
Pohjoisen Keski-Suomen mesin-
duskoolis POKE, millega saime 
tutvust teha juba kevadise õpi-
rände ajal, ootas meid seekord väga 

hea võimalus: osalesime lisaks teoreetilisele 
tunnile ka kooli laboris praktilises töös. Val-
mistasime koos kohalike mesinduskursuslas-
tega kreeme. Ülimalt põnev tegevus, millest 
usutavasti kasvab nii mõneski meie mesilas 
välja lennukas mesinduse lisatoodete valmis-
tamise suund. Meie suureks üllatuseks ja rõõ-
muks selgus, et POKEs õpib nii eestlasi kui 
ungarlasi – seega rahvusvaheline seltskond!

Samuti õnnestus meil nüüd ära näha kooli 
mesila, mis kevadise külaskäigu ajal ootama-
tult saabunud lume ja libeduse tõttu meile 
kättesaamatuks oli jäänud.

Suhted loevad
Teisel päeval oli meie koolitajatel õppetund 
Marbacka Bigard Hunajatilas. Sealne põhi-
suund on mesinikele kompleksteenuse osu-
tamine. Hunajatila klientide hulgas on nii ühe 
kuni saja mesilaspere omanikke. Meie pisike-
se, viiest inimesest koosneva õppegrupi jaoks 
pandi tööle kõik seadmed ja näidati puust ja 
punaselt ette, kuidas protsess on korraldatud. 

Kohtusime ka Soome mesinike liidu 
esindajatega, kes on samaaegselt nii Helsinki 
kui ka Espoo linnamesinduse eestvedajad. 
Sel korral toimus meie kohtumine Espoos. 

Arutasime koostöövõimalusi järgnevateks 
aastateks ja külastasime Espoos asuvat väikest 
kodumesilat. 

 Soome kolleegidega on väga tore koos-
tööd teha ja loodetavasti on see mõlema poole 
jaoks viljakas ja ideid pakkuv. Tänu Erasmus+ 
projektile oleme nüüd saanud Soome viia oma 
koolitajaid. Eelnevatel aastatel oleme sealse-
tele kursuslastele Eesti mesindust tutvusta-
nud. Tõenäoliselt maikuus saame oma Soome 
sõpru taas võõrustada.  

Pikemalt loe õpireisist Vahur Talimaa kirjutatud 
kokkuvõttest kodulehel mesilaspere.com. 
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MESILASPERE 
KOOLITUSKESKUSE 
ÕPIRÄNDED JÄTKUVAD
Mesilaspere Koolituskeskus, ametlikult 
MTÜ Alustame Algusest, jätkab Erasmus+ 
programmi abil õpirändeid mesinik-kooli-
tajatele. Soome-sõit oli jätk kevadel 
alguse saanud projektile „Mesinike õpi-
rännakud Soomes ja Rootsis“. Rahastus 
100% programmist, omaosalus puudub. 
Oktoobrikuus ootab ees õpiränne Rootsi.

KOOLITUSKESKUSE 

POKE kooli 
mesilas ja 
laboris 
praktilises 
töötoas.

Seekordsel õpirändel Soome 
värskendasid meie mesinik-
koolitajad koostöösidemeid 
naabritega ja said mesindus-
koolis harjutada kreemitegu.
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