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Alustuseks	  

� Ei	  räägi	  mesindusest	  

� Räägin	  valdavalt	  oma	  tunnetest	  praktikandina	  



Minu	  taust	  
� Pereisa:	  abikaasa,	  tütred	  (17	  ja	  9)	  ning	  poeg	  (7)	  
� Eesti	  Maaülikooli	  loomakasvatuse	  diplom	  
�  45	  töötajaga	  asutuse	  juht	  
� Väike	  mesila,	  mis	  oli	  „minu“	  hobi	  



Minu	  taust	  mesinduses	  
� Mesindust	  ca	  10	  aastat	  väikemesinikuna	  (1-‐5	  taru)	  
�  2013	  otsus	  Olustvere	  mesiniku	  erialale,	  aga	  ...	  

�  Ettekujutus	  õppest	  nädalavahetusel	  muutus	  
tegelikkuses	  õppeks	  tööpäevadel	  

�  Suur	  praktika	  maht	  ei	  olnud	  reaalne	  mulle	  	  
� Diplom	  ei	  olnud	  oluline,	  tahtsin	  teadmisi	  
� Aus	  otsus:	  	  

�  Võtta	  koolist	  maksimum	  
�  Leppida	  olukorraga,	  et	  praktikat	  ei	  ole	  võimalik	  teha	  ...	  
�  ...	  ja	  diplomit	  ei	  saa	  



Minu	  seos	  õppeprak3kaga	  
�  90’ndatel	  Eesti	  piimakarjas	  (talu)	  
�  90’ndatel	  Šveitsi	  piimakarjas	  2	  kuud	  (talu)	  
�  90’ndatel	  Šveitsi	  piimakarjas	  4	  kuud	  (talu)	  
�  2014	  Taanis	  mesila	  2	  kuud	  

�  Lisaks	  praktikantidele	  tööandja	  



Kas	  on	  vahe	  prak3katel?	  
Eesti	  vs	  välismaa	   Piimakari	  vs	  mesila	  
�  Fookus	  ja	  prioriteet	  on	  teine	  
�  Keel	  
‘õppevahendina’	  (juhendaja	  
vs.	  juhendatav)	  oluline	  

�  Töö	  on	  töö	  
�  Tegu	  on	  elusorganismidega	  
�  Valmisolek	  24/7	  
�  Intensiivsus	  lähtuvalt	  
ettevõtte	  suurusest	  



Prak3kakoha	  leidmine	  
�  Jaanuaris	  suhtumine	  nagu	  „tüüpilisel	  koolipoisil“	  
�  Oma	  vaimusilmas	  tahtsin,	  et	  praktikakoht	  oleks	  huvitav	  
�  „Kui	  mina	  kooli	  jõudsin,	  siis	  olid	  kohad	  jagatud“	  
�  Siiski	  leidus	  koht	  ka	  mulle	  Eesti	  mesilas,	  aga	  tekkis	  
võimalus	  minna	  Taani	  

�  Esimene	  reaktsioon	  oli	  „ei“:	  
�  Töö	  
�  Kodu	  
�  ....	  
�  Taheti	  pikemaks	  perioodiks,	  aga	  minul	  mai	  lõpp	  ja	  augusti	  
keskel	  juba	  plaanitud;	  olin	  ennast	  ka	  juuniks	  ennast	  lubanud	  

�  Abikaasa	  saatuslik	  küsimus:	  „Miks	  ei?“	  



Miks	  otsustamine	  raske?	  
� Pere	  

� Otsitud	  põhjus	  
�  „Ma	  olen	  tööl	  hädavajalik“	  	  

�  Suveperiood	  vaikne	  
� Nagunii	  puhkan	  
� Ma	  reisisin	  tööalaselt	  palju	  ja	  alati	  saan	  minna	  
�  Internet	  ja	  telefoniga	  ju	  alati	  kättesaadav	  

� Oma	  mesilased	  („minu	  hobi“)	  
�  Plaan:	  õde	  ja	  isa	  
�  Reaalsus:	  naine	  ja	  tütar	  



Mis	  mind	  köi3s?	  
	  
�  See	  ei	  tundunud	  2	  kuud	  ‘korpuste	  värvimist’	  

	  
� Aretus	  ja	  emadekasvatus	  ning	  selle	  mastaap	  



Info	  enne	  minekut	  
� Minul	  oli	  väga	  kiire	  aeg	  ja	  ettevalmistusega	  nagu	  ei	  
tegelenudki	  

�  Ise	  ei	  osanud	  ka	  suurt	  midagi	  küsida	  
�  Info	  kuidagi	  üldine	  ja	  tegelikult	  vähetähtis	  
� Peamised	  hirmud	  ja	  mõtted	  olid	  seotud	  väheste	  
teadmistega	  erialalt	  

� Mingi	  hetk	  tekkis	  küsimus	  mesindussõnavara	  oskuse	  
kohta	  

�  Samas	  ei	  olnud	  ma	  mõtelnud	  näiteks	  üldse	  riietusele	  



Keskkond	  
�  „Perefirma“	  ehk	  omanik=juht=töötaja	  
� Töökoormus	  pisut	  suurem,	  kui	  1	  töötaja	  
� Varem	  kohalik,	  kes	  abistas	  suvel	  
� Elamine	  koos	  perega:	  peretütre	  tuba,	  söömine	  koos	  
perega	  

� Olin	  pereliige	  

�  Selleks	  aastaks	  haagissuvila	  



Prak3ka	  olemus	  
� Taanis:	  01.06	  –	  01.08.2014=60	  tööpäeva	  
� Tööpäev	  7.30	  (8.00)	  ...	  	  
� Kahepoolne	  –	  mina	  töötasin	  ja	  õppisin,	  juhendaja	  
õpetas	  

� Ca	  300	  mesilaspere	  
� Toodang:	  5000	  mesilasema	  +	  13	  tonni	  mett	  



Posi3ivset	  minu	  õppeprak3kast	  
�  Fookus	  mesindusel	  
� Teed	  kõiki	  töid	  sellel	  perioodil	  ja	  tunnetad	  paremini	  
� Kohapeal	  olles	  tekib	  arusaam	  ja	  järjepidevus	  teatud	  
tegevustest	  ehk	  tööde	  tsüklitest	  

� Nägin	  oma	  tulemusi	  
� Mind	  õpetati	  ja	  juhendati	  ja	  me	  võtsime	  selleks	  aega	  
� Külastasime	  ka	  teisi	  mesilaid	  

�  Igapäevaselt	  suures	  mahus	  hakkad	  nägema	  ja	  
tunnetama	  detaile	  ning	  erinevusi	  



Mis	  jäi	  vajaka	  ...	  
� Praktika	  hõlmas	  väga	  lühikest	  tsüklit,	  ma	  ei	  puutunud	  
kokku	  kevadiste	  töödega,	  raviga,	  talveks	  
ettevalmistus;	  

� Me	  rääkisime	  palju	  valikust,	  aga	  me	  ei	  teinud	  seda	  
praktikas	  läbi	  –	  kokkuvõttes	  minu	  enda	  süü.	  



Igapäevased	  toimetamised	  
� Töötasime	  üldjuhul	  koos:	  

�  V.a	  vurritamine	  –	  kahele	  ei	  olnud	  tööd	  
�  V.a	  olukorrad,	  kus	  tundus	  mõistlik	  teha	  töid	  
paralleelselt	  	  

� Väljaõpetamine	  meetodil	  „õpipoisist	  meistriks“	  
�  Kupualge	  niisutamine	  –	  vageldamine	  
�  Leskede/tööliste	  märgistamine	  –	  emade	  märgistamine	  

� Mitte	  kordagi	  ei	  kritiseeritud,	  õpetamine	  



Prak3kandi	  vaatenurk	  (1)	  
Hea	  õhkkond:	  
�  Juhendaja	  tahe	  ja	  oskus	  õpetada	  
�  Luba	  eksida	  
� Tunnusta	  
� Kaasa	  otsustamisse	  
� Tekita	  tunne,	  et	  praktikant	  vastutab	  
� Vasta	  küsimustele	  ja	  räägi	  kõike	  mida	  pead	  oluliseks	  



Prak3kandi	  vaatenurk	  (2)	  
Suhtu	  hästi:	  
� Hooli	  	  
�  „Söögilaua“	  ümber	  toimuv	  –	  pisiasjad,	  mida	  
märgatakse	  

� Kutsu	  kaasa	  (jaanipäev,	  mere	  ääres,	  teised	  mesinikud)	  
� Tähista	  (sünnipäev,	  1.	  vurritamise	  lõpp,	  viimane	  
vageldamine)	  



Mis	  prak3ka	  puhul	  oluline	  ...	  
� Praktikant	  ei	  ole	  odava	  tüütu	  töö	  tegija	  (ka	  siis	  kui	  
olen	  tööandjana	  isiklikult	  praktikanti	  võtnud)	  

� Praktikant	  tuleb	  õppima	  ja	  tema	  soov	  on	  ideaalis	  
kogeda	  võimalikult	  palju	  

� Praktika	  võiks	  ideaalis	  olla	  mitmekesine	  ja	  huvitav	  
� Praktikandi	  sisseelamine	  nõuab	  aega	  

� Praktikant	  peaks	  olema	  keskendunud	  praktikale	  ja	  
abistamisele,	  mitte	  vabanduste	  otsimisele	  



	  ...	  koostöö	  
� Millised	  on	  ootused,	  soovid,	  võimalused	  

�  Tahe	  
�  Kui	  suures	  mahus	  ja	  kuna	  
� Millised	  tööd	  

� Kas	  tüübid	  sobivad	  
�  vanuseliselt	  
�  temperamendilt	  
�  eripärad	  (Monk’i	  tüüp)	  



Kokkuvõte	  (1)	  
� Rasked	  hetked:	  

� Otsustamine	  
�  Lahkumine	  Eestist	  
�  Lahkumine	  Taanist	  

� Minu	  jaoks	  meeletu	  kogus	  uut	  infot	  
� Minu	  jaoks	  uus	  sõber	  

�  2	  kuud	  tavarutiinist	  eemal	  on	  piisavalt	  pikk	  ja	  kasulik	  
aeg	  



Kokkuvõte	  (2)	  
� Tootmise	  tunnetamine	  
� Teadmiste	  kinnistamine	  
� Valdkonna	  avardumine	  
� Huvi	  süvenemine	  ja	  huvi	  tekkimine	  uute	  valdkondade	  
vastu	  



Mõned	  tähelepanekud	  Taanist	  
� Meeldiv	  üllatus,	  et	  Eestis	  on	  mesindusõpe	  ja	  praktika	  
� Taanlased	  ise	  olid	  oma	  mesinike	  (kutseliste	  ja	  hobi)	  
teadmiste	  osas	  üsna	  kriitilised	  

� Kas	  ‘peame	  mesilasi’	  või	  ‘toodame	  mett’	  ehk	  õpitakse	  
palju	  mesilastest,	  aga	  mitte	  eriti	  mee	  käitlemist.	  



Kas	  Ees3s	  juhtus	  miskit	  
� Minu	  hobist	  sai	  pere	  hobi,	  sest	  tütar	  ja	  abikaasa	  
hakkasid	  mesilastega	  toimetama	  

�  Jah,	  5	  perest	  sai	  iseenesest	  10	  pere	  	  

� Mais	  oli	  5	  märgistatud	  ema,	  augustis	  mitte	  ühtegi	  



Minult	  on	  küsitud,	  et	  kas	  jäin	  
rahule	  
� Täie	  siirusega	  kinnitan,	  et	  jäin	  väga	  rahule	  ja	  mõtlesin	  
tõsiselt,	  et	  kas	  lähen	  tagasi	  ...	  

�  ...	  Aga	  ma	  ei	  saa,	  sest	  mul	  on	  pere,	  töö	  ja	  mesilased	  ...	  

�  Ja	  abikaasa	  pole	  veel	  küsinud:	  „miks	  ei	  saa?“	  




