinnitama minna. Koosolekusaalis me
kohvipausi ei korralda. Palun
selles osas mõistvat suhtumist.
Meie liikmeid on palju, hetkel
450 piir juba ületatud. Loodame,
et paljud leiavad aega, energiat
ja tahtmist koosolekule tulla. Ja
kui tõesti ei ole võimalik, siis

volitage enda eest usaldusisik
valikuid tegema. Volituse näidis
on üleval kodulehel koos koosoleku kutsega.
Mis on 2013. aastal veel tulekul?
Mõtteid on endiselt palju ja
osa neist reaalselt teoks saamas. Mesinduse ABC-kursus
Tallinnas on komplekteeritud.
Huvi osalemise vastu oli väga
suur ja 13. märtsil alustab õpinguid ca 30-liikmeline õppegrupp. Aprillist alates alustame ABC-kursusega ka Tartus.
Registreerimine on alanud ja
kõik huvilised on teretulnud.
Kursus ei saa toetust ühestki
programmist ja toimub osalejate omafinantseeringul. Aitäh
Tallinna Tehnikaülikoolile ja
Eesti Maaülikoolile toetuse eest
ruumide rentimisel.
Aprillis toimub Tallinnas ka
finantsplaneerimise lühikursus
ehk kuidas mesinik oskaks oma
kulusid planeerida ja tulusid
oodata. Kursusele registreerumine on alanud. Kursus toimub
kahel õhtul ja koolitajaks on
Uku Pihlak.
Kavas on korraldada õppepäevi mesilates. Kas keegi
tahab vabatahtlikult selles projektis kaasa lüüa ja korraldada
oma mesilas algajatele praktilise
õppepäeva? Töö eest saab kokkuleppeliselt ka tasustatud, nii
et 100% vabatahtlik panus see
ei oleks 
EMLi suvepäev on endiselt
kavas. See oleks õhtupoolik
enne mesindusprogrammi raames toimuvat suvist infopäeva (samas kohas). Arutleksime
rahulikus õhkkonnas erinevatel
mesindusteemadel, kindlasti ka
EMLi arengukava. Võib-olla korraldada piirkondade- või lihtsalt
eri rühmade vaheline mesindus-

alane viktoriin (nt. meesmesinikud versus naismesinikud ).
Õhtul peaksime piknikku, võimalusel istuksime lõkke ümber
ja järgmisel hommikul asuksime
koos kuulama pakutavat infot.
Kas liikmete hulgas on vabatahtlikke, kes tahaksid olla korraldusmeeskonnas? Või kel on häid
ideid, andke palun mulle teada.
Täpsem koht ja ajakava juba
aprillikuu “Mesinikus”.
Õppereisid. Olen kuulnud
erinevaid arvamusi. On küsitud, kas EMList on saanud reisibüroo, teised tervitavad neid
väga hea meelega. Kritiseerijaile
ütlen, et ärge vaadake kõike
oma mätta otsast. Meie liikmeskonnas on 450 inimest. Kõik on
väga erinevad, nii oma vanuse, võimaluste kui ka soovide
poolest. Seepärast ongi suund
sellele, et KÕIGIL oleks soovi
korral valik. On lühemaid ja
pikemaid reise, on odavamaid
ja kallimaid. Olen kutsunud
liikmeid eraldi ka puhkusereisidele, mida korraldan oma
Reisiklubiga. Kõik osalejad on
rahule jäänud. Kindlasti jätkan
seda, meeldigu see mõnedele
või mitte. Mitte kõik ei ole ju
nii “tublid”, et käivad puhkusel omapäi. Ärgem unustagem,
et kõik meie hulgast ei valda
piisavalt hästi võõrkeeli, kõigil
ei ole energiat ise reisi välja
otsida ja mis peaasi – paljud
tahavad just reisida seltskonnas,
kus on ees juba tuttavad ning
avastada kohti step by step.
Valikuvabadus on ja jääb .
Pikemad reisikavad püüan aja
jooksul ikka meie kodulehele
üles panna. Vaadake jätkuvalt
www.mesinikeliit.ee
Kuid juba käib eelregistreerimine Soome reisile (4 päeva
juulikuus, suunaga Karjala
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poole, programm täpsustumas).
Väljakuulutatud Norra sõit
augustis on hetkel veel küsimärgi all. Osad on selle vastu
huvi tundnud, kuid ma usun,
et täpsem otsus tuleb lähikuul.
Augustikuus läheme külla leedulastele. Eelregistreerimine ei
tähenda kohustust reisile tulla,
see vaid kergendab minu tööd,
et teha valik.
APIMONDIAle sõidu vastu
on huvi tundnud 70 inimest.
Osa kohti on vabanenud, sest
minnakse ka oma transpordiga.
Meil on plaanis sõita 2-kordse
bussiga ja tutvuda hoopis suurema piirkonnaga kui vaid Kiiev
ja Apimondia külastus. Seetõttu
kujuneb meie reis 10-päevaseks. Marsruut kodulehel. Hind
täpsustub märtsi esimestel
nädalatel, kui oleme saanud
teada kõik hotellide hinnad.
Kel huvi, võtke minuga kiiresti
ühendust.
Vabu kohti on veel ka Taani
reisile maikuu alguses. Vaadake
täpsemat kava kodulehelt.
Samuti on kõik teretulnud
maikuisele
puhkusereisile Tšehhi. Täpsem kava ikka
kodulehel.
Kõiki mõtteid ei jõua hetkel kirja
panna. Aga et tegevus oleks teile
kõigile meelepärane, siis ootan
ikka jätkuvalt teilt tagasisidet,
mida ja kuidas teha...
Soovin teile kõigile meeldivat
kevadeootust, häid mõtteid ja
ikka optimistlikku mõtteviisi!
Kohtumiseni EMLi üldkoosolekul Viljandis!
Marianne Rosenfeld
EMLi tegevjuht
5029006
e-kiri:mesilaspere@gmail.com
Skype: mariannerosenfeld1
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MESINIKE TALVEPÄEV PÕLTSAMAAL
Nagu igal aastal, toimus ka
tänavu veebruaris mesinike talvepäev, sedakorda Põltsamaal.
Tihe loengukava algas hommikul kell 10 ja kestis suminarohkete pausidega pea kella 7ni õhtul.
Esimese teemana tutvustas
Jaan Nõmmik tulundusühistu
Eesti Mahe tegevust. Vaatamata
algaastate raskustele turustamisel, on sortiment nüüdseks
laienenud ja kindel kvaliteet
kaubamärgi “Eesti Mahe” ostjaskonna seas tuntuks teinud.
Tasahilju on suudetud oma
toodetega sisse murda isegi
kaubanduskettidesse.
Järgmisena astus kõnepulti,
tegelikult siiski arvutilaua taha
Tiiu Ohvril Eesti Maaülikoolist,
andes lühiülevaate väikeettevõtja
turundustegevusest.
Märksõnadena jäid meelde nišitoode, toote kolm tasandit, kaubamärk ja orienteeritus tarbijale.
Suurepärane teemakäsitlus, mida
iseloomustasid ilmekad slaidid,
tegid sellest ettekandest päeva
parima loengu ning siinkirjutajal
jääb vaid avaldada kaastunnet
neile, kes sellest ilma jäid.
Viimase üllatusena ei piirdunud turundusteema pelgalt kuulamise-vaatamisega. Lektoril oli
kaasas paks raamatupakk, kus
kõik see tarkus sees. Loengu
lõppedes jaotati väärt kirjandus mõne minutiga laiali. Kuigi
seda Euroopa Liidu rahastamisel ilmavalgust näinud trükist on
paberilt mugavam lugeda, saab
selle kätte ka internetist aadressilt http://ms.emu.ee/userfiles/
MSI%20failid/Tr%C3%BCkised/
Vaikeettev6tjaTurundus_vebIA.
pdf.
Pärast kohvipausi tutvustas
Vello Ilves Harju Taluliidu nõu-
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andekeskusest toetusi, mida
mesinikel on võimalik taotleda.
Ega neid eriti palju olegi, aga
mesinikud, kel vähemalt 0,3 ha
põllumajandusmaad, saaksid
soovi korral nõuandetoetust,
nooremad ettevõtjad noortaluniku toetust. Üht-teist muidugi
veel, ainult et osav projektikirjutaja peab olema.
Järgmine lektor oli juba
tegevmesinike ridadest. Mart
Kullamaa ülesandeks oli panna
saal mõtlema Eesti mesinduse
murekohtadest ja probleemide
lahendustest. Varroatoosiravimite
väike valik, importmee takistamatu sissevool, mesinike passiivsus olid vaid ettekande mõned
märksõnad. Teema on tegelikult
sedavõrd lai, et tekitas ka lektoris alustamisel veidi kimbatust.
Kuigi Mart ei pakkunud välja
ühtegi head ja toimivat lahendust – ja kas neid olekski –,
andis käsitletud teema jutuainet
ka järgnenud tunniajase lõunapausi ajal.
Kehakinnituse järel jätkus
päev Arvi Raie ülevaatega varroatoosist. Juttu tuli möödunud
sügisel mesilatest kogutud proovidest ning nende põhjal tehtud esmastest järeldustest. Nagu
mitmel eelnevalgi kevadel, saavad mesinikud ka tänavu võtta
peredest talvise langetise proove
ja saata need läbi Mesinike Liidu
laborisse uuringuteks. Langetis
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tuleks võtta pärast puhastuslendu. Ilmselt on ette näha varast
kevadet, sest proovide vastuvõtmine hakkab juba 1. märtsist
ning kestab 31. märtsini.
Kevadise langetiseproovide
kogumiseks saadetakse mesinikele “Mesiniku” vahel proovivõtu juhised, kaaskiri, kaks
ümbrikku ning küsimustik talvitunud mesilasperede kohta.
Tähelepanu! Langetiseproove
kogutakse ainult nendest mesilatest, mis ei ole kaasatud mesilasperede kadude hindamise
Euroopa Liidu seireprogrammi!
Varroatoositeema jätkus Jüri
Rebase ülevaatega varroatõrje
efektiivsusest erinevate raviskeemide puhul.
Kohvipausi järel tutvustas
Marje Riis, mida on vaja teha
selleks, et saada kutselise mesiniku tunnistus. Kutsetunnistuse
saamiseks on kaks võimalust: kas
läbida Olustveres aastane koolitus või kirjutada vajalik portfoolio
ise kokku ning pärast seda, kui
mesila on vähemalt kolm aastat
registris olnud, esitada nõutavad
dokumendid kutsekomisjonile.
Täpsemat infot sel teemal saab
veebilehelt http://mesinikud.
ee/index.php/mesiniku-kutse ja
veebruarikuu “Mesinikust”.
Arvi Raie EMList ja mesindusprogrammi 2010-2013 projektijuht Aivar Raudmets andsid ülevaate 31.01.-01.02.2013
Oslos toimunud Põhja- ja
Baltimaade Mesindusnõukogu
(NBBC) aastakoosolekust ja teaduskonverentsist.
Tänaseks juba üle 30 aasta
tegutsenud NBBC astakoosoleku ja teaduskonverentsi üheks
eesmärgiks on mesindusalaste
uuringute koordineerimine liik-

mesriikides ja mesindusuuringute tulemuste levitamine mesinikele. Kohal olid esindajad
Soome, Rootsi, Taani, Norra,
Läti ja Eesti mesindusorganisatsioonidest.
Olulised sõnumid ja otsused
COLOSS-küsimustik
mesilasperede hukkumise kohta.
Küsimustikuga on ühinenud
300 teadlast ja uurijat 59 riigist. COLOSSi töögrupp loodi
rahvusvahelise koostöö ergutamiseks ja meemesilasi puudutavate teadusuuringute tõhustamiseks. Üks töörühmadest on keskendunud perede hukkumisele
ja koostanud sellekohase küsimustiku, mida on väga oodatud täitma ka Eesti mesinikud.
Flemming Vejsnæs (Taani)
kutsus üles ühinema koostööks
Euroopa Liidu toetatud projektides (riiklikud mesindusprogrammid). Konkreetsemalt
oli juttu varroatoosi töögrupist
(Taani eestvedamisel), mille
peamine eesmärk on teha koostööd, arendada ja parandada
varroalestade ravi ja jälgimist.
Selle eeldatavad tulemused on
varroalesta interaktiivne koduleht, videodemonstratsioon,
e-õppe kursus. Huvist koostöö
vastu on juba teada andnud
ka Eesti Mesinike Liit ja Eesti
Kutseliste Mesinike Ühing.
Töögrupi esimene kokkusaamine on septembris 2013.
Marita
Delvert,
Rootsi
Mesinike Liidu president teatas Rootsi soovist korraldada Apimondia kongress 2017
Rootsis ning loodab kõikide
Põhja- ja Baltimaade mesinike
toetusele Kiievis 2013, kus see
otsus tehakse. NBBC otsustas
Rootsi kandidatuuri toetada, kuid
möönis, et konkurents on tihe ja

tööd palju. Hoiame neile pöialt!
Mesindusnõukogu aastakoosolekul otsustati ära, et Rootsi
korraldab ka NBBC järgmise,
2014. aasta aastakoosoleku ja
teaduskonverentsi.
Euroopa haudmemädaniku
EHMi puhkemisest Norras ja
uurimusest PCRiga (polümeraasi
ahelreaktsiooniga) rääkisid oma
ettekannetes Henning Sørum,
Eva Forsgren ja Joachim de
Miranda.
EHM on registreerimiskohustuslik haudmehaigus, mida
Eestis ei ole viimased 10 aastat
diagnoositud. EHMi põhjustab
eoseid mittemoodustav bakter
Melissococcus pluton, mis
nakatab meemesilase vagla
toidu kaudu seedetraktis, kus
bakter paljuneb. Vagel muutub
kahvatukollaseks, mis on väga
oluline sümptom. Surnud hauet
leidub nii lahtistes kui ka kaanetatud kärjekannudes. Nagu
ka ameerika haudmemädaniku
AHMi puhul, on haudmeväli sageli auklik ja ebaühtlane,
sest täiskasvanud töömesilased
on nakatunud vaglad ja nukud
kõrvaldanud.
EHMi puhang avastati Norras
Agderi maakonnas juulis/augustis 2010. PCR uurimisel osutus haudmeproovid positiivseks. Nakatunud mesilaspered
ja inventar otsustati hävitada
(kompenseeritakse riigi poolt).
Oktoobris 2010 uuriti 72 mesilat, nendest 45 olid nakatunud
bakterisse M. pluton, mistõttu
hävitati 3000 peret.
Virulentsust uuris Uppsala
Ülikoolis Eva Forsgren. Kokku
leiti EHMi 664st mesilast ja 97l
(14,6%) mesilasperel, mis hävitati.
Lotta Fabricius Kristiansen
rääkis Euroopa Liidu mesilaste suremuse seire pilootprog-

MESINIK nr 1 (75), veebruar 2013

rammist. Seire hõlmas mõnes
riigis (sh. Taanis ja Baltimaades)
kogu riiki, mõnes (sh. Soomes
ja Rootsis) mõningaid piirkondi ja Poolas vaid üht regiooni. Ainus lestavaba piirkond oli
Ahvenamaa, ülejäänud piirkondades oli lesti 32-72% peredes
ja 56-90% mesilates.
Frode Ødegaard rääkis metsmesilaste mitmekesisusest ja
vähenemisest Norras (www.
nina.no). Norras on registreeritud 205 mesilase- ja 34
kimalaseliiki. Norra 2010. a.
Punases raamatus on 66 mesilaseliiki, neist 12 välja surnud.
Liigirikkuse dramaatilise vähenemise põhjuseks peetakse
maakasutuse muutumist viimase sajandi jooksul ning kliimamuutusi ja reostust.
Tumemesilase staatusest ja
tulevikust Põhja- ja Baltimaades
rääkis
Lauri
Ruottinen.
Ühinenud Põhjamaade Instituut
(NordGen) töötab ohustatud liikide, sh. tumemesilase (Apis
mellifera mellifera) päästmise
nimel. Projekti eesmärk oli teha
kindlaks tumemesilase hetkeseis Põhja- ja Baltimaades: kus
neid veel leidub, kui palju neid
on, milline on nende päritolu
(s.t. kui puhtad nad on). Praegu
leidub tumemesilast Norras
ja Rootsis, kuid ta on teiste
mesilasrasside poolt ohustatud.
Taanis, Soomes ja Lätis on säilinud vaid mõned mesilaspered.
Kas Eestis on veel tumemesilasi? Kui tead, siis kirjuta: mesindusprogramm@gmail.com.
Flemming Vejsnæs hoiatas, et
mesilasperesid ei tohi läbi suve
suhkrusiirupiga toita. Taani
Mesinike Liidu ametlik soovitus
on selge: mesilasperelt ei tohi
varase korje ajal võtta ära kogu
nektarivaru, vaid tuleb säilitada
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kogu hooaja jooksul rohkem kui
3-nädalane reserv (mesi). Kui
mesilasperesid on vaja keset hooaega sööta, siis tuleb seda teha
väga väikeses koguses. Seejuures
on kandi parem kui vedel sööt,
sest hoiab ära suhkrusööda sattumise vurritatud meesse.
Annete Bruun Jenseni ettekanne “Söö ja ravi” rääkis lesehaudme sobivusest inimtoiduks ja varroalesta kontrollist.

Paljude Taani mesinike hulgas
on lesehaudme eemaldamine üks varroalesta kontrolli all
hoidmise jätkusuutlikest meetoditest. Mis puudutab putukaid
(ja sealhulgas lesehauet) kui
inimtoitu, siis on nad väga toitvad ning nende tootmine koormab loodust oluliselt vähem kui
traditsiooniline lihatootmine.
Läänes puudub veel putukate
söömise traditsioon, kuid firma
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Nordic Food on astunud esimesed sammud lesehaudme muutmisel maitsvaks toiduks. Nende
eesmärk on luua toode, millest mesinikud kui lesehaudme
müüjad saaksid lisatulu, ning
lesehaudme eemaldamisega
tõrjutaks ühtlasi varroalesta.
Kokkuvõtte tegid Ülo Lippa,
Aivar Raudmets ja Arvi Raie

MULJED ROOTSI MESINDUSÜRITUSEST
Põhjamaade kutseliste mesinike konverentsi korraldas Rootsi professionaalseid mesinikke ühendav organisatsioon Biodlingsföretagarna. Konverents hõlmas kolme päeva loenguid ning väikest
messi kõrvalhoones, kuhu olid kohale tulnud mesindusinventari müüvad ettevõtted Soomest,
Rootsist, Taanist ja Suurbritanniast. Tegemist oli ürituse ajaloo seni kõige suurima messiga.
ESIMENE PÄEV:
Esimesel päeval rääkis Rootsi
riikliku veterinaarameti esindaja 2012. aastal erinevatest
toiduainetest võetud proovidest ning kvaliteedinäitajatest.
Meest võeti kokku 90 proovi,
neist 17 importmeest. Rootsis
kehtivate kvaliteedinormidele
ei vastanud ainult üks proov.
Teiseks esinejaks oli varroatõrje preparaadi ApiVar esindaja Prantsusmaalt. Dr. Siefert
selgitas ApiVari olemust ning
kasutamist mesilasperedes.
Kuni 25% Prantsusmaa mesinikest kasutab varroatoosi tõrjeks
amitraasil põhinevat ApiVari.
TEINE PÄEV:
GÖRAN SUNDSTRÜMI
JA INGEMAR FRIESI
ETTEKANDED
UPLANDS HONUNG
Göran Sundstrüm rääkis oma
ettevõttest Uplands Honung,
kus töötab suvisel ajal kokku
7 inimest. Uplands Honung
on asutatud 30 aastat tagasi, praegu opereeritakse 700

mesilasperega ning ettevõtte
aastane müügikäive on umbes
600 000 €. 1/3 müügist moodustab ökomesi, mis on tavalisest meest 10% kallim.
Göran Sundstrüm selgitas
varroalesta tõrjumismeetodeid,
mida on juba mitmendat aastat kasutatud. Peamine varroalest tõrjumise viis on lesehaudme lõikamine, samuti kasutab
Sundstrüm oblik- ja sipelghapet.
Tulevikus plaanitakse sipelghappe kasutamist vähendada.
MAHEMESINDUS
Sundstrümi sõnul peavad taru
pooled korpused olema puidust, et mesindus kvalifitseeruks Rootsis mahemesindusena. Samuti ei tohi mahemesinduses kasutada plastraame.
Kolm aastat pärast seda, kui
Uplands Honung oli läinud
üle mahemesindusele, hävisid
umbes pooled mesilaspered.
Põhjuseks oli kehv varroatõrje,
millele tuli järgnevatel aastal
kõvasti rõhku panna. Uplands
Honung teeb tihedalt koostööd
Uppsalas asuva SLU ülikooliga,
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ning iga-aastased suured talvekaod on andnud ülikoolile
uurimiseks hea baasi. Peamise
mesilaste hukkumise põhjusena on täheldatud varroalesta.
Professor Ingemar Fries väitis
edasises ettekandes, et Rootsi
mesilaste geenides on suuremal määral varroaresistentsust.
SLU UURING
SLU ülikooli professor Ingemar
Fries selgitas kuulajatele sülemlemise kui mesilaspere puhastumisprotsessi olemust. Paljud
mesinikud usuvad, et sülemlemisega vabanevad mesilased erinevatest haigustest
ning Ingemar Fries püüdis
leida sellele teaduslikku tõestust. Uuringust, mis viidi läbi
Uplands Honungi mesilas, selgus et ameerika haudmemädaniku eostega nakanud mesilaspere (ilma kliinilise pildita)
sülemlemisel kanduvad haudmemädaniku eosed edasi ka
sülemiga. Kokkuvõttes võib
väita, et sülemiga kandub edasi
ameerika haudmemädanik.

WALTER HAEFEKERI
ETTEKANNE
GMO ehk Bt-taimed
Üks kolmandik maailmas kasvatatavatest GM-kultuuridest toodab oma kudedes muundamise tulemusena Bt-toksiini (mais
ja puuvill). Looduses sünteesib
seda mürki mullabakter Bacillus
thuringiensis ja seda on kasutatud kahjurite tõrjes enam kui
50 aastat. Bakteritoksiini tootvad
mais ja puuvill on võimelised
hävitama taimekudedest toituvaid kahjureid ja nende vastseid,
mistõttu peaks vähenema keemilise tõrje vajadus.
Kas siis ikkagi on olemas risk?
Geneetiliselt
muundatud
(GM) maisiseemneid müüvad ettevõtted (peamiselt
MONSANTO) väitsid, et mesilased maisi õietolmu ei korja.
Tegelikult tõestas Šveitsis läbi
viidud uuring, et maisi õietolm on Šveitsis mesilaste poolt

kõige enim korjatav õietolm.
Kui väljaspool Euroopat on
GMOd aktsepteeritud ning laialdaselt kasutatud, siis Euroopa
Liidus on tarbijate ning poliitikute arvamus GMOde suhtes
kriitiline. Euroopa Komisjon viis
Euroopa tarbijate seas hiljuti läbi
küsitluse ning sellest selgus, et üle
poole tarbijatest ei soovinud süüa
GM-taimede saadusi. Pärast selle
uuringu tulemuste avalikustamist
lasi Monsanto lahti oma parima
lobisti EU juures, mis tähendab
Walter Haefekeri sõnul, et ettevõte on kaotanud usu siinsete
tarbijate mõtteviisi muutumise
võimalikusse.
Saksa mesinik ja GMO
Baierimaal asuva Saksa mesiniku meest leiti aastal 2010
GM-taimede õietolmu. Mesinik
pidi riigi nõudmisel hävitama
GM-õietolmu sisaldava mee.
Maavalitsusest öeldi mesinikele,
et kui nad tahavad oma mesilasi

kaitsta, peavad nad need viima
GMOdega põldudest eemale.
Nõnda võttis kohalik mesindusorganisatsioon nõuks tuua osa
selle piirkonna mesilasperesid
ja –tarusid kohaliku parlamendihoone ette Münchenisse. Hiljem
kaebas kohalik mesindusorganisatsioon riigi kohtusse ning
sai seal võiduka lahendi, mis
andis järgmise tulemuse – kõik
GM-taimed, mida tahetakse
Euroopa Liidus seadustada, peavad vastama inimtoidureeglitele;
pole olemas tehnilisi kultuure,
mida võib sööda või bioenergia
saamise eesmärgil kasvatada.
KOLMAS PÄEV:
Kolmanda päeva hommikul
tutvustati mesinikele erinevaid
mesindussaaduste turustamise
võimalusi. Hiljem näidati filmi
More than honey, mida kommenteeris Euroopa Kutseliste
Mesinike Assotsiatsiooni EPBA
juhatuse esimees Walter Haefeker.

MESINDUSE RASKED AJAD
Need on tingitud eelkõige
mesilaste kollapsist, mida seostatakse taimekaitsevahendite,
GMOde jm. teguritega. Endiselt
on probleeme haudmehaigustega. Ka Läti, Leedu, Ungari jt.
lõunapoolsete riikide odavam
mesi vähendab meie mesinike sissetulekut olulisel määral.
Võrreldes 20 aasta taguse ajaga
on tänu internetile ärimeestest
“mesinikel” palju lihtsam tuua
Eestisse välismaist mett. Külm
kevad, vihmane või kuiv suvi,
pikk ja külm talv, nugised, hiired, karud ja vargad – kõik need
tekitavad stressi ja rahulolematust. Seetõttu ei peaks mesindusega tegelema need, kes soovivad ratsa rikkaks saada. Isegi

soodsama kliimaga Leedus on
eelkõige turustamisprobleemide
tõttu mesindusest loobujaid.
Kas tasub mesilasi pidada?
Kindlasti tasub jätkata nendel,
kes peavad vaid mõnda peret
oma tarbeks. Ka kutselistel
mesinikel pole valikut – investeeringud on tehtud ja tasuvamat tööd raske leida. Kes aga
kavatseb mesilat oluliselt laiendada, peaks seda otsust põhjalikult kaaluma. Lisaks turustamisraskustele tuleb arvestada ka
kollapsiga. Kutsemesiniku amet
pole kerge, natuke lihtsam on
harrastusmesinikel, kelle hulka
kuulub ka käesoleva kirjutise
autor. Meie võiksime jätkata
MESINIK nr 1 (75), veebruar 2013

vanaviisi kuni surmani, kui tervis lubab. Pikendab ju mesindusega tegelemine aktiivset elu
10-15 aasta võrra. Järgnevalt
vaatlemegi eelkõige hobimesindusega seonduvaid probleeme.
Haigustest
Kollapsi tunnused on minu
mesilas esinenud siiani vaid
2009. a. sügisel, kui mõned
tugevamad pered olid juba detsembris surnud, aga nõrgemad
pered talvitusid normaalselt.
2010./11. a. talv oli tingimuste
poolest keskmine, osa peresid
siiski nõrgenesid. 2011. a. sügis
oli pikk ja ilus, pered pärast
erakordset saaki väga tugevad.
Tegin oktoobris kaks korda var-
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roatoositõrjet Bee Vitaliga. Kõik
pered talvitusid väga hästi.
Kevadel ja suvel lesehaudmest lesta ei leidunud, seetõttu
polnud ravi vajalik. 2012. a.
septembri lõpus Arvi Raie võetud proovides oli neljas peres
2-4% lesta, ühes 6% ja ühes
võetud proovis polnud lesta.
Viimane oli poolitatud pere, kus
esimene ema ei paarunud, siis
andsin munadega raami. Lesta
minu mesilas Raplamaal on
vähe esiteks tänu pajude rohkusele, seetõttu arenevad pered
kevadel kiiresti. Piisava suirakoguse korral on temperatuur
tarus kõrgem, seegi takistab
lesta arengut.
Teiseks olen kevadeti peaaegu kõik pered poolitanud.
Segaverelised mesilased sülemleksid niikuinii, heade järglaste
saamiseks poolitan ka tõuemadega pered. Neid emasid olen
ostnud üle aasta korraga 2-3
tükki. Mõnest varakult kevadel
ärganud perest on saanud isegi
kaks uut. Mais kolme haudmeraamiga jäänud emaga poolperes on kolme nädala pärast
hauet jälle 7-8 raamil, seetõttu
tuleb uuesti poolitada, kui hea
saak pole veel alanud. Mõttetu
on kuppude murdmisega
sülemlemismeeleolu pidurdada,
see põhjustab ainult väärtusliku
aja kaotust kevadel. Veel võib
kahest perest teha kolm. Ilusal
kevadpäeval võtta esimesest
tugevamast perest 2/3 haudmeraame (soovitavalt kinnise
haudmega) ja viia koos emaga
teise tühja tarusse. Kolmandast
perest võtta ema koos 1-2 haudmeraamiga esimesesse peresse. Esimese pere 2/3 osa oleks
soovitav viia vähemalt 2-3 km
kaugusele, siis ei lenda enamik
lennumesilasi vanasse kohta
tagasi. Veel võib hea korje ajal

vahetada tugevama ja nõrgema taru asukohad, tõstes tarud
ringi. Siis väheneb perede suuruse erinevus.
Kevad 2012. a. oli pikk ja jahe,
see soodustas sülemlemist. Kui
peakorje algab juuli keskel või
veelgi hiljem, jõuavad kaks
peret tihti rohkem mett korjata
kui seda oleks teinud üks poolitamata pere. Niiviisi suureneb
perede arv kaks korda, nende
hooldamine põhitöö kõrvalt
on raske. Selle vältimiseks on
mõistlik müüa osa peresid ära
algajatele või kollapsi läbi kannatada saanud mesinikele.
Perede müümisest
See võiks olla üks sissetulekuallikas eelkõige harrastusmesinikele, kes saavad hooldada kaugemal asuvaid peresid
vaid nädalavahetustel. Isiklike
kogemuste põhjal võin öelda,
et kui müüa mai keskel 4-5
haudmeraami ja emaga pool
peret 40-50 euro eest, siis ostjaid leidub. Järelejäänud pere
teise poole võib juunis veel kord
ära müüa, kui noor ema hakkab
munele. Seda võib kiirendada,
kui pärast poolitamist anda küps
emakupp. Sel viisil on ühe kevadise pere eest saadud 100 eurot,
lisaks 5-10 kg mett järelejäänud
kärgedes. See on piisav tulu
pere eest, millega on tegeldud
vähem kui pool hooaega, eriti
veel siis, kui suvine meesaak
on kesine. Peresid on võimalik
müüa siis, kui heale saagiaastale järgneb hea talvitumine.
Aga näiteks aastatel 1974, 1981,
1998 oli kesine saak, pered
järgmise aasta kevadel enamasti nõrgad. Perede müügihind
peaks arvestades tehtud kulutusi
ja tööd olema palju suurem, aga
selle määrab turg. Veebilehel
Mesindus.ee küsitakse pere eest

MESINIK nr 1 (75), veebruar 2013

11
kuni 200 eurot, aga see jääb
ilmselt unistuseks. Niisuguse
hinna korral kuluks 30 kg mett
ostuhinna tagasisaamiseks, ostja
tulu jääks väikseks.
Ühistegevusest
Tänu internetile on võimalik
arendada ühistegevust. Näiteks
kui ühel mesinikul on varakevadel emata pere, teisel aga
käputäis mesilasi koos emaga,
siis võivad nad teineteist interneti abil leida. Kutsemesinikel
oleks soodne suurema koguse
mee müümine siis, kui see on
veel vedel. Neid võiksid aidata
harrastusmesinikud, eriti siis, kui
endal suri talvel palju peresid või
saak väike. Lihtsamaid koostöövorme, nagu ühisostud, inventari
valmistamine üksteisele jne, on
varemgi praktiseeritud.
Viimasel ajal on teemaks
olnud tootjarühmade moodustamine. Selline tegutsemisviis
pole eestlastele eriti iseloomulik, aga proovida ju võiks. See
oleks nagu koostööd tegev sõpruskond, kes peaks olema sarnaste vaadetega. Näiteks võiksid
üksteisest mitte kaugel elavad
algajad harrastajad või suurmesila rajajad koopereeruda, üks
spetsialiseerub inventari valmistamisele, teine mee pakendamisele, kolmas vaha sulatamisele ja
kunstkärgede valmistamisele jne.
Kui aga tootjarühma formaalse moodustamise eesmärk on
PRIAlt raha saamine, on selline
ettevõtmine küsitava väärtusega.
Loomulikult ei saa tootjarühma
moodustada sellised inimesed,
kes ei saa omavahel läbi. Tasub
meelde tuletada, et Eestis on
olnud ärimehi, kelle koostöö on
lõppenud ühe osalise tapmisega.
Evald Übi
evald.ubi@tseba.ttu.ee

EMLi juhatuse liikme kandidaat
ANDRES TAMLA
Soovin omalt poolt aidata kaasa EMLi kaasajastamisele ning liikmete
arvu suurendamisele.
Iseseisev teadlik mesinduse kogemus aastast 2009. Teoreetilised
mesindusalased teadmised on omandatud Olustvere Teenindus- ja
Maamajanduskoolis mesinduse erialal (2012 jaanuar kuni 2013 jaanuar).
Olen läbinud Marje ja Jaak Riisi hobimesiniku koolituse 2010-2011.
Meeldib pidevalt õppida ja ennast täiendada. Praktilised mesindusalased teadmised on omandatud kaasaegsest tootmisest Soomes Ari
Seppälä mesilas (1200 mesilasperet).
EMLi juhatuse liikme kandidaat
ANNA AUNAP
Anna Aunap on Eesti Mesinike Liidu tegevusega seotud aastast 1997.
Tema tegevuse põhisuund on mee kvaliteet ja selle hindamine.
Kandideerides EMLi juhatuse liikmeks, olen selgete sihtide seadmise
ja saavutamise poolt. Samuti pean oluliseks ladusat EMLi sisest koostööd, ja seda eelkõige meie ühiste eesmärkide nimel.
EMLi juhatuse liikme kandidaat
AIN SEEDER
Ain Seeder juhib Põltsamaa Mesinike Seltsi tegevust. Tema ja tema juhitud
seltsi tegevustega saab tutvuda lehel www.poltsamaamesi.eu
EMLi juhatuse liikmeks kandideerimise põhjenduseks kirjutab Ain Seeder:
Eesti mesindust on tabanud rehepaplus. Eesti Mesinike Liitu on juhitud
teadlikult ja väga kavalalt hukule. On tegutsetud, eirates enamuse huve.
Ühele osale mesinikest on muutunud selline tegevus sissetulekuallikaks, ja
nad on selle oskuse väga hästi omandanud ning ei tunne süümepiinu. Selle
kinnituseks on nad pööranud kolme aasta jooksul enda kasuks 51 385 eurot (nn. tõuaretus) – andes
kaasmesinikele vastu “õiguse” osta nende tooteid.
Rehepaplusega ei käi kunagi kaasas ausus ja austus teiste liikmete vastu. “Rehepapid” on selgelt
väljendunud: “Las koerad hauguvad, karavan läheb ikka edasi”.
Sellise olukorraga ei saa leppida ja see tuleb lõpetada. Ühineme kõik mesinikud, kes tunnevad, et
nende õiglustunnet on riivatud, 23. märtsil Viljandis. Lõpetame selle ülekohtu. Meie tegemistes valitsegu koostöö ja ausus.
EMLi juhatuse liikme kandidaat
ASTRID OOLBERG
Hakkasin mesilastega tegelema 7 aastat tagasi. Minu huvi äratas üks eakam mesinik, kes soovis siiralt oma teadmisi ja elu jooksul omandatud kogemusi edasi anda.
Selle aasta jaanuaris lõpetasin mesinike koolitajate 3-aastase koolituse, mille jooksul tutvusin paljude asjalike inimestega. Pidades loenguid, olen püüdnud kokku
viia oma meditsiinilisi teadmisi ja mesilassaaduste häid omadusi. Tulevikus soovin
end täiendada apiteraapia valdkonnas ja jagada sellealaseid teadmisi.
EML on aktiivselt toetanud noorte mesinike koolitamist, võtnud erinevatel
tasanditel osa aruteludest ning toetanud juba tegutsevaid mesinikke. Ma arvan,
et antud tegevusi tuleb jätkata ning tõhustada mesinike ja EMLi vahelist infovahetust. Eesti mee tutvustamisega tuleb senisest oluliselt aktiivsemalt tegeleda.
Elan oma perega Tartus, mul on 2 täiskasvanud last. Tartu Ülikooli lõpetasin 1994 aastal farmaatsia erialal ja olen aktiivselt ning igapäevaselt seotud oma elukutsega. Aastal 2006 lõpetasin Räpina
Aianduskooli kaugõppeosakonna maastikuehituse erialal.
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EMLi juhatuse liikme kandidaat ALEKSANDER KILK
EMLi juhatusse kandideerides pean juhatuse peamisteks eesmärkideks eelseisval kaheaastasel perioodil järgmisi tegevussuundi:
1. EMLi liikmeskonna suurendamine, noorendamine ja aktiviseerimine, selleks mesinduskursuste, õppereiside ja –päevade jms. korraldamine.
Mesinduse tutvustamine ja propageerimine meediakanalite ja rahvaürituste
kaudu. Projekti “Mesinduskool” algatamine.
2. EMLi liikmetele senisest paremate nõuande- ja teabevõimaluste ning
täiendkoolituste pakkumine, selleks EMLi juhatuse juurde oma ala spetsialistidest nõustamis- ja koolituskeskuse loomine. Veebipõhise teabelevi ja koolituse
võimaluste arendamine.
3. Mesilashaiguste spetsialistidest usaldusmesinike võrgustiku aluse loomine. Piirkondade aktiivsematele mesinikele mesilashaiguste-alase täiendõppe korraldamine, mis lubaks neil teisi mesinikke
nõustada.
4. Meeturu arendamine ja korrastamine, mee turustamisvõimaluste parandamine. Kodumaise mee
kasutamise propageerimine ürituste, massimeedia ja EMLi veebivahendite kaudu.
5. Mesinduse arengut takistavate probleemide lahendamine ja asjakohaste seaduste korrastamine
koostöös riiklike ametkondadega.
6. Koostöö arendamine ja laiendamine kõigi mesindus- ja piirnevate valdkondade organisatsioonide
ja ühendustega ning rahvusvaheline mesindusalane koostöö.
7. EMLi kui Eesti mesinduse katusorganisatsiooni väljaarendamine eesmärgiga saavutada mesinikkonna ühtsus ja kõigi mesinike ühenduste koostöö ühiste mesindushuvide pinnal.
EMLi juhatuse liikme kandidaat ÜLO SILD
Raplamaa Mesinike Selts, OÜ Mustlepa Mesila
Minu tõsine soov oleks võimalikult suurema hulga harrastusmesinike kaasamine
mesindus-ja mesinike seltside ning mesinike liidu tegevusse. Kaasates väikemesinikke ühistegevusse, on neid võimalik paremini teavitada probleemidest mesinduses ja tuua praktiliste koolituste ning kogemuste vahetamise juurde. Mesindus ei
ole pelgalt mee tootmine. Minu arvates on peamine eesmärk anda loodusele rohkem parimaid looduslikke tolmeldajaid, ja selles osas ei olegi väikemesinike osa nii
olematu kui arvatakse. Me lihtsalt ei tea, kui suurt osa mesindusest väikemesinikud
tegelikult katavad. Põhjuseks on liiga ranged kontrolli- ja arvestusmehhanismid,
mida harrastusmesinikud kardavad ja mille tõttu nad jätavad oma mesilaspered
registreerimata. Senise bürokraatia nõuded ja nende järgimine ei anna mesindusest tegelikku pilti. Kõik
mesinikud peaksid oma jõud ühendama selleks, et mesinduse arengut pärssivad seadused ära muuta.
Eesti Mesinike Liit peab tegema koostööd kohalike mesinike seltsidega, et mesinikke ühendada. Koos
suudame enamat. Ühiselt suudaksime paremini võidelda taimede mürgitamise vastu. Praegusel ajahetkel
on põllupidajad mesinikest häälekamad.
EMLi juhatuse liikme kandidaat AITA MÜÜRSEPP, OÜ Meekoda
Soovin kandideerida Eesti Mesinike Liidu juhatuse liikmeks. Alustasin mesindusega aktiivselt 4 aastat tagasi ja tänaseks toimetan ca 80 mesilasperega. Olen
Türi Aianduse ja Mesinduse Seltsi liige, olen koostanud ja osalenud projektides
eesmärgiga elavdada Järvamaal mesindusega seotud ühistegevust ja tutvustada
mesinduse olemust. Olen hea suhtlemisoskuse ja organisatoorsete võimetega.
Olen tutvunud Eesti Mesinike Liidu tegevuse ja suundadega ning näen palju
huvitavaid võimalusi liidu arenguks. Hindan pakutavat võimalust heaks väljakutseks just seetõttu, et tegemist on suurema organisatsiooniga, mille tegevusvaldkond on jätkusuutlik kogu Eesti mõistes laiemalt. Usun, et suudaksin oma
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seniseid teadmisi ja kogemusi rakendades luua Eesti Mesinike Liidu suundadele olulist lisaväärtust ning
ise seeläbi arenedes anda oma lisapanus mesinduse parandamiseks Eestis.
Üks meie peamisi eesmärke peaks olema ühendada jõud hetkeolukorra reguleerimiseks meeturul,
et kaitsa Eesti oma toodet. Parandada väiketootjate arenemis- ja turustamisvõimalusi ja tasakaalustada
neid regiooniti, luues meemüüjaid ühendava võrgustiku ja leides võimalusi ekspordiks. Suurendada
koostööd veterinaaride ja mesinike vahel. Suurendada tarbijate teadlikkust kodumaise mee kvaliteedist
ja selle kasulikkusest. Motiveerida mesinikke kuuluma Eesti Mesinike Liitu, suurendada info liikumist
liidu liikmete ja juhatuse vahel, et tagada tihedamat ja konstruktiivsemat koostööd.
EMLi juhatuse liikme kandidaat LAURI KALLASTE
Olen huvitatud osalema EMLi juhtimises. Pakun mõne mõtte, kuidas
mind saab EMLis tarvitada.
Mulle on südamelähedane Eesti Mesilaste Kaitse Fondi (EMKF)
loomine, mille loodan Olustveres 1. mail 2012 toimunud ümarlaual
loodud samateemalise töörühmaga ära teha. EMKF saab koordineerida mesinike, mesilaste jt. putuktolmlejate kaitset vaidlustes põldude
mürgitajatega – luua pretsedente Eesti kohtupraktikas ning heidutada
vastaspoolt soovitud suunas, abiks avalikkuse tähelepanu, ka sel
juhul, kui õiguslikud eduväljavaated on kesised. Fondi teine töösuund on mesinduse uurimisprojektide
rahastamine, muu hulgas riiklike ja/või ELi abiprojektide kaudu.
Saan olla abiks olla mesinike ja teiste mesilaste sõprade-toetajate EMLi lipu alla ühendamises ning
koordineerimises, samuti koostöökokkulepete korralise süsteemi edendamises väga erinevate osapoolte vahel. Olen tegelenud ka turundusküsimustega ning võin korraldada erinevaid kontakte.
Maailma ja ka Eesti mesindus liigub meekilode tootmiselt uude üliolulisse ajajärku: läbi putuktolmlemise looduskoosluste säilitamisele ja ökoloogilise tasakaalu toetamisele mesilaste kaasabil. Sellepärast
muutub muuhulgas Eestis üha olulisemaks kohaliku tumemesilase geeni ning rassi säilitamine.
Töötasin 1993-1996 piimatööstuse “Mulgi Meier” konsulendina; olen “eliitpiima standardi” autor.
Olin taasloodud Eesti Vabariigi esimene kutseline maamajanduse konsulent ja olen Eesti Konsulentide
Ühingu asutajaliige. Olen olnud Maamajanduskoja esimese initsiatiivgrupi liige. Olen MTÜ Kodukant
Viljandimaa esimese põhikirja autor. Töötan alates 2008.a. D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse AS
Tartu ja Lõuna Eesti piirkonna müügijuhina. Põhitöö kõrvalt olen kodutalus Vooremaal hobimesinik.

MESINIKU KUTSEEKSAM
Alates 2013. aastast on ka mesinikel võimalus teha oma kutsealal kutseeksamit ja taotleda
mesiniku kutsetunnistust.
Kutsetunnistus on dokument,
mis tõendab, et selle omanikul
on mesiniku kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised.
Kutsetunnistus tõendab mesindusalaseid teadmisi ja oskusi nii Eesti
kui ka Euroopa Liidu tasandil.
Mesinikukutse saamiseks on vajalik
varasema õpi- ja töökogemuse põhjal koostada vastavalt mesiniku hindamisstandardile õpimapp, näidata
hindamiskomisjonile oma praktilisi

oskusi mesilas ja vastata hindamise käigus tekkinud küsimustele.
Õpimappi hinnatakse anonüümselt. Haridustaseme nõuet ei ole,
küll aga on vajalik vähemalt 3-aastane töökogemus mesilaste pidamisel.
Kutse andmise otsustab kutsekomisjon, kes oma koosseisult on
laiapõhjaline ja koosneb erinevate institutsioonide esindajatest.
Mesinikukutse andmise protsessi
ja reeglitega saab tutvuda aadres-
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sil www.mesinikud.ee
Õpimapi ja nõutavate dokumentide esitamise tähtaeg käesoleva
aastal on 30. aprill.
Kutseeksam on tasuline. Kutse
taotlejale on tasu suurus 200 €.
Üldise teabe kutsesüsteemist
leiab Kutsekoja koduleheküljelt
www.kutsekoda.ee
Eesti Kutseliste Mesinike Ühing
kutse andja
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EESTI MESINIKE LIIDU OLEVIK JA TULEVIK
17. veebruaril 2013 kirjutas
mesinik Janek Saarepuu veebilehel www.mesindus.ee:
Eesti
Mesinike
Liidu
(EML) üldkoosolek toimub
23.03.2013 Viljandis. Veel on
viimane aeg pidada aru EMLi
oleviku ja tuleviku üle.
EML on Eesti suurim mesinikke ühendav organisatsioon, liikmeid natuke üle 400. Milline on
liikmete arusaamine Mesinike
Liidust? Mis on selle ühenduse eesmärk peale liikmemaksude kogumise? Kui palju abi
oma mesinduslike probleemide
puhul on võimalik saada? Juba
10 aastat tagasi kõneldi maakondlike konsulentide koolitamisest ja konsulentide süsteemi
loomisest. Seda pole juhtunud!
Enamus maakonna veterinaare
ei tea mesilastest, nende haigustest ja mesinikest mitte midagi.
Nende abile ei ole mõtet loota.
Võib öelda, et konsulentide süsteemi ei ole, ja ei tea, kas sellest
enam kõneldaksegi.
Samal koosolekul toimub uue
juhatuse ja esimehe valimine.
Kes on need inimesed, kes on
nõus kandideerima (on vajalik
kirjalik nõusolek)? Enne valimisi
on vaja tutvustada juhatuse liikme kandidaate. Ilma aruteluta
valime mõmisedes kogu juhatuse tagasi? Kiidame kogu tegevuse heaks ja läheme samamoodi
edasi? Kuhu edasi? Arengukava
pole! Liikmete nägemust asjast
pole küsitud? Aga kes küsib?
EMLile on valitud juhatus ja neil
peaks olema huvi liikmete arvamuse vastu. Ma ei saa öelda, et
minu käest pole küsitud arvamust. Olen ise püüdnud EMLi
juhatuse tegevusega kursis olla

läbi tegevjuhi ja juhatuse liikmete. Ei ole aru saada millega
juhatuse liikmed EMLi aitavad,
mis on nende ideed? Juhatus
on teinud oma tööd võimaluste
piires, tegemist on siiski ühiskondliku tööga MTÜ heaks.
Arutleme Eesti Mesinike
Liidu oleviku ja tuleviku üle,
tutvustame oma nägemusi liidu
tegevuse paremaks muutmisel!
Jätame kõrvale eelarvamused.
Ei ole oluline, kas oled liidu
liige või mitte.
Mesinik ja Eesti Mesinike Liidu
liige Janek Saarepuu

Janek Saarepuu kirjutis ärgitas
vastama Maire Valtini.
Mõttemõlgutus: Eesti Mesinike
Liit?
Tubli, Janek, kes sa tõstatasid
küsimuse internetis ja muretsed
EMLi käekäigu pärast. Mul sama
mure. Sina oled noor ja energiat
ning pealehakkamist täis. Kas
Sa ei ole mõelnud ise EMLi
tegemistes juhatuse liikmena
kaasa lüüa? Saad ise sõna sekka
öelda ja entusiasmi üles näidata.
Noorte päralt on tulevik!
Eesti Mesinike Liit on pikka
aega olnud ainuke mesinikke ühendav organisatsioon ning korraldanud tänu
Aleksander Kilgi eestvedamisele palju huvitavaid ekskursioone
Euroopasse, erinevate maade
mesilatesse, teoks teinud hulga
suviseid ja talviseid õppepäevi.
Propageerinud mesilashaiguste
kontrolli alla saamise vajadust
ja andnud välja infolehti nende
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ravimiseks. Mesinike leht on
olnud huvitavaks lugemiseks
aastaid. Lõpuks ometi on meil
mesinikeregister (iseasi kui paljud end sinna kirja panevad).
Kohalikes mesindusseltsides on
palju vajalikke õppepäevi läbi
viidud, ja sedagi algatas EML.
Seda kõike ei olegi nii vähe.
Aga mina tahan küsida, kui
paljud on kaasa aidanud EMLi
heale käekäigule? Kasvõi rahade hankimisele, et kõiki neid
eelnimetatud, teoks tehtud
ettevõtmisi oli võimalik ellu
viia. Meid on üle 450 liikme.
Kui paljud on teinud ettepanekuid arengukava koostamiseks ja paremaks elluviimiseks?
Nurisemine ja vigade otsimine ei vii kuhugi. Samuti pole
õige mõelda, et milleks neid
mesinike ühendusi on nii palju
vaja. 450 liiget suudab juba
liigutada mäge, seda enam
hoida elu sees organisatsioonil,
kuhu kuulub palju üle keskea
mesinikke, kelledele paljudest
tulebki kogu info mesindusest
kätte just mesinike lehe või
õppepäevade kaudu (interneti kasutamine on nendele
võib-olla raskendatud). Tõsi,
vabariiklike õppepäevade teemad ja esinejad kipuvad aastast aastasse korduma ja seal
võiks ja peaks olema selliseid
huvitavaid teemasid, nagu seekord Jüri Rebase ja Tiiu Ohvrili
omad. Ka siin saame ise kaasa
aidata, kui pakume välja teemasid, mida kuulata tahame.
Samuti meeldis mulle Mart
Kullamaa üleskutse, et tehke
häid ettepanekuid ja küll me
raha leiame, et need ellu viia.
Meest sõnast, härga sarvist!

Esimene ettepanek saigi tehtud.
Eesti meeturu paremale toimimisele aitaksid kindlasti kaasa
näiteks televisioonis näidatavad
klipid kodumaise mee headest
omadustest. Kui Coca-Cola ja
Hesburgeri reklaam kutsub nii
paljusid neid tooteid kasutama,
siis peale mee reklaami peaks

olema küll iga eestlase aukohus
süüa päevas ära suutäis mett.
Reklaamil on võlujõud.
Aidake kaasa heade mõtete
ja ideede laekumisele. Teeme
ise oma elu huvitavaks ja EMLi
tegemised südamelähedaseks.
Ja veel. Põllumeestel on palju
erinevaid
organisatsioone,

samuti loomakasvatajatel, käsitöölistel, jne. Nad kõik teevad
koostööd ja lähevad käsikäes
edasi. Mesinikud ei ole ju nagu
luik, haug ja vähk? Kõigile tegijaile jätkub ruumi ja kiitust siin
päikese all.
Maire Valtin

EMLi LIIKMETEL ON VÕIMALUS TELLIDA PURGISILTE
Vaata purgisiltide kujundust ja täpsemat infot meie kodulehel www.mesinikeliit.ee
Täiendav info kirja teel info@mesinikeliit.ee või kontoritelefonil 637 64 93.
Tellimusi võetakse vastu kuni 10. märtsini. Sildid valmivad hiljemalt 23. märtsiks.

MESINDUSE ABC-kursused Tartus
Kursused toimuvad alates aprillist reedeti Tartus Maaülikooli ruumides. Loenguid 4 + 1 päeva
(kell 13.00–18.30). Lisaks 2 õppepäeva mesilates (päevad täpsustatakse kursuse käigus).
Investeering tarkuse omandamisse EMLi liikmetele 70 € ja mitteliikmetele 90 €.
Täpsem koolituskava kodulehel www.mesinikeliit.ee
Vajadusel täiendav info tegevjuhilt telefonitsi 50 29 006 või e-kirjaga mesilaspere@gmail.com

MESINDUSHUVILISTELE ÕPPESÕIT TAANI
Viimased 10 kohta õppereisile Taanimaale. Sõit toimub 04.-11. mail 2013. Täpsem info meie
kodulehel www.mesinikeliit.ee või tegevjuhilt telefonil 50 29 006.

8-TUNNINE KULUDE-TULUDE PLANEERIMISE KURSUS TALLINNAS
3. ja 17. aprillil on mesinikel võimalus õppida oma tulusid ja kulusid planeerima ning koostama vajadusel raamatupidamisarvestust. Kursus toimub Mustamäel õhtuti (kell 17.30–20.45).
Õpetajaks Uku Pihlak, staažikas mesinik ja hinnatud õppejõud.
Investeering tarkuse omandamisse EMLi liikmetele 25 € ja mitteliikmetele 40 €.
Registreerimine kursusele tegevjuhi telefonil 50 29 006 või e-kirjaga: mesilaspere@gmail.com
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KOHALIKE ÜHENDUSTE/SELTSIDE 2012/2013 II POOLAASTA
(01.03-31.08.2013) ÕPPE- JA TEABEPÄEVAD.
Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riikliku programmi 01.09.2010–31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.
HARJUMAA
Jüri Kihelkonna Mesinduse Seltsi
õppe- ja teabeõhtud
Rae vallas Jüri alevikus Jüri kultuurikeskuses
28.03.2013 kell 18.00
• Perede kevadine laiendamine ja
sülemlemise ärahoidmine lamavtarudes
Lektor Hellar Truuts
• Perede kevadine laiendamine ja
sülemlemise ärahoidmine korpustarudes
Lektor Olev Raid
(ei saa toetust mesindusprogrammist)
25.04.2013 kell 18.00
• Emakasvatusest Soome suurmesila näitel
Lektor Andres Tamla
• Emakasvatusest Nico isolaatoriga
Lektor Olev Raid
(ei saa toetust mesindusprogrammist)
30.05.2013 kell 18.00
• Perede sügisene koondamine ja 		
esmane lestatõrje
Lektor Tarmo Janisk
27.08.2013 kell 18.00
• Inventari korrastamine ja ettevalmistamine talveks (täpsustamisel)
Lektor Leili Otsa
(ei saa toetust mesindusprogrammist)
Info: Leili Otsa, 51 33 150
Keila Aiandus- ja Mesindusseltsi
õppe- ja teabepäevad
Keilas Ohtu tee 5 II korruse saalis
13.04.2013 kell 11.00
• Mesilasperede talvitumine, puhastuslend. Mesilasperede ümbertõstmine,
põhjade puhastamine, inventari desinfitseerimine. Sülemlemine. 			
Emade väljavahetamine
Lektorid Mai Endla ja Kadri Uusoja

19.05.2013 kell 11.00
• Mee käitlemine, turustamine ning
veterinaarameti nõuded. Haiguste ravi
Lektor Arvi Raie
Info: Aivi Jakobson, 51 94 58 76
Tallinna Mesinike Ühistu õppe- ja teabeõhtud
Tallinnas Ehitajate tee 5 VII-315
12.03.2013 kell 17.30
• Mida uut teatakse mesilashaigustest
Lektor Kalju Korp
09.04.2013 kell 17.30
• Mesindusorganisatsiooni loomine, ja
mis kasu see annab
Lektor Jaanus Tõnisson
14.05.2013 kell 17.30
• Teema ja lektor täpsustamisel
Info: Uku Pihlak, 50 52 736
HIIUMAA
Hiiumaa Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäev
Käina Kultuurikeskuses
13.04.2013 kell 10.00
• Hiiumaa mesinike ühistegevus: kuidas
jõuda parimate tulemusteni
Lektor Viktor Rõbtšenko
• Ülevaade EMLi üldkoosolekust
Lektor Uku Pihlak
Info: Uku Pihlak, 50 52 736
IDA-VIRUMAA
Ida-Viru Mummu Seltsi õppe- ja teabepäev
Lääne-Virumaal Inju külas Maire Valtini mesilas
26.05.2013 kell 12.00
• Sülemlemise ärahoidmise võtted
Lektor Maire Valtin
Info: Heiki Roots, 55 63 33 17
JÄRVAMAA
Järvamaa Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäev
Kilplala saalis Müüsleri külas, Kareda vallas
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20.04.2013 kell 10.00
• Tööd mesilas augustist maini: 		
rõhuasetusega varroatoosi ravil ja
ravivahenditel
Lektorid Maire Valtin ja Kalle Vihtre (vajadusel
asendab Peedo Läll)
Info: Peedo Läll, 53 90 45 85
JÕGEVAMAA
Põltsamaa Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäev
Põltsamaa Kultuurikeskuses Põltsamaal J.
Kuperjanovi 1
13.04.2013 kell 10.00
• Kevadise varroalesta tõrje
moodused ja vahendid
Lektor Leo Vari
• Mesilasisendite ja mesilaspere
bioloogia tundmine kui mesilaspere
hooldamisvõtete otsuste tegemise alus
Lektor Marje Riis
Info: Ain Seeder, 52 50 204 ja
veebis: www.poltsamaamesi.eu
LÄÄNE-VIRUMAA
Lääne-Virumaa Mesinike Seltsi
õppe- ja teabepäev
Lääne-Virumaal Inju külas Maire Valtini mesilas
12.05.2013 kell 12.00
• Mesilasemade kasvatus
Lektor Maire Valtin
Info: Maire Valtin, 52 13 894
PÕLVAMAA
Põlvamaa Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäevad
Põlvas F. Tuglase 2 kohvik-klubis “Aal” (endises
leerimajas)
05.05.2013 kell 10.00
• Võtted sülemlemise vältimiseks.
Mesilasema omadused ja käitumine
Lektor Maire Valtin

Kehtna vallas Saunakülas Valtu Jahimeeste
Seltsi jahimajas
10.03.2013 kell 12.00
• Kevadtööd mesilas
Lektor Peter Pihl
25.05.2013 kell 12.00
• Mesilasemade kasvatus
Lektor Maire Valtin
Info: Viktor Reino, 56 56 90 13
SAAREMAA
Saaremaa Mesinike Ühingu
õppe- ja teabepäevad
23.03.2013 kell 10.00
Kuressaares Garnisoni 16, Täiskasvanute
Gümnaasiumis
• Kevadised tööd mesilas
Lektor Signe Meisalu
Info: Arnold Lokna, 51 48 217
25.05.2013 kell 11.00
Leisi vallas Jõiste külas Signe Meisalu mesilas
• Mesindusega alustamine
(teema täpsustamisel)
Lektor Signe Meisalu
Info: 56 48 50 85
TARTUMAA
Elva Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäev
Elvas Pargi 34
09.03.2013 kell 10.00
• Varakevadised tööd mesilas. Perede
kevadine läbivaatus. Pesade laiendamine.
Vastused küsimustele
Lektor Tõnu Hiiemäe
13.04.2013 kell 10.00
• Nõrkade perede järeleaitamine.
Uute perede moodustamine.
Lihtsamad emadekasvatuse võtted.
Vastused küsimustele
Lektor Tõnu Hiiemäe
Info: Tõnu Hiiemäe, 50 49 020

25.05.2013 kell 11.00
• Mee käitlemisnõuded, mesilashaiguste
tõrje ja meemesilaste seire tulemused
2012 ja 2013
Tartu Mesinike Seltsi õppe- ja teabeõhtu (korralLektor Arvi Raie
dajad Eesti Kutseliste Mesinike Ühing ja Tartumaa
Info: Ulvi Ajalik, 56 60 80 28
Mesinike Selts)
10.04.2013 kell 17.00 Tartus Soola 1a
RAPLAMAA
• Mesindusinventar. Elujõuline mesilasRaplamaa Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäevad
pere. Mesindamine kevadel (lektori
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mesila näidetel). Mesilasemade
kasvatamisega alustamine mais
Lektor Janek Saarepuu
Info: Jaanus Tull, 50 90 471
VALGAMAA
Otepää Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäev
06.04.2013 kell 11.00 Otepää Aianduse- ja
Mesinduse seltsi majas Otepääl J. Hurda 5
• Kevadised tööd mesilas
Lektor Tõnu Hiiemäe
Info: Aili Konts, 56 50 97 70
VILJANDIMAA
Karksi-Nuia Aianduse ja Mesindusseltsi õppe- ja
teabepäevad
16.03.2013 Karksi-Nuia, Viljandi mnt. 2a, kaupluse “Kadri” II korrusel

• Kevadine tarulangetise proovide
võtmine
Lektor Arvi Raie
11.05.2013 Karksi vallas Polli-Järve talu mesilas
• Pesade laiendamine ja sülemlemise
takistamine
Lektor Aado Oherd
Info: Antu Rohtla, 56 61 26 22

19
Kõik meie elus on pidevalt muutustes - asjad tulevad ja lähevad. Mesinduse
infolehele "Mesinik" on tulnud kõrvale ajakiri “Suminad”. Kui “Mesinik” on
valdavalt ametlike ja organisatsiooniliste uudiste kandja, siis “Suminate”" peamine eesmärk on kirjutada mesilastest ja mesindamisest. Usun, et mõlemad
väljaanded täiendavad teineteist. “Suminad” ilmuvad neli korda aastas ja on
hetkel saadaval elektroonilisel kujul ehk arvutist loetav. Lähemat tutvust on
võimalik teha internetis kodulehel www.suminad.ee. Veebilehel pole ainult
ajakiri, vaid lisaboonusena mesindusvideod, mis on nii eraldiseisvad õppevideod kui ka lehelugusid täiendav materjal.

VÕRUMAA
Võrumaa Mesinike Seltsi mesinike
õppe- ja teabepäev
27.04.2013 kell 10.00 Võrus Vabaduse 4
• Varroatoosi ravi ning teised
mesilashaigused ja nende tõrje
Lektor Aado Oherd
Info: Mati Urbanik, 52 90 388

Teise uudisena tuleb juttu teha uuest fotokonkursist, mis
kannab nime "Mee tee". Konkursile on oodatud kuni 3st pildist koosnev fotojutustus teemal mee teekond. Pildistada võib siin mesilasi, ennast
või sõpra mesilas igapäevaselt toimetamas jne. Eks ole ka ju mesinik nagu ühe
kuningriigi valitseja, olles seal eestkostja ja koristaja ning vahel ka diplomaat, saades
nii magusat kui nõelamist. Võidab jutustus, mis kõige ilmekamalt iseloomustab seda,
kuidas mesilaste tegutsemise käigus sünnib mesi ning kuidas see jõuab meie toidulauale. Auhinnad on meelepärased nii mesinikele kui ka meesõpradele. Lähem info
kodulehel www.saaremaaloodusretked.ee. Kaamerad pihku ja pildistama!

MESINDUSKURSUSED
Mesinduskursuse Hobimesiniku aastaring 2012-2013 järgmine õppepäev
20.04.2013 kl. 10.00 Suure-Jaani vallas Ülde külas Põllussaare talus
• Mesilaspere talvitumine, puhastuslend, kiirläbivaatus, revisjon. Mesilaspere uuenemisperiood.
Mesilaspere talvise hukkumise põhjuste analüüs. Mesilaspere ümbertõstmine ja inventari desinfitseerimine. Sülemlemise olemus.
Lektor: Marje Riis
Info: Marje Riis, 56 20 94 51
NB! RÜHM ON KOMPLEKTEERITUD!
Õppepäevade teemade ja lektorite valikus võib ette tulla muudatusi.
Muudatustest tuleb teatada Eesti mesindusprogrammi projektijuhile hiljemalt 2 nädalat enne
õppepäeva toimumist (e-post: mesindusprogramm@gmail.com või telefon: 53 41 40 67).
Muudatustest antakse teada Eesti mesindusprogrammi veebilehel www.mesindusprogramm.eu.

Müüa ettetellimisel kraini tõugu, noorte emadega
mesilaspered. Emad on koorunud 2012. aasta
augustis, algmaterjal pärit Austriast, TagaKarpaatiast ja Norrast.
Pere suurus 6 raami, võimalik saada Langstrothi,
Farrari ja Eesti raami mõõtu. Pered saab kätte
aprillikuu jooksul.
Lisainfo 51 60 157
aarejoumees@gmail.com
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Rasmus Lepik

Palju õnne!
Jaan Kivimäe		
Maimu Sinijärv		
Evald Ruul		
Endel Kivistik		
Helmuth Muuga		
Heino Peentaim		
Väino Niinemets		
Heldur Tamm		
Vambola Püttsepp
Ants Martinson		
Heimar Laanemets
Kalle Pärn		
Ilme Nõmmisto		
Ago-Jüri Lind		
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76
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18. veebruar
18. märts
9. veebruar
21. veebruar
19. märts
13. veebruar
12. märts
5. veebruar
10. märts
17. märts
18. veebruar
5. märts
19. veebruar
23. veebruar

Atso-Enn Kesküla		
Oivo-Juhan Kuldbek
Naima Navi		
Enn Laanemäe		
Mihkel Pärnpuu		
Palmi Reino		
Vahur-Antsi Vaatmann
Heljo Last		
Lembit Linnamäe		
Ulvi Praks		
Kaja Roos		
Rein Haug		
Urmas Reinik		
Avo Vassar		
Raul Kahver		

75
75
70
70
65
65
65
60
60
60
55
55
55
55
50

5. märts
20. märts
6. veebruar
9. veebruar
20. veebruar
27. veebruar
29. veebruar
10. veebruar
26. veebruar
6. märts
2. jaanuar
16. märts
22. märts
23. märts
16. veebruar

EML ajalehe “Mesinik” järgmine number 2 (76) ilmub aprillis 2013.
Kaastööd, teated ja reklaam saata aadressil: J. Vilmsi 53G, 10147 Tallinn (EML) või e-postiga: kilk@cc.ttu.ee või linask@neti.ee.
EML kontakttelefonid: 52 93 589 (A. Kilk) või 63 764 93 (EML kontor, J.Vilmsi 53G, 10147 Tallinn; teisipäeviti ja reedeti kell 10-16).
Mesindusalane teave Internetis: www.mesinikeliit.ee; www.mesindus.ee; www.mesindusprogramm.eu.
Eesti mesinduse arendamist toetab käesoleval ajal Euroopa Liit
"Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riikliku programmi 01.09.2010 – 31.08.2013" tegevuste kaudu.
Mesindusprogrammi eesmärgid on: mesinike ja mesindusseltside abistamine ja toetamine mesinduspäevade ja -õppuste korraldamisel ning kohaliku mesinduselu edendamisel; teabelevi arendamine ja mesinike parem erialane teavitamine; mesinduse efektiivsete
tehnoloogiliste lahenduste arendamine, tutvustamine ja propageerimine; toote- ja turuarenduse tegevuste suunamine ja toetamine;
varroatoosi ja teiste mesilashaiguste tõhusate tõrjemeetodite ja -võtete propageerimine ning mesinike nõustamine mesilashaiguste
tõrjes; mee kvaliteedi seireuuringute korraldamine ja mesinike teavitamine ning nõustamine küsimustes, kuidas mee tootmise ja
käitlemise protsessis mee kvaliteeti säästa ja parandada. Programmi raames valminud materjalid on tasuta.
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KUTSE
MTÜ Eesti Mesinike Liidu juhatus teavitab oma liikmeid üldkoosolekust Mittetulundusühingute seaduse § 20.
p.2 kohaselt.
Eesti Mesinike Liidu üldkoosolek toimub 23. märtsil 2013 algusega kell 10.30 Viljandis, Viljandi Maavalitsuse
suures saalis Vabaduse plats 2.
Kell 10.00-10.30 Osalejate registreerumine koosolekule
Kell 10.30
Koosoleku algus: koosoleku juhataja, protokollija(te) valimine, päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:
1.HÄÄLTELUGEMISKOMISJONI SUURUSE
KINNITAMINE JA LIIKMETE VALIMINE
2. MAJANDUSAASTA 2012 ARUANDE KINNITAMINE
2.1. Tegevusaruanne ja raamatupidamisaruanne
Ettekandjad juhatuse esimees Aleksander Kilk ja
tegevjuht Marianne Rosenfeld
2.2. Revisjonikomisjoni arvamus. Ettekandja
revisjonikomisjoni liige
2.3. Sõnavõtud – arvamused.
2.4. Majandusaasta 2012 aruande kinnitamine
3. LIIKMEMAKS 2013
3.1. Ülevaade 2012 liikmemaksu laekumistest
ja kasutamisest. Ettekandja tegevjuht Marianne
Rosenfeld
3.2. 2013 aasta liikmemaksu suuruse kinnitamine.
Ettekandja juhatuse esimees Aleksander Kilk
3.3. Ülevaade 2013 liikmemaksu laekumistest ja
EML liikmeskonnast. Ettekandja tegevjuht Marianne
Rosenfeld
4. JUHATUSE VALIMINE
4.1. Juhatuse koosseisu suuruse määramine
4.2. Juhatuse liikmete valimine
4.3. Häältelugemiskomisjoni protokolli kinnitamine
5. REVISJONIKOMISJONI VALIMINE
5.1. Revisjonikomisjoni suuruse kinnitamine

ja liikmete valimine
5.2. Häältelugemiskomisjoni protokolli kinnitamine
5.3. Revisjonikomisjoni töökorra kinnitamine
6. TEGEVUSKAVA 2013
6.1. Tegevuskava ja finantsplaani tutvustamine.
Ettekandja tegevjuht Marianne Rosenfeld
7. EESTI MESINIKE LIIDU PÕHIKIRJA ARUTELU
7.1. Põhikirja töögrupi töö tulemuste,
põhikirja uue redaktsiooni tutvustamine.
Ettekandja põhikirja töögrupi liige
7.2. Põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine/
mittekinnitamine
8. EESTI MESINIKE LIIDU ARENGUKAVA
AASTANI 2020
8.1. Arengukava tööversiooni tutvustamine.
Ettekandja Aleksander Kilk
8.2. Arengukava arutelu
8.3. Arengukava edasise koostamise töörühma
moodustamine
9. TÖÖGRUPPIDE TEGEVUSED 2012/2013
9.1. Ülevaade 01. mail 2012 moodustatud
töögruppide tegevustest. Ettekandja tegevjuht
Marianne Rosenfeld, töögruppide esindajad
9.2. Arutelu töögruppide vajalikkusest,
nende koosseisudest ja töökorraldustest
9.3. KOHAPEAL ALGATATUD KÜSIMUSED

INFO:
• Osalemisest palun teada anda tegevjuhile telefonil 50 29 006 või e-kirjaga aadressil
mesilaspere@gmail.com hiljemalt 20. märtsiks 2013.
• Samaks ajaks teatada ka neil, kes ise ei saa tulla, aga volitavad kedagi teist enda eest osalema.
• Digitaalselt allkirjastatud volikirjad saata hiljemalt 22. märtsiks e-kirjaga aadressil: mesilaspere@gmail.com
• Tavaallkirjaga volitus palun anda volitatud isikule kaasa esitamiseks koosoleku päeval.
• Koosoleku päeval algab registreerimine kell 10.00. Koosoleku ametlik osa algab kell 10.30
• Koosolek lõpeb kell 17.00.
• Lõuna kell 14.00-15.00 omal käel. (Ettetellimisel võimalik süüa koos – selleks tasuda eelnevalt Eesti
Mesinike Liidu arveldusarvele 10002021522005 4 € (kuni 20. märtsini 2013), selgitusse: üldkoosoleku
lõunasöök ja sööja nimi.

