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Punahovi sai omenapuun
Iisalmelaiset Juha Kumpulainen ja Anne Snellman-Kumpulainen saivat juhannuksen
jälkeen omakotitalonsa pihaan
uuden omenapuun. Muutaman
vuoden kuluttua koko Punahovin poppoo, johon kuuluvat
myös lapset Milja, Minnea ja
Mirko, pääsevät maistamaan
oman puun omenoita.
Omenapuu ja sen istutus
tulivat Kumpulaisille lahjoituksena. Kumpulaiset ovat Iisalmen omakotiyhdistyksen
jäseniä ja yhdistyksellä on lähes kymmenen vuoden ajan
ollut perinne, että se lahjoittaa
omakotitalossa asuville jäsenilleen omenapuita.
Yhdistyksen varapuheenjohtaja Seppo Moilanen kertoo, että tänä kesänä on lahjoitettu viitisentoista istutusta.
- Mikäli määrärahoja vielä

jää, istutusten lisäksi myös
lahjoitamme omenapuun
taimia jäsenillemme. Niitä
olemme lahjoittaneet vuosittain parikymmentä, Moilanen sanoo.
Iisalmen omakotiyhdistys
on aikoinaan löytänyt omenapuiden istuttamisidean Keravalta. Yhdistyksen silloinen
puheenjohtaja Immo Kuutsa
innostui ajatuksesta ja toi tavan myös Iisalmeen. Sittemmin omapuiden istutuksesta
tuli jokavuotinen perinne.
Käytännössä kaikki omenapuita haluavat ilmoittautuvat yhdistykselle vuosittain,
joiden joukosta istutuksen ja
taimien saajat arvotaan.
Immo Kuutsan tavoitteena
on, että jokaisen omakotitalon pihassa kasvaisi jatkossa
olla omenapuu. Tavoitteena

se olisikin hyvä, sillä näin
jokainen omakotiasuja olisi
yhdistyksen jäsen, koska istutuksia ja puita lahjoitetaan
vain jäsenille.
Juha Kumpulainen ilmoitti
jo keväällä halukkuudestaan
Iisalmen kevätmessuilla, missä omakotiyhdistys oli esittelemässä toimintaansa.
Iisalmen Kirkonsalmen
Länsirannalla Punahovin alueella puulla on nyt hyvä mahdollisuudet menestyä, sillä
uudella asuinalueella myös
naapureilla on omenapuita.
Näin pölytyskin onnistuu. Ainoastaan rusakot ovat huolena.
- Meillä oli jo aikaisemmin
yksi omenapuu, mutta sen rusakot söivät. Nyt suojaamme
puun paremmin talvea vasten,
Kumpulainen suunnittelee.

Anja Eskelisen ohje omenapuun istutukseen:

1. Kaivetaan nurmikko pois
2. Kaivetaan ainakin 50 cm syvä kuoppa, johon asetetaan tukikepit kahdelle puolelle.
3. Parannetaan maata lisäämällä kuoppaan peruslannoitettua ja kalkittua multaa
kaivetun maan lisäksi.
4. Kaadetaan istutuskuoppaan noin 30 litraa vettä
5. Puun istutussyvyys on sama kuin ruukussa, juuripaakun päälle tulee hieman
multaa, ettei se kuivu
6. Puun tyvi maanpintaan korkeammalle, jotta tulee harjuistutus. Multa tiivistetään
kevyesti.
7. Sidotaan tuet runkoon kahdesta kohdasta.
Omenapuu lannoitetaan normaalisti keväällä kevätlannoitteella ja syksyllä syyslannoitteella, lisäksi kalkitaan joka toinen vuosi.

Iisalmen Omakotiyhdistyksen jäsen Juha Kumpulaiselle lahjoitettiin tänä kesänä omenapuun istutus. Sopivaa paikkaa Kumpulaisen kanssa valitsevat puutarhuri Anja Eskelinen ja Arto Kaatrasalo. Myös perheen äiti Anne Snellman-Kumpulainen sekä lapset Minnea, Mirko ja Milja olivat mukana paikkaa katsastamassa.
Omenapuun istutti Punahovin maahan lapinlahtelainen
Anjan Pihaputiikin puutarhuri Anja Eskelinen. Hänen mukaansa omenapuita ja muitakin puita voi istuttaa maahan
lääpi kesän eikä vain syksyllä
ja keväällä.
- Kevään ja syksyn istutusaikataulu on vanhaa uskomusta. Varsinkin astiataimia
voi istuttaa milloin vaan, Eskelinen kertoo.

Omenapuuistutusten lisäksi
Iisalmen Omakotiyhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus
omakotitalkkarin käyttöön.
Palvelu on tarkoitettu lähinnä
ikääntyville omakotiasujille,
jotka tarvitsevat apua omakotitalon askareisiin.
Omakotitalkkarit tekevät
pieniä kunnostus- ja korjaustöitä, piha- ja puutarhatöitä ja
talvella lumenluontia ja hiekoitusta.

Talkkareilla ei ole omia työkaluja, vaan ne on oltava talon puolesta. Talkkareilla ei
myöskään voi teettää mitään
luvanvaraisia töitä. Lisätietoja omakotitalkkarien toiminnasta saa Iisalmen omakotiyhdistyksen sivulta. Sivuilla
käydessä kannattaa tar kistaa
myös yhdistyksen tarjoamat
jäsenedut, joita ovat muun
muassa kauppaliikkeistä saatavat alennukset.

