
JoulunAikA on rauhoittumisen aikaa ja siemen-
välityskin toimii suppeammin uuden siemenlu-
ettelon tekoaikaan eli joulu-tammikuussa. Mutta 
”hiljaiselon” taustalla siemenryhmä tekee kovasti 
töitä, jotta uusi luettelo ja hienot keräämänne sie-
menet saataisiin taas luetteloitua ja odottamaan 
tilaajia, jotka puolestaan laittavat ne taas multiin 
antamaan uutta siemensatoa. Nyt uusi Siemenlu-
ettelo on ilmestynyt ja siemenvälitys taas täydessä 
vauhdissa.

Pirkko Kukkola vastaa siementilauksista niin kuin 
ennenkin. Maatiaisen siemenvarasto on hänen 
kotonaan Kanungissa (Salo). Tämän vuoksi sie-
mentilauksen yhteydessä ei voi valitettavasti tilata 
muita tuotteita kuten kirjoja, vaan ne on parempi 
tilata suoraan toimistolta/kivijalkakaupasta Hel-
singistä. Maatiaisen toiminnanjohtaja Maija Man-
ninen hoitaa niin ikään jäsenmaksuasiat toimistol-
ta käsin. Osa siemeneristä on melko pieniä, tämän 
vuoksi siementen tilaaminen Pirkolta on varmin 
tapa saada ne, koska kaikkia lajeja ei voida taata 
olevan toimistolla/kivijalkakaupassa. Käyttämällä 
tilatessa lajinimeä ja tilausnumeroa, saa parhaiten 
sitä mitä haluaa.

Ylläpitolajit mainitaan Siemenluettelossa si-
vulla �0. Mukana on syötäviä lajeja, mutta myös 
joitakin perennoja ja kesäkukkia. Aina ei ylläpi-
toviljely onnistu, sillä satovahingot kuuluvat sie-

hKurpitsoista saa koristeellisia 
asetelmia syksyiselle pihalle.

fKurpitsalajikkeiden kirjoa.
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Uusi Siemenluettelo on ilmestynyt!
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Siemenkuulumisia



menviljelyyn. Sato voi tuhoutua syystä tai toisesta ja joskus 
voi siementen itämisen kanssa olla ongelmia. Mutta aina kan-
nattaa yrittää! Itselläni mm. herneen ylläpitoviljely näytti on-
nistuvan hyvin, kunnes kauriit söivät makoisat herneenpalot 
omiin suihinsa suojauksista huolimatta. Maatiainen välittää 
myös muualta hankittuja vihannesten siemeniä, jotka on va-
littu niin, että niiden siemenlisäys pitäisi olla mahdollista, F�-
hybridi-lajikkeita ei ole otettu mukaan.

Siankärsämö on vuoden 202� maatiaiskasvi. Kotimaiset 
kasvikset ja puutarhaliitto ovat valinneet vuoden vihannekseksi 
puolestaan kurpitsan. Sen kunniaksi luettelossa on uusia kur-
pitsalajikkeita tarjolla. Kurpitsan viljelyllä on pitkät perinteet, 
jotka ulottuvat jopa useita tuhansia vuosia taaksepäin. Kurpit-
sasta on käytetty mallon lisäksi myös nuoria lehtiä, siemeniä 
ja kukkia.

Suomessa viljelyssä olevat lajit ovat jaettu yleisesti kesä- ja 
jättikurpitsoihin. Cucurbita pepo -tyyppejä on kesäkurpitsoi-
den lisäksi koriste-, talvi- ja spaghettikurpitsat. Talvikurpit-
sat erottaa kesäkurpitsoista paksumpi ja kovempi kuori, sekä 
pidempi säilyvyysaika. Tiettävästi kesäkurpitsat ovat tulleet 
Suomeen Välimeren alueelta jo �600-luvulla, mutta silloin 
ei vielä käytetty nimitystä kesäkurpitsa vaan opeteltiin suvi-
pumpumien viljelyä. Italiassa jalostetuista kesäkurpitsoista on 
käytetty zucchini-nimitystä, courgette-nimitys on puolestaan 
ranskalainen. Kurpitsa sisältää jopa 90% vettä ja hedelmän 
energia sisältö on vähäinen. Mutta vastapainoksi kurpitsa si-
sältää paljon arvokkaita kivennäisaineita ja A-vitamiinia.

Kurpitsojen esikasvatus on hyvä aloittaa 2-3 viikkoa aikai-
semmin ennen arvioitua istutusajankohtaa. Taimet kannattaa 
istuttaa avomaalle vasta ilmojen pysyvästi lämmettyä. Kas-
vatukseen käy lämmin, suojaisa paikka. Maan on hyvä olla 
ravinteikas mm. kompostilla höystettyä multamaata.

Esikasvatusterveisin,
annE LEino

Kurpitsan alusta kannattaa kattaa, niin 
maa pysyy paremmin kosteana.

gKurpitsan kukat ovat myös syötäviä 
– ylimääräiset kukat voi vaikka friteerata.
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Siemenvälitys
Maatiaisen Siemenvälityksestä huolehtivat Anne Leino 
ja Pirkko Kukkola. Anne kokoaa vuosittain ilmestyvän 
Siemenluettelon ja hoitaa Maatiaisen nettiputiikkia 
ja Pirkon hoivissa on fyysinen siemenvarasto, josta 
hän lähettää tilauksesi. Maatiaisen nettipuodin löydät 
osoitteesta: www.maatiainen.fi/puoti. Kurpitsat pitävät ravinteikkaasta maasta.


