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Oma puutarha 

 
 
Kuinka ihastuttava se onkaan! Lumikellotupsut puskevat itsensä lehtien alta näkyviin, tuuli 

lennättää kaarnaa, kariketta ja suurten lehtikuusien koristeellisia oksia. Kevättyöt voi aloittaa, 

vaikkei lumi ole tontin jokaisesta kohdasta sulanutkaan. Useampi joutsen on lentänyt 

korkeudessa vielä martoisen maan rapsuttajan yli, pitäen ääntä, joka varmasti kuuluu. 

 

Ne tervehtivät kuin kauan erossa olleet ja toisiansa kaivanneet. Kun nyt elämme 

poikkeusoloissa, oman puutarhan arvo korostuu, Suomessa vielä voimme ulkoilla laajemmin, 

mutta tapaamisia välttäen. Siksi on hienoa, kun on jotain tuttuakin tässä keväässä; korona ei 

ole tarttunut kasveihin ja linnut visertävät kuten ennenkin. 

 

Puutarhaseuramme on päättänyt tarkasti noudattaa maan hallituksen ja THL:n ohjeita ja 

ensimmäisenä toimenpiteenä olikin vuosikokouksen siirtäminen myöhemmin ilmoitettavaan 

ajankohtaan.Toiminnan suunnittelu on ollut haastavaa, päätimme kuitenkin saattaa suunnitellut 

tapahtumat jäsenten tietoon, vaikka niiden toteuttaminen olisi, jopa vielä syksymmälläkin, 

rajoitusten piirissä. Jotain tuttua tähän kevääseen siis myös jäsenlehden myötä! 

 

Luonnollisestikaan mitään maksavia varauksia emme ole voineet tehdä. Mutta kaikki 

toimintakalenterissa olevat tapahtumat  toteutetaan sitten kun se on mahdollista. Suunnittelu ei 

ole mennyt hukkaan ja hyväähän aina kannattaa odottaa! Eli seurassa elämme, kuten koko 

muukin Suomi, viikon kerrallaan, mutta katse tulevaisuuden suuntaan. 

 

Toivomme, että maksaisitte jäsenmaksun tänäkin vuonna, mikäli mahdollista. Kulut ovat entiset, 

emme ole pitäneet mainittavaa vararahastoa, vaan käyttäneet jäsenmaksutulot matkan ja 

retkien kustannuksiin. Pestään käsiä, vältetään ihmisjoukkoja, pysytään kotipuutarhassa ja 

pysytään terveinä! Kiitos kaikille! 

 

 

Iloisiin näkemisiin 

 

Ritva Kunto 

puheenjohtaja 
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Jokilaaksojen Puutarhaseura ry:n hallituksen jäsenet ja varajäsenet 2020 

Ritva Kunto puheenjohtaja Haapavesi 050-356 7091 ritva.kunto@kotinet.com 

Niina Kääntä sihteeri  Alavieska 050-590 2900 niina.hannula@kotinet.com  

Tarja Ilomäki rahastonhoitaja Ylivieska  040-5662 274 tarjariikka@gmail.com  

Sinikka Hanhela  Ylivieska  

Kaija Jaakola   Alavieska 

Ulla Nygård   Kannus 

Eija Hautala  Oulu 

Varajäsenet: 

Heli Jumeri varapuheenjohtaja Oulainen  040 5678 898 heli.jumeri@gmail.com  

Osmo Anttila  Ylivieska 

Tapio Haapakoski  Ylivieska 

Margit Verronen-Haapakoski Ylivieska 

Leena Rieskaniemi  Sievi 

Anita Rättyä   Nivala 

Tanja Känsäkoski  Kannus 

 

JÄSENMAKSUN MAKSAMINEN VUONNA 2020 

- henkilöjäsenmaksu  10,00 euroa 

- perhejäsenmaksu  15,00 euroa 

- yhteisö- ja kannattajajäsenmaksu 25,00 euroa 

Maksa jäsenmaksu 30.4. mennessä. 

Uusi jäsen!  

Jäseneksi liittyminen on helppoa maksa jäsenmaksu Haapajärven Op:n tilille  

FI07 5026 0820 0647 63 HUOM! MUISTA ILMOITTAA YHTEYSTIETOSI! 

Kun maksat laskun kirjoita viestikenttään nimesi ja osoitteesi! 

Vanha jäsen! Jos osoitteesi on muuttunut, ilmoita uusi osoitteesi www-sivujen kautta tai 

muulla viestillä rahastonhoitaja Tarja Ilomäelle. 

Jos meillä ei ole yhteystietojasi, emme voi lähettää sinulle jäsenlehteä. 

Jatkossa postitamme uuden lehden sinulle, jos olet maksanut edellisen vuoden jäsenmaksun. 

 

SEURAN TAPAHTUMISTA TIEDOTTAMINEN 

Seura ilmoittaa tapahtumistaan Kalajokilaakso-lehden keskiviikon numerossa sekä Lestijoki-

lehdessä järjestöpalstalla sekä Keskipohjanmaa –lehden järjestöpalstalla. Seuran www-sivuilta 

löydät aina päivitetyn tapahtumakalenterin ja tarkemmat matkaohjelmat sekä vinkkejä muista 

puutarha-alan tapahtumista ja jäsenten valokuvia seuran matkoilta. Seuralla on myös 

Facebook-sivusto, jossa tiedotetaan sekä jaetaan kuulumisia. 

 

 

www.jokilaaksojenpuutarhaseura.fi 

Facebook: Jokilaaksojen Puutarhaseura 
 

 

mailto:ritva.kunto@kotinet.com
mailto:niina.hannula@kotinet.com
mailto:tarjariikka@gmail.com
mailto:heli.jumeri@gmail.com
http://www.jokilaaksojenpuutarhaseura.fi/
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TAPAHTUMAKALENTERI 2020 
 

Vielä alkuvuodesta suunnittelimme innolla seuran hallituksessa kuluvan kauden toimintaa, mutta 

jäsentiedotteen valmistumisen aikoihin on koronavirus levinnyt jo Suomeen ja elämme 

poikkeustilassa. Tapahtumien järjestämiseen ja liikkumiseen on tullut rajoituksia. Näin ollen 

olemme joutuneet jättämään kevään tapahtumat pois ja jäämme seuraamaan tilannetta, mitä 

pystytään myöhemmin kesällä ja alkusyksystä järjestämään. Haluamme kuitenkin tuoda jo 

suunnitellut asiat esille tapahtumakalenterissa ja ilmoitamme myöhemmin järjestettävistä 

tapahtumista ja retkistä ensisijaisesti kotisivuillamme jokilaaksojenpuutarhaseura.fi ja 

Facebook-ryhmässä Jokilaaksojen Puutarhaseura (lisäksi paikallisissa sanomalehdissä kuten 

Kalajokilaakso, Lestijoki-lehti, Keskipohjanmaan yhdistyspalsta). 

Touko- kesäkuu 

Lauantaipäivän retki, jossa vierailukohteina olisivat Kannuksessa Karpin puutarha ja 

Metsäntutkimus-laitoksen puulajipuisto Lehtoranta, Kannuksessa pihakohteena Pesolan 

rinnepiha ja Kalajoella Havulan kotimuseo. Ruokailu esim. Rahjassa Juusolanmäellä. Retki 

siirretään tarvittaessa myöhempään ajankohtaan. Seuraa tiedotusta! 

Jäsenilta Ylivieskan K-Rauta, alustavasti to 14.5., aiheena bokashi. Seuraa tiedotusta! 

Pohjois-Suomen puutarhamessut Ruukin hevoskeskuksella suunniteltu järjestettäväksi 16.5., 

mutta koronatilanteesta riippuen voi siirtyä kesäkuulle. Päivän retki messuille, jos tapahtuma 

toteutuu. Lisätietoja pohjoissuomenpuutarhamessut.fi.  

 

Heinäkuu 

Eino Leinon päivän pihavaellus 6.7. alkavalla viikolla, kohde on vielä auki. 

Heinäkuun lopulle on alustavasti suunniteltu pitkää retkeä suuntana mm. Alajärvi, Aulanko, 

Lepaa, Porkkalan kartano, Jyväskylä. Opastettuja kiertoajeluja kohteissa, yöpymiset 

Hämeenlinnassa ja Lahdessa. Koronavirustilanteen takia matkan toteuttaminen on epävarmaa, 

joten tästäkin tiedotetaan myöhemmin, kun nähdään kuinka kauan rajoitukset kestävät. 

Elokuu 

Tiistaina 4.8. iltakäynti Alavieskaan Tanja Lahtisen ja Juha Isokäännän pihalle (omat kyydit). 

Kohteessa tutustutaan noin 100 syötävää tuottavaan puuhun ja pensaaseen, sekä valkosipulin 

kasvatukseen. Pihan osoite on Jokiniituntie 6, 85200 Alavieska. Käännytään Jokiniituntieltä 

pienemmälle tielle, ajetaan oikealle jäävän vihreän talon ohi ja jatketaan kunnes tulet talon 

pihaan. 

Syyskuu 

Kasvienvaihtopäivät eri paikkakunnilla siirtyvät alkukesästä syyskesälle. Mahdollisesti jäsenilta 

Hankkijalla Haapavedellä, seuraa tästäkin tarkempaa tiedotusta. 

Marras- joulukuu 

Puurojuhla / jouluruokailu 

 

http://www.pohjoissuomenpuutarhamessut.fi/
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 www.lounatuuli.com 

 

JÄRJESTÄ HYVÄ KOKOUS 

Käytössäsi on kattava valikoima AV-välineitä.  

Viihtyisä ja toimiva 60 hengen takkakabinetti  

ja maistuvat tarjoilut ovat olennainen  

osa onnistunutta kokemusta. 

 

HYVÄ RUOKA SAA HYVÄLLE TUULELLE 

Lounatuuli on tunnettu maukkaasta  

ITSE tehdystä ruoasta. Päivittäin tarjolla  

monipuolinen ja vaihteleva lounasbuffet.  

 

 

 

 

VIIHDY JA NUKU HYVIN 

Lounatuulen huoneet ovat kodikkaat ja vuoteet 

mukavat. Kaikissa huoneissa wc, suihku, tv ja 

wlan.  

Kaikki huoneet ovat savuttomia.  

 

 

http://www.lounatuuli.com/
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Vuoden puusuku 2020: Jalavat (Ulmus) 

Dendrologian seura on maamme puuvartisten kasvien harrastajien seura. Se pyrkii mm. 

tekemään tunnetuksi puita ja pensaita julkaisuillaan, kotimaan- ja ulkomaanretkillään sekä 

Facebook-sivuillaan.  

Jo yli 40 vuoden ajan seura on valinnut vuosittain vuoden puun tai puusuvun. Vuoden 2020 

puusuku on jalavat. Luonnonvaraisina Suomessa kasvaa erittäin harvinaisina ja siten 

rauhoitettuina kaksi jalavalajia, vuorijalava (Ulmus glabra) ja kynäjalava (Ulmus laevis). 

Istutettuina puistopuina Etelä-Suomessa voi nähdä muutaman muunkin jalavalajin. Ehkäpä 

huomiosi on kiinnittynyt ainakin vuorijalavan erikoismuotoihin riippa tai sateenvarjojalaviin. 

Molemmat jalavalajikkeet voit nähdä Ylivieskassa ainakin Mauno Koiviston arboretumissa sekä 

vuorijalavia kadunvarsipuina Katajaojankadun varrella Poliisitalon kohdalla. 

Jalavien lehdet ovat vihreämmät kuin monen muun puun. Kasvutavaltaan se on kaunis hieman 

yläviistoine oksineen. Sitä soisikin käytettävän enemmän puisto- ja pihapuuna. Se menestyy 

hyvin aina Oulun korkeudelle saakka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuorijalavan lehdet ovat päältä hiekkapaperimaisen karkeat. 
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Valtakatu 5, 84100 Ylivieska. Puh. 08- 420 501  Aukioloajat: ma-pe: 10-18, la: 10-14 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

WANTED
Onko tiedossasi jokin erikoinen puu tai 

pensas (joko luonnonkasvi tai istutettu 

puutarhakasvi), joka kasvaa 

alueellamme? Erikoiseksi sen voi tehdä 

harvinaisuus, poikkeuksellinen koko, ikä, 

erikoinen muoto tms.  

Ilmoitathan havainnoistasi mielellään kuvan kera Osmo Anttilalle: 

osmo.anttila1@gmail.com tai tekstiviestillä 0400-244234. Kiitos! 

Älä unohda yhteystietojasi! 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

  

mailto:osmo.anttila1@gmail.com
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VUODEN 2020 VIHANNES PAPRIKA 

Meksikosta kotoisin olevat värikkäät paprikat ovat koisokasveihin kuuluvan vihanneskasvin 

marjoja, joita käytetään ruuanvalmistuksessa mausteena (chili) ja vihanneksena (paprika). 

Paprika on yksi parhaista c-vitamiinin kasvislähteistä. 100g punaista paprikaa sisältää n. 180mg 

c-vitamiiniä, joten sitä kannattaakin siivuttaa leivän päälle. 

Paprika on monipuolinen vihannes, josta saa loihdittua monenlaista ruokaa pöytään. Yksi oma 

suosikkini on säilötty paprika. Se on herkullinen lisuke liharuuille, käy leivän ja pitsan päälle, 

sekä sopii hyvin salaatteihin.  

 

SÄILYKEPAPRIKA 

Tähän voi loistavasti käyttää raaáksi jääneet paprikat.  

1 kg paprikaa 

0,5 kg sipulia 

vettä 

3 dl vettä  

2 dl etikkaa 

1 dl sokeria 

2 tl suolaa 

Suikaloi paprikat ja sipulit ja laita ne kulhoon. Kaada kiehuva vesi päälle ja anna tekeytyä sen 

aikaa kun valmistat liemen. 

Laita kaikki ainekset kattilaan ja kiehauta kunnes sokeri on sulanut. 

Valuta vesi pois paprikasipuliseoksesta ja kaada seos etikkaliemeen.  

Hauduta miedolla lämmöllä 10min. 

Nostele paprikasipuliseos purkkeihin ja kaada liemi päälle. Jäähdyttyä, vie kylmään. 

Tämä resepti on aika etikkainen, joten halutessasi voit lisätä sokeria. Voit myös maustaa liemen 

haluamallasi tavalla esim. valkosipulilla tai chilillä. 

Tulista ruokaa rakastavana, chilit ovat kuitenkin suosikkejani paprikoista. Itse suosin niiden 

kohdalla pakastamista. 

Halkaisin isommat chilit puoleksi, pienet jätin kokonaisiksi. Koska chili, kuten tavallinen paprikakin 

vettyy pakastaessa, se kannattaa ottaa sulamaan vähän ennen käyttöä ja pilkkoa kohmeisena.  

Suosittelen käyttämään kertakäyttö hanskoja chilin käsittelyssä ja välttämään kasvojen 

koskettelua, nimimerkillä tulinen silmä. 

 

Kokkailu iloa toivottaen 

Sinikka Hanhela 
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