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Mesinduse turustamise aabitsatõed teoorias ja praktikas
Põllundus ja loomakasvatus
MTÜ Alustame Algusest Koolituskeskus, Marianne Rosenfeld
Mesindusalane õppeteekond marsruudil: Pärnumaa – Viljandimaa –
Valgamaa – Harjumaa. Arutelud bussis ning vaatluspraktika
/loengud, töötoad/ erinevates mesilates ja mesindusega tegelevates
taludes. Mesindamissvõtete uurimine, kasutatav mesindusinventar,
mesindussaaduste turustamise kogemuste jagamine, abistavad
kõrvaltegevused mesinduses
Bussis ja külastuskohtades ning ööbimiskohas
Mesilates&taludes vaatluspraktika ja kärjemajanduse töötuba
14 tundi
2 päeva
Kuni 25
Paindlik, vastavalt sõidugraafikule ja õppekavale
Paindlik, vastavalt sõidugraafikule

Teoreetiline õppus:
27.11.2021
28.11.2021
Bussis ja hotellis Bussis ja
ning
külastuskohtades
külastuskohtades
Vaatluspraktika:
27.11.2021
Ülle ja Vahur
Talimaa mesila talu
Pärnumaal

28.11.2021
Rein Männiste
tootmismesila
Sangastes,
Valgamaal

27.11.2021
Jorma Õiguse mesila
ja mesindusruumid/
kaasaegne
mesindusinventar
Mõisakülas,
Viljandimaal
28.11.2021
Mesinduekspert –
firma külastus Heiki Kruusalu
Harjumaal

27.11.2021
Mäe-Koda
Valgamaal

27.11.2021
Ülle Parek Aude talu
(FIE) Valgamaal
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Õppekava
Õppekava koostamise alus:
 Mesinik, tase 4 kutsestandard (kinnitamise otsus 24/05.06.2014)
 Täienduskoolituse standard
Õppekava eesmärk (milliseid teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi omandatakse) Koolitusega
(õppereisiga) taotletakse, et osaleja/õppija mõistab mesiniku võimalusi erinevate mesindustoodete
tootmiseks, kvaliteedi parandamiseks ja toodangu turustamiseks. Saab ülevaate mesilates
kasutatavatest töövõtetest ja mesindusinventarist. Saab praktilise nõuandeid, kuidas toimetada oma
mesilastega sügis-talvisel perioodil
2 tundi
Koolitaja
1. Koolitus ja diskussioon bussis
Mesilad ja mesilased sügis-talvisel perioodil. Ohud.
Ülo Lippa alias
Tähelepanekud. Nõuanded.
Metsamesinik
3 tundi
Koolitajad Ülle
2. Koolitus ja vaatluspraktika Mesila talus Muti külas
ja Vahur
Pärnumaal
Omalaadsed mesindamisvõtted. Kärjemajanduse töötuba.
Talimaa
Mesindussaadused ja nende turustamine
1 tund
Koolitaja
3. Vaatluspraktika Mõisakülas Jorma Õiguse mesinduse
tootmisruumides – projektitoetuste abiga soetatud
Jorma Õigus
mesindusinventar – projektidega seotud plussid ja miinused
3 tundi
Koolitaja
4. Koolitus ja vaatluspraktika Sangastes Rein Männiste
tootmisruumides – kutselise mesiniku seisukohad mesinduse
Rein Männiste
arendamisel, tootearendus, turundamine
5. Mäe-Koda külastus. Hobimesinikud, kelle juures saame uusi 1 tund
Koolitaja
ideid turustamise valdkonnas (müügikoht, söögipakkumine
Maarika Soots
jne)
6. Aude talu (Ülle Parek FIE) külastus – erinevad tooted
1 tund
Koolitaja
mesindussaadustest ja nende turustamine. Mesinduspoe
Ülle Parek
avamislugu
1 tund
Koolitaja
7. Mesindusekspert (Mardi talu ) külastus –
mesindusinventari maaletoomine ja müük. Mesiniku lugu ja
Heiki Kruusalu
alternatiivtegevused koos mesindusega
8. Koolitus ja diskussioon bussis – mesindusbränd ja selle
1 tund
Koolitaja
vajalikkus
Marianne
Rosenfeld
Õpiväljundid:
1) Hindab kuuldut ja nähtut lähtudes mesilates/külastuskohtades
kasutatavatest mesindusinventaristja mesindustehnoloogiast ning
turundamisvõtetest
2) Kaalub võimalusi kuuldu ja nähtu rakendamiseks oma mesilas,
eesmärgiga parendada ja efektiivsemaks muuta mesindamist ja
mesindussaaduste turustamist.
Õppematerjal: Vaatluspraktika, kokkuvõtted külastuskohtadest
Nõuded õpingute lõpetamiseks
 Aktiivne osalemine bussi loengutel ja külastuskohtades
Väljastatavad dokumendid
 Õpiväljundid omandanule väljastatakse tõend
Koolitajad ja vaatluspraktika kohtade tutvustus
Ülo Lippa - mesinike ringkonnas tuntud kui Metsamesinik. Eesti Mesinike Liidu juhatuse liige,
mesinike koolitaja. Reisilugude kirjutaja ja reisifilmide koostaja
Ülle ja Vahur Talimaa – rohkem kui 40-aastase staažiga mesinikud, Olustvere I mesinduslennu
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vilistlased, tunnustatud mesinikud – mesindussegude tootjad, mesindusettevõtjad (FIE) mesinike
tuntud koolitajad, mesilasemade kasvatajad. Mesila talu Muti külas, Pärnumaal.
Jorma Õigus– Olustvere mesinduslennu vilistlane, 5. taseme mesinik, mesinik-ettevõtja (FIE),
mesinike koolitaja aastast 2013, mesinike kutsehindamiskomisjoni liige. Kaasaegsed mesinduse
tootmisruumid Mõisakülas, Viljandimaal.
Rein Männiste – suurte kogemustega kutseline mesinik. Sangastesse rajanud suured kaasaegsed
mesinduse tootmisruumid. Suurte meekoguste saamine ja nende turustamine.
Maarika Soots – harrastusmesinik, kuid ettevõtja –FIE. Mäe-Koja perenaine, kes oskab rääkida
mtimekülgsest ettevõtlusest. Kogemuslugu.
Ülle Parek – harrastusmesinik, suure marjaaia jm taolise rajaja, ettevõtja – FIE. Talupoe avamise
kogemuslugu.
Heiki Kruusalu – kogemustega mesinik, ettevõtja erinevad kogemused, sh, mesindusinventari
maaletooja. Ida-Harju Mesindusklubi aktiivne juht ja koolitaja. Kogemuslugu ettevõtlusest.
Marianne Rosenfeld – täiskasvanute koolitaja aastast 1994, mesindussektoris koolitaja ja koolituste
korraldaja aastast 2013, ettevõtluses aastast 1990 (OÜ, FIE).

Õppereisil osades külastuskohtades ja bussis toimuv koolitus (10 ak/tundi) toetatakse Eesti
riikliku mesindusprogrammi vahenditest.
Õppereisi omaosaluseks ehk maksumuseks on 110.- eurot. (sh. sõit mugavustega bussis,
majutuskoht 2-kohalises toas koos hommikusöögiga, Mäe-Koda külastus koos lõunasöögiga,
koolitused, mis ei ole tasustatud MP vahenditest)
Koolitusluba nr.220862 - tagab soovi korral tulumaksu tagastuse seaduses ettenähtud korras ja
ulatuses.
Oleme Töötukassa Koolituskaardi partnerid.
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