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Kuna viimastel aastatel on olnud nii Eestis üldiselt kui Saaremaal väga head meesaagi
aastad, siis on mee laovarud iga aastaga suurenenud ja müük on olnud meetoodangust
väiksem. Teisest küljest on Eesti aastast 2004 Euroopa Liidus ning seoses sellega on
Eesti meeturule jõudnud varasemast rohkem importmett. Välismaa mesi lettidel ja
selle kõrval Eesti suurenenud kodumaise mee saak on suurendanud kõigi mesinike
probleeme mee turustamisega. Nii on see ka Saaremaal.
Saaremaa mesinikel on lisaks veel ka see probleem, et poodides müüakse Saaremaa
mee nime all mingisugust magusainet, mis kindlasti ei ole pärit Saaremaalt. Paraku
kaubamärgi seadus annab Hany OÜ-le õiguse sellist märgistust kasutada ja sellega
tegelikult tarbijat eksitada.
Meemüüg probleemi lahendamiseks tulid Saaremaa suureimad mesinikud kokku ja
selle tulemusena sündis kaks ettevõtmist. Kõigepealt MTÜ Saaremaa Meetootjate
Ühing ja natuke hiljem OÜ Saaremaa mesinikud. Nüüd me üheskoos vaatame ja
korraldame, kuidas oma mett paremini müüa. Euroopa Liidust on nüüd tulemas ka
meetmed ühistegevuse rahastamiseks ja neid võimalusi püüame oma ühistegevuses
ära kasutada. Lõplik soov on kord majja lüüa meeturul seoses Saaremaa meega, et
Saaremaa mesinik saaks oma mett müüa ja inimene saaks osta tõepoolest Saaremaa
mett, aga mitte mingit kahtlase päritoluga mett Saaremaa mee nime all.
Oleme näinud, et ühistegevuse tulemuslikuks toimimiseks peaks kõigepealt olema
vajadus ühistegevuse jaoks. Antud hetkel siis mee turustamise osas on mesinikel see
vajadus olemas. Omavaheline usaldus ja tööde ärajagamine üksikute tegijate vahel on
eduks vajalik. Näiteks see, et kes ühistu liikmetest toodab suuremal määral mett, kes
aga tegeleb peamiselt mee turustamisega, mõni omakorda transpordi korraldamisega
jne. Sellise spetsialiseerumisega saame tõsta oma tegevuse tulemuslikkust v’iksema
töökulu juures.
Meie Saaremaa mesinikud ei ole ühistu vormis koostööd kahetsenud, sest teist teed
lihtsalt pole. Mesinikul üksi käib mee ostjate-vahendajate-pakendajatega võitlemiseks
üle jõu ja mõistuse. Üheskoos aga saame mee turustamist sedavõrd afektiivsemaks
muuta, et see võtab vähem aega, kuid annab oluliselt suuremat efekti.
Loodame lähiaastail püsti saada ka Saaremaa mesinduskeskuse, kus hakkab toimuma
mee pakkimine, erinevate mesindustoodete tegemine jne. Sellise paremate tehniliste ja
tehnoloogiliste võimaluste korral saame välja arendada ka mee väärindamise teisi
võimalusi, näiteks mee baasil mitmesuguste toidusegude jne. valmistamise, mis
omakorda annab mee turustamiseks lisavõimalusi.

