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ABSTRACT 

Huotari, Kaarlo 
History of the introduction of apiculture to Finland, and its adaptation 
to suit Finnish conditions, in the early years of Independence. 
Jyvaskyla: University of Jyvaskyla, 1994, 153 p. 
(Studia Historica Jyvaskylaensia, 
ISSN 0081-6523; 49) 
ISBN 951-34-0299-1 
Summary 

The subject of this study is the late introduction into Finland of the 
traditional Finno-Ugric practice of apiculture, and its modification to 
suit Finnish conditions. The earliest attempts at bee-keeping, made in 
the 1750s, showed that bees imported from Estonia were unable to 
endure the Finnish winter in the traditional bee log. But in the autumn 
of 1800, the Finnish Society for the Promotion of Economic Activity 
pioneered the importation of bees from Sweden, which had already 
moved over to using the straw hive. In this, bee colonies could survive 
the winter, and prosper. In the 1860s apiculture was influenced by 
developments in Germany, where J. Dziezon and J. von Berlepsch had 
developed a hive with a detachable inside, together with new methods 
of apiculture. With the help of Government backing, the Finnish Society 
initiated training courses in apiculture; and Pastor Aberg, who had 
studied in Germany, taught bee-keepers 'the new method' of apiculture 
in the 1860s. At the turn of the century the high-frame hive developed 
by the German Fr. Gerstung came into use in Finland. Pastor Makinen, 
who had studied in Eystrup, Germany, under Rudolf Dathe, brought 
over here the most recent developments in apiculture, and offered 
instruction to beekeepers in his courses. 

The sources for this study are the official records of the Finnish 
Society for the Promotion of Economic Activity, and its correspondence 
both with the organs of government and with private individuals. From 
the literature in the field, Swedish, German, and English influences can 
be identified. Sources for the more recent period are Finnish 
professional journals and scientific literature. 

Keywords: Bee log, Straw hive, Frame hives, Harvest products 



SAATTEEKSI 

Mehiläishoitajana ja alan järjestöelämään osallistujana minulla heräsi 
kiinnostus harrastukseni menneisyyteen, ja vanhan mehiläiskirjallisuu
den kiehtovat historialliset kuvaukset kiihottivat lisää uteliaisuuttani. 
Lopullisen sysäyksen tutkimusharrastukselleni antoi Martti Haavion 
Karjalan Jumalat uskontotieteellisen tutkimuksen tulkinnat alkukantai
sesta metsämehiläishoidosta. Syventyessäni Haavion tutkimusproblee
mien ratkaisuihin kansanrunojen mehiläisterminologiasta ja harrastelija
kirjoittajien historioihin huomasin ne monesti rikkaan mielikuvituksen 
tuotteiksi. Kuvauksille ikivanhasta, muinaisuudesta saakka keskeyty
mättä jatkuneesta suomalaisten harjoittamasta mehiläishoidosta ei näyt
tänyt löytyvän mitään todellisuuspohjaa. 

Professori Mauno Jokipiin innostamana aloitin myöhempiäkin 
aikoja koskevan lähdemateriaalin keräämisen ja totesin arkistoista löyty
vän aineistoa riittävästi tutkimuksen aloittamiseen. Usein käytetyt 1700-
luvun Turun akatemian väitöskirjat osoittautuivat kovin teoreettisiksi. 
Suomen Talousseuran arkisto ja Helsingin yliopiston mehiläishoitoa 
koskeva lehdistökortisto rohkaisivat kuitenkin jatkamaan reaalitasolle 
ulottuvaa tutkimusta. Vasta Arndt Johan Winterin 1818 ilmestyneet 
Muistiinpanot ja Johan Eggert Åbergin Uudentapasen mehiläishoidon 
opetus antoivat selviä viitteitä, miten vanha mehiläishoito tosiasiassa oli 
tapahtunut. 

Löytyneen lähdemateriaalin pohjalta sovin työni ajallisiksi rajoik
si ajan 1700-luvun pölkkypesäkaudesta amerikkalaisten suurhoitovai
kutteiden saapumiseen 1900-luvun alkuvuosina eli Langstroth-pesän 
käyttöönottoon saakka. Päätösajankohtaan osui jo myös mehiläishoitaji
en voimakas alueellinen järjestäytyminen ja oman keskusjärjestön perus
taminen. 

Kiitollisena totean, että Jyväskylän yliopisto on ottanut teokseni 
Studia Historica Jyväskyläensia -julkaisusarjaansa. Pyydän tästä kiittää 
erityisesti sarjan toimittajaa, professori Toivo Nygårdia ja painatuslau
suntojen antajia professori emeritus Mauno Jokipiitä ja professori emeri
tus Mikko Raatikaista. Lisensiaatti Lars Zilliacuksen Suomen Talous
seuran arkistosta keräämistä ja käyttööni antamista mehiläishoitoa kos
kevista lähteistä on ollut suuri apu tämän kirjoittajalle kuten lehtori 
Tauno Tukkisen kokoamista sanomalehtiartikkeleista. Kiitän heitä ystä
vällisestä avusta. 

Laukaassa maaliskuussa 1994 

Kaarlo Huotari 
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JOHDANTO 

Turun akatemian kasvitieteen puutarhassa kaksi vuosisataa sitten al
kunsa saanut mehiläishoitomme koki 1800-luvulla Suomen Talous
seuran hoivaamana pieniä nousun ja pitkiä taantuman kausia, kunnes 
se vihdoin tämän vuosisadan alussa sai ilmaa siipiensä alle. Saksasta 
opittu uusi hoitotapa ja uusimmat välineet mahdollistivat tuottavuuden 
lisäämisen edelleen. Laajentuneen, valtionkin tukeman koulutuksen 
ansiosta mehiläisten ja niiden hoitajien määrä kasvoi nopeasti. Harras
tus levisi koko maan käsittäväksi aina Oulua ja Kajaania myöten. Mehi
läishoidosta näytti kehittyvän merkittävä sivuansio maaseudun pien
eläjille. Toiminnan kasvaessa heräsi harrastajien keskuudessa myös halu 
saada tietoja alan menneisyydestä. Kansanrunot, varsinkin Kalevalan 
monet mehiläisten ja meden aihepiiriin liittyvät, kiehtoivat hoitajien 
mieliä ja innostivat sepittämään tarinoita. Myös tutkijat jo Kristfrid 
Gananderista alkaen olivat pyrkineet ratkaisemaan kansanrunoissa 
esiintyneitä mehiläisten maailmaan liittyviä, usein jo alkuperäisen mer
kityksensä kadottaneita mehiläisterminologian ilmaisuja. 

Ilmeisesti Kalevalan mehiläisiin ja meteen liittyvät säkeet innoit
tivat apteekkari ja liikemies Erik Julininkin mehiläishoidon menneisyy
destä. Järjestäessään kesällä 1845 puutarhassaan työnjuhlan Turun ja 
sen lähiympäristön mehiläishoitajille hän puheensa historiallisessa osas
sa viittasi kansanrunojen todistukseen suomalaisten ikivanhasta mehi
läishoidosta, joka oli alkanut taantua vasta Kustaa Vaasan kauppapoliit
tisten toimien ansiosta ja kuihtui lopulta kokonaan. Suomalaiset olivat 
siis harjoittaneet mehiläishoitoa hamasta muinaisuudesta aina 1500-lu
vun puolivälin saakka. 

1910-luvulla syntyneen runsaan suomenkielisen mehiläiskirjalli
suuden johdantokirjoituksiin kuului usein myös historiallinen katsaus 
suomalaisen mehiläishoidon varhaisvaiheisiin. Alun tämän lajin histori-
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an kirjoitukselle laittoi pieneläinkirjailija Mikko Ilkka. Hän kirjoitti alan 
ammattilehteen ja Pieneen Mehiläiskirjaansa historiikin suomalaisten 
mehiläishoidosta ja totesi sen jatkuneen keskeytymättömänä pakanuu
den ajalta halki keskiajan aina 1800-luvun alkuun. Ei edes Ison vihan 
vaikea aika ollut sitä Länsi-Suomessa tyystin lopettanut. Kirjoituksen 
lähteinä Ilkalla olivat vilkkaan mielikuvituksen lisäksi kansanrunot ja 
sirpaletiedot sieltä täältä.1 Joillekin myöhemmille kirjailijoille Ilkan jutut 
olivat lähteenä suppeampiin historiallisiin katsauksiin.2

Runsas länsisuomalainen paikallishistoriallinen kirjallisuus ei 
kuitenkaan tunne mehiläishoitoa keskiajalta eikä myöhemminkään en
nen 1800-luvun alkua. Poikkeuksen mehiläiskirjailijoiden joukossa teki 
puutarhuri Kaarlo Vanamo. Maamme mehiläishoidon menneisyydestä 
hän kirjoitti lähdekriittisesti omien kirjojensa lisäksi myös alan ammatti
lehtiin ja lukuisiin muihin julkaisuihin sekä keräsi ja tallensi mehiläis
hoitoa koskevaa materiaalia. 

Yhteensä on kuitenkin todettava, että kokonaisesitys maamme 
mehiläishoidon vaiheista toistaiseksi puuttuu. Tämän teoksen tarkoitus 
on poistaa puute. Tutkimuksen pääongelma voidaan jakaa kolmeen 
alueeseen: yksityiskohtaisesti yritetään selvitellä vaikutteiden tuloa 
ulkoa sekä erilaisten mehiläispesien hoitotekniikoiden kehitystä. Alussa 
pyrin selvittämään Suomen Talousseuran, Turun akatemian sekä maan 
korkeimpien virkamiesten ja muiden säätyläisten osuutta maatalouden 
uuden sivuelinkeinon aloittamisessa. 

Toisena probleemana tarkastelen, miten 1850-60-luvulla Keski-
Euroopan sivistysmaista levinneet taloudelliset ja henkisen vapauden 
aatteet ilmenivät Suomessa ja miten ne vaikuttivat myös mehiläishoidon 
kehittymiseen. 

Työni kolmannessa osuudessa kysyn, pystyikö Suomen mehi
läishoito harrastajiensa avulla seuraamaan alan kansainvälistä kehitystä 
ja saavutuksia Keski-Euroopassa ja Amerikassa? Koetan myös selvittää, 
miten nopeasti Suomessa pystyttiin omaksumaan alan uutuudet. 

Tutkimuksen tavoitteena on siis selvittää, kehittyikö mehiläishoi
dosta hoitajansa palkitseva tuottava sivuelinkeino tai kenties päätoimi
kin sekä mitkä olivat sen edut ja vaikeudet autonomian ajan lopulla, 
jolloin harrastus jo levisi lähes nykyiseen mittaansa. 

1 

2 

Hajanaisia piirteitä Suomen mehiläishoidon historiasta. Siipikarjanhoito
Lehti 6/1907; Ilkka 1911, s. 3-4. 
Järvi 1913, s. 7. 



I MEHILÄISET KANSANRUNOISSAMME 

Samaan aikaan kuin mehiläishoito alkoi tulla tunnetuksi Lounais-Suo
messa 1800-luvun alussa, tavattiin itämurteiden alueella kerätyissä 
kansanrunoissa viitteitä alkukantaisesta mehiläishoidosta. Niillä alueilla, 
joilla runoista on löydetty tietoja alkukantaisesta eli metsämehiläishoi
dosta, on hunajamehiläinen ollut lähes näihin päiviin tuntematon. Niin
pä runoissa esiintyvälle mehiläiselle ja medelle1 on pitänyt keksiä pai
kallinen ja ajallinen vastineensa. Kimalaista on sanottu näihin päiviin 
saakka esim. Pohjois-Karjalassa mehiläiseksi. Metsämehiläishoito kolo
puineen eli holohonkineen2 on tehnyt tepposensa myös monille kan
sanrunojen säkeiden tulkitsijoille. Mehiläisterminologian sekaannuttua 
metsästyssanastoon monet muut alkukantaisen mehiläishoidon sanat 
eivät enää ole auenneet ajallisesti ja paikallisesti vieraassa ympäristössä. 
Mesikämmenen me kyllä tunnemme saduista, mutta miten tuo karhun 
eufemistinen nimi on syntynyt? Itäsuomalaisessa ja karjalaisessa runo
maailmassa parviämmä on niin täysi muukalainen, ettei sitä kukaan ole 
käynyt tunnistamaan. 

Mitä oli tämä primitiivinen metsämehiläishoito kolopuineen, 
holohonkineen ja parviämmineen? - Alkukantaisen mehiläishoidon 
lähtökohtana on ollut luonnonvaraisten, ns. metsämehiläisten hyväksi 
käyttö. Metsämehiläiset pesivät onttoihin puihin. Syksyisin ihmiset 
ryöstivät niiden pesät eli korjasivat hunajan ja vahan. Ikimetsissä oli 
valmistunut vuosisatojen kuluessa monella tavalla kolopuita, mm. laho-

l Mesi, meden, mete- merkitsee nykysuomessa makeaa, aromaattista nestettä, 
jota kasvien kukat erittävät; virossa mesi, mee, mett on "mesi, hunaja". 
Hunajalla on yhteinen ikivanha nimitys suomalais-ugrilaisissa ja indo
eurooppalaisissa kielissä, nimittäin juuri suomen mesi vastineineen. 

2 Holo s. murt. "ontelo, kolo, syvennys". 
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amalla, hyönteisten ja tikkojen kaivertamina. Myöhemmin ei enää tyy
dytty luonnonvaraisiin kolopuihin, vaan koverrettiin, onteloitiin niitä 
tähän tarkoitukseen valmistetuilla työkaluilla. Pesäpuiksi valittiin suuria 
honkia, metsän laadusta riippuen käytettiin myös tammea ja lehmusta. 
Yhdellä hoitajalla saattoi olla useita satoja pesäpuita.1 

Suomalais-ugrilaisten kansojen asuma-alue Volgan-Kaman alu
eella on ollut ikivanhaa mehiläisaluetta. Venäläisten ottaessa haltuunsa 
Volgan, Kaman ja Vjatkan seudut tavattiin siellä tuhansittain mehiläis
puita. Venäjän hallitus jätti tämän alkuperäisen elinkeinon rauhaan. 
Viljelyksien laajentaminen ja huomion kiinnittyminen metsien hoitoon 
1800-luvulla tekivät monin paikoin lopun mehiläishoidosta sen alkupe
räisimmässä muodossa. Vuosina 1908-1910 Venäjällä asuvien suomensu
kuisten kansojen keskuuteen tekemillään tutkimusmatkoilla Albert 
Hämäläinen totesi kolohoitoa harjoitettavan vielä tseremissien keskuu
dessa metsäseuduilla, samoin moksalaisissa metsäkylissä. Myös Malmy
sin piirin votjakit harjoittivat alkeellista kolohoitoa. Sarapolin piirissä 
Hämäläinen tapasi vielä votjakkeja, joilla oli 100-150 mehiläispuuta.2 

Varsinaisen pesähoidon sanotaan heillä olleen uudenaikainen viljelysta
pa. Myös Suomenlahden eteläpuolella asuvilla sukukansoilla on met
sämehiläishoito jatkunut pitkälle uuteen aikaan. F. Linnuksen väitöskir
jassa Eesti vanem mesindus I on kirjoittajan 1930-luvulla ottamia valo
kuvia kolopuista. Vuosikymmeniin niissä ei kuitenkaan enää ollut hoi
dettu mehiläisiä. 3 

Niillä kantasuomalaisilla, jotka elivät Baltiassa, jatkui mehiläis
hoito entiseen perittyyn tapaan, koska ilmasto oli suotuisa. Luoteeseen 
Novgorodin alueille, Aunukseen ja pohjoisemmaksi muuttaneilla se sen 
sijaan tyrehtyi. Mehiläiset eivät kestäneet kylmää talvea puiden kolois
sa. Muuta hoitotapaa ei vielä tunnettu. Siksi Suomen suuntaan vaelta
neiden keskuudessa mehiläinen jäi elämään enää perimätiedon varassa: 
loitsuissa, kansanrunoissa ja saduissa. Vuosituhannen ehkä kahdenkin 
kuluessa mehiläishoitoa koskeva tieto himmeni. Karhun eli mesikäm
menen yhteydessä ovat säilyneet useimmat alkukantaiseen mehiläishoi
toon liittyvät tiedot, mutta arvoitukseksi ovat kuitenkin jääneet holohon
gat, hongatar karhun äiti ja imettäjätär sekä parviämmä. Meden alkuperäi
nen merkitys on myös muuttunut. 

Suomen itämurteiden ja Venäjän Karjalan alueilta kerätyt kan
sanrunot sisältävät selviä viitteitä alkukantaiseen eli metsämehiläishoi
toon. Mehiläisterminologian alkuperäinen merkitys on hävinnyt ja se
kaantunut usein metsästysnimistöön, mutta se on kuitenkin vielä mo
nissa säkeissä tunnistettavissa: 

1 Linnus 1939, s. 355-370; Hämäläinen 1909, s. 6-8. Zinovjevin memoriaali 0 
ptselovodstve. STSA D XXIII 6. 

2 Hämäläinen 1909, s. 3-6. 

3 Linnus 1939, s. 28. 
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Holohonka, höyheneukko, eukko, höyhenen emäntä, Sata sarjan 
kasvattaja, tuhatpurston tuuittaja, annas noita, joit' anelen: salon 
siikelehtiviä ... (Suojärvi VII 5: 3264, 1845).1 

Metsän kultainen kuningas, kultahattu, halliparta, havuhattu, naa
vaparta, Ukko sulka, röhmöparta, Holohonka, höyheneukko, eukko 
höyhtenen emäntä, Sapu neito, parviämmä, kasvattele karjoasi, 
leperöitä lennättele ... (Ilomantsi VII 5: 3599, 1846). 
Helohonka höyheneukko, eukko höyhtenen emäntä, Savat, sarjan 
kasvattaja, tuhat parven tuuittaja, ... (Tulemajärvi II: 945, 1845). 

Holohonka, höyheneukko, eukko höyhenen emäntä, Sata sarjan 
kasvattaja, tuhatpurston tuuittaja (Suojärvi VII 5: 3264, 1845). 

Holohonka, höyheneukko, eukko höyhtenen emäntä, Sapu-neito, 
parviämmä, kasvattele karjoasi, leperöitä lennättele (Ilomantsi VII 5: 
3599, 1846). 
Suvetar, valio vaimo, Etelätär, luonnon eukko, Hongatar, hyvä 
emäntä ... Katso' ote karjoani, viitsiöte viljoani, kesä kaikki kaunihis
ti ... (Kalevala 32: 83-96). 

Karhun syntyloitsuissa mainitaan karhua Hongottaren huolittamaksi tai 
Hongattaren pojaksi. Karhun raadellessa karjaa käännytään Hongotta
ren tai Honkaan puoleen ja sanotaan karhua sen pojaksi: 

Kyllä mie tiijän siun sukusi: Honkattaren huolittama, Tuomettaren 
tuuvittama (Aunus, Roukkula II: 994, 1872). 

Hongatar, hyvä emäntä, (Hongas, Pohjolan emäntä), Tapiotar, vai
mo tarkka, poikas' on pahoilla töillä, lapseis tuiki turmioilla ... 
(Suojärvi VII 5: 3925, 1845). 

Huitua, metän kuningas, Hongatar salon emäntä, lavokämmen 
Pohjan eukko, korjaele koiriasi, raivoele rakkiasi rahin rautaisen 
nenään, kultaisiin kytkyihin,hihnoin hopeisiin (Eno VII 5: 3848, 
1828). 

Mielenkiintoista on todeta, miten Chr. Ganander, M.A. Castren, Elias 
Lönnrot ja Martti Haavio selvittelevät nimipesyettä holohonka, helohonka, 
hongatar. - Chr. Ganander nimittää Mythologia Fennicassa Hongatarta 
metsän nymfiksi, honkapuiden suojelijattareksi. Se on karhun äiti ja 
imettäjätär, joka asuu Romentolassa, Tapiolaan verrattavassa paikassa.2 

M.A. Castren piti puolestaan Hongatarta honkapuun jumalattarena.3 

Elias Lönnrot totesi sanakirjassaan Hongattaresta: furans genius, furut
rädens beskydderska, björnens fostrarinna; H. hyvä emäntä. Muutkin
1800-luvun kansanrunouden tutkijat pitävät Hongatarta puun haltija
na.4 Haavio ratkaisee arvoituksen selittämällä itäsuomalaisten kansan-

1 Suomen Kansan Vanhat Runot. Tekstissä teoksen osa ja runotoisinnon nu-
mero. 

2 Chr. Ganander Mythologia Fennica, s. 17. 
3 Castren 1853, s. 106. 
4 Krohn, J. 1869, s. 44-45; Krohn, K. 1914, s. 131. 
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runojen holon olevan jäänne keskieurooppalaisen lintu- ja mehiläispat
ronuksen Pyhän Bartholomaeuksen nimen keskiosasta. Nimiä hongatar, 
hongas, honka Haavio pitää Pyhän Bartholomaeuksen epiteetteinä ja 
mainitsee niiden liittyvän esim. keskisaksalaiseen muotoon honich, joten 
esim. Hongatar on runomitan aiheuttama supistuma muodosta Honiga
tar. Holohonka on siis "Bartholomaeus Hunaja" (< holo < Bartholomaeus; 
honka < honich tms.). Ensiksi mainittujen tutkijoiden hongatar-selvitte
lystä Haavio toteaa, että ne ovat vain runoilijain tyylittelyä ja tutkijain 
väärinkäsitystä, sillä hongatar-nimen alkuperää ei ole suinkaan etsittävä 
puunhaltijain piiristä, vaan kysymyksessä on Pyhän Bartholomaeuksen 
epiteetti Honich "hunaja", jota käytetään elliptisesti Honich-Bartholoma
euksen sijasta.1 

Vaikka kansainvälisen kaupan luomat kulkuyhteydet ovat men
neinä aikakausina yltäneet myös suomensukuisten kansojen asuttamille 
alueille ja sen välityksellä kulttuurivaikutteet levinneet, niin Haavio 
hakee kuitenkin selitystä Hongattarelle ja Holohongalle vieraasta ympä
ristöstä. Holohonka- ja Hongatar-, karhun äiti-, imettäjätär-käsitteiden alku
perä liittyy kantasuomalaiseen ja vielä vanhempaan suomalais-ugrilai
seen kauteen. 

Kuten jo edellä todettiin, suomalais-ugrilaiset harjoittivat kolo
hoitoa Volgan-Kaman alueella asuessaan ikivanhoista ajoista alkaen 
pitkälle uuteen aikaan aina 1800-luvulle saakka. Mehiläishoitajien kut
sumattomina vieraina ja pesien tyhjentäjinä olivat karhut. Hunaja oli 
karhunkin herkkua. Se kiipesi pesäpuihin ketterämmin kuin ihminen ja 
ryösti hunajan. Niinpä karhun tyhjentämälle pesälle saapuva mehiläis
hoitaja antoi kiukustuneena kilpailijalleen nimen mesikämmen eli huna
jakäsi, joka ei todennäköisesti alkuaan ollut hellittelynimi, vaan saattoi 
merkitä jotain nykyajan 'pitkäkyntisen' vastinetta. Mehiläishoitajat kek
sivät mitä moninaisimpia esteitä rautapiikeistä karhunkehtoihin 'huna
jakäden' torjumiseksi mesikololta.2 Pesäpetäjä, kolopuu, holohonka 
ruokki eli imetti näin karhua, siitä Hongatar, karhun äiti, imettäjätär. Holo
honka ja Hongatar liittyvät siis selvästi mehiläishoidon lähtömuotoon, 
metsämehiläishoitoon. 

Alkukantaisesta mehiläishoidosta nykypäiviin saakka mehiläis
ten lisääntyminen on tapahtunut parveilemalla. Tuhansia mehiläisiä 
lähtee vanhan emon kanssa pesästä ja ne muodostavat parven. Parvi 
asettuu johonkin lähellä olevan puun oksaan ja lähettää tiedustelijat 
etsimään sopivaa pesimistilaa. Kun se on löytynyt, parvi lentää valitse
maansa paikkaan ja näin on syntynyt uusi yhdyskunta. Metsämehiläis
hoidon aikana pesät puissa olivat luonnostaankin pieniä; sikiöinnin 
alettua ja voimistuttua pesä kävi ahtaaksi ja yhteiskunta joutui parveilu
kuumeeseen. Mehiläishoidollisesti käsittelemättömänä pesäpetäjä eli 

1 Haavio 1959, s. 190-191 ja 193-194. 

2 Manninen 1934, s. 87-96. 



15 

holohonka saattoi antaa kesässä montakin parvea. Näin mehiläisyhdys
kuntien synnyttäjänä, parveiluttajana pesäpuu sai eufemistisen ilmaisun 
parviämmä ja pesäpuun feminiininen merkitys korostui (vrt. hongatar, 
karhun äiti ja imettäjätär). 

Myöhäisempää kerrostumaa kansanrunojen mehiläisterminolo
giassa edustaa kristinuskon vaikutus. Slaavilaisilta naapureilta on siirty
nyt parviämmän rinnakkaismuodoksi Savat ja Sapuneito. Ortodoksien 
Pyhä Savatij, mehiläisten suojelija on saanut karjalaisten metsämiesten 
rukouksissa Savat- ja Sapu-asun.1 Rukouksissa mainitaan usein myös 
sana sarja: "Savat sarjan kasvattaja, tuhat parven tuuittaja." Chr. Ganan
der selittää runojen sarjan merkitsevän mehiläiskennostoa;2 tähän käsi
tykseen voitaneen yhtyä. 

Mehiläishoidon päätuotteen hunajan alkuperäinen merkitys on 
myös kansanrunoissa hämärtynyt. Meden kohdalla on tapahtunut sanan 
merkityksen muuttuminen. Mesi on milloin simaa, milloin olutta. Kovin 
kauaksi omasta ympäristöstään ei mesi ole tässä eksynyt, sillä sitä käy
tettiin näiden juomien valmistukseen.3 Keskeinen sija hunajalla on ollut 
kansanrunon kuvaamana aikana lääkkeenä. Tverin Karjalassa kehotet
tiin mehiläisiä hakemaan voiteita seuraavin säkein: "Ilman lintu mehli
häine / Kehiä sie lentämällä / Magia sie meeltäsi / Lennä sie leyhyttele 
/ Tuo sieltä sinoida seljoa / Pakkoloida parendua / Kipuloida voiella / 
Kuuksi kullaista päiviä / Siks ilmaista igeä /".4 

Yleisesti on tunnettu, miten Lemminkäisen äiti Tuonen kosken 
alla haravoi poikansa palaset, sovitti ne yhteen ja laittoi niistä loitsujen 
ja voiteitten avulla Lemminkäisen entiselleen. Voiteitten hakijana oli 
mehiläinen ja voiteista tärkein mesi eli hunaja.5 Suomalaisissa loitsu
runoissa mehiläinen esiintyy käskyläisenä, joka lähetetään hakemaan 
metta tai voidetta sekä tulen sanoissa noutamaan Pohjan akkaa Pohjo
lasta. Mehiläisen tehtävä voiteen valmistuksessa vastaa useilla kansoilla 
tavattavaa käsitystä hunajasta lääkeaineena.6 

Nämä alkukantaiseen mehiläishoitoon liittyvät karhurunojen 
holohongat, hongattaret ja parviämmät ovat ikivanhaa kulttuuriperin
töä. Ne ovat kulkeutuneet Karjalaan asutusvirran mukana (Volgan-Ka
man alueelta) ja säilyneet suomalais-ugrilaisen asutuksen periferiassa 
runoissa ja saduissa alkuperäisen merkityksensä menettäneinäkin. Näin 
kansanrunomme oikein tulkittuina voivat täydentää vertailevan kielitie
teen ja arkeologian luomaa kuvaa sukumme kaukaisimmista vaiheista. 

1 Haavio 1959, s. 194-195. 

2 Ganander 1940, s. 17. 

3 Kalevala 12: 64, 20: 342-380, 21: 421-422, 25: 399-404 ja 455-456, 27: 89-90, 
181-182, 29: 205-210.

4 SKVR II: 1361.

5 Kalevala 15: 195-554.

6 Hämäläinen 1909, s. 15.



II MEHILÄISHOIDON ENSIYRITYKSET 
SUOMESSA 

1 Hyödyn aikakausi 

Suomessa lähteet vaikenevat itsepintaisesti mehiläishoidosta aina 1700-
luvun puoliväliin saakka. Tuolloin yritetään sukukansojemme vuositu
hansia harjoittamaa elinkeinoa täällä herättää henkiin. Se sattuu ajan
kohtaan, jolloin maassamme elettiin innokasta taloudellisten ja luonnon
tieteellisten harrastusten aikaa. Ruotsi-Suomella oli takanapäin kaksi 
hävittyä sotaa, joiden seurauksena Suomea oli lohkottu itäiselle naapu
rille aina Kymijokeen saakka. Niin järkyttävät tapahtumat kuin suuri 
Pohjan sota ja isoviha sekä sitä seurannut sota pikkuvihoineen merkitsi
vät jyrkkää käännettä poliittisessa ja taloudellisessa ajattelussa. Suur
valtakauden loisteliaat kuvitelmat - niin menneisyyteen kuin tulevai
suuteen kohdistuvat - romahtivat, ja niiden tilalle tuli kääntyminen 
realiteettien maailmaan ja yhä kasvava huolestuminen tulevaisuudesta. 
Onnettomien sotien jälkeen haluttiin sisäisellä rakennustyöllä voittaa se, 
mikä ulkonaisessa mahtavuudessa oli menetetty. Taloudelliset kysy
mykset nousivat tärkeimmiksi asioiksi maan elvytystä suunniteltaessa. 
Samoihin aikoihin oli Ruotsi-Suomeen levinnyt vireä luonnontieteiden 
harrastus. Tutkittiin mitä uusia mahdollisuuksia luonto vielä voi ihmi
selle täällä tarjota. Luonnontieteellinen harrastus liittyi kaikkeen sellai
seen, joka tuotti tai jonka uskottiin tuottavan hyötyä. Hyödyn tavoittelu 
oli niin leimaa antava 1700-luvun jälkipuoliskolle, että tästä ajasta käyte
täänkin Suomen historiassa nimitystä Hyödyn aikakausi. 

Luonnontieteellisen tutkimuksen ja taloudellisten harrastusten 
keskuksena Suomessa oli Turun akatemia. Nämä ajan virtaukset tuntui-



17 

vat mm. siinä, että runouden professorin virka Turun akatemiassa lak
kautettiin v. 1746 ja korvattiin seuraavana vuonna taloustieteen profes
suurilla. Perustetun viran haltijan tehtävistä sanottiin: "- - opetettava 
niitä tieteitä, joihin valtakunnan talous perustuu, nimittäin kivennäistie
dettä, kasvitiedettä, eläintiedettä ja kemiaa sekä lisäksi maanviljelystä, 
tehdasteollisuutta ja kauppaoppia."1 

Ensimmäiseksi taloustieteen professoriksi nimitettiin ansioitunut 
luonnontutkija Pietari Kalm, Karl von Linnen oppilas. Ennen virkaan 
astumista hän suoritti Ruotsin tiedeakatemian toimesta v. 1747-1751 
Linnen suunnitteleman tutkimusmatkan Pohjois-Amerikkaan, nykyisten 
Yhdysvaltojen pohjoisosaan ja Kanadaan, josta hänen toivottiin tuovan 
hyödyllisiä talouskasveja. Matkan jälkeen perustettiin Turun Sipsaloon 
akatemian puutarha, jossa kokeiltiin ulkomaisilla heinä-, vilja- ja palko
kasveilla. Kalm oli tuonut Amerikasta mm. timotein, jonka ohella hän 
kokeili puna-apilan viljelyä. Myös amerikkalaisia puulajeja yritettiin ko
tiuttaa Suomeen. Monipuolisen koetoiminnan tuloksena olivat oppilai
den professorinsa johdolla julkaisemat väitöskirjat. Opetustoiminta 
tähtäsi tulevien pappien kasvattamiseen myös talousmiehiksi, jotka 
neuvoillaan ja esimerkillään kehittäisivät rahvaan maataloutta. Tältä 
ajalta ovat peräisin myös ensimmäiset perunan, porkkanan ja punajuu
ren viljelyä koskevat koetulokset maassamme. Muista tutkimuskohteista 
mainittakoon vielä silkkiäispuun, marjapensaiden ja erilaisten hedelmä
puiden viljely-yritykset. 

Esimerkit osoittavat, miten tutkimus- ja kokeiluhalu oli valtava. 
Useimmat kokeista tuottivat kuitenkin pettymyksen. Sipsalon puutar
halta lakkasi valtionapu ja kokeilutoiminta hiljeni. Harrastus ja into 
eivät voineet korvata tiedon ja taidon puutetta, siksi moni hyvä yritys 
oli tuomittu epäonnistumaan. 

Tähän Hyödyn aikakauden innostuneeseen luonnontieteiden 
harrastukseen, uusien viljelykasvien, hedelmä- ja koristepuiden sekä 
kukkien Suomeen kotiuttamiseen liittyvät luontevasti myös mehiläishoi
don ensiyritykset maassamme. 

2 Turun akatemian väitöskirjat 

Turun akatemiassa julkaistiin 1700-luvulla kolme väitöskirjaa, joissa 
käsiteltiin tai sivuttiin mehiläishoitoa. Ensimmäinen näistä, Johannes 
Wanaeuksen De Mellificio, ilmestyi vuonna 1704.2 Wanaeus valmisti 
työnsä runouden professorin Rudenin valvonnassa. Opetustoiminnas-

1 Collander 1961, Oma Maa 9, s. 478. Kerkkonen 1936, s. 92. 

2 Wanaeus Johannes J., De Mellificio. (Hunajan valmistuksesta.) 
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saan Ruden pyrki irtaantumaan aikakauden raamatullis-ortodoksisesta 
suuntauksesta. Akateemisen toimintansa aikana 1698-1705 hänen joh
dollaan valmistuneet väitöskirjat liikkuivat hyvin eri aloilla, arvoituksis
ta ja saduista hieroglyfeihin ja suudelmien eri lajeihin. Professorin mie
lenkiinto ja kirjallinen toiminta eivät olleet suuntautuneet luonnontie
teellisten asioiden piiriin. Niinpä Wanaeuksen De Mellificio on poik
keus Rudenin valvonnassa kirjoitettujen väitöskirjojen joukossa. 1 

De Mellificion arvo luonnontieteellisenä työnä on kyseenalainen. 
Jo muutamat silmiinpistävät virheet osoittavat tutkittavan asiakokonai
suuden olleen outo niin oppilaalle kuin opettajallekin. Työ rakentuu 
täysin tunnettujen antiikin kirjailijoiden Aristoteleen, Varren, Vergiliuk
sen, Pliniuksen ja Columellan teoksiin. Lähdeteoksena on ollut myös 
Raamattu. Väitöskirjan ensimmäinen luku antaa neuvoja mehiläistarhan 
sijoittamisesta ja pesien suojaamisesta sekä kuvauksen mesikasveista. 
Pesien materiaalina on käytetty lehtipuiden, viiniköynnöksen tai pajun 
oksia. Jotkut valmistivat pesät koverretusta puusta tai laudoista. Par
haimpina pidettiin korkista tehtyjä pesiä, sillä ne eivät olleet kuumia 
kesällä eivätkä liian kylmiä talvella. Mehiläisten viholliset ja häiriönte
kijät sammakkoa lukuun ottamatta ovat samat nykyaikanakin. Vaha
koisa näyttää olleen tuttu myös antiikin mehiläishoitajille. Toisessa 
luvussa kirjoittaja esittelee antiikin runoilijoiden kuvauksia mehiläisten 
syntymisestä mädäntyneestä naudan lihasta ja muista kuolleista raa
deista, mutta itse yhtyy kuitenkin Pliniukseen ja arvelee mehiläisten 
lintujen tapaan hautovan muniaan, kunnes niistä kuoriutuu valkoisia 
matoja (vrt. mehiläistoukka), joista sittemmin tulee hyönteinen (mehiläi
nen). Mehiläislajeista ja niiden ominaisuuksista kertoessaan Wanaeus 
nojautuu Aristoteleen kuvaukseen. Lukuun sisältyy myös parveilun 
kuvaus ja mehiläisten sairaudet sekä parannuskeinot. Kolmannessa 
luvussa selitetään mehiläisten meden ja vahan keruuta sekä pesän sisäi
nen työjärjestys. Hunajalaatujen kuvaus on monipuolinen. Kun pesistä 
karkotetaan kuhnurit, on oikea aika korjata hunaja. Väitöskirjan 4. luku 
on mehiläisten ominaisuuksien ylistyspuhe. 

Wanaeuksen opinnäytteestä päätellen antiikin mehiläishoitajien 
tiedot mehiläisyhteiskunnan biologiasta olivat kovin rajalliset. Ne poh
jautuivat paljon kirjailijoiden toistamiin taruihin. Esimerkiksi suvun 
jatkajana ja pesän hallitsijana oli maskuliini, kuningas. Oikeitakin koke
musperäisiä havaintoja oli tehty. Mehiläisten kukkauskollisuus oli tun
nettu. 

Wanaeuksen väitöskirja mehiläishoidosta oli yksi monista Rude
nin valvonnassa Turun akatemiassa julkaistuista. Sen aiheen valinta on 
arvoitus. Wanaeuksen opettaja professori Ruden oli runouden professo
ri, jolla ei ollut ansioita luonnontieteiden alalla, eikä niitä ollut oppilaal-

1 Hultin 1902, s. 132-159. 
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lakaan.1 Wanaeus, myöhemmin Oriveden kirkkoherra, oli erinomainen 
roomalaisen runouden tuntija ja taitava latinankielisten runojen sepittä
jä.2 Siispä pääasiallisesti Vergiliukseen, Columellaan ja Pliniukseen tu
keutuva työ lieneekin katsottava latinan kielen opinnäytteeksi ja var
sinainen aihe sattumukseksi. Kysymyksessä ei näin ollen ole tietoinen 
luonnontieteellinen aiheen valinta eikä taloudellinen hyötyajattelu. 

Vuonna 1747 ilmestyi Christer Björklundin De usu cognitionis 
Insectorum Carl Fredrik Mennanderin valvonnassa.3 Työ herättää huo
miota seikkaperäisellä silloisen hyönteistieteen sekä johtavien luonnon
tieteilijöiden saavutusten tuntemuksella, johon yhtyy matkakuvausten ja 
maantieteellisen kirjallisuuden harvinaisen laaja tuntemus. Ajan tavan 
mukaan käsitelty aihe jaettiin oletetun hyödyn ja käytännön mukaisiin 
ryhmiin. Myös Björklund tarkastelee hyönteistiedettä tämän näkökan
nan mukaisesti ja jakaa työnsä kuuteen osaan: 1. usus theologicus, 2. 
usus medicus, 3. usus oeconomicus, 4. usus physicus, 5. usus juridicus 
ja 6. usus animalis. 

Mehiläishoitoa sivutaan väitöskirjassa ohimennen. Lyhyesti tode
taan, että sitä voitaisiin Suomessa aivan hyvin harjoittaa, vaikka yksi
tyiset yritykset eivät ole menestyneet puuttuvan tiedon vuoksi. Usus 
medicus osassa mainitaan hunajan hyödyn olevan tunnettu rinta- ja 
silmäsaira uksissa. 4

Sen enempää väitöskirjasta kuin muistakaan lähteistä ei ilmene, 
missä ja minkälaisia nuo varhemmat käytännön yritykset ovat olleet. 
Uudenmaan läänin maaherran W. Carpelanin vastaus koko Ruotsin alu
eella v. 1750-51 tehtyyn mehiläishoidon levinneisyyttä koskevaan tie
dusteluun on täysin kielteinen. Hän toteaa, etteivät asukkaat tällä seu
dulla ole koskaan harrastaneet mehiläishoitoa eikä sitä myöskään liene 
saatu käynnistymään koko Suomessa kylmän ilmanalan vuoksi.5 

Kolmas mehiläishoitoa sivuava väitöskirja ilmestyi edellistä 
kymmenen vuotta myö�ernmin. Pehr Kalmin johdolla valmistunut 
Abraham Indreniuksen Enfaldiga tanckar wisande hwad en Präst kan 
bidraga til OECONOMIENS uphjelpande on tiivis luettelo kaikesta siitä, 
mitä papit voivat tehdä seurakunnassaan taloudellisten asioiden edistä
miseksi varsinaista työtään ja velvollisuuksiaan laiminlyömättä. "Niinpä 
he voivat sitten seurakunnassaan häissä, ristiäisissä, hautajaisissa ja 
muissa yhteen kokoontumisissa, joissa kaikissa jää aina sopivaa aikaa 
tällaiseenki, keskustella kuulijoittensa kanssa niistä monista asioista, 
jotka koituvat taloudenhoidonkin hyväksi. Talonpoika uskoo mieluim-

1 Hjelt 1896, s. 44. 

2 Vanha Tietosanakirja X 1919, s. 612. 

3 Björklund Chr., De usu cognitionis insectorum. (Hyönteisten tutkimuksen 
hyödystä.) 

4 Hjelt 1896, s. 97-99. 

5 Sandklef 1937, s. 71. 
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min pappiaan. Mutta eivät yksin puheet ja keskustelut riitä. Hyvät 
esimerkit tuottavat parhaan tuloksen."1 

Kesäisen luonnon anteja esitellessään Abraham Indrenius sivuaa 
myös mehiläishoitoa. "Tahdon myös mainita jotain eläinopista. Muinai
sina aikoina oli meillä sima parhain juoma. Nyt ovat tee, kahvi ja viini 
melkeinpä kokonaan syrjäyttäneet siman, vaikka se maussa, hyvyydessä 
ja terveydellisyydessä aina pystyy kilpailemaan, jopa voittamaankin 
nuo uudet tulokkaat. Simasta ja siihen käytettävästä hunajasta puheen 
ollen, kuinka paljon voisikaan mehiläishoito hyödyttää meitä ja kuinka 
vähän se vaatiikaan meiltä työtä. Jos rahvas näkisi pappinsa tässäkin 
asiassa tekevän alun, niin luulen, ettei kansanmies hidastelisi, vaan 
seuraisi pappinsa esimerkkiä niinkuin Liivinmaalla, jossa melkeinpä 
jokaisella torpparilla on mehiläispesiä. Niin suurta hyötyä kuin mehiläi
sistä onkin, niin sitä vastoin on suurta vahinkoa monista muista hyön
teisistä. "2

3 Fagervik 1750-luvulla 

Ensimmäiset kirjalliset tiedot mehiläisten kotiuttamisesta Suomeen 
saamme Pietari Gaddin puheesta, jonka hän piti kuninkaallisessa tie
deakatemiassa Tukholmassa tammikuussa 1761. Esitelmä kosketteli 
Suomen ilmaston vaikutusta maan talouselämään. Esityksen mehiläis
hoitoa koskeva osa alkaa suurpiirteisellä viittauksella antiikin merenkul
kijan ja maantieteilijän Pythean tietoon Tuulessakin tavattavasta huna
jasta. Todettuaan luonnonvaraisia mehiläisiä esiintyvän Ångermanlan
dissa puhuja siirtyy kertomaan mehiläishoidon aloittamisesta ja mah
dollisuuksista Suomessa. "Yhdeksän tai kymmenen vuotta sitten on 
Eestistä tuotu mehiläisiä Uudellemaalle Fagervikin ruukkiin. Ne ovat 
siellä tulleet talven yli hyvin toimeen. Pesät on säilytetty talviajan tasai
sen kylmässä huoneessa. Ja nyt myös meillä Turussa on nykyään mehi
läispesiä akatemian puutarhassa, jotka kunnioitettu piispamme ja pro
kansleri Mennander on suosiollisesti hankkinut. Tattarista, kuminasta ja 
anisviljelmiltä mehiläiset voivat parhaiten meillä noutaa kesäravintonsa 
kuin myös hyvin kanervasta sekä varsinkin raidasta keväällä; tämä puu 
kukkii varsin aikaisin ja kasvaa myös luonnontilassa aina Lapissa saak
ka." 

Gaddin esityksessä heijastuu ajalle ominainen entusiasmi uusien 
taloudellisten asioiden kotiuttamiseksi tänne. Suomen ilmasto on hänen 
kokemuksensa mukaan riittävän suotuisa niin silkkiäistoukille kuin 

1 Indrenius 1757, s. 6. 

2 Indrenius 1757, s. 9. 



21 

simpukoillekin helmien kasvatusta ajatellen. Ostereita voitaisiin myös 
istuttaa.1 Mehiläisiin ja mesikasveihin liittyvät tiedot Gaddin puheessa 
olivat hieman epätarkkoja. Syksyllä 1760 piispa Mennander sai Virosta 
vain yhden yhteiskunnan, joka seuraavana keväänä kuoli.2 

Fagervikin ruukin ja kartanon omistajat olivat innostuneita puu
tarhan hoidon harrastajia. Koriste- ja viljelykasveja sekä hedelmäpuita 
tuotettiin Ruotsista ja Virosta. Fagervik oli todennäköisesti myös ensim
mäinen perunanviljelijä Suomessa. Ruukin taloudellinen vauraus tarjosi 
mahdollisuudet ajalle ominaiseen uuden kokeiluun ja harrastamiseen. 
Tosin ulkomailta tuotujen kasvien ja puiden viljelytulokset olivat yhtä 
masentavia kuin Turun akatemian piirissä Kalmin kokeilut. Fagervikin 
kartanon maanviljelyn ja puutarhanhoidon historiaa käsittävistä ku
vauksista ei valitettavasti löydy mainintoja mehiläisistä. Ilmeisesti tällä
kään harrastuksella ei ollut kestävää menestystä.3 

Kamarineuvos A.J. Winter tietää mehiläishoitoa yritetyn myös 
Ahvenanmaalla samaan aikaan 1700-luvun puolivälissä kuin Uudella
maalla. Yrityksellä ei kuitenkaan ollut jatkuvuutta. Ilmeisesti mehiläiset 
eivät kestäneet sielläkään pölkkypesissä talvea.4 

4 Mennander ja Kalm 

Kymmenkunta vuotta myöhemmin Fagervikin mehiläiskokeilua oli 
Turun piispa C.F. Mennander, käytännönkysymyksiin suuntautunut 
luonnontieteiden tutkija sekä historian harrastaja, tilannut Virosta pasto
ri A veniukselta mehiläisyhteiskuntia. Yksi näistä tilatuista pesistä saa
pui syyskuun loppupuolella 1760 Turkuun. Piispan ollessa Tukholmas
sa valtiopäivämiehen tehtävissä joutui professori Kalm ottamaan hoi
viinsa mehiläiset, jotka oli meritse tuotu Virosta Espooseen ja sieltä 
hevoskärreissä Turkuun. Kirjeessään Mennanderille Kalm kuvaa, miten 
osa mehiläisistä pölkkypesässä oli matkan aikana tärinästä kuollut, 
mutta kuitenkin suuri osa oli eläviä, vaikkakin matkasta uupuneita. 
Pesän Kalm kertoo asettaneensa akatemian puutarhaan huoneensa ikku
nan alle. Vaikutelmistaan hän kirjoittaa: "-- minulla on ollut iloa eilen 
mutta vielä enemmän tänään, kun sää on ollut lämmin ja kaunis, katsel
la mehiläisten tuhansittain lentävän erittäin vilkkaasti ulos ja takaisin 
pesäänsä koko päivän ja ympäri puutarhaa. Tuonnempana kun tulee 
kylmä, ajattelemme muuttaa pesän sisälle johonkin huoneeseen talveksi, 

1 Gadd 1761, s. 34-35. 

2 Pehr Kalms brev 1914, s. 32-34. 

3 Brenner 1936, s. 83-86. 

4 Winter 1818, s. 4. 
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KUVA 1 Pölkkypesä. F. Linnuksen 1927 Liivinmaalla kuvaamasta pölkky
pesästä piirsi Atso Kena. 

jota ei kuitenkaan lämmitetä. "1 
- Lisää mehiläispesiä ei enää syksyllä 

tullutkaan.2

Seuraavan vuoden kesäkuussa sai Tukholmassa valtiopäivillä 
edelleen oleva piispa jobinpostin mehiläispesästään. "Mutta nyt minä 
tulen murheellisimpaan asiaan", kirjoittaa Kalm, "joka on harmittanut 
minua niin, että olen surusta tahtonut menettää kaiken mielenrauhani. 
Se on korkea-arvoisen herra piispan mehiläisyhteiskunta, jossa ennen 
kevättä kuolivat kaikki mehiläiset. Minä, jolla koskaan ei ole ollut tilai
suutta totuttautua mehiläishoitoon, seurasin tarkoin professori Lechen 
minulle antamaa hoito-ohjetta, joka oli, ettei anneta sen olla ulkona 
avoimen taivaan alla talven yli, vaan muutetaan sisälle huoneeseen, 
johon pakkasen aikana voidaan päästää lämpöä. Se asetettiin sen vuoksi 
sisälle kylmään huoneeseen. Tämä tapahtui samoin kuin pastori 
A venius oli kertonut minulle niiden talvihoidosta Virossa, nimittäin että 
ne asetetaan siellä talveksi sellaiseen huoneeseen, jonne kova pakkanen 
ei saa tunkeutua; muuta hän ei tiennytkään kertoa niiden talvihoidosta, 
vaikka minä erikoisesti häneltä kirjeessä tiedustelin ja asetin siinä 
useampia kysymyksiä, joihin toivoin vastausta ja valaisua. Maaliskuun 

1 Kalms brev till samtida I. 1914, s. 18-19. 
2 Kalms brev till samtida I. 1914, s. 23. 
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KUVA2 Ruotsalainen pölkkypesä. Kuva: A. Lundgren, Lärobok i Biskötsel. 
Huddinge, 1946. 

15. päivänä mehiläiset olivat vielä elossa, silloin oli lämpöä +6° . Muuta
mia mehiläisiä lensi huoneen ikkunaan. Tiedustelin Lecheltä, mitä piti
tehdä. Hän tuli, käski sulkemaan ikkunaluukut, niin että tulisi pimeä ja
kylmä ja mehiläiset pakotettaisiin uudelleen menemään horroksiin --."
Kalmin selittely jatkuu ja päättyy toivomukseen saada vielä kerran yksi
mehiläispesä Turkuun.1 

Kului viisi kesää, ennen kuin Kalmin ja Mennanderin kirjeen
vaihdossa mehiläiset jälleen tulivat esiin. Ilmeisesti asia oli kuitenkin 
pitkin aikaa ollut vireillä, koska loppuvuodesta 1765 Kalm kolme kertaa 
kirjeissään muistutti odottavaan sävyyn valtiopäivillä olevaa piispaa 
mehiläisten lähettämisestä.2 Marraskuun kirjeessä hän jo tosin alis
tuneesti epäilee piispan unohtaneen mehiläiset ja lupaa itse hoitaa niitä 
ehkä saatavia niin hyvin, etteivät ne kuolisi kuten talvella 1761 oli pääs
syt tapahtumaan.3 

Vaikka mehiläisiä ei kuulunutkaan syksyllä 1765 mahdollisesti 
toivoa herättäneistä lupauksista huolimatta, Kalm jatkoi sinnikkäästi 
puhumista pesien tuonnista Ruotsista. Toukokuun 1766 kirjeen lopussa 

1 Kalms brev 4.6.1761, s. 32-34. 
2 Kalms brev 24.9. ja 22.10.1765, s. 108 ja 113. 
3 Kalms brev 29.11.1765, s. 118. 
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hän esitti Mennanderille yksityiskohtaiset toivomukset mehiläisten 
hankinnasta. "Eikö voitaisi tulevana syksynä saada tänne mehiläisyh
teiskunta tai kaksikin. Haluan maksaa toisen kunhan sen vain voisi 
saada. Korkeasti kunnioitettu herra piispa, tehän tunnette valtiopäivä
miehiä, jotka omistavat niitä. Keksinette keinon tilata itsellenne yhden 
ja toisen minulle laskuuni; mitä kauempaa pohjoisesta Ruotsista ne 
ostettaisiin sitä parempi sekä että paikka olisi sellainen, ettei niitä tarvit
sisi kauan kuljettaa kärryillä. Mutta sitten haluaisin tietää, missä he 
pitävät niitä talvella, annetaanko niille runsaasti ruokaa suojasään sat
tuessa. Viime kerralla minä luotin kokonaan Leche-vainajaan; nyt halu
an enemmän luottaa itseeni ja uskon saavani ne onnellisesti menesty
mään, kunhan vain saa ne tänne. "1 

Muuten niin vilkkaassa Kalmin ja Mennanderin kirjeenvaihdossa 
seuraa runsaan kolmen vuoden tauko mehiläisasioissa. Aivan vuoden 
1769 lopulla Kalm viimeisen kerran rohkenee muistuttaa Mennanderia 
mehiläisten hankinnasta luvaten mielellään kustantaa itse yhden pe
sän.2 

Kalmin kirjeenvaihto Mennanderin kanssa jatkui aina hänen 
kuolemaansa saakka eli vuoteen 1779. Kirjeitä on kaikkiaan 32 vuoden 
ajalta. Ne antavat monipuolisen, usein värikkäänkin kuvan niin hänen 
työkentästään kuin myös Turun säätyläisten elämästä. Niiden välityk
sellä Mennander sai Ruotsiin yksityiskohtaista tietoa häntä kiinnostavis
ta tapahtumista Suomessa ja erityisesti Turun asioista. Kirjeissään Kalm 
tekee tarkasti selkoa viljelykokeistaan akatemian puutarhassa. Mennan
derhan toimi Kalmin asiamiehenä Ruotsissa välittäen siementilauksia 
mm. Karl von Linnelle. Myönteiset ja kielteiset tulokset selvitetään
tarkasti, mutta mehiläisten pidosta ja tuonnista vuoden 1761 jälkeen ei
löydy mainintaa. Todennäköisesti niitä ei siis ollut. Kirjeissä on 1770-lu
vun alusta lukien enemmän kirkollisia asioita. Taloudellisten vaikeuksi
en vuoksi Kalm oli näet ottanut jo aikaisemmin papin toimen. Hänen
palkkapitäjänsä oli ensin Piikkiö ja vuodesta 1763 Maaria. Sipsalon
puutarhan hoito ja luonnonhistorian opetus tulivat pahoin laimin lyö
dyiksi ja aiheuttivat aikalaisten purevan arvostelun.3

Miksi Kalm ei saanut mehiläisiä Ruotsista toistuvista pyynnöistä 
huolimatta? Oliko Mennanderin työ valtiopäivillä pappissäädyn puhe
miehenä 1760-70-luvuilla niin aikaa vievä ja vaativa, ettei mehiläisten 
hankintaan enää tarmoa riittänyt? Vai oliko kenties Kalmin monien 
yritysten epäonnistuminen vienyt uskoa hänen tukijoiltaan? 

Kyseisenä aikana Tukholman ympäristössä ja laajemmallakin 
alueella - Linköpingin, Tukholman, Västeråsin ja Upsalan lääneissä -
mehiläishoito oli vielä suurimmalta osalta samalla alkukantaisella tasol-

1 Kalms brev 13.5.1766, s. 140. 

2 Kalms brev 29.12.1769, s. 192. 

3 Hjelt 1911, s. 106; Kerkkonen 1936, s. 286. 
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la kuin Baltiassa. Mehiläisiä pidettiin pölkkypesissä, joiden kuljetus 
maitse oli erittäin vaivalloista ja mehiläisille vaarallista. Siitähän oli 
todisteena Aveniuksen lähettämän pesän kohtalo 1761. Kehittyneempi 
olkipesissä tapahtuva hoito oli kyllä jo alkanut levitä Tanskasta Ruotsin 
eteläisiin osiin 1700-luvun puolivälissä, mutta ei vielä tuolloin yltänyt 
em. alueille, joilta Kalm toivoi saavansa mehiläisiä.1 

5 Haartman ja Hellenius 

Turun akatemian lääketieteen professori Johan Haartman, Suomen 
lääketieteen isä, oli myös kokenut vaikeuksia mehiläisten hankinnassa. 
Alkuvuodesta 1777 hän kirjoitti arkkiatri Abr. Bäckille Tukholmaan 
koettaneensa saada monelle tapaa mehiläispesiä akatemian puutarhaan, 
missä hän viljeli lääkekasveja. Monet yritykset olivat kuitenkin epäon
nistuneet. Kirjoittaessaan seuraavan vuoden keväällä Bäckille suojattinsa 
lääketieteen lisensiaatti KN. Helleniuksen puolesta Haartman totesi, 
että tämä omaa erinomaisen taidon mehiläishoidossa ja meidän on 
häntä kiittäminen ensimmäisestä mehiläispesästä, joka on nyt Turun 
läänissä.2 Haartmanin rakkaus mehiläisiin ei sammunut omiin epäon
nistuneisiin yrityksiin. Hän iloitsi Helleniuksen onnistuneesta mehiläis
ten tuonnista ja muisti testamentissaan sellaisia nuoria miehiä, jotka 
tahtoivat oppia akatemian puutarhassa puutarhan- ja mehiläishoitoa.3 

Luonnontutkija Karl Niklas Hellenius (1745-1820) valmistui 
maisteriksi Turussa 1769 ja opiskeli Upsalassa vuodesta 1774 mm. 
Linnen johdolla sekä väitteli siellä lääketieteen tohtorin arvoa varten. 
Upsalan kaudella hän ilmeisesti tutustui mehiläisiin ja niiden hoitoon. 
Suomeen tuliaisina hänellä oli mehiläisyhteiskunta. V. 1778 hänet valit
tiin Turun akatemian kasvitieteen demonstraattoriksi ja kaksi vuotta 
myöhemmin kasvitieteen laitoksen esimieheksi, jolloin hän sai myös 
professorin arvon. Hän ansioitui erityisesti akatemian rappeutuneen 
kasvitieteellisen puutarhan kunnostamisessa ja julkaisi tieteen alalta 
tutkimuksia, jotka herättivät huomiota myös Ruotsissa. V. 1793 Hel
lenius nimitettiin luonnonhistorian ja taloustieteen vakinaiseksi profes
soriksi. Ansioistaan hänet aateloitiin nimellä von Hellens.4 

Helleniuksen todennäköisesti kesällä 1777 Turkuun tuoma mehi
läisyhteiskunta oli olkipesässä ja se edusti siis jo kehittyneempää hoito
astetta. Haartman käytti kirjeissään 1770-luvulla termiä bikupa, kuten 

1 Sandklef 1937, s. 66-69. 

2 Hjelt 1911, s. 106 ja 109. 

3 Joh. Haartmanin testamentti 6.12.1786. HYA. 

4 Suomen elämäkerrasto 1955. Tietosanakirja 1911. 
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Winterkin kuvatessaan akatemian puutarhan ja Ruissalon mehiläistar
hoja 1790-luvulla. Ruotsin bikupa tarkoitti olkipesää. Turun akatemian 
kasvitieteellisessä puutarhassa sai näin alkunsa suomalainen mehiläis
kanta. Kahden vuosikymmenen aikana tuo Helleniuksen tuoma yhteis
kunta ja sen antamat parvet eivät kovin runsaasti lisääntyneet, sillä 
kamarineuvos A.J. Winterin mukaan v. 1798 Turun akatemian puutar
hassa ja Ruissalon Kuninkaan latokartanossa oli vain muutamia pesiä. 
Ne olivat kuitenkin todistaneet mehiläisten menestymisen mahdollisuu
det täällä. Näiden joukosta Winter oli hankkinut yhden pesän, ja siitä 
sai alkunsa hänen elinikäinen mehiläisharrastuksensa. Winteristä tuli 
Suomen mehiläishoidon perustan laskija.1 

1 Winter 1818, s. 1 ja 5. 



III MEHILÄISHOIDON ALOITTAMINEN 

1 Suomen Talousseuran perustaminen 

Hyödyn aikakauden henkisten ja taloudellisten harrastusten keskuksena 
Suomessa oli maamme silloinen pääkaupunki Turku. Akatemian profes
sorien ja maan korkeimpien virkamiesten piirissä toimineen Aurora
seuran jälkisatona syntyi v. 1797 Suomen Talousseura. Herätteen antaja
na lienee ollut lähinnä emämaassa 1767 perustettu Patriotiska Sällska
pet, jonka toiminta periaatteessa käsitti myös Suomen, mutta käytän
nössä rajoittui kuitenkin varsinaisesti Ruotsiin. Vaikutteita oli saatu 
myös eri lääneihin perustetuista talousseuroista. Esikuvina vaikuttivat 
myös Kgl danske Landhusholdinsselskab ja The Board of Agriculture 
Englannista.1 

Seuran onnistui saada jäsenikseen joukko akatemian professoreja 
ja eri hallinnon alojen johtavia virkamiehiä sekä talouselämän keskeisiä 
vaikuttajia. Merkittävä sija oli piispoilla. Turun piispa Jacob Gadolin 
vaikutti innostavasti varsinkin papistoon. Seuran informaatio maan eri 
puolille toimitettiin sekä hänen että hänen lähimmän seuraajansa aikana 
yhdessä tuomiokapitulien kiertokirjeiden kanssa. Parhaana avustajanaan 
seuralla olikin maakunnissa papisto, joka myös omilla virkatiloillaan, 
pappiloissa, voi ottaa käytäntöön uusia viljelyskasveja sekä maata
loudellisia menetelmiä.2 

Talousseuran toiminta-alueena oli koko Suomi. Maan talonpoi-

1 Andersson 1950, s. 406; Cygnaeus 1897, s. 117-118. Sandström 1947, s. 9-10. 

2 Cygnaeus 1897, s. 107 ja 114-116. 
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kaisväestön henkisen ja aineellisen vaurauden kohottamiseksi jaettiin 
uusia maataloudellisia tietoja ja taitoja kirjasten ja palkintojen avulla. 
Varsinkin pellavan, perunan ja kylvöheinän viljelyn sekä lampaanhoi
don edistämiseksi seura työskenteli innokkaasti. Maatalouden sivuelin
keinojen kehittämisohjelmaan otettiin myös mehiläishoito. Sen aloittami
sen mahdollistivat useat samanaikaiset ja -suuntaiset tekijät. Hyödyn
ajan taloudellinen ja luonnontieteellinen harrastus oli kohdistunut kaik
keen, minkä uskottiin koituvan maan onneksi ja menestykseksi. Näin 
oli muodostunut suotuisa ilmapiiri aivan uudenlaistenkin taloudellisten 
yritysten aloittamiseen ja kokeiluun. Mehiläishoitokin oli joutunut huo
mion kohteeksi. Mutta ensiyritykset 1700-luvun puolivälissä olivat epä
onnistuneet, koska Virosta tuoduissa pölkkypesissä mehiläiset eivät 
kestäneet Suomen kylmää ja pitkää talvea. Suomen Talousseuran käyn
nistäessä mehiläisten tuonnin 1800-luvun alkuvuosina Ruotsista siellä 
oli jo Baltiaa aikaisemmin siirrytty kehittyneempiin olkipesiin.1 Niissä 
mehiläisten talvehtiminen oli varmempaa ja kuljetus helpompaa sekä 
turvallisempaa. 

Mehiläishoidon aloittamiselle antoi sysäyksen sokerin puute. 
Ranskan vallankumoussotien johdosta 1790-luvulla poliittinen tilanne 
oli kokenut Euroopan mantereella ja Pohjolassakin monia ja usein äk
kiarvaamattomia muutoksia. Niiden seurauksena ulkomaankauppa 
vaikeutui. Siirtomaatavaroista tuli puute, monet niistä loppuivat koko
naan ja hinnat kohosivat mielikuvituksellisen korkeiksi.2 Ratkaiseva 
tekijä oli kuitenkin Suomen Talousseuran perustaminen juuri samaan 
aikaan ja mehiläishoidon ottaminen tämän kokoonpanoltaan maan 
arvovaltaisimman järjestön ohjelmaan. 

2 Memoriaali t 

Seuran toiminnan käynnistyessä se sai heti jäsenten toimittamia maan 
talouselämän kehittämiseen tarkoitettuja memoriaaleja. Ulkomaisten 
esikuvien mukaan pantiin toimeen myös kilpakirjoituksia. Ensimmäisen 
mehiläishoitoa käsittelevän muistion toimitti seuralle kesän 1798 alussa 
Porin piirilääkäri Bengt Bjömlund. 

Björnlund itse ei todennäköisesti ollut mehiläishoitaja. Koska 
hän oli kotoisin Etelä-Ruotsista, missä oli viettänyt lapsuutensa sekä 
koulu- ja opintovuotensa, hänellä oli ollut todennäköisesti tilaisuus 
tutustua paikalliseen mehiläishoitoon. Pohjois-Saksassa sotilaslääkärinä 
toimiessaan hän ilmeisesti sai myös siellä tuntumaa mehiläisiin. Björn-

1 Sandklef-1937, s. 66-69 ja 98. 

2 Friedell II 1950, s. 567-568. 
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lundin laaja muistio mehiläishoidon mahdollisuuksista Suomessa välit
tää meille kuvan asiantuntijasta. Esityksessään hän torjuu ennakkoluu
lot ilmanalan sopimattomuudesta ja toteaa mehiläisiä hoidettavan Ruot
sissa Suomea vastaavissa maantieteellisissä ja ilmastollisissa oloissa. 
Meidän kylmät talvemme ovat päinvastoin hänen käsityksensä mukaan 
edullisempia mehiläisten talvehtimiselle kuin lauhempien seutujen 
vaihtelevat talvisäät. Suomessa on runsas mesikasvilajisto, joka takaa 
hyvän sadon varhaisesta keväästä syksyyn saakka. Muistion mesi- ja 
siitepölykasvien esittely on lähes täydellinen. Esityksessään Bjömlund 
viittaa aikaisempiin hoitoyrityksiin Uudellamaalla sekä Turussa pa
raikaa tapahtuvaan mehiläisten pitoon. Taloudellisesti mehiläishoito on 
hänen näkemyksensä mukaan tuottoisaa. Mikään muu karja ei niin 
vähällä vaivalla anna omistajalleen niin suurta tuloa kuin mehiläiset. 
Kannattavuudesta puhuessaan Bjömlund viittaa alan hyvään tuottoon 
ulkomailla. Lopuksi hän toteaa tämän toimen vaativan niin paljon tietoa 
ja taitoa, ettei rahvaan aluksi kannata tähän käyttää aikaansa. Halukkai
den säätyläisten on ensin tutustuttava alaan ja hankittava kokemusta. 
Sen jälkeen rahvaskin voisi osallistua. Mehiläishoidon edistämiseksi 
Bjömlund esittää harkittavaksi yhtiön perustamista jonkun taitavan 
mehiläismiehen johdolla. 

Björnlundin laaja muistio käsitteli mehiläishoidon lisäksi myös 
peltojen aitausta ja vuoroviljelyä sekä niittyjen hoitoa. Porin piirilääkä
rin näyttävällä kirjallisella esiintymisellä oli merkitystä lähinnä mielialo
jen muokkaajana uutuuksien kuten mehiläishoidon tutuksi tekemisessä 
ja hyväksymisessä. Hänen aktiivinen toimintansa suuntautui varsinai
sesti omaa ammattia lähellä oleviin terveydenhoitoa koskeviin asioihin 
kuten terveyslähteiden avaamiseen Porissa ja Kangasalla ja apteekin pe
rustamiseen Porissa. Bengt Bjömlund kuului Suomen ensimmäiseen 
piirilääkärisukupolveen ja oli ensimmäinen tieteellisesti sivistynyt lääkä
ri Porissa. Perusteellisten ammattitietojensa ansiosta hän tuli maamme 
järkiperäisen lääkintätaidon uranaukaisijaksi.1 

Talousseuran piirissä oli siis mieliä jo kypsytelty mehiläishoidon 
aloittamiselle. Tarvittiin vain toteuttaja. Sellaiseksi tuli seuran perusta
jiin kuuluva kamarineuvos A.J. Winter, terävänäköinen ja monipuolinen 
käytännön talousmies. Hän itse oli jo v. 1798 aloittanut mehiläishoidon 
ja saanut yrityksestä myönteisen käsityksen.2 Winter toimi alkuvuosina 
seuran tärkeimmissä luottamustehtävissä mm. rahastonhoitajana, kes
keisissä valiokunnissa jäsenenä tai puheenjohtajana ja vuorollaan myös 
seuran puheenjohtajana. Hänen aloitteestaan otettiin seuran ohjelmaan 
perunanviljelyn edistäminen ja mehiläishoidon aloittaminen. Kumman
kin yrityksen seuraaminen ja käytännön toteuttaminen uskottiin Winte-

1 

2 

Några anmärkningar i landthushållnin�en af B. Björnlund. STSA D IV 4, s. 
51-52. Sacklen 1823, Björnlund Bengt; Tietosanakirja I 1909. 
Winter 1818, s. 5. 
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rin toimeksi.1 Lukuisat olivat ne memoriaalit, joissa hän pohti maamme 
talouselämän ja terveydellisten olojen kehittämistä. Yksi näistä muisti
oista oli kesäkuussa 1799 seuralle jätetty esitys mehiläishoidon aloitta
misesta.2 

Amdt Johan Winter syntyi 1744 Helsingin pitäjässä pitäjänapu
laisen poikana ja kuoli Kaarinassa 1819. Hän tuli ylioppilaaksi 1766, 
lääninkonttoristiksi Helsinkiin 1767 sekä vt. lääninkamreeriksi Turkuun 
1773. Vuosina 1799-1811 hän oli Suomen koskenperkausjohtokunnan 
toimelias jäsen ja nimitettiin 1812 hallituskonseljin kamaritoimituskun
nan päälliköksi, mutta ei ottanut tointa vastaan. Hän oli innokas käy
tännön maanviljelijä ja omisti mm. Ispoisten kartanon Kaarinassa. Win
terillä oli aikalaisiaan laajempi taloudellinen näkemys Suomen talous
elämän takapajuisuudesta ja hän teki perustellun esityksen vanhentu
neen talouselämää kahlehtivan lainsäädännön uudistamisesta.3 Kielitai
toisena hän seurasi pohjoismaiden ja Saksan talousalan julkaisuja, mm. 
mehiläishoidon alalta. 

Mehiläismuistiossaan Winter viittaa vallitsevaan sokerin puut
teeseen ja sen kohtuuttomaan hintaan. Sokerin kulutuksen hän mainit
see maksavan valtiolle vuosittain 20 tynnyriä kultaa. Talvella 1798-99 oli 
Venäjältä tuotu suuria eriä hunajaa sokerin puutteen lievittämiseksi, 
mutta jatkossa senkin saanti oli jo epävarmaa. Muistion mukaan hunaja 
on alkanut maistua Turun rouville, mutta miten se maistuisikaan pa
remmalta omista pesistä saatuna. Winterin käsityksen mukaan mehiläi
set menestyvät täällä yhtä hyvin kuin Ruotsissa ja Venäjällä. Sen todis
taa edellinen poikkeuksellisen kova ja pitkä pakkastalvi, jonka aikana 
Turun seudun mehiläisyhteiskunnat talvehtivat hyvin ulkona.4 Sään 
suhteen on siis ennakkoluulot murrettu. Esityksessä viitataan Bjömlun
din aloitteeseen ja todetaan, ettei mitään ole tapahtunut asian hyväksi. 
Koska pesien tuonti tänne ylittää yksityisten kansalaisten mahdollisuu
det, on seuran hoidettava asia. Tästä syystä Winter esitti harkittavaksi, 
että seura hankkisi kustannuksellaan Liivinmaalta tai Ruotsista ensi 
syksynä 100 tai ainakin 50 mehiläisyhteiskuntaa ja sen jälkeen jättäisi ne 
niille seuran jäsenille tai muille, jotka sitoutuvat huoltamaan niitä ja 
hoitamaan sitä vastaan, että ensimmäinen parvi, jonka joka pesä antaa, 
kuuluu seuralle, joka sen myy ja siten maksaa kustannukset. Vanha 
pesä kuuluisi sille, joka on sen hoitoon ottanut. Jos hän sallii sen kuolla, 
ennen kuin se on antanut yhtään parvea, on hänen korvattava kustan
nukset. 

1 Cygnaeus 1897, s. 145-146. 
2 A.J. Winterin memoriaali 1.6.1799. STSA D IV 4. s. 75-76. 
3 Cygnaeus 1897, s. 214, 230-231 ja 235. 
4 Turun tienoilla oli ioulukuun 1798 puolivälistä alkaen kova talvi. Kuukau

den keskilämpö oh -6,63°. Tammik:uu oli taas leuto, mutta helmikuu oli 
poikkeuksellisen kylmä, keskilämpö -20,3°. Kuukauden puolivälissä olivat 
huiput -35° ja -38° neljänä päivänä. Maaliskuun keskilämpö oli -8,81°. Sarja 
Säähavainnot ja elinkeinokertomukset 1748-1843. ILA. 
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Jo kuukauden kuluttua asiaa käsiteltiin valmisteluvaliokunnassa, johon 
myös Winter kuului. Aloite näytti siis lähtevän nopeasti liikkeelle. Seu
ran toimesta päätettiin tiedustella mehiläisiä Ruotsista Tukholman, 
Strengnäsin ja Kalmarin alueilta. Jos halukkaita yrittäjiä ilmaantuu, 
tehtäisiin ennakkovarausten mukaan mahdollisimman suuri yhteisti
laus. Keskusteltuaan yhteiskuntien hankinnasta valmisteluvaliokunta 
totesi, että tätä hyödyllistä yritystä voitaisiin paremmin edistää yksityis
ten kuin seuran toimesta.1 Todennäköisesti seuran vähiä varoja ei siis 
haluttu sitoa näin epävarmaan yritykseen. Mehiläisten hankinnasta 
ilmoitettiin myös Åbo Tidningarissa. Mehiläishoitajiksi halukkaita pyy
dettiin siinä ilmoittautumaan seuraan tai sen sihteerille laamanni Wibe
liukselle. Samalla kerrottiin edelliseen ankaraan talveen viitaten mehi
läisten menestyvän Suomessa yhtä hyvin kuin Etelä-Ruotissa. Mehiläisiä 
luvattiin tiedustella Ruotsista ja Liivinmaalta. Yhteiskunnan arveltiin 
tulevan maksamaan noin kahdeksan riikintaalaria.2 

Mehiläisten hankintavalmistelut, ostotiedustelut Ruotsista, lai
vauksen järjestäminen ja tilausten vahvistaminen veivät ennakoitua 
enemmän aikaa. Vasta seuraavan vuoden lokakuussa seura voi tehdä 
lopullisen päätöksen mehiläisten hankinnasta. Sitovia tilauksia oli kerty
nyt 24 kpl. Seuran asiamies Tukholmassa johtaja Ackerman toimitti 
Ulriksdalista Tukholman liepeiltä myöhäissyksyllä 1800 Turkuun 18 
parvea. Ne menestyivät seuraavana kesänä erittäin hyvin ja innostivat 
siten lisähankintoihin.3 

Mehiläishoidon alettua onnistuneesti tuontiponnistuksia jatket
tiin seuran toimesta ainakin vuoteen 1806 saakka. Hankinta-asiamiehe
nä Ruotsissa toimivat johtaja Ackerman, kansliakollegion suomen kielen 
kääntäjä H.R. Gummer, maisteri, dosentti Sahlberg ja kamreeri Brogren. 
Mehiläisten tilaajia olivat seuran jäsenet. Rahvaan miehiä ei vielä hou
kuteltu tähän riskialttiiseen yritykseen. 

Vuonna 1801 tilattiin Ruotsista 12 pesää, mutta monien vaikeuk
sien jälkeen saatiin vain neljä. Yhteiskuntien hinnat olivat nousseet, 
samoin kuljetuskustannukset. Pesien hinnaksi Turussa tuli lopullisesti 
15 riikintaalaria 6 killinkiä. Nämä pesät ottivat itselleen professorit Joh. 
Gadolin ja Josef Pipping.4

1 STS:n valmist.-valiokunnan ptk 1.7.1799, § 6. 

2 Abo Tidningar 30/1799. - V. 1800 Turun ja Porin läänissä oli rukiin verohin
ta seitsemän riikintaalaria tynnyriltä. Samalla alueella samaan aikaan lypsy
lehmän hinta oli 5-6 riikintaalaria. - Suomen taloushistoria 3, s. 43; Koski
mies 1956, s. 18. 

3 STS:n hallituksen ptk 1.10.1800, § 14. 

4 STS:n hallituksen ptk 1.10.1800, § 14; 1.9.1801, § 7 ja 1.10.1801, § 2. 
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Seuraavana vuonna mehiläisten hankinta käynnistettiin jo hyvis
sä ajoin H. G. Porthanin toimesta. Huhtikuun kokouksessa tehtiin ti
lauspäätös, josta ilmoitettiin Åbo Tidningarissa ja halukkaita pyydettiin 
ilmoittautumaan seuran sihteerille.1 Nyt tilaajiksi ilmoittautui jo tavalli
sia Turun porvareita. Kaikkiaan toivottiin saatavan 13 pesää.2 Seuran ja 
Gummerin kirjeenvaihdolla vahvistettiin tilaus. Kuljetuskustannusta, 
kahta riikintaalaria pesältä, pidettiin liian kalliina ja sen tähden päätet
tiin sopia määrätystä palkkiosta jonkun täältä tulevana syksynä Tukhol
maan menevän laivurin kanssa, joka tuo sitten pesät paluukyydissä.3

Luvatuista 13 pesästä saatiin kuitenkin lopuksi vain seitsemän. Myö
häissyksyllä kuljetus tuli kuitenkin ennakoitua kalliimmaksi. Niinpä 
yhteiskunnan hinnaksi Turussa tuli 15 riikintaalaria 15 killinkiä. Åbo 
Tidningarissa päätettiin ilmoittaa, ettei ostajia tällä kertaa voitu parem
min palvella ja pesät he saavat siinä järjestyksessä kuin hakevat.4 Näi
hin mehiläisyhteiskuntiin jouduttiin palaamaan vielä maaliskuun 1803 
kokouksessa, jossa seuran rahastonhoitaja Josef Pipping ilmoitti viime 
syksynä tuoduista seitsemästä pesästä olevan vielä hänen luonaan hake
matta kolme, lehti-ilmoituksista huolimatta. Pesät päätettiin antaa niille, 
jotka ne vain hakevat, olivatpa tilaajia tai eivät. Seura ei tahdo kauem
min niitä pitää niihin sijoitettujen varojen vuoksi. Rahastonhoitaja saa 
myydä ne sillä hinnalla, minkä seura on maksanut.5

Vuosina 1803-04 seuran pöytäkirjat vaikenevat mehiläisistä. 
Tuolloin ei ilmeisesti ollut yhteiskuntien tuontia Ruotsista. Oliko mah
dollisesti myöhäissyksyn 1802 tuontierän huono menekki sitovista ti
lauksista huolimatta laskenut innostusta. Ainoa maininta aihepiiristä 
tuolta ajalta on Itä-Göötanmaalta tullut tyhjä pesä, joka sijoitettiin seu
ran mallihuoneeseen.6

Vuosina 1800-02 tuodut 29 yhteiskuntaa olivat jo muutaman 
vuoden lisääntyneet parveilemalla ja tuottaneet hyvin hunajaa. Niinpä 
v. 1805 ilmoitettiinkin maassa olevan jo yli 100 pesää. "Vaan kun tarve
oli suurempi kuin tarjoumus, kävi jälleen tarpeelliseksi tuoda pesiä
Ruotsista."7 Hoidon menestyminen ja jatkuva sokerin puute lisäsivät
mielenkiintoa mehiläisten pitoon. Monet säätyläiset katsoivat myös
isänmaalliseksi velvollisuudeksi tämän uuden maatalouden sivuelin
keinon edistämisen. Näin totesi mm. Halikosta Wuorentaan kartanon
August Filip Armfelt tiedustellessaan syksyllä 1805 Winteriltä kahta

1 Abo Tidningar 27 /1802; STS:n hallituksen ptk 1.4.1802, § 6. 

2 STS:n hallituksen ptk 1.5.1802, § 10. 

3 STS:n hallituksen ptk 1.7.1802, § 12. 

4 STS:n hallituksen ptk 1.11.1802, § 13. 

5 STS:n hallituksen ptk 1.3.1803, § 6. 

6 STS:n hallituksen ptk 1.4.1804, § 7. 

7 Cygnaeus 1897, s. 266. 
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mehiläispesää.1 Niinpä syksyllä 1805 käynnistettiinkin jälleen yhteis
kuntien hankinta. Myöhäisen vuodenajan vuoksi tiedustelut Tukhol
maan eivät olleet lupaavia. Seuran asiamiehelle maisteri Sahlbergille 
annettiin valtuudet ostaa seuran laskuun niin monta pesää kuin voi 
saada.2 

- Uudellamaalla eräät maanviljelijät olivat myös kiinnostuneita 
saamaan mehiläisiä seuran välityksellä Ruotsista ja olivat ilmoittautu
neet sihteerille. Heitä seura kehotti hankkimaan mehiläisiä suoraan 
Tallinnasta. Näin he Suomenlahden yli voisivat saada yhteiskuntia 
paljon vaivattomammin eikä vaikea kuljetus maanteitse Turusta Uudel
lemaalle rasittaisi mehiläisiä.3 Lähteiden puuttuessa ei ole tietoa, johti
ko syksyn 1805 tilaus mehiläisten tuontiin Ruotsista. 

Mehiläishoidon alkuvaiheen tavoitteista jouduttiin tinkimään 
paljon, sadan yhteiskunnan sijasta oli tyydyttävä vajaaseen kolmannek
seen. Yhtenä esteenä pesien hankinnalle oli käteisvarojen puute. Mehi
läisistä oli suoritettava maksu ennakkoon käteisenä. Tilanteen helpotta
miseksi seuran rahastonhoitaja Pipping teki kesällä 1806 kirjallisen esi
tyksen, että seura pyytäisi kuninkaalta lupaa käyttää osan perunamää
rärahoista mehiläishoidon edistämiseen. Perunanviljelyn katsottiin jo 
siinä määrin edistyneen Suomessa, että voitaisiin harkita sen määrära
hojen siirtoa tälle uudelle maatalouden sivuelinkeinolle. Valmisteluva
liokunta hyväksyi esityksen. Kuitenkin samana kesänä maata kohdan
neen kadon vuoksi seura ei katsonut asialliseksi määrärahan siir
toesitystä, vaan asia jäi sikseen.4 Mehiläisten saantia vaikeutti todennä
köisesti myös sama sokerin puute Ruotsissa kuin Suomessa. Siellä luon
nollisesti pyrittiin myös laajentamaan hunajan tuotantoa, ja sen vuoksi 
yhteiskuntia ei liiennyt enempää vientiin. Tukholman ympäristö, mistä 
mehiläisiä hankittiin, oli tuolloin 1800-luvun alkuvuosina uuden kehit
tyneemmän olkipesän ja tehokkaamman mehiläishoidon leviämisaluet
ta.5 

Tuntematonta on, tuottiko tulosta seuran kehotus Uudenmaan 
maanviljelijöille hankkia mehiläisiä suoraan Tallinnasta. Mehiläisten 
kotiuduttua Suomeen tuntuisi luonnolliselta, että tuontia olisi harkittu 
myös Suomenlahden yli. Baltiassa tuolloin mehiläishoito oli tosin vielä 
alkukantaisella metsä- ja pölkkypesätasolla. Raskaiden pesien kuljetus 
oli hankalaa, ja mehiläisyhteiskunta helposti kärsi vaurioita siirroissa ja 
kuljetuksessa, ja lisäksi yhteiskunnan talvehtiminen pölkkypesässä Suo
menlahden pohjoispuolella oli kyseenalaista. Fagervikin kartanon ja 
piispa Mennanderin mehiläisten tuontiyrityksethän olivat epäonnistu
neet. 

1 Armfeltin kirje 5.9.1805 Winterille. Winterin kirjekokoelma TMM. 

2 STS:n hallituksen ptk 15.10.1805 § 1. 

3 Abo Tidningar 26/1806. 

4 Cygnaeus 1897, s. 241. 

5 Sandklef 1937, s. 91 ja 98. 
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Vaikka seuran edistysmielisillä ja valistuneilla jäsenillä oli vilpi
tön halu ja into maamme elinkeinojen monipuolistamiseen ja siten ta
loudellisten olojen kehittämiseen, niin kuitenkin luonnonvaraisten ja 
aikaisemmin täysin tuntemattomien hyönteisten ottaminen kalliilla 
hinnalla oli monelle ilmeisesti liian epävarma yritys. Tähän viittaavat 
mm. kevään 1803 lunastamattomat yhteiskunnat ennakkotilauksesta ja
-sitoumuksesta huolimatta.1 

4 Mehiläishoidon tila ja levinneisyys 1810-luvulla 

Sotavuodet 1808-09 olivat koitua kohtalokkaiksi alkuun päässeelle mehi
läishoidolle. Mehiläisiähän olivat ottaneet hoitoon seuran jäsenet, sääty
läiset. Heistä monet sodan aikana poistuivat kotiseudultaan ja pesät 
jäivät siis oman onnensa varaan. Niinpä esim. Ispoisten kartanon tar
hassa oli v. 1810 vain yksi ainoa elossa oleva yhteiskunta. Melkoinen 
määrä pesiä oli menehtynyt hoidon puutteessa.2 Vaikeasta ajasta huoli
matta osa Suomeen kotiutuneista ja täällä lisääntyneistä yhteiskunnista 
oli säilynyt sota-ajan yli. 

Talousseuran marraskuun kokouksessa 1809 tarkasteltiin mehi
läishoidon tilaa maassa. Sen todettiin olleen jo useamman vuoden työn 
kohteena ja jäsenten harjoittaneen sitä. Mehiläisiä oli vuosien kuluessa 
siirretty useille paikkakunnille, jopa rahvaan keskuuteen. Winterin aloit
teesta päätettiin koota mehiläishoitajilta tiedot heidän hoitokokemuksis
taan. Seuran sihteeri valtuutettiin hankkimaan selonteot hoidon menes
tymisestä ja satotuloksista.3 Kenties jo tällöin Winter lupautui kokoa
maan hoitokokemukset ja toimittamaan ne kirjallisessa asussa kaikkien 
hyödyksi. 

Talousseuran toiminta oli aktiivisten alkuvuosien jälkeen muut
tunut vähin erin sihteerikeskeiseksi. Puheenjohtajat vaihtuivat sääntöjen 
mukaan puolivuosittain ja valiokuntien kokoonpano vaihteli suuresti. 
Tämä haittasi töiden pitkäjänteistä suunnittelua ja hoitoa. Alkuvaiheen 
jälkeen monet keskeiset aktiivisesti toimineet, aloitteensa ja tarmonsa 
purkaneet jäsenet olivat jääneet syrjään. Tässä seuran toimintavaiheessa 
valittiin sihteeriksi professori Fr. W. Radlof.4 Kahdeksan toimintavuo
tensa aikana hän löi tehtävänsä täysin laimin, ja siksi seuran toiminta 
lamaantui. Myös Suomen aseman poliittinen muutos toi tiettyä epävar
muutta seuran toimintaan, kunnes olot alkoivat vakiintua. Winterin 

1 STS:n hallituksen ptk 1.3.1803, § 6. 

2 Winter 1818, s. 5. 

3 STS:n hallituksen ptk 1.11.1809, § 9; Cygnaeus 1897, s. 266. 

4 Fr.W. Radlof Talousseuran sihteerinä 1805-1813. Cygnaeus 1897, s. 476-477. 
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mehiläishoidon selvitysaloite jäi myös kuten monet suuremmatkin asiat 
hoitamatta.1 Vasta seuraavan, toimissaan vireän ja aloiterikkaan sihtee
rin Carl Christian Böckerin toimesta käynnistettiin mehiläishoidon tilan 
selvitys v. 1817.2

Maaliskuussa 1817 lähetettyyn tiedusteluun mehiläishoidon 
tilasta ja menestymisestä seuran sihteeri sai yhdeksän vastausta. Niistä 
ilmenee mehiläishoidon silloinen alue, joka käsitti varsinaisesti Turun ja 
sen lähiympäristön. Kaarinan, Halikon, Sauvan ja Paimion alueilla sijait
sivat useimmat mehiläistarhat. Pesien yhteismäärä ilmoituksissa oli noin 
80 yhteiskuntaa. Eri lähteistä tunnistettavia mehiläishoitajia olivat mm. 
arkkipiispa Jacob Tengström, Turun akatemian professorit Johan Gado
lin ja Josef Pipping, merkittävien Turun ympäristön kartanoiden omis
tajat kuten Armfeltit Åminnessa, Wiurilassa ja Vuorentaassa, A.J. Win
ter Kaarinan Ispoisissa ja aikaisemmin kreivi Adlercreutz Kiialassa 
Porvoon lähellä sekä kirkkoherrat Ignatius Halikossa, Frosterus Ilma
joella ja Tolpo Sauvossa. Nämä säätyläiset ja monet tässä mainitsemat
tomat katsoivat isänmaalliseksi velvollisuudeksi mehiläishoidon edis
tämisen maatalouden sivuelinkeinona eikä vain sokeripulan helpottaja
na. 

Mehiläishoidon itäisintä aluetta oli Halikko. Kirkkoherra Igna
tiuksen ilmoituksen mukaan pitäjän mehiläistarhat sijaitsivat pääasiassa 
Åminnen ja Wiurilan kartanoissa, missä harrastus oli alkanut noin 10 
vuotta sitten. August Filip Armfeltin, kuulun Kustaa Mauritzin veljen, 
mehiläistiedustelu Winteriltä syksyllä 1805 oli siis johtanut tulokseen.3 

Kaikkiaan Halikossa oli tuolloin 23 yhteiskuntaa. Itsekin mehiläishoita
jana Ignatius kykenee antamaan asiallisen kuvauksen tuolloisen hoidon 
tilasta. Alkuun hän toteaa, ettei mehiläishoitoa näillä main ole erikoi
semmin harrastettu, mutta "nyt siinä on tehty yrityksiä, joissa ainakin 
joiltakin osin on onnistuttu. Wiurilassa on parhaiten menestytty. Ovat 
saaneet jopa 20 naulaa hunajaa yhdestä pesästä.4 Viime aikojen epäta
vallisen sateiset syksymme ovat syypäitä, että useita pesiä on menetetty 
homeen vuoksi ja tavattoman kylmät keväät jälkitalvineen ovat taas 
myötävaikuttaneet että osa heikompia yhteiskuntia on kuollut ruoan 
puutteeseen. Muutaman kerran on myös parveiluaikaan menetetty koko 
parvi. Kuitenkin toivotaan, että tätä lajissaan tärkeää talouden haaraa 
täällä enemmän autetaan. Mitä enemmän asianomaiset oppivat työsken
telemään mehiläisten parissa, sitä paremmin täällä kasvavat kukkarik-

, kaat niityt tarjoavat maamiehille tilaisuuden mehiläishoitoon."5 

Alkuinnostuksen aikana mehiläisiä oli kyllä tuotu kauemmak-

1 Cygnaeus 1897, s. 292-295. 

2 Vastauskirjeet Böckerin tiedusteluun. STSA XXIII 6. 

3 Armfeltin kirje Winterille. 
4 Naula n. 425 g. 

5 Ignatiuksen kirje. STSA D XXIII 6. 
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sikin, mutta yrityksillä ei ollut menestystä puuttuvan hoitotaidon vuok
si. Porvoon tuomiokapitulin asessori Johan Borgström ilmoitti vastaus
kirjeessään mehiläishoidon sillä alueella päättyneen. "Viimeinen, joka 
sitä täällä harrasti, oli edesmennyt hänen ylhäisyytensä kreivi Adlerc
reutz. Hän piti mehiläisiä Kiialan tilallaan, joka on 1/4 peninkulman 
päässä Porvoon kaupungista. Kreivi oli tuottanut mehiläisiä osin Ruot
sista, osin muilta seuduilta, mutta kaikki hänen vaivannäkönsä on siinä 
suhteessa ollut turhaa. Tilan nykyisellä omistajalla kauppias Linderth'llä 
ei ole mehiläisiä.1 Kiiala oli siirtynyt v. 1814 Adlercreutzilta Lindert
hille.2 

Sihteerin saamista vastauksista oli mielenkiintoisin ja antaisin 
Johan Gadolinin kirje. Tammikuussa 1817 hän oli siirtänyt kuusi yhteis
kuntaa Turusta Vihtiin hiljan ostamalleen Olkkalan tilalle. Kirjeessään 
hän antaa yksityiskohtaisen kuvauksen mehiläisten talveuttamisesta, 
hätäruokinnasta ja parveilusta. Kesän 1817 hoitotoimenpiteistä on pesä
kohtainen kirjanpito. Turussa Gadolin oli talveuttanut pesät ulkona, jol
loin niille oli asetettu sadesuojaksi olkihatut. Lentoaukot oli pidetty 
auki, mikä luonnollisesti edisti ilmanvaihtoa ja esti pesien homehtumis
ta. Gadolin ei suositellut pesien vientiä talveksi mihinkään suojahuonee
seen, vaan kehotti välttämään kaikkea liioittelua ja monimutkaisia hoi
totoimenpiteitä. Mehiläisten talvehtiminen ulkona oli onnistunut hyvin. 
Parveilukauden jälkeen Olkkalassa oli heinäkuussa jo 15 pesää. - "Jos 
jatko on yhtä onnellista kuin alku, niin minä toivon, että muutaman 
vuoden sisällä voimme laajentaa mehiläishoitoa tällä seudulla, missä se 
on ollut tähän saakka tuntematon." Hoitoterveisensä hän pyytää sihtee
riä välittämään mehiläisystävilleen piispa Tengströmille ja kamarineu
vos Winterille.3 

Pohjanmaalle tuotiin ensimmäiset mehiläiset talvella 1815. Ilma
joen rovasti Frosterus oli ostanut Turusta kaksi pesää, jotka sinne kulje
tettiin maanteitse. Toinen yhteiskunta nähtävästi vahingoittui matkalla 
eikä antanut parvea kesällä ja kuoli seuraavana talvena. Toinen pesä 
antoi parven. Seuraavana kesänä antoi uusi vuoden 1815 pesä kaksi 
parvea, jotka molemmat kehittyivät hyvin. Kahden kesän kokemuksen 
jälkeen Frosterus uskoi mehiläishoidon Ilmajoelle onnistuvan, kunhan 
vain kansa tottuu mehiläisten parissa toimimaan. - Keväällä 1817 piiri
lääkäri Topelius Uudestakaarlepyystä kirjoitti saaneensa pesän Ilmajoen 
rovastilta. Hän toteaa, ettei tiettävästi kenelläkään ole pohjoisempana 
mehiläisiä. 4 

Mehiläislevinnäisyyden kartoitus alueelle Turku-Kaarina-Pai
mio-Sauvo-Halikko vastannee todellisuuta 1810-luvun alussa. Alueen 

1 Borgströmin kirje. STSA D XXIII 6. 

2 Allardt 1928, s. 102. 

3 Johan Gadolinin kirje. STSA D XXIII 6. 

4 Frosteruksen ja Topeliuksen kirjeet. STSA D XXIII 6. 
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reunoilta tuli kielteisiä vastauksia tiedusteluun. Perniön kirkkoherran 
Ranckenin mukaan siellä ei ollut koskaan yritettykään mehiläishoitoa 
eikä myöskään Uskelassa, Kiskossa ja Kiikalassa. Kemiön ja Halikon 
hoitoyritykset hän tunsi.1 Ahvenanmaalle lienee myös joskus varhem
min tuotu mehiläisiä,2 mutta seuran suorittaman tiedustelun aikoihin 
siellä ei niitä ollut. Jomalan kirkkoherra Stadius ilmoitti, ettei siellä eikä 
lähipitäjissä säätyläisillä ollut mehiläisiä.3

Seuran työkenttään kuului edelleen myös mehiläishoito ja sen 
edistäminen, vaikkakin monet muut maatalouden uutuudet saivatkin 
enemmän huomiota ja tukea, kuten esim. perunan viljely, lampaan 
hoito (Espanjan hienovillaiset) tai toiminta terveydenhoidon hyväksi 
rokotuksineen. Edellä olevien mehiläishoidon tilaa koskevien selvityksi
en perusteella näyttää ala olleen kuitenkin v. 1817 tavallista suuremman 
huomion kohteena. Maaliskuussa sihteeri oli postittanut mehiläishoitoa 
koskevan tiedustelun kirjeenvaihtajajäsenille. Vastaukset, yhteensä yh
deksän, saapuivat kevään ja kesän aikana. Vuoden lopulla sihteeri il
moitti hänen luonaan olevan mehiläispesiä myytävänä.4 Samaan aikaan 
oli todennäköisesti viimeisteltävänä Winterin mehiläishoidon kirja, joka 
julkaistiin v. 1819 Talousseuran toimitusten kolmannessa osassa.5 Sih
teerille saapuneet kertomukset olivat myöhässä Winterin kirjaa ajatellen. 
Tosin ainoat, joista olisi ollut kokemuksen tuomaa hyötyä, olivat Gado
linin ja Ignatiuksen hoitoselonteot. Kyseisenä vuotena ilmeisesti kään
nettiin ruotsiksi seuran kirjeenvaihtajajäsenen Dmitri N. Zinovjevin 
laajaa esitystä tsuvassien, tseremissien ja votjakkien mehiläishoidosta 
Kazanin kuvernementissä. Zinovjevin kuvaama mehiläishoito oli alku
kantaista metsämehiläishoitoa, eikä siitä siis ollut hyötyä Suomen alka
valle mehiläishoidolle. Kansatieteellisesti esitys on arvokas ja mielen
kiintoinen kuvaus kaukaisten sukukansojen ikivanhasta elinkeinosta.6

1 Ranckenin kirje. STSA D XXIII 6. 
2 Winter 1818, s. 4. 
3 Stadiuksen kirje. STSA D XXIII 6. 
4 Underrättelser från K.F. Hushållningssällskapet 7. s. 77. 
5 Anteckningar om Bien och deras skötsel i Finland af A.J. Winter. 
6 Dmitri N. Zinovjev, 0 ptselovodstve. STSA D XXIII 6. V. 1813 Talousseura 

ryhtyi "Venäjän Vapaan Taloudellisen Seuran" ehdotuksesta tämän kanssa 
teosten vaihtoon. Yksi venäläisistä kirjeenvaihtajista oli kazanilainen aatelis
mies, tilanomistaja, kirjailija ja talousasioita harrastava Dmitri N. Zinovjev. 
Hänen mehiläismemoriaalinsa oli saapunut jo v. 1815, mutta saatu käänne
tyksi ruotsiksi vasta 1818. 
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5 Ensimmäinen mehiläishoidon oppikirja 

Tehdessään Talousseuralle 1809 aloitteen hoitokokemusten keräämisestä 
Winterillä oli todennäköisesti ajatus jonkinlaisen mehiläiskirjan kirjoitta
misesta.1 Hänellähän oli jo tuolloin kymmenen vuoden hoitokokemus 
mehiläisten parissa, ja ilmeisesti hän oli ennättänyt tutustua myös Ruot
sin melko laajaan mehiläiskirjallisuuteen, joka oli saanut vaikutteita taas 
englantilaisilta mehiläishoitajilta. Merkittävänä tiedon välittäjänä toimi 
Englannissa 1710-20-luvuilla työskennellyt ruotsalainen kaivosinsinööri 
Mårten Triewald, jolla oli harrastuksena mehiläishoito. Hän omaksui 
siellä jo edellisellä vuosisadalla keksityn idean puulaatikoista rakennet
tavasta latomapesästä. Uudet näkemykset hän esitti Ruotsissa 1728 
kirjassaan Nödig Tractat om Bij.2 Seuraavan neljän vuosikymmenen 
kuluessa Triewaldin latomapesä (= bikolonien) koki muodon ja materi
aalin puolesta monta kehitysvaihetta. Mehiläishoitaja Samuel Linnaeus, 
Stenbrohultin kirkkoherra ja Carl von Linnen veli, oli saanut vaikutteita 
Triewaldin ja muiden mehiläiskirjailijoiden ideoista sekä tutustunut 
myös kirjallisuuden välityksellä englantilaisiin auktoriteetteihin. Hänen 
onnistui täydentää Triewaldin pesämallia ja siten toteuttaa alkuperäinen 
englantilainen ajatus parveilua vähentävästä ja jopa estävästä moniosas
toisesta latomapesästä, jossa varsinaisena materiaalina oli olki. Näke
myksensä Samuel Linnaeus esitti v. 1768 ilmestyneessä mehiläiskirjas
saan Kort men tillförlitelig Bijskjötsel.3 Kirjalla oli käänteentekevä vai
kutus Ruotsin mehiläishoidon kehitykseen. Tämän jälkeen alettiin no
peasti siirtyä alkukantaisista pölkkypesistä olkirakenteisiin kekopesiin.4 

Winterin aktiivinen mehiläisharrastus alkoi v. 1798. Hän oli 
tuolloin hankkinut "Suomalaisen pesän" seurattuaan mehiläisten elämää 
Turun akatemia puutarhassa ja Ruissalon kuninkaan kartanossa ja to
dettuaan niiden menestyvän Suomen kylmässäkin ilmastossa. Syksyllä 
1800 Ruotsista tuoduista parvista Winter osti yhden. Näistä kahdesta 
yhteiskunnasta muodostui ja ajan mittaan kasvoi hänen mehiläistarhan
sa Kaarinan Ispoisissa. Kahden vuosikymmenen aikana ne antoivat 70 
parvea ja kaksi jaoketta. Osan niistä Winter välitti halukkaille yrittäjil
le.5 

1 STS:n hallituksen ptk 1.11.1809, § 9. Cygnaeus 1897, 319. Innamaa 1952, s. 
221. 

2 Mårten Triewald, Nödig Tractat om Bij. Stockholm, 1728. 
3 Samuel Linnaeus, Kort men tillförlitelig Bij-Skjötsel. Wexiö, 1768. 
4 Sandklef 1937, s. 91 ja 98. 
5 Winter 1818, s. 5. En Finsk kupa; kupa-termiä käytettiin jo tuolloin Ruotsissa 

yleistyneestä kekomallisesta olkipesästä. Edellisellä vuosisadalla Baltiasta oli 
tuotu pölkkypesiä, bijstockar, jotka olivat siellä edelleen yleisiä. Ruotsissa ne 
väistyivät 1700-luvun jälkipuoliskolla. 
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KUVA3 Samuel Linnaeuksen olkipesä. Yllä sikiökransseja ja oikealla mo
niosastoinen latomapesä. S. Linnaeus, Kort men Tillförlitelig Bijs
kötsel, Wäxiö 1768. 

Suomen sodan aiheuttamista menetyksistä toivuttuaan hänen oma tar
hansa käsitti keskimäärin 20 yhteiskuntaa.1 Rinnan käytännöllisen me
hiläishoidon kanssa Ispoisten isäntä tutustui ulkomaiseen mehiläiskirjal
lisuuteen. Kuuden ruotsalaisen mehiläiskirjailijan lisäksi Winter sai 
vaikutteita kolmelta saksalaiselta, kahdelta sveitsiläiseltä ja yhdeltä 
tanskalaiselta. Näiden lisäksi hän käytti lähteinä myös talousalan ruot
salaisten aikakauskirjojen mehiläishoitoa koskevia artikkeleita. Näin 
mehiläisten käytännöllinen hoito ja alan kirjallisuuden tutkiminen antoi
vat Winterille valmiudet kirjoittaa suomalaisen mehiläishoidon oppaan. 

Anteckningar om Bien och deras Skötsel i Finland 2 ilmestyi 1819 
Talousseuran kustantamana sen kolmannessa julkaisusarjassa, ja siitä 
otettiin 600 kappaleen eripainos. Kaivatulla teoksella oli kuitenkin heik
ko menekki. Mehiläishoitajien joukko oli tuolloin vielä pieni ja koostui 

1 Winter A.J., Wördsamt memorial 10.12.1818. STSA D XXIII 6. 
2 Muistiinpanoja mehiläisistä ja niiden hoidosta Suomessa. 
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yksinomaan ruotsinkielisistä säätyläisistä. Tämän kirjan kustantaminen 
olikin ainoa, mitä seura tuolloin teki puolestaan mehiläishoidon edistä
miseksi.1 

Mehiläishoidon helppoutta ja hyödyllisyyttä korostavan lyhyen 
esipuheen jälkeen seuraa kymmeneen lukuun jakautuva mehiläishoidon 
kuvaus. Käsiteltävien asioiden ryhmittelyssä on havaittavissa Linnaeuk
sen ja saksalaisen Wernerin vaikutusta asiakokonaisuuksien otsikointia 
ja aineiston jaottelua myöten.2 Winterin teos ei kuitenkaan ole mikään 
plagiaatio, sillä työskentely lähes kahden vuosikymmenen aikana omas
sa tarhassa ja tarkka pesäkohtainen päiväkirjan pito mehiläisvuosittain 
perehdyttivät hänet syvällisesti siivekkäiden elämään ja tapoihin.3 Kos
ka luonnon olosuhteet täällä Pohjolassa poikkeavat monessa suhteessa 
vastaavista Keski-Euroopan oloista, niin tämän huomioon ottaen Winter 
pyrki sopeuttamaan hoitomenetelmänsä ja kirjassa annettavat ohjeet 
Suomen oloja vaativiksi. 

Asioiden esittely teoksessa ei ole systemaattinen. Mehiläisten 
biologia ja elämä on esitelty ensimmäisessä ja kolmannessa luvussa. 
Kaluston kuvaus on pääasiallisesti toisessa ja yhdeksännessä luvussa. 
Keskeiset asiat kuten yhteiskuntien lisääminen, käytännön hoitotoimen
piteet sekä mehiläisten sairaudet ovat saaneet laajemmin huomiota 
osakseen ja niitä on käsitelty omissa jaksoissaan. Johdannon jälkeen 
Winter esittelee mehiläisyhteiskunnan jäsenet. Biologiset tiedot eivät ole 
syvällisiä mutta aloittelijalle riittävät. Mukana on paljon käytännön 
tietoa, tosin jopa antiikin ajoilta periytyvää tarua. Emon elämän ja toi
minnan kuvaus on epätarkka. Sen todetaan munivan melkein ympäri 
vuoden, eniten kuitenkin touko- ja kesäkuussa. Tuolloin emon arvellaan 
laskevan jopa 200 munaa päivässä ja vuodessa yhteensä 30 000-40 000 
kpl.4 Jo antiikin ajoilta on peräisin käsitys munien haudonnasta. Aivan 
oikein emon todetaan lähtevän pesästä vain kaksi kertaa: pariutuessa ja 
parven mukana. Mutta joskus sen arvellaan lähtevän lämpimän sään 
vallitessa haukkaamaan raitista ilmaa. Työmehiläisten elin- ja työskente
lytapojen kuvaus on pääpiirteissään oikea. Kuhnurin ainoaksi tehtäväk
si todetaan emon hedelmöittäminen, minkä väitetään tapahtuvan ilmas
sa ja pesässä. Winter on tosin tietoinen sveitsiläisen mehiläistutkijan 

1 Cygnaeus 1897, s. 319. 
2 Werner J.E., Handbuch zur einfachsten Behandlung der Bienen nach den 

Grundsässen und Erfahrungen. Leipzig und Gera 1795. 

3 Winter, Wördsamt memorial 1818, s. 143-150. 
4 Normaali nuori emo pystyy parhaana munintakautena /touko-heinäkuu/ 

suotuisissa oloissa munimaan päivittäin noin 1500 munaa. Poikkeuksellisesti 
määrä voi olla kaksinkertainenkin. Emo saattaa vuoden aikana (meillä hel
mi-syyskuun aikana) munia jopa yli 150 000 munaa. Päivittäinen muninta 
riippuu mehiläisyhteiskunnan voimakkuudesta, pesän lämpötilasta, munin
taan käytettävissä olevasta tilasta, emon ruokinnasta sekä emon ominaisuuk
sista. - Mali-Laaksonen 1961, s. 42-44. Hämäläinen-Korpela-Långfors 1979, s. 
38.
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Francois Huberin esittämästä käsityksestä, että emon pariutuminen 
tapahtuu vain ilmassa.1 Kuitenkin hän on omaksunut muiden mehiläis
kirjailijoiden yleisen käsityksen myös pesässä tapahtuvasta hedelmöi
tyksestä. 

Käytännön hoitotyön esittelyn Winter aloittaa toisessa luvussa 
tarhan perustamisen ja olkipesän valmistamisen kuvauksella. Hoitoka
luston esittely ja valmistusohjeet jatkuvat yhdeksännessä luvussa. Tar
han perustamisesta ja paikan valinnasta annetut neuvot ovat nykyai
kanakin täysin pätevät. Selostus mehiläistarhan paikan valinnasta, sen 
varustamisesta mehiläispenkkeineen ja suoja-aitauksineen sekä pesien 
sijoittamisesta on lähes tarkka kopio Linnaeuksen vastaavasta esitykses-
t .. 2 a. 

Pesätyyppien valinnassa alkavalla mehiläishoidollamme ei ollut 
mitään vaikeuksia. Ensimmäiset mehiläiset Hellenius oli tuonut Ruotsis
ta olkipesässä (bikupa). Talousseura toi samoin kaikki yhteiskunnat v. 
1800-05 olkipesissä. Ruotsissa olkipesien rinnalla jatkui mehiläisten pito 
myös pölkkypesissä, mikä tapa taas Baltiassa oli vallitseva kolohoidon 
lisäksi. Winter oli kokeillut tarhassaan myös sveitsiläisen pastori Gelie
un mallin mukaista puulaatikkopesää, tosin huonolla menestyksellä. 
Molemmat niihin sijoitetut parvet menehtyivät talven aikana. Myös 
raskaista, ahtaista kiinteärakenteisista pölkkypesistä oli täällä kielteiset 
kokemukset jo neljä vuosikymmentä aikaisemmin. Olkipesää Winter 
pitää Suomeen sopivimpana, ja perustelut ovat osin samat kuin Linna
euksella. Olkipesä oli pölkkypesään verrattuna lämpimämpi, siihen ei 
kosteus kondensoitunut, ja se oli kevyt siirrellä tarhassa ja kuljettaa 
pitempiä matkoja. Olki oli myös halpa pesämateriaali, ja jokainen osasi 
neuvon mukaan itse valmistaa pesän. Linnaeuksen kehittämä latomape
sä (colonie) salli tilan laajentamisen pesässä yhteiskunnan kehityksen 
mukaan. Osastojen eli kranssien lisääminen tapahtui yhteiskunnan 
alapuolelle. Linnaeuksen kehittämän latomapesän esittelyn Winter suo
rittaa vain sanallisesti ja senkin kovin suppeasti. 

Olkisen moniosastoisen pesän käsittely vaati erikoisia työvälinei
tä. J aokkeen tekoon ja hunajaosaston irrottamiseen oli valmistettava 
tukevasta messinkilangasta sahaaja (lankasaha), jossa oli puiset kädensi
jat. Sillä sahattiin tarvittava osasto irti. Osastojen irrottelussa ja kakku
jen leikkaamisessa tarvittiin pitkä ja tukeva veitsi sekä haarukka ja 
sikiökakun leikkauksessa koukkuveitsi. Linnaeuksen latomapesän hoito 
vaati ajoittain monta väkivaltaista yhteiskunnan sisäistä käsittelyä. Siksi 
olivat tavallisten työkalujen lisäksi välttämättömiä mehiläishoitajan 
suojavälineet. Niistä mehiläishatun valmistusohjeet ovat yksityiskohtai
set. Muita suojavälineitä olivat tavallinen pitkähihainen paita, paksut 
villakintaat, pitkävartiset saappaat tai kaksinkertaiset valkoiset villasu-

1 Winter 1818, s. 16.

2 Linnaeus 1768, s. 43-50.
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kat. Täydelliseen mehiläishoitajan kalustoon tuli kuulua myös vaaka, 
parviloukku eli -pyydys, hyönteispihdit emon käsittelyä varten, emo
häkki ja vesiruisku. Parvipyydys oli kirjallista lainaa Keski-Euroopasta 
eikä se kotiutunut Suomeen. Kirjan lopussa on piirrostaulukko selityksi
neen mehiläishoidon välineistä. 

Kolmanteen lukuun on mahdutettu kuvaus mehiläisten yhteis
kuntabiologiasta, osin mehiläisvuoden tapahtumista, jotka jatkuvat 
sitten kuudennessa luvussa, sekä mesi- ja siitepölykasvit. Asioiden 
paljouden vuoksi mehiläisen kehityksen kuvaus munasta täysikasvui
seksi, parven synty ja työskentely, yhteiskunnan elämä talven yli, elä
män virkoaminen keväällä ja työskentely kesällä jäävät pakostakin pin
tapuolisiksi. - Luvun päättää perusteellinen mesi- ja siitepölykasvien 
esittely. Siinä välittyy Suomeen pitkä perinne mehiläistietoutta aina 
antiikin ajoilta saakka. Selvityksessään Winter toteaa Columellan ym. 
kirjailijoiden tavoin mehiläisten kukkauskollisuuden. Mutta arvoituk
seksi hänelle jää, miksi mehiläiset eivät vieraile joka kesä esim. kaner
vassa ja eräissä muissa kasveissa. Mehiläisten laitumia esitellessään 
Winter mainitsee lähes 80 kasvia, joiden joukkoon mahtuvat meidän 
tavalliset meden ja siitepölyn antajamme, horsmaa ja paatsamaa lukuun 
ottamatta.1 Suuri osa mainituista kasveista oli todennäköisesti tavalli
selle mehiläisten pitäjälle tuntemattomia tai niitä ei lainkaan esiintynyt 
täällä. Kirjoittaja on ilmeisesti lainannut pitkän luettelon ulkomaisista 
mehiläiskirjoista. Oman käsityksen epävarmuutta ja tiedon vajavaisuut
ta osoittavat mm. siitepölystä käytetyt ilmaisut vahapallo ja vahapöly. 

Parveilun ja jaokkeiden teko käsittävät Winterin mehiläiskirjasta 
viidenneksen eli 31 sivua. Kahden vuosikymmenen aikana mehiläishoi
to oli vakiintunut Turussa ja sen lähiympäristössä. Säätyläisten mielen
kiinto siihen oli muuallakin herännyt. Talousseuran käynnistämä mehi
läisten tuonti Ruotsista oli kuitenkin lopahtanut, ja vuoden 1805 tuon
tierä oli todennäköisesti viimeinen. Uusia yhteiskuntia saatiin vain sitä 
mukaa kuin vanhat antoivat parvia. Niiden kysyntä oli jatkuvasti tar
jontaa suurempi. Edistääkseen mehiläisten saantia Winter kuvasi teok
sessaan laajasti parveilua ja jaokkeiden tekoa. 

Käsitellessään mehiläishoidon keskeistä ilmiötä, yhteiskunnan 
jakautumista eli parveilua Winter sulattaa niin Riemiltä ja Wursterilta 
kuin Linnaeukseltakin saamansa vaikutteet yhdeksi selkeäksi koko
naisuudeksi.2 Tietämys mehiläisten yhteiskunnan sisäisestä elämästä ja 
biologiasta tuolloin nojaa pääosin käytännön havaintoihin ja vanhoihin 
perittyihin tietoihin ja uskomuksiin. 1700-luvun kiinteärakenteisten 
pölkky- ja kekopesien aikana yhteiskuntien sisäinen havainnointi olikin 

1 Björnlund mainitsee vuoden 1798 muistiossaan paatsamankin. 

2 Riem Johann, Vollkommenste Grundsätze dauerhafter Bienenzucht. Mann
heim, 1795. s. 56-108. Wurster Friedrich, Vollständige Anleitung zu einer 
niitzlichen und dauerhaften Magazin-Bienenzucht. Tiibingen, 1790. s. 
366-424. Linnaeus 1768, s. 104-131.
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lähes mahdotonta. 
Mehiläishoitaja, joka halusi lisätä tarhassaan pesien määrää par

veiluttamalla, sai yksityiskohtaiset käytännön neuvot ja samoin se, joka 
halusi lisätä hunajan tuottoa rajoittamalla yhteiskuntien parveilua. 

Nykyaikaisessa mehiläishoidossa yhteiskuntien lisääminen ta
pahtuu jaokkeita tekemällä. Jaoke on pienoisyhteiskunta. Siihen kuuluu 
muutama sikiö- ja ruokakakku sekä pienen mehiläismäärän lisäksi emo 
tai emokenno. Mehiläishoitaja pyrkii näin hoitotoimenpiteillään estä
mään parveilun ja pesän omatoimisen väen vähenemisen, koska se 
merkitsee myös hunajan tulon vähenemistä. Jaokkeen teko on ollut 
tunnettu jo alkeellisen mehiläishoidon aikana. Vanhimmat tunnetut 
kirjalliset maininnat tästä ovat Saksasta vuodelta 1568 ja hieman myö
hemmin Espanjasta.1 Eteläsaksalainen kirkkoherra ja mehiläishoitaja 
Wurster oli tutustunut erilaisiin saksalaisessa kirjallisuudessa esitettyi
hin jaokkeen tekomenetelmiin ja kokeiltuaan niitä käytännössä esitti 
niistä oman näkemyksensä. Winterin esitys mehiläisten lisäämisestä 
"keinollisella tavalla", jaokkeen avulla on täysin Wursterin menetelmän 
mukainen. Useat kohdat "Muistiinpanoissa", esim. pykälät 87, 93, 97, ja 
98, ovat sanatarkkaa käännöstä Wursterin tekstistä.2 Jaokkeen teko kiin
teärakenteisessa pesässä oli kuitenkin vaikea toimitus. Sen oli todennut 
Wursterkin. Winter kertoo kokeilleensa kaksi kertaa jaokkeen tekoa ja 
toteaa sen mahdolliseksi, jos vain tietyt edellytykset ovat olemassa. Hän 
kuitenkin kehottaa mehiläishoitajaa varovaisuuteen. Ilmeisesti "keinolli
nen tapa" ei vaikeutensa vuoksi kotiutunut Suomeen kiinteärakenteisten 
pesien aikana. Kaksi vuosikymmentä myöhemmin Anders Lindgrenin 
Lyhyät neuvot -mehiläiskirjassa ei puhuta jaokkeen teosta sanaakaan 
eikä myöskään sen uusintapainoksessa 1862.3 Yhteiskuntien lisäämisen 
ainoaksi keinoksi jäi siis parveiluttaminen. Se tapa jatkui pitkälle tälle 
vuosisadalle. 

Kirjassaan Winter esitteli uuden, tuona aikana suorastaan vallan
kumouksellisen viisiosastoisen latomapesän, jolla voitiin saavuttaa edel
listen aikojen alkeellisiin pesiin verrattuna moninkertaiset satotulokset, 
mutta kehityksestä huolimatta hunajan korjuu eli "mehiläisten verotus" 
ja käsittely jäivät vielä ikivanhalle alkeelliselle tasolle. 

Latomapesässä mehiläiset olivat koonneet hunajan ylimpiin 
osastoihin. Syksyllä ne irrotettiin alimmaisista. Osastojen väliset kittauk
set karsittiin puukolla, tukitikut vedettiin pois ja tämän jälkeen sahattiin 
osastot irti messinkilangasta tehdyllä sahalla. Viisiosastoisesta pesästä 
voitiin hyvin leikata ylin, joskus seuraavakin osasto. Oli vain huolehdit
tava, että yhteiskunnalle jäi ainakin yhden leiviskän (8,5 kg) talvivarasto. 

1 Jacoby R., Das Imker ABC. Bad Segeberg, 1964. s. 23. 

2 Wurster 1790, s. 426, 441, 446-449. 

3 Lindgren Anders, Lyhyät Neuwot Ulkomaa-Mesiläisten eli Biin hyödyttä
wäisestä kaitsernisesta ja wiljelernisestä Suomessa. Turku, 1839. 
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KUVA4 Winterin mehiläiskirjan kalustokuva. 

Sopivana hunajan korjuuaikana Winter pitää myöhäissyksyä, syys-lo
kakuun taitetta, lämpimänä syksynä jopa marraskuuta. Nykyajan mehi
läishoitajaa ihmetyttää kovin myöhäinen korjuuaika. Sen tekevät ym
märrettäväksi silloinen vaikeasi purettava pesä ja alkeelliset hoito- ja 
suojavälineet. Loka-marraskuun kylminä öinä hunajaosasto oli näet 
tyhjentynyt mehiläisistä. Ne olivat vetäytyneet alas viimeiseen sikiö
alaan. Mehiläisten ärsyyntymisen vuoksi osastojen irrotus tapahtui 
useammassa vaiheessa: sahaus suoritettiin illalla ja vasta aamulla var
hain nostettiin hunajaosasto.1 

Vain mehiläishoitaja käsittää, miten tuskalliseksi saattoi muodos
tua hunajan korjuu tällä tavalla samoin kuin jaokkeen teko mehiläisten 
raivostuessa. Kenties siksi Winter esitteleekin ensimmäiseksi yleisesti 
verrattain myöhään säilyneen hunajan korjuun tavan: mehiläisten "!ah
taamisen" tukahduttamalla mehiläiset rikkisavulla pesään. Tämä tapa 
oli helpoin, ei piikkejä ja kerralla saatiin koko hunaja- ja vahavarasto. 

1 Korjausaika- ja menetelmä lainattu Wursterilta. Wurster 1790, s. 459. 
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Winter ei kuitenkaan pitänyt suositeltavana mehiläisten tuhoamista niin 
kauan kuin niistä oli puute. 

Ennen lingon keksimistä hunajan irrottaminen kakuista oli moni
vaiheinen ja vaivalloinen työ. Aluksi kakut irrotettiin hunajaosastosta 
joko leikkaamalla tai purkamalla "kranssi". Tämän jälkeen hunajan juok
suttaminen voi tapahtua monella eri tavalla riippuen säästä, käytettävis
tä apuvälineistä ja mehiläishoitajan teknisestä kekseliäisyydestä. Ensin 
hunaja valutettiin aukileikatuista kakuista lävikön tai harvan kankaan 
läpi vapaasti sopivassa lämmössä. Näin saatu hunaja oli puhtainta ja 
arvokkainta. Seuraavassa vaiheessa lisättiin lämpöä ja puristusta valun
nan lisäämiseksi. Viimeisessä vaiheessa loppu hunaja irrotettiin keittä
mällä ja käytettiin sitten kotitaloudessa, esim. siman valmistukseen. -
Hunajan säilytykseen Winter suosittelee lasipurkkien sijasta kataja-asti
oita niiden kestävyyden vuoksi. Hunajan käyttöä pohtiessaan Winter 
arvelee, ettei sen erikoinen maku miellytä kaikkia. Siksi hän antaa yksi
tyiskohtaiset neuvot hunajan puhdistamiseksi. Ne muistuttavat monien 
keittokertojen, hehkuvan raudan, paloviinan ja hiilipulverin lisäämisi
neen enemmän noitakeitoksen tekoa kuin hunajaa puhdistavaa jälkikä
sittelyä. Nämä hunajan monimutkaiset puhdistamisohjeet on lainattu 
ruotsalaisista lähteistä.1 

Uudessa ja niin monivivahteisessa työssä kuin mehiläishoito 
hyvän ammattitaidon omaava mehiläishoitajakin kohtaa monia hanka
luuksia ja vastoinkäymisiä. Kokemuksen ja siitä kertyneen tiedon avulla 
niitä voidaan ennakoida ja torjua. Winterin mehiläiskirjan VII luvussa 
on esitelty pääasiallisesti ulkomaiseen kirjallisuuteen nojautuen mehi
läishoidossa vastaantulevia ongelmia ja niiden ennakoivaa torjuntaa. 
Lähteinä ovat olleet Wurster ja Linnaeus, mutta hoitotyössään Winter 
on itsekin todennäköisesti kokenut näiden mehiläishoitajien selostamia 
vaikeuksia. 

Vastoinkäymisistä voivat olla kohtalokkaita emon menetys ja tar
hassa puhkeava ryöstö. Kummankin onnettomuuden torjumiseksi ja 
hoitamiseksi Winter antaa monipuoliset ja pätevät neuvot. Sairauksista 
hän esittelee vatsurin ja sikiömädän. Vatsurin esiintyminen ei ihmetytä
kään. Winter ei nimittäin näytä tuntevan lainkaan puhdistuslentoa, 
koska Muistiinpanoissa ei puhu siitä sanaakaan. Ehkä se oli vain unoh
tunut? Sikiömätää ei liene vielä tuolloin Suomessa esiintynyt. Keväisin 
pesistä lentolaudan eteen tuodut valkeat toukot eivät nykytiedon mu
kaan sitä todista. Lämpimän kevään aikana liian laajaksi munittua sikiö
alaa ei pieni yhteiskunta kyennyt äkillisen yökylmän yllättäessä suo
jaamaan, vaan silloin uloimmat toukat paleltuivat ja ne vedettiin kuol
leina ulos. Näitä pesän edestä tavattuja valkeita toukkia Winter toden
näköisesti kuvitteli sikiömädän uhreiksi. Sairauksien kuvaus pohjautuu 

1 Hushållnings Journal 1789, s. 174-194. Ny Journal uti Hushållningen 1799, 
229-233.
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kokonaan Wursterin esitykseen.1 

Mehiläisiä uhkaavien vihollisten luettelo on melko täydellisesti 
Linnaeukselta muurahaisia, kimalaisia ja sammakoita myöten. Hänen 
käsityksensä muk.aan sammakot mehiläistarhassa estivät parveilua. 
Luettelossa on runsaasti mehiläiskirjailijalta toiselle siirtynyttä tietoa, 
jota nykyään ei arvosteta. Tosin Winter on sivuuttanut paljolti vanhoja 
uskomuksia. Omakohtainen kokemus hänellä on ollut vahakoisan kans
sa. Hän kertoo saaneensa Ruotsista, todennäköisesti 1805, vahakoisan 
saastuttaman pesän, joka muutaman vuoden kuluttua oli kauheassa 
kunnossa ja tuhottiin sitten polttamalla. 

Saadessaan Muistiinpanot valmiiksi Winter oli vienyt päätökseen 
kaksi vuosikymmentä kestäneen työn Suomen mehiläishoidon hyväksi. 
Taloudellinen virittyneisyys ja kiinnostus luonnon tarjoamien mahdol
lisuuksien kehittämiseen olivat käynnistäneet hänen mehiläisharrastuk
sensa, mikä vuosien mittaan laajeni ja vei hänet täysin mukaansa. Asi
aan syvennyttyään Winter näki siinä yhden mahdollisuuden maatalout
ta täydentäväksi sivuelinkeinoksi. Teos välittää aina antiikin ajoilta 
peräisin olevaa tietoa ja tarua, mutta myös alan uusimman tiedon ja ke
hittyneen hoitotekniikan Keski-Euroopasta ja Ruotsista. Suomessa aloi
tetaan siis 1800-luvun alussa suoraan "nykyaikainen" mehiläishoito 
olkisin latomapesin ja sivuutetaan kokonaan alkukantainen metsä- ja 
pölkkypesäkausi. Fagervikin Hisingerien ja piispa Mennanderin epäon
nistuneet pölkkypesäkauteen kuuluvat kokeilut jäivät ainoiksi tunne
tuiksi yrityksiksi varhaisemmalta ajalta. Samaan aikaan Venäjällä ja 
Baltiassa jatkui alkukantainen mehiläisten pito. Talousseuran kirjeen
vaihtajajäsenen Zinovjevin kuvauksen mukaan Kazanin kuvernementin 
tseremissit harjoittivat menestyksellisesti alkukantaisinta kolohoitoa.2 

1860-luvulla oli mehiläishoidosta innosluneen Leo Tolstoinkin mehiläis
tarhassa Jasnaja Poljanassa vielä pölkkypesiä.3 Valko-Venäjällä ja Viros
sa jatkui mehiläisten pito metsissä ja rinnan pölkkypesissä kotitarhoissa 
pitkälle 1800-luvun lopulle.4 

1 Wurster 1790, s. 130-155. 

2 Zinovjevin memoriaali 0 ptselovodstve. STSA D XXIII 6. 

3 Lev N. Tolstoi v portretah -- 1956, s. 161. 

4 Linnus 1939, s. 83, 87, 202-204 ja 327. Ptselovodstvo 12/1988; s. 27-29. Rozov 
1972, s. 93. 



IV HARRASTAJIEN PIIRI KASVAA 

1 Mehiläisalue laajenee 

Suomen Talousseuran toimesta käynnistettiin 1820-luvulla tilastollisten 
tietojen keräys koko Suomen alueelta luotettavan kokonaiskuvan saami
seksi maan taloudellisesta tilasta. Taloudellisiin toimiin aktiivisesti 
orientoitunut seuran sihteeri Carl Christian Böcker keräsi suurimman 
osan tiedoista v. 1824-1827. Viranomaisten ja laajan kirjeenvaihtajakun
nan ansiosta saatiin elinkeinoista vähäisimpiä sivuelinkeinoja myöten 
kattava pitäjäkohtainen selvitys. Mehiläispesätkin otettiin huomioon 
laskennassa. Tilaston kokoaminen jatkui vielä seuraavalle vuosikymme
nelle työn valmistumatta täysin kokonaan.1 

"Böckerin kokoelman" tilastoista voidaan todeta mehiläishoidon 
voimistuneen Lounais-Suomessa vuoden 1817 selvityksen jälkeen ja 
levinneen sieltä uusille alueille. Turusta luoteeseen tavataan pesiä Veh
maalla ja Mynämäellä saakka. Hämeessä mehiläishoitajia on Tammelas
sa, Jokioisissa, Sääksmäellä, Lempäälässä ja Kangasalla, muutama pesä 
kullakin. Hämeen pesien määrä oli 35. Maan etelärannikolla itäisin alue 
on Helsingin pitäjä. Uudenmaan läänissä yhteiskuntia oli 20. Näillä 
mehiläishoidon uudisalueilla säätyläiset olivat yksinomaan asian harras
tajia. Varsinaista mehiläishoidon aluetta oli edelleen Lounais-Suomi, 
Turun ympäristö. Maan koko mehiläiskannasta, 599 yhteiskunnasta, 
sijoittui Turun ja Porin lääniin 445 pesää eli 74,2 %. Turun ympäristössä 
mehiläisiä oli jo rahvaankin miehillä. Harrastus oli kuitenkin vielä pää-

1 Cygnaeus 1897, s. 306, 366 ja 369-370. Suomen Elämänkerrasto, Carl Christi
an Böcker. Rabbe 1853, Angående några förarbeten till en utförlig statistik 
för Finland. 
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Mehiläishoidon levinneisyys v. 1817 

Vihti •

I 
KUVAS Mehiläishoidon levinneisyys v. 1817. Kartan piirsi Kimmo Kena. 

asiallisesti säätyläisten, kartanon omistajien, pappien ja muiden virka
miesten varassa. Säätyläisten pesien osuus koko maan määrästä oli 
89 %.1 

Mehiläishoitajien piirin laajenemiseen viittaa myös Anders Ram
sayn kuvaus sukunsa kesän vietosta 1840-luvulla Dragsfjärdin Björkbo
dassa. Hän kertoo yksityiskohtaisesti kartanon syystöistä, marjojen 
säilönnästä, mehujen teosta ja alustalaisten vuokrien tuonnista. - "Ei 
vain tehtaan, vaan ulkotilojenkin monista mehiläispesistä saatiin huna
jaa, joka monessa tapauksessa sai korvata kallishintaisen sokerin, kun 
taas mehiläisvaha, jonka tummankeltainen väri osattiin jollakin kemial
lisella menetelmällä poistaa, valettiin lasimuotteihin varsin kauniiksi 
kyn ttilöiksi. "2 

Turun pohjoispuolella oli jo 1830-luvulla tasokkaita mehiläishoi
tajia. Mietoisten Tavastilassa Anders Lindgren ja saman seurakunnan 
kappalainen Engelbrekt Rancken olivat mehiläiskirjailijoinakin tunnettu
ja. Rauman pitäjässä oli samoihin aikoihin aloittanut mehiläishoidon 

1 Böckerska samlingen I-II. JKK 99-100. V A; Kaukovalta 1931, s. 331-332. 
2 Ramsay 1966, s. 228. 
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valistunut maanviljelijä Äyhön rusthollari Johan Lundell. Vuoden 1854 
Suomettaren kolmessa numerossa hän koettaa innostaa aikalaisiaan 
taloudellisesti tuottavan harrastuksen pariin mainiten erään ulkopuoli
sen ja oman tarhansa tuoton esimerkkinä siitä, ettei mehiläishoito ole 
"joutilain huvitusta" vaan muun karjan tuottoon verrattava elinkeino. 

Miksi se ei ollut enemmän levinnyt? Esteinä hän näkee ihmisten 
laiskuuden ja huolimattomuuden sekä ryytimaiden ja hyvän mehiläis
kirjan puutteen. Itse hän on käyttänyt ruotsalaista oppikirjaa.1 Lindgre
nin kirjanen on hänelle myös tuttu, mutta Winter on tuntematon. Kirjoi
tuksessa Lundell kuvaa mehiläisvuoden eri vaiheet ja hoitotoimet kes
kittyen erityisesti kranssaamiseen, "verotukseen", kevät- ja syysruokin
taan. Äyhön mehiläishoitaja-rusthollari oli hoitanut siivekkäitään jo 25 
vuoden ajan. Kirjoituksen päättää tiivis tieto Äyhön tarhasta. "Mennä 
wuonna pidin yli talwen 11 mesiläispesää, joista yksi kuoli, muut kym
menen suwella antoiwat yhdeksän sikiöparwea. Syksyllä sain kuudesta 
tapetusta pesästä 10 leiwiskää hunajaa ja 17 naulaa wahaa. Tänä talwe
na minulla taas on ollut 11 pesää. Nämät minun koetukseni, sanokaat 
muut taas tietonsa."2 Tarkasta hoitokuvauksesta ja tuloksista päätellen 
Äyhön rusthollari on ollut tasokas mehiläishoitaja.3 

Kauas varsinaisen mehiläisalueen ulkopuolellekin säätyläiset 
olivat vieneet mehiläisiä. V. 1857 Jyväskylän piirilääkäri Wolmar Schildt 
kertoi Julkisissa Sanomissa mehiläishoidosta Laukaassa. - "Vuoden 1823 
paikoilla tuotti silloinen lääninlääkäri hra Prytz yhden eli pari mehiläis
pesää Turun kaupunnista Laukaan pitäjään. Mut hänen pian muutettua 
pois näiltä tienoilta, muutti myös mehiläiset pois näkymättömiin. Muu
tamia vuosia sitte hankki rowastin apulainen hra Aleksis Wallenius 
tänne mehiläispesän ynnä tietoja mehiläisen hoidosta. Hän on nyt suu
rella halulla kokenut edistää niiden viljelyä. Tosin aina on waikeeta 
saada uutta elatuskeinoa hywälle alulle; waan joka ahkeroitsee hellittä
mättä, niinkuin hra W. on tehnyt, hän woittaa wastukset uutteruudel
lansa ja saawuttaa wiimein hyötyäkin. Yhdestä pesästä woipi tulla wuo
tista saalista: mettä ja wahaa, jos hywin menestyy, aina 10 hopee-ruplan 
hinnasta asti. Niinpä mehiläis-hoito woisi olla hywin etusa rahwaalle ja 
koko kansalle, kun se tälle taas tulisi tutuksi."4 

Aivan poikkeuksellinen oli Erik Julinin välittämä uutinen Etelä-
Savosta Ristiinasta v. 1841. Eräs talonpoika oli tuonut sinne Inkerin
maalta kaksi pölkkypesää, jotka olivat menestyneet hyvin usean vuoden 

1 

2 

3 

4 

Underrättelse om Biskötseln, till c!-.llmogens tjenst utgifwen af Örebro läns 
Hushållnings-sällskap. 3:dje uppl. Orebro 1837. 
Mehiläinen meidän lintu. Mesiläisten hoidosta. Mesiläisten veroituksesta. -
Suometar 37, 38 ja 40/1854. Papunen 1972, s. 51-52, 210 ja 343. 
Kokonaissato tapetuista pesistä 85 kg ja keskisato 14 kg sekä vahaa 7,225 kg. 
Erinomainen tufos i,lkipesistä. 
Mehiläisten hoidosta Jyväskylän seuduilla. Suometar 19 /1857. Julkisia Sano
mia 36/1857. 
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ajan, ku1mes ilkityö tuhosi ne.1 

Edellä mainitut hoitoyritykset Ristiinan tapausta lukuun otta
matta olivat säätyläisten kokeiluja, joista monet sammahtivat eri syistä. 
Laukaan kokeiluista ensimmäinen päättyi kuoleman ja toinen viimeis
tään paikkakunnalta muuton vuoksi.2 Pysyvästi Laukaaseenkin mehi
läiset kotiutuivat vasta tämän vuosisadan alussa. Ilmajoen Frosteruksen 
ja Uudenkaarlepyyn Topeliuksen hoitokokeiluilla ei myöskään ollut 
jatkuvuutta. Böckerin tilastoissa ei ole enää mainintoja mehiläisistä niillä 
alueilla. 

2 Erik Julin: osuus- ja opetustoimintaa 

Neljän vuosikymmenen aikana mehiläistiheys Turun lähiympäristössä 
oli kasvanut, samoin mehiläishoitajien määrä. Joukkoon mahtui myös 
henkilöitä, jotka uskoivat harrastuksen taloudelliseen merkitykseen. 
Yksi näistä oli turkulainen apteekkari, liikemies ja filantrooppi, kauppa
neuvos Erik Julin. Hänen taloudellisen toimintansa pääpaino oli perin
teisessä laivanvarustuksessa ja laivanrakennuksessa. Mutta hänen har
rastuspiirinsä miltei käsittämätön laajuus vei hänet mitä erilaisimpiin 
yrityksiin mehiläishoidosta ja hevossiittoloista takuuyhdistyksiin ja 
rahalaitoksiin saakka. Erik Julinin nimi liittyy useimpiin 1800-luvun 
puolivälin Turun uusiin yrityksiin.3 

Apteekkarin lämmin harrastus kohdistui suurelta osalta myös 
maanviljelyksen sivuelinkeinojen kohottamiseen. Puutarhanhoitoa edis
tettiin Kupittaalla pidetyissä kokouksissa, joissa maaseudun nuorisolle 
opetettiin silmästämistä ja oksastamista. Julin aloitti myös perusteelliset 
valmistelut mehiläishoidon levittämiseksi rahvaan pariin. Keväällä 1836 
hän sopi puutarhuri-mehiläishoitaja Anders Lindgrenin kanssa suomen
kielisen mehiläishoito-oppaan kirjoittamisesta. Lindgren oli saanut opin 
Ruotsissa ja hänellä oli 30 vuoden kokemus mehiläisten parissa. Talous
seuran tehtäväksi jäi kirjan kustantaminen. Sen valmistuttua Julin jakoi 
sitä ja mehiläispesiä Turun ympäristön talonpojille ja torppareille ehdol
la, että siitä koituva hyöty pantaisiin tasan. Lisäksi hän antoi vielä mu
kaan mesikasvien valkoapilan, Fumaria nobiliksen ja tattarin siemeniä 
kylvettäväksi pesien ympäristöön.4 Jokaisen hoitajan luona laadittiin 
seuraavanlainen suomen- tai ruotsinkielinen sopimus. 

1 Mehiläishoitoa Etelä-Savossa. Borgå Tidning 8/1841. 

2 Berndtson 1986, s. 342 ja 491. 

3 Jutikkala 1957, s. 393; Nikula 1972, s. 370. 

4 Oskar Ranckenin kirje J.R. Aspelinille 26.12.1893. KTKKA 79. MV. 
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"Herra Apotekarilta E. Julinilta olen minä ottanut wastaan __ Mehi
läisten Kuupaa eli Pesää jotka painawat __ Leiwiskää __ Naulaa, ja 
tahdon minä tätä (näitä), jotka owat ja pysywät Herra Julinin omaisuus, 
parhaan ymmärryksen ja woirnani jälkeen holhoa seurawaisilla ehdoilla: 

1:o Kaikki net Mehiläis=Sikiöparvet (Swärmit) jotka tästä (näistä) Emä-
pesästä eli Kuupasta, (Emä pesistä eli kuupoista) tulewat, niin kuin 
myös net, jotka näistä edespäin karttuwat, owat yhteinen omaisuus, 
meidän kesken tasan jaettawa, ja olkoon se rnolernpain meistä oma 
asia, jos tahtoo hunajasa ja waksisa taikka kokonaisesa eläwäsä 
rnehiläis kuupasa, joka arwion jälkeen jaetan, kaswonsa tai osansa 
wastaan otaa. Eläwä kuupa on kuitenkin toiseen paikkaan rnuutet
tawa. 

2:o Apotekarilla Julinilla, eli hänen Asiamiehellä olkoon etu ja oikeus 
katsoa ja keskustella misä tilasa ja woirnasa mehiläisten holhomi
nen on, mikä kaswo eli woitto siitä kunnakin wuotena tuule; ja 
minulla ei ole oikeus, koska kuupa on tapettawa, eli siitä wero 
taikka yksi osa hunajasta pois otettawa, omin woimin tätä tehdää, 
waan pitää sen tapahtuman itse Herra Julinin eli hänen Asiamiehen 
läsnäollesa. Ja pitää minun myös ilman estettä nopiasti Herra Juli
nin wero osan Tuurun Kaupunkiin tuoda, ja hunajan ynnä myös 
waksin minulta niin puhdistettuna ja holhottuna kuin asia waatii ja 
neuwottu on, lewereerata. 

3:o Jos niin tapahtuis että Emä kuupa, yhdestä tai toisesta syystä kuo
lis, ennen kuin hänestä on uusi Sikiöparwi ulostullut, on se wahin
go Herra Julinin, mutta jos tapaturma tulee minun huolimattomuu
desta, eli jos joku Eläin kuupan kaataa ja turmelee, wastaan minä 
kuupasta, ja maksan sen, taikka rahalla, taikka toisella yhtä
painawalla kuupalla. Jos taas Emä kuupa sen jälkeen, kuin hänestä 
on uudet parwet (swärmit) siinyt, ja kaswo tai wero hänestä jo on 
meidän kesken jaettuna ollut, kuolee eli tapettaan, on Herra Julinil
la oikeus tämän Kontrahtin lopettua saarnan samanlaisen kuupan, 
kuin se, jonka hän on Emä kuupaksi antanut. 

4:o Ilman rnaksota olen minä welwollinen tekemään ja laittamaan ne 
kuupat, kransit ja pohijat, kuin tähän keinoon owat tarpeelliset. 

5:o Herra Julinilla on lupa tätä Kontrahtia rikkoa, koska hän laellisen 
syyn siihen hawaitsee, mutta minun puolesta ei taida se rikkontua, 
ennenkuin wuoden jälkeen, ja kuka hywänsä meistä Kontrahtin 
rikkoo, on Emä kuupa aina Herra Julinin omaisuus. 

6:o Kimalaisten tai Mehiläisten holhomisessa olen minä welkapää us
kollisesti seurata sen tiedon, neuwon ja walistuksen, kuin myös ne 
käskyt jotka Herra Julinilta minulle annettu on, ja lupaan minä 
myös kaikella tawalla ahkeroitsea kimalaisen holhomista enärnmin 
ja enärnmin tuntemaan ja oppimaan. 

7:o Kirnalais keinon paremmaksi menestykseksi ja awuksi lupaan minä 
kotopaikkani ympäristöllä istuttaa ja holhoa omena, Kirsrnaria ja 
Niini puita, Pähkinäpuita, Tuomia, Leppiä, Pajuja ja Pihlaita, Koi
vuja, Haapoja, Wiina = ja Krusrnarjoin pensaita ja Waadelmia, ja 
tahdon minä myös sowelioihin paikkoihin kylwää walkosen Apeli
an ja Furnarian sierneniä."1 

1 Contract. STSA D XXIII 19.2. 
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Auttaakseen aloittelevia hoitajia Julin palkkasi taitavan mehiläishoitajan 
puutarhuri Mandellin kiertämään vuosittain parveiluaikaan mehiläisiä 
saaneita neuvomassa. Jossain määrin myös puutarhuri Anders Lindgren 
osallistui Julinin kustantamaan neuvontatyöhön. 

Pesien jakamisen Julin aloitti v. 1838 keväällä antamalla 19 yh
teiskuntaa, joista syntyi kesällä 12 parvea. Seuraava talvi oli epäsuotuisa 
mehiläisille ja 11 yhteiskuntaa kuoli, mutta uusia ostettiin tilalle. Vuosi 
1839 aloitettiin 38 pesällä. Ne antoivat 30 parvea. Vuonna 1840 Julin 
jakoi 61 pesää, joista tuli parvia 53. Osa niistä "lahdattiin". Jäljelle jäi 
104, joista 101 jaettiin talollisille Piikkiöön, Kaarinaan, Mariaan, Mas
kuun, Mynämäelle ja Paimioon, kullekin yksi pesä. 

Harrastuksen menestymisestä kertoi myyntiin tarjotun hunajan 
määrän kasvu. Julin huolehti myös kaupaksi liikenevän hunajan mark
kinoinnista. V. 1838 hän osti sitä 30 leiviskää, seuraavana vuonna 63 ja 
1840 huonon kesän jälkeen 40 leiviskää. Hinta oli 7-10 riikintaalaria 
leiviskä, mikä oli 33 % Ruotsin hintoja korkeampi. Suomalaista hunajaa 
lähetettiin näyte-erät Pietariin ja Hampuriin, missä se sai laadusta kor
keimmat kiitokset. Tosin hintansa puolesta se ei kyennyt kilpailemaan 
kuubalaisen hunajan kanssa. 

Mehiläishoidon laajenemista Julin edisti pitämällä jatkuvasti 
kaupan yhteiskuntia, joita hän sai myyntiin omasta tarhastaan ja myös 
ostamalla uusia. Pesän hinta oli 4-6 hopearuplaa. Mehiläiskaupasta oli 
ilmoituksia lehdissä.1 

Julinin aktiivinen toiminta mehiläishoidon levittämiseksi Turun 
ympäristöön talollisten ja torppareiden keskuuteen jatkui ainakin 
1840-luvun puoliväliin. Useat rahvaanmiehet saavuttivat hänen palkkaa
miensa puutarhureiden Mandellin ja Wikströmin uutteran vaivannäön 
ansiosta sellaisen tiedon ja taidon mehiläishoidossa, että heitä voitiin 
käyttää toisten opettajina. Mielenkiinto pesien saantiin näytti virinneen 
ja mehiläishoidon näkymät Turun seudulla olivat toiveikkaat. 

Uutteran kahdeksan vuotisen työjakson jälkeen Julin katsoi me
hiläishoidon saavuttaneen Lounais-Suomessa niin vakaan aseman, että 
oli aiheellista järjestää niissä merkeissä työnjuhla. Kesällä 1845 hän 
kutsui Hämeen tullin vierellä sijaitsevaan puutarhaansa juhlapäivällisil
le "kaikki kaupungissa ja sen seudussa asuwaiset Mesiäisten pitäjät eli 
holhoojat sekä vallaswäestä että talonpoikaisesta kansasta". Juhlaväkeä 
oli kaikkiaan lähes 70 henkeä. Tapahtumaa Maamiehen Ystävä luonneh
ti "suurenlaiseksi juhlalliseksi kokoukseksi". 

Juhlan tarkoituksena oli myös korostaa käytännön opetuksen ja 
asiakokousten merkitystä tiedon levittäjänä. "Tämänlaiset kokoukset 
enemmän kuin juuri mikään muu kehoittavat yhteistä kansaa ottamaan 
hyödyllisiä aikeita onkeensa, näyttäin heillen wallaswäessä olewan niitä, 

1 Åbo Tidningar 12/1841; Borgå Tidning 8 ja 17 /1841. Carpelan 1910, s. 93. 
Oskar Ranckenin kirje J.R. Aspelinille. KTKKA 79. MV. 
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jotka heidän hywäänsä, niinmuodoin yhteistä hywää haluawat. Tämä 
ajatus on sangen mieleenpantawa, sillä senlaisessa tilassa tulewat kaikki 
puheet ja neuwottelemiset ystäwällisestä suusta suuhun annetuiksi ja 
pystywät sen wuoksi paljon paremmin päähän kuin kirjasta, olkoon 
kirjoitettu kuinka hywin tahansa. Talonpoika johdatetaan näin seuraa
maan Herrasmiehen hywää esimerkkiä, ja sen kautta taas pitämään 
häntä parhaana ystäwänänsä." 

Juhlan lomassa oli myös tilaisuus tutustua uusimpaan hoitoka
lustoon. lhmeteltävänä oli englantilaisen Thomas Nuttin laudoista ra
kennettu "rinnakkaispesä" Siinä oli kolme osastoa samalla tasolla. Kes
kimmäinen oli sikiöosasto, jonka molemmin puolin olivat hunajaosastot. 
Kun yhteiskunnan tilaa voitiin tilanteen mukaan laajentaa, uskottiin sen 
vähentävän tai jopa estävän parveilua ja siten lisäävän hunajasatoa. 
Hunaja voitiin korjata rinnakkaisosastoista häiritsemättä yhteiskunnan 
normaalia toimintaa. Myös mehiläisten tappaminen rikittämällä kävi 
tarpeettomaksi. Nuttin pesä oli saavuttanut mainetta Ruotsissakin, josta 
Julin sen todennäköisesti keksi. Pesällä ei kuitenkaan ollut siellä jatku
vuutta. Ohutseinäisenä se oli sopimaton niin Ruotsin kuin Suomenkin 
oloihin.1 

Laajassa juhlapuheessaan isäntä korosti mehiläishoidon merki
tystä kansantaloudessa ja varsinkin vähempiosaisten elämän kohentaja
na. Puheen historiallisessa osassa hän veti huikeat ajalliset ääriviivat ja 
näkymät mehiläishoidon vaiheista hamasta muinaisuudesta aina Kustaa 
I aikaan saakka, jolloin mehiläishoito hänen tietojensa mukaan alkoi 
taantua Suomessa ja vähitellen kuihtui pois. Esityksen lähteenä hänellä 
oli kansanrunot. 

Juhla huipentui aktiivisten ja menestyneiden asian harrastajien 
palkitsemiseen. Toimiensa onnistumisesta mehiläishoidon levittämis
työssä Julin kiitti lämpimin sanoin puutarhureita Mandellia ja Wikströ
miä. Niistä 56 maanviljelijästä, jotka olivat olleet hänen kanssaan yh
teistyössä mehiläisten kanssa kahdeksan vuoden aikana, hän palkitsi 
neljä. Entinen tilanomistaja, nykyinen vuokraaja Falenius Maskusta 
Tujulan talosta, rusthollari Joh. Hend. Lausti Nummelta, pitäjän räätäli 
Anders Rosenlöf Liedosta ja rusthollari Diskarla Piikkiöstä olivat mitä 
suurimmalla innolla ja huolella onnistuneet voittoa tuottaen hoitamaan 
mehiläisiään. Heille isäntä ojensi muistoksi tuosta päivästä ja kiitokseksi 
jalosta ponnistelusta mehiläispesän muotoiset hopeapikarit, joita koristi 
kaksi pientä hopeista mehiläistä. Julin oli teettänyt nämä muistoesineet 

1 Mehiläisten pidännön lewittämisestä Suomessa--. Maamiehen Ystävä 39/ 
1845. Thomas Nutt oli englantilainen keksijä ja mehiläishoitaja. Kotimaas
saan hän oli mehiläishoitajien piirissä keskeinen vaikuttaja. Vuonna 1832 
hän oli julkaissut mehiläiskirjansa Humanity ta honey bees, jossa kuvasi rin
nakkaispesäänsä (collateral hives) ja sen hoitotapaa. Kirjaa pidettiin onnis
tuneena ja jo sen nimi viehätti lukijoita. Teos oli hyvin tunnettu ja arvostettu 
Englannissa. Fraser H.M., History of beekeeping in Britain, s. 57, 69 ja 73. 
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turkulaisella hopeasepällä.1 

Erik Julin oli pyrkinyt määrätietoisesti mehiläishoidon tason 
kohottamiseen. Kesän 1845 juhlakokouksessa korostettiin käytännön 
harjoituksia ja suullisen opetuksen antamista kirjatietoa tehokkaampina. 
Vuosia kestäneen aktiivisen toimintansa tuloksia tarkastellessaan Julin 
oli näet joutunut tuskastuneena toteamaan mehiläishoidon hitaan edis
tymisen. Pääasiallisena syynä vastoinkäymisiin hän piti tietämättömyyt
tä ja siitä aiheutuvaa heikkoa hoidon tasoa. Käytännön työssään hän oli 
havainnut, että vaikka Lindgrenin kirja oli luettu, niin siitä huolimatta 
oltiin taitamattomia toteuttamaan vaativia hoitotoimia. Sattui paljon 
vahinkoja, ja vastoinkäymisten jälkeen kyllästyttiin ja jätettiin koko me
hiläishoito. Julin kertoi miettineensä, kuinka suomalaiset saataisiin me
hiläisiä hoitaessaan käyttämään kaikkia niitä apukeinoja, jotka tunne-

. taan, ja siten edistämään mehiläisten viihtymistä. Harkittuaan asiaa hän 
esitti järjestettäväksi Turussa useamman vuoden aikana kevätkuukausi
na määräpäivinä 2-3 tunnin luentoja käytännön työnäyttein pesien kä
sittelyssä. Hän uskoi saavansa miehet kokoon näihin harjoituksiin. Ai
noa vaikeus oli sopivan opettajan löytäminen. Vedoten vanhaan ystä
vyyteen Julin pyysi Mietoisten kappalaista, tunnettua, ansioitunutta 
mehiläishoitajaa ja Anders Lindgrenin mehiläiskirjan ruotsintajaa Engel
brekt Ranckenia ottamaan tehtävän.2 Toukokuun lopulla 1846 pidettiin
kin apteekkari Julinin aloitteesta suomenkielinen esitelmä mehiläishoi
dosta Kupittaan kaivohuoneella. Uutinen mainitsee useiden lampuotien 
osallistuneen tilaisuuteen.3 Muita tietoja ei olekaan Julinin suunnittele
man koulutuksen toteutumisesta. Aie ilmeisesti raukeni pätevän opetta
jan puutteeseen. Juuri noihin aikoihin nimittäin Engelbrekt Rancken, 
Julinin suunnittelema kouluttaja, sairasteli ja hänen virkatalon mehiläis
ja puutarhaa hoitanut puolisonsa kuoli.4 E. Ranckenin mielenkiinto 
varsinaisen päätoimen lisäksi kohdistui tuohon aikaan hänelle läheiseen 
kirjalliseen työhön. Hän oli tunnettu kääntäjä ja kirjailija sekä etevä 
hengellinen puhuja.5 

Mehiläishoidon vakiintuneeseen asemaan Lounais-Suomessa 
viittaa myös aiheen käsittely Suomen ensimmäisessä maanviljelysko
kouksessa Turussa 1847. Tämä maamme ensimmäinen maatalouden 
ongelmiin ja sen kehittämiseen paneutuva tilaisuus oli saatu aikaan 
Talousseuran 50-vuotisen toiminnan muistamisen merkeissä. Heräte oli 
tosin tullut Ruotsista. Kokouksen keskustelukysymykset koskettelivat 

1 

2 

3 

4 

5 

En fest --; Om Biskötselns utbredande. Teknologen 29, 31/1845. Mehiläisten 
pidännön levittämisestä. Maamiehen Ystävä 39/1845. Mehiläishoidosta Suo
messa. Kanava 33/1845. 
Julinin kirje Ranckenille 4.3.1846. Rancken 12. Coll. 176. HYK. 
Föredrag öfver biskötseln. Teknologen 21/1846. 
Oskar Ranckenin kirje J.R. Aspelinille 26.12.1893. KTKKA 79. MV. 
Suomen Elämänkerrasto s. 609. Tietosanakirja 1915. 



55 

kaikkia maatalouden yhteydessä toimivia elinkeinoja. Ohjelmaa ei edel
täpäin valmisteltu eikä keskusteltavia kysymyksiä asiantuntijain lausun
noilla tai esityksillä alustettu. Kokouksen ohjelmat syntyivät niistä kysy
myksistä, joita asiantuntijat ehdottivat pohdittaviksi ilmoittaen ne jon
kin aikaa ennen kokouksen alkua järjestäjille. Seura ei nimittäin enää 
näihin aikoihin kyennyt auttamaan asioiden valmistelussa. Siksi kukin 
lausui sitä, mitä kustakin asiasta tiesi ja tunsi. 

Seuran esittämiä keskustelukysymyksiä oli 41. Ne koskivat kaik
kia maatalouden yhteydessä olevia elinkeinoja ja tuotantosuuntia. Vil
kas keskustelu jatkui Talousseuran 50-vuotisjuhlallisuuksien jälkeen 
kolme päivää. Mehiläisiin liittyvä hunajan korjuuta ja talvehtimista kos
keva keskustelu poikkesi olennaisesti yleisestä menosta. Pöytäkirja 
mainitsee vain kaksi asian käsittelyyn osallistunutta, kamariherra C. 
von Knorringin ja apteekkari E. Julinin. Keskustelussa pohdittiin, onko 
Suomessa edullisinta joko "verottaa" mehiläisiä vai "lahdata" ne. Ennät
tävätkö mehiläiset, joilta hunaja otetaan (verotetaan) kesän lopulla, 
kerätä riittävän ruokavaraston talveksi ja kevääksi? 

Apteekkari Julin oli todennut olevan varmempaa ja taloudel
lisempaa tappaa mehiläiset kuin verottaa niitä. Nuttin puupesissä voi
tiin verotus toteuttaa, mutta ne eivät yleensä olleet osoittautuneet edul
lisiksi Suomessa. Täällä toimeenpannut verotusyritykset olivat epäon
nistuneet, koska mehiläiset olivat kuolleet talvella ruoan puutteeseen. 
Nuttin keksimät pesät eivät olleet osoittautuneet myöskään tarkoituk
senmukaisiksi, pääasiallisesti siitä syystä että niissä oli muodostunut 
huurretta ja mehiläiset olivat menehtyneet kylmään. 

Kamariherra C. von Knorring kertoi lukeneensa jostain sanoma
tai aikakauslehdestä tavasta vaimentaa mehiläiset rikkieetterillä ja sen 
jälkeen verottaa niitä. Hän tiedusteli Julinilta, oliko tämä yrittänyt sillä 
tavoin hunajan ottoa. Julin mainitsi myös kuulleensa toisesta verotusta
vasta. Mehiläiset häädettäisiin rummuttamalla ja verotus suoritettaisiin 
sitten. 

Pöytäkirjan niukasta kokousselostuksesta voi kuitenkin todeta 
Julinin olleen vielä kiinnostunut mehiläishoidosta ja esiintyneen ko
kouksessa asiantuntijana. Mehiläishoito näyttää olleen edelleen pääasial
lisesti Turun ympäristön ruotsinkielisten säätyläisten huomassa. Puu
pesäkokeilut viittaavat jatkuvaan vaikutteiden saantiin vanhoilta mehi
läisal ueil ta.1 

Vuosien 1845-47 mainintojen jälkeen mehiläiset jäivät Julinin 
harrastusten piirissä syrjään. Tuolloin monet uudet taloudelliset yrityk
set sitoivat hänen energiansa. Valaanpyyntiyhtiö, merivakuutusyhdistys 
ja väritehdas mm. olivat uusia yrityksiä entisten lisäksi. Ehkä hänelle oli 

1 Cygnaeus 1897, s. 404-407. Liakka 1936, s. 107-117. Protokoll vid Allmänt 
Landtbruks-möte i Abo stad, den 2, 3 och 4 November 1847. Handlingar rö
rande till Finska Landtbruks mötet i Abo 1847. 
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myös valjennut, ettei mehiläishoidosta kehity mitään merkittävää si
vuelinkeinoa, ja siksi into laimeni vastoinkäymisistä. Siihen viittaa jo 
Ranckenille osoitetun kirjeen alistuva sävy.1 Hänellä itsellään ei ilmei
sesti ollut aikaa henkilökohtaisesti paneutua syvällisemmin mehiläishoi
toon, vaan hän oli inspiroinut toisia hyvään asiaan. 

Talousseuran valmistellessa 1856 senaatin pyytämää lausuntoa 
taloudellisista oloista ja talouselämän kehittämisestä Erik Julin oli mu
kana keskeisissä tehtävissä. Hän oli kahden jaoston puheenjohtaja, mm. 
maatalouden sivuelinkeinoja pohtivan jaoston puheenjohtaja. Kun laa
jassa esityksessä ei mainittu sanaakaan mehiläisistä, niin ilmeisesti vii
meistään tuolloin hän oli menettänyt uskonsa mehiläishoidon mahdolli
suuksiin. Hänen monitahoisessa taloudellisessa toimikentässään ei enää 
liiennyt aikaa ja huomiota mehiläisille.2

Tätä pessimististä näkemystä vahvistaa Talousseuran sihteerin 
Lars Arnellin selvitys Ruotsiin Suomen mehiläishoidon tasosta ja tilasta 
kesällä 1853. "-- Suomen mehiläishoito on rajoittunut vain muutaman 
peninkulman alueelle maan etelärannikolla ja siellä se on osoittautunut 
kannattamattomaksi. Epäsuotuisina vuosina pesät kuolevat suureksi 
osaksi. Myös niiden verotus pitemmän ajan kokemuksen mukaan on 
useimmiten epäonnistunut. Verotuksen jälkeen mehiläiset ennättävät 
harvoin pohjoisessa ilmastossamme kerätä riittävästi ruokavaroja seu
raavaksi talveksi."3 

Kuitenkin vielä kerran Erik Julin syttyi mehiläisasialle. Kun 
tiedot saksalaisen Dzierzonin kehittämästä tuottavasta hoitotavasta ja 
lauhkeista italialaisista mehiläisistä saapuivat seuraavalla vuosikym
menellä Suomeen, niin hän tuki auliisti uuden suuntauksen aktiivista 
valistajaa ja yrittäjää, Kemiön kappalaista pastori J.E. Åbergia. 

3 Anders Lindgren ja ensimmäinen suomenkielinen 
oppikirja 

Winterin kauden jälkeen Talousseuran mielenkiinto mehiläisharrastuk
seen oli herpaantunut. Mehiläiskirjakin unohtui lähes kahdeksi vuosi
kymmeneksi seuran toimitalon ullakolle.4 Mehiläishoidosta ei ilmeisesti 
enää uskottu kehittyvän mitään merkittävää maatalouden sivuelinkei-

1 

2 

3 

4 

Julinin kirje Ranckenille. Rancken 12. Coll. 176. HYK. 
K.F. Hushållningssällskapets underdåniga utlåtande angående åtgärder till 
befrämjande af finska landbruket och dess binäringar med dertill hörande 
bilagor. Helsingfors 1857. 
STS:n kirjekonseptit 10.6.1853. B I 22. STSA. 
STS:n maatalousvaliokunnan ptk 28.11.1837, STSA A I 32. 
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noa. Olojen rauhoituttua ja kansainvälisen kaupan elvyttyä sokeriakin 
oli saatavana. Yliopiston muutto Helsinkiin oli vaikuttanut muillakin 
seuran toiminnan aloilla hiljentävästi, ja myös sihteereiden epäonnis
tuneet liiketoimet vähensivät varoja tominnasta. 

Mehiläiset Turun lähiympäristön kartanoissa elivät kuitenkin 
missä paremmin, missä huonommin. Tuon ajan ahtaissa kiinteäraken
teisissa kekopesissä parveilu oli runsasta. Kuukauden kestävänä parvei
luaikana pääsi tarhoista luonnollisesti mehiläisiä myös karkaamaan. 
Monet parvet löysivät talveksi pesäpaikan tyhjistä asumuksista, talojen 
ullakoilta ja savupiipuista tai jopa metsästä puiden onteloista. Kemiön 
kappalainen pastori Åberg kertoi tavanneensa 1850-luvun alussa met
sässä elinvoimaisen yhteiskunnan "vanhanpäiväisestä hontoisesta hon
gasta", minkä hän sitten hakkasi maahan ja kuljetti kotitarhaansa pölk
kypesäksi. Yhteiskuntaa hän piti kotitarhastaan edellisenä kesänä karan
neena parvena.1 Näin siis rahvaskin sai käytännön tuntumaa uuteen 
tulokkaaseen ja mehiläisharrastajien piiri saattoi laajeta. 

Vaikka seuran mielenkiinto ja jatkuva aktiivinen toiminta olivat 
kohdistuneet tärkeämpiin taloudellisiin asioihin kuten perunan-, pella
van- ja hampunviljelyyn, lampaiden hoitoon sekä terveydellisten olojen 
kohentamiseen (rokotusharrastus) niin se ei kuitenkaan kieltänyt kum
miuttaan mehiläisasiassa. Aina kun ilmestyi aktiivinen mehiläishoitaja, 
jolla oli toisille annettavaa, seuran tuki oli saatavissa. Maaliskuussa 1838 
jätti Mietoisten Tavastilan puutarhuri Anders Lindgren seuralle suo
menkielisen kirjoituksen mehiläishoidosta Suomessa ja esitti sen painat
tamista seuran kustannuksella.2 Oskar Ranckenin kertoman mukaan 
taustavaikuttajana oli ollut Turun silloinen apteekkari Erik Julin. Tämä 
oli sopinut keväällä 1836 Lindgrenin kanssa mehiläishoito-oppaan kir
joittamisesta suomen ja ruotsin kielellä. Opasta jaettaisiin Julinin omista
mien pesien mukana Turun ympäristön talonpojille ja torppareille. 
Seuran maatalousvaliokunnan kokouksissa todettiin Lindgrenin kirja 
luetuksi, tarkastetuksi ja päätettiin painaa se suomen ja ruotsin kielellä. 
Ruotsintamisen suoritti Lindgrenin opettama mehiläishoitaja Mietoisten 
kappalainen, pastori Engelbrekt Rancken.3 Kirjasta otettiin 300 kappa
leen painos ja se kustannettiin Swanin rahastosta. Sitä jaettiin mehiläis
hoitajille ilmaiseksi.4 

Anders Lindgren oli nuorena oleskellut Ruotsissa ja siellä oppi
nut mehiläishoitoa "hyvin harjaantuneilta miehiltä" Hän oli aloittanut 
mehiläishoidon jo 1800-luvulla ja harrastanut sitä 30 vuotta. Rinnan 

1 Åbo Tidningar 68/1839. Åberg 1867, s. 81-82. 
2 Anders Lindgren, Lyhyät Neuwot Ulkomaa=Mesiläisten- eli Biin hyödyttä

wäisestä kaitsemisesta ja wiljelemisestä Suomessa. 
3 Oskar Ranckenin kirje J.R. Aspelinille. KIKKA 79. MV. 
4 STS:n maatal.-valiokunnan ptk 29.03; 01.11. ja 28.11.1838 ja 15.01. ja 

05.09.1839. STSA A I 33-34. 
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käytäimön hoitotyön kanssa hän oli tutustunut kertomansa mukaan 
alan kirjallisuuteen.1 Kirjan julkaistessaan hän oli vanha mies, mutta 
kuitenkin seurasi vireästi uusiakin asioita. Hän koetti seuran kustan
nuksella 1840-luvulla Mynämäellä kasvattaa silkkiäismatoja Scor
zonera-kasvin lehdillä. Kokeista ei kuitenkaan ollut toivottua tulosta.2 

Lindgrenin teos on käytännön miehen selonteko keskeisimmistä 
mehiläisvuoden tapahtumista ja askareista. Kuvaus alkaa helpoimmasta 
vaiheesta, talvesta, johon liittyy vain pesien seuranta suurin piirtein. 
Tällöin oli aikaa hoitokaluston valmistamiseen. Lindgren suosittelee 
pesiä (kuupa=sikiöosasto) valmistettavaksi kolmea eri kokoa, korkeu
deltaan 12, 10 tai 8 tuumaa eli olkikertaa (varvia). Pesän halkaisijan on 
oltava kaikissa sama 16". Jokaista kuupaa varten on oltava vähintään 
kolme hunajaosastoa eli kranssia. Pesien tiivistäminen suoritettiin sa
moin kuin Winterin ja Linnaeuksen ohjeissa. Ne siveltiin saven ja leh
män lannan seoksella tiiviiksi. Pesäosasto eli kuupa oli Lindgrenillä 
tilavuudeltaan kaksi kertaa suurempi kuin Winterillä. Kuupien ja krans
sien valmistusohjeet ovat niukat, ja niiden tekoa kehotetaan oppimaan 
käytännössä kokeneilta hoitajilta. Muita pesään kuuluvia varusteita 
olivat kakuston tukisäleet, pohja ja hattu. Pesät sijoitetaan tarhassa 
tolpille. Mehiläispenkeistä Lindgren ei puhu lainkaan. Hänen varustei
siinsa kuuluivat vielä tikapuut ja varjovaate yhteiskuntien suojaamiseksi 
auringon paahteelta. 

Aktiivisen hoitokauden Lindgren jakaa alku- ja loppukesän 
jaksoihin. Kevään ensimmäiset työt, pesien avaaminen ja pohjien puh
distus, suoritetaan "koska ilma lämpii ja rupee jo kärväisiä näkymään 
päivän puolla seiniä". Kiinteärakenteisen pesän sisäiseen havainnointiin 
hoitaja ei päässyt, siksi kevään ensi kukinnoista alkoi yhteiskuntien 
tarkkailu. Ensimmäisten siitepölykuormien pesiin viennistä ja säiden 
jatkokehityksestä arvioitiin parveilun alku. Varhaisen ja suotuisan 
kevään aikana parveilu voi joskus alkaa toukokuun lopussa, mutta 
tavallisesti kuitenkin vasta kesäkuun puolen välin jälkeen. Parveiluaika 
kesti 5-7 viikkoa. Hoitotoimista parveilua on selitetty laajimmin: teoksen 
25 sivusta se käsittää neljänneksen. Yhteiskuntien lisääminen parveilut
tamalla olikin ainoa tapa, sillä Lindgren ei tunne jaokkeen tekoa edes 
teoriassa. Parveiluajan päätyttyä tärkein vaihe oli "kranssaaminen" eli 
lisäosastojen laittaminen. Se tapahtui aina varsinaisen pesäosaston eli 

-kuupan-alle. Kranssi annettiin kunkin yhteiskunnan kehitys tarpeen
mukaan.

Hunajan otto eli "teurastus". - Loppukesästä mehiläishoitajan tuli 
tarkkailla yhteiskuntia ja päättää, mitkä jättäisi talveksi ja mistä korjaisi 
sadon. Valinta oli selkeä: vahvat jätettiin jatkamaan, heikot tapettiin ja 
sen jälkeen niistä korjattiin hunaja ja vaha. Hunajan otto aloitettiin, kun 

1 Lindgren 1839, s. 1. 

2 Cygnaeus 1897, s. 401. 
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sato kentällä oli loppunut ja "koska työmesiläiset jo säästämättä koirak
sians surmaavat". Yhteiskunnan surmaaminen eli lahtaus suoritettiin 
tukahduttamalla se rikkisavulla. Lindgren ei tunne tai ei ainakaan mai
nitse sadon korjuuta verottamalla. Sehän suoritettiin leikkaamalla huna
jaosasto irti pesästä, johon jätettiin riittävä talviruoka. Tuon ajan suoja
varustein verottaminen oli mehiläishoitajalle tuskallinen, joskus jopa 
hengenvaarallinen toimenpide. Kiinteärakenteisten pesien aikana lahtaa
minen eli teurastus pysyikin lähes ainoana korjuutapana. 

Pesää purettaessa kakut eroteltiin kolmeen osaan: ensimmäiseen 
puhtaat hunajakakut, toiseen tyhjät kakut ja kolmanteen sikiöosasto. 
Siinä oli sekaisin hunajaa, sikiöitä ja siitepölyä. Hunajan otto kakuista 
tapahtui niin, että tolppien varaan pingotettiin harva hiukan kostutettu 
liinavaate ja sen päälle laskettiin kakut auki leikattuina. Hunaja valui 
kankaan läpi kivivatiin. Tämä oli paras hunaja. "Halvempi hunaja" oli 
käsin puserrettua. Sikiökakuista saatiin ruskeata hunajaa. Liinasta poi
mittiin lopuksi kaikki vaha ja tyhjät kakut paloiteltuina seulaan, joka 
sovitettiin syvään kivivatiin ja pistettiin lämpimään uuniin. Näin hunaja 
ja vaha erotettiin ja hunaja laskettiin vielä kerran läpi. 

Kunkin vuodenajan hoitokuvaukseen sisältyvät myös tarkat 
käytännön neuvot niin kevät- kuin syys- sekä hätäruokintaa varten, 
samoin ryöstön välttäminen ja torjuminen. Tavallista mehiläishoitajaa 
kohtaavista vastoinkäymisistä on vain luettelonomainen maininta. Kek
seliäs ja käytännöllinen hoitaja osasi varmaan ilman ohjeitakin torjua 
hiirien, lintujen ja muiden eläinten tuoman haitan. Erityisen vaarallisena 
yhteiskunnan vihollisena Lindgren mainitsee "mustan ulkomaan mehi
läisen". Mutta mikä se oli, se jää arvoitukseksi. 

Kirjoittajan tiedot mehiläisen biologiasta ovat niukat ja osin vir
heelliset. Emon kehittymiseen arvellaan menevän viisi viikkoa ja työme
hiläisen kaksi. Työmehiläisten sukupuolesta ei ole tietoa, niiden ei usko
ta olevan kumpaakaan sukua, ei naaraita eikä koiraita. Lindgrenin 
pesissäkin emo vielä hautoo eikä sillä ole pistintä eikä myrkkyä. Kuh
nureiden todetaan olevan emon hyödyksi ja huvitukseksi. 

Lindgrenillä oli voitettavana monta vaikeutta saattaessaan tieton
sa mehiläishoidosta suomenkieliseen kirjalliseen asuun. Mehiläisiä oli 
Suomessa pidetty vasta runsas kolme vuosikymmentä. Harrastajia oli
vat olleet ruotsinkieliset säätyläiset. Suomenkielistä ammattisanastoa ei 
vielä ollut eikä alalta ollut aikaisemmin mitään julkaistu suomeksi. 
Tuolloin elettiin vanhan kirjasuomen ja nykysuomen murrosvaihetta. 
Vasta ilmestynyttä Kalevalaa ja joitakin sanomalehtiä lukuun ottamatta 
muu suomenkielinen kirjallisuus oli pääasiallisesti uskonnollista ja kieli 
ns. pipliasuomea. Suomen kielen kirjallinen käyttö oli siis vielä vakiin
tumaton. Lindgren kirjoittikin oppaansa käyttämällään länsimurteella. 
Sen kielessä ja lauserakenteessa ilmenee selvästi pipliasuomen ja ruotsin 
vaikutus. Mehiläissanasto on ruotsista suomeen mukautettuja sanoja 
kuten bii (mehiläinen), wiisi (emo), drönari (kuhnuri), kuupa (pesä), 
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fiusteri (lentoaukko), waksi (vaha), swärmi (parvi), biipaita (rnehiläispaita) 
ja kranssi (olkipesän lisäosasto). Kansanrunojen itämurteista tuoma 
mehiläinen on vielä tuntematon. Kalevala oli tosin ilmestynyt jo 1835, 
mutta se oli ilmeisesti Mietoisten Tavastilassa tuntematon. Lindgren 
pyrkii kyllä käyttämään suomenkielisiäkin vastineita. Biin rinnalla esiin
tyvät mesiläinen, työtätekeväiset ja pojat. Viimeksi mainittu on yhteinen 
nimitys kaikille mehiläisille ja viittaa epätietoisuuteen työmehiläisten 
sukupuolesta. Yhteiskuntaa merkitsevät parvikunta, parvi ja perhe. Muita 
suomenkielisiä sepitteitä ovat emä ja hallitsija, maja (pesä), kakka (kakku 
ja siitepölypallo1), tynnyri ja astia (kenno). Edellä mainitut suomenkieli
set nimet eivät kuitenkaan olleet elinkelpoisia, mikään niistä ei jäänyt 
myöhemmin elämään. 

Vajavaisuuksistaan huolimatta "Lyhyät neuwot --" kotoisella 
murteella kirjoitettuna tyydytti Lounais-Suomen varsinaisella mehiläis
alueella kipeimmän tiedon tarpeen. Lähes kolmen vuosikymmenen ajan 
se ainoana suomenkielisenä julkaisuna palveli mehiläishoitajia. Samana 
vuonna Lindgrenin teos ilmestyi myös ruotsiksi Mietoisten kappalaisen 
Engelbrekt Ranckenin kääntämänä.2 Vuonna 1862 suomenkielisestä lai
toksesta otettiin toinen, korjattu painos. Asiasisällöltään se pysyi sama
na, mutta kieltä oli korjattu ja luettavuus siten parantunut. Muutamat 
ruotsalaisperäiset mehiläistermit olivat suomentuneet, kuten kuupa oli 
nyt pesä, wiisi emo ja swärmi parvi.3

1 Siitepölystä Lindgren käytti myös nimitystä kukkaisjauho. Vasta 1860 Lönnrot 
vakiinnutti termin siitepöly Suomen Kasvisto-teoksessa. 

2 Lindgren And., Råd och rön i Biskötseln, till ledning för Finlands allmoge. 
Åbo 1839. 

3 Osotus ulkomaan mesiläisiä hyödyllisellä tavalla kaitsemaan ja viljelemään 
Suomessa, Antero Lindgrenin mukaan. Turku 1862. 



V KOHTI NYKYAIKAISTA MEHILÄIS
HOITOA 

1 1860-luvun murros Suomessa 

Maamme historiassa 1860-luku on merkittävä vuosikymmen. Silloin 
suomalainen yhteiskunta koki nopean ja syvällisen muutoksen. Pitkän 
ja raskaan taantumuskauden jälkeen Keski-Euroopan johtavista sivis
tysmaista levinneet taloudelliset ja henkisen vapauden aatteet pääsivät 
täälläkin vaikuttamaan. Valtiopäivien kokoontuminen lähes puolivuosi
sataisen tauon jälkeen käynnisti yhteiskuntaa kehittävän lainsäädän
nön.Elinkeinovapauden toteuttamisen ansiosta virisi talouselämän alalla 
monipuolinen aktiivinen toiminta. Saimaan kanavan rakentamisesta 
alkanut liikenneolojen kehitys jatkui. Ensimmäinen rautatie avattiin 
liikenteelle. Maamme rahajärjestelmän perustaminen pantiin alulle ja 
Suomi sai oman rahan, markan. Hallitsijan vaihdoksen tuoma vapaa
mielinen suuntaus oli näin mahdollistanut yhteiskunnan ja talouselä
män uudistamisen. 

Parjattu ja nukuksissa torkkunut Suomen Talousseurakin oli 
vironnut aktiiviseen toimintaan ja laatinut senaatille laajan ohjelmaesi
tyksen maamme taloudellisten olojen kehittämiseksi. Suomen talouselä
mässä keskeistä osaa näytteli tuolloin vielä maatalous. Sen asioita hoita
maan ja kehittämään perustettiin 1860 senaattiin maanviljelystoimitus
kunta. 

Talousseura toimi vireydyttyään uusien viljalajien ja viljelytapo
jen, ulkomaisten eläinten, etenkin lammasrotujen tunnetuksi tekemisek
si. Vuonna 1862 se osti Ruissalon saaresta alueen, jolla oli tarkoitus 
tehdä kokeita ensisijaisesti parempien heinälajien, rehukasvien ja huma-
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lalajien viljelyssä, mutta myös jalompien hedelmä- ja koristepuiden 
kasvattamisessa sekä mehiläishoidossa uusimpien menetelmien mu
kaan. Seuran vuoden 1863 toimintakertomuksessa todetaan mehiläishoi
dolle meillä omistetun vähemmän huomiota kuin tämä hyödyllinen 
elinkeino ansaitsee. Sitä on tähän saakka harjoitettu vanhentuneen me
netelmän mukaan. Nyt seura koettaa auttaa mehiläishoitajia vaihtamaan 
uuteen parannettuun tapaan, ja koska niin kutsutut italialaiset mehiläi
set ovat kaikkialla hyvin kuuluja, niin on riittävä syy tuoda niitä koe
kentälle ja katsoa, mikä menetelmä soveltuu parhaiten maassamme 
mehiläisten hoitoon.1 

2 Uudentapainen mehiläishoito 

Tiedot uudesta hoitotavasta saapuivat Suomeen osin Ruotsin kautta ja 
myös suoraan Saksasta. Kesällä 1860 julkaistiin Finland Allmänna Tid
ningissä laaja artikkelisarja mehiläisistä ja niiden hoidosta Dzierzonin 
menetelmän mukaan. Lähteenä kirjoittaja oli käyttänyt Bcrgclinin vuo
den 1860 maatalouskalenteria. Selostus pohjautui ruotsalaisen rehtori 
Dahmin vierailuun Dzierzonin luona Karlsmarktissa. Irtorakenteisten 
pesien, niiden rakenteen ja käsittelyn sekä rauhallisten, hyvin tuottavien 
italialaisten mehiläisten kuvaus oli innostava ja yksityiskohtainen. Ta
lousseuran hallitukselta toivottiin toimenpiteitä muutamien italialaisten 
yhteiskuntien tuonnista pesineen ja hoitovälineineen Suomeen, että 
saataisiin siten herätettyä mielenkiintoa tähän hyödylliseen, tärkeään ja 
voittoa antavaan hoitotapaan.2

Helsingin teknisen reaalikoulun opettaja insinööri Lekve kertoi 
myös vierailustaan Dzierzonin luona kesällä 1860. Hän oli tarkkaillut 
mehiläishoitoa muuallakin Saksassa. Matkakertomuksessaan hän antoi 
kuvauksen uudesta hoitotavasta ja pesistä. Arvio italialaisista mehiläi
sistä oli erittäin myönteinen. Mehiläishoitajat saivat neuvoja italialaisten 
emojen tilaamisesta ja yhteiskuntien muuttamisesta niiden avulla.3 Mo
net suomalaiset mehiläishoitajat olivat jo innostuneina kokeilleetkin 
Dzierzonin menetelmää.4 Aktiivisten hoitajien kiinnostus uusiin saavu
tuksiin pakotti myös Talousseuran toimimaan asiassa. 

Ruissalon koekentästä ja varsinkin siellä tapahtuvasta puutarhan 
ja mehiläishoidon kokeilusta ja opetuksesta Talousseura toivoi paljon. 

1 K.F. Hushållningssällskapets handlingar 1864; Femte tomen. 2 häftet. 
2 Om biens natur och deras behandling efter Dzierzons metod. Finlands All

männa Tidning 148-152/1860. Bergelin 1860, s. 60-73. 
3 Biskötsel. Åbo Underrättelser 100/1861. 
4 C. Melartinin kirje 26.1.1864. STSA D XXIV 11.
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Piirrokset 6-7. Dzierzonin pesä oli kummastakin päästä avoin ja 
siinä oli kiinteä pohja ja katto. Laatikon sisällä olivat urat kakun 
kannatuslistoille eli pienoille. Lentoaukko oli alhaalla pitkällä sivul
la. 

Sen käsityksen mukaan maatalouteen läheisesti liittyvä puutarhan vilje
ly ei ollut vielä saanut sellaista huomiota kuin se ansaitsi. Viitaten ylei
seen mielenkiintoon ja alan kehittymismahdollisuuksiin seuran hallitus 
esitti vuoden 1865 alussa senaatille laajasti perustellussa anomuksessa 
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puutarhatarkastajan viran perustamista. Tarkastaja toimisi lähinnä seu
ran valvonnassa, ja hänen tehtäviinsä kuuluisi pääasiallisesti auttaa 
asukkaita uusien puutarhaviljelyksien suunnittelussa ja toteuttamisessa 
sekä myös "jakaa neuvoja ja tietoja kaikessa mikä kuuluu hyvin järjes
tettyyn puutarhan viljelyyn ja mehiläishoitoon sekä toimeenpanna ja 
järjestää puutarhatuotteiden näyttelyitä eri paikkakunnilla". Tarkastajan 
sijoituspaikaksi ehdotettiin Ruissalon koekenttää, missä päärakennuk
sesta pienin muutoksin saataisiin hänelle asunto. Hän toimisi myös 
samalla alueen esimiehenä. Ensi kertaa virkaa ei julistettaisi haettavaksi, 
vaan katsottaisiin sopiva henkilö Ruotsista.1 

Mitä olivat sitten nämä mehiläishoidon uudet menetelmät? 
"Uudentapasen" eli nykyaikaisen mehiläishoidon alkuna voidaan pitää 
aikaa, jolloin kiinteärakenteisista pesistä siirryttiin irtorakenteisiin. Niis
. sä kakusto voitiin purkaa hoitotoimia varten mehiläisten elämää vauri
oittamatta. Uusien pesien ja hoitokaluston kehittäjiä 1840-50-luvulla 
olivat Saksassa Sleesiassa pastori Johannes Dzierzon ja Thuringenissä 
paroni A. von Berlepsch. Jo ennen heitä oli tehty irtorakenteisia pesiä. 
Ukrainalainen mehiläistutkija Pjotr I. Prokopovits esitteli tarhassaan 
kesällä 1814 laudoista rakennetun pesän, jossa hunajaosastossa mehiläi
set rakensivat kakut kehiin.2 Tuona aikana tiedon kulku oli kuitenkin 
eri kulttuuripiireistä mehiläishoitajien kesken hidas ja monesti sattu
manvarainen. Prokopovitsin keksintö tuli Venäjälläkin ja muualla Eu
roopassa verrattain myöhään tunnetuksi. Niinpä esimerkiksi mehiläis
hoitoon innostuneen Leo Tolstoin tarhassa Jasnaja Poljanassa oli vielä 
1800-luvun jälkipuoliskolla vain pölkky- ja muita kiinteärakenteisia pe
siä.3 Maineikas sveitsiläinen mehiläistutkija Frans Huber oli myös sa
moihin aikoihin kuin Prokopovits kehittänyt ns. lehtipesän, jossa kehiin 
rakennettuja kakkuja voi käännellä kuin kirjan lehtiä. Todennäköisesti 
häneltä Dzierzon saikin idean pesänsä kehittelyyn. Monet mehiläishoi
tajat eri puolilla maailmaa toisistaan tietämättä rakentelivat samaan 
aikaan irtorakenteisia pesiään. Amerikkalaisen Langstrothin latomapesä 
näki päivän valon samaan aikaan kuin Dzierzonin pienapesä.4 Kuiten
kin sleesialaista pastori Dzierzonia pidetään nykyaikaisen mehiläishoi
don uranuurtajana. Ei suinkaan siksi, että hänen kehittämänsä pesä olisi 
ollut muita parempi, vaan hän aktiivisena kirjoittajana teki pienapesän
sä yleisesti tunnetuksi. 

Johannes Dzierzon (1811-1906) aloitti jo nuoruudessaan tutustu
misen mehiläisiin isänsä pölkkypesätarhassa. Koulutielle päästyään ja 
teologiset opinnot päätettyään sekä saatuaan vakinaisen papin paikan 
hän perusti pian oman mehiläisyrityksen. Sen noin 500 yhteiskuntaa oli 

1 STO N:o 2/317 1865. V A. 

2 Sabarsov 1990, s. 151; Semetkov-Smirnova 1975, s. 9. 

3 Tolstoj 1956, s. 161. 

4 Jacoby 1964, s. 428; Lundgren-Notini 1943, s. 363-364. 
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Piirros 8. Dzierzonin kaksoispesiä rakennettiin materiaalin säästä
miseksi. Rinnakkaisosasto voi toimia myös hunajaosastona. Pesän 
varusteisiin kuului kaksi sisä- ja kaksi ulko-ovea. Sisäovilla säädel
tiin pesän tilaa tarpeen mukaan. Sisäovia valmistettiin myös lasista 
yhteiskunnan tarkkailua varten. 

sijoitettu pienempiin tarhoihin lähiympäristöön. Kun pölkkypesät olivat 
hankalia käsitellä ja yhteiskuntien sisäinen hoito niissä oli mahdoton, 
niin Dzierzon aloitti jatkuvan kokeilun asiantilan korjaamiseksi. Moni
vaiheista pesien kehittelyä, ja niiden vaatimaa hoitotekniikkaa saksalai-
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set mehiläishoitajat voivat seurata Dzierzonin ahkeran kirjallisen toi
minnan ansiosta. Ensimmäisen artikkelin hän kirjoitti 1845 Frauendorf 
Blättemiin. Myös Nördlinger Bienenzeitungissa ilmestyi hänen tutki
mustuloksiaan. Vuosina 1845-1856 hän julkaisi Der Bienenfreund aus 
Schlesien-kuukausilehteä. Tämän ohessa häneltä ilmestyi myös useita 
alan kirjoja. Harvinaisen havainnointi- ja kombinaatiokykynsä ansiosta 
hän myös ensimmäisenä totesi mehiläisten partenogeneettisen lisäänty
miskyvyn. Johannes Dzierzon oli 1800-luvun suuria mehiläistutkijoita.1 

Pitkän kokeilujakson jälkeen Dzierzon päätyi laudoista rakennet
tuun laatikkoon, jossa oli kiinteä pohja ja katto. Pesä oli kummastakin 
päästä avoin ja se valmistettiin kuusi- tai mäntylaudoista. Sisämitat 
olivat korkeus 18", leveys 9" ja syvyys 24". Laatikon sisäseiniin tehtiin 
kakun kannatuslistoja eli pienoja varten 1/2 tuuman leveä ja 1/4 tuu
man syvä ura. Pienan ja pesän pohjan väli oli 12" mihin tilaan mehiläi
set rakensivat noin 230 x 300 mm suuruisen kakun. Pesään mahtui 16 
pienaa. Kakuston yläpuolelle jäi noin 5 1/2 tuuman korkuinen tyhjä 
tila, mikä talveksi täytettiin oljilla tai kuivilla sammalilla. Lentoaukko 
sijoitettiin pitkän sivun keskelle. Laatikon ulkoseinät verhottiin oljilla ja 
ulkopinnaksi asennettiin ruokopillejä tai tuohta. Pesän varusteisiin ulko
katon lisäksi kuului kaksi sisä- ja kaksi ulko-ovea. Sisäovilla säädeltiin 
pesän tilaa tarpeen mukaan. Niihin oli tehty tähystysaukot yhteiskun
nan tarkkailua varten. Sisäovia valmistettiin myös lasista. 

Uudelle yhteiskunnalle varustettiin pesä laittamalla keskelle 
lentoaukon molemmin puolin kahdeksan vahaliuskalla, pohjukkeella tai 
kakulla varustettua pienaa. Tämä "mehiläisten asuntohuone" eli sikiö
osasto suljettiin kummastakin päästä sisäovella. Yhteiskunnan kasvaessa 
ja sadon lisääntyessä kentällä avattiin sikiöosastosta pääsy toiseen tyh
jään "sivuhuoneeseen" eli sisä- ja ulko-oven väliseen tilaan, johon oli 
asennettu neljä pienaa vahajuonteella tai valmiilla kakulla. Tämän en
simmäisen hunajaosaston täytyttyä avattiin mehiläisille pääsy vastakkai
seen tyhjään tilaan. Dzierzonin kaksoispesissä, joita rakennettiin lähinnä 
materiaalin säästämiseksi, voi rinnakkainen pesä toimia myös hunaja
osastona.2 

1 Jacoby 1964, s. 197-199. 
2 Dzierzon 1861, s. 38-56; Åberg 1867, s. 14-17. 



3 Johan Eggert Åberg, nykyaikaisen mehiläishoidon 
perustaja 
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Talousseura joutui pitkän aikailun jälkeen paneutumaan mehiläishoidon 
kehittämiseen, sillä paine harrastajien taholta oli kasvanut niin suureksi. 
Vuoden 1865 alussa Kemiön kappalainen Johan Eggert Åberg toimitti 
seuralle suomenkielisen Dzierzonin uusien oppien mukaisen mehiläis
kirjansa käsikirjoituksen ja esitti sen julkaisemista. Työ perustui täysin 
kirjalliseen materiaaliin. Lähteinä olivat olleet Dzierzonin ja von Berlep
schin sekä tanskalaisen Brunin teokset. Samaan aikaan oli saapunut 
seuran hallitukselle myös varhemmin mehiläisasioissa ansioituneen 
kauppaneuvos Erik Julinin kirjelmä, jossa hän esitti toimenpiteitä Suo
men mehiläishoidon elvyttämiseksi. Kirjelmän sisällöstä ja Julinin esiin
tymisestä myöhemmin seuran kokouksissa voi päätellä sen olleen 
ilmeinen sovittu yhteisesiintyminen.1 Jo vuotta aikaisemmin oli Hami
nan kadettikoulun opettaja eversti Carl Melart, Villniemen kartanon 
omistaja ja etevä maanviljelijä, kiinnittänyt seuran huomiota Dzierzonin 
menetelmän kokeiluihin ja varsinkin italialaisten mehiläisten hankintaan 
niiden erinomaisten ominaisuuksien vuoksi.2 Tietoisia oltiin myös 
tilanomistaja, maisteri A. Malmborgin vastaavista kokeiluista Porvoon 
Mickelsbölessä.3 Uuden hoitotavan varsinainen Suomeen kotiuttaja 
Johan E. Åberg (1820-1885) tutustui mehiläishoitoon todennäköisesti 
vasta tultuaan Kemiön kappalaiseksi 1846. Hänen syntymäseudullaan 
Nakkilassa ei vielä 1820-luvulla ollut mehiläisiä. Yli kaksi vuosikym
mentä kestäneenä Kemiön kautena mehiläiset veivät pastorin niin 
mukaansa, että hänestä tuli innokas käytännön mehiläishoitaja ja hoito
tekniikan kehittäjä sekä taitava opettaja. Useista Åbergin toimintaan 
liittyvistä lähteistä voidaan päätellä hänen saaneen sekä henkilökohtai
sia että kirjallisia vaikutteita aikansa etevimmiltä Ruotsin ja sittemmin 
Tanskan sekä Saksan mehiläismiehiltä. Hankkimansa kirjallisen tiedon 
ja oman kokemuksen pohjalta hän laati esityksen uudesta järkiperäises
tä hoitotavasta. 

1 STS:n plenurnin ptk 20.2.1865. § 16. STSA. 

2 Carl Melartin kirje 26.1.1864. STSA D XXIV 11. 

3 STS:n hallituksen ptk 17.3.1868. § 12. 
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4 Erik Julin jälleen asialla 

Mehiläishoidon elvyttämistä vaativassa kirjelmässään Julin totesi, miten 
meillä 20 viimeisen vuoden aikana ei ole tehty mitään mehiläishoidon 
hyväksi. Koko tämän ajan oli vietetty kituvaa elämää. Maassamme ei 
ole ollut tietoa ja taitoa hoitaa mehiläisiä niiden luonnon vaatimusten 
mukaan. Jo kymmenen vuoden ajan on sleesialainen pappismies Dzier
zon herättänyt huomiota koko Euroopassa ratkaistuaan omaperäisellä 
tavalla tuon ongelman. Dzierzonin hoitamat satoa hyvin tuottavat ita
lialaiset mehiläiset ovat myös kuuluja. Ruotsista ovat muutamat maata
lousseurat jo lähettäneet miehiä oppiin Sleesiaan ja tuoneet sieltä samal
la italialaisia mehiläisiä. Meilläkin Kemiössä pastori Åberg on seurannut 
Dzierzonin menetelmää hyvällä menestyksellä. Hänen tarhassaan on 
tänä talvena 30 yhteiskuntaa. 

Viitaten seuran toimintaan mehiläishoidon alkuaikoina Julin 
ehdotti opetuksen järjestämistä nykyaikaisessa mehiläishoidossa. Parin 
viikon kursseilla Åbergin luona maataviljelevän luokan nuoret miehet ja 
naiset oppisivat taidon hoitaa mehiläisiä. Hän muistutti siitä hyödystä, 
mitä mehiläishoito suuressa mittakaavassa harjoitettuna tuottaisi. Tiede
täänhän yhden hyvän yhteiskunnan vastaavan arvossa lypsylehmää. 
Kauppaneuvos esitti myös harkittavaksi tuen hankkimista .Äbergille 
opintomatkaa varten Dzierzonin luo, jotta hän siellä käytännössä näkisi, 
kuinka suurta mehiläistarhaa hoidetaan. 

Seuran hallitus myönsi laiminlyönnit ja oli Julinin kanssa yhtä 
mieltä mehiläishoidon uudistamisesta, mutta siirsi asian seuraavaan 
yleiseen kokoukseen ehdottaen uudistusten toteuttamista sen jälkeen 
kun Ruissalon koekentälle on ennätetty ottaa vakinainen johtaja, joka 
ryhtyisi tarpeellisiin toimiin päämäärän saavuttamiseksi.1 Siirtoehdotus
ta tehdessään hallitus oli tietoinen senaatin maataloustoimituskunnan 
kielteisestä päätöksestä vakinaisen johtajan viran perustamisesta. Se oli 
tullut seuralle tiedoksi kaksi viikkoa ennen kokousta.2 Oliko siirtoehdo
tus veruke vai oliko Julinin antama löylytys ja hänen ehdottamansa 
toimet liikaa yhdellä kertaa sulatettaviksi? Åbergin käsikirjoitukseen 
hallituksella oli kuitenkin myönteinen kanta. Se päätettiin esittää yleisel
le kokoukselle lunastettavaksi ja seuran kustannuksella painettavaksi. 
Kirjoittajalle maksettaisiin 40 mk painoarkilta mukaan lukien liitteenä 
olevat piirustukset.3 

Runsaan kuukauden kuluttua Julinin ehdottamat toimet saivat 
kuitenkin yleisessä kokouksessa osin myönteisen päätöksen. Åbergin 
ansioihin viitaten päätettiin seuran puolesta anoa senaatilta yleisistä 

1 STS:n hallituksen ptk 28.4.1865. § 5. 

2 STS:n hallituksen ptk 13.4.1865. § 11. 

3 STS:n hallituksen ptk 28.4.1865. § 6. 
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varoista apurahaa opintomatkalle. Jos matkasta ei tulisi mitään, niin 
kirja toimitettaisiin viivyttelemättä painoon, mutta muussa tapauksessa 
lykätään toistaiseksi, kunnes pastori on palannut matkalta, jolloin hän 
voi tehdä korjaukset ja lisäykset, mihin hankittu tieto antaa aihetta. 
Kirjoituspalkkio 40 mk painoarkilta hyväksyttiin. Hallitus valtuutettiin 
antamaan muutamalle Abergin luona mehiläishoitoa opiskelevalle Bil
markin rahastosta sopivaksi katsottu avustus.1 

5 Åbergin opintomatka 

Talousseuran anomuksesta senaatti myönsi Åbergille apurahan nyky
aikaisen mehiläishoidon opiskeluun Saksassa ja myös italialaisten mehi
läisten tuontiin.2 Åberg suoritti tuon runsaan kaksi kuukautta kestä
neen matkan kesällä 1866. Matka Saksaan kulki Ruotsin ja Tanskan 
kautta. Ruotsissa hän vieraili monien tunnettujen Dzierzonin hoito
menetelmään siirtyneiden mehiläishoitajien luona. Mieleenpainuva oli 
vierailu Halmstadin lähellä Snötorpin seurakunnassa asuvan Ruotsin 
suurimman ja maineikkaimman mehiläishoitajan rovasti Ekmanin luo
na. Hän oli hiljan siirtynyt vanhasta hoitotavasta uuteen ja rakennutta
nut berlepschiläisen 96 pesää käsittävän paviljongin, jonne oli jo siirtä
nyt 40 yhteiskuntaa. Ekmanin luona vieraillessaan Åberg totesi isännäl
lään olevan erinomaiset tiedot mehiläishoidosta ja varsinkin sen teorias
ta, mutta käytäntö näytti olevan toista. Suuri, komea ja kallis paviljonki 
oli pystytetty avoimelle paikalle, ja mereltä puhaltanut myrsky parhaa
seen parveiluaikaan oli tuhonnut suuren osan mehiläisistä. Vierailun 
aikana paviljongissa oli vain viisi yhteiskuntaa.3 

Tanskassa jahtimestari Brunin kotona Åberg tutustui tasokkaa
seen "uudentapaseen mehiläishoitoon". Pesien ja kaluston sekä hoitota
van tarkastelu tapahtui isännän ohjauksessa. Brunin tarhassa kaksois
pesät olivat kolmessa kerroksessa. Ne oli rakennettu laudasta ja päällys
tetty oljilla pystysuoraan eikä vaakatasossa kuten Dzierzonilla. Brunin 
korkeissa pesissä lentoaukko oli toisessa päässä ja vastakkaisesta tapah
tui pesän käsittely. Tätä muutosta Brun perusteli mehiläisten turvalli
semmalla talvehtimisella. Jos lentoaukko on pitkässä pesässä keskellä 
kuten Dzierzonilla, niin mehiläiset kokoavat talvivaraston molemmille 
puolille; Se voi olla mehiläisille sitä vaarallisempaa, mitä kylmempi 

1 STS:n plenumin ptk 16.6.1865. § 8. 
2 STO n:o 6/317 1865. V A. - K.F. Hushållningssällskapets handlingar 1868, s. 

11-12.
3 Senaatin maanviljelystoimituskunta n:o 11/164 1867. VA. J.E. Åbergin mat

kakertomus 1866, s. 1-27. 
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talvi on. Jos varasto toisella laidalla on syöty loppuun, niin pakkasen 
aikana mehiläiset eivät voi hylätä lämmintä aluetta ja siirtyä kylmän yli 
toiselle puolelle. Seurauksena on nälkäkuolema, vaikka pesässä olisi 
vielä ruokaa. Muutoin pesän sisäinen hoitotekniikka oli järjestetty 
Dzierzonin ja von Berlepschin esikuvien mukaan. Sikiöosastossa kakut 
riippuivat pienoissa, mutta hunajaosastossa oli koko- tai puolikehät. 
Brun itse oli ottanut käyttöön puolikehän. 

Mielenkiintoista ja hyödyllistä oli myös tutustuminen Brunin 
hoitomenetelmiin, varsinkin jaokkeiden tekoon. Brunin kokemukset 
rodun vaihtamisesta italialaiseksi eivät olleet rohkaisevia. Hän oli hank
kinut aidot italialaiset emot v. 1859 suoraan Dzierzonilta. Niiden muka
na hän toi mehiläisruton. Tanskan mehiläistiheyden vuoksi kanta ei 
myöskään pysynyt puhtaana, vaan hybridit pilasivat sen nopeasti.1 

Saksassa tutustumiskohteina tulivat olemaan pastori Dzierzonin 
tarhat Sleesiassa ja paroni A. von Berlepschin Thilringenissä. Kumman
kin kirjalliseen tuotantoon Åberg oli tutustunut, ja nyt tarjoutui tilai
suus vihdoinkin käytännössä nähdä ja kokea heidän kehittämänsä uusi 
hoitokalusto ja -tapa. Suuren idolinsa Åberg päätti säästää viimeiseksi, 
koska hän ostaisi sieltä italialaisia yhteiskuntia, valvoisi niiden laivausta 
Briegissä ja purjehtisi niiden mukana Oderin ja Itämeren kautta kotiin. 

Thiiringenin Gothassa Åberg tapasi Saksan toisen mehiläiskuu
luisuuden paroni August von Berlepschin (1815-1877). Dzierzonin saa
vutuksiin tutustuttuaan von Berlepsch innostui tämän menetelmästä ja 
siirtyi olkipesistä laatikkopesiin, joissa oli irtonaiset kakkupienat. Tutki
jana hän keräsi runsaan materiaalin oppikirjaansa varten ja käytännön 
miehenä meni astetta edelle oppi-isäänsä. Von Berlepsch oli todennut 
Dzierzonin pienaratkaisun hoitotyössä epäkäytännölliseksi. Pienaan ra
kennettu kakku oli kiinni myös pesän seinissä. Kun kakku haluttiin 
ottaa ulos, niin se oli ensin leikattava irti seinistä. Lämpimällä säällä 
täysi hunaja- tai sikiökakku murtui helposti, ellei sitä pidetty luo
tisuorassa. Vahingon lisäksi tahraantuivat kädet ja lähiympäristö huna
jaan ja pesän käsittely hankaloitui. Asian korjaamiseksi von Berlepsch 
täydensi pienaa kiinnittämällä siihen sivu- ja alalistat. Näin syntyi kehä, 
jonka sisään mehiläiset rakensivat kakkunsa. Nyt pesästä voitiin nostaa 
vapaasti niin sikiö- kuin hunajakakkukin mehiläisineen. Tämä oli irto
rakenteisen pesän alku. Se oli helppo puhdistaa ja desinfioida ja tautita
paukset vähenivätkin. Yhteiskunnan sisäinen seuranta ja säätely oli nyt 
mahdollista. 

Nämä Dzierzonin ja von Berlepschin keksinnöt merkitsivät uu
den ajan alkua taantuneessa mehiläishoidossa. Vasta nyt pääsi oikeuk
siinsa englantilaisten Gedden ja Warderin 1600-luvulla suunnittelema ja 
Mårten Triewaldin Ruotsiin kotiuttama sekä Samuel Linnaeuksen edel
leen kehittämä latomapesä-idea mahdollistaen hunajan tuoton monin-

1 Åbergin matkakertomus, s. 7-27. Brun 1860, s. 283. 
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Piirros 11. Berlepschin laatikkopesässä oli kolme kerrosta. Kaksi 
alinta olivat sikiö- ja ylin oli hunajaosasto. Kuhunkin kerrokseen 
mahtui 12 kehää. Pesä oli vain perältä avoin ja sulkemiseen oli 
varustettu kaksi ovea, sisin oli lasia mehiläisten tarkkailua varten. 

kertaistarnisen. Kehittyneen hoitotekniikan ansiosta hunaja voitiin nyt 
korjata mehiläisiä tuhoamatta. Saksalaiset mehiläishoitajat hyväksyivät 
pian kehän, vain Dzierzon ja jotkut hänen kannattajansa asettuivat sitä 
vastustamaan. Heidän mielestään kehäpesä olisi kylmempi talvella kuin 
pienapesä ja vahakoisa viihtyisi siinä paremmin. Kehät olivat myös 
pienoja kalliimmat. Von Berlepsch torjui perustellusti kaikki dzier
zonilaisten väitteet. Myös Åberg piti kehäpesää parempana. 

Von Berlepschin kehittämä laatikkopesä erosi olennaisesti Dzier
zonin mallista. Laatikossa oli kolme kerrosta. Kaksi alinta olivat sikiö
osastoja ja ylin oli hunajaosasto. Kussakin oli 8" korkeat kehät, joten 
niitä voi vaihtaa tarpeen mukaan osastosta toiseen. Lentoaukko oli 
pesän toisessa päässä eikä keskellä kuten Dzierzonilla. Näin von Berlep
schin käsityksen mukaan sikiötila ja pesän lämpö parhaiten vastasivat 
mehiläisten luonnollista tarvetta. Pesässä oli vain yksi ovi. Ulkomuo
doltaan pesä oli lyhyempi ja korkeampi kuin Dzierzonin. Sivuja etusei
nät olivat mänty- tai kuusilautaa ja rakennettu kaksinkertaisiksi. Väli
täytteenä käytettiin sammalta, sahanpurua tai paperia. Pesän käsittely 
tapahtui takakautta. Se oli sisältä 27" korkea, 10" leveä ja 19,25" syvä. 
Sisäseiniin oli uurrettu 1 / 4 tuuman urat, joissa kehät kannatuslistois
taan riippuivat. Kehän korkeus oli 8" alimmaisesta laidasta ylimmäi
seen. Jokaiseen kerrokseen mahtui 12 kehää eli koko pesään yhteensä 
36. Pesän sulkemiseen oli varustettu kaksi ulko-ovea, sisin oli lasia, niin
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että hoitaja voi tarkastella mehiläisiä häiritsemättä niiden rauhaa.1 

Askartelu hoitovälineiden ja -menetelmien kehittelyssä johti von 
Berlepschin keksimään ja kehittämään myös mehiläistaloja. Åberg tutus
tui ja ihastui niihin Thiiringenin Gothassa. Ne olivat erikokoisia raken
nelmia, joihin oli sijoitettu pesiä ja hoitovälineitä. Kookkaimpia nimitet
tiin paviljongeiksi. Pesien keskittämisessä ilmeni täten saksalaisten tai
pumus kurinalaiseen järjestykseen. Mehiläistalon etuja oli yhteiskuntien 
hyvä talvehtiminen ja hoidon helppous, kun kaikki tarpeellinen hoi
tokalusto oli varattu käden ulottuville. Niissä oli otettu huomioon sekä 
hoidon vaatimukset että ympäristön kauneusarvot. Rakennustavan 
vuoksi paviljonki oli kallis ja kiinteän rakennuksen muutto oli vaikea. 
Siksi rakennuspaikan valintaan oli kiinnitettävä erikoista huomiota. 
Varoittavana esimerkkinä Åberg muisti Ekmanin paviljongin Snötorpis
ta.2 

Åbergin vierailun aikoihin paronilla ei enää ollut omia mehiläi
siä lainkaan, vaan hän hoiti kauppaneuvos Kalbin ja pankkiiri Hopfin 
tarhoja. Niissä oli meneillään rodun vaihtaminen italialaiseksi. Sitä 
toteutettiin tekemällä jaokkeita. Yhteiskuntien italialaistaminen oli aloi
tettu jo kaksi vuotta aikaisemmin. Vaikeaa muuttamista ei kuitenkaan 
vielä ollut saatu päätökseen. Kummassakin tarhassa oli aitoja italialaisia 
yhteiskuntia, mutta myös monia sekarotuisia, ja useita vielä alkuperiii
siä. Näin Åbergilla oli mainio tilaisuus osallistua käytännössä työn 
kaikkiin vaiheisiin. Von Berlepsch ei ollut itse asiassa italialaistamisen 
ystävä, kenties siksi, etteivät hänen aikaisemmat yrityksensä olleet on
nistuneet. Se ei suinkaan johtunut tiedon ja käytännöllisen kyvyn puut
teesta, vaan ympäristön vanhakantaisista mehiläisistä. Eräänä päivänä 
työn lomassa italialaisia jaokkeita tehdessään von Berlepsch totesikin 
Abergille: "Te aiotte ostaa italialaisia mehiläisiä Dzierzonilta, mutta 
minä varoitan Teitä etukäteen. Sillä kokeilulla Te tulette saattamaan 
mehiläistarhanne perikatoon." 

Åbergin matka Dzierzonin luo estyi kuitenkin Preussin ja Itäval
lan sodan vuoksi ja samalla sulkeutui suorin paluutie Suomeen. Sotati
lanteen vuoksi kotimatka tapahtui Sveitsin ja Ranskan kautta. Sveitsiin 
lähtöä helpotti paikallisten mehiläishoitajien tieto, että sielläkin järkipe
räinen mehiläishoito oli edistynyt merkittävästi ja kenties sieltä oli myös 
saatavissa italialaisia mehiläisiä.3

Sveitsin matka oli Åbergille myönteinen yllätys. Eri kantoneissa 
olivat niin suur- kuin pienhoitajat kauttaaltaan siirtyneet täysin berlep
schiläiseen hoitotapaan. Dzierzonin pesät pienoineen oli hylätty vanhen
tuneina ja epäkäytännöllisinä. Oleskelua Sveitsissä venytti Italiasta tilat
tujen emojen varttuminen. Suurimman osan ajasta Åberg asui Bernissä 

1 Berlepsch von 1873, s. 343-365; Åberg 1867, s. 19-23. Jacoby 1964, s. 83-84. 
2 Jacoby 1964, s. 508-509. 
3 Åbergin matkakertomus, s. 75-115. 
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Fig,18. 

KUVA9 Piirrokset 17-18. 22 pesän Berlepsch-paviljonki. 

pastori Gersterin luona auttaen häntä jaokkeiden teossa ja muissa me
hiläishoitoon kuuluvissa töissä. Gerster paraikaa muutti yhteiskuntiaan 
egyptiläisiksi. Pastori oli yksi Sveitsin maineikkaimmista hoitajista. 
Hänellä oli kahdessa tarhassa noin 100 yhteiskuntaa. Gerster oli myös 
merkittävä teoreetikko ja keksijä, joka avusti kirjoituksillaan maansa 
mehiläislehteä. Åberg seurasi niin Saksan kuin Sveitsin mehiläishoidon 
saavutuksia maiden ammattilehdistä sekä vierailemalla lukuisissa pien
ja suurtarhoissa sekä osallistumalla niissä käytännön töihin. 

Toinen tärkeä tuttavuus oli liikemies ja suurhoitaja Jakob, jolla 
oli kolmessa tarhassa 110 pesää. Hänen tasokkaassa kotiverstaassaan 
Åberg sai kokemusta vahapohjusten teossa Gothaa kehittyneempien 
välineiden ja tekniikan avulla. 

Opintomatkallaan Åberg sai tutustua moniin juuri hiljan keksit
tyihin uutuuksiin, joilla oli sitten käänteentekevä merkitys mehiläishoi
don kehittymisessä. Niiden ansiosta siirryttiin uuteen järkiperäiseen ja 
tuottoisaan mehiläishoitoon. Tärkein näistä oli von Berlepschin korkean 
kehäpesän kotiuttaminen Suomeen. Siinä lisäsi mehiläisten työskentelyn 
tehokkuutta valmiiden vahapohjusten käyttöön otto. Åberg oli saanut 
Gothasta lähtiessään lahjaksi Kalbilta vahapohjuksen, joita hän Sveit
sissä liikemies Jakobin luona käytännön harjoituksissa opetteli valmis
tamaan, niin että toi sieltä mukanaan mallipainolaatat. Gothassa hän oli 
myös tutustunut Hruschkan keksimään linkoon, joka ei kuitenkaan 
vielä ollut lyönyt itseään läpi. Hänen mukanaan tuomillaan Gersterin 
hunajan ja vahan puhdistuslaitteilla ei ollut menestystä. Ne syrjääntyi
vät kehittyneempien menetelmien ja koneiden ansiosta. Jaokkeiden 
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Figo'.13. 
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KUVA 10 Piirros 13. Berlepschin mehiläisvajassa etupuoli oli avoin. Pesien 
lentolaudat ja -aukot olivat erivärisiä harhalentojen estämiseksi. 

teossa oli tärkeä sveitsiläisten kehittämä emokennon ja emon suojus, 
joka oli parempi kuin Dzierzonin kehittämä emohäkki. Uusien hoito
välineiden tuonti ja esittely antoi täällä lisävirikkeitä.1 

Perusteellinen oli myös se opetus, minkä Åberg sai niin Gothas
sa kuin Bernissäkin mehiläisten käsittelyssä uudenaikaisissa irtoraken
teisissa kehäpesissä ja jaokkeiden teossa sekä emon kasvatuksessa. Sitä 
tietoa hän opetti Suomessa pitämillään kursseilla aina vuoteen 1879 
saakka. Kokeneena mehiläishoitajana ja ennakkoon kirjallisesti uusiin 
virtauksiin tutustuneena Åberg voi täysin hyödyntää opintomatkansa. 
Käytännön hoitotöissä ja keskusteluissa lukuisien mehiläishoitajien 
kanssa hän testasi kirjansa tiedot. Ennen matkaa Dzierzon-painotteinen 
näkemys hoitotavoista ja -kalustosta joutui kriittisen arvioinnin kohteek
si ja tarkistettavaksi. Näin pääsivät teokseen mukaan myös berlepschi
läisct näkemykset ja monet piirrokset pesistä, mehiläistaloista ja uusim
masta hoitokalustosta. 

6 Uudentapasen Mehiläishoidon Opetus 

Kirjansa nimilehden mukaan Åberg kirjoitti Uudentapasen Mehiläishoi
don Opetuksen "omasta kokemuksesta sekä erittäin Dzierzonin tavan 

1 Åbergin matkakertomus, s. 75-115. 
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mukaan". Teoksen jäsentely noudattaa tarkoin suuren idolin v. 1849 ja 
1861 ilmestyneitä mehiläiskirjoja.1 Sen otsikot ovat sanatarkkoja kään
nöksiä esikuvan teoksista. Opintomatkan vaikutuksesta myös von Ber
lepschin näkemykset pääsivät täydentämään Åbergin käsikirjoitusta. 
Kokeneena mehiläishoitajana ja saksalaista perusteellisuutta tiivistäen 
hän otti mukaan ainoastaan oleellisimman Suomen mehiläishoitoa aja
tellen. Vain Saksan oloihin soveltuvat hoitomenetelmät ja historialliset 
hoitokatsaukset jäivät pois. 

Oppikirja jakaantuu tieteelliseen ja "käytölliseen" osaan. Ensim
mäisessä on varsin lyhyesti kuvattu mehiläisyhteiskunta, sen jäsenet ja 
tehtävät. Esitys yhteiskunnan toiminnasta ja biologiset tiedot ovat pää
piirteissään oikeat, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Mehiläisten 
munia pesissä haudotaan edelleen ja emon pistimen väitetään olevan 
myrkytön. "Käytöllinen" osa alkaa Dzierzonin ja von Berlepschin pesien 
kuvauksella yksityiskohtaisin rakennusselostuksin, joihin liittyvät kirjan 
lopussa olevat havainnolliset ja tarkat kuvat. Parvien ja erilaisten jaok
keiden tekotavat saavat eniten huomiota. Niiden osuus on 108-sivuises
ta teoksesta noin 40 %. Dzierzonin ja von Berlepschin puupesien eri 
hoitotapojen kuvaukset, kuten hunajan tuoton ja yhteiskuntien lisäämi
nen, ovat yksityiskohtaisen laajat. Uutuuksina kirja esittelee vahapoh
juksen ja erilaiset emohäkit, joihin Åberg tutustui opintomatkallaan. 
Lingosta hän oli myös kuullut, mutta sen alkeellinen prototyyppi ei 
häntä kiinnostanut.2 Hunajan korjuun tekniikka jäi vielä alkukantaiselle 
tasolle. Åberg suosittelee hunajan otettavaksi kennojen ollessa vielä 
peittämättä, jotta näin säästettäisiin mehiläisten työtä ja vaivaa. Mitä 
uutta Åbergin teos antoi suomalaisille mehiläishoitajille sitten Winterin 
ja Lindgrenin opetusten jälkeen? Vuosisadan puolivälissä oli Keski-Eu
roopassa alettu siirtyä vanhoista kiinteärakenteisista olki- ja pölkkype
sistä irtorakenteisiin. Tämä mahdollisti mehiläisyhteiskunnan parem
man hallinnan ja uuden hunajan korjuutavan poistaen samalla mehiläis
ten tappamisen eli "!ahtaamisen". Uusien pesätyyppien myötä kehittyi
vät myös hoitovälineistö ja -tavat. Saksassa oli johtavia nimiä alan ke
hittäjinä Sleesiassa pastori J. Dzierzon ja Thilringenissä paroni August 
von Berlepsch. Heidän saavutuksiinsa Åberg oli tutustunut kirjallisuu
den välityksellä. Dzierzonin keksintöjen ja aktiivisen kirjallisen toimin
nan ansiosta oli syntynyt todellinen mehiläiskirjallisuuden tulva ei vain 
Saksassa vaan muissakin maissa ja varsinkin Ruotsissa. Dzierzonin 
Theorie u. Praxis oli käännetty v. 1856 tanskan kielestä ruotsiksi.3 

1 

2 

3 

Dzierzon J., Theorie u. Praxis des Neuen Bienenfreundes oder Neue Art der 
Bienenzucht. 1849. Dzierzon J., Rationelle Bienenzucht, oder Theorie und 
Praxis des schlesischen Bienenfreundes. Brieg, 1861. 
Syksyllä 1865 oli majuri Hruschka esitellyt keksimänsä pienen hunajalingon 
mehiläishoitajien kokouksessa Brnossa (Briinn), missä se sai heti innostu
neen vastaanoton. Jacoby 1964, s. 356. 
Lundgren-Notini 1943, s. 369. 
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J. 

KUVA 11 

Fig 23. 
1 .

C. 

Piirros 23. Emon kasvatuksessa, jaokkeiden teossa emolla tai emo
kennolla käytettiin Saksassa ja Sveitsissä oheisia emohäkkejä (ruhti
na-häkit). 

Todennäköisesti Ruotsin kautta tapahtui suomalaisten ensi tutustumi
nen uusiin virtauksiin. Åberg oli saanut käsikirjoituksensa valmiiksi v. 
1865, mutta onneksi sitä ei ennätetty painaa ennen hänen matkaansa 
Saksaan. Kirjansa valmistelun ansiosta hänellä oli kokeneena mehiläis
hoitajana erinomainen valmius hyödyntää opintomatkansa tehokkaasti. 
Moniin tekstikohtiin tuli täydennyksiä ja kirjan loppuun runsas kuvitus 
uusista pesä- ja paviljonkimalleista sekä uudesta hoitokalustosta. Työs
kentely Gothassa von Berlepschin ja Sveitsissä monien johtavien mehi
läishoitajien kanssa syvensi Åbergin tietoja ja taitoja "uudentapasessa" 
mehiläishoidossa. 

Kirjan kieli on jo selkeämpää ja helpommin tajuttavaa kuin nel
jännesvuosisata aikaisemmin ilmestyneen ensimmäisen suomenkielisen 
mehiläiskirjan. Elettiinhän jo tuolloin 1860-luvulla aikaa, jolloin ilmestyi
vät ensimmäiset merkittävät suomenkieliset kaunokirjallisuuden tuot
teet ja murteiden taistelu alkoi laantua ja suomen kirjallinen asu vakiin
tua. Tosin äidinkieleltään ruotsinkielisenä ja yksinomaan ruotsinkielisel
lä alueella toimineena Åberg käyttää suomea paikoin hieman vaival
loisesti. Tämän itsekin ruotsiksi runoileva pappi oivalsi ja esitti teoksen
sa esipuheessa kainon puolustuksen esityskielensä puolesta. "Kielen 
puolesta en rohkenekaan toivoa kirjani kelpaavan korkiasti oppineille; 
sillä sitä ainoastaan olenki tarkoittanut, että esitykseni yhteiseltä kansal-
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Fig ,26. 

Piirrokset 25-26. Savuttimen edeltäjiä. Niissä suositeltiin käytettä
väksi halpaa tupakkaa. Kenelle se ei sopinut, hän voi sen sijasta 
käyttää kuivan lahonneen koivupuun savua. Piirros 24. Parven 
siirtäjä. 

ta hyvin ymmärrettäisiin. Toivonpa kuitenkin oppineittenkin kärsivälli
syyttä, jos vaan mainitun tarkoitukseni olisin voittanut." 

Mehiläishoito oli ollut vuosisadan puoliväliin pääasiallisesti 
ruotsinkielisten säätyläisten harrastus, ja siksi suomenkielinen termino
logia ei vielä ollut muotoutunut. Käyttäessään ulkomaista kirjallisuutta 
Åberg otti sanoja ja kielikuvia arkisen elämän piiristä ja pipliasuomesta. 
Lauserakenteessa ja sanastossa on ruotsin vaikutus hallitseva. Pyrkies
sään löytämään suomenkielisiä vastineita ruotsin ja saksan sanoille 
kirjoittaja joskus joutuu pitkiinkin selittäviin ilmaisuihin, jotta asia tulisi 
ymmärretyksi. Esimerkiksi parveilu vaatii seuraavanlaisen kuvauk
sen:"Osa mehiläisistä emän kanssa matkustaapi syntymäpesästänsä ulos 
maailmaan." Sanasto on osaksi ruotsin puhekielestä suoraan mukautet
tua tai inhimillisestä elämänpiiristä otettua. Varsin monet sanat ovat 
suoria käännöslainoja saksasta, esim. asunto (nyk. pesä)-Wohnung, kansa 
(nyk. yhteiskunta)-Volk, hallitar, hallitsijatar (nyk. emo)-Reqentin, väliseinä 
(nyk. vahapohjus)-Mittelwand. Samaa merkitsevien sanojen moninaisuus 
kuvaa epävarmuutta ilmaisussa. Esim. emosta käytettiin sanoja emä, 
mehiläisemä, wiisi, ruhtinatar ja hallitar. Parven merkitys ei vielä ole va
kiintunut. Yhteydestä riippuen se voi tarkoittaa yhteiskuntaa, parvea tai 
jaoketta. Eloon eivät ole jääneet myöskään kennosta keksityt nimitykset 
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mehiläiskammio, kammio ja sikiäin pikkuhuone. Elinkelpoisia eivät olleet 
myöskään pytky (nyk. kakku), väliseinä (nyk. vahapohjus) eikä kukkain 
siemen-jauho. 

Puutteistaan huolimatta kirjan teksti oli virkerakenteeltaan yk
sinkertaista ja sanonnaltaan helppotajuista ja täytti täysin kirjoittajansa 
toivomuksen. Piirrokset ja niihin liittyvät selostukset olivat erinomaisia. 

7 Italialaiset mehiläiset 

Åbergin opintomatkan apuraha-anomuksessa oli jo viitattu italialaisiin 
mehiläisiin ja niiden hyviin ominaisuuksiin ja tarpeeseen tutustua nii
hin. Näitä mainetta saavuttaneita siivekkäitä oli Dzierzonilla, von Ber
lepsch oli taas pitäytynyt entisessä rodussa, jota oli Suomessakin. Tans
kassa Brun oli alkanut siirtyä myös italialaiseen kantaan. Dzierzon oli 
aloittanut pesiensä muuttamisen italialaisiksi v. 1853. Saatuaan ensim
mäisen italialaisen yhteiskunnan mainitun vuoden helmikuussa hänellä 
oli jo kesän lopulla 27 puhdasta italialaista yhteiskuntaa. Siitä alkaen 
hän oli seitsemän vuoden aikana toimittanut eri puolille Eurooppaa, 
jopa Amerikkaan saakka noin 2 000 italialaista pesää, parvea tai hedel
möitettyä emoa. Kaikki nämä oli saatu jaokkeita tekemällä. Dzierzonin 
kokemuksen mukaan voitiin yhden puhtaan italialaisen yhteiskunnan 
avulla kesän aikana sadan pesän tarha muuttaa italialaiseksi. Työn 
kuvaus sisälsi tarkat teko-ohjeet. Suotuisten sääolosuhteiden vallitessa 
kokeneelle hoitajalle tuollainen suoritus oli mahdollinen.1 Dzierzonin 
myönteiset kokemukset ja optimistinen näkemys todennäköisesti innos
tivat Kemiön kappalaista harkitsemaan Suomen mehiläiskannan italia
laistamista. Olihan tämä onnistunut jo tilanomistaja, maisteri A. Malm
borgille, joka oli aivan omatoimisesti suorittanut tarhansa italialaistami
sen Porvoon Mickelsbölessä.2 Italialaisiin mehiläisiin tunnettiin laajem
minkin kiinnostusta.3 

Kotieläinten tuonti maatalouden piirissä ei sinänsä ollutkaan 
mitään uutta. Talousseuran toimesta oli hankittu Mustialaan jo 1840-lu
vulla kaksikin kertaa ayrshirekarjaa Englannista maitotalouden kehittä
miseksi. Sieltä tuotiin myös hienovillaisia lampaita kankaiden teollista 
tuottamista varten.4 Innostuminen italialaisiin mehiläisiin osoittaa Suo-

1 Dzierzon 1861, s. 186-194; Jacoby 1964, s. 199. 
2 STS:n hallituksen ptk 17.3.1868, § 12. Carpelan 1930, Malmborg, A. 
3 C. Melartinin kirje 26.1.1864. STSA D XXIV 11. Om biens natur och deras

behandling efter Dzierzons metod. Finlands Allmänna Tidning 148-152/1860
Biskötsel. Aho Underrättelser 100/1861.

4 Cygnaeus 1897, s. 391; Kajanoja 1963, s. 170. 
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KUVA 13 Piirros 27. Kuvan veitsiä käytettiin kakkujen irrottamiseen pesän 
seinistä. Pesätaltan edeltäjä oli tavallinen puukko tai tukeva linkku
veitsi. Piirros 28. Mehiläisharja, sen puuttuessa suositeltiin metson 
pyrstöä tai tukevaa hanhen sulkaa. Piirros 29. Åberg toi vahapoh
justen painolaatat Sveitsistä, missä hän oli opetellut niitä käyttä
mään suurhoitaja Jakobin kotiverstaassa. 

messa seuratun tarkoin Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa syntynyttä 
runsasta mehiläiskirjallisuutta. 

Talousseurassakin oli jo asialle vihdoin kypsytty. Sitä osoittaa 
toimintavuoden 1862-63 kertomus. Ruissalosta oli hankittu alue maa- ja 
puutarhatalouden koetoimintaa varten. Tutkimusohjelmaan kuului 
myös mehiläishoidon uusien menetelmien ja uuden rodun kokeilu. 
Mehiläisiä todettiin hoidetun Suomessa tähän saakka vanhan menetel
män mukaan. Kun nyt kuitenkin ns. italialaiset mehiläiset olivat kaik
kialla hyvin kuuluja, niin oli syytä yrittää niiden kotiuttamista koeken
tälle sekä samalla tutkia Dzierzonin menetelmän sopivuutta täällä.1 

Heti kun päätös matka-apurahasta oli saatu, esitti seura Åbergin aloit
teesta senaatille 900 markan määrärahan myöntämistä italialaisten yh
teiskuntien tai hedelmöitettyjen emojen tuomiseksi Saksasta. Perustelu
na mainitaan näiden mehiläisten ahkeruus, luonteen lauhkeus ja kau
niimpi ulkomuoto. Suomen tuolloista mehiläiskantaa pidettiin liian 

1 K.F. Hushållningssällskapets handlingar. Femte tomen. 2 häftet. Åbo 1864. 
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vihaisena ja siksi esteenä mehiläishoidon laajemmalle omaksumiselle. 
Monet halukkaat olivat laiminlyöneet sen vain pistosten pelosta. Muut
tamalla rotu lauhkeaksi italialaiseksi luotaisiin edellytykset tämän hyö
dyllisen sivuelinkeinon elpymiselle. Anomuksessa kuvataan, kuinka 
Åberg oli varustanut uusia tulokkaita varten talvehtimistilat, joissa 
lämpö voidaan säädellä mehiläisten tarpeen mukaan.1 Senaatille tehtyä 
määräraha-anomusta italialaisten mehiläisten tuontiin olivat edeltäneet 
Åbergin ja seuran hallituksen neuvottelut hankkeen toteuttamisesta ja 
jälkihoidosta. Jo kerran seuran menettelyyn opintomatkan rahoituksen 
hoitamisessa pettyneenä Åberg esitti nyt yksityiskohtaisen sopimus
luonnoksen erilaisin vaihtoehdoin tulevasta italialaisten mehiläisten 
hankinnasta ja välitystehtävästä. Siinä hän sitoutui vuoden kuluttua 
toimittamaan seuralle ilman korvausta yhtä monta täydellistä ilalialaista 
yhteiskuntaa kuin hän on onnistunut Saksasta tuomaan. Edelleen hän 
lupautui pitämään kaupan italialaisia yhteiskuntia ja emoja halukkaille 
mehiläishoitajille hintaan 12-40 mk pesän, parven tai jaokkeen koosta ja 
laadusta riippuen. Hinta katsottiin kohtuulliseksi, koska hän joutui 
käyttämään emojen tuottamiseen omia yhteiskuntiaan. Lisäksi Åberg 
edellytti 400 markan palkkiota koko hankintatyön hoitamisesta. Ellei 
valtio maksaisi tätä summaa, niin seura olisi velvollinen suorittamaan 
hänelle 200 mk.2 

Pohdinta tuotavien emojen määrästä viittaa seuran ja Åbergin 
aikomukseen Suomen koko mehiläiskannan lajin vaihtoon. Nojautuen 
Dzierzonin kokemukseen ja kuvaukseen mahdollisuudesta rodun nope
aan vaihtoon anomuksessa mainitaan, että italialaistaminen voidaan 
suorittaa muutamalla harvalla emolla. Mutta etteivät satunnaiset vas
toinkäymiset, kuten piilevä emon sairaus, ikä tai muu odottamaton 
estäisi yritystä, niin olisi kerralla tuotava riittävä määrä emoja, ei kui
tenkaan enempää kuin voitiin pesäyttää Kemiön tarhassa, jossa tuolloin 
oli 30 yhteiskuntaa. Ottaen huomioon nämä seikat seura piti maksimina 
20 ja miniminä 10 emoa, seurasivatpa mukana joko vain seuramehiläiset 
tai koko yhteiskunta täysine kakustoineen. 

Yhteiskunnat kuljetettaisiin Dzierzonin toimesta hänen ja Åber
gin sopimana aikana höyrylaivalla Oderia pitkin I3riegistä Stettiniin ja 
sieltä samalla tavalla Tukholmaan, mistä Åberg huolehtisi ne Suomeen. 
Lämpimän vuoden aikana pesien kuljetuksessa oli tosin suuri vaara, 
mutta se voitiin eliminoida käyttämällä pesien alla Dziezonin suosittele
mia olkimattoja.3 Hieman ennen matkalle lähtöä tuli tieto senaatin 
myöntämästä 600 markan määrärahasta yleisistä varoista jalomman 
mehiläisrod un hankkimiseen. 4 

1 STO N:o 1/317 1866; Om biskötseln. Finlands Allmänna Tidning 96-97 /1866. 

2 STS:n hallituksen ptk 30.1.1866, § 18. ja 24.2.1866, § 9. 

3 STO N:o 1/317 1866. 

4 K.F. Hushållningssällskapets handlingar 1866-67. s. 11-12. 
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Opintomatkan aikana italialaisten emojen hankinta sai kuitenkin 
odottamattoman käänteen Saksassa syntyneen sotatilan vuoksi. · Matka 
Sleesiaan Dzierzonin luo estyi, mutta pysähtyessään kotimatkalla kuu
kauden ajaksi Sveitsiin ja tutustuessaan siellä jo vallalla olevaan "uu
dentapaseen" mehiläishoitoon Åberg rohkaistui sveitsiläisten mehiläis
hoitajien neuvosta tilaamaan suoraan Italiasta 20 emoa. Saapuneista 
18:sta oli jo tällä matkalla kuollut neljä. Niiden tilalle Åberg osti paikal
lisilta mehiläishoitajilta neljä sekarotuista. Kun Etelä-Saksan rautatiet 
eivät vielä olleet sotatoimien vuoksi toiminnassa, niin kotiinpaluu ta
pahtui Ranskan kautta ja meritse. Kahden viikon matka oli kuitenkin 
liian rasittava mehiläisille. 

"Kun minä tulin kotiin, eli vain 12 kuningatarta", aloittaa Åberg 
alakuloisen kuvauksen, "mutta myös nämä olivat niin matkan väsyttä
miä, että ne vaivoin kykenivät liikkumaan. Yhdelläkään ei ollut niin 
paljon seuramehiläisiä elossa, että niiden avulla olisi voinut muodostaa 
jaokkeen. Joiltakin emoilta oli koko "sviitti" kuollut. Siksi otin yhdestä
toista pesästäni emot pois ja asetin niihin uudet suojuksen alle. Kahden
nesta toista en löytänyt, koska voimakas pesä suuttui kovin ja antoi mi
nulle paljon pistoja. Virkatehtäväni myös vaativat minua toisaalle. Suljin 
siihen pesään emon "piipunkannen" alle ja aioin ottaa vanhan emon 
pois niin pian kuin aika sallisi. Kahden päivän kuluttua oli kuitenkin 
kahdeksan emoa kuollut häkkiinsä. Muut kolme olivat elossa, ja hyvissä 
voimissa. Vapautin ne häkeistään ja ne otettiin ystävällisesti vastaan. 
Neljännessä pesässä mehiläiset olivat syöneet kakun läpi emon vapaak
si, ja hyväksyneet sen tappaen suomalaisen emon." 

Vastoinkäymisistä huolimatta Åberg päättää kertomuksensa 
toiveikkaana. Olihan sentään neljä kuningatarta hyväksytty pesiin ja ne 
näyttivät nyt virkeiltä ja toimeliailta. Jo ensi syksynä saataisiin Ruissa
lon koekentälle muutamia aitoja italialaisia yhteiskuntia.1 Mutta ilo 
näistä oli ennenaikainen. Emoista kaksi kuoli jo talvella ja toiset kaksi 
keväällä, kun pesät oli muutettu ulos.2 Kokeilun surullinen päätös ei 
lannistanut Åbergia. Toukokuun puolivälissä 1867 hän tilasi omalla kus
tannuksellaan pastori Gersteriltä Bernistä kolme ja Dzierzonilta yhden 
italialaisen kuningattaren. Heinäkuun 11. päivänä saapuikin Sveitsistä 
kolme italialaista ja yksi egyptiläinen emo, mutta valitettavasti ne olivat 
menneet matkalla kirjaimellisesti "muussiksi". Pastori Dzierzonilta ei 
tullut mehiläisiä eikä edes vastausta. Näissä kokeissa Åberg menetti itse 
12 yhteiskuntaa. Menetyksistä huolimatta hän ei luopunut ajatuksesta 
italialaistaa tarhansa, vaan tiedusteli seuralta, haluaako se hakea pesän
sä syksyllä vai antaako niiden talvehtia hänen luonaan ja yritetään 
seuraavana kesänä ne muuttaa italialaisiksi. 

1 Åbergin matkakertomus, s. 113-115. 
2 Åbergin kirje 5.8.1867 Talousseuran hallitukselle. Senaatin J.E. KD. 11/127 

1867. 
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Vastoinkäymisistä huolimatta Åberg uskoi asiaansa. Jo seuraava
na vuonna hän pyysi seuralta suositusta määrärahan saamiseksi yleisis
tä varoista italialaisten mehiläisten ja emojen tuontiin, "vahakakkupräs
sin" hankintaan sekä opetustoimintaan. Asiaa käsiteltäessä hallituksen ja 
plenumin kokouksissa ilmeni, etteivät Åbergin suunnitelmat nauttineet 
enää varauksetonta luottamusta. Ennen kuin italialaisten mehiläisten 
tuonnista päätettäisiin, tiedusteltaisiin tilanomistaja, maisteri A. Malm
borgilta hänen kokemuksiaan kotimaisen mehiläisrodun muuttamisesta 
italialaiseksi ja olisiko tämä halukas luovuttamaan seuralle muutamia 
italialaistuneita yhteiskuntia tai emoja ja myönteisessä tapauksessa 
koska ja mihin hintaan. Tilanomistaja A. Malmborg oli siis onnistunut 
ennen Åbergia italialaistamaan mehiläistarhansa.1 

Talousseuran plenumissa monet jäsenet yhtyivät kauppaneuvos 
Julinin esitykseen tukea pastorin työtä ja yritystä kaikessa, mutta halli
tuksen esityksestä italialaisten mehiläisten tuonti ja vahapuristimen 
hankinta jätettiin avoimeksi, mikä käytännössä merkitsi kielteistä pää
töstä. Päätöksen perusteluissa viitattiin aikaisempiin epäonnistumisiin. 
Malmborgiltakaan ei ollut saatu vastausta tiedusteluun. Vain opetuk
seen aiottua määrärahaa päätettiin puoltaa. Seura esitti kuitenkin toivo
muksen, ettei Åberg jättäisi asiaa sikseen, varsinkin kun hän ei ole ai
kaisemmin kaihtanut mitään ponnistuksia asian toteuttamiseksi.2

Muutaman vuoden ajan lähteet vaikenevat ulkomaisista mehi
läisistä. Ruissalon koekentän vuoden 1872 toimintakertomuksessa ne 
putkahtivat yllättäen esiin. "Viime keväänä saapui Lemun kirkkoherra 
J.E. Åbergilta kaksoispesä italialaisia mehiläisiä. Ne tulevat täällä viihty
mään aivan hyvin, koska kesällä on satoa runsaasti lähimmässä ympä
ristössä, missä ne saavat ravintonsa. Viime kesänä oli täältä sopiva 
henkilö kirkkoherra Åbergin luona oppimassa mehiläisten hoitoa. Myös 
koekentällä voidaan toivoa tämän mielenkiintoisen ja voittoa antavan 
sivuelinkeinon onnellista menestystä.3 

Mistä ja koska Åberg oli hankkinut italialaiset mehiläiset? Mikäli 
tilanomistaja Malmborgin kokeilut olisivat onnistuneet, niin hän olisi 
ollut ilmeisesti mahdollinen myyjä. Tosin seura ei ollut saanut häneltä 
vastausta italialaistamiskokemuksista. Tanskassa Brunilla oli ollut italia
laisia, mutta hän oli siirtynyt kokonaan berlepschiläisiin pesiin kuten 
useat hoitajat Saksassa ja Sveitsissä. Kaksoispesä viittaisi Dzierzoniin, 
joka hoiti jatkuvasti mehiläisiään kehittämissään laatikkopesissä. Kesän 
1875 kursseilla Åberg kertoikin parvia pesäytetyn Dzierzonin pesiin. 
Oliko hän sittenkin onnistunut hankkimaan yhteiskuntia Sleesiasta ja 
järjestämään kuljetuksen Briegistä Oderia ja Itämerta pitkin? Lähteiden 

1 STS:n hallituksen ptk 17.3.1868, § 12. 
2 STS:n hallituksen ptk 21.4.1868, § 4. ja plenumin ptk 5.5.1868, § 4. K.F. 

Hushållningssällskapets handlingar. Sjette tomen. 3 häftet. 

3 K.F. Hushållningssällskapets handlingar för ar 1872. 
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puuttuessa italialaisten alkuperä jää avoimeksi. Muutamaa vuotta myö
hemmin Åbergin kirje seuralle tosin valaisee hänen yhteyksiään Saksan 
lukuisiin kauppamehiläistarhoihin, joiden hinnastoja hän lähetti seuran 
kansliaan Turun ympäristön mehiläishoitajien nähtäväksi. Näistä yh
teyksistä mainittakoon Gustav Dathe Eystruppista Hannoverista, saksa
laisen "normaalikehän" kehittäjä. Tuolloin 1870-luvulla saksalaiset kaup
patarhat välittivät sekä italialaisia että krainilaisia mehiläisiä ja hoitotar
vikkeita. Rautateiden ansiosta mehiläisten kuljetus oli tullut turvallisem
maksi.1 

Talousseuran koekentän hoitajalla C.G. Söderbergillä oli optimis
tinen näkemys toisen hoitokesän jälkeen italialaisten mehiläisten menes
tymisestä ja sopeutumisesta sinne. Hän totesi: "Harvoissapa paikoissa 
täällä maassa lienee sopivampaa harjoittaa mehiläishoitoa kuin Ruissa
lossa. Täällä on rikas ja monipuolinen kasvisto, niin että joka vuosi kun 
kesä on suotuisa mehiläisillä on runsas satokenttä aina ensimmäisestä 
kevätpäivästä myöhäiseen syksyyn niin kauan kuin sää ei estä niitä 
lentämästä pesistään. Yhteiskunnat olivat talvehtineet hyvin ja li
sääntyivät kesällä kahdella luonnollisella parvella ja yhdellä jaokkeella." 
Näin siis syksyllä 1873 varustettiin viisi italialaista yhteiskuntaa talveh
timaan. Sato kahdesta yhteiskunnasta oli tosin jäänyt vähäiseksi sateisen 
elokuun vuoksi. Vain 25 naulaa (10,625 kg) oli korjattu, mistä 15 naulaa 
myytiin, 60 p/naula, ja loput varattiin mehiläisille seuraavaksi kevääk
si.2 

Ruissalon koekentän tutkimustyö oli kärsinyt koko sen toimin
ta-ajan varojen puutteesta. Jo v. 1870 oli vaadittu kokeiden lopettamista 
siellä. Kun senaatti sitten alensi koekentän määrärahoja, niin Talous
seura lakkautti siellä harjoitetun työn v. 1874. Samalla päättyi siellä 
myös lupaavasti alkuun päässyt mehiläishoito.3 

8 Åbergin opetustoiminta 

Keväällä 1867 Talousseuran hallitus joutui paneutumaan mehiläisasioi
hin tavallista enemmän ja miettimään, miten hyödynnettäisiin Åbergin 
laajat ja syvälliset tiedot mahdollisimman tehokkaasti maan mehiläishoi
don kehittämiseksi. Opetuskäyttöön oli tulossa myös uutta tasokasta 
kirjallista materiaalia. Valmistumassa oli suomenkielinen mehiläiskirja, 

1 

2 
3 

STS:n hallituksen ptk 12.4.1878, § 13. K.F. Hushållningssällskapets handlin
gar för åren 1874-76. 
K.F. Hushållningssällskapets handlingar för år 1873. 
Cygnaeus 1897, s. 448-450 ja 453. 
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jonka käsikirjoitusta Åberg oli matkansa jälkeen täydentänyt.1 Opinto
matkan laaja kuvaus oli ilmestynyt jo vuoden 1866 lopulla maatalous
alan lehdessä.2 Seuraavana vuonna siitä otettiin senaatin kirjapainossa 
eripainos jaettavaksi koulutuskäyttöön.3 Näiden lisäksi Åbergilla oli 
valmistumassa myös ruotsinkielinen mehiläiskirja, suomenkielistä huo
mattavasti laajempi.4 

Opintomatkan valmistelun yhteydessä tulevaa opetustoimintaa 
oli hahmoteltu aivan pääpiirteissään syventymättä lainkaan yksityiskoh
tien toteutukseen. Senaatin apurahapäätöksessä Åberg määrättiin teke
mään kirjallinen selonteko matkasta ja luovuttamaan se ainakin vuodek
si opetuskäyttöön ja sen lisäksi matkustamaan neuvontaan niille seu
duille, missä mehiläishoitajat tarvitsivat apua. Asioita lähemmin pohdit
taessa oli kuitenkin seuran hallituksen ja Åbergin kesken päädytty to
teamaan neuvontamatkat epäkäytännöllisiksi. Olihan pastorin vastatta
va kotitarhansa ja varsinkin sinne saatujen arvokkaiden italialaisten 
emojen hoidosta ja menestymisestä. Hän ei siis voinut matkustaa ympä
riinsä halukkaiden tilaajien luo, vaan näiden piti tulla hänen luokseen. 
Näin todennäköisesti päädyttiin yksinomaan kurssien järjestämiseen 
Kemiöön. 

Mehiläishoidon kehittämistä pohdittaessa todettiin hoidon kes
kittyneen alueellisesti kovin suppeasti Turun lähiympäristöön, missä 
harrastuksella oli paljon ystäviä. Olisi kuitenkin hyvä, jos sitä voitaisiin 
laajentaa myös muille seuduille, "sillä vain esimerkin avulla tämä kau
nis elinkeino saadaan edistymään". Harkintaan tällöin joutui Mustiala. 
Talousseura oli tosin luopunut tilan hoidosta jo v. 1860, mutta toimin
nallinen yhteys sinne oli kuitenkin säilynyt. Mustialan eläinlääkärin 
Wegeliuksen arveltiin olevan sopiva henkilö mehiläishoitoon. Hänen 
tiedettiin olevan kiinnostunut varsinaisen työnsä ohessa kalanviljelyk
sestä ja "muusta sellaisesta ja hänen luonteensa näyttää soveltuvan 
myös mehiläisten hoitoon". Jos hänelle suotaisiin tilaisuus vierailla 
Åbergin luona heinäkuussa, niin voitaisiin asia käynnistää myös Mus
tialassa.5 Talousseuran suunnitelmat eläinlääkärin suhteen eivät tuol
loin kuitenkaan toteutuneet. Mustialasta saapuivat kursseille lehtori 
P.A. Karsten ja suutari Fr. W. Rosengren.6 

1 STS:n hallituksen ptk 7.2.1867, § 5. 
2 Tidskrift för Finlands landtbruk och skogshållning 6-9/1866. 
3 Vicepastorn J.E. Åbergs berättelse öfver en af honom till utrikes ort under 

sommaren år 1866 verkställd resa, i ändamål att inhemta kännedom uti 
biskötsel. 

4 STS:n hallituksen ptk 4.4.1867, § 8. 
5 Senaatin J.E. BO. 7 /127 1867 lähetteen välissä allekirjoittamaton muistio. 

Senaatin J.E. BO. 11/127 1867. 
6 Selvitys Kemiön kursseista, senaatin J.E.BO. 11/127 1867. 
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Perimätiedon mukaan Åberg oli jo varhemmin Kemiössä anta
nut henkilökohtaista ohjausta mehiläishoitajien parissa.1 Kurssien pidon 
hän aloitti varsinaisesti opintomatkansa jälkeen. Ensimmäiset kurssit 
pidettiin heinäkuussa 1867 Kemiössä kappalaisen pappilassa. Kurssien 
valmistelusta maataloustoimituskunta oli antanut ohjeet. Niistä oli il
moitettava maan virallisissa ja muissa eniten levinneissä lehdissä. Ope
tus oli oppilaille maksuton, mutta kunkin oli itse kustannettava kaksi
viikkoinen oleskelu Kemiössä. Vieraspaikkakuntalaiset hankkivat majoi
tuksen ja ruokailun ympäristön taloista, kuten Åbergin pitkämatkaiset 
oppilaat olivat aikaisemmin tehneet. Opettajalle maksettiin kurssien 
pidosta 400 markan korvaus, mikä oli varsinaisesti hyvitystä alimitoite
tusta opintomatkan apurahasta.2 

Heinäkuun 2. päivänä 1867 oli Suomalaisessa Wirallisessa Leh
dessä seuraava ilmoitus Kemiön kursseista3

: 
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Kurssien jälkeen Åbergin oli tehtävä tarkk� selko opetuksesta ja siihen 
osallistuneista. Yhteydenpidon senaatin ja Abergin kesken hoiti Talous
seura. Opetukseen osallistui 22 henkilöä, joista kolme oli naisia. Kurssi
laisten sosiaalinen ja ikäjakauma oli laaja. Oppilaina oli majuri, vapaa-

1 Tidning för Fjäderfä- och biskötsel 5/1910. Mehiläinen 6-7/1921. 
2 Åbergin kirje 8.6.1867 STS:n hallitukselle. STSA A I 62. 
3 Suomalainen Wirallinen Lehti 53/1867. 
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herra Wreden lisäksi kaksi puutarhuria, kauppiasta ja opettajaa, käsi
työläisiä, yksi renki ja yksi "mademoiselle" sekä kolme nuorukaista. 
Kursseille oli tultu lähinnä Kemiöstä - 12 osanottajaa - ja Turun ympä
ristön vanhalta mehiläisalueelta. 1 

Ensimmäinen yleisillä varoilla järjestetty opetustapahtuma oli 
ilmeisesti onnistunut hyvin. Talousseuran täysistunnossa toukokuussa 
1868 antoi tehtailija Cronvall, joka oli lähettänyt perheensä jäsenen Ke
miön kursseille, kiittävän lausunnon kappalaisen opetustavasta. Se oli 
ollut helppotajuinen ja tähtäsi tiedon levittämiseen rahvaan keskuuteen 
mehiläishoidon hyödystä ja helppoudesta.2

Kysymyksessä oli uuden käänteentekevän hoitotavan ja -kalus
ton opetus, ja tapahtuma oli vaatinut laajoja valmisteluja. Niinpä osan
ottajien vähäisyys herättää ihmetystä. Kenties yhtenä syynä oli ilmoitte
lun myöhästyminen, vaikka maanviljely:stoimituskunta oli hyvissä ajoin 
uskonut sen Talousseuran huoleksi. Åbo Underrättelserissä ilmoitus 
kursseista oli vain kaksi päivää ennen alkua.3 Suomalaisessa Wirallises
sa Lehdessä se oli kuusi päivää aikaisemmin. Ottaen huomioon tuon 
ajan postinkulun hitauden, jolloin sanomalehdet kirjapainosta lähdetty
ään kulkivat monien käsien kautta, useat opetukseen halukkaat saivat 
tiedon todennäköisesti vasta kurssien päätyttyä. 

Kemiön kurssien jälkeen mehiläisopetuksessa seurasi muutaman 
vuoden tauko. Talousseura oli tosin ehdottanut kesän 1868 opetukseen 
400 markan määrärahaa, mutta ilmeisesti Åbergin muutto tuona kesänä 
Lemun kirkkoherraksi ja mahdollisesti myös samaan aikaan maassa 
vallinnut nälänhätä estivät kurssien pidon. Tauon venymiseen opetus
toiminnassa useaksi vuodeksi vaikutti todennäköisesti kirkkoherran ja 
seuran välien viileneminen, sillä varsin monessa asiassa osapuolien 
näkemykset ja odotukset olivat menneet pahasti ristiin ja lupaukset 
unohdettu. Suuri pettymys oli ollut riittämätön korvaus opintomatkan 
kuluista ja vielä suurempi, kun seuran johdon lupaukset myöhemmästä 
hyvityksestä olivat unohtuneet. Matkan jälkeen Åberg oli valmistellut 
uutta laajempaa ruotsinkielistä esitystä Dzierzonin hoitomenetelmistä 
nojautuen idolinsa laajaan kirjalliseen tuotantoon. Kirkkoherra ilmeisesti 
kuitenkin pahoitti mielensä useista syistä: valmistunut käsikirjoitus "Lä
robok i den rationella biskötseln efter Dzierzons metod" hylättiin alku
lupausten jälkeen; Talousseuran omistamien yhteiskuntien hoidosta ja 
kuljetuksesta aiheutuneet kulut ja Åbergin Saksasta tuoma "vahakak
kuprässi" jätettiin maksamatta; italialaisten mehiläisten tuontiin anot
tuun määrärahaan asennoiduttiin kielteisesti. Luottamuksen horjuminen 
loukkasi. Hänen närkästymistään osoittaa apurahan anomuspapereiden 
palautuspyyntö samoin kuin kirjoittamansa ruotsinkielisen mehiläiskir-

1 Selvitys Kemiön kursseista, senaatin J.E. BD. 11/127 1867. 
2 STS:n plenumin ptk 5.5.1868, § 7. 
3 Åbo Underrättelser 79/1867. 
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jan käsikirjoituksen lähettäminen sittemmin suoraan senaatin maanvil
jelystoimituskunnalle, joka ei kuitenkaan hyväksynyt sen painamista 
Talousseuran kielteisen lausunnon vuoksi.1 

Keväällä 1872 Talousseuran ja Åbergin yhteistyö virisi kuitenkin 
uudelleen. Tuolloin hän lähetti Ruissalon koekentälle kaksi italialaista 
yhteiskuntaa. Tämän jälkeen seuran hallitus kiittäessään kirkkoherraa 
lähetyksestä samalla tiedusteli, millä ehdoilla tämä olisi halukas anta
maan mehiläishoidon opetusta.2 Kurssien pidon jatkuessa v. 1872-79, 
ensin Lemussa ja sitten Nakkilassa, niiden luonne oli muuttunut. Kemi
ön kurssit olivat olleet avoimet kaikille, mutta 1870-luvulla senaatti 
myönsi varat vain rahvaan varattomien kouluttamiseen. Åberg pidätti 
kuitenkin itselleen oikeuden hyväksyä oppilaat. Kursseille pyrkivien 
talollisten tyttärien ja poikien sekä renkien joukkoon mahtui myös vir
kamiehiä. Osallistujia oli tosin vähänlaisesti, määrä vaihteli kolmesta 
kahteentoista. Åberg oli v. 1873 muuttanut Nakkilaan kirkkoherraksi. 
Seutu oli jo varsinaisen mehiläisalueen ulkopuolella, ja se heijastui 
osanottajien määrässä. Muutoinkaan nakkilalaiset eivät pitäneet siitä, 
että kirkkoherralla oli eläimiä, -"jotka imevät kukat kuiviin". Myös huna
jan markkinointi paikkakunnalla oli vaikeaa. Sitä yritettiin myydä 
Wahlbergin apteekissa Porissa, mutta enin osa lähetettiin Turkuun.3 

Kun vuoden 1879 jälkeen Talousseuralle ei enää myönnetty määrärahaa 
kurssien pitoon, niin se lopetti niiden järjestämisen. Åbergin Nakkilaan 
muuton jälkeen näiden kurssien ei enää katsottu edistävän maan mehi
läishoitoa.4 

Opetusohjelma kaksiviikkoisilla kursseilla jakaantui teoreettiseen 
eli mehiläisten luonnonhistorian opiskeluun ja käytännön harjoituksiin, 
joiden osuus painottui voimakkaammin. Kurssit olivat aina heinäkuun 
alkupuolella, mikä oli vielä osin parveiluaikaa. Näin voitiin suorittaa 
luonnollisten parvien pesäytykset puupesiin. Nehän olivat olkipesähoi
tajille uutta. Jaokkeita tehtiin hedelmöitetyillä emoilla ja emokennoilla. 
Myös varaemoja kasvatettiin pienissä kesäpesissä. Tutustumiskohteina 
olivat myös niin von Berlepschin kuin Dzierzonin pesät. Opintomatkal
laan Åberg oli vakuuttunut berlepschiläisen pesän paremmuudesta, ja 
sen mukainen mallipesä tehtiinkin hänen piirustustensa mukaan näyte
kappaleeksi Talousseuran kokoelmiin. Berlepsch pesän kotiutuminen 
Mustialaan viittaa sen olleen opetuskäytössä myös Kemiön kursseilla 
kesällä 1867. Tämä pesätyyppi tunnettiinkin Suomessa Mustialan pesä-

1 

2 

3 

4 

STS:n hallituksen ptk 17.3.1868, § 12; 19.6. § 7 ja 29.10. § 17. STS:n plenumin 
ptk 5.5.1868, § 7. K.F.Hushållningssällskapets handlingar. Sjette tomen. s. 
22-23.
STS:n hallituksen ptk 13.5.1872, § 12-13.
STS:n hallituksen ptk 7.8.1875, § 16; 7.8.1877, § 7; 26.8.1878, § 15 ja 1.8.1879,
§ 6. - Mehiläinen 6-7/1921.
K.F. Hushållningssällskapets handlingar för åren 1878-83. Första häftet, s. 
146.
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nä. 1870-luvun kursseilla Åberg näyttää käyttäneen opetuksessa kuiten
kin Dzierzonin pesiä.1 

9 Mehiläishoitoa Mustialassa 

Suunnitellessaan Åbergin mehiläishoidon opetustyön järjestämistä ke
väällä 1867 Talousseuran hallitus esitti senaatin maanviljelystoimitus
kunnalle harkittavaksi uuden koulutuspaikan avaamista seudulla, mikä 
ei vielä ollut varsinaista mehiläisaluetta kuten Turku lähiympäristöi
neen. Seuran käsityksen mukaan "vain esimerkin avulla tämä kaunis 
elinkeino edistynee". Tällöin tuli harkintaan seuran toimesta perustettu 
ja vuoteen 1860 sen hallitsema Mustialan maatalousoppilaitos. Sinne 
seuralla olivat edelleenkin säilyneet yhteydet. Mustiala katsottiin mehi
läishoidolle sopivaksi paikaksi. Koulun oppilaat saatuaan kosketuksen 
mehiläisiin ja opetusta niiden hoidossa toimisivat myöhemmin kotiseu
dullaan harrastuksen levittäjinä. Eläinlääkäri Wegeliuksen tiedettiin 
olevan "erittäin kiinnostunut kalanviljelystä ja muusta sellaisesta ja 
hänen luonteensa näyttää myös soveltuvan mehiläisten hoitoon". Jos 
hänelle suotaisiin tilaisuus vierailla Åbergin luona heinäkuussa, niin 
voitaisiin asia käynnistää myös Mustialassa. 

Jostain syystä eläinlääkäri Wegelius ei kuitenkaan ollut kiinnos
tunut mehiläisistä, vaikka"hän mielellään vietti vapaa-aikansa villin 
luonnon parissa". Kursseille saapuivat Kentiöön heinäkuussa 1867 opis
ton kasviopin lehtori P.A. Karsten ja suutari Fredrik Rosengren.2 Ta
lousseuran ajatus mehiläishoidon levittämisestä Hämeessä näytti lähte
vän myötätuuleen. Kurssien jälkeen rakennettiin Mustialaan Nokkamä
en nykyisen tienhaaran lähettyville melko mittava mehiläishuone. Pi
tuutta sillä oli 7-8 metriä ja leveyttä 5-6 m. Mehiläishuoneen koko viit
taa laajan mehiläistarhan perustamiseen. Aluksi siihen sijoitettiin aina
kin neljä Berlepsch-mallista pesää. Karsten toimi mehiläishoidon valvo
jana ja suutari, myöhemmin yövartijan tointa hoitanut Rosengren varsi
naisena mehiläishoitajana, kunnes mehiläiset jonakuna talvena kuolivat. 
Mehiläishuone purettiin noin 1905 oltuaan pitkät ajat käyttämättömänä. 
Puutarhuri Steningin alkuaikoina (puutarhurina Mustialassa vuodesta 
1898 alkaen) koulutilalle hankittiin taas mehiläisiä ja ne tulivat hänen 
hoitoonsa. Mehiläiset menestyivät jonkin aikaa hyvin ja lisääntyivät 
pariinkymmeneen yhteiskuntaan.3 Suomen mehiläishoitoa kohdannut 

1 K.F. Hushållningssällskapets årsberättelser 1872-79. K.F. Hushållningssälls
kapets Tidskrift 1867, s. 124-125. 

2 Senaatin J.E.BD. 7 /127 1867 lähetteen välissä allekirjoittamaton muistio. 

3 Tuorlahti 1943, s. 87, 106 ja 256. 
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vitsaus, nosemasairaus, saavutti jo 1912 Tarnrnelankin. Mainitun vuo
den talvena Mustialan torpparin Kalle Haagan yhteiskunnat kuolivat ja 
emätilan pesien luku supistui kuuteen, kunnes nekin kuolivat suku
puuttoon noseman uuvuttamina.1 Sen jälkeen Stening alkoi pitää mehi
läisiä omaan laskuunsa. Eri aikoina eräät muutkin Mustialan virkailijat 
ovat harrastaneet mehiläishoitoa. 

Vakaasta yrityksestä huolimatta Mustialaan kohdistuneet toiveet 
eivät toteutuneet. Hoidon valvojaksi nimetty lehtori Karsten oli enem
män kiinnostunut varsinaisen opetustyönsä lisäksi sienistä ja saavutti
kin sillä alalla lajisystemaatikkona kansainvälisen kuuluisuuden. V. 1900 
hän sai ansioistaan professorin arvon. Tuloksista päätellen ei suutari-yö
vartija Rosengrenkään omannut pitkäjänteistä kiinnostusta mehiläisten 
hoitoon.2

10 Harrastuksen levinneisyys ja taso 1800-luvun lopulla 

Vuosisadan taitteessa tulvan tavoin kasvanut tilaton väestö muodosti 
vaikean yhteiskunnallisen ongelman. Julkisen vallan ja yksityisten toi
mesta mietittiin keinoja työttömien auttamiseksi. Tilattoman väen onne
ton asema vetosi myös yksityisten auttamishaluun. Monet näkivät me
hiläishoidon yhdeksi sopivaksi sivuelinkeinoksi maaseudun vähävä
kisille. Kaksi Helsingin yliopiston professoria kenties näistä filantroop
pisista syistä laati selvityksen 1880-90-luvulla Suomen mehiläishoidon 
laajuudesta, tasosta ja sen tuottavuudesta. Näiden selvitysten ansiosta 
meillä on paikoin hyvinkin tarkka ja uskottava kuva mehiläishoidon 
tilasta vuosisadan lopulla. 

Mehiläishoitoon sukunsa tilalla Valkealassa paneutunut käytän
nöllisen teologian professori Otto I. Colliander esitti v. 1887 Suomen 
Talousseuralle sarjan harrastukseensa liittyviä kysymyksiä, joihin sen 
puolesta asiat parhaiten tunteva turkulainen kauppapuutarhuri O.R. 
Gauffin antoi vastauksen.3 Edellisenä vuonna muinaistutkija Johan R. 
Aspelin oli laatinut laajan herätekirjoituksen mehiläishoidosta. Siinä hän 
kuvaili elinkeinon historiallisia vaiheita Venäjällä olevien suomensu
kuisten kansojen piiristä alkaen aina tuon ajan Suomeen saakka ja mai
nitsi muutaman esimerkin harrastuksen hyvästä kannattavuudesta. Kir
joituksensa lopussa Aspelin totesi: "Olisipa syytä uudestaan kehittää 

1 

2 

3 

Taloudellinen tiedustelu Tammelassa ja Urjalassa 1912. Mustialan maata
lousoppilaitoksen arkisto. HäMa. 

Tuorlahti 1943, s. 87, 106 ja 256. Suomen Elämänkerrasto, Karsten P.A. 

Otto 1. Collianderin kirje 21.2.1887. D XXIV 35. STSA. O.R. Gauffinin kirje 
28.2.1887. D XXIV 35. STSA. 
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Mehiläishoidon levinneisyys 1880-luvulla 
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KUVA 14 Mehiläishoidon levilmeisyys 1880-luvulla. Kartta: Kimmo Kena. 

tätäkin elinkeinoa maassamme."1 V. 1893 Aspelin lähetti Etelä- ja Län
si-Suomen kruununvoudeille ja nimismiehille tiedustelun mehiläisten 
hoidosta. Tämä kysely liittyi läheisesti hänen aloitteestaan jo aikaisem
min käynnistettyyn Muinaismuistoyhdistyksen järjestämään muinais
jäännösten luettelointiin ja kuvaukseen.2 Jo paria vuotta aikaisemmin 
hän oli hakenut sopivaa mehiläishoitoon paneutunutta henkilöä kirjoit
tamaan aiheesta Matkailijayhdistyksen vuosikirjaan.3 Aspelinin vakaata 
mehiläisharrastusta kuvaa myös sopivan harjoittelupaikan hakeminen 
tyttärelleen jonkun etevän mehiläishoitajan luona.4 

Gauffinin antaman kuvaus mehiläishoidosta sen perinnäisellä 
alueella osoittaa hänen olleen asiantuntija, ja kirjeen tiedot ovat luotetta
via. Kruununvoutien ja nimismiesten vastaukset Aspelinin kysymyksiin 

1 

2 

3 

4 

Mehiläishoito Suomessa. Uusi Suometar 117 /1886. 
Vastauksia J.R. Aspelinin kr-voudeille, nimismiehille ym. v. 1893 osoitta
maan tiedusteluun mehiläishoidosta Suomessa. 81.MV:KTKKA. 
Postikortti Aspelinille 22.XIl.1891. 77.MV:KTKKA. 
Kärki, H.F. kirjeitä J.R. Aspelinille. 77.MV:KTKKA. 
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joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta ovat ylimalkaisia. Nämä Etelä
Hämeen virkamiehet ovat olleet täysin tietämättömiä alueensa mehiläis
hoidosta, kun taas Piikkiön ja Halikon tiedot osoittavat nimismiesten 
nähneen vaivaa tietojen keräämisessä. 

Viidentoista viime vuoden aikana (vuodet 1872-87) Gauffin tote
aa mehiläishoidon harrastuksen kehittyneen hyvin merkittävästi Tur
ku-Salo-Perniö-Tammisaari-alueella. Vuonna 1894 oli Piikkiön kihlakun
nassa nimismiesten ilmoitusten mukaan 72 mehiläishoitajaa, joiden 
tarhoissa pesien määrä vaihteli kolmen ja viiden välillä. Hoitoa harjoi
tettiin vanhalla tavalla eli mehiläiset saivat itse hoitaa itsensä. Vain sen 
verran nähtiin vaivaa, että parvet otettiin kiinni ja pesäytettiin. Syksyllä 
tapettiin puolet yhteiskunnista ja sen jälkeen niistä korjattiin hunaja ja 
vaha. Savella tiivistetyt olkipesät olivat yleisempiä, vähemmän oli kehä
pesiä. Halikon kihlakunnassa tilanne oli samanlainen. Poikkeuksena 
Perniössä oli Kosken tehtaan tarha, jossa mehiläisiä hoidettiin 18 puu
pesässä uuden menetelmän mukaan. Uusi hoitotapa ja kehäpesät olivat 
myös Karjaan Fiskarsin ja Tammelan Jokioisten tehtaiden tarhoissa, 
edellisessä 12 ja jälkimäisessä 30 yhteiskuntaa. Näissä von Julinin tar
hoissa oli palkattuna erityinen mehiläishoitaja, ja niissä päästiin hyviin 
tuloksiin.1 

Turusta luoteeseen ja pohjoiseen rajoittuvilta alueilta on vain ni
mismiesten ylimalkaiset kuvaukset. Niiden mukaan harrastus Lemu-As
kainen-Mietoinen seudulla oli Åbergin toiminnan jälkeen vähentynyt ja 
laskeva suunta jatkui edelleen. Nimismiesten tiedot eivät yllä Nakkilaan 
saakka, missä todennäköisesti oli myös harrastajia, osallistuihan siellä 
1870-luvulla jatkuvasti kirkkoherransa pitämille kursseille ainakin 20 
henkeä. Tämän alueen hoitotapaa luonnehtii Vehmaan piirin nimismie
hen kuvaus: "Mehiläishoitoa harjoitetaan tässä piirissa ainoastaan rah
vaalta, enimmiten itsellisiltä, käsityöläisiltä ja torppareilta ja niiltäkin 
vaan joilta kuilta siellä täällä ja jokaiselta vaan sivutoimena. Niillä on 
pesiä yksi ja kaksi ja jollain kuusikin. Mehiläishoitoa harjoitetaan heille 
valmistetuilla pesillä; niitä viljellään vielä vanhanaikaisia oljista ja saves
ta ja myöskin nykyaikaisempia puusta tehtyjä, jotka viimemainitut yhä 
enemmän otetaan viljelykseen.2 

Mehiläishoidon tuotteet myytiin lähimpään apteekkiin ja kau
punkiin. Laadultaan heikoin osa jätettiin kotikäyttöön. Hunaja kävi 
hyvin kaupaksi, ja sen hinta vaihteli laadun, myyntipaikan ja myyjänkin 
mukaan. Turun ympäristössä 1880-luvun puolivälissä Gauffin mainitsi 
hoitajan voivan saada vuodessa pesän tuotoksi 10-20 mk, keskituotoksi 
hän arvioi 12-15 mk. Yksityisenä poikkeavana esimerkkinä Gauffin 
mainitsee maanviljelijä Johan Ekroosin Kaarinasta, joka 30 olkipesän 

1 Gauffinin kirje 28.2.1887. D XXIV 35. STSA. 

2 Aspelinin tiedustelu v. 1893. 81. MV:KTKKA. 
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KUVA 15 Torpparin mehiläistarha Perniössä. Mehiläiskeot pylväiden päässä. 
Kuva: Museovirasto. 

tarhastaan sai keskimäärin 300-400 markan vuosiansion.1 Perniöläiset 
saivat v. 1893 hunajastaan apteekkiin myydessään 10 mk leiviskältä, 
hinnan sanottiin tosin laskeneen.2 1890-luvun puolivälissä Turussa 
markkinoitiin jo kakkuhunajaakin. Asiakkaiden vaatimukset olivat kas
vaneet tuotannon lisääntyessä. Puhdistettu hunaja maksoi 2-3 markkaa 
kilolta ja kakkuhunaja 3-4 mk.3 Vahan hinnoista ei ole mainintoja. Sivu
toimisena mehiläishoitoa pidettiin kaikissa paikoissa kannattavana.4 

Vuosisadan lopulla alettiin Karjalassakin kiinnostua mehiläisistä. 
Viipurin läänin maanviljelysseuran maanviljelyskokouksessa oli v. 1873 
yhtenä keskustelukysymyksenä: "Onko hyödyllistä kehoittaa yleisöä 
hedelmäpuiden viljelemiseen ja mehiläisten hoitoon?" Kokousselostuk
sen mukaan omenapuun viljelemistä arveltiin "eduttavaiseksi", mutta 
mehiläisistä ei virketty mitään.5 Vuoden 1887 alussa professori Collian
der tiedusteli Suomen Talousseuralta, olisivatko Länsi-Suomen mehi
läishoitajat kiinnostuneita osallistumaan Viipurissa järjestettävään maa-

1 Em. Gauffinin kirje. 
2 Em. Aspelinin tiedustelu. 

3 Neuvoja mehiläishoidossa 1895, s. 31. 

4 Em. Aspelinin tiedustelu. 

5 Väänänen 1923, s. 58-59. 



KUVA 16 Talvelle varustettu olkipesä 
olkihattu päässä salkojen 
tukemana. Kuva: SML. 
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talousnäyttelyyn toimittamalla 
sinne mehiläisiä, pesiä ja hoito
välineitä sekä hunajaa ja vahaa 
ja voitaisiinko saada sinne 
Talousseuran kustantamaa 
Åbergin mehiläishoidon oppi
kirjaa ilmaisjakeluun. Samalla 
hän tiedusteli mahdollisuutta 
ostaa itselleen 6-7 yhteiskuntaa 
kevään aikana.1 Tietoa ei ole, 
osallistuiko Länsi-Suomen me
hiläishoitajia tuohon Colliande
rin mainitsemaan näyttelyyn. 
Mutta ilmeisesti Valkealan kar
tanosta lähtöisin olevan pro
fessorin innostuminen mehi
läishoitoon viritti läänin maan
viljelysseurassa kiinnostuksen. 
Vuonna 1888 annettiin postil
jooni Widemarkille Sortavalas
ta 200 markan apuraha siinä 
tarkoituksessa, että hän tekisi 
opintomatkan Lounais-Suo
meen perehtyäkseen siellä 
mehiläishoitoon ja tuodakseen 
sieltä kaksi mehiläispesää 

yhteiskuntineen Sortavalaan sekä koettaisi tehdä mehiläishoitoa tunne
tuksi koti paikallaan. 2 

Jo saman vuoden Laatokka tietää kertoa Widemarkin olleen 
opiskelemassa mehiläishoitoa useissa paikoissa Turun läänissä ja Viipu
rin läänin Uudellakirkolla, jonka seurakunnan kirkkoherra rovasti Her
man V. Roschier oli mehiläishoitaja.3 Mehiläisten tuonti Länsi-Suomesta 
ei kuitenkaan ensi kerralla onnistunut. Kuljetuksen aikana rautateillä 
mehiläiset levottomina nostivat sellaisen kuumuuden, että kakusta suli 
ja mehiläiset kuolivat. Widemark toivoi kuitenkin saavansa jo seuraa
vassa kuussa Sortavalaan mehiläisiä elävinä paremmin kuljetusta varten 
varustetussa "kuupassa".4 

Uusi hankinta onnistuikin, ja postiljooni hoiti mehiläisiään olki
pesissä . omistamansa talon pihalla, ns. Pulkosen notkossa. Paul Wide
mark oli tutustunut mehiläishoitoon Varsinais-Suomessa kotipitäjässään 

1 Em. Collianderin kirje. 
2 Väänänen 1923, s. 137. 
3 Kärki, H.F. kirjeitä J.R. Aspelinille. 77.MV:KTKKA. 
4 Sortavala. Mehiläishoitoa. Laatokka 61/1888. 
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Lokalahdella. Innokkaana puutarhurina hän yritti sitä myös Sortavalas
sa. Alituiseen matkoilla olon vuoksi se ei kuitenkaan onnistunut. Hän 
nimittäin kuljetti postia Itä-Karjalaan aina Viteleen Venäjän puolelle 
saakka. Näillä matkoilla hän viipyi viikkokausia ja silloin parvet karkai
livat. Työesteiden vuoksi Widemark sittemmin lopetti mehiläishoidon.1 

1 Sananen mehiläishoidosta Sortavalan seuduilla. Mehiläinen 11/1922. 
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VI LAPIMURTO 

1 Maatalouden uudenaikaistuminen 

Suurten nälkävuosien kovat kokemukset 1860-luvulla antoivat sysäyk
sen Suomen maatalouden määrätietoiselle uudenaikaistamiselle. Uudis
tustyön teki taloudellisesti mahdolliseksi metsien arvon valtava kasvu. 
Maamme talouselämän monipuolistuminen ja nopea kehitys lisäsivät 
myös valtion tuloja ja siten mahdollistivat entistä suuremmat valtion 
avut maanviljelyksen, karjanhoidon ja niihin liittyvien sivuelinkeinojen 
kehittämiseen. 

Perusteellinen muutos tapahtui karjanhoidossa, jossa siirryttiin 
lihatalousvaltaisesta maitotalousvaltaiseen tuotantoon. Maatalouden 
teknisen tason parantamiseksi perustettiin vuosisadan lopulla toista
kymmentä uutta maataloudellista oppilaitosta ja otettiin käytäntöön 
entistä monipuolisempi vuoroviljelysjärjestelmä ja väkilannoitteet. 
Maanviljelyksen ja karjanhoidon nousuun vaikutti osaltaan lisääntynyt 
ammattitaito. Sen hyväksi toimivat useat hallituksen aloitteesta synty
neet koulut ja opistot. Myös maanviljelysseurat, joita vuosisadan puoli
välistä lähtien oli alettu perustaa, harjoittivat runsaasti kasvaneiden val
tion avustusten turvin monipuolista valistus- ja ohjaustyötä. 

Maanviljelys- ja talousseurojen rinnalle alkoi vuosisadan taittees
sa syntyä tarpeen vaatimana myös maataloudellisia erikoisyhdistyksiä, 
jotka erikoistuivat kehittämään ja hoitamaan omaa erityisaluettaan. 
Nekin saivat osansa valtion runsaasta tuesta. Puu- ja kasvitarha- sekä 
sian- ja siipikarjanhoitoneuvontaa varten palkattiin neuvojia ja erikois
konsulentteja. Viimeksi mainitun järjestön siipien suojassa myös mehi
läishoito ja sen opetus pääsivät nauttimaan tuntuvaa valtion tukea. 
Autonomian ajan kahtena viimeisenä vuosikymmenenä rinnan maata-
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louden uudenaikaistumisen kanssa tapahtui myös mehiläishoidon tek
nisen tason kohoaminen ja nopea leveneminen alueellisesti lähes koko 
maata käsittäväksi. 

2 Mehiläishoitajat järjestäytyvät 

2.1 Siipikarjan hoidon Ystävät 

Maatalousseurojen aktivoitunut toiminta kohdistui myös vähäisten 
sivuelinkeinojen elvyttämiseen. Siipikarjanhui<lun ri1rnalla mehiläisetkin 
joutuivat kiinnostuksen kohteeksi. Pienkarjan kasvatusta harrastanut 
kauppaneuvos Victor Forselius oli perustanut Turussa 1894 Siipikarjan 
hoidon Ystävät-yhdistyksen edistääkseen kanan kasvatusta ja muna
kauppaa. Samoihin aikoihin hän aktivoi ja auttoi monella tapaa mehi
läishoitajia. Koulutustoiminnan ohella hän piti tärkeänä tämän uuden ja 
vielä vähäisen elinkeinon harrastajien järjestäytymistä. Jo v. 1901 hän 
mainitsi lehdessään kutsuvansa mehiläishoitajat tulevan kesän "Siipikar
jan Näyttelyyn" Turkuun keskustelemaan heitä kiinnostavista asiuisla. 1 

Vuoden 1902 Yleisen Siipikarjan Näyttelyn toinen merkittävä keskuste
lukysymys olikin mehiläishoidon edistäminen maassamme. Keskustelun 
avasi kauppaneuvos korostaen puheessaan mehiläishoidon merkitystä 
"erinomaisen tärkeänä sivuelinkeinona, joka vähällä työllä ja kulungilla 
tuottaa runsaila tuloja harjoittajalleen". Forscliuksen suuria linjoja hah
mottavan esityksen jälkeen konsulentti W. Lindroos pohjusti yksityis
kohtaisemman keskustelun mehiläishoidosta ja sen edistämisestä. Hän 
kävi läpi aloittamisen eri vaiheet perustamiskustannuksista tuloihin 
saakka. Ensi kerran keskusteltiin julkisesti myös yhteisen "normaali 
raamin" ottamisesta käytäntöön. Tämä viittasi jo harrastuksen voimak
kaaseen kasvuun ja sen mukanaan tuomaan pesäkirjavuuteen. Yhteisesti 
todettiin alasta kiinnostuneilla olevan paljon kysymyksiä pohdittavaksi. 
Lindroos kehottikin alustuksensa lopuksi mehiläishoitajia liittymään 
Siipikarjan hoidon Ystävät-yhdistykseen. Näiden ohjelma näin laventui
si ja yhdistyksen lehdessä eri osastossa julkaistaisiin mehiläishoitoa 
käsittäviä kirjoituksia. Kun lehti oli kaksikielinen, se voi näin palvella 
molempia kieliryhmiä. 

Vilkkaan ja monipuolisen keskustelun jälkeen todettiin yksimie
lisesti "mehiläishoitoseuran" tarve ja hyöty sekä yhdyttiin alustajan 
ehdotukseen. Mehiläishoitajat päättivät liittyä Siipikarjan hoidon Ystä
vät-yhdistykseen.2 Victor Forselius oli näin tarjonnut mehiläishoitajille 

1 Siipikarjanhoito-Lehti 11/1901. 

2 Siipikarjanhoito-Lehti 7 /1902. 
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valmiin järjestön ja sen lehden palvelut. Hajallaan olevien hoitajien 
yhteistyö alkoi tiivistyä. Ammattiasioiden pohdintaan tarjosivat tilai
suuden myös samana kesänä Huittisten Laurilan ja Asikkalan kurssit. 
Seuraavina vuosina Siipikarjanhoito-Lehdessä lisääntyivätkin mehiläis
hoitoa käsittelevät kirjoitukset ja ilmoitukset. Toimivien hoitajien piiri 
laajeni Pohjanmaalle ja Karjalaan saakka, ja kasvavaa mielenkiintoa 
tunnettiin syvällä Sisä-Suomessakin. 

2.2 Suomen Mehiläishoidon Ystävät 

Vuosisadan taitteessa Suomeen kotiutuneet uudet päältä käsiteltävät 
pesät olivat helpottaneet ja tehostaneet hoitotoimia sekä lisänneet olen
naisesti hunajasaalista. Mehiläishoito koki jatkuvasti kasvavaa mielen
kiintoa ja uusia yrittäjiä ilmaantui. Harrastuksen voimakas laajeneminen 
loi myös uusia vaatimuksia. Mehiläishoidosta innostuneet odottivat 
koulutusta. Pesien, yhteiskuntien ja hoitotarvikkeiden sekä hunajan 
kauppa vaati järjestämistä, samoin villiksi ryöstäytynyt yritteliäisyys 
alan koulutuksessa. Kysynnän kasvaessa "kurssien pitäjiä oli ilmaantu
nut kuin sieniä sateella. Kukin toimi ilman kokonaisuutta, ei suunnitel
man, vaan kunkin kurssin pitäjän päähänpistojen mukaan." Siipikarja
järjestön ja sen lehden toiminnassa oli ollut keskeisenä voimana yksi 
mies, Victor Forselius. Hänen kuolemansa vuoden 1905 alkupuolella 
lamautti toimintaa ja !ehtikin alkoi ilmestyä epäsäännöllisesti. Ulkopuo
lisina vieraaseen yhdistykseen kuuluvat mehiläishoitajat totesivat pian 
oman, vain heidän etujaan ajavan järjestön tarpeen. Vuoden 1906 jälki
puoliskolla muutamat mehiläishoidon ystävät harkitsivatkin oman yh
distyksen perustamista. Keskeisenä puuhamiehenä asiassa toimi Tans
kassa mehiläisopissa ollut maanviljelijä Heikki Järvinen Aurasta. Jou
lukuun lopulla 1906 hän kutsui Lounais-Suomen mehiläishoitajia Turus
sa samaan aikaan pidettävien maamiespäivien yhteydessä neuvottele
maan mehiläishoito-yhdistyksen perustamisesta. "Kutsua noudattanei
den luku ei ollut suuren suuri eikä pienen pieni, olihan luvultaan toisel
la kymmenellä." Vähäinen osallistuneiden määrä osoitti, etteivät kaikki 
luottaneet oman yhdistyksen mahdollisuuksiin. Epäilijät olivat jääneet 
saapumatta ja vapautuisivat näin epäonnistumisen vastuusta. Läsnä 
olijat perustivat kuitenkin joulukuun 29. päivänä 1906 Suomen Mehi
läishoidon Ystävät-yhdistyksen, jonka toiminta-alueeksi tuli koko maa, 
ja valitsivat toimikunnan laatimaan yhdistykselle säännöt ja käynnistä
mään toimintaa.1 

Mehiläishoidon ystävien toiminnan alkaessa oltiin epätietoisia 
siitä, kumpi muoto olisi parempi, osuuskunta vai yhdistys. Pellervo-

1 Heikki Järvinen, Yhdistyksen synty ja toiminta. D XXIV 61. N:o 201/1908. 
STSA. 
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Seuran ohjauksessa päädyttiin yhdistysmuotoon ja sille laadittiinkin 
säännöt. Toiminnan suunnittelussa oli apuna Lounais-Suomen Maanvil
jelysseura. Valtiolta ja eri seuroilta saadut toiminta-avustukset 3 450 mk 
mahdollistivat käytännön työn aloittamisen. Yhdistykselle päätettiin 
ottaa vakinainen neuvoja, jonka palkaksi määrättiin 100 mk kuukaudes
sa ja vapaat matkat. Toimeen otetun Heikki Järvisen oma kuvaus valin
nasta kesäkuun 1. päivänä 1907 luonnehtii hyvin järjestön alkuvaiheen 
tilannetta: "Kun kesä oli jo siksi paljon kulunut ja aina enempi olisi 
kulunut, jos neuvojan virka olisi julistettu haettavaksi ja kun vielä oli 
epätietoista voitaisiinko tällä palkalla saada kykenevää neuvojaa siitä 
yksinkertaisesta syystä, ettei maassamme ole sellaisia, tarjoutui allekir
joittanut väliaikaiseksi neuvojaksi. Samalla toimikunta päätti, ettei kurs
sin pitäjät saa ottaa oppilailtaan kun 5 markkaa kurssimaksua että köy
himmätkin voivat ottaa niihin osaa." 

Yhdistyksen toiminnassa oli ensimmäisellä sijalla tasokkaan kou
lutuksen järjestäminen. Lounais-Suomen alueella saatiinkin aikaan 1907 
kesä-heinäkuun aikana viidet kurssit. Opetukseen osallistui 78 henkeä. 
Toiminnan tehostamiseksi päätettiin hankkia tiedot mehiläishoidon 
tilasta ja hoitajista eri puolilla maata. Tilaston aikaansaamiseksi vedot
tiin maanviljelys- ja talousseuroihin. 

Väliaikaiseksi neuvojaksi valitun Heikki Järvisen seilsemän kuu
kauden työaikaan 1907 mahtui 95 matka- ja toimituspäivää, 25 esitel
mää mehiläishoidosta, 92 kirjeellistä hoitoneuvoa. Hän valvoi yhdistyk
sen kurssit ja hoiti esimiehen, neuvojan, taloudenhoitajan ja osin sihtee
rinkin tehtävät, toimitti artikkeleita lehtiin ja hoiti jäsenten kaupallisia 
asioita.1 

Yhdistyksen toiminnan käynnistyttyä todettiin pian myös oman 
lehden tarve. Lehtikysymyksestä käytti laajan, tasapainoisen ja pohdis
kelevan puheenvuoron mehiläishoitajien auktoriteetiksi kohonnut pasto
ri Alfred Mäkinen. Hän totesi vastaperustetun yhdistyksen tarvitsevan 
säännöllisesti ilmestyvän äänenkannattajan yhteisten asioiden hoitoa 
varten. Oman lehden vaatijoille hän esitti harkittavaksi niitä monia 
kustannuksia, joita lehtihankkeesta koituisi. Hän arveli mehiläishoitajien 
joukon olevan vielä niin pieni, ettei sen keskuudessa löydy riittävästi 
kirjoittajia eivätkä he myöskään kykene hoitamaan lehden rahoitusta. 
Kun taloudelliset syyt ovat aiheuttaneet Siipikarjanhoito-Lehden ilmes
tymiselle vaikeuksia, niin miksi siis perustaa toinen kituva lehti. Seu
rauksena olisi kumminkin kuolema. Kun varsinaisten siipikarjan hoita
jienkin piirissä oli todettu oman lehden puutteet ja mehiläishoitajille oli 
tehty ehdotus yhteistyöstä, Mäkinen esitti tarjousta harkittavaksi tietyin 
ehdoin.2

1 Heikki Järvinen, Yhdistyksen synty ja toiminta. Yhdistyksen neuvojan 
kertomus. D XXIV 61. N:o 409/1907 ja n:o 201/1908. 

2 Siipikarjanhoito-Lehti 5/1907. 
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2.3 Suomen Siipikarjan- ja Mehiläishoito Yhdistys 

Ilmeisesti mehiläishoitajat totesivat pian oman yhdistyksen toiminta
edellytykset itsenäisenä järjestönä riittämättömiksi. Olihan jäsenmäärä 
vuoden 1907 lopulla vain 47 henkeä. Rinnan lehtikeskustelun kanssa 
käynnistyivätkin neuvottelut siipikarjan kasvattajien ja mehiläishoitajien 
yhteenliittymisestä tarkoituksena muodostaa yhteinen koko maata käsit
tävä keskusjärjestö paikallisyhdistyksineen ajamaan näiden elinkeino
haarojen asiaa. Näin tahdottiin myös varmistaa riittävän valtionavun 
saanti toimintaan. Vuoden 1908 jälkipuoliskolla yhdistymisneuvottelut 
olivat edenneet niin suotuisasti, että joulukuun kokouksissa molemmat 
yhdistykset voivat hyväksyä neuvottelijoiden laatiman Suomen Siipikar
jan- ja Mehiläishoito Yhdistyksen sääntöehdotuksen. Tammikuun 23. 
päivänä 1909 Suomen Siipikarjan- ja Mehiläishoito Yhdistyksen perusta
vassa kokouksessa hyväksyttiin säännöt ja valittiin seitsen jäseninen 
johtokunta, johon mehiläishoitajien edustajaksi tuli Heikki Järvinen. 
Kokouksen puheenjohtaja totesi Suomen Mehiläishoidon Ystävien ja 
Siipikarjan Ystävien lakkauttaneen järjestönsä ja siirtyneen jäsenineen ja 
varoineen perustettuun yhdistykseen. Näin mehiläishoitajien kaksi 
vuotta kestänyt itsenäinen järjestökokeilu oli päättynyt.1 

Vasta kesän kynnyksellä uusi keskusjärjestö käynnisti toimintan
sa palkkaamalla kaksi konsulenttia: siipikarjan hoitoa varten Otto Aue
rin ja mehiläishoitoa avustamaan Heikki Järvisen. Auerin tehtäväksi tuli 
myös paikallisyhdistysten perustaminen. Seuraavan vuoden alusta yh
teinen lehti ilmestyi uudella nimellä, Siipikarjan- ja Mehiläishoitolehti. 
Pian valmistui myös Auerin laatima paikallisyhdistysten sääntöehdo
tus.2 

Toiveikasta alkua varjosti kuitenkin varojen puute. Valtionavun 
varaan laskettu toimintasuunnitelma ei toteutunut, kun anottua 24 000 
markan määrärahaa ei saatu. Yhdistys sai vain luvan aikaisemmin Me
hiläishoidon Ystäville vuodeksi 1909 varatun 3 000 markan käyttöön. 
Pienenä lisänä oli mehiläishoitajien mukana yhdistykseen tullut 1 192 
mk. Siipikarjan Ystävien varat olivat vain 900 mk. Asioiden hoitamisek
si johtokunta otti 5 000 markan lainan ja konsulentit palkattiin vain 
loppuvuodeksi.3 Vuosi 1910 ei alkanut taloudellisesti edellistä va
loisampana. Valtionavun saanti ei ollut ratkennut alkuvuodesta. Konsu
lenttien palkat olivat maksamatta ja lehden rahoitus oli auki. Siipikar
janhoitokonsulentti sanottiinkin irti toimestaan maaliskuusta alkaen. 
Heikki Järvinen päätettiin pitää toimessaan ehdolla, että hänen palkkan
sa maksetaan, jos varoja saadaan. Paikallisyhdistysten perustaminenkin 
pysähtyi Auerin erottua. Vuonna 1909 oli toiminnassa kolme ja seuraa-

1 Siipikarjanhoito-Lehti 12/1908 ja 2/1909. 

2 Siipikarjanhoito-Lehti 6-7/1909. 

3 SKMHL 5-6/1910. 
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vana vuonna kaksi uutta paikallisyhdistystä. 
Kaksi ensimmäistä ja vaikeaa toimintavuotta olivat karsineet 

uuden keskusjärjestön talouden minimiin ja opettaneet toimihenkilöille 
talouden realiteetteja. Valtionavun saanti oli vihdoin varmistunut, tosin 
vain murto-osana toivotusta. Vuosina 1910-11 se oli kumpanakin vuote
na 4 000 mk ja kohosi kahtena seuraavana vuotena 3 000 mk kerrallaan. 
Laajenevan toiminnan hoitamiseksi oltiin pakotettuja hankkimaan tuloja 
mm. arpajaisia järjestämällä. Taloudellisista vaikeuksista huolimatta
kurssitoiminta eneni vuosi vuodelta, mutta ei kuitenkaan tyydyttänyt
tarvetta. Huomattava oli myös yhdistyksen suorittama yhteiskuntien
välitys aloitteleville hoitajille ja jäsenten hunajakaupan hoito. Pesiä
toimitettiin rautateitse Pohjanmaalle ja Karjalaan saakka. Vuosittain
mehiläishoito valtasi yhä uusia alueita. Sen pohjoisraja oli Oulu-Kajaa
ni-linjalla. Lukumääräisesti voimakkain kasvu oli tapahtunut Lounais
Suomessa. Konsulentin toimintakertomuksen mukaan siellä oli joissakin
pitäjissä 500-600 yhteiskuntaa.1 

Mehiläishoitajien ja siipikarjan kasvattajien keskusjärjestössä ta
pahtui kuin entisessä avioliitossa, missä puutteen astuessa tupaan rak
kaus lensi akkunasta ulos. Järjestön yhtymisestä oli toivottu enemmän 
voimavaroja, ennen kaikkea tuntuvaa valtionapua, mutta toisin kävi. 
Mehiläishoitajat joutuivatkin antamaan omasta vähästään. Voimakkaasti 
kasvanut mehiläishoidon harrastus ja peräkkäin sattuneiden hyvien 
vuosien suomat erinomaiset sadot olivat nostaneet mehiläishoitajien 
itsetuntoa. Jäsenmäärän kasvaessa suomenkielisten osuus lisääntyi suh
teellisesti eniten. Järjestölehden suomenkielinen painos oli v. 1910 59 % 
ja v. 1913 jo 69 % koko painomäärästä. Alusta lähtien mehiläishoitajien 
keskuudessa kytenyt tyytymättömyys voimistui ruotsinkielisten siipi
karjankasvattajien hallitsemaa järjestöä kohtaan. Haluttiin irti Turku-
keskeisyydestä ja ruotsalaisista.2 

2.4 Uudet keskusjärjestöt ja paikallisyhdistykset 

2.4.1 Suomen Mehiläishoitajain Liitto 

Avoimeen kriisiin johtaneen tyytymättömyyden syitä oli monia. Kesän 
1911 erinomainen sato oli sotkenut hunajamarkkinat ja johtanut Turun 
seudulla polkumyyntiin. Varsin monilla ei myöskään ollut käsitystä 
hunajan laadusta. "Ulkomainen liemi", jota hunajan nimellä oli kaupan, 
oli johtanut yleisen käsityksen hunajan laadusta harhaan. Oli myös 
mehiläishoitajia, joiden käsityksen mukaan hunaja menetti arvonsa, kun 

1 
2 

Konsulentin toimintakertomus. SKMHL 6-7/1910. 
Yleistä mielipidettä kääntämään. SKMHL 4/1912. Yleinen mehiläishoitajain 
kokous. SKMHL 2/1913. 
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se kiteytyi. Valistus oli siis aloitettava alusta, mehiläishoitajista. Hoi
toharrastuksen laajetessa toivottiin myös välinekaupan järjestämistä. 
Yhdistys oli hoitanut sitä syrjässä sijaitsevasta Turusta käsin. Pesäkirja
vuuden kasvaessa kaivattiin myös standardipesän ja -kehän hyväksy
mistä. Yleinen käsitys oli, ettei yhdistys ollut osannut riittävän tehok
kaasti ohjata valtiolta saatuja varoja mehiläishoidon edistämiseen ja 
koulutukseen. 

Mehiläishoitajien keskuudessa kyteneen tyytymättömyyden 
voimakkuutta kuvaa se nopeus, jolla saatiin kokoon ensimmäinen ylei
nen koko maata käsittävä neuvottelukokous Hämeenlinnaan maalis
kuussa 1913. Maatalousseurojen neuvojaliiton puu- ja kasvitarhurien 
ammattiosaston vuosikokouksessa Lahdessa tammikuun 8. päivänä oli 
mehiläishoidon harrastajiakin saapuvilla ja puutarhuri Kaarlo Vanamo 
ehdotti keskusteltavaksi yleisen mehiläishoitajien kokouksen järjestämi
sestä. Asiaa kehittelemään valittu toimikunta hoiti valmistelut niin ripe
ästi, että jo 26.-27. maaliskuuta 1913 mehiläishoitajat kokoontuivat neu
vottelemaan alan polttavista kysymyksistä.1 Läsnä oli noin 150 mehi
läishoitajaa maan eri seuduilta.2

Kokouksen työjärjestys oli laaja. Kahden päivän aikana käsitel
tiin toistakymmentä hoitajille tärkeää asiakokonaisuutta. Tuolloin elet
tiin vielä harrastuksen nousukauden huumassa, ja monissa esityksissä 
tarkasteltiin, miten mehiläishoitoa voitaisiin vielä tehokkaasti edistää ja 
alueellisesti laajentaa. Tämän asiaryhmän kohdalla purkautui patoutu
nut tyytymättömyys yhteistä keskusjärjestöä kohtaan. Sitä syytettiin 
vanhoillisuudesta, kykenemättömyydestä ja liiallisesta ruotsalaisuudes
ta. Olennaisen arvostelusta tiivisti kokouksen puheenjohtajana toiminut 
mehiläishoitajien auktoriteetti, pastori Alfred Mäkinen toteamalla: "Ka
nanhoidon harrastajat eivät välitä mehiläisistä, eivätkä mehiläishoitajat 
kanoista. Kylmäkiskoisuus toisen tai toisen harrastuksille vaikuttaa 
lamauttavasti. Siksi tulisi molempien perustaa oma yhdistys." Keskuste
lun jälkeen asetettiin asianratkaisua valmistelemaan laaja valiokunta, 
johon tulivat tunnetuimmat mehiläishoitajat. Valiokunta asettui yksi
mielisesti uuden liiton perustamisen kannalle. Valittiin kolmimiehinen 
toimikunta - Alfred Mäkinen, Matti Järvi ja Kaarlo Vanamo - laatimaan 
sääntöehdotuksen ja kutsumaan koolle perustavan kokouksen.3 

Suomen Mehiläishoitajien Liiton syntysanat oli lausuttu Hä
meenlinnan kokouksessa. Mehiläisentusiastien lento oli kuitenkin lyhyt. 
Toimikunta Mäkinen-Järvi-Vanamo sai Helsingistä hallitusviranomaisil
ta kielteisen vastauksen valtionapuesitykseen. Toisen sortokauden venä
läistämistoimien vuoksi Suomen senaatti oli täysin maalle vieraiden 

1 

2 

3 

Yleistä mielipidettä kääntämään. SKMHL 4/1912. Yleinen mehiläishoitajain 
kokous. SKMHL 2, 7-8/1913. 
Kertomus SML:n toiminnasta vuodelta 1917. Mehiläinen 10/1918. 
Ensimmäinen Suomen mehiläishoitajain kokous. Kekri 5 ja 8/1913. 
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henkilöiden käsissä, ja "hallitus 
tahtoi vain avustaa suosikei
taan eikä aiotulle liitollemme 
luvattu mitään". Suosikilla 
tässä tarkoitettiin Suomen Sii
pikarjan- ja Mehiläishoitoyh
distystä. Eräissä muissa mehi
läishoitajien keskeisissä val
tionapukysymyksissä oli näet 
tullut ilmi senaatin luottamus 
vain Turussa toimivaan yhdis
tykseen. Varsin monet muut 
suuremmatkin asiat olivat juut
tuneet paikoilleen. Mehiläishoi
tajien oli pakko toimia vielä 
muutamia vuosia entisen kes
kusjärjestön puitteissa.1 

Hämeenlinnan kokouk
sen jälkeen muutamat mehi
läishoitajien aktiivit jatkoivat 
vastoinkäymisistä ja ankeasta 
ajasta huolimatta itsenäisen 
järjestön valmistelua. Ennen KUVA 17 
keskusjärjestöä ennätettiin kui-
tenkin saada aikaan oma ää
nenkannattaja. Syksyllä 1915 
opettajat Matti Järvi ja Eino 
Rantala neuvottelivat kustanta-

Pastori Alfred Mäkinen. 
Mehiläishoitajien lahjakas 
kouluttaja 1902-1917 ja ehdo
ton auktoriteetti. Tasapainoi
nen ja maltillinen järjestömies. 
Kuva: Soile Tuohimäki. 

ja Arvi A. Kariston kanssa Hämeenlinnassa mehiläislehden julkaisemi
sesta. Karisto ottikin kustantaakseen Mehiläinen-lehden, jonka vastaa
vaksi toimittajaksi pyydettiin kirkkoherra Alfred Mäkinen. Lehden 
toimituskuntaan kuuluivat Mäkisen lisäksi Matti Järvi toimitussihteeri
nä ja Eino Rantala. He olivat tulleet tunnetuiksi etevinä mehiläishoitaji
na, pätevinä kurssien pitäjinä ja mehiläiskirjailijoina. Lehti alkoi ilmes
tyä vuoden 1916 alusta kerran kuukaudessa. Karisto kustansi lehteä 
kolmen vuoden ajan, jonka jälkeen se jäi mehiläishoitajien omalle vas
tuulle.2 

Kariston koolle kutsumassa "mehiläismiesten kokouksessa" jou
lukuun 28. päivänä 1915 valittiin toimikunnat valmistelemaan toista 
yleistä mehiläishoitajien kokousta. Pääsiäiseksi aiottu kokoontuminen 

1 Kertomus SML:n toiminnasta v. 1917. Mehiläinen 10/1918. 
2 SML:n paikallisosastoille ja jäsenille. Mehiläinen 11/1919 ja 6/1924. 
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siirtyi kuitenkin loppusyksyyn 1916.1 Lokakuun 2. ja 3. päivänä 1916 
pidettiin sitten Lahden kansanopistossa toinen yleinen mehiläishoitajien 
kokous, jossa hyväksyttiin Suomen Mehiläishoitajien Liiton säännöt. 
Liitolle valittiin väliaikainen johtokunta, johon tulivat kirkkoherra Al
fred Mäkinen Somemiemeltä, opettaja Matti Järvi Urjalasta, opettaja 
Eino Rantala Iitistä, maisteri S. Salmenlinna Jokioisista, maisteri M. Sau
ramo Loimaalta, opettaja H. Saastamoinen Hausjärveltä ja puutarhuri 
Kaarlo Vanamo Porista. Keskusjärjestön kotipaikaksi määrättiin Hä
meenlinnan kaupunki, ja Mehiläinen hyväksyttiin sen äänenkannattajak
si. Liiton säännöt olivat hyväksymättä siihen saakka kunnes venäläinen 
senaatti kukistui. Uusi suomalaisista miehistä nimitetty senaatti vahvisti 
säännöt toukokuun 4. päivänä 1917 ja myönsi liitolle samana vuonna 5 
000 markan valtionavun. Kun varoja oli saatu, voitiin aloittaa säännölli
nen toiminta. Liiton konsulentiksi otettiin maisteri S. Salmenlinna ja 
sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi opettaja Matti Järvi.2 

Vuoden 1916 lopulla perustettu keskusjärjestö alkoi heti tiivistää 
mehiläishoitajien yhteistoimintaa, vaikkei se vielä ollut saanutkaan 
virallista vahvistusta säännöilleen. Siinä työssä auttoi merkittävästi 
saman vuoden alussa ilmestymisen aloittanut oma ammattilehti Mehi
läinen. Eri osissa maata alkoi syntyä mehiläishoitoyhdistyksiä, jotka 
sittemmin alaosastoina eli ns. paikallisyhdistyksinä yksi toisensa jälkeen 
liittyivät keskusjärjestöön. Useimmat niistä saivat alkunsa liiton toimes
ta. Muutamia harvoja oli jo aikaisemmin syntynyt. Vanhimpia niistä oli 
v. 1909 aloittanut Uudenmaan läänin Mehiläishoitoyhdistys. Sortavalas
sa perustettiin v. 1913 Tuomasten toimesta Karjalan mehiläishoitajain
Yhdistys.3 Vuoden 1917 jälkipuoliskolla Suomen Mehiläishoitajien Liito
pääsi vihdoin aloittamaan säännöllisen työnsä konsulentiksi valitun
maisteri Sam. Salmenlinnan johdolla.

Mehiläishoitajien järjestäytymistä jouduttivat yhtaikaa päälle 
kaatuneet vaikeudet. Jo viimeistään vuoden 1916 kuluessa kaikille olivat 
selvinneet noseman aiheuttamat suuret menetykset. Oli kiire pelastaa 
taudilta varjeltuneet tarhat. Samaan aikaan maailmansodan jatkuessa 
mehiläisrehun eli ruokintasokerin saanti oli vaikeutunut vuosi vuodelta, 
ja paljon oli yhteiskuntia päässyt keväisin kuolemaan myös nälkään. 
Jatkuvasti kiristyvän elintarvikepulan vuoksi yksityinen mehiläishoitaja 
oli avuton ruokintasokerin hankinnassa. Vastaperustetun liiton ja sen 
alaisten paikallisyhdistysten tärkeimmäksi työksi tulikin noseman tor
junnan ohessa sokerin hankinta. 

1 

2 

3 

Koko maan kattavan yhdistysverkoston luominen tapahtui yl-

Mehiläishoitajien kokous 28.12.1915. Etelä-Suomen Sanomat 152/1915; 
Mehiläinen 2/1916. 
Toinen yleinen Suomen mehiläishoitajien kokous. SML:n perustaminen. 
Mehiläinen 10/1916 ja 11/1917; Kekri 8-12/1916. STO AD. 497 /61 1917. V A. 
Sananen mehiläishoidosta Sortavalan seudulla. Mehiläinen 11/1922. 
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lättävän nopeasti. Ruokintasokerin saanti oli näet mahdollista vain 
liiton ja sen alaisten paikallisosastojen kautta. Vuoden 1917 lopulla oli 
keskusjärjestöön hyväksytty jo 24 alueellista yhteenliittymää, joiden 
säännöt liiton hallitus oli hyväksynyt. Maksaneita jäseniä niissä oli 2 
229. Em. yhdistysten lisäksi oli yli 40 mehiläishoitajain eri yhtymää
ilmoittanut liittyvänsä Suomen Mehiläishoitajien Liittoon, vaikka eivät
vielä olleet ehtineet lähettää sääntöjään. Todennäköisesti useat niistä
eivät täyttäneet liiton sääntöjen ehtoja, koska seuraavan vuoden lopussa
paikallisyhdistyksiä oli vain 34.1 Useimmat näistäkin olivat vain pape
rilla, ainoastaan rekisteriviranomaisten ja liiton luetteloissa. Pulakauden
päätyttyä ja sokerin saannin vapauduttua suurin osa niistä näytti nu
kahtaneen ja vaipuneen passiiviseen toimettomuuteen. Ns. "sokeri
jäsenet" sulivat pois.2 

2.4.2 Finlands Biodlarförening 

Suomenkielisten mehiläishoitajien perustettua oman keskusjärjestön ja 
sen toiminnan alettua Hämeenlinna kotipaikkana entinen kaksikielinen 
Turku-keskeinen Siipikarjan- ja Mehiläishoito Yhdistys kuihtui pian ja 
samoin yhteinen lehti.·' Turvatakseen harrastajien tarpeelliset palvelut 
päättivät eteläisen Suomen ruotsinkieliset mehiläishoitajat järjestäytyä 
myös kielipohjalla. Uudenmaan läänin mehiläishoitajayhdistys (Nylands 
Läns Biodlarförening) muutettiin kesällä 1917 Suomen mehiläishoitaja
yhdistykseksi (Finlands Biodlarförening), joka käsittäisi koko Suomen ja 
kokoaisi ruotsinkieliset mehiläishoitajat lujaan yhteiseen järjestöön. 
Liittymistä ruotsinkielisenä alaosastona Suomen Mehiläishoitajien Liit
toon ei pidetty käytännöllisistä syistä tarkoituksenmukaisena, koska 
ruotsinkieliset jäisivät niin yleisissä kuin paikallisissa kokouksissa vä
hemmistöön ja kaikki eivät hallinneet suomea. Tästä syystä ei myöskään 
enää tullut kysymykseen kaksikielinen lehti. Suurimman hyödyn ja 
viihtyvyyden ruotsinkieliset katsoivat saavansa oman keskusjärjestön 
alaisissa harrastuspiireissä ja paikallisyhdistyksissä.4 

Finlands Biodlarföreningin puuhamiehinä toimivat tri E.O. Lin
den ja insinööri R. Mickwitz, edellinen puheenjohtajana ja jälkimmäinen 
sihteerinä. Keskusjärjestöön mehiläishoitajat voivat kuulua suoraan 
jäseninä tai liittyä harrastuspiireinä ja paikallisosastoina. Yhdistyksen 
kotipaikaksi tuli Helsinki. Yhdyssiteenä ilmestyneestä Meddelanden-

1 SML:oon 1917 liittyneet paikallisyhdistykset. Mehiläinen 3/1918. Kertomus 
SML:n toiminnasta v. 1918. Mehiläinen 6/1919. 

2 Tulevaisuuden tehtaviä. Mehiläinen 1/1922. 

3 Suomen Siipikarjan ja Mehiläishoito Yhdistyksen vuosikokous. SKMHL 
10/1918. 

4 Till Finlands svenska biodlare. Meddelanden 1/1917. 
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vihkosesta ja sen kirjoituksista päätellen Finlands Biodlarförening ei 
näytä oikein saaneen ilmaa siipiensä alle. Järjestöelämä toimi vain muu
taman aktiivin varassa. Vuoden 1918 loppuun mennessä Finlands Biod
larföreningiin mainitaan kuuluneen vain kaksi alaosastoa: Föreningen 
Kyrkslätt och Sjundeå Bivänner ja Ålands Bivänner. Yhteistyötä Suomen 
Mehiläishoitajien Liiton kanssa noseman torjunnassa ja ruokintasokerin 
hankinnassa hoiti R. Mickwitz joustavasti ja erittäin ansiokkaasti. 

3 Koulutustoimintaa 

3.1 Victor Forselius ja Huittisten Laurilan kurssit 

Maatalousseurojen ja monien yksityisten kansalaisten aktivoituneen 
toiminnan ansiosta kiinnitettiin huomiota myös vähäisten sivuelinkeino
jen kehittämiseen. Siipikarjanhoidon ohessa mehiläisetkin joutuivat 
lisääntyneen kiinnostuksen kohteeksi. Vuosisadan lopulla alkoi mehi
läishoito elpyä "vaikuttavien miesten harrastuksen kautta". Tunnettuja 
harrastajia olivat mm. piispat Alopaeus, Colliander ja Råberg sekä jouk
ko seurakuntapappeja.1 Uudet päältä käsiteltävät pesät ja hunajalingon 
käyttöönotto lisäsivät ratkaisevasti hunajan tuottoa. Todettiin, että yksi 
mehiläispesä voi antaa monta kymmentä markkaa vuodessa, jopa yhtä 
paljon kuin keskinkertainen lehmä ja huomattavasti vähemmällä vaival
la.2 

Vuosisadan taitteessa tällainen "vaikuttava mies" mehiläishoidon 
kehittämisessä oli myös turkulainen maisteri, pankinjohtaja ja kaup
paneuvos Victor Forselius. Hän oli mehiläishoidon mesenaatti, jonka 
liiketoimiin liittyi läheisesti myös siipikarjan- ja mehiläishoito. Victor 
Forselius syntyi 1838 Huittisissa lukkarin poikana. Hän valmistui filoso
fian kandidaatiksi 1864 ja oli Turun kauppakoulun johtajana 1868-73 ja 
Pohjoismaiden Osakepankin Turun konttorin johtajana 1873-1903. Forse
lius perusti 1868 Turkuun maamme ensimmäisen maanviljelyskone- ja 
tarvikekaupan ja kokeili kaupan pitämiään koneita ja lannoitusaineita ja 
siemeniä Huittisissa vuodesta 1871 omistamallaan Laurilan tilalla, jonka 
kehitti mallitaloksi erityisesti siipikarjan- ja mehiläishoidon alalla. Hän 
alkoi pitää ensimmäisenä Suomessa kaupan myös mehiläishoitotarvik
keita. Liikkeen vuoden 1901 hinnastossa oli jo 36 eri nimikettä hunaja
lingoista emohäkkeihin saakka. Forselius osallistui Turun kunnalliselä-

1 Postikortti Aspelinille 22.XII.1891. 77. MV:KTKKA. Koska ja kuinka on 
mehiläishoitoa alettava. Siipikarjanhoito-Lehti 8/1897; Frågor och svar. 
Tidning för Fjäderfäskötsel 6;,'1900. 

2 Siipikarjanhoito-Lehti 10/1898. 
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mään ja edusti kaupunkia neljillä valtiopäivillä 1891-1899. Ansioistaan 
hän sai v. 1897 kauppaneuvoksen arvon. 

1890-luvun puolivälissä Forselius aloitti erittäin aktiivisen toi
minnan siipikarjan- ja mehiläishoidon järkiperäistämiseksi ja niiden 
kehittämisen tuottavaksi sivuelinkeinoksi vähävaraisille. Hänen 
aloitteestaan perustettiin Turussa 1894 Siipikarjan Ystävät-yhdistys, joka 
oli tarkoitettu koko maata käsittäväksi. Aluksi sen toiminta-alue rajoit
tui Turun ja Porin lääniin. Yhdistys toimi vilkkaasti perustajansa 
elinajan. Seuraavana vuonna myös hänen toimestaan "Warsinais-Suo
men Pienten Maanviljelijäin Seura" julkaisi kirjasen Neuvoja Mehiläis
hoidossa. Vuonna 1896 hän alkoi julkaista Siipikarjanhoito-Lehteä, jossa 
oli kirjoituksia myös mehiläishoidosta.1 

V uirnakkainta mehiläisaluetta 1890-luvulla oli edelleen Lounais-
Suomi. Hoidon taso oli suurelta osalta vielä olkipesäkannalla, ja huna
jan korjuu suoritettiin usein "!ahtaamalla" eli rikittämällä mehiläiset. 
Alan kehitystä ulkomaita myöten seuranneena Forselius oivalsi koulu
tuksen tarpeen. Henkilökohtaisesti hän ryhtyi toimenpiteisiin asiantilan 
korjaamiseksi ja aktivoi Suomen Talousseuraakin toimintaan esittäen 
syksyllä 1896 stipendin myöntämistä järkiperäisen mehiläishoidon opis
keluun Ruotsissa ja Tanskassa. Forselius lupasi rahoittaa osan opinto
matkasta.2 Seuraavana kesänä neiti Hanna Lundell Kiukaisista teki kol
men kuukauden opintomatkan Ruotsin ja Tanskan etevimpien mehi
läishoitajien luo. Kun Lundell kesällä 1899 järjesti kurssit kotitilallaan 
Kiukaisten Wiinikkalassa, Forselius auttoi häntä monella tapaa hankki
en kurssipaikalle Ruotsista kaksi pesää krainilaisia mehiläisiä sekä Sak
sasta kokoelman hoitovälineitä.3 Hanna Lundell oli kuitenkin pettymys 
tukijoilleen. Hänestä ei kehittynyt toivottua mehiläishoidon konsulenttia 
eikä edes mehiläishoitajaa. Kiukaisten kurssit jäivät ainoiksi. Epäonnis
tuminen ei kuitenkaan lannistanut kauppaneuvosta tasokkaan mehiläis
koulutuksen hankinnassa. Vuonna 1901 pastori Alfred Mäkinen teki 
Forseliuksen suunnitteleman ja valtion rahoittaman neljän kuukauden 
opintomatkan Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan. Hänestä kehittyikin sitten 
maamme nykyaikaisen mehiläishoidon perustan laskija mehiläishoitaji
en pitkäaikaisena kouluttajana.4

Lieventääkseen Lundellin aiheuttamaa pettymystä Forselius 
päätti järjestää Huittisten Laurilassa mehiläiskurssit "Tanskan malliin" 
kesällä 1902. Kurssit valmisteltiin perusteellisesti. Vuoden 1901 Siipikar
janhoito-Lehden kahdessa viimeisessä numerossa oli jo herätekirjoituk-

1 Victor Forselius ja mehiläishoito. Mehiläinen 5/1919. Suomen Elämän
kerrasto 1955 ja Tietosanakirja 1910. Victor Forselius, Priskurant öfver 
biskötsel-artiklar 1901. D XXIV 49. STSA. 

2 Forseliuksen kirje 12.11.1896 STS:n hallitukselle. A I 91. STSA. Neuvoja 
Mehiläishoidossa 1895, s. 30. 

3 K.F. Hushållningssällskapets handlingar 1899. s. 45 ja 166-172. 

4 Siipikarjanhoito-Lehti 5 ja 8/1901. 
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KUVA 18 Erslev-pesä. Huittisten 
Laurilan mehiläistarhassa oli 
v. 1902 Turun lääninvakilassa 
valmistettuja Erslev-pesiä. 
Kuva: Boken om bina. 
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sia "Kysymyksiä ja vastauk
sia" -osastossa. Mehiläisten 
hoidon tuottoa koskevaan 
kysymykseen annettiin innos
tavia vastauksia. Eräs mehiläis
hoitaja oli saanut Erslew-pesäs
tään yli mehiläisten tarpeen 25 
kg hunajaa, josta oli saanut 56 
mk. Toinen oli saanut yli me
hiläisten tarpeen yhdestä pe
sästä 43 kg hunajaa, josta oli 
maksettu 3 mk/kg. Näihin 
hyviin tuloksiin viitaten todet
tiin mehiläisten järkiperäisellä 
hoidolla saatavan tuottava 
sivuelinkeino.1 

Laurilan kartano ja sen 
mehiläistarha, jossa oli 12 
yhteiskuntaa kehä- ja olkipesis
sä, tarjosivat hyvät ulkonaiset 
puitteet opiskeluun. Kauppa
neuvos oli jo aikaisemmin 
hankkinut Saksasta viisi suurta 
seinätaulua ja Englannista 30
kpl "taikalyhty-kuvia" havain
tovälineiksi. Oppilaiden käytet

tävänä oli myös monipuolinen Saksasta, Tanskasta ja Ruotsista hankittu 
mehiläiskirjallisuus. Opettajina toimivat pehtori Aug. Juslin ja agronomi 
W. Lindroos. Molemmat olivat osallistuneet Tanskassa mehiläiskurssei
hin. Teoreettiset luennot pidettiin kouluhuoneeksi kalustetussa kartanon
suuressa leivintuvassa aamupäivisin. Käytännön hoitoharjoitukset sään
niin salliessa olivat iltapäivällä mehiläistarhassa. Iltaisin keskusteltiin
harrastukseen liittyvistä aiheista, joita elävöitettiin taikalyhty- tai muilla
kuvilla. Sateisina päivinä valmistettiin käsityöhuoneessa pesiä. Opetus
kieli oli suomi.

Laurilan kaksiviikkoiset kurssit oli ajateltu 10 oppilaalle. Ennak
komainonta ja näyttävä ilmoitus houkuttelivat yli 70 hakijaa. Kuitenkin 
kursseille voitiin ottaa vain 22 oppilasta. Hyväksytyt olivat eri puolilta 
Etelä-Suomea: Turusta Suistamolle ja Helsingistä Ruovedelle sekä Kuh
moisiin ulottuvalta alueelta. He saivat majoituksen ruokailuineen kar
tanosta ja lähitaloista kohtuuhintaan. Kurssimaksu oppilaalta oli 20 mk. 
Suomen Talousseura osallistui kursseihin maksamalla Forseliukselle 100 

1 Siipikarjanhoito-Lehti 11-12/1901. 
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mk opettajien palkkoihin.1 

Forseliuksenkin yllättänyt suuri hakijamäärä osoitti voimakkaasti 
kasvanutta kiinnostusta mehiläishoitoon. Myös suhtautuminen tähän 
aikaisemmin kansan keskuudessa naureksittuun "kärpäshommaan" oli 
muuttumassa. Turun ympäristössä arvovaltaisen pankinjohtajan ja val
tiopäivämiehen näkyvä toiminta lisäsi mehiläishoidon arvostusta, kuten 
muualla Suomessa piispojen ja lukuisten pappien mukaan tulo. 

3.2 Mäkisen Mehiläishoitokoulu 

Nykyaikaisen mehiläishoidon levittämisessä 1900-luvun alussa näytteli 
keskeistä osaa pastori Alfred Mäkisen mehiläishoitokoulu. Verrattain 
myöhään opintielle lähtenyt maanviljelijän poika aloitti mehiläishoidon 
opiskeluaikanaan v. 1895. Vaikutteita hän sai Åbergin oppikirjasta ja 
käänteentekeväksi muodostui vierailu Perniössä pastori Nikolai Blomin 
mehiläistarhassa, missä hän ensi kerran näki kehäpesän sisustan. Blo
mia Mäkinen piti oppi-isänään mehiläishoidossa. Erityisen kiitollisena 
Mäkinen on muistellut professori Collianderia, jonka mehiläistarhassa 
Walkealassa hän oli opissa ylioppilasaikanaan. Kauppaneuvos Forse
liuksen ohjaamana ja valtion 1 500 markan apurahan Lurvin hän teki 
kesällä 1901 neljän kuukauden opintomatkan Ruotsiin, Tanskaan ja 
Saksaan sekä tapasi kussakin maassa etevimpiä mehiläishoitajia ja oli 
heidän opissaan. Saksassa hän osallistui Eystruppissa Rudolf Dathen 
kuuluisaan ja kansainvälisesti arvostettuun kuukauden kestävään kurs
siin.2 

Mäkinen aloitti mehiläiskoulun pidon kesällä 1902 Asikkalassa 
kappalaisen pappilassa. Kokemuksen rohkaisemana hän suunnitteli jo 
ensimmäisen kesän jälkeen kuukauden mittaista valtionapua nauttivaa 
mehiläishoitokoulua, joka tarjoaisi 40 henkilölle mahdollisuuden mehi
läishoidon opiskeluun. Mäkisen omat ansiot ja arvostetut tukijat - piispa 
Colliander ja valtiopäivämies Kustaa Kiipula - mahdollistivatkin valtion 
tuen. Koulun perustamiskustannuksiin senaatti myönsi kertakorvaukse
na 1 000 markkaa ja vuosiavustuksena 800 mk, mikä myöhemmin nousi 
1 500 markkaan.3 

1 

2 

3 

Forseliuksen kirje 4.12.1901 STS:n hallitukselle. D XXIV 49. STSA. -
Kertomus Laurilan mehiläiskursseista 30.6.-13.7.1902. D XXIV 55. STSA. 
Mehiläiskurssia varten. Siipikarjanhoito-Lehti 6/1902. Laurilan kursseilta. 
Siipikarjanhoito-Lehti 7 /1902. Viikki 1989, s. 141. 

Alfred Mäkinen -- Saksassa. Siipikarjanhoito-Lehti 8/1901; Mehiläinen 
2/1919. - Collianderin suosituskirje 2.4.1900. STO S.D. 1016/204 1900 Va. -
Jacoby 1964, s. 174. 

Mehiläishoitokoulun suunnittelu ja senaatin päätös. STO S.D.2386/214 1902. 
VA. 



KUVA 19 Alfred Mäkisen Asikkalan mehiläishoitokoulun oppilaat päättäjäiskuvassa kappalaisen talon edustalla. Kurssilaiset 
kaikenikäisiä ja -säätyisiä, virsujalasta keikariasuiseen. Kuvaan koottu täydellinen hoitokalusto: keskellä ns. Mäkisen 
kaksoispesä, vasemmalla linko, purkitusastia, sikiökehiä ja erimallisia savuttimia; koulun johtaja kirja polvella pesän 
oik. puolella. Mäkisen mehiläishoitokoulu toimi Asikkalassa 1902-1909. Kuva: Soile Tuohimäki. 
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Ensimmäinen koulu oli ollut kaksiviikkoinen, mutta seuraavat kestivät 
jo kuukauden ja alkoivat aina juhannuksen jälkeisenä arkena. Vuosina 
1910-17 koulu toimi Somerniemen pappilassa. Mehiläishoitokoulun 
nauttiman valtionavun lisäksi myönnettiin kursseille osallistuville kan
sakoulunopettajille vuosittain 300 mk apurahoiksi. Valtion tuki asetti 
koululle tietyt vaatimukset. Opetusta oli annettava päivässä vähintään 
viisi tuntia. Usein tuo oppiaika käytännössä oli jopa kaksinkertainenkin. 
Kurssimaksu oli vain 5 mk ja vapaapaikkoja myönnettiin auliisti. Koulu 
toimi maanviljelyshallituksen valvonnassa. Kesällä 1904 sen ylitarkastaja 
Uno Brander toimitti koulun tarkastuksen. Myöhemmin koulun tarkas
tajina toimivat valtion puolesta Hämeen läänin ja Itä-Hämeen maanvil
jelysseurat sekä Suomen Siipikarjan- ja Mehiläishoitoyhdistys. 

Opetusta annettiin päivittäin kahdeksan tuntia. Aamuisin Mäki
nen luennoi kaksi tuntia tekeillä olevan mehiläiskirjansa käsikirjoituk
sen mukaan. Luennot aiheen laadusta riippuen olivat eri pitkiä, ja nii
den valaisemiseksi käytettiin tauluja, kuvia kirjoista ja hoitovälineitä. 
Käsitellyn aiheen ymmärtäminen varmistettiin kertauskysymyksin. 
Käytännön töihin kuului olkipesien teko, olkimattojen ompelu, vahan 
puhdistaminen, vahapohjusten valaminen, kehien langoittaminen jne. 
Mehiläistarhassa harjoiteltiin parvien kiinniottoa ja niiden pesäyttämis
tä. Oppilaat osallistuivat kaikkiin mehiläishoidossa esiin tuleviin töihin. 
Käytännön harjoitukset huipentuivat kurssin lopulla emon kasvatuk
seen syventymiseen. Oppijakson päättyessä pidettiin loppukuulustelu. 

Koulun mehiläistarhassa oli keskimäärin 30 yhteiskuntaa olki- ja 
erilaisissa kehäpesissä. Eniten oli Mäkisen kaksoispesiä ja Suomen oloi
hin sovellettuja amerikkalaisia latomapesiä, joissa kummassakin käytet
tiin Gerstungin kehää. Näiden lisäksi oli kaksi lehtipesää ja toistakym
mentä erityyppistä saksalaista olkipesää, jotka olivat tulleet tuontimehi
läisten mukana. Pesien asujaimet olivat pohjoismaisia sekä nummi- ja 
krainilaisia mehiläisiä. Tämä karjan kirjavuus johtui osin siitä, ettei 
pohjoismaisia ollut riittävästi saatavina, ja myös kokeilun halusta. Krai
nilaisiin olivat niin opettaja kuin oppilaatkin tyytyväisiä. Valtionavun 
turvin oli vuosittain täydennetty opetusvälineistöä, joka oli varsin moni
puolinen. Se käsitti varsinaisten hoitovälineiden lisäksi mm. arvokkaan 
mikroskoopin, "taikalyhtykoneen" ja laajan kuvamateriaalin. Pastorin 
mehiläiskirjasto sisälsi kotimaisten teosten lisäksi runsaan valikoiman 
pohjoismaista, saksalaista ja englanninkielistä mehiläiskirjallisuutta. 

Oppilaita oli kaikilta maan kulmilta, kaukaisimmat Oulusta ja 
pääkaupungista Pietarista. Suurin osa tuli kuitenkin Hämeen sekä Tu
run ja Porin läänien alueilta. Mielenkiintoinen on Mäkisen tilastollinen 
kuvaus vuosien 1908-12 oppilaiden sosiaalisesta jakaumasta. "Kaikkiaan 
on mainittuna aikana ollut oppilaita 162 (miehiä 78 ja naisia 84). Näistä 
on ollut maanviljelijöitä 60, kansakoulunopettajia 19, puutarhureita 17, 
torppareita ja itsellisiä 17, käsityöläisiä 15, wirkamiesten lapsia ja wai
moja 6, ylempiä koululaisia 6, kauppiaita 5, rautatieläisiä ja soittajia 
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KUVA 20 Kurssin loppukuulustelun jälkeen kokoonnuttiin yhteiseen kuvaan, 
johon oli koottu myös keskeinen hoitokalusto lingosta savuttimiin. 
Etualalla saksalaisia olkipesiä, tuontimehiläisten mukana tulleita ja 
Mäkisen kaksoispesä. V. 1910-17 koulu toimi Somemiemen pappi
lassa. Kuva: Museovirasto. 

kumpiakin 3, kiertokoulunopettajia 2, työnjohtajia 2, ylempiä koulun 
opettajia 2 sekä käsityöläisiä, prowisooreja, karjakkoja, ylioppilaita ja 
maistereita yksi kutakin." Näistä runsaat 72 prosenttia oli ryhtynyt 
pysyvästi hoitamaan mehiläisiä. Vuosina 1902-12 koulun opetukseen oli 
osallistunut 341 oppilasta. Keskimääräinen oppilasmäärä vuosittain oli 
siis 31. Varsinaisten kurssilaisten lisäksi koulussa vieraili suuri joukko 
ns. "hospitantteja", jotka viipyivät muutaman päivän tai jopa viikonkin 
täydentämässä tietojaan. Erikoista huomiota kiinnitettiin opettajien 
saamiseksi mukaan toivossa, että heistä tulisi tämän sivuelinkeinon 
levittäjiä asuinseuduillaan. Valtion myöntämien stipendien ansiosta 
Mäkisen mehiläiskoulu olikin opettajien suosima. Useat heistä toimivat 
myöhemmin kurssien pitäjinä ja neuvojina eri puolilla maata. 

Alfred Mäkisen mehiläishoitokoulu oli Suomessa ainutlaatuinen. 
Alkuaikoina se herätti laajaa mielenkiintoa ja houkutteli monia myös 
arvovaltaisia vierailijoita. Sen maine kantautui rajojenkin ulkopuolelle. 
Asikkalan opetustarhan kuva vuodelta 1903 pääsi elävöittämään Fer
dinand Gerstungin maineikasta oppikirjaa. Runsaan puolentoista vuosi
kymmenen ajan Alfred Mäkinen koulutti mehiläishoitajia ja raivasi siten 
alaa tämän maaseudun sivuelinkeinon levenemiselle kautta koko maan. 
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Varsin monista hänen oppilaistaan tuli myös innokkaita neuvojia ja 
joistakin jopa mehiläiskirjailijoita. Kesän 1917 kurssit Somerniemellä jäi
vät viimeiseksi. Noseman aiheuttamat tuhot ja vuoden 1918 tapahtumat 
sekä niitä seurannut taloudellinen ahdinko lopettivat mehiläishoitokou
lun.1 

3.3 Kursseja ja näyttelyitä 

Laurilan ja Asikkalan kurssit kesällä 1902 käynnistivät yhtäjaksoisen 
viidentoista seuraavan kesän aikana tapahtuvan tehokkaan vuosittain 
kasvavan mehiläishoito-opetuksen. Monista Mäkisen koulutukseen 
osallistuneista, varsinkin kansakoulunopettajista kehittyi päteviä ohjaa
jia vuosi vuodelta laajenevaan neuvontatyöhön. Kesinä 1904-05 kurssi
paikkoja oli jo neljä ja oppilasmäärä niissä lähenteli sataa. Useiden syi
den vuoksi koulutustoiminta kuitenkin pysähtyi. Asiaan vaikuttivat 
liikkeellepanevan taustavaikuttajan kauppaneuvos Forseliuksen kuole
ma ja pian sen jälkeen myös SiipikarjanhoitoLehden toimittajan, arvos
tetun mehiläiskonsulentin pastori Gröndahlin poismeno sekä lehden 
epäsäännölliseksi käynyt ilmestyminen ja samoihin aikoihin ilmennyt 
kitka kanankasvattajien ja mehiläishoitajien kesken. Sovun löydyttyä -
osin pastori Mäkisen auktoriteetin ansiosta - tapahtui voimien yhdis
tyminen. Vuonna 1909 perustettiin yhteinen järjestö: Siipikarjan- ja Me
hiläishoito Yhdistys ja lehti. Yhdistys palkkasi päätoimiseksi mehiläis
konsulentiksi maanviljelijä Heikki Järvisen. Järjestäytyminen ja oma 
neuvoja vaikuttivat pian toiminnan elpymiseen. Alkoi voimakas ja laa
jeneva koulutus. 

Nopeasti lisääntynyttä kurssien kysyntää ei kuitenkaan yksi 
neuvoja kyennyt tyydyttämään. Jo kesällä 1911 yhdistys joutui to
teamaan tarpeen kasvaneen niin suureksi, ettei se voinut kaikkien toi
veita täyttää. Seuraavana vuonna tilanne karkasikin jo käsistä. Monilla 
paikkakunnilla maanviljelysseurat, talous- ja puutarhakoulut sekä mart
tayhdistykset järjestivät aivan omatoimisesti koulutustilaisuuksia. Ope
tuksen taso niissä oli monesti kyseenalainen. Maisteri Väinö Musikan 
arvion mukaan kesällä 1912 pidettiin ainakin parikymmentä kurssia, 
joihin osallistuneiden määrän hän arvioi olleen 400-500 oppilasta.2

Yhdistyksen lehdessä annettiin jo kesällä 1911 aiheellisen kritii
kin lisäksi myös rakentavia neuvoja opetuksen tason kohentamiseksi. 
Aivan uutta ja radikaaliakin toi esityksissään Amerikassa opissa ollut 
ylioppilas Paul Mickwitz. Olkipesät oli heti hylättävä käytöstä ja ennen 

1 Mäkisen mehiläishoitokoulu. Siipikarjanhoito-Lehti 8/1902; 5/1903; 4 ja 
8/1904; SKMHL 11-12/1914; Kekri 9/1913; 11/1914 ja 1-2/1916; Mehiläinen 
2/1919 ja 11/1930. Alfred Mäkinen, Mehiläishoidon ääriviivoja. Uusi Aura 
136 A/1913. Gerstung 1921, s. 267. 

2 Työmaalta, mehiläiskurssit. SKMHL 6/1911; Kekri 9/1912. 



113 

kaikkea poistettava opetuksessa. Niihin uhrattu aika oli hukkaan heitet
tyä. Mehiläisten luonnontiede ja turha teoria oli jätettävä minimiin. 
Käytännön opetusharjoitukset oli keskitettävä puupesän käsittelyyn ja 
mieluimmin yhden mallin sekä mehiläisvuoden keskeisiin tapahtumiin. 
Mickwitz korosti emon kasvatusta ja nuorien emojen käyttöä.1 

Turussa toimintakeskusta pitävän yhdistyksen kaksijakoisuuden 
aiheuttamista järjestöjännitteistä kärsivät opetuksen järjestely ja sen 
tason nostaminen. Vasta keväällä 1915 saatiin aikaan Turussa kolmi
päiväinen koulutustilaisuus mehiläiskurssien johtajille. Luennoitsijoina 
olivat ansioituneimmat mehiläishoitajat pastori Mäkisestä alkaen. Täl
löin elettiin jo aikaa, jolloin oli keskitettävä kaikki voimavarat tarhoissa 
riehuvan ruton eli noseman torjumiseen.2

Mäkisen mehiläishoitokoulun lisäksi tasokasta opetusta oli saata
vissa 1910-luvulla myös Iitin Sitikkalan kursseilla. Siellä kansakou
lunopettaja, mehiläishoitokirjailija E. Rantala järjesti kesäisin koulullaan 
kolmiviikkoiset kurssit. Työohjelmassa oli tietopuolista opetusta kaksi 
tuntia päivässä, osaksi luentoja ja niitä täydentäviä keskusteluja. Opetus 
oli painotettu käytännön työharjoituksiin mehiläistarhassa ja käsityö
luokassa. Niihin oli varattu 6-8 tuntia päivittäin. Kurssien aikana oppi
laat rakensivat itselleen olki- ja kehäpesän sekä muita tarpeellisia hoito
välineitä. Rantala sai kurssien pitoon vuosittain valtion apurahan. Sitik
kalan kursseille osallistui paljon kansakoulunopettajia. Esim. kesällä 
1911 oli 31 kurssilaista, ja heistä 17 oli opettajia.3

Kesällä 1907 Otto E. Tuomanen aloitti kurssien pidon koulullaan 
Sortavalan pitäjän Kuokkaniemellä. Neljää vuotta aikaisemmin hän oli 
aloittanut mehiläishoidon Sortavalan seminaarin lehtorin Boxströmin 
innostamana. Tuomasen apuna toimi hänen Lauri-poikansa, josta aika
naan myös kehittyi etevä mehiläishoitaja ja -kirjailija. Vuosien mittaan 
Tuomanen oli hankkinut opetuskäyttöön laajan havaintomateriaalin. 
Päivittäinen työaika oli 9-10 tuntia. Oppikirjoina käytettiin Järven ja 
Pankon teoksia. Koulun opetussuunnitelma nojautui Alfred Mäkisen 
kokemukseen. Kahden viikon aikana käytiin läpi kaikki mehiläishoidon 
kesäiset työt: parvien pesäytykset, jaokkeiden teko, linkous ja emon 
kasvatus. Koulun käsityöluokassa valmistettiin pesiä puusta ja oljesta. 
Kuokkaniemen kurssit lienevät olleet tasoltaan maamme parhaimpia. 
Oman keskusjärjestön lisäksi ne saivat vuosittain valtion apurahan ja 
Itä-Karjalan maanviljelysseura tuki niitä myös. Opetusta annettiin 
Kuokkaniemellä yhtenätoista kesänä.4

Vuosisadan alun voimakasta innostusta mehiläishoitoon osoittaa 

1 Mehiläishoitokursseja. SKMHL 8/1911. 

2 Mehiläishoitokursseja. SKMHL 4 ja 11-12/1915. 

3 Sitikkalan mehiläiskurssit. SKMHL 8/1911; Mehiläinen 10/1916. 

4 Kuokkaniemen mehiläishoitokurssit. SKMHL 11-12/1914. Otto E. Tuoma
nen. Mehiläinen 5/1921. 
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myös Korsnäsin Kana- ja mehiläishoitokoulun perustaminen Vehmaalla 
v. 1903. Tässä vapaaherra Rehbinderin ylläpitämässä koulussa oppiaika
oli yksi vuosi, ja kouluun otettiin kerrallaan vain kaksi oppilasta. Kesäi
sin Korsnäsissä järjestettiin kaksiviikkoisia mehiläiskursseja suuremmal
le harrastajajoukolle. Opettajana toimi eläkkeellä oleva Laurilan kurs
seilla mehiläishoitoon kouluttautunut vääpeli F. K. Karlin.1 

Suomen Siipikarjan- ja Mehiläishoito Yhdistyksen järjestämät 
mehiläiskurssit vuosina 1909-19lt12: 

Vuosi 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 

Kursseja 
Oppilaita 

5 
115 

1 4 8 8 14 9 6 
90 174 272 300 341 239 192 

5 

? 

Luvuissa ei ole mukana Alfred Mäkisen mehiläishoitokoulu. 

Eri puolilla maata toimeenpannut maanviljelys- ja puutarhanäyttelyt 
tarjosivat mehiläishoitajille erinomaisen tilaisuuden harrastuksensa 
mainostamiseen ja esittelyyn suurelle yleisölle. Jo vuonna 1887 professo
ri Colliander oli koettanut aktivoida Turun ympäristön mehiläismiehiä 
osallistumaan Viipurissa alueen maanviljelysnäyttelyyn. Vuosisadan 
taitteessa voimakkaasti kasvava mehiläishoito innosti harrastajia mu
kaan myös näyttelyihin. Vuodesta 1902 alkaen maanviljelysseurat esitte
livät tätä maatalouden sivuelinkeinoksi pyrkivää harrastusta. Mainit
tuna vuonna Viipurin läänin maanviljelysseuran näyttelyssä Yläspään 
tilalla 18.-19. syyskuuta oli demonstroiva esiintyminen. Paikalla oli viisi 
mehiläishoitajaa Turusta. Läänineläinlääkäri L. Fabritius ja tohtori P. 
Thuneberg olivat asettaneet esille hoidossa tarvittavia työvälineitä ja 
mehiläisiä. Kauppias E. Wahl oli tuonut näytteille "mehiläispuuraken
nuksen", joka oli tehty Turun lääninvankilassa tanskalaisen mallin mu
kaan. Samanlaisen omatekoisen rakennelman oli esitellyt opettaja J. 
Keuvonen.3 

Kesällä 1906 mehiläishoito ja sen tuotteet olivat näkyvästi edus
teilla Kuopion maanviljelysnäyttelyssä. "Lounais-Suomen mehiläishoita
jat tahtoivat kilvan esittää kuopiolaisille ja koko maailmalle, että mei
dänkin köyhä maa kovassa ilmanalassa voi muuttua maaksi, jossa vuo
taa rieska ja hunaja." Näytteillepanijoita oli 17. Heistä kuudella oli me
hiläispesiä ja muuta hoitokalustoa, jopa "hunajan linkooja". Yksi elävä 
yhteiskuntakin oli ihmeteltävänä. Hunajaa oli suurissa ja pienissä pur
keissa, lisäksi oli kakkuhunajaa. Hunajan hinta vaihteli 2-7 markkaan 

1 

2 

3 

K.F. Hushållningssällskapets handlingar 1902. s. 128. K.F. Hushållnings
sällskapets handlingar 1903. s. 130. Siipikarjanhoito-Lehti 11/1904 ja 4/1905. 
Yhdistyksen kurssi- ja vuosikertomukset. SKMHL 1909-1917 ja Kekri 1914-
1916. 
Viipurin l. maanvilj.-seuran näyttely. Siipikarjanhoito-Lehti 10/1902. 
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kilolta, ja sillä oli hyvä menekki. "Kakkuhunaja ei herättänyt suurempaa 
huomiota syystä - ettei kukaan sitä maistanut. Hunajapulloissa oli nimi
kirjoituksia Lingottua hunajaa, Puhdasta Hunajaa ja Lingottua kukkas 
Hunajaa."1 

Vuosisadan alun mehiläishoidon esittelyistä edustavin oli Turun 
maanviljelysnäyttelyn yhteydessä kesällä 1913. Lounais-Suomen mehi
läishoitajat osallistuivat harrastuksensa mainostamiseen erittäin aktiivi
sesti. Heille jaettiin palkintoja ja kunniakirjoja runsaasti: erimallisista 
pesistä kahdeksan, yhteiskunnista kolme, hunajasta kahdeksan, vahasta 
neljä ja hoitovälineistä kuusi kappaletta. Mehiläishoitajien runsas osal
listuminen johtui todennäköisesti samaan aikaan kuumana käyneestä 
järjestöriidasta. Uusien hoitoalueiden suomenkieliset syyttivät yhdistyk
sen johtoa asioiden kehnosta hoidosta ja puuhasivat samaan aikaan 
irtautumista Turku-keskeisestä järjestöstä ja oman perustamista.2 

Saman vuoden syksyllä Sortavalan ympäristön mehiläishoitajat 
osallistuivat kotikaupungissaan vaatimattomalla osastolla Itä-Karjalan 
Maanviljelysseuran näyttelyyn.3 

3.4 Mehiläiskirjallisuus 

Tietoja mehiläishoidon uusista virtauksista ja saavutuksista oli tullut 
Suomeen jo 1890-luvun alussa alan kirjallisuuden välityksellä. Suomen 
kielellä ei vielä tuolloin ollut kuitenkaan saatavissa mitään näistä uu
tuuksista. Åbergin Uudentapanen oli jo vanhentunut tiedoiltaan eikä sitä 
ollut saatavissakaan. Auttaakseen mehiläishoitajia Warsinais-Suomen 
Pienten Maanwiljelijäin Seura julkaisi Victor Forseliuksen toimesta v. 
1895 Neuvoja Mehiläishoidossa-kirjasen. Tiedoiltaan se perustui Åbergin 
mehiläiskirjaan esittämättä varsinaisesti mitään uutta. Olkipesän lisäksi 
se tunsi vain ns. Mustialan pesän, joka oli Berlepschin tarkka kopio. 

Kasvavan harrastuksen ja tiedon tarpeen vaatimana ilmestyi 
vuosisadan alussa muutamia alan saavutuksia esitteleviä kirjasia. Ento
mologi O.M. Reuter julkaisi v. 1902 Kansanvalistus-Seuran Taikalyhty
kirjoja-sarjassa luentonsa Mehiläiset ja niiden hoito. Niissä oli selvitetty 
pääpiirteittäin mehiläisyhteiskunnan rakenne sekä kesäiset hoitotapah
tumat. Uutta oli amerikkalaisen Langstrothin ja englantilaisen Woodbu
ryn latomapesien kuvaus ja tärkeimpien hoitovälineiden esittely. Seu
raavana vuonna julkaistiin Kyläläisten Kirjasia-sarjassa Alfred Mäkisen 
Mehiläishoidosta-kirjanen. Sivumäärältään se oli suppea kuvaus mehi
läisvuoden päätapahtumista ja anniltaan samantasoinen kuin Reuterin 

1 

2 
3 

Katsaus Siipikarjan- ja Mehiläisosastoihin yl. maanvilj. -näyttelyssä Kuopi
ossa. Siipikarjanhoito-Lehti 6/1906. 
Turun maanviljelysnäyttelyt. SKMHL 7 /1913. 
Itä-Karjalan Maanvilj.-seuran maanvilj.-näyttely. SKMHL 10/1913. 
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esitys. Mehiläishoito kuvattiin kummassakin hyvin kannattavaksi ja 
töiltään helpoksi, mielenkiintoiseksi ja virkistäväksi. Molempia esityksiä 
voi luonnehtia innostuksen herättäjiksi. Hoitoneuvoja niissä ei ollut. 

Ruotsissa kukoisti viime vuosisadan lopulla runsas mehiläis
kirjallisuus, jota seuraamalla suomalaiset saivat tietoja uusista virtauk
sista. Mehiläisluennoissaan professori Reuter suositteli J.A. Ljungströ ... 
min kirjaa Handbok i biskötsel. Vuonna 1902 ilmestyi suomeksi uudem
paa aikaa edustava, käytännön neuvoja antava ruotsalaisen J.W. Lewe
renin mehiläiskirja Suomen Talousseuran kustantamana. Pitemmälle 
ehtineitä mehiläishoitajia tämä Opastus käytännölliseen mehiläishoitoon ei 
kuitenkaan tyydyttänyt suppeutensa vuoksi. 

Nopeasti kasvava mehiläishoitajien joukko ja vuosi vuodelta 
laajeneva koulutus lisäsivät suomenkielisen mehiläiskirjallisuuden tar
vetta, varsinkin kun aikaisemmat suomenkieliset julkaisut oli myyty 
loppuun kuten Lewereninkin suomennos. Mäkisen mehiläishoitajakoulu 
kasvatti tasokkaita hoitajia, joiden joukosta nousi muutama kyvykäs 
oppikirjankin tekijä. Vuosina 1910-1913 julkaistiin useita alan oppikirjo
ja. 

Mehiläiskirjojen sarjan aloitti kuitenkin ulkomainen teos. Otava 
julkaisi v. 1910 maineikkaan belgialaisen kirjailijan ja mehiläishoitajan 
Maurice Maeterlinckin Mehilui1:,ten elämän. Se ei ollut oppikirja mehi
läisten hoidosta eikä kasvatuksesta, vaan viehättävä, mukaansa tempaa
va, rikas kuvaus omien lakiensa mukaan elävästä mehiläisyhteiskunnas
ta. Maeterlinckin teoksella oli innostava vaikutus mehiläishoidosta kiin
nostuneihin ja aktiivisiin alan harrastajiin. 

Kesäksi 1913 Suomen mehiläishoitajat saivat vihdoin tasokkaan 
oppikirjan. Kansakoulunopettaja Matti Järven kirjoittama Mehiläishoidon 
käsikirja, joka oli ensimmäinen hänen monista alan julkaisuistaan, oli 
syntynyt monivuotisen hoitotyössä saadun kokemuksen pohjalta. Ensi 
kosketuksen mehiläishoitoon Järvi oli saanut jo 1890-luvulla seminaari
aikanaan Jyväskylässä. Oman mehiläistarhan hän perusti vasta v. 1907 
ja syvensi sitten tietojaan kesällä 1909 Mäkisen mehiläishoitokoulussa. 
Siitä alkaen hän toimi väsymättömästi mehiläishoidon hyväksi kirjoitta
malla, esitelmöimällä ja pitämällä kursseja eri puolilla maata. Käsikirjaa 
valmistaessaan hän käytti apulähteinä Maeterlinckin ja Lewerenin teok
sia sekä suomen- ja ruotsinkielisiä aikakauskirjoja. 

Käsikirjassaan Järvi on pitäytynyt tiukasti käytännön hoitotoi
miin, joiden kuvaus alkaa varhaisesta keväästä ja päättyy myöhäissyk
syyn. Liika teoretisointi ja laajat biologiset kuvaukset ovat jääneet pois. 
Ne vaivasivat monia alan niin ulkomaisia kuin kotimaisiakin kirjoittajia. 
Mehiläisyhteiskunnan lyhyessä biologian ja selkeässä pesien esittelyssä 
on selvästi todettavissa Alfred Mäkisen oppi-isän Ferdinand Gerstungin 
vaikutus. Matti Järven kirjallinen esitys oli jäntevää ja kieli selkeää ny
kysuomea. Mehiläishoidon käsikirja vakiinnutti ratkaisevasti suomenkie
listä mehiläisterminologiaa. 
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Samoihin aikoihin ilmestyi neljä muuta suomenkielistä mehi
läiskirjaa. Ensimmäisen niistä, täysin ulkomaiseen materiaaliin perustu
van esityksen kirjoitti pienkarjanhoitomies Mikko Ilkka. Hänen 208-si
vuisessa Mehiläiskirjassaan hoitokysymyksiä oli tarkasteltu paikoin kir
joittajan rikkaan mielikuvituksen höystämänä loruillen. Laaja erityyp
pisten, enimmäkseen ulkomaisten, osin jo vanhentuneiden ja Suomeen 
epäkäytännöllisten pesien esittely oli sivujen haaskausta. Ulkomaisen 
lähdeaineiston käytössä oli karkeita virheitä. 

Vuosi Ilkan kirjan jälkeen ilmestyi puutarhuri Kaarlo Vanamon, 
Mäkisen mehiläiskoulun kasvatin ja aktiivisen mehiläiskurssien pitäjän 
Mehiläishoidon opas. Se oli aiottu aloittelijoille ja siihen oli koottu vain 
välttämättömät tiedot. 

Vuonna 1913 ilmestyi kansakoulunopettaja Juhani Pankon kir
janen Mehiläishoidosta. Siinä hän esitti mehiläishoidon "pikkueläjille" so
pivana ja tuottavana elinkeinona. Kansalliseen paatokseen nouseva 
esitys näki mehiläishoidossa "vähempituloisten ja etenkin pienviljelijäin 
taloudellisen pelastajan". Kirjasen Pankko kirjoitti lähinnä saksalaisen 
lähdeaineiston perusteella. Anniltaan esitys mehiläishoitajille oli niukka. 

Samana vuonna Arvi A. Karisto kustansi tunnettujen mehiläis
miesten Mehiläishoitajien Kalenterin. Siinä konsulentti Heikki Järvinen 
kuvaili hoitajan tehtävät vuoden alusta loppuun. Opettaja Eino Rantala 
esitteli hunajakasvit ja mehiläishoitajan tilikirjan mallin. Puutarhuri 
Kaarlo Vanamo antoi käytännön neuvoja mehiläishoitajille lainsäädän
nöstä, alan kirjallisuudesta ja mehiläisten kuljetuksesta rautateitse. 

Kesän 1902 aikana kauppaneuvos Victor Forselius veti mehiläis
hoitajat mukaan siipikarjan kasvattajien järjestötyöhön ja tarjosi samalla 
heidän käyttöönsä perustamansa Siipikarjanhoito-Lehden palvelut. Jo 
vuosina 1897-1902 mehiläishoidosta olivat kirjoitelleet siipikarjan yhdis
tyksen konsulentit pastori Erik J. Gröndahl ja agronomi Wilhelm Lin
droos. Heidän kirjoituksensa olivat olleet lähinnä harrastukseen houkut
televia. Vuodesta 1903 alkaen oli lehden palstoilla jo kuhunkin vuoden
aikaan sopivia hoito-ohjeita. Alfred Mäkinenkin oli lupautunut avusta
maan lehteä. Hoito-ohjeiden lisäksi virisi keskustelu kehä- ja pesä
kysymyksistä. Mäkisen lisäksi vaihtoivat mielipiteitä monet Tanskassa 
mehiläisopissa käyneet. Järjestöjen yhdistettyä toimintansa mehiläishoi
tajien osuus lehdessä kasvoi vuodesta 1910 alkaen, jolloin sen nimeksi 
tuli Siipikarjan- ja Mehiläishoitolehti. 

Saksalais-ruotsalaiseen hoitoperinteeseen nojaavaan mehiläis
hoitokeskusteluun toi ylioppilas Paul Mickwitz aivan uusia näkemyksiä. 
Hän oli työskennellyt harjoittelijana kaksi vuotta USA:ssa ja Kanadassa 
muutamien suurimpien mehiläishoitajien luona. Opintomatkaltaan hän 
palasi täysin vakuuttuneena amerikkalaisen hoitomenetelmän sopivuu
desta myös Suomessa. Kolmen vuoden aikana hän mehiläishoitajien 
kokouksissa, ammattilehdissä ja kirjasten välityksellä esitti nykyaikaisen 
amerikkalaisen suurhoidon kokemuksia ja näkemyksiä. Tehokkaaseen 
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hunajan tuotantoon pyrittäessä oli siirryttävä kehäpesiin. Varsin ylei
sesti käytössä olevat olkipesät vanhentuneina ja tautien aiheuttajina oli 
syrjäytettävä. Pesissä oli käytettävä vain nuoria emoja voimakkaiden 
yhteiskuntien saamiseksi. Oli opittava myös parveilun säätely. Mickwitz 
esitti rakentavaa kritiikkiä osin villiksi ryöstäytyneiden mehiläiskurssien 
tason kohentamiseksi. Amerikkalaiset näkemykset aiheuttivat terävän 
polemiikin. Vanhoja totuttuja tapoja oli vaikea nopeasti muuttaa. Liian 
varhainen kuolema katkaisi kuitenkin lahjakkaan Paul Mickwitzin elä
män ja lopetti hänen epäitsekkään työnsä mehiläishoitomme nykyai
kaistamiseksi.1 

Vuonna 1912 Otava alkoi kustantaa pieneläinkirjailija Mikko 
Ilkan toimittamaa kuukausilehteä Kekri. Kahdeksan sivuinen vihkonen 
käsitteli siipikarjan, mehiläisten ja muun pikkukarjan hoitoa. Mehiläis
hoitajat avustivat sitä kirjoituksillaan. Lehti ei saavuttanut laajempaa 
kannatusta. Kun kolmen vuoden kuluttua sen kustantaminen jäi Mikko 
Ilkan vastuulle, lehti kuihtui ja kuoli pois v. 1917. 

Mehiläishoidon voimakas laajeneminen ja välien kiristyminen 
kanankasvattajien kanssa olivat tuoneet paineita oman lehden aikaan
saamiseksi. Huolestuttava tautitapauksien lisääntyminen, valistustoi
minnan tarve, järjestöasiat, mehiläis-, hunaja- ja kalustokauppa ja monet 
muut nopean kasvun mukanaan Luomat ongelmat vaativat kaikki mehi
läishoitajat tavoittavan lehden perustamista. Neuvottelut kustantaja 
Arvi A. Kariston ja mehiläishoitajien kesken johtivatkin pitkäaikaisen 
toiveen toteutumiseen. Vuoden 1916 alussa Mehiläinen alkoi ilmestyä. 
Lehden toimituskuntaan tulivat Alfred Mäkinen päätoimittajaksi, Matti 
Järvi toimitussihteeriksi ja Eino Rantala jäseneksi. Karisto oli luvannut 
kustantaa lehteä kolme vuotta, jonka jälkeen se jäisi mehiläishoitajien 
vastuulle. Lehti sai myönteisen ja kannustavan vastaanoton, ja seurauk
sena oli vanhan Siipikarjan- ja Mehiläishoitolehdenkin kuihtuminen ja 
kuolema v. 1918. 

3.5 Kansakoulunopettajat ja mehiläishoito 

Vuosisadan alussa mehiläishoitajien joukkoon tuli paljon kansakoulun
opettajia. Heillä oli keskeinen osa pappien ja puutarhurien rinnalla 
maamme mehiläishoidon kehittämisessä. Opettajien niukka palkka 
pakotti heidät etsimään sivutuloja, joihin maaseudulla oli rajalliset mah
dollisuudet. Kehittyvä kunnallishallinto ja osuustoiminta sekä paikoin 
talouselämä tarjosivat ansiomahdollisuuksia. Monet opettajat yrittivät 
myös maanviljelijöinä, pienkarjan ja mehiläisten hoitajina. Mehiläishoito 

1 Paul Mickwitz, Kokousselostukset, uutiset ja ilmoitukset. SKMHL 2 ja 
5/1910; 8 ja 12/1911; 7-8/1912. Richard Mickwitz, Vanhan mehiläishoitajan 
mietteitä. Mehiläistalous 10-11/1957. 
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tarjosikin suurelle osalle maaseudun opettajista sopivan sivuansion 
mahdollisuuden. Siinä varsinainen työkausi ja työhuiput osuivat ke
sään, joka oli opettajien loma-aikaa. Koulujen käsityötilat ja -välineet 
soivat erinomaisen mahdollisuuden pesien ja hoitokaluston valmistami
seen. 

Jo 1890-luvulta alkaen opettajia oli houkuteltu aktiivisesti mu
kaan korostaen harrastuksen tarjoamia helppoja tuloja.1 Kun sitten me
hiläishoidon nousukautena uskottiin siitä kehittyvän merkittävä si
vuelinkeino maaseudun tilattomalle väestölle, pyrittiin myös valtion 
myöntämin apurahoin saamaan opettajia harrastuksen piiriin. Mm. Mä
kisen mehiläishoitokouluun senaatti myönsi vuosittain erityisen mää
rärahan varattomien opettajien stipendeiksi. Opettajathan toimisivat 
sitten aikanaan kotiseudullaan tämän elinkeinon levittäjinä. Kansakou
lunopettajien kasvava kiinnostus mehiläishoitoon rohkaisi Alfred Mä
kistä esittämään keväällä 1913 hoitajien suuressa kokouksessa Hämeen
linnassa suunnitelman harrastuksen nopeammasta levittämisestä kansan 
keskuuteen. Saksalaisten esikuvien mukaan Suomessakin oli koulupuu
tarhoihin liitettävä mehiläistarhat, joissa lapsille ja ympäristön väelle 
opetettaisiin mehiläishoitoa. Opetusta oli annettava riittävästi myös 
maanviljelys- ja puutarhakouluissa, kansanopistoissa sekä käsityökou
luissa. Maanviljelysseurojen palvelukseen oli saatava mehiläishoidon 
neuvojia.2

Useilla opettajiksi valmistuvilla oli mahdollisuus saada ensi 
kosketus mehiläisiin jo seminaarien puutarhanhoidon opetuksen yh
teydessä. Vaikka mehiläishoito ei kuulunutkaan opetusohjelmaan, mo
net laitosten puutarhurit olivat mehiläishoitajia. Seminaarien puutarhu
rien ensimmäisessä neuvottelukokouksessa Jyväskylässä kesällä 1912 he 
päättivät ehdottaa mehiläishoitoa oppiaineeksi puutarhanhoidon yh
teyteen seminaareissa. Jo ennen mainittua vuotta monessa opettajien 
valmistuslaitoksessa oli aloitettu mehiläishoito. Niistä pohjoisimmassa, 
Kajaanissa, puutarhuri Kalle Kalervo aloitti mehiläishoidon v. 1904. 
Kalervon pesät, joukossa olki- ja kehäpesiä, talvehtivat puutarhassa. 
Kesällä 1906 Kuopion maatalousnäyttelyssä Kalervon mehiläiset ja tuot
teet herättivät ansaittua huomiota. Sortavalan seminaarissa lehtori Box
ström oli aloittanut mehiläishoidon jo v. 1901 ja innosti oppilaita ja 
ympäristön opettajia harrastuksen pariin. Jyväskylän seminaarissa mehi
läishoidon aloitti puutarhuri Kalle Kalervo muutettuaan sinne Ka
jaanista. Jo 1890-luvun alkuvuosina siellä oli tehty vain muutaman 
vuoden kestänyt kokeilu. Rauman ja Tammisaaren seminaarit kuuluivat 

1 Kärki H.F., Mehiläishoito Suomessa, sen hyöty ja tulevaisuus II. Uusi 
Suometar 95/1894; Tidning för Fjäderfäskötseln 9 /1898. 

2 Mäkinen Alfred, Mehiläishoidon ääriviivoja. Uusi Aura 136 A/1913. 
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myös harrastajien joukkoon.1 

Millainen oli sitten maalaiskansakoulun opettajan palkka? Juhani 
Pankko, kansakoulunopettaja ja mehiläishoitaja, toteaa kirjoituksessaan 
sen olevan pieni, jos sitä vertaa esim. saman pitäjän papin palkkaan. 
"Korkein palkka minkä tavallinen opettaja voi saada maalla, on kaikkine 
ylennyksineen kunnan palkan ohessa 2 110 mk. Jos tähän palkkaan lisää 
asunnon, lämmön ja valon ja sen arvoksi panee esim. 400,-, nousee 
opettajan palkka sillä tavalla 2 510 markkaan vuodessa eli noin seitse
män markkaa päivältä. "2 Kuntien maksama palkka vaihteli paikkakun
tien mukaan. Aimo Halila mainitsee esimerkkinä 1900-luvun alkuvuosi
en kunnanpalkasta, että Askolan Juornaankylän opettajalle maksettiin 
50 mk rahaa, 6,5 hl rukiita, 722 kg heiniä ja kolme parmasta olkia. Hän 
sai lisäksi vähän perunamaata ja vanhaan tapaan puolet kirjoittautumis-

. maksuista.3 Varsin monilla perheellisillä koulun johtajana toimivilla 
miesopettajilla kuukausipalkka 1910-luvulla oli jo 300 mk. Vapaan asun
non lisäksi luontoisetuina oli puutarhaa 10-20 aaria, peltoa 50-100 aaria 
ja yhden lehmän laidun. Kuntien maksama rahapalkka kohosi ensim
mäisen maailmansodan alkuvuosina yleensä korkeintaan 400 mark
kaan.4 

Miten suuri oli opettajien osuus maan mehiläishoitajien joukos
sa? Siitä ei ole mitään tilastoa kuten ei mehiläishoitajistakaan ennen 
vuosia 1917 ja 1918. Joiltakin 1910-luvun kursseilta on maininnat osan
ottajamäärän lisäksi kurssilaisten ammateista. Mäkisen mehiläiskoulu ja 
Iitin Sitikkalan kurssit näyttivät olleen erityisesti opettajien suosiossa. 
Viimeksi mainitun kurssikertomuksessa kesältä 1911 todetaan oppilaita 
olleen 31, joista 17 oli opettajia.5 Kesän 1914 Mäkisen mehiläiskoulun 
kertomuksessa mainitaan opettajia olleen vuosittain toistakymmentä, 
nyt oli ainoastaan viisi. Vähäistä määrää pidettiin poikkeuksena.6 Opet
tajia osallistui myös muille kursseille. Sippolan Reitkallin suurkursseilla 
heitä mainitaan usein olleen. Kesän 1911 mehiläisopetukseen osallistui 
noin 30 kansakoulunopettajaa.7 

Varovasti arvioiden runsas sata kansakoulunopettajaa vaikutti 
kotipaikkakunnallaan harrastuksen tunnetuksi tekemiseen. Lähes poik-

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Vanamo Kaarlo, Mehiläishoito maamme seminaareissa. SKMHL 11-12/1915. 
Sananen mehiläishoidosta Sortavalan seudulla Mehiläinen 11/1922. Kärki, 
Mehiläishoito Suomessa--, Uusi Suometar 9/1894. Tuomanen Lauri, Kuunte
lemme vanhoja partoja Mehiläistalous 8-9/1955. Sortavalan seminaari 1880-
1940, 1940, s. 193. 
Pankko Juhani, Mistä maalaiskansakoulunopettajat saavat palkanlisäystä? 
Uusi Suometar 21/1911. Pankko Juhani, Mehiläishoito maalaiskansakoulun 
opettajien kesätyönä. SKMHL 2-3/1911. 
Halila 1949, s. 290. 
Halila 1949, s. 290-291; opettajien palkat, Kerkkonen-Tuompo 1911. 
Sitikkalan mehiläiskurssit. SKMHL 8/1911. 
Somemiemen mehiläishoitokoulu kesällä 1914. SKMHL 11-12/1914. 
Kesän 1911 kurssikeromukset. SKMHL 8-9/1911. 
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keuksetta he olivat miehiä. Kymmenkunta opettajaa osallistui aktiivises
ti alan järjestö- ja koulutustyöhön. Monet heistä olivat kyvykkäitä kir
joittajia. Vuosisadan alun mehiläishoidon nousun ja alueellisen laajene
misen selittää osin opettajien lukuisa mukaan tulo. 



VII MEHILÄISHOIDON YLÄ- JA ALAMÄKEÄ 

1 Harrastuksen nopea leviäminen yli maan 

Vuosisadan lopun voimakkaaseen kiinnostukseen mehiläishoitoon oli 
luonut pohjaa Talousseuran tukema Åbergin pitkäaikainen säännöllinen 
koulutustoiminta. 1880-luvulla vuosi vuoden jälkeen toistuivat heräte
kirjoitukset mehiläishoidosta Etelä- ja Länsi-Suomen sekä Hämeen ja 
Karjalan lehdissä. Ne osoittivat harrastuksen valtaavan uusia alueita 
aina Oulu-Kajaani -linjalle saakka sekä hoitajien määrän kasvavan jo 
vanhoilla Lounais-Suomen alueilla. Mehiläishoito valtasi siis jo 100 
vuotta sitten alueet, joilla nykyäänkin hoidetaan mehiläisiä.1 Lehdet 
kertoivat yhteyksistä alan seurantaan Pohjoismaissa ja Saksassa. Myös 
"vaikuttavien miesten" mukaan tulo nosti ennen väheksytyn "kär
päshomman" arvostusta. Nimekkäiden teologien ja lukuisten seurakun
tapappien sekä ennenkaikkea arvovaltaisen käytännön- ja valtiopäivä
miehen, kauppaneuvos Victor Forseliuksen vetovoima oli vaikuttava. 
Säätyläisten ohessa myös puutarhurit levittivät mehiläishoitoa. 

Kesällä 1888 lehtori Henrik Hellgren oli aloittanut mehiläishoi
don Jyväskylässä.2 Seuraavalla vuosikymmenellä puutarhuri Idström 
toi olkipesänsä Ouluun. Vuonna 1905 puutarhuri Kalle Kalervo aloitti 
Kajaanin seminaarissa hoidon kehyspesissä. Mehiläiset kestivät siellä 
hyvin talvet ja antoivat kesällä hyvän sadon. Syksyllä 1907 tuotiin en
simmäinen pesä Haapaveden kasvitarhakoululle, missä mehiläishoito 
jatkui keskeytymättä. Pohjois-Karjalan maanviljelysseuran näyttelyssä 

1 Korpela 1980, karttavihkot 232-233. 
2 Kaksi mehiläispihattoa Jyväskylässä. Suomalainen 34/1889. Jyväskylän 

Lyseo 1858-1933; 1933, s. 185. 
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elokuussa 1912 palkittiin ympäristön mehiläishoitajia olkipesäyhteiskun
nista ja hunajasta.1 

Hoitoteknisesti kehittyneempien pesien tunnetuksi tulo ja käyt
töönotto sekä niiden antamat hyvät hunajasadot kasvattivat hoitoharras
tusta myös Lounais-Suomen vanhalla mehiläisalueella. Monet näkivät jo 
siitä tulevan merkittävä elinkeino. Erlundin insinööriveljekset Marttilas
sa olivat tutustuneet amerikkalaiseen suurhoitoon ja kehittivät omaa 
harrastustaan samaan suuntaan. "Koko Marttilan pitäjä on herrain Er
lundin mehiläistarhaa", totesi konsulentti Gröndahl tarkastusmatkallaan 
kesällä 1904.2 Valtavaan innostukseen viittaavat vapaaherra Berndt 0. 
Rehbinderin suunnitelmat hänen perustaessaan Korsnäsin tilalle kana
ja mehiläishoitokoulun. Helmikuussa 1902 hän kirjoitti Talousseuran 
sihteerille ja kertoi laittavansa koulun yhteyteen suuren mehiläistarhan. 
Ensimmäisenä toimintavuotena se käsittäisi 80 yhteiskuntaa ja seuraava
na 120. Kun toiminta sitten olisi vakiintunut, koulun pesien määrä olisi 
300-400. Korsnäsin koulu toimi ainakin muutaman vuoden ja järjesti
kesäisin kaksiviikkoisia kursseja. Opettajaksi Rehbinder oli onnistunut
saamaan mielestään kykenevän eläkkeellä olevan vääpeli F.K. Karlinin.
Myöhemmin koulun toiminnasta ei enää tapaa mainintoja.3

Vapaaherra Rehbinder ei ollut ainoa, joka havitteli suuria mehi
läishoidosta. V. 1903 merikapteeni ja liikemies Karl Forsström Sär
kisalon Förbystä tiedusteli Talousseuralta mahdollisuuksia saada avus
tusta puutarha- ja mehiläishoitokoulun perustamiseen. Ilmeisesti Fors
strömin kalkkikiviyritykset osoittautuivat sittemmin houkuttelevam
maksi, koska aiotusta mehiläishoitokoulusta ei myöhemmin mitään 
kuulunut.4 Myös Laurilan kursseille pyrkivien yllättävän suuri määrä 
samaan aikaan, yli 70 hakijaa eri puolilta maata, osoitti voimakkaasti 
kasvavaa mielenkiintoa asiaan. 

2 Pesien kehittyminen 

Saksassa, Tanskassa ja Ruotsissa olivat 1880-luvulla kehittyneet mehiläi
sille sopivammat ja hoitajille käytännölliset samanaikaisesti päältä ja 
takaa käsiteltävät allaspesät. Niissä kaksinkertaiset seinät ja kiinteä 
pohja oli varustettu välitäytteellä yhteiskuntien ulkona talvehtimista 

1 Mehiläishoidollisia kokemuksia. SKMHL 9/1912. Pohjois-Karjalan maan
viljelysseuran näyttely. SKMHL 9 / 1912. 

2 Konsulentti Gröndahlin kertomus vuodelta 1904. Siipikarjanhoito-Lehti 
1/1905. 

3 Rehbinderin kirje 13.2.1902. D XXIV 51. 26.2.1902. STSA. 

4 Kapteeni Karl Forsströmin tiedustelu 18.2.1903. A 1. s. 69. § 23. STSA. 
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varten. Näiden pesien ansiosta mehiläisten hoito helpottui ja hunajan 
tuotto kasvoi merkittävästi. Kahden vuosikymmenen viipeellä allaspesät 
tulivat käyttöön myös Suomessa. Mehiläishoidon harrastus alkoi nyt 
elpyä uudelleen 1890-luvun lopulla ja levitä aivan uusille alueillekin. 

Uusien allaspesien rinnalla sinnittelivät vielä Åbergin Saksasta 
tuomat von Berlepschin kolmikerroksinen ja Dzierzonin laatikkomalli
nen kaksoispesä. Opintomatkallaan Åberg oli vakuuttunut berlepschiläi
sen pesän paremmuudesta. Sen kuvapiirros oli julkaistu Talousseuran 
lehdessä, ja piirustusten mukaan teetettiin berlepschiläinen seuran mal
likokoelmiin. Myös Kemiön kursseilla kesällä 1867 tämä pesä oli toden
näköisesti opetuskäytössä. Siihen viittaa kyseisen mallin kotiutuminen 
Mustialaan, josta kursseille oli osallistunut lehtori Karsten. Tämä pesä
tyyppi tunnettiinkin myöhemmin Mustialan pesänä ja on ollut melko 
yleisessä käytössä Länsi-Suomessa viime vuosisadan loppuun saakka.1 

Vielä v. 1895 Warsinais-Suomen Pienten Maanwiljelijäin Seuran toimit
tama kirjanen Neuwoja Mehiläishoidossa tuntee ainoana kehäpesänä 
"n.k. Mustialan malliin tehdyn kehäkeon". Sen valmistusohjeet olivat 
tarkka kuvaus von Berlepschin pesästä.2 Dzierzonin pesä oli todennä
köisesti käytössä Kemiön tarhassa jo ennen Åbergin Saksan-matkaa. Sen 
vakiintumista Suomessa vahvisti pääsy Ruissalon koekentälle ja jatkuva 
opetuskäyttö Nakkilan pappilan kun;�eilla. Alfred Mäkinen mainitsee 
nähneensä "Zierzon-mallisia pesiä" Perniössä ja Turussa ja arvelee niitä 
löytyvän muualtakin Turun ympäristöpitäjistä Kemiötä myöten.3

Åberg oli antanut opetusta nykyaikaisessa mehiläishoidossa 
runsaan vuosikymmenen ajan kursseilla ja yksityisesti. Mutta tästä 
huolimatta olkipesä piti edelleen sitkeästi puoliaan, eikä mehiläisharras
tus sanottavasti valloittanut uusia alueita. Irtorakenteiset Dzierzonin ja 
von Berlepschin pesät merkitsivät kyllä käänteentekevää kehitystä me
hiläishoidossa, koska ne mahdollistivat yhteiskunnan sisäisen tarkkailun 
ja hallinnan sekä keinotekoisen yhteiskuntien lisäämisen. Mutta käytän
nön hoitotoimia varten ne olivat vielä hankalia. Berlepschin korkea 
kolmikerroksinen pesä oli takaa käsiteltävä ja Dzierzonin laatikkopesä 
sekä takaa että edestä. Näissä pesätyypeissä poikittaisasennossa olevien 
kehien käsittely oli vaikeaa, kun mitä tahansa kakkua ei voitu ottaa 
tarkasteltavaksi ottamatta ensin muita tieltä. Pesää näin purettaessa 
putosi paljon nuoria mehiläisiä maahan ja osa tuhoutui. Hoitotoimien 
suorittaminen, esim. jaokkeen teko tai emon etsintä, oli vaivalloista ja 
ärsytti helposti koko yhteiskunnan. Nämä pesät eivät siis vielä mah
dollistaneet tehokasta hunajan tuottoa, mihin mehiläishoito pääasialli
sesti tähtäsi. 

Vuosisadan taitteessa ensimmäiset allaspesät Suomessa olivat 

1 Tuomanen 1952, s. 8 ja Ilkka 1910, s. 50. 

2 Neuwoja Mehiläishoidossa 1895, s. 10-12. 

3 Mehiläismuseo. Mehiläinen 8/1916. 
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Erslev-kehäisiä.1 Tämä pesätyyppi oli 1870-luvulla usean tanskalaisen 
mehiläishoitajan kehittämä, ja siinä oli ns. matalanormaalit 222 x 366 
millimetrin kehät. Pesä oli siirtynyt Juutinrauman yli Ruotsiin, missä 
siitä tuli pitkäksi ajaksi yleispesä. Vuonna 1898 muutettiin siellä ns. 
Erslev-pesään yhteiskunnan talvehtimisen varmistamiseksi korkeammat 
278 x 366 mm:n kehät ansioituneen mehiläishoitaja ja -kirjailija, kihla
kunnantuomari Ivar Wieslanderin ehdotuksesta. Ruotsin Yleinen Mehi
läishoitajayhdistys, Sveriges Allmänna Biodlareförening vahvisti tämän 
Wieslanderin kehän normaalikehäksi, ja se tuli yleiseen käyttöön. Pesää 
alettiin kutsua Wieslander-pesäksi.2 Tämä pesä tuli käyttöön myös Suo
messa. 

Ensimmäinen maininta allaspesästä Forseliuksen lehdessä oli jo 
1897. Tuolloin ei vielä ruotsin "trågkupan" käännös ollut saanut vakiin
tunutta suomen muotoa, vaan puhuttiin kaukalopesästä. Myös Laurilan 
kursseilla kesällä 1902 oli opetuskäytössä Erslev-pesät. Niitä valmistettiin 
myyntiin Turun lääninvankilassa. Lisätietojen hankkimiseksi kirjoittaja 
suositteli Ruotsissa tuolloin maineessa olleen Hj. Stålhammarin mehi
läiskirjaa, jossa jo sen ilmestymisvuonna 1889 oli esiteltynä amerikkalai
sen Langstrothin ja Heddonin latomapesät.3 

Alfred Mäkinen toi opintomatkaltaan Saksasta ns. Gerstung-pe
sän. Rakenteeltaan se oli allaspesä, mutta kehäkokonsa (400 x 250 mm) 
puolesta se erosi olennaisesti Ruotsin malleista. Saksalainen mehiläistut
kija Ferdinand Gerstung oli etsinyt pitkäaikaisissa kokeissa mehiläisyh
teiskunnalle sopivaa sikiökehän muotoa. Tutkiessaan ampiaisten, mehi
läisten ja eräiden muiden pistiäisten emojen munintajärjestystä ja sikiö
alan kehitystä hän oli havainnut korkean kehän vastaavan parhaiden 
yhteiskunnan vaatimuksia. Gerstungin "yläkäsittelypesät", joissa oli 
korkeat kehät, saavuttivat Saksassa menestyksen.4 Mäkisen mehiläishoi
tokoulun ansiosta tämä Gerstung-kehää käyttävä pesä levisi nopeasti 
myös Suomessa. Vuoden 1922 pesätilaston mukaan kehäpesistä 75 % oli 
korkeakehäisiä Gerstung-pesiä.5

Saksalaisen esikuvan vaikutuksesta ja rakennusmateriaalin sääs
tämiseksi Mäkinen suosi aluksi kaksoispesiä. Niissä yhteisen katon alle 
voi sijoittaa kaksi yhteiskuntaa, joita erotti ohut väliseinä. Todennäköi
sesti Mickwitzien esimerkin innostamana hän suunnitteli myös amerik
kalaismallisen latomapesän, jossa Gerstungin kehä 400 x 250 mm oli 
käännetty kyljelleen. Vuosien kuluessa yhden yhteiskunnan Gerstun-

1 
2 
3 

4 

5 

Hans Erslev, tanskalainen kanttori, tunnettu mehiläishoitaja ja -kirjailija. 
Lundgren-Notini 1943, s. 383 ja 387. Ljungström J. Alb. 1913, s. 78-79. 
Koska ja kuinka mehiläishoitoa alettava. Siipikarjanhoito-Lehti 8/1897; 
kysymyksiä ja vastauksia. Siipikarjanhoito-Lehti 11/1901 ja 1/1903. Stål
hammar 1889, s. 12-17. 
Jacoby 1964, s. 131, 134 ja 279-282. Gerstung Die Bienenwohnung 1921, s. 
70-73.
Tuomanen 1952, s. 9. 
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pesä tuli suosituimmaksi. Mehiläishoitajien ensimmäisessä yleisessä ko
kouksessa Hämeenlinnassa 1913 keskusteltaessa pesämallista ja kehästä 
todettiin korkeakehäinen Gerstung-pesä parhaaksi ja se hyväksyttiin 
yksimielisesti yleispesäksi. Pesää kutsuttiin myös Mäkisen pesäksi.1 

Tanskassa mehiläiskursseille kesällä 1901 oli osallistunut pastori 
Mäkisen lisäksi neljä muuta hoitajaa Suomesta. Seuraavina vuosina 
heidän toiminnassaan painottuivat tanskalaiset näkemykset pesä
kysymyksissä. Forseliuksen Laurilan tilan pehtori Aug. Juslin Tanskassa 
kurssin käyneenä oli kovin mieltynyt tanskalaiseen hoitotapaan ja suo
sitteli 1905 neliökehää 330 x 330 mm parhaana Suomeen.2 Viittä vuotta 
myöhemmin hän Uudenmaan mehiläishoitajien kokouksessa vielä puo
lusti neliökehää, mutta se oli pienentynyt jo 300 x 300 millimetrin suu
ruiseksi.3 Espooseen maanviljelijäksi asetuttuaan Juslin jatkoi pesäko
keilujaan ja mukaillen Erslevin ja Wieslanderin kehiä otti käyttöön ke
hämitan 260 x 345 mm. Tämä pesämalli tunnettiin Espoon pesänä.4 

Myöskään Gerstung-pesä sellaisenaan ei kelvannut kaikille, vaan 
siitä kehiteltiin useita muunnoksia. Ikaalisten kappalainen pastori Julius 
Vuorio sommitteli jo 1902 Gerstungin mallista omansa. Sikiö-osastossa 
oli 15 kehää, joiden mitat olivat 330 x 250 mm. Hunajalaatikossa oli 
puolikehät 160 x 250 mm. Peräkkäin sattuneina suotuisina kesinä Vuo
rio sai hyviä hunajasatuja, ja pesä Luli ympäristössä maineeseen ja ylei
seen käyttöön. Paikkakunnalla ja laajemminkin se tunnettiin "Pohjois
satakuntalaisena pesänä". Yhtä kuulu oli "Lounais-suomalainen pesä". 
Se ei eronnut paljon ns. Mäkisen pesästä. Sen kehäkoko oli 380 x 260 
mm. Näiden allaspesien lisäksi oli vielä muitakin, ja kaikille löytyi hoi
tajan perustelut parhaasta pesästä.5 Mehiläishoitajat ovat olleet näet
kautta aikojen yksityisajattelijoita.

Allaspesien rinnalle ilmestyi pian myös amerikkalainen tapulipe
sä (nyk. latomapesä). Se on tunnettu paremmin kehittäjänsä pastori 
Langstrothin nimellä. Insinööri Richard Mickwitz saatuaan kimmokkeen 
mehiläishoitoon opiskelutoveriltaan Aug. Erlundilta otti v. 1906 käyt
töön Langstroth-pesän. Talvea varten hän varusti sen kaksinkertaisella 
seinällä ja välitäytteellä sekä ilmanvaihdon parantamiseksi lisäsi siihen 
lakilentoaukon. Kehäkoko oli 232 x 448 mm. Pesää markkinoitiin Mick
witz-pesänä, jolla nimellä se tunnettiin kauan. Siitä tuli Finlands Biodla
reföreningen mallipesä. Richard Mickwitz pyrki kuten Erlund-veljekset 
tuottavaan ammattimaiseen mehiläishoitoon, mihin latomapesä sopi 
parhaiten. Pesään kuului sikiöosasto, puolikehäinen hunajalaatikko, 

1 Ensimmäinen Suomen mehiläishoitajien kokous. Kekri 5/1913. Tuomanen 
1948, s. 81; Tuomanen 1952, s. 10. 

2 Kehien suuruus mehiläispesissämme. Siipikarjanhoito-Lehti 4/1905. 

3 Mehiläishoitajien kokous. SKMHL 2/1910. 

4 Tuomanen 1948, s. 85 ja Tuomanen 1952, s. 10. 

5 Ilkka 1913. s. 50-52; Tuomanen 1948, s. 81-86. 
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Langstroth-pesiä Mikko Silverin kotitarhassa. R. Mickwitz kotiutti 
ko. pesätyypin Suomeen 1900-luvun alkuvuosina ja se tunnettiin 
aluksi täällä Mickwitz-pesänä. Kuva: SML. 

irtopohja ja ulkokatto. Myöhemmin Langstroth-pesissä on hunajaosas
toissa käytetty täysimittaisia kehiä ja hoidon kehittyessä sikiöosaston 
ylle on ladottu useitakin hunaja-osastoja.1 

Vuodesta 1902 alkanut keskustelu "normaaliraamista" oli laajen
tunut sitä mukaa kuin uusia pesämalleja tuli käyttöön. Standardikehään 
ja -pesään pyrittiin kustannussyistä. Pesien rakennetta kehiteltäessä oli 
hoitajan käsittelymukavuuden lisäksi huomioitava ennen kaikkea mehi
läisyhteiskunnan vaatimukset. Pesän sisätilan ja kehän suuruuden sekä 
niiden luvun määräsi yhteiskunnan sikiöala. Ns. Mäkisen pesän kannat
tajat uskoivat Gerstungin löytäneen yhteiskunnan vaatimuksia parhai
ten vastaavan kehäkoon. Vuoden 1913 suomenkielisten mehiläishoitaji
en yleinen kokous Hämeenlinnassa hyväksyikin yksimielisesti tämän 
kehän yleiskehäksi. Valintaa perusteltiin pesän laajalla levinneisyydellä. 
Myös kaupalliset suhteet Saksaan ja Itävaltaan merkitsivät. Näistä mais
ta yhteiskuntien ja hoitovälineiden kuten !inkojen tuonti puolsi yh
tenäistä kalustoa näiden kanssa. 

1 Tuomanen 1948, s. 86. Mickwitz-pesä. SKMHL 7-8/1912. 
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Keskustelua yhteisestä kehä- ja 
pesämallista kärjisti myös suo
menkielisten mehiläishoitajien 
päätös perustaa oma keskusjär
jestö ja erota ruotsinkielisten 
hallitsemasta Turku-keskei
sestä kanankasvattajien yh
teisöstä. Turun kaupungin 
eläinlääkäri L.J. Fabritius taittoi 
peistä laajoissa kirjoituksissa 
Wieslanderin ja Langstrothin 
kehien puolesta samalla vähek
syen Gerstungin kehää. Opet
taja Matti Järven kirjoitukset 
Gerstungin puolesta olivat 
yhtä kärjekkäitä. Näin kehä- ja 
pesäväittelyyn oli tullut kielira
jakin.1 Kehäriidoista huolimat
ta niin Mäkisen pesillä kuin 
Wieslanderin tai Langstrothin, 
alueen me:;ikasvuston ja hoila-

/ 
r 

• 

jan ammattipätevyyden mu- KUVA 22 
kaan, saatiin hyviä hunajasato-
ja. Kehän koosta ja muodosta 
oli tullut arvovalta- ja henkilö-

Mäkisen suunnittelema 
amerikkalainen latomapesä. 
Kuva: Lauri Tuomanen. 

kohtaisista syistä ratkaisematon ikuisuuskysymys. 
Pesäkeskustelu 1910-luvun alkuvuosina laajeni koskemaan myös 

vanhakantaista olkipesää ja sen olemisen oikeutusta kehittyneen mehi
läishoidon aikana. Hoitotason noususta huolimatta se oli näet säilyttä
nyt paikkansa mehiläistarhoissa. Keskustelun olkipesän poistamisesta 
alkeellisena ja nykyaikaan kuulumattomana avasi modernin amerikka
laisen hoitotavan esitaistelija Paul Mickwitz. Nuoruuden innolla ja eh
dottomuudella esitetyt vaatimukset olkipesien hävittämisestä vanhen
tuneina ja tautien aiheuttajina sekä siirtymisestä yksinomaan kehäpesiin 
herättivät terävän polemiikin. Vanhat, kokeneet ja arvostetut mehiläis
hoitajat puolustivat olkipesää. Se oli varsinkin aloittelijalle halpa ja 
helppo tapa aloittaa mehiläishoito. Pesää pidettiin luonnonmukaisena ja 
talvehtiminen siinä oli varma. Kasvaneesta koulutuksesta huolimatta 
yhteiskuntien lisäämistä ei juuri harrastettu jaokkeita tekemällä vaan 

1 Järvi Matti, Mietteitä mehiläispesistä. SKMHL 12/1912, 3/1913. Fabritius 
L.J., Yhteisen mehiläiskehän käytäntöönottamisen välttämättömyydestä.
SKMHL 12/1913 ja 1/1914. Järvi Matti, Yhteisen mehiläiskehän -- välttä
mättömyydestä. SKMHL 3-4/1914. Fabritius L.J., Yhteisen mehiläiskehän -
välttämättömyydestä. SKMHL 6/1914.
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parveiluttamalla. Hoitamattomat olkipesät antoivat runsaasti parvia, ja 
niillä oli kysyntää hoitoharrastuksen kasvaessa.1 

Keskustelun ja tiedon tasoa kuvaa mehiläiskonsulentti Heikki 
Järvisen toteamus asiasta: "Olkipesä kiintorakenteella on kaikkein luon
nonmukaisin. Sitä voi tottumatoinkin hoitaa. Tosin on muuan mehiläis
hoitaja joku aika sitten lausunut: Sitten minä mielelläni kuolen, kun 
näen viimeisen olkipesän Suomesta häviävän. Minä vastaan: Jumalan 
kiitos, hän ei tule sitä koskaan näkemään."2 

Paul Mickwitz oli Suomessa puoli vuosisataa aikaansa edellä. 

3 Tarvike- ja mehiläiskauppa 

Voimakkaasti kasvava mehiläishoito synnytti myös harrastajien tarpeita 
palvelevaa liiketoimintaa. Monien mehiläishoitajien pyynnöstä kauppa
neuvos Forselius järjesti ensimmäisenä uusimman hoitotavan vaatimien 
välineiden kaupan. Pääasiallisesti ne tuotiin Saksasta. V. 1901 hän jul
kaisi laajan kuvallisen ja lyhyin tekstein varustetun hinnaston, joka 
käsitti 34 eri välinettä vahapohjuksista ja erimallisista lingoista alkaen 
aurinkovahasulattimeen saakka.3 Mukana oli myös monta tarpeetonta 
kapinetta. Kysynnän kasvaessa myös oma järjestö alkoi pitää kaupan 
hoitovälineitä, samalla kun se välitti myyntiin hoitajien hunajaa.4 Turun 
Siemenkauppa aloitti kolmantena liikkeenä hoitotarvikkeiden kaupan 
Turussa. Hyvin tehtyjä pesiä oli saanut tilata aivan vuosisadan alusta 
Turun lääninvankilasta. Laurilan kursseilla olleet Tanskan mallin mu
kaiset pesät oli siellä tehty. Vuonna 1910 O.Y. Stockman oli alkanut 
Helsingissä tarjota kaikkia mehiläishoidossa tarvittavia välineitä.5 

Myös monet mehiläishoitajat harjoittivat hunajan tuoton ohessa 
pienimuotoista liiketoimintaa tuottamalla parvia ja yhteiskuntia sekä 
valmistamalla pesiä myyntiin. Kesällä 1900 Maskun kappalainen, pasto
ri Gröndahl, tunnettu mehiläishoitaja, ilmoitti myyvänsä "hienointa 
hunajaa vuoden satoa ilman mitään vesi- tai sokurilisäystä hienosti val
mistettua talvitarpeiksi, hinta 2:25 mk kilo sekä elinvoimaisia mehiläis
kuntia nuorine emoineen 25 mk ensi kesäksi."6 1910-luvun alkupuolella 
ilmaantui jo useita linkojenkin valmistajia. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Kysymys olki- tahi kehäpesästä. SKMHL 1/1912. Järvi Matti, Mietteitä 
mehiläispesistä. SKMHL 12/1912. 
Järvinen-Rantala-Vanamo 1913, s. 61-62. 
Victor Forselius Åbo. Priskurant öfver biskötsel-artiklar. D XXIV. 49. STSA. 
Suomen Siipikarjan- ja Mehiläishoitoyhdistyksen kauppa. SKMHL 7-8/1910. 
Ilmoitukset. SKMHL 3/1910. 
Ilmoitukset. Siipikarjanhoito-Lehti 8 / 1900. 
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KUVA 23 Puuseppä Iivari Kujanpää hoitamassa mehiläisiään Hämeenkyrön 
Uskelassa 1910-luvulla. Kuva: Museovirasto. 

Hoitoharrastuksen laajetessa uusien tuottavien pesien ja koulutuksen 
ansiosta yhteiskuntien kysyntä ylitti kotimaisen tarjonnan. Kun vähäi
nen tuonti Ruotsista ja Venäjältä ei myöskään riittänyt, ohjautuivat 
hankinnat Saksaan ja Itävaltaan. Suomalaisilla mehiläishoitajilla oli ollut 
kaupallisia yhteyksiä Saksan mehiläistarhoihin jo 1870-luvulla. Mm. 
kirkkoherra Åberg oli tuottanut tuolloin sieltä italialaisia emoja. Myös 
saksalaiset nummimehiläiset kävivät hyvin kaupaksi 1900-luvun alku
vuosina. Itävallasta tuotetut krainilaiset olivat suosittuja ahkeruutensa ja 
lauhkeutensa ansiosta. Kauppaneuvos Forselius käynnistäessään mehi
läiskonsulentiksi aiotun Hanna Lundellin mehiläishoitoa tuotti keväällä 
1899 Göteborgista kaksi yhteiskuntaa krainilaisia.1 

Mehiläisten tuonti oli kasvanut jo 1910-luvun alkuvuosina niin 
suureksi, että harkittiin tuontikieltoa tautivaaran vuoksi.2 

1 

2 

K.F. Hushållningssällskapets handlingar 1899, s. 167. 
Suomen Siipikarjan- ja Mehiläishoitoyhdistyksen johtokunnan anomus· se
naatille. STO AO. 408/56 1913. V A. 
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4 Satotuloksia 

Suomessa mehiläishoito oli aloitettu 1800-luvun alussa yksinomaan 
hunajan tuottamiseksi, ja se jatkui edelleen samassa tarkoituksessa vuo
sisadan lopulle saakka. Sivutuotteena harrastuksesta saatiin myös va
haa, jota ei niin suuresti arvostettu. Kun hunajasadot sitten uusimpien 
päältä käsiteltävien pesien ansiosta 1890-luvulla kasvoivat merkittävästi 
ja mehiläishoidolla alkoi olla taloudellista merkitystä, kasvoi myös yh
teiskuntien kysyntä. Mehiläisten myynti hunajan rinnalla lisäsi mehiläis
hoitajien tuloja tuntuvasti. 

Tuottavan mehiläishoidon edellytyksenä olivat hyvät käytän
nölliset pesät ja vahvat, oikeaan aikaan keräyskykyiset yhteiskunnat. 
Vuodesta 1902 alkanut tasokas koulutus antoi alan harrastajille tarvitta
vat valmiudet näiden edellytysten hyödyntämiseen ja riittävän hoito
taidon hankintaan. Tämän lisäksi mehiläishoidon tuotto oli riippuvai
nen ympäristön mesikasvustosta ja ennen kaikkea kesän säistä. 

Vuodesta 1901 alkaen oli alan lehdissä mainintoja satotuloksista. 
Usein ne olivat vastauksia "Kysymyksiä osaston" tiedusteluihin, kannat
taako mehiläishoito. Mainittuna vuonna eräs mehiläishoitaja ilmoitti 
saaneensa yhdestä pesästä 43 kg yli mehiläisten talviruoan ja myyneen
sä hunajan 3 mk kilo. V. 1903 kahden pesän omistaja oli saanut hunajaa 
120 kg ja markkinoinut sen a 2,25 mk. Vuosina 1908-1913 kerrotaan 
keskisadon olleen hoitajilla pesää kohden 50-70 kg ja hunajan hinnan 
vaihdelleen 2,25:stä 3,00 markkaan kilolta.1 Kesällä 1908 Mikko Ilkka il
moitti keskimääräiseksi tuloksi neljän viime vuoden aikana noin 45 mk 
pesää kohden. Kuitenkin on otettava huomioon, että tuona aikana oli 
sattunut pari oikein kylmää ja tuulista kesää, jolloin mehiläisten huna
jasaalis oli ollut huono. Huomioon on otettava myös, ettei Ikaalinen ole 
täysin paras paikka mehiläishoidolle. Aavat järvet vaikuttavat, että 
kesäiset tuulet ovat siellä voimakkaita.2 Ilmeisesti Ikaalisen kappalaisen 
virkatalo on ollut kohtalaisen suotuisalla paikalla Kekrin kesän 1913 
satouutisesta päätellen. - "MEHILÄISHOITO KANNATTAA. Pastori 
Wuorio Ikaalisissa sai kuluneena kesänä mehiläisyhteiskunnistaan tu
hannen (1000) kiloa hunajaa. Sitä paitsi sai hän myydä yksitoista yhdys
kuntaa, joista sai sata markkaa kustakin. Jos lasketaan hunajan hinnaksi 
2 mk 50 p kilolta (waikka siitä kilottain myydessä otetaan 3 mk), niin 
tulee edellämainitusta hunajamäärästä kaksituhatta wiisisataa markkaa. 
Kun siihen lasketaan yhteen myytyjen yhdyskuntien hinta 1 100 mark
kaa, niin on pastori Wuorio saanut wiime kesänä mehiläisistään 3 600 

1 

2 

Mehiläistarhoistamme. Siipikarjanhoito-Lehti 12/1901, 10/1903, 6/1906, 
1/1907 ja 6/1908. SKMHL 2-3/1911 ja 7 /1912. 
Mietteitä mehiläishoidosta. Siipikarjanhoito-Lehti 6/1908. 
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markkaa."1 

Kekrin uutinen ei mainitse, millä pesämäärällä pastori Wuorio 
sai kesällä 1913 1000 kg hunajaa. 1910-luvun alkuvuosien lämpiminä 
kesinä moni hoitaja saattoi hyvinkin lingota voimakkaasta yhteiskun
nasta 100 kg ja enemmänkin. Otto E. Tuomanen Sortavalan Kuok
kaniemeltä mainitsee kesällä 1912 yhden matalarakenteisen kehäpesän 
antaneen 98 kg ja seuraavana kesänä sama pesä tuotti 105 kg. Maisteri 
Sam. Salmenlinnan kirjanpidon mukaan Jokioisten pappilan tarhassa 
otettiin kesinä 1906 ja 1911-14 suorastaan ensiluokkaisia satoja. Hunajan 
tulo yhtä Wieslander-pesää kohden oli 50-70 kg. Kesällä 1911 parhaan 
pesän ennätys oli 95,8 kg.2 Useat hoitajat kertoivat saaneensa yhtä hy
vän tuloksen parhaista pesistään noina vuosina. Tasokas hoitaja, joka 
piti yhteiskunnissaan nuoret emot ja kykeni estämään parveilun, ylti 
hyvällä satoalueella tuollaisiin tuloksiin. Moni kansakoulunopettaja 
kykeni siis näin kesäloman aikana kaksinkertaistamaan vuositulonsa.3 

5 Elinkeino köyhille 

1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä Suomen tilaton väestö oli kas
vanut voimakkaasti. Sen osuus maatalousväestöstä vuosisadan vaihtees
sa oli lähes kaksi kolmasosaa. Heikoimmassa asemassa olivat loiset, 
mäkitupalaiset ja muonatorpparit. Näiden osuus tilattomista oli lähes 
puolet. Hallitsematon väestönkasvu todettiin vaikeimmaksi yhteiskun
nalliseksi ongelmaksi. Julkisessa keskustelussa pidettiin nopeasti karttu
vaa köyhälistöä yhteiskunnan pahimpana mätähaavana. 1880-90-luvuilla 
tämän viheliäisissä oloissa elävän väestöryhmän asema oli tullut vaka
vien pohdintojen kohteeksi. Tilattoman väestön lisääntyminen ja heidän 
elinehtojensa heikkeneminen nostattivat keskustelun pauperismista 
(köyhäläisyydestä). Valtion asettamat komiteat ja yksityiset työryhmät 
laativat selvityksiä ja parannusehdotuksia. Siirtolaisuus ja maan sisäinen 
muuttoliikekään eivät olleet ratkaisseet liikaväestöongelmaa. Lainsää
däntöteitse suoritetuista korjauksista huolimatta maaseudun köyhälistön 
asema säilyi keskefsenä ongelmana Suomen sisäpolitiikassa aina itsenäi
syyden alkuvuosiin saakka. 

Tilattoman väestön onneton asema vetosi myös yksityisten filan
trooppien auttamishaluun. Mehiläishoidon nousun aikana monet näki
vät siinä mahdollisuuden kehittyä merkittäväksi pieneläjien elinkeinok
si. Lähes neljännesvuosisadan aikana monet mehiläishoitajat tai alaa 

1 Mehiläishoito kannattaa. Kekri 1/1914. 

2 Sam. S. Salmenlinna 50 vuotta. Mehiläinen 3/1937. 

3 Ajatelmia aineesta. SKMHL 6/1916. 
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muuten läheisesti tuntevat ottivat asian vakavasti esille. Mehiläishoitaji
en auktoriteetti pastori Alfred Mäkinen korosti usein, että mehiläishoi
don tunnetuksi tekeminen ja hoitotapojen opettaminen sekä hoidon am
matiksi kehittäminen oli aina tarkoittanut vähävaraisen kansanosan 
taloudellisen aseman parantamista.1 

Kevättalvella 1890 nimimerkki Imker (mehiläishoitaja) avasi 
lehdistössä keskustelun mehiläishoidon soveltuvuudesta tilattomalle 
väelle tuottavaksi työalaksi. Kirjoittaja halusi kiinnittää alan mahdolli
suuksiin myös viranomaisten huomion.2 Tilattoman väen surkean ase
man kohentamista mehiläishoidon suomin mahdollisuuksin pohdittiin 
laajemminkin.3 Kirjoituksissa todettiin maamme mehiläishoidon hyvät 
edellytykset rikkaan mesikasvuston ansiosta ja vakuutettiin, miten uu
simmalla järkiperäisellä hoitotavalla päästäisiin hyviin tuloksiin. Koke
mus oli näyttänyt yhden yhteiskunnan tuottavan vuodessa sato- ja sää
oloista sekä hoitotasosta riippuen 30-80 mk. 

Mutta miten mehiläishoito saataisiin yleiseksi kansan keskuudes
sa? Työhön oli saatava ymmärtäväisten yksityisten lisäksi talous-, 
maanviljelys- ja maamiesseurat. Oli hankittava mehiläishoitoon perehty
neitä henkilöitä kiertäviksi neuvojiksi. Katsottiin, että tehtävään sopivat 
parhaiten kansakoulunopettajat. Heidät oli saatava innostumaan asiaan 
myöntämällä stipendejä mehiläisopintoihin ja tarhan perustamiseen 
koululle. Kesäisin opettajilla oli aikaa omistautua tähän kansaa hyödyt
tävään tehtävään. 

Taloudellisten seikkojen lisäksi kirjoittaja näki mehiläisharrastuk
sessa toisenkin puolen. Mehiläishoito vaikutti nimittäin jalostavasti 
hoitajaan. Tässä hän viittasi Saksaan, missä juuri tilaton väestö hoiti 
mehiläisiä. "On havaittu, että moni, joka ennen vietti joutohetkensä 
olutkapakassa ja muussa turmeluksessa, on mehiläishoitoon ryhtyes
sään muuttunut säännölliseksi mieheksi. Mitä oma turve ja oma tupa 
on tilalliselle, sitä on mehiläishoito tilattomalle." 

Toivomukset kansakoulunopettajien saamisesta mehiläishoidon 
levittämistyöhön eivät olleetkaan turhia. Säännöllisen mehiläishoito-
opetuksen alettua opettajia osallistui lukuisasti kursseille ja heistä kehit
tyi pian oivallisia kouluttajia. Opettajat pitivät eri puolilla maata tasok
kaita kursseja ja avustivat kirjoituksillaan mehiläislehteä. Opettaja Matti 
Järvi Urjalasta oli kahden vuosikymmenen ajan keskeinen järjestömies 
ja kouluttaja sekä tuottelias mehiläiskirjailija. Opettaja Juhani Pankko 
Vihdistä omisti v. 1912 ilmestyneen työnsä Mehiläishoidosta sydämen 
lämmöllä Suomen "pikkueläjille" (pienviljelijöille). Kirjan alku- ja loppu
lauseessa Pankko Tanskan esimerkkiin viitaten korostaa mehiläishoidon 

1 

2 
3 

A. Mäkinen, Mehiläispesä. Siipikarjanhoito-Lehti 12/1904. Mehiläishoidon
ääriviivoja. Uusi Aura 136 A/1913.
Ännu en beaktansvärd förvärfskälla. Finland 53/1890. 
Mätähaavan parantamiseksi. Suomi 20/1890. 
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merkitystä taloudellisesti hyvin tuottavana työnä. Kesän 1911 mehiläis
ten tuoton hän mainitsee antaneen hänelle 164 prosentin koron sijoitta
malleen pääomalle. 

Ote arvostetun mehiläishoitajan ja myöhemmin myös mehiläis
kirjailijana tunnetun maisteri Lauri Edv. Tuomasen Pankon kirjasta 
antamasta lausunnosta luonnehtii hyvin mehiläishoidon nousukauden 
käsityksiä alan taloudellisista mahdollisuuksista ja sopivuudesta köyhän 
väen tulolähteeksi. "Monissa piireissä on ryhdytty tositeolla pohtimaan 
vähempituloisten ja etenkin pienviljelijäin taloudellista kysymystä. Hy
vin polttavaksi tämä kysymys on tullut myös mehiläismiesten keskuu
dessa. Tähän asti saavutettujen kokemusten nojalla on tultu näet siihen 
tulokseen, että mehiläishoito maassamme menestyy hyvin ja vieläpä 
kannattaa eikä vain kannata, vaan antaa lisäksi sievoisia tuloja. Siksipä 
useat mehiläishoitajistamme ovat uhranneet kallista aikaansa ja varojan
sa saadakseen mehiläishoidon leviämään sivuelinkeinona mitä laajim
piin kerroksiin kansamme keskuudessa. Tätä varten ovat useat antaneet 
valtion, yhdistysten ja seurojen avustamina mehiläishoitokursseja, käy
neet tutkimusmatkoilla, puhuneet ja kirjoittaneet paljon. Vähään aikaan 
on jo ilmestynyt useampia teoksia tältä alalta. Kaikki nämä ovat vaati
neet suurta uhrautuvaisuutta. Mutta työ on kallis, jalo, tarkoitus hyvä, 
epäitsekäs. Näinollen eivät vaivat merkitse mitään, kun on kyseessä 
uhrautuva rakkaus kansalaistensa onneksi ja siunaukseksi."1 

Mutta miten täysin varaton aloittaisi mehiläishoidon, kun yhteis
kunta olkipesässä maksoi 1910-luvun alkuvuosina 25-45 markkaa? -
Puutarhuri Kaarlo Vanamo käytännön miehenä pohdiskeli asiaa ja esitti 
ratkaisuksi Ruotsin mallia. "Siellä on tapana yhdistyksillä arpoa mehi
läispesiä. Joka vuosi jaetaan arvan mukaan yksi tai useampia parvia 
varattomille mehiläishoitoa osaaville jäsenille ilmaiseksi ehdolla, että 
saaja seuraavana kesänä luovuttaa yhdistykselle esiparvcn maksutta. Jos 
arvottu yhteiskunta talvella kuolee eikä hoitajan huolimattomuus ole 
siihen ollut syynä, ei hänen tarvitse mitään korvausta yhdistykselle 
suorittaa. Mutta jos ilmeinen huolimattomuus on ollut kuoleman aihe
uttaja, on yhdistykselle suoritettava siitä se hinta, mikä yhteiskunnalle 
arvottaessa määrättiin. Tällä tavalla on ollut Ruotsissa erittäin laajakan
toiset seuraukset mehiläishoidon levenemisen edistämiseksi varatto
mampain keskuudessa."2 Vanamon ehdottama Ruotsin malli muistutti 
täysin Erik Julinin menettelyä seitsemän vuosikymmentä aikaisemmin 
Turussa. Ruotsin esimerkki ei näytä suuremmin innostaneen, koska siitä 
ei tapaa enempää mainintoja. Turun vanhoillisten taholta Vanamon 
ehdotus joutui ivan kohteeksi.3 

Monet harrastajat olivat innostuneet mehiläishoidon menestymi-

1 Pankko 1913, s. 3-6 ja 101. 

2 Vanamo, Millä tavoin mehiläishoito? SKMHL 9/1912. 

3 Joku sana Hämeenlinnan kokouksen johdosta. SKMHL 4/1913. 
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sestä vuosisadan alun edullisina kesinä. Tulokset olivat olleet yllättävän 
hyviä. Uskottiin, että mehiläishoidosta oli kehittymässä tuottava si
vuelinkeino, joillekin jopa varsinainen työ. Miksi toiveissa kuitenkin 
petyttiin? 

Harrastuksen alkupääoma, vaikkakin pieni, oli täysin varattomil
le jo liian korkea kynnys hoidon aloittamiseen. Ellei naapurina ollut 
mehiläishoitajaa, joka olisi antanut alkuopin, oli hakeuduttava kauem
maksi koulutukseen. Mehiläishoito ei luonnistanut edes kaikilla alkuun 
päässeilläkään. Jotkut olivat allergisia mehiläismyrkylle tai eivät muu
toin sopineet hoitajiksi. Harrastus menestyäkseen vaatii hoitajaltaan 
kätevyyttä, rauhallista luonnetta, tiukkaa kurinalaista asennoitumista 
hoidettavien vaatimusten mukaan ja luonnon ymmärtämistä. Mehi
läisyhteiskuntien hoito on monisyistä, vivahteikkaampaa kuin nauta- ja 
siipikarjan tai hevosten hoito. 

Useilla huipputuloksiin yltäneillä oli vankka koulutuspohja. 
Joukossa oli teologian tohtoreita, paljon seurakuntapappeja, insinöörejä 
ja muita akateemisen tutkinnon suorittaneita. Kansakoulunopettajien 
ammattiryhmä oli suurin kouluja käyneistä. Mehiläishoitajina menestyi
vät myös monet älykkäät, luontaisia taipumuksia alalle omanneet kou
luja käymättömät kansanmiehet. 

6 Harrastuksesta elinkeinoksi 

Lähes sadan vuoden puuhastelu mehiläishoidon kehittämisessä maata
louden sivuelinkeinoksi ei ollut johtanut vielä 1880-1890-luvulla vakuut
tavaan tulokseen. Hoitotaso ja -kalusto eivät olleet luoneet siihen edelly
tyksiä. Alueellisesta leviämisestä huolimatta mehiläishoito oli pysynyt 
vähäisenä sivuharrastuksena. Vanhalla mehiläisalueella Turun ympäris
töpitäjissä pesien luku tarhoissa vaihteli kahdesta viiteen ja hoitoa har
rastivat pääasiallisesti pieneläjät. Joitakin poikkeuksia kuitenkin löytyi. 
Puutarhuri Gauffin mainitsee Kaarinasta maanviljelijä Johan Ekroosin, 
jonka tarhassa oli 30 olkipesää. Niiden tuotolla hän hankki keskimäärin 
300-400 markan vuositulon.1 Kiskon nimismies mainitsee alueensa me
hiläishoidon kuvauksessa kansakoulunopettaja Frans Lundgrenilla ol
leen tarhassaan keskimäärin 20 pesää. Lundgren oli käynyt kaksiviik
koisen kurssin kirkkoherra Åbergin luona ja hoiti mehiläisiään puisissa
kehäpesissä.2 

Vuosisadan taitteessa käyttöön tulleet allas- ja latomapesät sekä 

1 0. R. Gauffinin kirje 28.2.1887. D XXIV. 35. STSA.

2 Em. Aspelinin tiedustelu v. 1893, Kisko. 81. MV:KTKKA. Frans Lundgren. 
Mehiläinen 11/1918. 
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tutustuminen niiden vaatimaan hoitotapaan avasivat maamme mehiläis
hoidon kehittymiselle aivan uudet mahdollisuudet. Niistä antaa ku
vauksen Siipikarjan yhdistyksen konsulentin pastori Gröndahlin vuoden 
1904 toimintakertomus: "-- etevimmät niistä, jotka matkoillamme ta
pasimme, olivat insinöörit August ja Hjalmar Erlund Marttilassa. He 
ovat uuden ajanjakson alkajia meidän mehiläishoitajiemme joukossa. 
Koko nuoruudensa innolla ja lämmöllä ovat nämä herrat ehtineet kau
emmaksi kuin kukaan muu mehiläishoidon alalla. Mutta ei olekaan 
kysymys mehiläishoidosta ahtaassa vaan laajassa muodossa: koko Mart
tilan pitäjä on herrain Erlundin mehiläistarhana. Kesällä 1903 saivat he 
700 kiloa hunajaa, joka a 3 mk kilosta vastaa 2 100 markan pääomaa. 
Kaikki mikä ulkomailla - erittäin Amerikassa - mehiläishoitoammatissa 
on tunnettua, on herroilla Erlundilla toteutettuna, jotka omaten nyky
ajan perusteellisimmat tiedot mehiläishoidossa, järkähtömättömästi 
uskovat mehiläishoidon valoisaan tulevaisuuteen meillä täällä koleassa 
pohjolassakin, kun on kysymys sen harjoittamisesta ei ainoastaan ah
taassa vaan laajassakin muodossa niinkuin Amerikassa. Kohdatessam
me insinööri Erlundin hänen kodissaan, jonne olimme saaneet kutsun, 
emme voineet, vanhanaikaiselta näkökannalta asiaa katsellessamme, 
olla lausumatta hänelle Tuomaan-epäilystämme mehiläishoidon tulevai
suudesta meic.län maassanune laajaperäisesti harjoitettuna. Mutta kunni
oituksella ja ihmettelyllä me kuuntelimme herra Erlundin tulevaisuuden 
suunnitelmia hänelle rakkaiksi käyneistä mehiläisistä!"1 

Mehiläishoidon mahdollisuutta elinkeinona kokeilivat vuosisa
dan alussa myös Mickwitzin veljekset. Vanhempi heistä, insinööri 
Richard Mickwitz, aloitti v. 1903 mehiläishoidon opiskelutoverinsa 
August Erlundin innostamana Wieslander-kehäisissä pesissä. August ja 
Hjalmar Erlund olivat maamme ensimmäisiä tunnettuja suurmehiläis
hoidon yrittäjiä. Myös Mickwitzeillä kangasteli alusta alkaen mielessä 
ammattimainen mehiläishoito. 

Luettuaan aluksi vain pohjoismaista ja saksalaista mehiläiskirjal
lisuutta Richard Mickwitz tilasi, kenties August Erlundin aloitteesta, 
amerikkalaisia ammattilehtiä. Ne antoivat innostavan kuvan mehiläis
hoidon suurenmoisesta kehityksestä Atlantin toisella puolella. Mickwitz 
oli vakuuttunut samanlaisista mahdollisuuksista Suomessa. "Minusta 
tuntui niin selvältä, että meidän on opittava amerikkalaisten mehiläis
hoidosta, etten ainoastaan siirtynyt käyttämään Amerikassa eniten käy
tettyä Langstroth-pesää, vaan annoin tukeni nuoremman veljeni Paulin 
aikomukselle matkustaa Amerikkaan opiskelemaan ammattimaista 
mehiläishoitoa. "2 

Vuonna 1906 Mickwitz siirtyi Langstroth-kehien käyttöön ja 

1 Konsulentti Gröndahlin kertomus vuodelta 1904. Siipikarjanhoito-Lehti 
1/1905. 

2 Vanhan mehiläishoitajan mietteitä. Mehiläistalous 10-11/1957. 
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suunnitteli näille kehille oman pesämallin, jossa oli kiinteä lämpöeristys 
joka osastossa. Rautateiden palveluksessa ollessaan hän joutui usein 
vaihtamaan työpaikkaansa ja samoin tarhojaan. Monet muutot pakotti
vat hänet suunnittelemaan pesiä siirtohoitoa varten. Jatkuvan kehittelyn 
tuloksena tästä Mickwitz-pesästä muotoutui nykyisin meillä käytössä 
oleva ns. Langstroth-pesä. Insinööri Mickwitz oli heti alusta lähtien va
kuuttunut tämän pesätyypin soveltuvuudesta ammattimaiseen mehiläis
hoitoon. 

Paul Mickwitz, oltuaan kaksi vuotta USA:ssa ja Kanadassa muu
tamien suurimpien mehiläishoitajien luona opissa, palasi täysin vakuut
tuneena amerikkalaisten hoitomenetelmien soveltumisesta myös Suo
meen. Näkemyksensä amerikkalaisesta hoitotavasta hän esitti henkilö
kohtaisen kirjeenvaihdon, lehtiartikkeleiden ja kirjasten välityksellä. 
Paul Mickwitzin tarha sijaitsi Åminnen kartanossa Salon lähellä. Suu
rimmillaan siinä oli 53 talvehtivaa yhteiskuntaa, kaikki Langstroth-pe
sissä.1 

Tarhoissaan Mickwitzit toteuttivat aitoamerikkalaisen hoitotavan 
ja tahdin. Tunnuksena oli "Time is money". Yhteiskuntia lisättiin vain 
jaokkeita tekemällä, ja ne pidettiin vahvoina nuorilla emoilla. Syksyisin 
mehiläisten syöttö järjestettiin joukkosyöttönä: tarhassa oli suuri saavi 
sokerilientä. Käytössä oli vain yksi pesätyyppi. Siirtohoitoa harrastettiin 
mm. kanervakankaille. Vaatimattomasta Pasilan alusta mehiläistarha
kasvoi ja laajeni. Vuonna 1915 Richard Mickwitz joutui ottamaan hoi
toonsa edellisenä vuonna kuolleen Paul-veljen mehiläiset. Tällöin hänel
lä oli yhteiskuntia kaikkiaan 83.

Mehiläishoidon nousun kuumimpina vuosina suurhoidon mah
dollisuuksiin uskoi myös pienkarjan hoidosta innostunut suurliikemies, 
maanviljelysneuvos Hjalmar G. Paloheimo. Hän aloitti vuoden 1910 
tienoilla Lopella Kormun kartanossa suurhoitoon tähtäävän mehiläishoi
don Hämeen läänin maanviljelyss�uran puutarhurin mehiläishoidon
neuvoja J.K. Wuorion innostamana. Kormun kartanon puiston mehiläis
tarhaan ennätettiin hankkia 80 yhteiskuntaa pohjoismaisia mehiläisiä, 
jotka sijoitettiin "Lounais-suomalaisiin pesiin". Tarkoitus oli kasvattaa 
yritys 300 yhteiskuntaa käsittäväksi. Hanke ei kuitenkaan onnistunut 
Wuorion eikä hänen seuraajansa Mikko Ilkan aikana. Tuli tauteja ja 
muita vastuksia. Kun mehiläiset olivat jo melkein loppumaisillaan, ne 
siirrettiin Santamäen kartanon puutarhaan. Siellä niitä hoitivat pienkar
jan harjoittelulaitoksen oppilaat. Suurhoidon suunnitelmista luovuttiin.2

Niin Mickwitzien kuin Paloheimonkin suurhoidon lopetti nose
masairaus. 

1 Richard Mickwitz. Mehiläistalous 8-9/1955 ja 10-11/1957. 

2 Käynti Santamäen mehiläistarhassa. Mehiläinen 5/1923. 
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7 Vastoinkäymisiä ja taantuminen 

Suomen mehiläishoito oli lähtenyt voimakkaaseen nousuun 1900-luvun 
alkuvuosina. Kesästä 1902 alkaen lukuisat ensiluokkaiset kurssit olivat 
nostaneet hoidon tasoa. Uudet päältä käsiteltävät hoitoa ratkaisevasti 
helpottaneet kehäpesät ja samaan aikaan sattuneet suotuisat kesät olivat 
moninkertaistaneet hunajasadot. Mehiläishoidosta näytti siis kehittyvän 
merkittävä ansiotulo maaseudun pieneläjille, ja innostuneiden hoitajien 
määrä kasvoi. Kotimainen yhteiskuntien tuotanto ei enää kyennyt tyy
dyttämään kasvavaa kysyntää, ja niin turvauduttiin mehiläisten tuontiin 
Ruotsista ja varsinkin Saksasta ja Itävallasta. Erityisen haluttuja olivat 
krainilaiset mehiläiset lauhkeutensa ja ahkeruutensa ansiosta. Elettiin 

· voimakkaan kasvun aikaa, eivätkä monetkaan hoitajat osanneet aavistaa
tuontimehiläisten mukana tulevia vitsauksia. Varoituksen ääniäkään ei
puuttunut. Jo vuoden 1910 alussa piti Paul Mickwitz, Uudenmaan lää
nin mehiläisyhdistyksen kahdessa kokouksessa esitelmän tuontiin liitty
västä tautivaarasta. Esitelmät kohdistuivat varsinaisesti sikiömädän
kuvaukseen, sen torjuntaan ja hoitoon. Tautien torjunnassa hän piti
välttämättömänä olkipesien hylkäämistä ja siirtymistä irtorakenteisiin
kehäpesiin. Vanhojen vielä yleisesti käytössä olevien olkipesien pidossa
hän näki suuren vaaran. Mickwitz esitti myös toivomuksen, että mehi
läistautien leviämistä voitaisiin estää lainsäädännöllä myöntämällä tar
kastajille oikeus epäiltävissä tapauksissa tutkia pesät.1 

Jo keväällä 1912 tarhoissa oli alkanut ilmetä tavallista enemmän
tautitapauksia. Mehiläishoitajien aloitteesta tehtiinkin senaatille saman
vuoden lopulla anomus mehiläisten maahantuonnin ja mehiläishoidon
saattamisesta tarkastuksen alaiseksi. Anomuksen perusteluissa todettiin
"ulkoatuoduissa mehiläisissä aivan yleisesti tavatun tarttuvia tauteja,
sikiömätää, vahakoita ja syöpäläisiä". Maanviljelyshallituksen pyytämäs
sä lausunnossa valtion pomologi B.W. Heikel myönsi epäkohdan, mutta
epäili tehokkaan valvonnan toteuttamista. Parhaana ratkaisuna hän piti
mehiläisyhteiskuntien ja emojen tuonnin kieltoa, mutta arveli tuontikiel
lon herättävän "suurta paheksumista ja kiivasta vastustusta kokeneiden
ja tunnettujen mehiläishoitajienkin taholta. Ainakin vielä toistaiseksi
löytyy paljon sellaisia mehiläishoitajia, jotka luulevat, että ulkomaalaisil
la mehiläisillä voidaan meillä saavuttaa parempia tuloksia kuin kotimai
silla." Myöskään mehiläishoidon asettamista tarkastuksen alaiseksi Hei
kel ei kannattanut. Hänen näkemyksensä mukaan maassamme löytyy
useita sellaisia sopivia henkilöitä, joille maanviljelyshallitus tarpeen
vaatiessa voi uskoa tarkastustehtäviä.2

1 Mehiläishoitajien kokous. SKMHL 2 ja 5/1910. 

2 Suomen Siipikarjan ja Mehiläishoitoyhdistyksen johtokunnan anomus. STO 
AO. 408/56 1913. V A. 
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Keväällä ja kesällä 1914 todettiin jo poikkeavan suuria menetyk
siä mehiläistarhoissa Uudellamaalla, eteläisessä Hämeessä sekä Turun ja 
Porin läänin kaakkoisseuduilla. Kevättalvella 1914 kirjoitti helsinkiläi
nen tohtori Emil 0. Linden Kirkkonummen Masalassa sijainneen siirto
tarhansa tuhosta. Hän oli jo kesällä 1912 todennut yhden pesän kärsi
neen "kevättautia". Elokuussa hän yhdisti kuihtuneen yhteiskunnan toi
seen. Seuraavana keväänä viidestä talvehtineesta yhteiskunnasta oli 
neljä kuolleena. Hoitaja totesi syyksi ankaran vatsurin. Ainoasta eloon 
jääneestä yhteiskunnasta Linden kesän aikana teki tuontiemojen avulla 
kaksi uutta yhteiskuntaa, joihin sijoitti kuolleiden pesistä puhtaimmat 
kakut. Kaikki kolme pesää olivat syksyllä voimissaan, mutta maalis
kuussa 1914 kaikki olivat kuolleet. Naapurissa puolen kilometrin päässä 
olevan tottuneen ja harjaantuneen hoitajan neljän yhteiskunnan tarha oli 
myös kuollut. "Lähemmin tutkittaessa havaittiin mehiläisten sairasta
neen Nosema-itiöitä keskivatsassa ja peräsuolessa. Nähtävästi oltiin 
tekemisissä Nosemakulkutaudin kanssa."1 

Kevään ja kesän 1914 suurista menetyksistä huolimatta ei vielä 
oltu täysin selvillä taudin lajista ja vakavuudesta. Kokenut mehiläishoi
taja, opettaja Teuvo Harvia kommentoi väheksyen Lindenin Nosema
apis-kirjoitusta ja arveli tämän yhteiskuntien kuolleisuuden aiheutuneen 
tavallisesta "toukokuun taudista" tai taitamattomasta yhteiskuntien 
talveuttamisesta.2 Nimimerkki "Jassi A" kuvatessaan kesän 1914 Mäki
sen mehiläishoitokoulua kertoi pastorin mehiläistarhan kuten monen 
muun kärsineen edellisenä talvena suuria vaurioita tuon mehiläishoita
jille onnettoman lauhkean talven tähden. Vatsuri oli tuolloin tuhonnut 
kymmenen yhteiskuntaa Mäkisen tarhassa.3 Tuhojen syynä pidettiin 
siis tavanomaisia mehiläisten kevätvaivoja, heikkoa talveuttamista tai 
lauhaa talvea. 

Harmistuneena asiantuntemattomasta polemiikista ja yleisestä 
tietämättömyydestä sekä passiivisesta suhtautumisesta mehiläishoitoa 
uhkaavaan vaaraan tohtori Emil 0. Linden paneutui nosemataudin 
perusteelliseen selvitykseen. Vuoden 1914 lopulla ilmestyikin hänen 
laaja artikkelinsa täysi-ikäisten mehiläisten taudeista. Siinä hän selvitti 
perusteellisesti Nosema-apis-taudin luonteen, tavat ja sen torjunnan. 
Työssään Linden oli käyttänyt lähdemateriaalina noseman keksijän sak
salaisen professori Enoch Zanderin ja amerikkalaisen bakteriologin E.F. 
Whiten tutkimuksia.4 

Lindenin kirjoitusten jälkeen todettiin nosemaa myös monissa 
muissa tarhoissa, mutta vasta keväällä 1915 ryhdyttiin mittavampaan 

1 Nosema apis-kulkutauti. SKMHL 4/1914. 

2 Nosema tautiako? SKMHL 5/1914. 

3 Somerniemen mehiläishoitokoulu 1914. Kekri 11/1914. 

4 Linden Emil 0., Nosema-apiksesta, vatsurista ja kevättaudista sekä jälki
lisäys. SKMHL 11-12/1914. 
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tutkimukseen. Päivälehtien ilmoituksissa kehotettiin mehiläishoitajia 
lähettämään näytteitä sairastuneista yhteiskunnista Helsingin yliopiston 
eläintieteelliseen laboratorioon, missä niitä tutkittiin prof. Enzio R. Reu
terin johdolla. Vaikka näytteitä tuli vähänlaisesti. voitiin niistä kuitenkin 
todeta sairauden levinneen pahoin koko maassa. 

Seuraavana vuonna muutamien asiaan innostuneiden mehiläis
miesten aloitteesta päätettiin suorittaa laajempi selvitys taudin levinnei
syydestä maanviljelyshallituksen ja Maamiespankin rahoittamana. Varo
jen niukkuuden vuoksi tutkimus rajoitettiin läntiseen Uuteenmaahan, 
eteläiseen Hämeeseen ja Turun ja Porin läänin kaakkoisiin seutuihin. 
Maisteri Sam. Salmenlinna tutki tarhoja lounaisen Hämeen ja koillisen 
Varsinais-Suomen 18 pitäjässä. Insinööri Richard Mickwitz kiersi tarhat 
I Ielsingin, Espoon, Kirkkonummen ja osin Angelniemen ja Halikon 
pitäjissä. Tutkimukset suoritettiin kesän 1916 toukokuusta elokuun 
puoleenväliin. Kaikkiaan tarkastettiin 327 tarhassa yhteensä 1 663 yh
teiskuntaa. 

Mickwitzin ja Salmenlinnan tutkimus selvitteli syksyllä 1915 
talveutettujen yhteiskuntien tilannetta seuraavana keväänä ja kesänä. 
Salmenlinna totesi, ettei hänen tarkastusalueellaan ollut yhtään pitäjää 
vapaana nosemasta. Terveitä tarhoja tosin löytyi syrjäkulmilta ja metsä
taipaleiden takaa paikoista, joihin ei ollut tuotu hiljan uusia mehiläisiä. 
Tiheintä tautialuetta oli eteläinen Uusimaa, varsinkin Helsingin ympä
ristö. Yhteiskuntien kuolleisuus oli keskimäärin 33-35 prosenttia. Oli 
alueita, joissa nosema oli korjannut kokonaisia tarhoja jo kahtena edel
lisenä vuotena. Lähetettyjen näytteiden perusteella voitiin tautitapauk
sia todeta myös Oulun tienoilla, Keski-Suomessa ja Sortavalassa. 

Suureen kuolleisuuteen keväällä 1916 nosema ei ollut yksin 
syypää. Syksyllä 1915 mehiläissokerin hinta oli noussut ja sen saannissa 
oli esiintynyt jo vaikeuksia. Kun lisäksi jo lokakuussa alkanut kova talvi 
venyi pitkäksi ja keväällä säät kävivät mehiläisille epäsuotuisiksi, ruoan 
kulutus oli arvioitua suurempi ja monet yhteiskunnat kuolivat näl
kään.1 

Ruokintasokerin puute lamautti seuraavinakin vuosina mehi
läishoitoa. Liiton hallituksen aktiivisesta toiminnasta huolimatta elintar
vikeviranomaisten syysruokintaan myöntämät sokerimäärät olivat niuk
koja yleisen elintarvikepulan vuoksi. Syksyllä 1917 saatiin yhteiskuntaa 
kohden 2,5 kg sokeria ja seuraavana syksynä vain kilo. Sokerinhankin
nasta muodostui erittäin monimutkainen prosessi tilauskaavakkeineen, 
yhteistilauksineen ja valvovine viranomaisineen. Toimitusvaikeuksia 
lisäsi myös yhteiskunnallisesti levoton aika. Vaikka sokerin hankinta oli 
aloitettu hyvissä ajoin ja sitä hoiti keskitetysti liiton konsulentti Sam. 

1 Salmenlinna S., Nosemaa tutkimassa. Mehiläinen 12/1916 ja 1/1917. 
Mickwitz R., Några resultat av nosemastudier sommaren 1916. Med
delanden från Finlands Biodlarförening 1917. 
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Salmenlinna, sokerilähetykset olivat kuitenkin aina myöhässä. Talven 
yli eläneille yhteiskunnille oli todennäköisesti jäänyt sikiöosastoon riit
tävästi linkoamatonta hunajaa, jolla ne säilyivät hengissä. Nykyiseen 
mehiläisten syysruokintaan verrattuna, yhteiskuntaa kohden 10-20 kiloa 
sokeria, mehiläishoitajien saama määrä tuntuu mitättömän pieneltä. 
Kun se saapui aina myöhästyneenä, normaalin ruokinta-ajan jälkeen, 
koko sokeripuuhan hyöty oli mehiläisten kannalta kyseenalaista.1 

Samanaikaiset mehiläishoitoa kohdanneet vastoinkäymiset hui
pentuivat yhteiskunnallisesti levottomaan vuoden 1917 ja sitä seuran
neen sisällissodan aikaan. Suuret menetykset ja vaikea aika leikkasivat 
mehiläisentusiastien siivet ja romahduttivat uskon harrastuksen kehitty
miseen merkittäväksi elinkeinoksi. Näkyvimmin suurhoitoa toteutta
neen ja mainostaneen insinööri R. Mickwitzin kaikki tarhat olivat tu
houtuneet. Maanviljelysneuvos Paloheimon suurisuuntainen tarhaus 
tyrehtyi alkuunsa, ja kirkkoherra Alfred Mäkisen mehiläishoitokoulukin 
lopetti toimintansa. 

1 Mehiläissokeri. Mehiläinen 1917-1919. 
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JALKILAUSE 

Mehiläishoito on Suomessa verrattain myöhäinen tulokas. Kaksi vuosi
sataa sitten Turun akatemian puutarhaan lääkekasveja pölyttämään 
tuoduista mehiläisistä se vasta alkoi. Kun Suomen Talousseura otti 
kamarineuvos Winterin aloitteesta mehiläishoidon ohjelmaansa kehit
tääkseen siitä maataloudelle tuottavan sivuelinkeinon, alkoi harrastus 
levitä Turkua laajemmalle. Kolmen vuosikymmenen aikana varsinaisesti 
säätyläiset hoitivat mehiläisiä kartanoissaan ja virkataloissaan. Mehiläis
hoidon edistäminen katsottiin isänmaalliseksi velvollisuudeksi, kuten 
Wuorentaan kartanon Armfelt totesi kirjeessään Winterille, Suomen 
mehiläishoidon perustan laskijalle. 

Turkulainen apteekkari ja suurliikemies Erik Julin uskoi mehi
läishoidon kehittymismahdollisuuksiin ja ryhtyi 1830-40-luvulla suu
risuuntaiseen yritykseen saattaakseen siihenastisen pääasiallisesti sääty
läisten harrastaman mehiläishoidon talonpoikien ja maaseudun pienelä
jien työksi. Hänen tuellaan puutarhuri Anders Lindgren kirjoitti ensim
mäisen suomenkielisen mehiläiskirjan. Omaperäistä osuustoimintaa 
harrastaen Julin hankki ja jakoi Turun ympäristöpitäjiin vuosittain kas
vavan määrän yhteiskuntia ja Lindgrenin hoito-opasta sekä mesikasvien 
siemeniä. Mehiläisiä saaneiden luona kiersivät Julinin palkkaamat puu
tarhurit neuvomassa ja valvomassa uusia yrittäjiä. Erik Julin teki kaiken 
tämän puhtaasti filantrooppisesta harrastuksesta, sillä hän ei ollut mehi
läishoitaja. Noin kymmenen vuoden kärsivällisyyttä kysyneen mehiläis
hoitoharrastuksensa jälkeen Julin pettyi tuloksiin ja lopetti. 

Toimintansa aktiivisen alkuvaiheen jälkeen Talousseura oli kes
kittänyt huvenneet voimavaransa tuloksia tuottaneiden perunan viljelyn 
ja pellavan kasvatuksen sekä terveydenhoidon edistämiseen. Mehiläis
hoito oli jäänyt seuran toiminnan periferiaan ellei tyystin unohtunut. 
Vuonna 1853 seuran sihteeri Lars Arnell antoi maan mehiläishoidon 
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tilasta ja mahdollisuuksista masentavan lausunnon. Kolmea vuotta 
myöhemmin seuran senaatille antamassa laajassa lausunnossa maan 
talouselämästä ja sen sivuelinkeinojen kehittämisestä ei ollut sanaakaan 
mehiläisistä. Erik Julin oli ollut keskeisenä henkilönä lausuntoa laati
massa. Usko mehiläishoitoon ja sen kehittymiseen näytti siis sammu
neen. 

Samaan aikaan kun Talousseurassa oli menetetty usko Suomen 
mehiläishoidon mahdollisuuksiin, kiiri Saksasta viestejä uudesta kään
teentekevästä tavasta hoitaa mehiläisiä ja lauhkeista, hyvin hunajaa 
keräävistä italialaisista mehiläisistä. Tietoja tuli suoraan Saksasta ja 
myös Ruotsin kautta. Jo kesällä 1860 oli helsinkiläinen insinööri Lekve 
vieraillut Saksassa tutustumassa mehiläishoidon uusiin virtauksiin. 
Samasta kesästä alkaen ilmestyi Suomen sanomalehdissä laajoja kat
sauksia "uudentapasesta mehiläishoidosta". Monissa Etelä-Suomen kar
tanoissa oli jo ryhdytty omatoimisesti toteuttamaan "uudentapasta" 
Dzierzonin kehittämää hoitotapaa irtorakenteisissa pesissä. 

Useiden Talousseuran arvovaltaisten jäsenten painostuksesta 
seuran hallituksen oli pakko ottaa jälleen mehiläishoito ohjelmaansa. Se 
olikin tärkeää, koska Talousseuran hallitus oli saavuttanut valtion hal
linnossa eräänlaisen puolivirallisen laitoksen aseman taloudellisten 
asioiden valmistelijana ja lausuntojen antajana senaatille. Talousseuran 
hallituksen esityksestä Kemiön kappalainen Åberg saikin sitten valtion 
apurahan opintomatkaan Saksaan sekä vuosittain määrärahat kurssien 
pitoon 1860-70-luvulla. 

Åbergin antama koulutus tavoitti verrattain suppean määrän 
mehiläishoitajia ja alasta kiinnostuneita. Vuosisadan loppuun saavutta
essa mehiläishoito oli tosin Lounais-Suomessa hiljalleen lisääntynyt, 
mutta hoitotaso ei ollut sanottavasti kohentunut. Irtorakenteisia puisia 
Dzierzon- tai Berlepsch-mallisia pesiä oli käytössä Mustialassa, von 
Julinin tehtaiden ja joidenkin säätyläisten tarhoissa, mutta rahvaan 
keskuudessa olkipesät olivat yleisiä ja mehiläisten "!ahtaus" tavallista. 

Vuosisadan taitteessa käyttöön tulleet uudet, hoitoteknisesti 
käytännölliset pesät ja samoihin aikoihin alkanut tasokas koulutus sekä 
suotuisat kesät saivat aikaan voimakkaan mehiläishoidon nousun. Kehi
tyksen valmistelijana ja monella tavalla vauhdittajana työskenteli vaivo
jaan säästämättä liiketoimiensa ohessa pienkarjan kasvatukseen paneu
tunut kauppaneuvos Victor Forselius. Mehiläishoitajien koulutuksen te
hostamiseen Forselius koetti saada mukaan myös Suomen Talous
seuran. Kauppaneuvoksen ja seuran kustannuksella lähetettiinkin hen
kilö mehiläisoppiin Ruotsiin ja Tanskaan. Hänestä haluttiin kouluttaa 
seuran palvelukseen kiertävä mehiläiskonsulentti. Forselius pani alulle 
myös mehiläishoitajien järjestäytymisen. 

Myös pastori Alfred Mäkinen oli päässyt mehiläiskursseille 
Tanskaan ja Saksaan Forseliuksen auttamana valtion apurahan turvin. 
Mäkisestä kehittyikin sitten pitkäaikainen ja lahjakas mehiläishoitajien 
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kouluttaja. Hänen mehiläishoitokoulunsa ja lukuisten muiden koulutus
tapahtumien ansiosta yhteiskuntien tuottavuus saavutti sellaisen tason, 
jota ei ole myöhemminkään ylitetty. Kansakoulunopettajien lukuisa 
mukaantulo edisti harrastuksen leviämistä. Mehiläishoitajien määrä 
1910-luvulla ylitti jo kaksi tuhatta. Alan järjestäytyminen oli kehittynyt 
hyvin. Oma keskusjärjestö koko maan kattavine paikallisyhdistyksineen 
hoiti yhteisiä asioita, ja Mehiläinen, vain mehiläishoitajien ongelmiin 
paneutuva ammattilehti, oli alkanut ilmestyä. Mehiläishoito näytti va
kiinnuttaneen sijansa yhtenä maatalouden merkittävänä sivuelinkeino
na. 

Kuitenkin tuontimehiläisten aiheuttamat taudit, ennen kaikkea 
nosema, ja samanaikaiset sotavuosien tuomat vaikeudet murskasivat 
pian haaveet mehiläishoidosta hyvin tuottavana elinkeinona. Ne eivät 
kuitenkaan kyenneet tyystin lopettamaan hoitoa. Suurista menetyksistä 
huolimatta osa tarhoista, varsinkin syrjäseuduilla, oli säilynyt, ja vaikei
den vuosien aikana luotu järjestö toimi tehokkaasti harrastuksen elvyt
täjänä. Vaikka melkoinen osa paikallisyhdistyksistä nukahti 1920-luvulla 
normaalin ajan saavuttua ja "sokerijäsenet" sulivat kaupan vapauduttua, 
tuli uusia yrittäjiä, ja mehiläishoito jatkui harrastuksena. 

Suurin toivein perustettu ja työnsä vireästi aloittanut oma kes
kusjärjestö, Suomen Mehiläishoitajain Liitto ei kuitenkaan onnistunut 
kohentamaan jatkossa talouttaan. Vakinaista henkilöstöä ei kyetty palk
kaamaan ja asioita hoidettiin vapaaehtoisin voimin ja talkoilla. Joukon 
toimintahaluisimmat etsivät tehokkaampia työmuotoja. Tyytymättö
myys yhteisten asioiden hoitoon ja taloudelliset vaikeudet pula-ajan 
alkaessa johtivat liiton lopettamiseen v. 1930. Tilalle perustettiin samana 
vuonna Suomen Mehiläishoitajat-järjestö, joka hakeutui Suomen Siipi
karjanhoitajain Liittoon alajaostona. Erimielisyyksien ja taloudellisten 
vaikeuksien syvetessä Suomen Mehiläishoitajat lakkautettiin vuonna 
1935. Tuolloin suomenkielinen mehiläishoitotoiminta siirtyi kokonaan 
Siipikarjanhoitajain Liittoon. 

Toinen maailmansota ja varsinkin omat Talvi- ja Jatkosotamme 
aiheuttivat sokeripulan, mutta samalla myös suuren innostuksen mehi
läishoitoon. Sokeripulan ansiosta maamme mehiläishoito koki uuden 
tulemisen, mikä johti jälleen tehokkaaseen järjestäytymiseen paikallisella 
tasolla ja keskusjärjestön syntyyn. Vuoden 1945 lopulla perustettiin 
Uudenmaan Mehiläishoitajain aloitteesta ja toimesta Mehiläishoitajain 
Keskusliitto (MeKeli). Siitä lähtien mehiläishoitajat ovat hoitaneet itse
näisesti asioitaan, vaikka järjestöjen nimet ovat myöhemmin vaihdel
leet.1 

1 - Siipikarjanhoitajain Liitto ja mehiläishoidon edistäminen. Siipikarja
12/1946. - KeKelin perustaminen ja mehiläishoidollinen järjestötoiminta 
ennen sitä. Mehiläistalous 8-9/1955. - Laurema 1975, s. 45. 



SUMMARY 

Bees and their products had long been known to the Finns from folk 
poetry; but not until the eighteenth century, the time of Utilitarianism, 
were the first attempts to practise apiculture made in Finland. But these 
did not succeed, because housed in the traditional 'bee log', bees were 
unable to survive our country's cold winter. In Sweden in the second 
half of the eighteenth century, bee-keepers were moving over to the 
straw hive, in which bee colonies were able to winter without difficulty. 
When the Finnish Society for the Promotion of Economic Activity 
started to import bees from there in the autumn of 1800, this was with 
the straw hive. But the raising of new, and hitherto strange, kinds of 
livestock was considered to be a matter of such difficulty in those days, 
that at first apiculture was confined to Society members. For the first 
three decades of the century, apiculture was an activity more or less 
limited to the gentry. 

The Turku chemist and philanthropist Erik Julin believed that 
bee-keeping had a potential for development, and during the 1830s and 
1840s he made an ambitious attempt to introduce bee-keeping, which 
had up till then been largely the preserve of the gentry, to the 
peasantry and poorer countryfolk, as a profitable subsidiary occupation. 
One result of his work was the first-ever Finnish-language beekeeper's 
manual. Using his somewhat eccentric co-operative methods, Julin was 
able to supply the peasantry and country folk in the area surrounding 
Turku with a substantial quantity of bee colonies and beekeeping 
manuals every year. Bee experts, paid by the chemist, went round to 
the people who had been given hives, offering advice and supervising 
the efforts of new entrepreneurs. After some ten years' work--work 
which demanded a great deal of patience--promoting bee-keeping, Erik 
Julin became disappointed by the results he had achieved, and gave up. 
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After these disappointed hopes and a decline in the interest 
shown in it, Finnish apiculture received a new stimulus in the 1860s 
from Germany. As a result of a great deal of experimentation, Johannes 
Dzierzon had developed a wooden hive with a detachable inside 
element in Silesia. The design was further improved by August von 
Berlepsch. The inventions of these German researchers were of 
epoch-making importance in the development of apiculture These 
developments made it possible to carry out servicing operations inside 
the hive, and to harvest the honey without killing the bees. Thanks to 
Dzierzon's painstaking reporting of his activities, knowledge of his new 
methods of apiculture, and of his use of the docile and industrious 
Italian bee spread rapidly throughout Europe. From 1860 on, the 
innovations which had appeared in Germany began to be taken up in 
Finland, and many bee-keepers had already adopted the practices 
developed by Dzierzon. In the summer of 1866, Pastor Aberg, 
supported by a Government grant, made a study visit to Germany to 
familiarize himself with the "New-style apiculture". Following this trip, 
he conducted courses in bee-keeping throughout the 1860s. But the new 
methods, and the detachable-element hives were accepted only very 
gradually, and were to be found chiefly on the estates of the gentry. 
Aml Ly Lhe end of the century, although the extent of apiculture had 
clearly increased in south-western Finland, the actual methods used 
had not improved to any appreciable extent. Amongst country people, 
the straw hive was still commonly used, and the "bee-slaughter" 
method of harvesting the honey was still the norm. 

However, in the opening years of the twentieth century, Finnish 
beekeeping experienced a significant and rapid rise. The starting point 
for this was the frame hive developed in Germany and Denmark, 
which became well known in the closing years of the nineteenth 
century. This was easy to work wjth, and well suited to the needs of 
the bees. Thanks to this, honey production increased many times, in 
comparison with what had been achieved with the straw hive, or even 
with the Dzierzon and Berlepsch hives. At the same time, the 
availability of training courses of high quality increased the general 
interest in bee-keeping; which now emerged as a fully-developed and 
viable means of livelihood for ordinary country folk. 

Vocational training courses in bee-keeping were organized from 
the start of the 1890s onwards by Commercial Counsellor Victor 
Forcelius. He was responsible for sending many people to Sweden, 
Denmark and Germany to study bees. One such man who rose to 
prominence as a teacher of bee-keepers, and who had studied his 
subject in Denmark and Germany was Pastor Alfred Makinen. In 1902 a 
school of bee-keeping was started up under his directorship; the school 
offered month-long courses every summer. The school remained in 
operation until 1917, and produced hundreds of skilled bee-keepers. In 
addition to Makinen' s bee-keeping school, summer courses were also 
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organized in other parts of the country. The activity of these courses 
rose to a peak in the summer of 1914, when more than 340 trainees 
received high-quality instruction in 14 different localities. The rising 
standards of beekeeping, and the rapid spread of interest in it was also 
the result of the entry into the field of a substantial number of 
primary-school teachers, as well as of substantial Government funding 
of training courses. It was hoped that bee-keeping might provide an 
adequate means of making a living for country people who didn't 
otherwise have sufficient land to live on. 

At the beginning of the century, a combination of favourable 
summers, the new easy-to-operate hives, and the availability of effective 
training courses produced outstanding results. In the early years of the 
century's second decade, the warm summers enabled many beekeepers 
to harvest 100 kilograms of honey, or even more, from the most 
vigorous bee colonies; and the average yield at that time was from 50 to 
70 kilos. A skilled beekeeper who provided his colonies with young 
queens and knew how to prevent swarming could increase his yields to 
within this range. In this way, many schoolteachers were able to double 
their incomes during their summer holidays. The growth of beekeeping 
during the best years saw many people venture into large-scale 
operation. When Baron Berndt 0. Rehbinder founded his chicken and 
bee-farming school in the Korsnas region, his plans reflected the great 
enthusiasm of the time. By the time it was well established, there could 
be as many as 300 to 400 hives on a single farm. The Mickwitz brothers, 
who were acquainted with American largescale production and with 
the Langstroth hive, enlarged their farms still further. Around 1910, 
Agricultural Counsellor Hjalmar G. Paloheimo aimed at big-scale 
beekeeping at Loppi Kormu manor. 

But in the middle of the second decade of the century, the 
upsurge in bee-keeping received an unexpected check. This was the 
result of a combination of adverse circumstances. Encouraged by the 
success of bee-keeping, the number of people interested in it had 
rapidly grown, and there were not enough bee colonies available for 
everybody who wanted them. As a result, resort was had to importing 
bees from Germany and Austria. But these imported bees brought 
disease with them; notably nosema, which caused considerable havoc 
right across the country. 

Many large-scale bee farms, including the Mickwitz's, were 
completely ruined. At the same time, the First World War resulted in a 
sugar shortage, which made it much more difficult to feed the bees in 
winter. These difficulties were at their height in the year 1917-18, when 
unrest in Finland reached a peak with the civil war. The 
contemporaneous occurrence of all these adverse circumstances 
destroyed the dream of developing beekeeping into a viable means of 
providing people with a living. But following these heavy setbacks, 
beekeeping graducally recovered, and interest in it has continued. 
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