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Esimehe veerg
Lõppev aasta on Eesti Mesinike
Liidu jaoks olnud juubelimärgiline, sest EMLi asutamisest
möödus veebruaris 20 aastat.
Sünnipäeval, ja eriti juubeli
puhul, on kombeks ajas tagasi
vaadata, tehtu ja olnu üle järele mõelda ning siis juba homseid ja kaugema tuleviku plaane
teha. Miks ja kuidas sündis Eesti
Mesinike Liit just 1992. a. alguses, kui Eesti oli äsja Nõukogude
Liidust välja rabelenud? Kuidas
EML oma esimestel aastatel
aegamööda ja siis üha kiiremini
liha luudele kogus ja oma liikmete kasuks toimima hakkas?
Ja mis seisus on EML ning Eesti
mesindus praegu, kus Eesti on
taas ühe riikide liidu, nüüd siis
Euroopa Liidu liige?
Kui Eesti iseseisvumise aegadele enam kui 20 aastat tagasi
mõelda, meenub eelkõige siinsete inimeste rõõm ja lootus,
et saame oma maal ise oma
asja ajada. Paraku lagunes koos
Moskva käsu alt vabanemisega
ka Eesti mesinduses seni riigi
poolt toiminud teatud korrastatud süsteem. Valitsusametnike
hulgast kadus viimanegi seni
mesindusega tegelenud spetsialist. Veterinaarsüsteem unustas
mesilashaigustega tegelemise.
Meemüük kujunes mesinikele
suureks probleemiks, sest riiklikku kokkuostu enam ei toimunud. Söödasuhkrut ei jätkunud,
kärjepõhja ei olnud. Mesinikud
olid jäetud omapead ja hooleta.
Eesti mesinike kohta käis sel
perioodil tabavalt üks tuntud
ütlus – uppuja päästmine on
uppuja enda asi. Nõnda otsustatigi alustada mesinike oma
organisatsiooni loomist. Ikka
selleks, et ise enda eest seis-

ta ja Eesti mesindus tupikust
välja tuua. Antu Rohtla ja teiste
eestvedajate õhutusel kogunes
1. veebruaril 1992. a. Tallinna
põllumajandusministeeriumi
saali koosolekule enam kui sada
mesinikku. Koosolek otsustas
luua Eesti Mesinike Liidu, ja nii
algaski EMLi lugu.
Kas Eesti Mesinike Liidu
liikmed-mesinikud võiksid 20
aasta jooksul saavutatud arengute põhjal EMLiga rahul olla?
EMLi liikmeid on praegu veidi
alla 500, seega vaid umbes
kümnendik Eesti mesinikest, ja
seda on vähe. Miks mesinike
enamus ei ole EMLi liikmeks
astunud? Mida peaks ja saaks
EML edaspidi teha, et oma liikmetele rohkem tuge pakkuda ja
abiks olla? Need on võtmeküsimused, mille lahendamisega
peab EML lähitulevikus võimalikult hästi hakkama saama.
Riiklikul tasemel pole EML
suutnud saavutada mesinduse kui
keskkonnasõbraliku ja mesilaste
tolmeldamistöö kaudu kogu maaelu ja keskkonda tugevasti toetava
tegevusala piisavat tunnustamist.
Euroopa Parlamendi hinnangul
sõltub mesilaste tolmeldamisest
enam kui 80% looduslikest ja põllumajandustaimedest. Mesilaste
tolmeldamistööst sündiv kaudne
tulu on meetoodangu rahalisest
väärtusest ligi 10 korda suurem.
See mesinike töö viljana sündiv
tulu läheb tasuta kogu ühiskonna
tasku. Järeldus: riik kui ühiskonna
esindaja peaks mesindust toetama, et see tulu ka tulevikus jätkuks. Paraku on Eestis mesindusse suhtumine riigi tasandil vägagi
leige. EML pole suutnud mesinike
valvekoera rolli täita ning riigi
suhtumist oluliselt muuta.
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misele ja kaasamisele. Tuleb
laiendada koostööd põllumajandusministeeriumi ja riiklike
ametkondadega, et rääkida
kaasa mesindusalase seadusandluse ja arengukavade koostamisel ning mesinike huvide

kaitsmisel. Mesindusala tutvustamise ja propageerimisega
eriti noorte hulgas, mesinduskursuste ja täiendõppe kaudu
saab lavale tuua uusi mesinikke. Aktiivsemad mesinike
seltsid ja seltsingud liidavad

mesinikke paremini ja lisavad
nende ellu vürtsi.
Soovin õnne ja tugevat tervist
ning pikka iga nii EMLile kui
meile kõigile.
Jõulutervitustega
Aleksander Kilk

EELTEADE
Vabariiklik talvine õppe- ja teabepäev
Foto: Urmas Mikk

Siiski olen kindel, et EMLi
arengud on pakkunud mesinike jaoks üsna palju positiivseid
muudatusi. Varsti pärast EMLi
asutamist tekkisid üha süvenevad kontaktid Soome Mesinike
Liidu, seejärel Rootsi, Taani,
Norra ja Saksamaa liitudega,
praeguseks ka Apimondiaga.
Sealt algasid mesindusloengute ja –õppuste sarjad, samuti
õppereisid lähemate ja kaugemate maade mesindusega tutvumiseks ning osalemine Apimondia kongressidel.
Oluliseks märgiks EMLi arengus
oli Mesinik-lehe taasalgatamine
1996. a. jõuludeks. Mesinikleht on praeguseks tublisti
kasvanud, ilmudes sisukas ja
mahukas värvivormis 7 korda
aastas. EMLi edenemisele on
kaasa aidanud aktiivsete liikmete ja lõppeva aasta kevadest
ka EMLi tegevjuhi Marianne
Rosenfeldi tubli töö – suur tänu
teile kõigile!
Kuidas edasi? EML peab
pingutama liikmeskonna suurendamiseks ning panustama
EMLi liikmete paremale teeni-

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.
16. veebruaril 2013 toimub
Põltsamaa Ametikoolis VäikeKamari külas algusega kell
10.00 mesinike vabariiklik talvine teabepäev.
Kava on koostamisel.

Täpsem info avaldatakse jaanuaris 2013 mesinduse veebilehtedel ja 7. veebruaril 2013
ilmuvas Maalehes.

• veebis www.mesindusprogramm.ee (registreerimisvormil),
• telefonil 637 64 93 (E, T, R
kl. 10.00-16.00),
• mobiilil 53 41 40 67
Osalemiseks palume eelne- Täpsem info Aivar Raudmets
valt registreeruda:
tel. 53 41 40 67

TEGEVJUHT TEAVITAB
Aeg läheb lausa lennates. Olen
olnud EMLiga seotud juba 9
kuud. See aeg on olnud üllatuslikult põnev ja töine. Olen paljude liikmetega jõudnud nüüd
juba silmast-silma kohtuda kui
ka telefonitsi rääkida. Minu
suhtlusringkond on väga palju
laienenud toredate ja hästi suhtlevate mesinike näol . Ma olen
kõigile väga tänulik, et mind
on sõbralikult siia organisatsiooni vastu võetud, ja sellepärast
möödus sisseelamine suurema
vaeva ja valuta. Eriline tänu kõigile neile, kel on jätkunud kan-

natust minu pikki telefonikõnesid kuulata või gmailis arutelusid
lugeda, mind mõnede ideede
puhul “taevast tagasi maa peale
tuua” ja paljude tegevuste juures küünarnukitunnet pakkuda.
Mul on vedanud, sest ma oskasin olla õigel ajal õiges kohas.
See tähendab seda, et ma juhuse kombel nägin tegevjuhi konkursi kuulutust, ja ma julgesin
kandideerida. Kui ma tol korral
märtsikuus valituks osutusin, siis
tundsin selle üle rahulolu. Nüüd
aga olen õnnelik, sest mulle
meeldib minu praegune töö ja
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meeldib see organisatsioon ehk
EML.
Kuhu siis on tegevjuhi tööaeg
kulunud alates eelmisest teavitusest, s.t. alates oktoobrikuu
„Mesiniku“ ilmumise ajast?
Külaskäik Võrumaa mesinike
juurde
Novembri algul võtsin vastu
Võrumaa mesinike kutse osaleda nende koosolekul. Üle pika
aja sain tunda, et Eestimaal on
tõesti see bussiliiklus nii nagu
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ta on . Minul muidugi läks
väga hästi. Kuna sihtpunkt oli
Karula Rahvuspark, siis hommikul sain sinna Valga kaudu
ja õhtul Tallinna tagasi Võru
kaudu. Hommikul oli valgamaalane Tõnu Sõrmus mind Valga
bussijaamas ootamas ja õhtul
viis Võru bussijaama võrukas
Viktor Jäär. Aitäh neile transpordi korraldamise eest. Üheks
teemaks oli Võrumaa Mesinike
Seltsi loomine. Kuigi aktiivne
seltsingutegevus on käinud
kogu aeg, siis ametlikku seltsi
pole veel moodustatud. Kohal
oli üle mitmekümne mehe ja
minu mäletamist mööda ka
üks naine ning nende valikul
moodustati algatusgrupp, kes
jäävad selle idee eestvedajaks.
Eks lähikuudel selgub, kas moodustatakse omaette iseseisev
MTÜ või hakatakse tegutsema
hoopis EMLi ühe osakonnana.
Mina isiklikult loodan, et praegune aktiivne eestvedaja Mati
Urbanik saab endale tegusa
meeskonna ning Võrumaa ja
EMLi koostöö jätkub edaspidigi
aktiivselt.
Sünnipäeva ootuses
Terve novembrikuu kulus EMLi
20. aastapäeva tähistamise
ettevalmistusteks. Igapäevaselt
Aivariga üle laua istudes saime
arutleda ürituse iga nüansi üle
ja paljud tehnilised üksikasjad
said tema abiga hoopis lihtsamalt lahendatud, kui need
oleksid mul muidu õnnestunud.
Aitäh talle! Sünnipäevapeo ettevalmistamise toimkonnas olid
loomulikult Aleksander, kellega me oma sammud kooskõlastasime, ning Aivo, kelle
õlule jäi eelkõige Kadrina
kirikukoori kohaletoomine ja
muud kiireloomulised korraldamised Jänedal. Samuti aitäh

meie Mesinik-lehe toimetajale
Katrinile, kelle abiga kujundati
ning trükiti nii pidupäeva kutsed
kui tänukirjad. Ning kes seekord
väsimatult toimetas laupäevase

kohvilauaga. Meie meeskonnas
on alati ka Ine, keda te tavaliselt näete rahulikult registreerimislauas paberite ja rahaga
tegelemas. Meil oli väga tore ja
üksmeelselt toimiv meeskond.
Kuidas sünnipäeva tähistamise
korraldusega rahule jäädi, selle
hinnangu saavad anda vaid osalejad. Vaatamata mõningatele
apsakatele, jäi meeskond ise
rahule .
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Liikemaks 2013
Lisaks sünnipäevapeole toimus
meil ju ka lühikene töine koosolek, kus otsustati 2013. aasta
liikmemaks. Põhiosas oli väike
tõus: 15-lt eurolt 20-le, lisaosaks
aga jäi endiselt 0,65 senti mesilaspere pealt. Kuid nüüd peame
täpset arvestust, mille tarbeks
see 0,65 senti mesilasperelt
kulub. See on sihtotstarbeline summa ja seda igapäevasteks üldkulutusteks ei kulutata.
Mesilasperede arvu ütlemine ja
selle pealt tasu maksmine on
iga mesiniku enda südametunnistusel. 2012. aasta täpsemad
kokkuvõtted esitame märtsikuisel koosolekul.
Piirkonnavolinikud
Lisaks liikmemaksu teatisele
saite koos “Mesinikuga” kaasa
ka oma piirkonna liikmete
nimekirja. Neile, kelle e-posti
aadress oli mul olemas, saatsin
kõik andmed elektroonselt.
Usun, et see nimekiri aitab
kohalikus piirkonnas omavahelist suhtlemist natukene aktiivsemaks muuta. Ärgem unustagem
seda, et märtsikuus toimub EMLi
aastakoosolek koos majandusaasta aruande kinnitamisega, ja
sel korral ka juhatuse valimisega.
Kuna me ei saa kutsuda koosolekule kõiki liikmeid, on vaja,
et iga piirkond saadaks oma volitatud esindaja. Arvestuse aluseks on 1 esindaja ehk volinik
15 liikme kohta. Vaadake oma
piirkonna nimekirja ja mõelge,
kes oleks see kõige õigem ja
aktiivsem inimene, kes teid esindaks. Selle otsustuse tegemiseks
on aega märtsikuu keskpaigani.
Kontakteeruge üksteisega ja valige need õiged inimesed ühiselt!
Loomulikult on kevadkoosolekule teretulnud kõik, kes soovivad osaleda, kuid otsuste vas-

tuvõtmisel on oma reglement.
Kuid te saate kõik kaasa rääkida ja otsustada EMLi tegevuse
üle koos enda valitud volinikega, andes talle kaasa omapoolsed juhised.
Mis on aastal 2013 veel tulekul?
Mõtteid on palju. Koolitused,
infopäevad,
õppesõidud,
mesindusfoorum.... Ja miks
mitte ka EMLi suvepäev? Mida
arvate sellest, kui suvisele infopäevale eelneval päeval koguneda näiteks looduslikult ilusasse kohta: arutleda erinevatel
mesindusteemadel, miks mitte
pidada ka erinevate piirkondade vahelist mesindusvõistlust,
õhtul istuda lõkke ümber ja
pidada piknikku ning järgmisel
hommikul asuda koos kuulama
infot, mida meile suvisel infopäeval pakutakse. Kas see idee
on n.-ö. “söödav”? Kas liikmete
hulgast on vabatahtlikke, kes
tahaksid olla selles korraldusmeeskonnas?
Märtsikuus alustame mesindusalase ABC koolitusega.
Esialgu avame õhtuse õppegrupi Tallinnas. Kui tuleb piisavalt
huvilisi, siis saame sügisel avada
grupi ka Viljandis või Tartus.
See koolitus ei ole ühestki programmist finantseeritav, vaid toimub õppijate omal rahakotil.
Kel on koolituse vastu huvi,
palun võtta ühendust. Täpne
koolituskava koos ajakavaga on
alates 10. jaanuarist 2013 kättesaadav meie kodulehel www.
mesinikeliit.ee.
Kuna enamik meist peab esitama hiljemalt 31. märtsiks tuludeklaratsiooni, siis korraldame
kindlasti ka sellealase infopäeva, kus saab nõuandeid maksustamise küsimustes. Täpne
päev ja koht(kohad) ning osalustasu suurus selgub hiljemalt

15. jaanuariks ning info tuleb
jälle meie kodulehele ja ka teile
e-postiga.

Lõuna-Eesti pool. Ka selles osas
on kõik head ideed ikka ja alati
teretulnud.

Õppereisid väljapoole Eestit
Õppereiside kava on koostatud ja registreerimine nendele
avatud. Reise teeme erinevatesse kohtadesse, erinevus on
kestvusajas ning maksumuses. Eesmärgiks on nii otsesed
mesindusalased reisid (näiteks
Taani, Soome) või ka aiandus-kultuuri segareisid (näiteks
Lõuna-Norra). Õppereisid on
avatud nii liidu liikmetele kui
ka väljastpoolt tulijatele, kuid
osalustasud on liidu liikmetele soodsamad. Kõikide reiside
pikad reisikavad koos hindadega on üleval meie kodulehel alates jaanuarist vastavalt
marsruutide täpsustumisele. Et
te teaksite oma valikut teha ja
oma töid-tegemisi seada, siis
hetkel vaid lühiülevaade kuupäevadest.
4.–11. mai Taani; 12.–14. juuli
Soome; 2.–4. august Leedu
mesindusfestivali külastamine,
17–-25. august Lõuna-Norra;
28. september – 6. oktoober
APIMONDIA (bussiga, võimalus registreeruda vaid ootelehele). Soovijatel võtta eelregistreerimiseks ühendust. Bussikohad
valitakse registreerumise järjekorras. Taani reisil on mesinduse osa reisijuhiks mesindusprogrammi juht Aivar Raudmets,
teistel sõitudel Aleksander Kilk.
Mina ise olen kõikidel reisidel korraldusliku ja kultuurilise
poole reisijuht.

Koostöö kohalike piirkondadega
Kindlasti jätkub meil koostöö kohalike piirkondadega.
12. jaanuaril 2013 toimub
Raplamaa Mesinike Seltsi
eestvedamisel perepäev koos
mesindusalaste loengute ja laadaga. Olete kõik oodatud sel
päeval Rapla Kultuurikeskusse
alates kella 12-st kuni 17-ni.
Täpsem info korraldajatelt:
annaaunap@gmail.com või
telefonil 56 88 454.
Kõiki mõtteid ei jõua hetkel
kirja panna. Aga et tegevus
oleks teile kõigile meelepärane, siis ootan teilt jätkuvalt
tagasisidet, mida ja kuidas
teha. Samuti ootan põhikirjale parandusi. Mõned teist on
oma ettepanekud juba saatnud, aga neid on olnud vähe.
Järgmisel aastal peame jõudma koostada EMLi järgnevate
aastate arengukava. Ka see
saab valmida vaid koostööna.

Õppereisid Eestis
Parimatest kogemustest saab
õppida ka Eestis. Kindlasti korraldame paar õppereisi ka siin.
Arutelu all on olnud Saaremaa
külastamine, ja miks mitte ka
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Soovin teile kõigile rahulikku
jõuluaega ja ilusat aastavahetust!
Leidke kindlasti hetk aega, et
olla ise oma mõtete ja oma
soovidega. Uskuge, südamest
tulevad soovid täituvad. Vahel
küll mitte nii kiiresti, kui me
tahaksime, aga peab kannatust
olema. Seega kõigile kannatlikku meelt ning teiste mõistmist
ka uuel algaval aastal!
Marianne Rosenfeld
EMLi tegevjuht
50 29 006
mesilaspere@gmail.com
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AASTALÕPUKÜSITLUS
“Mesiniku” toimetus küsis mesinikelt ja mesindusega seotud inimestelt kaks lihtsat küsimust:
1. Mis jääb 2012. aastast eriliselt meelde isiklikust ja tööelust?
2. Mida ootate 2013. aastalt endale, oma perele ja mesinike liidule?
Siin on lihtsad vastused.
AIMAR LAUGE
1. Sai tehtud uus firma, mille
käivitamine jäi sellest aastast
enim meelde.
2. Loodan järgmisest aastast
ilusamat (päikesepaistelisemat)
suve ning EMLile märtsist uut
juhatust ja uut juhti.
ALEKSANDER KILK
1. 2012. aastal jäid mesindusega
seoses eriti meelde EMLi juubelipidu Jänedal, mesinike grupiga
tehtud retk Soome mesilatesse
ning Leedu mesindusfestivali
külastamine koos sealse rongkäiguga EMLi lipu all.
2. 2013. aastal loodan:
• et jätkuks piisavalt aega oma
mesila ja maakodu edendamiseks ning perega koosolemiseks;
• et jõuaksin külastada oma
eakaid sugulasi ja häid sõpru,
kelle külastamist ammugi lubatud, ja nendega pikemalt rääkida, kuniks aega antud;
• et EMLi märtsikuus valitav
uus juhatus tahaks ja suudaks
liidu arengule ja liikmeskonna suurenemisele üksmeelselt uut hoogu anda, rohkem
mesinikke mugavast isteasendist jalgadele tõsta ja tegevustesse kaasa haarata ning EMLi
rolli Eesti mesinduse edendamisel senisest oluliselt mõjusamaks teha.
MAI ENDLA ja KADRI UUSOJA
1. 2012. aasta oli meeldejäävalt
külm ja vihmane. Vaatamata

sellele oskasid mesilased ka vihmahoogude vahel enam-vähem
normaalse saagi koguda.
2. 2013. aastaks soovime nii
endale, oma perele kui ka kõigile mesinikele sooja päikesepaistelist suve. Kõigile neile – ja
eeskätt mesilastele – soovime
tugevat tervis!
INE LEINUSTE
1. Nii isiklikust kui tööelust –
sõprade, töökaaslaste, sugulaste
tähelepanu ja abi “haiguse”“
ajal ja järel.
2. 2013. a. – sõbralikku ja mõistvat arusaamist erimeelsuste
lahendamisel mesinike liidus
(see mind otseselt ei puuduta,
kuid siiski!). Nii siin kui seal –
ikka tervist, toredaid kohtumisi
ja positiivseid elamusi.
ÜLO LIPPA
1. Vihm, vihm, veelkord vihm
ja see, et oma klientidele piisavate meetarnete tagamiseks
tuli mul teistelt mesinikelt
mett juurde osta. Tänan küsimast, perega kõik korras :)
Tööelu... Mis seal ikka tavapärane mesiniku elu:D Vast
niipalju, et mesindusse sai
tehtud suuremat sorti investeeringuid.
2. Tuleval aastal soovin tootmist
laiendada ja perega pikemale
reisile minna. Mesinike liidule
soovin uut koostööle orienteeritumat juhatust.
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AILI ja TÕNIS TAAL
1. Rõõmus sündmus, lapselapse sünd – potensiaalne neljanda põlve mesinik.
Põnev, pingutav ja õpetlik
oli osaleda Aasta Põllumehe
2012 valimise protsessis.
Põllumajandusministeeriumi tellimusel koostatud trükis mahemesindusest, mis peaks ilmuma
veel selle aasta sees. Kustumatu
elamuse saime Olustveres
mahemesindust õpetades.
2. Endale, perele ja mesinike liidule soovime üksmeelt ja koostööd.
MARIANNE ROSENFELD
1. Tööalaselt kindlasti valimine
EMLi tegevjuhiks. Osalemine
õppesõidul Soome ja Leetu.
Jänedal peetud sünnipäevapidu.
Isiklikus elus see, et mu vanem
tütar, kes eelnevad aastad elas
kaugel Aasias, sai nüüd kodus
6 kuud rahulikult puhata ja meil
jätkus aega omavahel suhtlemiseks.
2. Endalt ootan, et mul jätkuks
vastupidavust oma erinevate
õpingutega lõpusirgele jõuda.
Pere jaoks tahan leida rohkem
aega kui seni, sest hakkan järjest rohkem aru saama, et aeg
on meie kõige kallim vara ja
seda tuleb hoida ning kasutada
eelkõige lähedaste jaoks.
Mesinike Liidu liikmetelt
ootan aktiivset suhtlemist, kaasamõtlemist liidu tegemistes ja
et märtsikuus valitav juhatus

oleks selline meeskond, kelle
esmane eesmärk on EMLi edasiarendamine ja konstruktiivne
koostöö. Liidu liikmetelt ootan,
et nad teeksid selles osas oma
valikud väga läbimõeldult ja
hindaksid kõrgelt neid, kes on
aastaid oma energiat ja aega
liidu heaks panustanud.
AIVAR RAUDMETS
1. Vaatamata keeruliselt ja
töiselt kulgenud aastale, võin
lugeda selle igati õnnestunuks.
Suhteliselt kesine meeaasta,
vihmane ja jahe, andis võimaluse täita ühe peamistest eesmärkidest oma mesila arendamises. Esialgu oli küll tunne
oma võimete ülehindamisest ja
“ehk aitab ka vähemast”, kuid
mesilased ise sättisid nõndamoodi, et sügiseks tuli kokku
täpselt kolmekohaline arv
mesilasperesid. Ka mesindusprogrammi 2. aasta tegemised
jõudsid septembriks-oktoobriks
eesmärgini ja aruandesse vormitud. Siinkohal soovin tänada kõiki teid, kes te vähegi
olete olnud nõu ja jõuga abiks
mesindusprogrammi tegemiste
juures. Ainult teie töö panusega:
toimuvad õppe- ja teabepäevad, jõuab mesinikeni infoleht
“Mesinik”, annavad tulemusi
vaatlus- ja hindamismesilad,
toimib veebileht. Suured tänud
teile meetmete juhid, kes te
annate juhiseid nii varroatoosi
kui ka teiste mesilashaigustega
toimetulemiseks, meekvaliteedi
parandamiseks ja mesilasperede arvukuse suurendamiseks
arendustööl, ning olete võtnud
endale selle vastutuse.
Soovin tänada ka oma kõige
lähedasemaid, kelle mõistmine
ja toetus aitas selle aasta tegemistega toime tulla.

2. Soovin rohkem aega iseenda
ja oma perega koosolemistele,
mida aastal 2012 on olnud teenimatult vähe. Isiklikumas plaanis veel, et oma mesila arendamine kulgeks plaanipäraselt
ja seekord ainult meeldivate
üllatustega.
Aasta 2013 on käimasoleva
mesindusprogrammi (20102013) viimane. Soovin, et see
pisut rohkem kui pool aastat
tooks palju energiat ja tegemiselusti kõikidele tegijatele, et
sellest sünniks rõõmu nii Eesti
mesinike kui tegijate silmadesse ja rahulolu südameisse ning
et kõik vajalikud teod jõuaksid õigel ajal lõpetatud. Uuele
programmile soovin ilusat algust
ja tuult tiibadesse järgnevaks
kolmeks aastaks.
Kõigile mesinikele soovin rohkem üksteisemõistmist ja koostegemist, et üksteist märgataks
ja üksteisest lugu peetaks, sest
ainult nii saab liigutada mägesid.
Kõigile mesinikele rahulikumaid
mesilasi ja paremat meeõnne!
Mesilastele palju head puhast
korjemaad ja head tervist!
MART KULLAMAA
1. Isiklikust elust jäävad meelde
head sõbrad ja kaaslased, kellega on veedetud veel üks aasta
ning uued ja toredad sõbrad,
kellega loodetavasti on vahvaid
aegu veel ees. Tööelust jäävad
meelde toredad kolleegid.
2. 2013 ootan endale kordaminekuid mesinduses ja eraelus,
perele õnne ja meelerahu ning
mesinike liidule uut, teovõimelist ja värske meelega juhatust!
LAURI KALLASTE
1. Lapsed on samasugune ürgne püsiväärtus nagu
mesilased
ja
mesindus.
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2012. a. tähtsündmusena
on suur rõõm, et neljapäeval 13.12.2012 sündis meil
abikaasa Veronika Kallastega
pisipiiga, terve ning armas
Kirke Kallaste. Mul on nüüd
juba 5 last ja 2 lapselast.
2. 2013. aastalt ootan: kõik mesilaste ja mesinike toetajad, kogunegem palun EMLi lipu alla,
sest ühenduses peitub jõud; ei
maksa endi ridu killustada.
Loodan, et 2013. a. õnnestub
koostöös EMLiga käivitada Eesti
Mesilaste Kaitse Fondi loomisprotsess, läbi Olustveres 1. mail
2012 toimunud Mesinike ümarlaua käigus loodud samateemalise töörühma.
Vaja on enam teadvustada, et maailma ning ka Eesti
mesindus liigub lähimate aastakümnete jooksul 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.
Nääriajaks talverahu mesilastele ja mesinikele!
OLVI JA JÜRI LUGUS
1. Palju mesindushuvilisi külalisi,
aasta mesinikuks valimine, toredadreisid ja töökad mesilased.
2. Häid sõpru ja ühtkuuluvustunnet.
AIVO SILDNIK
Kiire on, kohe väga kiire on...
Päev hakkab lõppema, nädal
hakkab lõppema, kuu hakkab
lõppema. Aga ei, õnneks seda
kuud veel natuke on! Aasta
hakkab lõppema...
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Mesi on vaja taarastada, homme vaja linna viia.
Hommikuks jätta ei saa, kiireks läheb! Kartul vaja linnaviimiseks valmis sättida, ikkagi
oma kasvatatud. Mis sest, et
kodanik Colorado teist aastat
kimbutab. Kurb küll aga neonikotinoid tuli appi võtta. 28
aastat olen kartulit kasvatanud
ja selle aasta saak oli erakordne! Sama palju kui maha
panin, sama palju ka võtsin.
Lihtsalt aasta võrra värskema
sain! Eestimaalase peamine
C-vitamiini kogus tuleb aga
kartulist, ja minul sellel aastal
siis koos keemiaga!
Täna on midagi siiski ka korda
saadetud. Köögi kraanist tuleb
vesi, ja ei läinudki kauem kui
kümme aastat! Keldrist sai seni
ämbriga tassitud. Asi see toru siis
varem vedada oli, aga näe, veel
kiiremaid “asju” oli ees! Mnjah,
odav kraan ja juba lekib...
Oijah, tahaks Hiina pilte vaadata, oktoobri lõpus käisin.
Suurt Hiina müüri ja terrakotasõdalasi nägin, mesilasest
rääkimata! Ega tal seal Xi’ani
linna haljasalal suurt midagi
teha ei olnud aga olemas ta oli.
Klõpsisin suure hoolega pilte,
aga pole eriti aega saanud, et
neid ka vaadata. Kiire on.
Õpilased küsisid minult sel
nädalal mõlemas koolis, et
kas usute maailma lõppu? Kui
küsivad, järelikult on nad olemas! Õpetaja rõõmustab, et
ikka midagi peale arvuti on
ka maailmas olemas. Mis mul

vastata oli, seda, et ma ei usu.
Loodusainete õpetajana tahan
ma teada, ja kui ei tea, siis uskuma ei hakka. Aga eks uskujaid
ole ikka olnud ja mõned peavad end filosoofias tugevaks,
samas võõrsõnu kasutades
on järjepidevalt vead sees. Ja
kui Hiinat vaadata, siis tuleb
küll hirm peale. Kõigil kiire ja
kohe väga kiire... kiirtoit topsikus – ja sedagi süüakse tänaval. Joogivett tuleb osta, päikest
näed nagu läbi kilekardina ja
kõik sibavad kuhugi... Meil siin
Eestis on ikka väga rahulik, eriti
veel mesinikel. Me lihtsalt paljudel juhtudel ei tea seda.
EML pidas Jänedal novembris suurt juubeliüritust. Lootsin,
et tuleb meeldejääv ja väärikas punkt 20-le tegevusaastale.
On ju inimesi, kes on selle
aja jooksul mesinduse heaks
palju teinud. Kunagi, pea 20
aastat tagasi tuli Jänedale 4
inimest. Ma ei teadnud Eesti
Mesinike Liidust midagi, aga
nemad minust küll. Mida, seda
ma ei tea siiani! Aado Oherd oli
nende seas. Mees, kes on teenitult mesinduse raudvara. Piinlik,
kuid Jäneda üritusel unustasime
inimese, kes on organisatsioonis samaväärse staatusega kui
Aleksander. Kas saab olla paremat soomekeelset tõlget, kui
seda on teinud Aado, kommenteerides seda mesinikuna. Palju
on neid mesinikke, kes tunnevad elusorganismi paremini kui
Aado? Kuhu meil oli nii kiire, et
unustasime inimese enam kui
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20 aastase panuse eesti mesindusse? Mina isiklikult vabandan
hr. Aado Oherdi ees, et selline kurb asi juhtus. Miskipärast
kaotame EMLi ridadest inimesi, kes on selle organisatsiooni
väärtus. Eks siin on mõtlemise
koht. Arvan, et väärtushinnangud on muutumas ja paljudel
juhtudel toimib tarbijalik mõtteviis. Igavesti ei saa keegi doonor olla. Tänud inimestele, kes
paraku märkimata jäid.
Kartul jäigi hommikuks valmis panemata, sest Katrin palus
mööduvat aastat kirjeldada.
Kokkuvõtteks võib öelda, et
kiire aasta oli, ja vaevalt see
tulevik rahulikum saab olema.
Aga tänast EMLi juhatuse
posti lugedes oli minus ka natuke heameelt kahe noore mehe
üle, kes tõesti püüavad panustada eesti mesinduse arengusse ja
kestmajäämisesse. Järelkasv on
olemas, seda tahtsin öelda! Ja
loodetavasti tuleb seda lisa veel
Olustverestki, mis taas mesindust rikastab.
Mida soovida mesinikele ja
mesindushuvilistele uueks aastaks? Piisavalt aega ja rahulikku meelt, küll me hakkama
saame! Meie toimetamisi ei tee
keegi teine ära, ikka ise peab
peremees olema. Ja märkame
endi kõrval inimesi, kes on
aidanud meid ja teevad seda
kindlasti ka tulevikus.
Lugupidamisega
Aivo Sildnik Jänedalt
14.12.2012, 23.57

AASTA MESINIKUD 2012 – OLVI JA JÜRI LUGUS
Jüri ja Olvi Lugus on väga pika
staažiga mesinikud Põltsamaa
lähistel Pisisaare külas. Nad
on alati lahkesti jagamas oma
kogemusi teistele mesinikele
ja tutvustavad õppepäevadel
meelsasti oma mesilat ning
jagavad põhjalikke mesindusalaseid teadmisi. Nii sirgetes ridades rivistunud
mesitarude juures kui
ka mesilamajas on igal
pool märgata Jüri osavate meistrikäte jälgi, millele Olvi on omalt poolt
kunstilisi kaunistusi ja silmarõõmu lisanud. Kuigi
mesindushuviliste rohked
külaskäigud nende mesilasse on pererahvale kindlasti üsna väsitavad, on Olvi ja
Jüri alati väga seltsivad, abivalmid ja heatahtlikud.
Jüri mesindab väga novaatorlikult, kasutades ja katsetades
erinevaid tarutüüpe ja tehnilisi abiseadmeid. Näiteks on ta
välja mõelnud mesiniku selga
säästva abivahendi, millega
saab kerge vaevaga tõsta ka

meekärgedest raskeid tarukorpuseid. Sellest tõsteseadmest on
suur abi juba kevadisel tarupõhjade vahetamisel, et tööga üksi
hakkama saada. Ka kärjeraamide kokkulöömisel ja traadistamisel ning kärjestamisel on
Jüril kõik vajalikud tegevused

Olvi jagab oma mesindusalaseid teadmisi samuti läbi koolituste. Näiteks Täiskasvanute
Õppe Nädala (TÕN) raames on
ta huvilistele rääkinud meeravist
ja mee headest omadustest.
Olvi ja Jüri Lugus on nii
Põltsamaa Mesinike Seltsi kui
ka Eesti Mesinike Liidu ühed
aktiivsemad liikmed ja paljude tegemiste eestvedajad.
Olgu siis tegu tubaste mesindusloengutega, kus Jüri tihti
nõuandja ja küsimustele vastaja rolli satub, nagu targale mesinikule kohane. Või
siis mesinike bussireisidega
kodu- või väljamaale, kus Jüri
Foto: Aivo Sildnik
oma fotoaparaadi ja kaameraga on enamasti üks esimeeelnevalt detailselt läbi mõel- si bussist väljujaid ja viimaseid
dud ja ratsionaalselt järjestatud, sisenejaid – nii palju põnevat
et töö käigus mitte asjatult aega ju vaadata ja jäädvustada. Siis
kulutada.
on, mida hiljem mesindusreise
Jüri on tuntud fotograaf ja meenutades ise vaadata ja teisfilmimees, kelle salvestisi tele rõõmuks jagada.
on kindlasti näinud enamik
Aasta Mesinik 2012 valiti
Eestimaa mesinikest. Üsna 24. novembril Jänedal Eesti
palju pilte on avaldatud ka Mesinike Liidu avatud koosmesinike kalendreis.
olekul.

JÄNEDAL TÄHISTATI EMLi 20. JUUBELIT
Eesti Mesinike Liidul täitus
tänavu asutamisest 20 aastat. Inimeste sünnipäevadega
on nõnda, et neid püütakse
ikka päevapealt või vähemalt
lähimal nädalavahetusel tähistada. On ju mõnus, kui näiteks hommikul äratatakse sünnipäevalaps põsemusiga üles,
soovitakse õnne ja siis jätkub
pidumeeleolu läbi kogu päeva
hilisõhtuni välja.
Eesti Mesinike Liidu sarnaste
organisatsioonide või ühingute

puhul juhtub aga mõnigi kord
nii, et sünnipäeva pidamisega
ei hoita rangelt kalendrist kinni.
Lihtsalt leitakse selle sündmuse tähistamiseks aasta ulatuses
sobiv aeg. Eesti Mesinike Liit
sündis küll 1. veebruaril 1992.
aastal ja juubelikellad pidanuks
helisema seega käesoleva aasta
veebruari alguses. Kuid EMLi
juubelit otsustati tähistada alles
pärast mesindushooaja lõppu
novembrikuus n.-ö. lõikuspeona Eesti mesinike sügispäevadel
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24.-25. novembril Jänedal.
On kombeks, et sünnipäevale
kutsutakse sugulasi ja paremaid
sõpru, et üheskoos pidu pidada.
Ka EML kutsus oma juubelile nii Eesti suuremaid mesinike
ühendusi kui ka Soome, Läti ja
Leedu Mesinike Liidu esindajaid. Lisaks saadeti kutse põllumajandusministrile ja mitmele
teisele ametkonnale, kellega
EMLil on tihedam koostöö.
Sügispäevad Jänedal algasid
24. novembri hommikupooli-
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kul ettekannetega naabermaade mesindusest. Sigitas Uselis
Leedust ning Armands Krauze
ja Juris Steiselis Lätist tutvustasid sealse mesinduse uudiseid
ja edenemist, samuti muresid.
Leedus on jätkuvalt probleemiks
kohati puhangutena esinevad
suured talvekaod. Selle peapõhjuseks peab Sigitas varroatoosi
koos viirushaigustega. Lätis lõppes mesinduse eriala riiklik õpetamine tehnikumis. Ent samas on
Läti Mesinike Liidu korraldusel
juba mitmel aastal üle kogu Läti
toimumas 2-aastased mesinduskursused ja sealt tuleb igal aastal mesindusse juurde enam kui
sada uut mesinikku.
Soome mesinduse olukorda ja
arenguid tutvustas oma ettekandes Soome ML tegevjuht Heikki
Vartiainen. Suur tänu Aado
Oherdile, kes Heikki kõne kuulajaskonnale maakeelde tõlkis
ning küsimusi-vastuseid vahendas. Soomes andis möödunud
vihmane ja jahe suvi kesise
meesaagi – keskmiselt vaid
umbes 25 kg mett mesilaspere
kohta. Kuna ka eelmise aasta
meesaak sai mesinikel möödunud suve lõpuks müüdud, siis
saab kohalik mesi kauplustes
kardetavasti otsa juba uue aasta

esimeste kuudega. Seega suureneb importmee surve, mis juba
praegu katab enam kui kolmandiku Soome meeturust.
Soome mesinikud kurdavad meetootmise väga madalat tasuvust, sest tootmiskulud on üha kõrgemad, aga
meehinnad nende kõrval liiga
madalad. Tulevikku vaadates
võiks ühelt poolt prognoosida,
et järgmisel aastal mesinikud
suurendavad mesilasperede
arvu, kuna meeturul on kohaliku mee defitsiit. Kuid teisalt on meehind ja mesinduse
tasuvus madalal tasemel ja see
võib pidurdada mesinike indu
mesinduse laienemisel.
Pärast lõunat toimus esmalt
EMLi koosolek, kus arutati järgmise aasta liikmemaksu teemat.
Otsustati, et EMLi liikmemaks
2013. a. on 20 EUR, millele
lisandub 0.65 EUR mesilaspere kohta. See aitab katta lisakulusid arendustööks mee ja
teiste mesindussaaduste kasutamise propageerimisel, mesinduse laialdaseks tutvustamiseks
ja mesilaste mürgistuste riski
vähendamiseks. Seejärel valisid kohalolijad Aasta Mesiniku
2012. Selle auväärse tiitliga
otsustati pärjata Olvi ja Jüri
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Lugust, kes on juba paljude
aastate vältel olnud mesinduse
edendajateks nii kohalikul kui
EMLi tasemel.
Järgnevas ettekandes meenutas üks meie teenekamaid
mesinikke Mait Mardla seda,
kuidas nõukogude perioodil
algas ja arenes välja Eesti metsamajanduse süsteemi mesindus.
Metsamajandite mesilad kujunesid Eestis tugevateks tootjateks,
kes omavahel tihedalt suhtlesid,
ja uute ideede inkubaatoriks.
Näiteks arendati seal koostöös
Läti spetsialistidega välja suures
mahus õietolmu tootmise tehnoloogia. Paraku hääbus enamik
metsamajanduse süsteemi mesilaid hiljem erastamise perioodil.
Vaid üksikud mesinikud, nagu
ka Mait Mardla, alustasid otsast
peale, et rajada isiklik tootmismesila ja rakendada seal oma
pikaajalisi kogemusi.
Otsekui sillaks asiste ettekannete ja arutelude ning piduliku juubeliaktuse vahel kujunes
nukufilmitegija Mait Laasi esinemine teemal “Mesilased filmis”. Tutvustati nii nukufilmide tegemise köögipoolt kui ka
mesilastega seotud teemadel
tehtud nukufilme. Kahtlemata
on selles vallas klassikaks juba

Kadrina kirikukoor
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ammustel aegadel valminud
“Meemeistrite linn”, mille lõike
ka koosolijad said taas kord nautida. Hea uudis oli ka see, et
“Meemeistrite linna” on kavas
tehniliselt värskendada ja korrastada, ning seejärel on see mõnus
film meile jälle kättesaadav.
Ja siis algas EMLi juubelipäeva
pidulik osa. Saalis lava kõrval
võttis koha sisse pasunapoiste
grupp ja pani pillihääled vaskselt
kõlama. Saali sisenesid pidulikes
kostüümides Kadrina Kirikukoori
kaunid näitsikud ja mehised
meeshäälte kandjad. Mesinikud,
kes seni veel omavahel innukalt mesi- ja mesilasjuttu ajanud,
võtsid saalis kohad sisse. Kui
Kadrina koor saalitäiele mesinikele veel mitmed kaunid lauluviisid oli esitanud, tekitas see
üsna piduliku meeleolu.
Eesti Mesinike Liidu 20. juubeli tähistamise päevakõnega EMLi juhatuse poolt esines
juhatuse esimees Aleksander
Kilk. Nagu sünnipäeval tavaline,
räägiti EMLi sünniloost, kasvuaastatest ja tänasest seisust. EML
on nende 20 aasta jooksul tita
tasemelt tubli ja tegusa nooruki
ikka kasvanud. Tuleb siiski tunnistada, et on probleeme, miks
EML ja Eesti mesindus pole nii
hästi edenenud, kui sooviksime. Põhjused peituvad nii meis
endis ja EMLis, aga osaliselt ka
Eesti riigi ja põllumajandusministeeriumi teenimatult napis
huvis ja tähelepanus mesinduse
ja mesinike suhtes. Siiski usume,
et EML tugevneb jätkuvalt ning
suudab koos kõigi mesinikega
ja riigi suurema tähelepanu toel
Eesti mesindust hoida ja kasvatada.
Järgnesid külaliste õnnitlused ja tunnustused EMLile.
Põllumajandusministrit esindades ütles ministeeriumi

asekantsler Illar
Lemetti tunnustavaid sõnu pikaajalise koostöö kohta
EMLiga nii seadusandlike ettepanekute ja arendusprojektide täitmise
osas kui ka alates
2004. a. EL toel
täidetava
Eesti
riikliku mesindusprogrammi koostamise ja täitmisega seoses. Samas
Sigitas Uzelis annab üle Leedu mesinike kingituse
ta möönis, et EMLi
ja kogu mesindussektori laialdasem kaasamine 26 mesinikku ja mesinduse edenEesti maaelu arengukavade dajat selle suure töö eest, mida
koostamisse ja täitmisse peaks nad on EMLi ja Eesti mesinduse
olema rohkem tähelepanu all. arendamiseks teinud. Lisaks anti
Seda tähelepanu saab ka EML tänukirjad pikaajalise sõbraliku
ise rohkem nõutada näiteks koostöö eest üle Soome, Läti ja
järgneva perioodi 2014-2020 Leedu mesinike liitudele. Aasta
MAK tegevuskava väljatöötami- Mesiniku 2012 auhind anti üle
se töörühmade kaudu ettepa- äsjavalitud võitjatele – Olvi ja Jüri
nekuid esitades. Lõpuks andis Lugusele. Tugev aplaus saalist
Illar Lemetti koos ministeeriumi ja muusikaline tervitus puhkpiltervituste ja õnnitlustega EMLile lipoistelt andis kõigile tunnustaüle kauni seinapildi vaatega üle mistele kinnituse.
uduse põllu paistvale metsatuKindlasti oleks EMLi tunnuskale. Uskuja võiks aimata pildi tust ja tänu väärinud veel mitesiplaanil paistvate heinapallide medki aktiivsed EMLi tegevuse
taga kauguses ka udusse peitu- arendajad. Vabandame nende
nud mesilastarusid seismas.
ees, keda me Jänedal väärikal
Õnnitlused ja tervitused naa- viisil esile ei tõstnud. Väljendan
berriikide mesinike liitudelt siinkohal EMLi juhatuse poolt
andsid üle Heikki Vartiainen suurt tänu kõigile, kes on EMLi
Soomest, Armands Krauze ja tegemistes toeks ja abiks olnud,
Juris Steiselis Lätist ning Sigitas ja loodan jätkuvat koostööd
Uselis Leedust. Lisaks kinkis ühiste eesmärkide nimel. EML
Sigitas EMLile kena seinamaali jätkab kasvamist, Eesti mesinvaatega Leedu väikesele mesi- dus vajab edendamist, töökäsi,
lale, kus mesitarud meekorjeks ning kaasamõtlemist pole kunakenasti laiali paigutatud. EMLi gi liiga palju – tööpõld on lai.
20. juubeliks läkitas tervitused
Piduliku aktuse krooniks kostija õnnitlused kaunil seinatahvlil tas Kadrina koor mesinikke veel
ka Eesti Aianduse ja Mesinduse mitme ilusa ja hinge mineva
Keskselts.
lauluga. Suur tänu neile ja pasuEesti Mesinike Liit omalt poolt napoistele meie sünnipäevapeo
tunnustas tänukirjadega kokku kunstilise kaunistamise eest!
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Ja siis oligi aeg seada sammud
Musta Täku Talli poole. Seal jätkus juubelipäev kosutava piduliku õhtusöögiga, mis läks sujuvalt
üle lustlikuks simmaniõhtuks.
Õhtune peomuusika 2-liikmeliselt Viljandimaa miniansamblilt
Kalevi juhtimisel oli nõnda kaasakiskuv, et tantsupõrand oli pidevalt rahvast tulvil. Oli tore näha,
kuidas muusika ja peomelu pühkis pea kõigil kohalolijatel tõsiduse näost ja pani vallatult tantsu

kepsutama. Ka eakamad tantsupaarid tegid väsimatult kaasa,
andes noortele tükati silmad ette.
Nõnda tuuris see lustlik simman
südaööni ja pisut üle sellegi.
Meie Leedu sõber Sigitas oli
tantsupõrandal üks aktiivsemaid
lõõgastujaid. Järgmisel hommikul ütles ta tunnustavalt, et
Eesti mesinikud ikka oskavad
pidu pidada. Ta lisas, et sai end
üle hulga aja pika sügise jooksul kogunenud pingetest tüh-

13
jaks tantsida ja “akut laadida”.
Kindlasti võivad sama kinnitada
ka teised EMLi sünnipäevalised,
kes lasid end igapäevapingetest
vabaks ja nautisid mõnusat piduja puhkepäeva teiste mesinike
seltsis. Suur tänu kõigile korraldajatele ja abilistele, kes osavõtjatele päeva mõnusaks tegid! Oli
tore EMLi juubelipidu!
Aleksander Kilk
Fotod: Uku Pihlak

Pühapäev Jänedal
Pärast pidulikumas õhkkonnas
veedetud laupäeva jätkusid
mesinike sügisesed teabepäevad Musta Täku Tallis asjalikult ja töiselt. Päeva esimeses
pooles räägiti mesindusalaste töörühmade tööst; vestlust
juhtis Jaanus Tull. Töörühmade
tegemistest rääkisid Marianne
Rosenfeld, Aleksander Kilk,
Mart Kullamaa... Selle kohta on
kirjutanud ülevaate Marianne
Rosenfeld, ning helisalvestisena
on see üleval veebis: www.
mesindusprogramm.eu.
Hommik jätkus Olustvere poiste Andres Tamla ja Raul Terepi
ettekandega, kes andsid põhjaliku ülevaate oma praktikakogemusest Soome suurmesilates.
Andres Tamla oli praktikal
Jyväskyläs, juhtivas mahemesindusettevõttes Komppa-Seppälän
tila
(www.voihyvinhunaja.
fi), mille omanikud on Marja
Komppa & Ari Seppälä. 2012.
a. kevadel oli firmal 800 mesilasperet, sügiseks kasvas see
1206 pereni. 119 mesilagrupist
kaugeim asub 120 km kodust.
Seetõttu on töö planeerimine
väga oluline. Sõltuvalt töö iseloomust läbitakse päevas 5–16

gruppi. Toodangugruppides on
perede arv 8-10. Ka karu käis
külas, saagiks 29 peret. Perefirma
on üks suuremaid mesilasemade
kasvatajaid, mille aastane müügikogus on üle 1 000 itaalia,
kraini ja buckfasti tõugu mesilasema. Vageldamisperiood oli
03.06–28.07.2012. Päevas tehti
120–250 vageldust. Mett võetakse 1x aastas Päevas vurritatakse ~1,5 tonni. Ravi tehakse
sipelg- ja oblikhappega.
Raul Terep oli praktikal perefirmas Hunajatila Nuutero, mille
omanikeks on Juha ja Katariina
Nuutero
ning
asukohaks
Helsinkist 160 km kaugusel
asuv Narva küla. Eestiga seovad
firmat ka selles töötavad mesinikud Valmar Lutsar ja Margus
Martinov, kelle hooldada on
1010 mesilasperet 82 grupis.
Kaugemad grupid paiknevad
ca 35 km kaugusel. Keskmine
perede arv grupis on 12. 7-päevaste töönädalate ja 12-tunniste
päevade tulemuseks oli 2012
aastal ca 40 tonni mett. Raul
andis põhjaliku ülevaate mesilas tehtud töödest kuude kaupa
juunist novembrini.
Mesindusalase kompetentsu-
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se arendamisest ja hindamisest
andis Marje Riisi ette valmistatud materjali põhjal ülevaate Jaanus Tull. Juttu oli sellest,
kuidas kutsesüsteem seob tööturgu haridussüsteemiga, kutsesüsteemist ja mesinikukutset
andvast organist. Viimasest ka
pisut lähemalt:
11.09.2012
kuulutas
Kutsekoda välja avaliku konkursi mesinikukutse andja leidmiseks (tähtaeg 15.10.2012).
Konkursil osales Eesti Kutseliste
Mesinike Ühing. 14.11.2012
toimus Toiduainetööstuse ja
Põllumajanduse kutsenõukogu
koosolek, kus EKMÜ esindaja
Jaanus Tull põhjendas mesinikukutse andmise vajalikkust
ning tutvustas konkreetseid
tegevusplaane.
Eesti Kutseliste Mesinike
ühing on saanud mesinikukutse 5. taseme andmise õiguse.
Esmast ülevaadet on võimalik
saada Kutsekoja kodulehelt:
http://www.kutsekoda.ee/
et / kut seregister/ kut seand jad/10453754/dokumendid
Pärast kutsekomisjoni esimest
koosolekut, mis plaanitakse
kokku kutsuda 2013. a. jaanuari

lõpus, on võimalik saada täpsemat infot EKMÜ kodulehelt:
http://www.mesinikud.ee/
Talvisel teabepäeval annab
EKMÜ põhjaliku info, kas ja kuidas on võimalik sooritada mesiniku 5. taseme kutseeksamit.
Pärast lõunat jätkus teabepäev
meekvaliteedi teemal. Aasta
2011/2012 kohta andis ülevaate mesindusprogrammi 3.
meetme juht Anna Aunap.
Lisaks meeproovide võtmisele ja mee säilitamisele juhtis Anna tähelepanu ka asjaoludele, milles mesinikud
peaksid hoolsamad olema:
• turgudel, laatadel jm.
sellistes kohtades tuleks mett
kaitsta otsese päikese eest;
• sildistatud meepurkide hulk on kasvanud, kuid
mitte kõigil ei ole peal infot:
mis toode, mis päritoluga
jne. – ainult telefoninumbrist
ei piisa;
• mee importimisel tuleb
jälgida, et info tõlkimisel ei
tekiks vigu;
• kui 2005. aasta seires
võis iga teise mee kohta
öelda “aromaatne, hea maitsega, mõnus, omapärane” jne., siis
selle seire mesi on ühtlaselt igav,
enamjaolt lahja maitse ja aroomiga. 96 mee hulgast (arvesse
on võetud kogu Eesti mesi 2012.
a.) on vähem kui 1/3, mille kohta
saab öelda: oi, see on midagi
erilist. Kas meie botaaniline liigirikkus hakkab tõesti kahanema?
Hea on see, et:
- meepakendiks võetud “salatikarbid” on kadunud (karpides
müüakse ainult kärjemett);
- tänu mee seire järjepidevusele
on kujunemas Eesti mee kvaliteedi andmebaas.
Ravimite kasutamise regulatsioonist tuli mesindusprogrammi 2. meetme juhi Aado

Oherdi ettepanekul rääkima
Ravimiameti veterinaarravimite juhtivspetsialist Ave-Ly
Toomvap. Peamiste teemadena
oli juttu õigusaktidest ja järelevalvest, müügilubadest, ravimijääkidest, mesilashaiguste
müügiloaga ravimitest Eestis ja
Euroopas, ravimite hankimisest
ja sanktsioonidest. Olulisemad

Oma väga sisukas ja põhjalikus ettekandes “Orgaaniliste
vahendite kasutamisest varroatoosi tõrjel” andis Aado Oherd
ülevaate mesilase ja varroalesta
bioloogilisest iseärasusest. Iga
osaleja võis diagrammilt näha,
kuidas lestade arv kaanetatud
haudmes suve lõpuks suurenes. Aado ettekandest ilmnes,
et mesilaste lõppemise põhipõhjuseks on tavaliselt puudulikult ravitud varroatoos.
Lisaks rääkis Aado erinevate ravimite kasutamisest,
nende plussidest ja miinustest.
Oma ettekande teises
pooles rääkis Aado varroatoosi monitooringust ja tõrjemeetoditest. Monitooring
viidi läbi neljas Eesti eri
piirkonnas asuvas mesilas
ajavahemikul 1. märtsist
kuni 31. augustini 2012. Töö
eesmärk oli välja selgitada
varroalesta arvukuse muutumine erineva tugevusega
mesilasperedes erinevate
Jäneda loss
raviskeemide rakendamisel.
Kõikidest
teabepäeval
sõnumid mesinikele olid:
kuuldud ettekannetest võiks kir• veterinaarravimite regist- jutada eraldi artikli, kuid selleks
ri 802 veterinaarravimist on 3 ei jätku siinkohal ruumi. Seega
mõeldud mesilastele: Bayvarol on vaid soovitus külastada
(taru ravimriba, toimeaine: flu- mesindusprogrammi veebilehmetriin 3,6 mg), Apistan (taru te www.mesindusprogramm.
ravimriba, taufluvalinaat 8 g), eu, kuhu pannakse üles kõik
Apiguard (geel, tümool 50 g) esitlused ja kokkuvõtted, ning
– kõik näidustatud varroatoosi täpsema ülevaate saamiseks
raviks;
järgmisel mesinike teabepäeval
• ravimeid võib Eestisse ise kohal olla, sest oma silm ja
sisse tuua ja siin müüa ainult kõrv on kuningas. Kohtume 16.
vastavat õigust (tegevusluba) veebruaril 2013 Põltsamaal!
omav isik. Loomaomanikud ja
Teabepäevade lõpuni pidaloomapidajad saavad ravimid sid vastu vaid kõige vapramad
apteegist või loomaarstilt;
ja teadmishimulisemad. Kõigile
• teistest allikatest, sh. pos- osalejatele, lektoritele ja korraltimüügist, ravimite hankimine dajatele suur tänu!
ning nende kasutamine loomade raviks ei ole lubatud.
Ülevaate tegi Aivar Raudmets
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Foto: Ülo Lippa

Ülevaade mesindusprogrammi juhtkomisjoni V istungist
ning 1. ja 2. aasta kontrollimise tulemustest
27. septembril 2012. a. toimus
põllumajandusministeeriumis
mesindusprogrammi “Mee
tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm
01.09.2010–31.08.2013” juhtkomisjoni viies istung, mille
tööd juhtis ministeeriumi põllumajanduse- ja maaelupoliitika asekantsleri kohusetäitja
Illar Lemetti.

esindajad kontrollreide mitmetele õppe- ja teabepäevadele ning vaatasid läbi viimase
poolaasta aruandlusega seotud
dokumendid. Eesti Mesinike
Liidu kontoris 4. oktoobril
2012. a. läbi viidud tegevusaruande kontrolli tulemusel
tunnistati 2. aasta II poolaasta aruandeperioodi tegevused
abikõlbulikuks.

Arutlusel oli kaks päevakorrapunkti:
1. Mesindusprogrammi 2. aasta
II poolaasta (01.03.–31.08.2012)
tegevusaruanne.
Tegevusaruandega
tutvuti meetmete kaupa ning aruandes programmijuhi esitatud
ettepanekuid otsustati toetada.
Arutlemise tulemusel otsustas
juhtkomisjon 2. aasta II poolaasta ja terve 2. aasta tegevusaruande heaks kiita.
Aruandeperioodi
käigus
korraldasid Põllumajanduse
Registrite ja Informatsiooniameti
(PRIA) Riiklike toetuste büroo

2. Muud küsimused.
a. Algamas on 3-aastase mesindusprogrammi viimane aasta.
Arutati, kui kaugel ollakse
Euroopa Komisjonile esitatud
programmis toodud näitajate
osas (mille alusel juhtkomisjon
hindab mesindusprogrammi
tulemuslikkust).
Projektijuht kinnitas, et näitajatel on pidevalt silma peal hoitud ja kindlasti püütakse neid 3.
programmiaasta lõpuks ka täita.
b. Kuna lõppenud on mesindusprogrammi 2. tegevusaasta,
siis otsustati, et nagu eelmistel
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perioodidel, teeb juhtkomisjon
ka nüüd EMLi kontoris kohapealset kontrolli, mille käigus
kontrollitakse mesindusprogrammi raames 1. ja 2. aastal
tehtud tegevusi ning ostetud
väikevahendeid.
Eelpool nimetatud kontroll
toimus 06. novembril 2012. a.
EMLi kontoris. Eelnevalt kontrolliti veebilehel (www.mesindusprogramm.eu) alameetmete
1.2. (Koolitajate koolitus), 1.3.
(Vabariiklikud seminarid ja teabepäevad) ning 1.4. (Kohalike
mesinike ühenduste õppepäevad) raames toimunud loengute kokkuvõtted. Iga koolituse
järel olid olemas lektorite lühikokkuvõtted.
c. Arutati uue mesindusprogrammi (2013-2016) väljatöötamist ning võimalikke muudatusi praegu kehtivas korras.
Korralduskomitee töögruppide
viimastel kokkusaamistel on
olnud jutuks, et kolm liikmesriiki on teinud ettepaneku muuta

mesindusprogrammi meetmed
paindlikumaks. Kuna konkreetsete sõnastusettepanekuteni ei ole veel jõutud, võib
arvata, et raamistikku ei jõuta
uue mesindusprogrammi esitamise tähtajaks veel muuta.
Lisaks arutleti, et erinevatel
erialaorganisatsioonidel on
erinev nägemus, milline peaks
mesindusprogramm
Eestis
olema. Räägiti võimalusest, et
põllumajandusministeeriumile
esitatakse mitu programmi.
Põllumajandusministeerium
selgitas, et korraga saab
Euroopa Komisjonile esitada
vaid ühe programmi, mis peab
katma kõigi mesinike huve,
seega oleks mõistlik leida

kompromiss ja esitada erialaorganisatsioonide ühine programm.
Mesindusprogrammi 2010-2013
3. aasta I poolaasta (1.09.2012–
28.02.2013)
tegevuskavaga
seonduvat arutati juhtkomisjoni poolt juba meilitsi, arutelu
tulemusel otsustas juhtkomisjon
selle heaks kiita.
Programmi raames 2. aasta
II poolaastal ellu viidud tegevuste ja 3. aasta I poolaasta
tegevuskava ülevaated on väljas
mesindusprogrammi veebilehel
www.mesindusprogramm.eu.
Eesti riikliku mesindusprogrammi 2010-2013 vastutava
täitja kohustuse on endale võtnud Eesti Mesinike Liit (EML).

Mesindusprogrammi ülesannete
täitmiseks on EML võtnud töölepingu alusel tööle projektijuht
Aivar Raudmetsa (mesindusprogramm@gmail.com).

JAAK RIIS
31. oktoober 1951–23. november 2012
Lahkunud on sadade mesinike õpetaja ja abivalmis ning heasüdamlik kolleeg, kelle isik ja aastakümneid kestnud töö on
jätnud Eesti mesindusse kustumatu jälje. Tõeline Õpetaja, nagu
nimetasid Aili ja Tõnis Taal. Taadu, nagu teda kutsusid lapsed
ja lapselapsed. Tasakaalukas, ideedest tulvil, sooja südamega,
nagu teda tundsime meie.
Jaagu kunagised õpilased meenutavad teda alati muheda
ja humoorikana, heatahtlikuna nendegi suhtes, kes ei olnud
vahest kõige usinamad õppurid. Jaak ei olnud autoritaarne, vaid
suhtus oma õpilastesse pigem kui sõber. Õpilased vastasid oma
õpetajale lugupidamise ja austusega, sest teadmiste osas ta hinnaalandust ei teinud.
Jaagu ootamatu lahkumisega jäi tühjaks üks väga oluline koht – kodus, pere jaoks, seda eelkõige,
aga ka mesinike jaoks. Just nüüd, kui Eestis on hakatud taas mesinikke koolitama, kuluksid Jaagu
teadmised ja õpetajaanne eriti ära. Saatus võib olla ebaõiglane, aga temaga ei vaidle.
Jääb mälestus, jäävad õpilased, kelle ülesanne on nüüd jätkata seda, mis Jaagul pooleli jäi.
Sügav kaastunne Marjele ja lastele peredega,
sügav kaastunne Eesti mesindusele.
Eesti mesinikud
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Mesindushuviliste õppesõit Taani
Toimumisaeg: 4.–-11. mai 2013
Sõiduvahenditeks Tallinki laev ja Mulgi Reiside mugav reisibuss
Grupijuhid: Aivar Raudmets (Taanis elanud ja mesindust õppinud, oskab taani keelt) ja Marianne
Rosenfeld (sõidu korraldamine ja kultuuriobjektid).
Taanis külastame kindlasti kaht mesinikku, kes jagavad oma kogemusi. Samuti näeme, kuidas
tegutseb üks koolimesila, ning püüame heita pilku ka uurimis-ja koolituskeskusesse. Võimaluse
korral sõidame Nyordi saarele, kus asub puhaspaarla. Ringsõidu marsruut on veel täpsustamisel,
kuid kõik toimub aktiivses koostöös taanlastega. Veebruari alguseks on selgunud, kas tagasiteel
avaneb võimalus läbi põigata ka ühest Rootsi mesilast.
Rootsi jõudes esimesel päeval lühitutvus Stockholmi ja tee peale jäävate vaatamisväärsustega.
Taanis jääb aga piisavalt aega olla ka sealses pealinnas Kopenhaagenis.
Ööbimised laevas 4-kohalistes kajutites ja kohapeal 2–3-kohalistes hotellitubades.
Õppesõidu maksumus:
420 € EMLi liikmele
440 € kaaslasele
450 € mesindushuvilisele väljastpoolt EMLi
Registreerumine sõidule on alanud. Bussikohad valitakse registreerumise järjekorras.
Täpne marsruut ja ajakava tuleb meie kodulehele www.mesinikeliit.ee alates 10. veebruarist 2013.
Täpsem info ja sõidule registreerumine e-kirjaga: mesilaspere@gmail.com
või telefonitsi 50 29 006, Marianne Rosenfeld

MESINIKU ABC KURSUSED
Toimumiskoht: Tallinn
Toimumisaeg: kord nädalas tööpäeva õhtuti, alates märtsikuust
Koolitusmaht: 6 päeva (sh. praktiline koolitus mesilates)
Koolitajad: Aleksander Kilk, Uku Pihlak, Aivo Sildnik, Sergei Kozlov, Mai Endla
Täpne koolituskava alates 20. jaanuarist 2013 meie kodulehel www.mesinikeliit.ee
Kursus toimub isemajandamisel ja selle maksumus on:
70 € EMLi liikmele
90 € (mitteliikmele)
Hind sisaldab ka köidetud õppematerjale. Osalustasu on võimalik maksta kahes osas.
Lõpetajatele väljastatakse tunnistus.
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Ülevaade töögruppide tegevusest
1. mail 2012 Olustveres toimunud ümarlaual moodustati 5
töögruppi. Tänaseks päevaks on
kõik töögrupid alustanud tegevust, ühed aktiivsemalt, teised
passiivsemalt. 25. novembril,
mesinike sügisesel infopäeval
Jänedal toimus ka infotund, kus
töörühmade teemal vastasime
küsimustele kolmekesi: EMLi
juhatuse esimees Aleksander
Kilk, juhatuse liige Mart Kullamaa
ja mina. Põhiosa meile eraldatud
tunnikesest kulus 1. töörühma
ehk EMLi struktuuri ja põhikirja
töörühma tegevuse tutvustamisele. Hetkeseisuga on töörühm
pidanud kaks töökoosolekut
(Põltsamaal ja Viljandimaal),
arutlenud elektroonselt ja jõudnud lõpuks nii kaugele, et põhikirja muudetud redaktsioon on
saadetud liikmetele omakorda paranduste ja ettepanekute
tegemiseks. Selle said endale
siis e-kirjaga kõik need, kes on

oma meiliaadressi edastanud.
Kelle postkasti põhikirja tööversioon ei ole jõudnud, palun
teavitage meid oma aadressist.
Otsustasime tööversiooni paberkandjal üldpostitusega mitte
välja saata. Hoiame loodust ja
ei raiska paberit, sest me ju ei
tea, kui suur on liikmete aktiivsus kaasarääkimisel. Aga kui on
keegi, kel ei ole elektroonset
postkasti, kuid kes soovib arutelus siiski aktiivselt osaleda, andku
sellest palun teada, ja loomulikult
täidame selle soovi ning postitame selle tööversiooni.
2. töörühm ehk mesindusprogrammi 2013-2016 koostamise
töörühma koosseis on laiapõhjaline. Kaasatud on erinevate
mesindusorganisatsioonide
esindajad ja käib aktiivne koostöö. Peetud on kolm töökoosolekut Tallinnas ja samuti toimib
omavaheline elektroonne aru-

3., 4. ja 5. töögrupp ei ole
veel nii aktiivselt tegutsenud,
kuid alustanud on nemadki.
Nendesse töögruppidesse ootame veel aktiivseid kaasamõtlejaid ja tegutsejaid. Info, millega
täpselt töögrupid tegelevad, on
olemas meie kodulehel www.
mesinikeliit.ee. Samuti on seal
üleval töögruppide koosolekute protokollid ja helisalvestus
töörühmade infotunnist Jänedal.
Lugege ja kuulake ning andke
kindlasti edasi oma mõtteid,
kuidas EMLi töid ja tegevusi
edasi kavandada ja ellu viia.
Marianne Rosenfeld

Mõned aastad tagasi olin Eesti Mesinike Liidu liige
ja tahtsin hakata mesindusega tegelema. Sain tuntud
mesiniku Antu Rohtla käest eeskujuks ühe korpustaru, mille järgi valmistasin enda tarbeks 10 taru.
Kahjuks ei võimaldanud tervislik olukord mesindusega tegelda.
Müüsin need tarud sel aastal Pärnumaa suurmesinikule Vahur Talimaale. Tema oli minu valmistatud tarudega väga rahul. Sellest tekkis mõte hakata
soovijatele tarusid valmistama.
Soovin koostööd.
Lugupidamisega
Aado Talimaa
Telefon: 51 07 142
e-post: milvitalimaa@hot.ee
Aadress: Ugandi 19
80026 Pärnu

Foto: Antti Leigri

Täpsem info ja koolitusele registreerumine e-kirjaga: mesilaspere@gmail.com või
telefonil 50 29 006, Marianne Rosenfeld.
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telu. Ühiste arutelude tulemusel on kokku lepitud meetmete
raames plaanitavad tegevused
ning koostatud juba esimene
eelarvevariant. Töö käib edasi
ja töögrupp koguneb koosolekule jälle jaanuaris.
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KOHALIKE ÜHENDUSTE/SELTSIDE 2012/2013 I POOLAASTA
(01.09.2012-28.02.2013) 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
(korraldaja Uku Pihlak)
Jüri Kihelkonna Mesinduse Seltsi õppe- ja tea• Mesilasperede talvitumise kvaliteedi
beõhtud
hindamise ja talvekadude 		
Rae vallas Jüri alevikus Jüri kultuurikeskuses
minimeerimise võimalustest.
29.01.2013 kl. 18.00
Lektorid Mati Haabel ja Uku Pihlak
• Perede hooldus peale puhastuslendu Info: Uku Pihlak, 50 52 736
mesilastarudes.
Lektor Eha Metsallik
IDA-VIRUMAA
26.02.2013 kl. 18.00
Ida-Viru Mummu Seltsi õppe- ja teabepäev
• Meeõlle valmistamise ja 		
12.01.2013 kell 10.00 Jõhvi Gümnaasiumis,
degusteerimise õppepäev (ei saa toetust Hariduse 5
mesindusprogrammist).
• Mesindamine kui äraelamise võimalus
Õppepäeva viib läbi kogemustega
(vene keeles).
õllekoolitaja, kes valmistab selleks
Lektor Maire Valtin
päevaks ka mee-eripruuli.
Info: Heiki Roots, 55 63 33 17
Osavõtutasu JKMS liikmetele 5 €, teistele 7 €.
Info: Leili Otsa, 51 33 150
JÕGEVAMAA
Põltsamaa Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäev
Keila Aiandus- ja Mesindusseltsi õppe- ja tea- 09.02.2013 kl. 10.00 Põltsamaa Kultuurikeskuses
bepäev
Põltsamaal J. Kuperjanovi 1
09.02.2013 kl. 11.00 Keilas Ohtu tee 5 II kor• Mesilaste söödad (ergutussööt, 		
ruse saalis
lisasööt, talvesööt).
• Mesilasperede talvitumine, 		
Lektor Aivo Sildnik
puhastuslend. Mesilasperede ümber(ei saa toetust mesindusprogrammist)
tõstmine, põhjade puhastamine, inventari
• Elektroonilise elektroonilise tarupäevidesinfitseerimine. Sülemlemine. 		
ku pidamine www.eurobees.eu näitel.
Emade väljavahetamine.
Lektor Reimo Lainevee
Lektorid Mai Endla ja Kadri Uusoja
(ei saa toetust mesindusprogrammist)
Info: Aivi Jakobson, 51 94 58 76
Info: Ain Seeder, 52 50 204 ja
veebis: www.poltsamaamesi.eu
Tallinna Mesinike Ühistu õppe- ja teabeõhtud
Tallinnas Ehitajate tee 5 VII-315
LÄÄNE-VIRUMAA
08.01.2013 kl. 17.30
Lääne-Virumaa Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäev
• Talvitumise kvaliteedi hindamine.
09.02.2013 kl. 11.00 Roelas
Lektor Aleksander Kilk
• Mahemesindusega alustamine. 		
12.02.2013 kl. 17.30
Leader-meetme võimalused ettevõtjatele.
• Varakevadistest talvekahjude 		
Lektorid Tõnis ja Aili Taal
minimeerimise võimalustest.
Info: Aili Taal, 50 987 34
Lektor Sergei Kozlov
Info: Uku Pihlak, 50 52 736
RAPLAMAA
Raplamaa Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäev
HIIUMAA
12.01.2013
kell
12.00–17.00
Rapla
Hiiumaa Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäev
Kultuurikeskuses Tallinna mnt 17a
16.02.2013 kell 10.00 Käina Kultuurikeskuses
• Tulge kõik perepäevale! Kuulete meest
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ja mesindusest, näete vahaküünla tegu, Tartu Mesinike Seltsi õppe- ja teabeõhtu (korralkätt saate proovida õnneloosis. 		
dajad Eesti Kutseliste Mesinike Ühing ja Tartumaa
Kohal on mee ja käsitöö müüjad.
Mesinike Selts)
Sissepääs 2€, pensionär ja õpilane 1€, allameetri 11.01.2013 kell 17.00 Tartus Soola 1a
mees tasuta.
• Kokkuvõtted 2012 mesindusaastast ja
• Kell 13.00-16.00 Kammersaalis tasuta
ettevalmistused 2013 aastaks.
loeng teemal: Mee käitlemine, turustaMesindus uudised laiast maailmast.
mine ja toidu ja veterinaarameti nõuded.
Mesindus korpustarudega.
Lektor Arvi Raie
Lektor Jaanus Tull
Info: Viktor Reino, 56 56 90 13
Info: Jaanus Tull, 50 90 471
TARTUMAA
Elva Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäev
09.02.2013 kl. 10.00 Elvas Pargi 34
• Talvised tööd mesilas. Ärritajad - nälg
peres. Korjemaa mitmekesistamine.
Milliste võtetega saab meetoodangut
suurendada.
Lektor Tõnu Hiiemäe
Info: Tõnu Hiiemäe, 50 49 020

VILJANDIMAA
Karksi-Nuia Aianduse ja Mesindusseltsi õppe- ja
teabepäev
09.02.2013 kell 10.00 Karksi-Nuias Viljandi mnt
2a, kaupluse Kadri II korrusel
• Talvised tööd mesilas.
Lektor Antu Rohtla
Info: Antu Rohtla, 56 61 26 22

Tervist ja õnne, rõõmu
ja hingerahu detsembrija jaanuarikuu sünnipäevalastele!
Elmar Susi		
Hans Veidenberg
Toomas Etti		
Karl Kruustük		
Juta-Johanna Hunt
Ilmar Talts		
Tõnu Kirs		
Aarand-Eduard Kuimet
Leili Suits		
Mart Holts		
Artur Jakobson		

85
83
80
80
78
77
77
77
76
76
75

12. jaanuar
6. jaanuar
30. detsember
28. jaanuar
23. detsember
3. jaanuar
8. jaanuar
21. jaanuar
1. detsember
13. jaanuar
15. detsember

Ülo Reiljan
Lehte Lippasaar
Valli Liivak
Arvo Kirs
Maie Männik
Helle Kukkes
Ly Einstein
Väino Eskla
Urmas Anderson
Peeter Kapten
Ülo Lippa
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70
70
70
60
60
55
55
50
50
50

21. jaanuar
30. detsember
8. jaanuar
14. jaanuar
30. detsember
22. jaanuar
21. detsember
7. jaanuar
30. detsember
1. jaanuar
16. jaanuar

Rõõmsaid pühi ja
õnnelikku uut aastat!

Esikaane foto: Aivar Raudmets, tagakaane foto: Ülo Lippa.
EML ajalehe “Mesinik” järgmine number 1 (75) ilmub veebruaris 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.

