
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Puheenjohtajan tervehdys 

Puutarhaseurassa on ollut koronasta johtuen pitkään hiljaiseloa, muutamaa tapahtumaa lukuun ottamatta. 

Toivottavasti pahin on jo takanapäin ja pääsemme jatkamaan uudella innolla seuran toimintaa tänä 

vuonna. Monenlaista on suunniteltu ja toivottavasti mahdollisimman moni pääseekin osallistumaan näihin.  

Tästä lehtisestä löydät tapahtumakalenterin ja puutarhaseuran nettisivuilta tarkempaa tietoa näistä tapah-

tumista. Kannattaa käydä vilkaisemassa. 

Tässä on myös hyvä kiittää teitä puutarhaseuran jäsenet, että olette hiljaiselosta huolimatta maksaneet 

jäsenmaksuja kiitettävästi.  

Kiitos myös yhteistyökumppaneillemme, jotka ovat jälleen järjestämässä meille kivoja jäseniltoja.  

Kiitoksen myös ansaitsevat hallituksen jäsenet, joita ilman seura ei toimisi. Onneksi hallituksesta löytyy in-

toa ja monenlaista taitoa, jotka mahdollistavat monipuolisen toiminnan. 

 

Lämpimin terveisin 

Sinikka Hanhela 

 

 

Jokilaaksojen Puutarhaseuran hallitus 2022 

Puheenjohtaja: 

Sinikka Hanhela, Ylivieska. p. 040 0753 112, sinikka.hanhela@hotmail.fi 

Varapuheenjohtaja: 

Tapio Haapakoski, Ylivieska. p. 040 760 4041, tapio.haapakoski@gmail.com 

Sihteeri: 

Niina Kääntä, Alavieska, p. 050 590 2900, niina.hannula@kotinet.com 

Tiedottaja: 

Ritva Kunto, Haapavesi. p. 050 356 7091, ritva.kunto@kotinet.com 

Rahastonhoitaja:  

Tarja Ilomäki, Ylivieska. p. 040 566 2274, tarjariikka@gmail.com 

 

Muut hallituksen jäsenet / yhteyshenkilöt: 

Heli Jumeri, Oulainen Margit Verronen-Haapakoski, Ylivieska 

Kaija Jaakola, Alavieska,   Anneli Rahkala, Alavieska   

Ulla Nygård, Kannus Sami Kolppanen, Oulainen 
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Jokilaaksojen Puutarhaseuran jäsenedut 2022 

 
- 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 2022 

 

- henkilöjäsenmaksu      10,00 euroa 

- perhejäsenmaksu   15,00 euroa 

- yhteisö- ja kannattajajäsenmaksu 25,00 euroa 

 

Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksun maksaminen 

 

Maksa jäsenmaksu viitesiirtona Suomenselän OP:n tilille FI07 5026 0820 0647 63 

ja laita viitekenttään numero 20064. 
 

Jos nimesi tai osoitteesi muuttuu (tai on eri kuin maksaja), lähetä viesti rahastonhoitajalle 
(tarjariikka@gmail.com tai 040 566 2274). Yhteystietoja tarvitsemme jäsentiedotteen postitusta varten. 
Jäsenlehti postitetaan kaikille edellisen vuoden jäsenmaksun maksaneille jäsenillemme. 
 

Puutarhaseuran tapahtumista tiedottaminen 
 

Seura tiedottaa tapahtumistaan Kalajaska-lehden keskiviikon numerossa sekä Lestijoki-lehdessä ja 
Keskipohjanmaa-lehdessä järjestöpalstalla, kotisivuillamme ja Facebook-ryhmässämme. 
 
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 Facebookista: 
 

Jokilaaksojen Puutarhaseura 
(Julkinen ryhmä) 
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Vuoden 2022 toimintaa 
 
Torstaina 28.4. klo 18 Oili Marjamäki kertoo mehiläistarhauksesta Hotelli-Ravintola Lounatuulessa 
osoitteessa Tulolantie 23, Ylivieska. Ilmoittautumiset 25.4. mennessä Anneli Rahkalalle 050-3095 697. 
 

Perjantaina 13.5. Jäsenilta Ylivieskan K-Raudassa klo 17–19.  Neudorffin tuote-esittelyä. Tapahtumaan 
ennakkoilmoittautuminen. Katso keskiaukeaman mainoksesta ilmoittautumisohjeet. 
 

Seuran esittelypöytä Oulaisten torilla kevätkesällä, seuraa ilmoittelua kotisivuiltamme. 
 

Lauantaina 21.5. klo 10–14 Perinteinen Viivin kasvienvaihtotapahtuma yhteistyössä Hannulan 
kotiseutumuseon kanssa. Oheisohjelmassa kasviston laatimisen ohjeistusta, historiaa jne. Jos sinulla on 
tallessa oma kasvisto, tuo se mukanasi. Opastusta perinteisen kasvion tekemiseen kasveja keräämällä ja 
prässäämällä tai kuvaamalla. Toisena aiheena on viljely ilman maan muokkaamista No dig -menetelmällä. 
Kasvioista ja menetelmästä kertoo puutarhuri, puutarhaterapeutti, floristi, floristimestari Johanna Lilja. 
Kahvila palvelee, myynnissä mm. luonnonkukilla koristeltuja leivoksia. Myynnissä arpoja, voitot puutarha-
aiheisia. Tapahtumassa myös kirpputoripöytä puutarhateemalla. Lahjoituksia pöytään voi tuoda ke-pe 18.–
20.5. välisenä aikana osoitteeseen Vanhatie 6 (peräkärry ajotien vasemmassa laidassa) Lahjoituksia otetaan 
vastaan myös tapahtumapäivänä. HUOM! Otamme vastaan vain puhtaita ja ehjiä tuotteita. Tuotto seuran 
toimintaan. 
 

Kasvienvaihtotapahtuma Sievissä maanantaina 23.5. klo 18.00-19.30 kirjaston edessä. 

Kasvienvaihtotapahtuma Ylivieskassa tiistaina 24.5. Puuhkalan museon pihalla klo 18–20, 
Kasvienvaihdon lisäksi kirpputoripöytä puutarhateemalla, tuotto seuran toimintaan.  
 

Kasvienvaihtotapahtuma Kannuksessa keskiviikkona 1.6 klo 16.30–18.30 kirjaston pihalla. 
 

Jäsenilta torstaina 16.6. klo 18–20 Särkän perennataimistolla Arkkukarissa. Normaali hintaiset perennat 
jäsenillassa -15 % + yllätysperenna. Seuran jäsenille -10 % alennus koko kesän. Tapahtumaan omat kyydit. 
 

Eino Leinon päivän pihavaellus ke 6.7. klo 16–18 Kaija ja Lauri Jaakolan pihalle Alavieskan Kähtävän kylällä 
osoitteessa Aniaksentie 147. Toisena kohteena klo 17.30–19.30 Juha ja Liisa Pudaksen piha Alavieskassa 
osoitteessa Putaanperäntie 315. Pihavaelluksille omilla kyydeillä.  
 

Ma 18.7. klo 17 Arvolan luomutilan esittelyä Oulaisissa. Tilan osoite on Haapavedentie 583. Tilalla 
kasvatetaan pääasiassa mansikoita sekä vadelmia. Tila tuottaa myös luomuhunajaa ja siitepölyä. 
https://arvolanluomutila.fi/  Tapahtumaan omin kyydein. 
 

Päivän retki lauantaina 6.8. Ylivieska – Kannus - Himanka – Kalajoki - Ylivieska. Lähtö klo 8.30 ja takaisin 
noin klo 17.30. Retken tarkemmat tiedot lehti-ilmoituksessa sekä seuran nettisivuille osoitteessa 
www.jokilaaksojenpuutarhaseura.fi Ilmoittautuminen 23.7. mennessä Kaija Jaakolalle 040-728 4168. 
Muista ilmoittaa ruoka-aineallergiat. 
 

Kasvivärjäyskurssi lauantaina 10.9. alkaen klo 8.30. Ohjaajana Pekka Alakuijala. Kurssi pidetään Pekan 
kotona osoitteessa Sievintie 264, 84100 Ylivieska. Tapahtumasta lisätietoa nettisivuillamme. Kurssille 
mahtuu enintään 15 henkilöä. Ilmoittautuminen 29.8. mennessä soittamalla Sinikalle 0400-753 112. 
 

Puurojuhla marras-joulukuussa.    Seuraa ilmoittelua! 

https://arvolanluomutila.fi/
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Solanum lycopersicum 
 
TOMAATTI (Solanum lycopersicum) tuo kaikille tuttu ”jokapäiväinen leipä” on vuoden vihannes. Tämä 

miellyttävän makuinen punainen pallo sopii niin kasvis-, kala- kuin liharuokienkin joukkoon, sitä voi grillata, 

hauduttaa, täyttää ja pakastaakin, esim. pilppoa tomaatit pelkästään tai vaihtelevien yrtti-öljysekoitusten 

joukkoon, jolloin ne ovat valmiina lisättäviksi eri ruokiin ja paistoksiin, kuten pizzoihin ja piiraisiin. 

Tomaattien säilytys on aina huoneenlämmössä. 

    Tomaatti päivässä pitää lääkärin loitolla- tämä omenasta tuttu englantilainen sanonta sopinee kaikkiin 

kasviksiin! Punaisissa tomaateissa oleva lykopeeni toimii elimistössä erinomaisena antioksidanttina. 

Tomaatti sisältää runsaasti A- vitamiinia, joka parantaa vastustuskykyä, näköä ja ihon terveyttä, sekä K- 

vitamiinia, joka on tarpeen luustolle. Lisäksi tomaateissa on runsaasti kaliumia, joka on avain sydämen 

hyvinvointiin ja tasapainoiseen verenpaineeseen. Ja vielä tomaateissa on runsaasti väriä antavia 

karotenoideja, jotka toimivat A-vitamiinin esiasteina. 

    Viime aikoina on kuultu uutisissa, kuinka vihannesten hinnat ovat jopa huomattavassa noususuunnassa, 

ja havaittu itsekin sama tilanne vihannestiskeillä. HELI, alan ammattilainen hallituksestamme haluaa nyt 

rohkaista kaikkia kokeilemaan itsekin tomaattien kasvatusta: hän sanoo, että se on helppoa! Seuraavassa 

hän antaa muutamia selkeitä ja järjestelmällisiä neuvoja, mutta muistuttaa myös, että kotiviljelijän 

kokeilunhalua voi rajoitta esim. ajan ja tilojen puute. Silloin on hyvä lähteä puutarhalle hakemaan tanakat 

taimet, joiden kera saa mullat ja varmat ohjeet 

mukaansa. 

    Jos haluaa aloittaa tomaatin viljelyn siemenestä, niiden kylvöaika on nyt. Tarvitaan taimimultaa, valoa ja 

mielellään 22-25 asteen lämpötila. Taimilehtien ilmaannuttua ne istutetaan yksittäisiin ruukkuihin eikä 

lannoitusta ja kastelua saa unohtaa. Viileässä kasvu hidastuu, joten vasta touko-kesäkuun vaihteessa ne 

voidaan siirtää ulos ja tässä vaiheessa on hyvä vielä siirtää ne isompaan ruukkuun, tasaisesta kastelusta ja 

lannoittamisesta tulee huolehtia koko ajan. 

    Nykyään moni kotipuutarhuri istuttaa tomaatintaimet kasvusäkkiin, joissa on sopiva lannoite mukana 

koko kasvukaudeksi, mutta mullan tasaisesta kosteudesta on huolehdittava tässäkin, muutoin tomaattien 

maku muuttuu kitkeräksi ja koostumus kovaksi. Kasvaessaan tomaatti tarvitsee tukinarun (juuttia), ja 

lehtien kasvuhangoista on poistettava ns. varkaat, etteivät ne vie voimaa sadon tuottamiselta, sato kypsyy 

noin kesän puolenvälin tienoilla. 

    Tomaattilajikkeita on runsas määrä eri kokoisia, värisiä ja 

muotoisia: kirsikka-, pihvi-, kirsikkaluumu-, päärynä-, 

häränsydän-, pensas-, amppeli- ja tumma kumatotomaatti. Niitä 

kannattaa kokeilla perinteisen punaisen pallon ohella. 

 

Väriä, makua ja terveyttä kesään sekä kokeilemisen intoa ja iloa 

kasvun seuraamisesta toivottavat 

 

Heli ja Ritva  
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