
  



”Kevät on menetetty” 

 
 

Tuo otsikko osui unisiin silmiini aamun sanomalehtiä aukoessa. Se suorastaan hätkähdytti, 

vaikka sekunnin murto-osassa tietenkin selvisi, mitä se tuossa asiayhteydessä tarkoitti. Oli kysymys 

liiketoiminnasta, sillä menetettyjä mahdollisuuksia on ollut todella paljon, sitä ei voi väheksyä. 

 

Kevätaika on vain itselleni niin pyhä arvo, ettei sitä voi menettää. Pidän eniten näistä ”rospuuttoajoista”, 

kun talvi vasta on taittumassa ja kevät empii, ne ovat ehdottomasti vuoden kohokohtaa. Jollekin toiselle 

se voi olla keskikesän kukkaloiston tai syyskesän sadonkorjuun aika. Yhtä kevättä kuitenkin, eli uutta 

elämää eri muodoissaan. 

 

Vaikka mekin puutarhaseuran jäseninä olemme paljon menettäneet yhteydenpidossa, tapaamisissa ja 

tapahtumissa, luontoa emme ole menettäneet. Toivottavasti seuran jäsenet ovat pysyneet terveinä ja 

voimissaan sekä jaksaneet hoitaa omaa puutarhaansa, ehkä jopa uudella innolla, se on kuitenkin maailman 

paras paikka. 

 

Seurassa jatkamme varovaisesti eteenpäin, niin kauan kuin rajoituksia on voimassa. Näissä oloissa suuri 

kiitos siitä, että olette maksaneet jäsenmaksuja uskollisesti, ne osaltaan mahdollistavat tulevaisuuden. 

Tapahtumakalenteri-sivulta selviää tarkemmin, miten aiomme selvitä tästä toisesta koronakesästä. 

 

Iloisiin näkemisiin 

 

Ritva Kunto 

puheenjohtaja 

 

 

 
 



Jokilaaksojen Puutarhaseuran jäsenedut 2021 

 

• jäsenlehti tulee kotiisi ja toimii samalla 

jäsenkorttina 

• jäsenalennuksia alueen taimistoilta – katso 

tarkemmin tästä jäsenlehdestä 

• seuran jäsenilloissa taimistoilla saat mukavia 

alennuksia kasviostoksista 

• voit osallistua kaikkiin seuran tapahtumiin ja saat seuran järjestämistä retkistä jäsenalennuksen 

• voit vaikuttaa seuran toimintaan antamalla palautetta hallituksen jäsenille tai nettisivujemme 

palautelomakkeella tai osallistumalla vuosikokoukseen 

 

Jäsenmaksut vuonna 2021 

• henkilöjäsenmaksu      10,00 euroa 

• perhejäsenmaksu    15,00 euroa 

• yhteisö- ja kannattajajäsenmaksu  25,00 euroa 

 

Jäseneksi liittyminen 

on helppoa, maksa jäsenmaksu Suomenselän OP:n tilille FI07 5026 0820 0647 63 ja kirjoita 

viestikenttään nimesi ja osoitteesi.  

Yhteystietoja tarvitsemme jäsentiedotteen postitusta varten. Jäsenlehti postitetaan kaikille edellisen 

vuoden jäsenmaksun maksaneille jäsenillemme. Jos osoitteesi muuttuu, ilmoita uusi osoitteesi meille joko 

www-sivujen kautta palautelomakkeella tai muulla viestillä rahastonhoitajalle. 

 

Puutarhaseuran tapahtumista tiedottaminen 

Seura tiedottaa tapahtumistaan Kalajokilaakso-lehden keskiviikon numerossa sekä Lestijoki-lehdessä ja 

Keskipohjanmaa-lehdessä järjestöpalstalla. Seuran kotisivuilta löydät päivitetyn tapahtumakalenterin, 

vinkkejä muista puutarha-alan tapahtumista ja jäsenten valokuvia järjestetyiltä matkoiltamme. Facebook-

sivustolla tiedotetaan, jaetaan kuulumisia ja kuvia. 

Kotisivumme www.jokilaaksojenpuutarhaseura.fi 

 

Löydät meidät myös Facebookista: 

 

Jokilaaksojen Puutarhaseura 

 



Jokilaaksojen Puutarhaseuran ry:n hallitus 2021 
 

Ritva Kunto puheenjohtaja  Haapavesi 050-3567 091 ritva.kunto@kotinet.com 

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

Niina Kääntä sihteeri  Alavieska 050-5902 900 niina.hannula@kotinet.com 

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

Ulla Nygård   Kannus 

Sinikka Hanhela  Ylivieska 

Kaija Jaakola   Alavieska 

Tapio Haapakoski  Ylivieska 

Margit Verronen  Ylivieska 

Anita Rättyä   Nivala 

Leena Rieskaniemi  Sievi 

Anneli Rahkala  Alavieska 

 

Hallituksen virallinen kokoonpano julkaistaan seuran nettisivuilla vuosikokouksen jälkeen 

 

 

 

Tapahtumakalenteri 2021 
 

Seurassamme noudatamme edelleen varovaisuutta ja odotamme vapaampia aikoja, kuten 

koko Suomi. 

 

Edellisen vuoden 2020 suunnitellut tapahtumat ovat edelleen tavoitteena toteuttaa, sillä vain Isokäännän 

viljelyksillä uskalsimme vierailla, kun ”lääniä” ja ulkoilmaa oli tarpeeksi. 

 

Tälle kesälle olemme ideoineet luontopolkuja ja pihakohteita. Kun mitään päivämääriä ei voi lyödä 

lukkoon, niin ilmoittelumme tapahtuu sitten, jos jotain saamme aikaan. Muistakaa tutut kanavat, eli 

seuratkaa Kalajaskan keskiviikon muistiota, Keskipohjanmaa-lehden lauantain ja Lestijokilehden torstain 

yhdistyspalstoja, sekä tietenkin seuran nettisivuja. Pyrimme ilmoittelemaan hyvissä ajoin, kun nyt 

ennakkotietoja ei voi antaa.  

Kannattaa panna merkille myös Avoimet Puutarhat- päivä juhannusviikolla 20.6.2021. 

 

 

 

Toimintaamme tukevat tänä vuonna: 

mailto:heli.jumeri@gmail.com
mailto:niina.hannula@kotinet.com
mailto:tarjariikka@gmail.com


  



 
  



 

 

  



  



 



Vuoden vihannes on kurpitsa 
 

Kurpitsoja löytyy monen värisenä ja muotoisena. On syötäviä ja koristeeksi tarkoitettuja. Olen vanhempieni 

kanssa vuosien varrella kokeilleet monenlaisia lajikkeita ja myskikurpitsaa lukuun ottamatta, kasvatus on 

ollut helppoa ja onnistunutta. Kurpitsat ovat herkkiä kylmälle, joten harsojen laittoon on syytä varautua. 

 

Kurpitsan kasvatus onkin sellainen intohimo juttu. Suomessa ja muualla maailmassa järjestetään kurpitsan 

kasvatus kilpailuja. Vuonna 2021 suomen suurin kurpitsa painoi 562 kg. Äiti kasvatti yhtenä vuonna 25 kg 

painavan kurpitsan ja me pidimme sitä isona :) Suosittelenkin rohkeasti kokeilemaan niiden kasvatusta.  

 

Kurkkukasvien sukuun kuuluva kurpitsa jaetaan kesä- ja talvikurpitsoihin 

Talvikurpitsoja ovat esim. keltaoranssi jättikurpitsa, josta yleensä valmistetaan kurpitsasäilykkeet. Itse en 

ole kurpitsapikkelssin ystävä, joten tein siitä sosetta, jota sitten käytin Amerikan mantereella suosittuun 

kurpitsapiirakan tekoon. Suosittelen kokeilemaan. 

 

Suosikkini on kuitenkin herkullinen myskikurpitsa, se sopii loistavasti keittoihin ja uunissa paahdettuna 

siitä tulee loistava lisuke ruokiin. Keiton sekaan voi lisätä hieman chiliä, joka sopii hyvin makean kurpitsan 

kumppaniksi. Suosittelen myös kokeilemaan spagettikurpitsan kasvatusta. Tämä maultaan mieto kurpitsa 

on sisältä spagettimaisen säikeinen, joka tosin tulee esiin parhaiten vasta kun sen on kypsentänyt uunissa. 

Talvikurpitsat säilyvät 10-15 asteen lämmössä jopa parikin kuukautta. 

 

Kesäkurpitsasta tuleekin varmaan kaikille ensimmäisenä mieleen vihreä pitkulainen zuzzini. Kun alat valita 

mitä alkaisit kasvattamaan, huomaatkin että vaihtoehtoja on todella paljon. Kokeilisitko ehkä sunburstia, 

joka muistuttaa ufoa? Kesäkurpitsojen ihanuus on 

se, että ne yleensä ovat runsassatoisia. Ainakin 

meillä tuon zuzziinin sato on ollut aina liiankin 

runsas. Niitä on sitten yritetty tarjoilla sinne ja tänne. 

Kesäkurpitsat säilyvät talvikurpitsoja huonommin. 

Parhaimmillaan ne ovat pienehköinä, jolloin malto 

on pehmeää. Mitä isommaksi ne kasvavat sen 

puumaisemmaksi malto menee. Isot kannattaakin 

kypsentää ja pakastaa talven varalle. 

 

Sitten on vielä syötäväksi kelpaamattomat 

koristekurpitsat. Näitä on kiva viljellä koristeeksi. 

Itsellä ne ovat sisällä säilytettynä ilahduttaneet jopa seuraavan vuoden helmikuulle asti. 

Myös kurpitsan kukintoja kannattaa kokeilla friteerattuna.  

 

Lisätietoa kurpitsoista löytyy esim. puutarhaliiton sivulta.  



 

Limemarinoitu kesäkurpitsa 

 

n. 300g kesäkurpitsaa ohueksi viipaloituna  marinadi 4rkl öljyä  

suolaa ja mustapippuria    4rkl väkiviinaetikkaa 

2 valkosipulin kynttä hienonnettuna   2 rkl sokeria 

tuoretta basilikaa silputtuna   2 rkl limemehua 

      limen raastettu kuori 

 

Laita kaikki ainekset kulhoon ja sekoita marinadin kanssa sekaisin. Anna marinoitua jääkaapissa muutama 

tunti, parhaimmillaan seuraavana päivänä. Sopii hyvin salaattiin ja lisukkeeksi lihalle. 

Älä säikähdä, jos valkosipuli muuttuu vihreänsiniseksi.  

 

Viljelyiloa toivottaen Sinikka Hanhela 
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