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Pöytäkirja 

 

Chiliyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 2016 

Aika : Lauantai 22.10.2016  klo 15-17 

Paikka : Knuutilan kartano, Lukkisalmentie 49, 37200 Siuro 

 

1   Kokouksen avaaminen 

Matti Saloranta avasi kokouksen klo 15.03. 

 

2   Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Saloranta. Sihteeriksi valittiin Markus 

Haapala. 

 

3   Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Roope Tuominen ja Milla Nevalainen. 

 

4   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

5   Osanottajaluettelon laatiminen 

Osanottajaluettelo Liite 1 

 

6   Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia. 

 

7   Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan kertomus 

toimintakaudelta 2015-2016 

Hallitus esitteli toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajan 

kertomuksen toimikaudelta 2015-2016 

 

8   Tilinpäätöksen vahvistaminen 

Tilinpäätös vahvistettiin. 

 

9    Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

 

10   Päätetään tulo- ja menoarvion vahvistamisesta toimintakaudelle 2016-2017, 

toimintasuunnitelma sekä määrätään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 

Päätettiin tulo- ja menoarvio esitetyn mukaisesti. Vahvistettiin toimintasuunnitelma. 

Päätettiin jäsenmaksuksi 20€ ja liittymismaksuksi 5€. 

 

11   Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet 

kaudelle 2016-2017 

Kohdan 11 käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi Jukkamikko Virtanen. 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Koivunen. 

Hallituksen jäseniksi valittiin Jani Glad, Markus Riuttaskorpi, Markus Haapala, Matti 

Saloranta, Henry Hietanen, Mika Kaakkolammi ja Ruuti Leisti. 

Hallituksen varajäseneksi valittiin Caj Koskinen. 

 

12   Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 

Tilintarkastajaksi valittiin Raili Hannus. 

 

13   Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

 

14   Muut esille tulleet asiat 

Keskusteltiin aluejaostojen puheenjohtajien ja yhdistyksen hallituksen  

yhteydenpidosta. 

 

15   Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.44. 

 

 

 

22.10.2016 Nokialla 

 

 

 

 

Matti Saloranta Markus Haapala 

kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri 

 

 

 

 

Roope Tuominen Milla Nevalainen 

pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja 
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Puheenjohtaja – Pirjo ”Pipsa” Koivunen
Olen ollut yhdistyksen toiminnassa aktiivisesti mukana jo vuodesta 2009. Ensimmäiset 
vuoden kiertelin messuja ympäri Suomea sekä järjestelin erilaisia miittejä. Hallituksessa 
olin kolme vuotta ensin rivijäsenenä ja nyt on menossa toinen vuosi puheenjohtajana. 
Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu ennen kaikkea pitää huolta siitä, että homma toimii ja 
etenee. Elikkä olen se, joka potkii muita hallituslaisia persauksille, jotta asiat luistaisivat 
eteenpäin. Minä olen myös se henkilö, joka vastaa puhelimeen, jos soitat Chiliyhdistyk-
seen. Välillä tulee todella ihania puheluita, kun ihmisillä mitä ihmeellisimpiä ongelmia 
chiliensä parissa, ja niitä sitten pohditaan yhdessä. Yleensä joku ratkaisu keksitäänkin. 
Myös puhelinhaastatteluja lehtiin ja radioon tulee useampia vuoden aikana, ja mitä lä-
hempänä Chilifest on, sitä enemmän haastatteluja saa antaa. Viime elokuussa parhaana 
päivänä oli kolmekin haastattelua.

Hallitustyöskentelyn lisäksi toimin myös Chilin poltteessa -lehden päätoimittajana, 
mikä työllistää näin talvisaikaan enemmän kuin riittävästi. Kasvattelen myös tuon ukon 
kanssa chilejä vähän normaalia harrastajaa enemmän, eli noin tuhat puskaa on kasva-
massa kesäisin, joten niiden parissa tuo kesäaika kuluu hyvin pitkälti normaalin työn 
jälkeen. Omat suosikkichilini ovat baccatumit ja pubescensit, ja jos lajikkeita nimetään, 
niin Lemon Drop ja Turbo Pube.

Tiedottaja, varapj – Markus Haapala
Tiedottajat ovat meillä päävastuussa nettisivuista ja Facebook-sivusta, mutta näitä hoi-
tavat muutkin hallituslaiset tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Suurin osa nettisivu-
jen artikkeleista ja fb-päivityksistä on viime vuosina tullut tiedottajilta, samoin kutsut 
tapahtumiin ja muut jäsenkirjeet. Omalla vastuullani on lisäksi tuotemyynti nettisivuilta 
ja kuluvalla kaudella myös jäsenrekisterin ja laskutuksen satunnainen hoitaminen.
Useimpina päivinä yhdistyksen asioiden hoitamiseen ei mene montaa minuuttia, mut-
ta joinain päivinä menee tunti suunnittelematta tai enemmän etukäteen tietäen. Face-
bookia ja sähköpostia voi hoitaa näppärästi melkein mistä vain silloin kun ehtii, mutta 
nettisivut vaativat yleensä vähän enemmän huomiota. Yleensä homma on hyvin vapaa-
muotoista ja stressitöntä, mutta joskus harvoin tulee eteen teknisiä haasteita. Tapah-
tumiin osallistuminen ja niiden valmistelu vievät ajoittain paljon aikaa, mutta niihin ei 
kukaan pakota, vaan kyse on omasta halusta olla mukana siellä sun täällä.

Hallituksen postipoika (sihteeri) – Henry Hietanen
Pari kertaa kuussa paukahtaa sähköpostia jäsenrekisteriä hoitavalta Janilta. Mailin liit-
teenä on jäsenmaksun maksaneita uusia jäseniä, sekä liittymislaskunsa paperilaskuna 
haluavia tulevia jäseniä.

Postitusoperaatio alkaa saatekirjeen tarkastamisella ja muokkaamisella, esim. tulevi-
en tapahtumien osalta. Sitten laitetaan tulostin laulamaan ja tulostetaan laskut, kuitit 
ja saatteet.

Laskut saatteineen on nopeasti heitetty kuoriin, mutta uusien jäsenten tervetuliais-
kirjeissä onkin enemmän säätämistä. Kun kuitit ja saatteet on tulostettu, kirjoitetaan 
kullekin uudelle jäsenelle jäsenkorttiin nimi ja jäsennumero sekä liimataan vuositarra 
paikalleen. Lisäksi kaivetaan esille kirjekuoret, jäsenlehdet, siemenpussit ja flyerit, sekä 
viime kampanjan aikana lisäksi yhdistyksen lasinaluset ja näytönpyyhkimet. Siemen-
pusseista valitaan sopiva setti sellaisia lajikkeita, joita on riittävästi. Lopuksi kaikki tava-
rat kootaan kirjekuoriin ja kuoret kiikutetaan postiin.

Päivittäiset hallitushommat ovat tietokoneen ja kännykän naputtelua eli Chilifooru-
min hallitusosiossa käytävä keskustelu yhdistyksen asioista sekä Facebookin yhdistyssi-
vujen ylläpito ja kommentointi. Lisäksi tapahtumien edellä tulee puhelimessa vietettyä 
tovi jos toinenkin.

Rahastonhoitaja – Matti Saloranta
Se on Matti Hyvinkäältä terve. Olen toista vuotta yhdistyksen hallituksessa, jossa katson 
kirstun perään. Chilipää olen ollut jo pidempään, mutta kasvatteluissa mennään vielä 
kevyesti ensimmäisen käden sormilla. Chinenset ja pubescens -lajien marjat ovat lähel-
lä sydäntä, mutta rapsakkaana purtavana Turbo Pube (Yellow) voisi olla omana nostona 
naposteltavaksi.

Chiliyhdistyksen hallituksen toimintaa
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Chilifest-vastaava –  Markus Riuttaskorpi
Minun päätehtäväni Chiliyhdistyksen hallituksessa on vastata Chilifest-asioista. Olen 
mukana järjestämässä Chilifest Finland -tapahtumaa ja toimin työryhmän ja yhdistyksen 
välisenä linkkinä. Vaikka olen päävastuussa yhdistystä koskevista festivaalijärjestelyistä, 
käytännössä kaikki asiat kuitenkin pohditaan ja järjestetään koko hallituksen voimin. 
Toimin myös yhdistyksen epävirallisena graafikkona, eli tuotan grafiikkaa yhdistyksen 
painotuotteisiin, mainoksiin ja muihin tarpeisiin. Lisäksi osallistun hallituksen kokouk-
siin, päätöksentekoon ja yleisiin järjestelyihin tarpeen mukaan.

Siemenpankkivastaava – Mika Kaakkolammi
Yhdistyksen jäsen vuodesta 2011. Pirkanmaan aluejaoston puheenjohtaja. Toista kaut-
ta hallituksessa, vastuualueena yhdistyksen siemenet.

Kumppanivastaava – Ruuti Leisti
Nimeni on Ruuti Leisti, Chilifoorumi-nick Ruutana. Facebookissa ruuti.leisti.
Koko ikäni olen pitänyt poltteesta, mutta 2000-luvulle siirryttäessä chilit veivät minut 
kokonaan mennessään. Ensimmäinen "oma" kasvattini oli opiskeluystäväni minulle 
toimittama pieni taimi, jossa oli nimilappu Madame Burns C.chinense. Varmaa tuosta 
"lajikkeesta" on vain se, että siitä rakkauteni chileihin leimahti liekkeihin ja roihuaa yhä.

Suomen Chiliyhdistykseen liityin vuonna 2009. Toimintani Chiliyhdistyksen hallituk-
sessa 2017 kohdentuu mainostajiin ja yhteistyökumppaneihin. Jos sinulla on esim. yh-
teistyökumppani mielessäsi, niin ota reilusti yhteyttä ja viedään asia eteenpäin!
Tulista kautta 2017!

Jäsenrekisterin hoitaja – Jani Glad
Jäsenrekisterin hoitaja vastaa meillä siitä, että yhdistyksen tiedot jäsenistä sekä jäsen-
ten osoitteista ja jäsenmaksuista ovat edes suurin piirtein järjestyksessä. Olen ensim-
mäistä toimivuottani hallituksessa, joten osa toiminnastani on vielä opettelua ja joista-
kin asioista on kysyttävä edelliseltä "viranhaltijalta".

Uudet jäsenet laittavat jäsenhakemuksen chiliyhdistyksen nettisivujen kautta. Hal-
lituksen jäsenet käsittelevät hakemukset, sitten ne siirretään jäsenhakemukset-kansi-
oon. Kansiosta poimin jäsenrekisteriä varten tiedot, ja jos jäsenmaksulaskut laitetaan 
sähköpostitse, laitan minä ne, perinteiset postin kautta kulkevat laskut taas lähtevät 
sihteerin kautta.

Koska homma tosiaan vaatii vielä hieman opettelua ja kyselyjä kuinka mikäkin asia 
hoidetaan, pitää asiaan keskittyä kunnolla. Päivittäin tulee silmäiltyä sähköpostit odot-
tavien jäsenpyyntöjen varalta ja noin kerran viikossa käytän noin tunnin laskujen lä-
hetykseen ja muihin tarvittaviin toimenpiteisiin. Järjestämme käytännön syistä hal-
lituksen kesken usein Skype-palavereja asioista. Niissä tulee paljon uutta tietoa, niin 
yhdistyksen asioista, tapahtumista, kotisivuista ja myyntituotteista kuin varsinaisesta 
asiastakin – itse chileistä!

Varajäsen – Caj Koskinen
Olen 38-vuotias turkulainen chilinkasvattaja. Aktiivisuuteni chilifoorumilla on ollut 
heikkoa, en ole pariin vuoteen kerennyt paljoa kirjoitella tai lukea. Chilejä olen kuiten-
kin joka vuosi kasvattanut vaihtelevalla menestyksellä. 

Aikani kuluu tällä hetkellä melko tehokkaasti opiskelujen merkeissä. Opiskelen Turun 
ammattikorkeakoulussa mainonnan suunnittelua. Olen hallituksessa mukana varajäse-
nenä, lähinnä oppimassa ja ihmettelemässä. Olen tehnyt joitakin pieniä töitä valokuvi-
en ja esitteiden parissa. Tulevaisuudessa panostaisin mielelläni enemmänkin yhdistyk-
seen, mutta kiireinen aikataulu on aina ongelma vapaaehtoistöissä.

Eniten aikaa vievä harrastukseni on luonnossa liikkuminen, joka vähentää paljon 
chilinkasvatuksen parissa viettämääni aikaa. Chilini kasvavatkin pääosin ulkona vesi-
sateessa, oman onnensa nojassa. Jos kesällä on haastava sää, ei yleensä satonikaan ole 
kovin kummoinen. Chilinkasvatus onkin minulle vain pienimuotoinen harrastus, mutta 
saan siitä paljon iloa ja ennen kaikkea hyvää maustetta ruokiin.
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Pirkanmaan aluejaosto
Chiliyhdistyksen ensimmäinen aluejaosto perustettiin Pirkanmaalle vuonna 2012. Toimintaa on ravintolapäivien ja Tammelan-
torin chilipäivien lisäksi riittänyt, sillä Pirkanmaan aluejaosto on isossa roolissa Tampereen keskustorilla jo useana vuonna jär-
jestetyssä CHILIFESTissä, koko viikonlopun ilmaisessa chilifestivaalissa, jossa ratkotaan mm. chilinsyönnin maailmanmestaruus.

Pirkanmaan keskustelut ja tiedotukset: Chilifoorumi – Pirkanmaan aluejaosto
Yhteyshenkilö: Mika Kaakkolammi
Chilifoorumin nick: Whili

Varsinais-Suomen Aluejaosto
Varsinaisiksi Chilipäiksi itseään tituleeraavat Turun ja lähikuntien chiliaktiivit perustivat chiliyhdistyksen toisen aluejaoston. 
Varsinaisten chilipäiden toiminta on alusta asti ollut erittäin aktiivista ja onpa osa kunnostautunut jopa kansalaisopiston chili-
luennoitsijoinakin! Kevään messuille kaivataan silti paljon innokkaita paikallisia, joten ottakaapa yhteyttä Varsinaisten 
chilipäiden yhteyshenkilöön!

Varsinaisten chilipäiden keskustelut ja tiedotukset: Chilifoorumi – Varsinaiset Chilipäät
Yhteyshenkilö: Henry Hietanen
Chilifoorumin nick: Hubert
h_hietanen(ät)hotmail.com

Uudenmaan Aluejaosto
Uudellamaalla toiminta on alkanut vuonna 2013. Aluejaosto on osallistunut Helsingin isoille messuille keväisin ja syksyisin 
sekä useisiin pienempiin tapahtumiin ja kokoontunut illanviettoihin ja yhteistyötä suunnittelemaan. Lisäksi jaosto on 
osallistunut useita kertoja Ravintolapäivään. Toiminta jatkuu vilkkaana, joten talkooapua tarvitaan, kun uusimaalaiset 
kirmaavat messuilla ja moninaisissa tapahtumissa. Osallistuakseen ei tarvitse olla paatunut naganpurija tai jättisatoja vuosia 
kasvattanut, vaan aloittelijatkin otetaan ilomielin mukaan.

Uudenmaan keskustelut ja tiedotukset: Chilifoorumi – Uudenmaan aluejaosto
Yhteyshenkilö: Lauri Äystö
Chilifoorumin nick: Larski
chiliyhdistys.uusimaa(ät)gmail.com

Aluejaostot
Jos emoyhdistys tuntuu etäiseltä, kokeilepa tavata muita chilin ystäviä aluejaostojen tapaamisissa! Chilimiiteissä on tapana nauttia tulisia 
ruokia, maistatella omaa satoa sekä vaihdella mitä harvinaisimpien chililajikkeiden siemeniä. Toimintaa aluejaostoilla on messuilla ja 
monissa pienissäkin tapahtumissa, joihin Chiliyhdistys valjastaa aluejaostojen aktiivisimmat kertomaan chilien kiehtovuudesta chileistä
kiinnostuneille ihmisille.

Paikallisten aluejaostojen toiminnasta voit kysellä suoraan aluejaostojen yhteyshenkilöiltä. Alueellisten chilimiittien ajankohdat löydät 
helpoiten nettisivuille upotetusta yhdistyksen Google-kalenterista. (sivun lopussa)

Jos alueellasi ei ole paikallisjaostoa, voit perustaa sellaisen itse vähintään kahden muun chiliharrastajan kanssa. Yhdistys on tehnyt 
aluejaostojen perustamisesta ja toiminnasta ohjeet, jotka voi katsoa ja tulostaa täältä.

Pirkanmaan aluejaosto

Chiliyhdistyksen ensimmäinen aluejaosto perustettiin Pirkanmaalle vuonna 2012. Toimintaa on ravintolapäivien ja Tammelantorin 
chilipäivien lisäksi riittänyt, sillä Pirkanmaan aluejaosto on isossa roolissa Tampereen keskustorilla jo useana vuonna järjestetyssä
CHILIFESTissä, koko viikonlopun ilmaisessa chilifestivaalissa, jossa ratkotaan mm. chilinsyönnin maailmanmestaruus.

1

Jos emoyhdistys tuntuu etäiseltä, kokeilepa tavata muita chilin ystäviä aluejaostojen 
tapaamisissa! Chilimiiteissä on tapana nauttia tulisia ruokia, maistatella omaa satoa sekä 

vaihdella mitä harvinaisimpien chililajikkeiden siemeniä. Toimintaa aluejaostoilla on messuilla 
ja monissa pienissäkin tapahtumissa, joihin Chiliyhdistys valjastaa aluejaostojen aktiivisimmat 

kertomaan chilien kiehtovuudesta chileistä kiinnostuneille ihmisille.

Paikallisten aluejaostojen toiminnasta voit kysellä suoraan aluejaostojen yhteyshenkilöiltä. 
Alueellisten chilimiittien ajankohdat löydät helpoiten nettisivuille upotetusta yhdistyksen 

Google-kalenterista. (sivun lopussa) Jos alueellasi ei ole paikallisjaostoa, voit perustaa sellaisen 
itse vähintään kahden muun chiliharrastajan kanssa. Yhdistys on tehnyt aluejaostojen 

perustamisesta ja toiminnasta ohjeet, jotka voi katsoa ja tulostaa täältä.
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Satakunnan Aluejaosto
Satakunnan aluejaosto syntyi vahvaa vauhtia Suomen chilikartalle kiipeävän Satakunnan ytimeen Porissa syyskuussa 2013, 
kun aluejaosto osallistui ensimmäistä kertaa Ulvilan Leineperissä lokakuussa järjestettyyn TULIruukki-tapahtumaan.
Aluejaoston virallinen perustamiskokous pidettiin kuitenkin vasta marraskuussa 2013, ja toiminta lähti sen jälkeen hyvään 
nosteeseen. Huhtikuussa 2014 aluejaosto osallistui Satakunnan Piha- ja Puutarhamessuihin Porissa sekä kesäkuussa 2014 
järjestettyyn Taimimoision chilipäivään. Lokakuussa 2014 aluejaosto osallistui toisen kerran järjestettävään 
TULIruukki-tapahtumaan.

Satakunnan keskustelut ja tiedotukset: Chilifoorumi – Satakunnan aluejaosto
Satakunnan aluejaoston Facebook-keskusteluryhmä
Yhteyshenkilö: Pekka Mäkinen
chiliyhdistys.satakunta(ät)gmail.com

Pohjois-Suomen Aluejaosto
Chiliyhdistyksen toiseksi nuorin jaosto, Pohjois-Suomen aluejaosto, on perustettu neljän yhdistyksen jäsenen voimin huhti-
kuussa 2014. Pohjois-Suomen aluejaoston harteille jää ehkäpä hankalin kotimaiseen chilin kotikasvatukseen liittyvä aihealue 
eli eksoottisten chilien kasvattaminen lähes arktisissa oloissa ja kasvatusolosuhteiden sovittaminen pohjoisen yöttömiin öihin.
Pohjois-Suomen Aluejaosto on ollut aktiivinen mm. Kesäpiha, Osaavat kädet ja Kunnossa!-messuilla toukokuussa 2014.

Pohjois-Suomen aluejaoston keskustelut ja tiedotukset: Chilifoorumi – Pohjois-Suomen aluejaosto
Yhteyshenkilö: Jani Martimo
chiliyhdistys.posu(ät)gmail.com

Kaakon kapsaisiini
Kaakon Kapsaisiini perustettiin Kotkassa 17.4.2016 Suomen Chiliyhdistyksen aluejaostoksi. Pyrimme tuomaan chilitietoutta 
ihmisten keskuuteen esiintymällä erilaisissa tapahtumissa, kuten ravintolapäivillä, ja neuvomalla aloittelijoita kasvatusasioissa. 
Tarvittaessa käymme pitämässä chililuentoja tiedonjanoisille. Aluejaosto kokoontuu muutaman kerran vuodessa yhteen hyvän 
hengen ja hyvän ruoan ääreen. Kaikki chilistä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan toimintaan!

Kaakon Kapsaisiinin FB-sivut: fb.me/kaakonkapsaisiini

Olli Leisti pj, Atso Juntunen vpj, Ruuti Leisti sihteeri, Janne Rousku rahastonhoitaja, 
Ari Pihlajasaari foorumitiedotus, Jenna Arvola mediatiedotus. Yhteyshenkilö: Ruuti Leisti

Uudenmaan jaoston vuosi 2016
Uudenmaan jaoston kevät 2016 käynnistettiin kokoontumisella Helsingin 
Coloradossa, jossa valittiin jaoston virkailijat vuodelle 2016. Puheenjohtajaksi 
valikoitui Larski, rahastonhoitajaksi Vetsku ja sihteeriksi Chilisiili.

Keväällä käytiin levittämässä chilin sanomaa Kevätmessuilla Helsingin 
messukeskuksessa sekä Lahden messuhallissa. Molemmat tilaisuudet saatiin 
kunnialla läpi, vaikka jokavuotinen vapaaehtoisten puute välillä tuntuikin 
aiheuttavan päänvaivaa. Toukokuussa lähes perinteeksi muodostunut 
Cafe Capsicum tarjoili ravintolapäivänä nälkäisille burgereita possulla sekä 
punajuuripihveillä. Jälkiruuistakaan ei ollut puutetta. Kesän rientoihin 
varauduttiin käymällä hankkimassa hygieniapassit.

Kesällä keskityttiin sadon kasvattamiseen ja keleistä nauttimiseen. 
BBQ festeillä käytiin avustamassa Chilitarviketta ja osallistumassa leikki-
mieliseen grillauskisaan vuosikausiin pahimpien sateiden iskiessä Helsinkiin. 
Aluejaostolle hankittiin Viikin kampusviljelmiltä kasvatuslaatikko 
kesän 2014 tapaan. Laatikkoon kotiutuneet tomaatit ja rocotot selvisivät, 
vastoin odotuksia ja huonoa hoitoa uhmaten. Laatikkoon hankittu 
kasvatusteltta tuhoutui jo ensimmäisessä myräkässä.

Loppukesästä Tampereen Chilifesteillä oli hyvä edustus Uudeltamaalta. Saatiinpa aluejaostolle myös ikuista glooriaa, kun 
tiukassa nagatikkarin syöntikisassa tuli voitto. Syksy meni sitten rauhallisemmissa merkeissä.

Marraskuussa vietettiin aluejaoston pikkujouluja Helsingin Maya-ravintolassa. Tämän lisäksi aluejaoston aktiivit Larski ja PP 
kävivät pyynnöstä järjestämässä ohjelmaa n. 350 hengen yrityspikkujouluihin. Juhlakansa popsi tarjolle tuotuja maistiaisia 
hyvällä halulla, ja illan päätteeksi järjestetyssä chilinsyöntikisassa osanottajien asenne & suoritukset olivat esimerkillisiä!

Kiitokset vielä kerran kaikille tilaisuuksiin osallistuneille jaoston puolesta.

- Vetsku & Larski
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Tervehdys Varsinaisista Chilipäistä!
Varsinais-Suomen aluejaoston eli Varsinaisten Chilipäiden vuosi on kulunut taas miittien ja messujen merkeissä. Syksyllä 
emme tänä vuonna messuille osallistuneet, mutta kevään puutarhamessuilla olimme pienen joukon kanssa levittämässä 
chilin ilosanomaa ja auttamassa messuvieraita taimivalinnoissa.

Miitit ovat nyt olleet pelkkiä ravintolamiittejä, kun jäätelömiittikin jäi viime kesänä välistä. Kokoonnumme tavallisesti noin 
2–3 kuukauden välein. Jaoston pikkujouluja vietimme tällä kertaa Viikinkiravintola Haraldissa. Pikkujoulut kuluivat lähinnä 
kuunnellen rocoto-pyhiinvaelluksen tehneen Jewen matkatarinoita, joista löytyy juttu tästäkin lehdestä.

Ensi kertaa miitteihin osallistuvilta on usein kuultu, että oletuksena on ollut tapahtuman olevan Nagansyönnin MM-kisojen 
tapainen hullu chilinahmimisriento. Todellisuudessa illanvietot ovat hyvin samantapaisia kuin mitkä tahansa muut kave-
rusten tapaamiset; poikkeuksena vain se, että kukaan ei nyrpistele nenäänsä ja pyydä vaihtamaan aihetta, kun puhutaan 
chileistä. Kun tutut ja sukulaiset ovat lopen kyllästyneitä chilihöpinöihin, on hyvin vapauttavaa istua iltaa seurassa, jossa 
chileistä puhuminen ei ole vain suotavaa vaan jopa pakollista. Miitteihin ovat aina tervetulleita kaikki chileistä kiinnostu-
neet henkilöt, riippumatta siitä kuuluvatko he yhdistykseen. Nykyään miittien suunnittelu tapahtuu aluejaoston Facebook-
sivuilla, ja niistä ilmoitetaan yhdistyksen Facebook-sivuilla sekä Chilifoorumilla.

Chilifestiin lähti viime kesänä kolme jaostolaista vapaaehtoishommiin. Festi meni myös meidän osaltamme loistavasti, ja 
tänä vuonna lähdemme tietysti uudestaan. Sekä messujen että Chilifestin vapaaehtoisporukkaan kaivataan myös uusia 
harrastajia. Jos mukava yhdessäolo pienen puuhailun lomassa muiden chiliharrastajien kanssa kiinnostaa, niin ole yhtey-
dessä yhdistykseen sähköpostitse tai vaikka allekirjoittaneeseen.

Chiliyhdistyksen hallituksessa Varsinaisten Chilipäiden miehitys kasvoi entisestään, kun luottamustehtäviin valittiin täksi 
kaudeksi kolme jaostolaista.

Ainakin täällä lounaassa on chilintaimien suhteen tapahtunut edistystä suurten puutarhaliikkeiden kanssa. Puutarhaliik-
keisiin soluttautuneet chilipäämme ovat vihdoin saaneet lobattua laadukkaiden herkkulajikkeiden taimia vuosikymmeniä 
taimipöytiä hallinneiden Apachejen ja muiden lähes syömäkelvottomien roskalajikkeiden tilalle!

Hyvää kevättä ja kasvatuskautta,
Jaoston pj. Henry Hietanen



9

Huppareita on saatavilla 
seuraavia värejä ja kokoja:
Valkoinen S, M, L, XL, XXL

Punainen S, M, L,XL, XXL, XXXL
Musta S, M, L, XL, XXXL

Juhlavuoden T-paidat myydään pysyvästi alennettuun hintaan 12 €/kpl. 
Juhlapaidassa on edessä painettu kuva ja vasemmassa hihassa yhdistyksen logo. Takana ei ole mitään. 

Kokoja on välillä S–XXXL.

Yhdistyksen T-paitoja, huppareita ja pipoja ei saa mistään muualta. 
Myynnissä on lisäksi kangasmerkkejä, tarroja ja Chilin Poltteessa -lehtiä.

Pipot ovat puuvillatrikoota 
(95 % puuvillaa, 5 % elastaania). 

Pipoja on yhtä joustavaa kokoa 
saatavilla mustana ja valkoisena.

15 €

Postikulut lisätään painon ja koon mukaan. Tilauksen jälkeen lähetämme sähköpostitse laskun, tuotteet lähetetään maksusuorituksen jälkeen. Rajallisista resursseista 
johtuen emme postita tilauksia päivittäin, vaan keskimäärin kerran viikossa. Tuotteet lähetetään ykkösluokan kirjeenä tai pakettina riippuen koosta ja painosta. Kirjee-
seen mahtuu esim. yksi tai kaksi T-paitaa koosta riippuen. Tällä hetkellä osa tuotteista on loppu, mutta niitä on tilattu lisää, joten joissakin toimituksissa saattaa olla 
pientä viivettä. Tilaukset osoitteesta http://www.chiliyhdistys.fi/fi/tuotetilaukset/

Tuotteiden hinnat:
Juhlapaita 12 €
Aikuisten T-paidat S–XXXL 15 €
Lasten T-paidat 12,50 €
Pipo 15 €
Huppari 40 €
Kangasmerkki pieni 6 €
Kangasmerkki iso 15 €
Tarra pieni/iso 2/5 €
Chilin Poltteessa -lehti 5 €

12 €

Saatavilla on myös kahden kokoisia haalari/kangasmerkkejä, 
joissa on yhdistyksen logo (halk. n. 8 cm ja n. 30 cm), tarroja 

ja Chilin Poltteessa -lehtiä (2013–2016).

T-paitoja on saatavilla seuraavissa kokoluokissa ja väreissä (kuvat L-koon paidoista):
Valkoinen 128 cm, 140 cm, S, M, L, XL, XXL, XXXL (kuva edestä ja takaa)
Punainen 128 cm, 140 cm, S, M, L,XL, XXL,XXXL (kuva edestä ja takaa)
Musta 128 cm, 140 cm, S, M, L, XL, XXL; XXXL (kuva edestä ja takaa)
Paidat ovat Fruit of the Loomin Super Premium -mallia, 100 % puuvillaa, ja ne kestävät 60 °C pesun.

40 €
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ääkirjoitus

Kädessäsi on viides Chilin poltteessa 
-lehti. Jossain vaiheessa haaveilin, että 
lehtiä ilmestyisi kaksi vuodessa, mut-
ta nyt haaveet ovat jääneet. Jo tämän 
yhden lehden kasaaminen vuodessa 
on aikamoinen voimain ponnistus. Ai-
heiden keksiminen, juttujen saaminen 
ja kirjoittajien löytäminen tuntuu ole-
van joka vuosi hankalampaa. Lehti kun 
kasataan vapaaehtoisvoimin, vaatii ar-
tikkelin tekeminen vapaa-ajan käyttä-
mistä. Nykyisin ihmiset tuntuvat olevan 
kovin kiireisiä, ja monella tuntuu olevan 
ajatus, ettei ketään kiinnosta se mitä 
minulla on sanottavaa. Mutta päinvas-
toin, kun se chilikärpänen on puraissut, 
aina löytyy joku, jolla on samanlaisia 
kokemuksia. Chilit ja puolisot eivät aina 
tahdo mahtua samaan asuntoon. Erilai-

sissa chiliryhmissä kuluu aikaa tunteja, 
kun metsästetään jotain tiettyjä sieme-
niä ympäri maailmaa. Chilin polte vie 
mennessään, ja meitä kohtalotovereita 
on satoja. Siksi minusta on tärkeää, että 
jokaisesta lehdestä löytyy meidän taval-
listen kasvattajien kirjoittamia juttuja. 
Sellaisia, joihin jokainen voi samaistua.

Osa jutuista tehdään sen perusteella, 
mikä on ollut puheenaiheena keskus-
telupalstoilla kuluneen vuoden aikana. 
Kyllähän ne ötökät sieltä joka vuosi put-
kahtaa esille, melkeinpä jokaiselle meis-
tä kasvattajista niistä on jotain haittaa 
kasvukaudella. Niinpä tässä numerossa 
haluttiin perehtyä biologiseen torjun-
taan ja kotimaisiin petoihin, joita jokai-
nen voisi käyttää hyödyksi. Kirjoittajan 
löytäminen ei sitten ollutkaan ihan niin 

helppoa. Mutta kun kyselee ja utelee tu-
tut läpi, niin löytyihän sieltä lopulta tu-
tuntuttu, jolta saimme erittäin pätevän 
artikkelin lehteen.

Miljoonat kiitokset taas kaikille, jotka 
ovat olleet mukana tekemässä tätäkin 
lukupakettia. Toivottavasti jokaiselle 
löytyy jotain kiinnostavaa luettavaa. Ta-
vataan jälleen chilien parissa alkaneen 
vuoden aikana –tulkaa kaikki rohkeasti 
mukaan yhdistyksen tapahtumiin ja toi-
mintaan. Uusia aktiivisia jäseniä kaiva-
taan!

Chilirikasta vuotta toivottaen
Pirjo Koivunen
Päätoimittaja
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Projektin eteneminen
Edellisen jutun kirjoitushetkellä sieme-
net oli saatu Suomeen ja ensimmäiset 
taimet olivat kasvamassa. Valitettavasti 
projekti koki sinä kesänä vuoden mit-
taisen takaiskun, sillä ensimmäisten 
podien kasvaessa selvisi, että siemenet 
eivät olleet laisinkaan sitä, mitä niiden 
oli pitänyt olla.

Jo ennen podien kasvamista ihmet-
telimme kasvattajaporukan kesken an-
nuumimaista kasvutapaa. Valitettavasti 
epäilyksemme osoittautui oikeaksi, ja 
siemenistä kasvoi aivan tavallisia punai-
sia annuumeja. Kiinalaiset ovat tunnet-
tuja siitä, että he myyvät vaikka omenaa 
appelsiinina saadakseen rahaa. Onneksi 
olin varautunut tähän ja pyytänyt alun 
perinkin kiinalaista kollegaani toimitta-
maan siemeniä kahdelta eri myyjältä. 
Näin ollen toiselta myyjältä saadut sie-
menet hylättiin, ja viime vuonna aloitet-
tiin alusta toisista siemenistä. Ne vaikut-
tivat luotettavammilta, sillä siemenet 
olivat peitattuja. Uudella yrityksellä 

homma näytti selvästi lupaavammalta – 
podien muoto oli alusta asti oikea!

Useiden maistamisten ja vertailujen 
jälkeen päästiin toteamaan, että ky-
seessä toden totta on Suomessa ennen 
näkemätön lajike – aito Hainan Yellow 
Lantern. Tästä harvinaisesta lajikkeesta 
ei ole ollut saatavilla Internetin kautta 
tietoa kuin rajallinen määrä, joten olem-
me saaneet kasvattamisen myötä jatku-
vasti uutta tietoa lajikkeesta. Nyt tästä 
lajikkeesta voidaan ensimmäistä kertaa 
koota yhteenveto.

Hedelmän maku on hyvin aromikas, 
selkeästi erilainen verrattuna lähisu-
kulaiseen Habaneroon. Hyvän maun 
lisäksi hedelmän polte on miellyttävä 
ja tasainen. Lajike on erittäin monikäyt-
töinen. Siitä saa tehtyä todella herkul-
lista chilijauhetta, ja kuten kiinalaiset 
sitä pääosin käyttävät, Hainan Yellow 
Lantern on äärimmäisen hyvä lajike 
chilikastikkeisiin. Lajikkeen kasvatus on 
helppoa ja suoraviivaista. Se ei ole eri-
tyisen nirso olosuhteistaan, eikä yhden 

kasvatuskauden perusteella vaikuta 
olevan tuholaisherkkä. Riittävällä valol-
la kasvi kasvaa kookkaaksi ja tukevaksi 
ja tekee paljon satoa. Kasvi ei itsessään 
vaadi tukemista, mutta suuri sato voi 
aiheuttaa oksille paljon rasitusta, jolloin 
satokauden aikana on hyvä tukea kasvia 
esimerkiksi naruilla. Tämä lajike tykkää 
runsaasta valosta ja viihtyykin parhai-
ten kasvihuoneessa valoisalla paikalla. 
Hedelmät kasvavat Habaneroa hieman 
suuremmiksi, keskimäärin 4–6 cm pit-
kiksi. Kasvi viihtyy todella hyvin vesivil-
jelyssä, mutta tekee multakasvatukses-
sakin runsaan sadon.

Projektin edetessä tuli esiin sellainen 
fakta, että lajikkeesta on liikkeellä Kii-
nassa kaksi eri versiota. Alkuperäisestä 
lajikkeesta on nimittäin jalostettu vielä 
satoisampi versio. Vuonna 2009 Kiinan 
trooppinen maatalousinstituutti julisti 
kehittäneensä Hainan Yellow Lanter-
nista uuden version, joka tuottaa jopa 
kymmenkertaisen sadon alkuperäiseen 
lajikkeeseen nähden. Tämä on nostanut 

Projektipäivitys: Hainan Yellow Lantern
Vuoden 2015 Chilin Poltteessa –lehdessä kerrottiin projektista, jonka tarkoituksena on saada harvinainen 

kiinalainen chililajike Hainan Yellow Lantern kaikkien suomalaisten chiliharrastajien saataville. 
Viiden kasvattajan voimin tuotetaan varmasti lajikepuhtaita siemeniä, joita kerätään tuhansittain varastoon. 

Kun siemeniä on tarpeeksi, voi Suomen Chiliyhdistys vapauttaa ne harrastajille.
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tuotannon määrän 500 kilogrammas-
ta 5000 kilogrammaan per kiinalainen 
hehtaari (670 neliömetriä). Kysymyk-
senä onkin ollut, että kumpaa versiota 
tämä Suomeen saatu lajike on. Kaikki-
en kasvattajien kokemusten perusteel-
la voidaan todeta, että onneksemme 
olemme saaneet Suomeen uuden, sa-
toisamman version. Tämä on todella 
tuottoisa chinense. Yksi kasvattajapo-
rukasta ilmoitti saaneensa yhdestä kas-
vista jopa 10 kiloa satoa! Lisäksi lajike on 
nopea kypsymään.

Projektin ulkopuoliset pääsivät mais-
tamaan lajiketta ensimmäisen kerran 
Chiliyhdistyksen 10-vuotisjuhlakokouk-
sessa  22.10.2016. Hainan Yellow Lan-
ternia pilkottiin tuoreena maistiaisiksi. 
Lisäksi maistettavana oli chilijauhetta 
sekä chili-omenahilloa. Paikalla olleiden 
kommentit olivat erittäin positiivisia, ja 
lajikkeesta selvästi pidettiin.

Projektin jatkuminen
Ensimmäisen kasvatuskauden jälkeen 
voimme siis todeta, että lajike on aito ja 
että siitä saa runsaasti siemeniä. Vielä ei 
kuitenkaan ole laitettu siemeniä laajaan 
jakoon siitä syystä, että niitä ei ole ke-
rätty tarpeeksi varastoon. Kauden 2017 
aikana tullaan keräämään lajikepuhtaita 
siemeniä oikein toden teolla. Samalla 
myös varmistetaan lajikkeen stabiilius, 
sillä tämän kauden kasvit on lähes poik-
keuksetta kasvatettu edellisen kauden 
siemenistä. Näin ollen tänä vuonna huo-
mataan, mikäli lajikkeen stabiiliudessa 
olisi jokin ongelma. Lajikkeen kuitenkin 
tiedetään olevan Kiinassa stabiili, joten 
toistaiseksi ei ole aihetta epäillä toisin.

Projekti on tähän mennessä herättä-
nyt paljon kiinnostusta harrastajien kes-
kuudessa, ja innokkaimmat ovat erittäin 
halukkaita saamaan lajiketta itselleen 
kasvamaan jo kaudelle 2017. Näin ollen 

päätimme julkaista pienen erikoiserän 
siemeniä kaikista innokkaimmille odot-
tajille. Teetimme 20 kaiverrettua rasiaa, 
jotka sisälsivät 5 Suomessa kasvatetun 
siemenen lisäksi yhden alkuperäisen 
peitatun siemenen, joka on tuotu Haina-
nin saarelta. Peitattuja siemeniä oli pro-
jektimme jäljiltä enää alle 30, joista 20 
jaettiin tämän erikoisjulkaisun mukana.

Mikäli kaikki sujuu odotetusti, niin 
vuoden 2017 lopussa Chiliyhdistys tu-

lee jakamaan tuotetut siemenet laa-
jasti harrastajien keskuuteen. Tämän 
jälkeen ei ole enää tarvetta eristetylle 
siementuotannolle, mikäli siemeniä jää 
varastoon tarpeeksi. Projektin päätyttyä 
jokaisen suomalaisen on helppo saada 
käsiinsä tämän harvinaisen lajikkeen 
siemeniä, eikä lajike tule enää koskaan 
katoamaan Suomesta.

Markus Riuttaskorpi

HAINAN YELLOW LANTERN
Capsicum chinense

Kasvin koko: Kookas (n. 1,5 m * 1,5 m)
Hedelmän koko: 4–6 cm, keskipaino n. 17 g
Hedelmän muoto: Lyhtymäinen, suippopäinen ja lommoinen
Tulisuus: n. 300 000 scovillea, 9–10
Maku: Erittäin aromikas
Käyttö: Maustamiseen tuoreena ja kuivattuna, kastikkeeseen
Kypsyminen: Nopea
Kukan koko: Pienehkö
Lehden koko: Keskikokoinen
Tukeminen: Tukeva kasvi, mutta saattaa tarvita tukea suuren satoisuutensa vuoksi
Valon tarve: Tekee paljon satoa reilussa valossa, viihtyy parhaiten kasvihuoneessa
Satoisuus: Erittäin satoisa, hyvällä hoidolla useita kiloja per kasvi
Alkuperä: Hainan, Kiina  Tuholaisherkkyys: Ei arka  Kasvatusvaikeus: Helppo

Innokkaimmille kasvattajille myydyt 20 rasiaa ja alkuperäisiä peitattuja siemeniä.

Ensimmäisenä vuonna kasvatettu annuumiksi paljastunut chili.
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Vuoristojen chililaji C. pubescens on 
Perussa varmaankin merkittävimmäs-
sä asemassa koko maailmassa. Pubes-
censeja eli rocotoja olen kasvattanut 
Suomessa jo vuosikausia, ja ne ovat 
menestyneet myös täällä hyvin, onhan 
ilmasto Perun Andeilla ja Suomessa ke-
sällä kovin samanlainen. Suomen kesä 
on vain kovin lyhyt, joten rocotoja ei 
voida kasvattaa pelkästään ulkona. Ne 
kun vaativat chililajeista pisimmän kas-
vatuskauden. Kasvihuoneessa rocotot 
ovat menestyneet minulla erittäin hy-
vin, ja tämä chililaji kiinnostaakin minua 

kaikkein eniten. Rocotot ovat mielestäni 
parhaita chilejä. Tämän takia minua kiin-
nosti eniten lähteminen juuri Peruun, 
jota voisin sanoa chilinkasvattajan unel-
makohteeksi.

Matkaa rupesin miettimään alkuvuo-
desta 2016. Pohdin, miten sen voisi to-
teuttaa täysin vieraaseen ympäristöön 
ja kulttuuriin. Hollantilaisen online-mat-
katoimiston järjestämä kiertomatka Pe-
ruun oli ehdottomasti paras vaihtoehto 
ensikertalaisille Etelä-Amerikan matkaa-
jille, kun vaimon kanssa tälle ainutlaatui-
selle matkalle päätettiin lähteä. Matka-

ohjelma oli alussa tiukka, mutta Andeilla 
jo sopivan väljä, ja vapaapäiviä oli oh-
jelmassa juuri suurissa rocotokaupun-
geissa. Matkan ajankohdankin sai valita 
päivän tarkkuudella syksyksi, jolloin olin 
saanut oman chilikauden päätökseen. 
Olimme lopulta kahden hengen kierto-
matkalla, ja Perussa kaikki järjestelyt toi-
mivat moitteetta. Matkatoimisto, ja sen 
lukuisat yhteistyökumppanit Perussa 
saivat täyden kympin arvosanan kierto-
matkan järjestelyistä. Kaikki toimi Perus-
sa kellon tarkkuudella ja täsmällisesti. 
Tuntui välillä, että meitä kohdeltiin kuin 

Peru – matka chilien alkulähteille
Mercado de San Camillon hedelmäosastoa.

Olin jo monta vuotta haaveillut matkasta Peruun, eteläamerikkalaiseen Tyynen valtameren rannalla olevaan valtioon. 
Peru on erittäin merkittävä maatalousvaltainen valtio, jossa kasvatetaan myös satoja chililajikkeita. Olosuhteet kun chilien 
ja monien muidenkin kasvien kasvattamiseen ovat Perussa ainutlaatuiset. Pohjois-Peru on kuuma ja varsin kuiva, Andien 

vuoristossa taas on useita kasvuvyöhykkeitä ja erilaisia ilmasto-olosuhteita. Myös Etelä-Peru on kuivaa ja kuumaa 
vuoristoista aavikkoa. Lisäksi lämmin ja kostea Amazonin sademetsä saa alkunsa Perun Andeilta.
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kuninkaallisia, kun joka kaupungissa oli 
aina eri kuljettaja viemässä meitä hotel-
leihin, linja-autoasemille, lentokentälle, 
retkille jne.

Tilasimme matkan maaliskuun alussa. 
Lähtö oli lokakuun lopussa. Erityisesti 
minua kiinnosti rocotojen löytäminen, 
ja ehdinkin yli puoli vuotta miettiä mistä 
niitä lähden Perussa etsimään. Kaupun-
kien suuret kauppahallit ja torit olivat 
oikeastaan ainoa vaihtoehto, netistä 
kun löysin kuvia näistä kauppahalleista 
eli mercadoista osoitteiden kera. Syys-
kuun lopulla saimme matkanjärjestäjäl-
tä hotellilistat, ja silloin oli mahdollista 
rakentaa puhelimeen reitit hotelleilta 
kaupunkien mercadoihin. Hotellit sijait-
sivat lähes poikkeuksetta kaupunkien 
keskustoissa, joten kävelymatka hotel-
lilta mercadoon oli yleensä vain vartin 
mittainen. Puhelimen Google Maps 
-reitityksellä mercado oli hyvin helppo 
löytää joka kaupungissa, eikä mitään 
paikkaa tarvinnut koskaan etsiä.

Lennot ulkomailta Peruun menevät 
aina maan pääkaupungin Liman kan-
sainväliselle lentokentälle, joten kaikki 
Peruun matkaavat tulevat aina ensin 
Limaan. Suomesta ei ole suoria lentoja 
Peruun, vaan matkustaa pitää jonkun 
Euroopan kaupungin kautta. Ainakin 
Amsterdamista, Madridista ja Lontoosta 
on lentoja Limaan. Meidän matkareit-
timme kulki läpi Lontoon, jossa piti vielä 
vaihtaa lentokenttää Heathrow’lta Gat-
wickiin, koska British Airwaysin lento 
Limaan lähti Gatwickin kentältä. Finnai-
rin koneen myöhästymisen takia koko 
matka meinasi epäonnistua jo alkumet-
reillä, mutta ripeän lontoolaisen taksi-
kuskin ansiosta ehdimme lopulta viime 
hetkellä Gatwickista lähtevään lentoko-
neeseen. Lentoaika Lontoosta Limaan 
oli 12,5 tuntia, ja kaikkiaan matkustus-
aika oli yli 20 tuntia, minkä lisäksi aika-
ero Suomen ja Perun välillä on 8 tuntia, 
joten matkustaminen oli varsin rankkaa.

Kahden viikon kiertomatkan reitti Pe-
russa oli seuraava: 
Lima – Ica – Nazca – Arequipa – Puno 
– Cuzco – Inkojen Pyhä laakso (mm. Ol-
lantaytambo) – Aguas Caliente (Machu 
Picchu) – Cuzco – Lima

Lima
Lima sijaitsee pohjois-eteläsuunnassa 
melko keskellä Perua Tyynen valtame-
ren rannalla. Limaan saavuimme illalla. 
Hotelli sijaitsi Mirafloresin alueella aivan 
kaupungin keskustassa. Limasta jat-
koimme Icaan jo seuraavana iltapäivä-
nä, joten paljoa ei ollut aikaa maan pää-

kaupungissa. Aamupäivällä ehdimme 
kuitenkin käydä Mercado de Surquil-
lossa, jonne oli vain vartin kävelymatka 
hotellilta. Sieltä löytyivät ensimmäiset 
jättirocotot ja mm. valtavia Aji Amaril-
loja, jotka lähtivät tietenkin mukaan. 
Rocoto Pico Mucho oli ehkä mielenkiin-
toisin tästä kauppahallista löytynyt jät-
tirocoto. Yhtä isoja chilipodeja en ollut 
koskaan ennen nähnyt, joten matkan 
alku oli jo suorastaan tyrmäävä chilihar-
rastajalle.

Kaupungista toiseen kuljimme Perun 
julkisilla busseilla. Cruz del Sur -yhtiön 
bussit olivatkin varsinaisia loistobus-

seja, joissa oli ilmainen ruoka- ja juo-
matarjoilu pidemmillä matkoilla. Mat-
kustusmukavuus oli jopa parempi kuin 
lentokoneissa, ja jalkatilaa oli reilusti. 
Matkustaminen busseilla olikin varsin 
mielenkiintoinen kokemus, sillä olim-
me kahden ilman matkanjärjestäjää tai 
muita matkakumppaneita, muista suo-
malaisista puhumattakaan. Linja-auto-
asemilla piti aina näyttää passi ja metal-
linpaljastimella tehtiin ruumiintarkastus 
kaikille matkustajille. Bussi pysähtyi vain 
määränpäässä, jossa aseistettu vartija 
avasi linja-autoaseman portin, kun tul-
tiin perille. Jokaisella linja-autoasemalla 

Lima, Perun pääkaupunki Tyynen valtameren rannalla.

Rocoto Pico Muchon podeja Limassa.
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meitä odotti aina kuljettaja, joka vei 
meidät asemalta hotelliin. Itse ei tarvin-
nut huolehtia linja-autoasemilla muusta 
kuin siitä, että nousimme oikeaan bus-
siin, ja välillä perulainen kuljettaja tai 
matkatoimiston edustaja piti siitäkin 
huolen.

Ica 
Ica on ns. aavikkokaupunki 300 km Li-
masta etelään. Siellä hotellikin sijaitsi 
hiekkadyynien keskellä olevassa keitaas-
sa. Icasta teimme hienon puoli päivää 
kestäneen veneretken Tyynelle valta-
merelle Ballestas-lintusaarten edustalle, 
jossa näimme mm. kymmenittäin hyl-
keitä ja merileijonia, perunpingviinejä, 
pelikaaneja ja satoja muita lintuja ihan 
muutaman metrin etäisyydeltä. Ican 
kaupungin keskustassa emme käyneet, 
joten sieltä en mitään chilejä lähtenyt 
etsimäänkään. Aji Panca -kastikkeella 
terästetyn lounaankin söimme hotellis-
sa – chilikastike muistutti missä maassa 
ollaan.

Nazca   
Icasta jatkoimme jo seuraavana päivänä 
150 kilometrin päähän Nazcaan. Nazca 
on saman tyyppinen kaupunki kuin Ica. 
Se on kuuma ja kuiva aavikon ja vuorten 
keskellä oleva kaupunki, jossa tarjolla 
on lähinnä perulaista kulttuuria ja tu-
hatvuotista Nazcan historiaa.

Arequipa
Nazcasta jatkoimme yöbussilla Arequi-
paan, joka oli ensimmäinen kohteem-
me Andeilla. Arequipa on Perun toiseksi 
suurin kaupunki. Se sijaitsee Etelä-Pe-
russa ja on noin 2400 metrin korkeu-
dessa tuliperäisellä alueella. Kaupungin 
taustalla kohoaa upea El Misti -tulivuo-
ri. Monet kaupungin rakennuksista on 
tehty valkoisesta vulkaanisesta kivestä, 
sillaarista, minkä vuoksi kaupunki on 
saanut lempinimen White City. Ilmasto 
Arequipan seudulla on ihanteellinen, 
lämpötila on läpi vuoden noin +23 as-
teetta. Jo muinaiset inkat ihastuivat 
ilmastoltaan lähes täydelliseen aluee-
seen. Kaupunki onkin saanutkin nimen-
sä inkojen ketsuankielisestä lauseesta 
”ari quepay”, joka on suomeksi ”pysäh-
dytään täällä”. Arequipassa vietimme 
kaksi päivää korkeaan ilmanalaan totu-
tellen ja nautimme ensimmäistä kertaa 
Coca-teetä, jota oli rajattomasti tarjolla 
kaikissa Andien kaupunkien hotelleissa. 
Coca-tee ilmeisesti auttoi, koska meille 
tuli hyvin vähän oireita vähähappisesta 
vuoristoilmasta koko matkan aikana.

Arequipan Mercado de San Camilo oli 

Nazca, kaupunki aavikon ja vuorten keskellä.

Arequipan Placa de Armas.

Rocoto- ja Aji Amarillo -säkkejä Arequipassa.
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runsaan vartin kävelymatkan päässä 
hotellilta. Kyseinen kauppahalli olikin 
varsinainen rocotoparatiisi. Arequipas-
sa toimivat monet perulaiset huippu-
kokit. Kaupungin tunnetuin chiliruoka 
on ”rocoto relleno” eli täytetty rocoto, 
jota oli tarjolla lähes joka korttelissa niin 
pienissä katukeittiöissä kuin hienoissa 
ravintoloissakin. Jättirocotoja oli run-
saasti tarjolla myös kaupungin kauppa-
hallissa San Camilossa. Sieltä löysin jo 
monta vuotta etsimäni rocotolajikkeen, 
joka tunnetaan Perussa kauppanimel-
lä Rocoto de la selva Oxapampa. Tästä 
rocotosta on ollut hyvin vähän tietoa 
saatavilla netissä, mutta alkujaan sitä on 
viljelty lähes tuhat kilometriä Arequipaa 
pohjoisempana Oxapampan alueella 
ja Andien alemmilla vyöhykkeillä. Oxa-
pampa on suurimpia perulaisia roco-
toja. Hankkimani punainen jätti painoi 
noin 200 g eikä ollut edes kauppiaan 
suurin, vaan kypsin, minkä perusteella 
podeja yritin valita. Lämpimässä ilma-
nalassa varsinkin suurikokoiset roco-
tot alkoivat pilaantua varsin nopeasti, 
ja siemenet piti kaivaa esiin podista jo 
seuraavana päivänä. Yhtään kauppiailta 
ostettua rocotoa en Perussa uskaltanut 
maistaa vatsatautien pelossa, vaan ne 
menivät surutta roskiin, kun siemenet 
oli kaivettu pois.

Arequipa oli Perun kaupungeista 
ehkä matkan suurin helmi. Se on kaunis 
kaupunki, jonka keskusta Placa de Ar-
mas on upea, ilmasto siellä on miellyt-
tävä ja rocototarjonta oli runsas niin San 
Camilossa kuin lukemattomissa ravin-
toloissakin. Espanjalainen kolonialismi 
näkyi kaupungin monissa rakennuksis-
sa, kuten katolisissa kirkoissa ja luosta-
reissa. Rocotojen merkitystä Arequipalle 
on ulkopuolisen ehkä vaikea ymmärtää, 
mutta se on niin merkittävä, että mo-
net matkamuistotkin esittävät rocotoa, 
johon kaupungin nimi on kirjoitettu. 
Missään muualla Perussa en vastaavaan 
törmännyt. Yksi tällainen rocotomatka-
muisto tuli myös kotiin takanreunalle. 
Kesällä arequipalainen rocoto pääsee 
varmaan kasvihuoneen hyllylle.

Puno
Arequipasta matka jatkui Punoon, joka 
oli kiertomatkamme korkeimmalla si-
jainnut kaupunki noin 3800 metrin kor-
keudella merenpinnasta. Puno sijaitsee 
Titicaca-järven rannalla Kaakkois-Perus-
sa. Punon kauppahalli oli todella lähellä 
hotellia, vain muutaman sadan metrin 
päässä. Siellä tuli käytyä pariinkin ot-
teeseen paikallisia rocotoja hakemassa 
ja suuria vihanneksia, hedelmiä ja mm. 

lampaanpäitä ihmettelemässä. Punon 
kauppahalli oli varsin pieni ja eksootti-
nenkin paikka. Punossa olimme kaksi 
yötä. Päivällä teimme retken Titicaca-
järvelle, missä kävimme mm. kaisloista 
rakennetuilla alkuperäiskansan kelluvil-
la Uros-saarilla sekä korkealla Taquile-
saarella, josta kirkkaalla ilmalla olisi näh-
nyt jopa Boliviaan asti. Itse kaupungissa 
ehdimme viettää vain vähän aikaa ja 
Punon keskusta ei ollut kovinkaan suuri, 
joten kaupungista jäi jotenkin vähän an-
kea kuva. Alkuperäiskansaa eli ilmeisesti 
Ayamara-intiaaneja oli Punossa paljon. 
Heidät tunnisti erityisesti persoonalli-
sesta vaatetuksesta.

Puno, satamakaupunki Titicaca-järven rannalla.

Perulaisnainen alpakan kanssa La Rayalla 
4335 metriä merenpinnasta.

Inca Terracet Pisacin kaupungin yläpuolella.
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Cuzco ja inkojen Pyhä laakso
Punosta jatkoimme Cuzcoon ja sieltä 
heti seuraavana aamuna turistibussilla 
inkojen Pyhään laaksoon. Pisacin kau-
pungin yläpuolella oli hienot inkojen 
aikaiset terassiviljelmät ja inkojen ra-
kennusten raunioita. Pisacin kaupungin 
torilta löytyi taas useita rocotolajikkeita. 
Päivän retki päättyi pieneen viehättä-
vään Ollantaytambo-nimiseen kau-
punkiin, jossa vietimme kaksi yötä. Ol-
lantaytambo sijaitsee laakson toisessa 
päässä kolmen suuren vuoren juurella, 
ja kaupungin rautatieaseman vieressä 
on joki Rio Vilcanotta, jota kutsutaan 
myös Urubamba-joeksi. Kaupunkia ym-
päröivillä vuorilla on inkojen muinaisia 
rakennelmia. Ollantaytambossa meillä 
oli yksi kokonainen vapaapäivä, jolle oli 
järjestetty omatoimiretki Marasissa si-
jaitsevalle Salineras Ranch -hevostilalle. 
Parin tunnin ratsastusretki Urubamba-
joen laakson uskomattoman upeissa 
maisemissa oli unohtumaton kokemus, 
kuten myös Ranchilla tarjottu mahtava 
neljän ruokalajin perinteinen perulai-
nen ateria, jonka alkupalaksi tarjottiin 
rocoto relleno Ranchin omistajalle esit-
tämästäni pyynnöstä. Loppupäivän vie-
timme Ollantaytambossa, jonka torilta 
löytyi taas neljä erilaista rocotolajiketta. 
Yksi niistä oli muodoltaan erikoisin ro-
coto, jonka olen koskaan nähnyt. Kau-
pungin pikkukaupasta löytyi kotiin tuo-
misiksi mm. perulaista rocotoketsuppia. 
Ollantaytambo oli erittäin viehättävä 
pieni kaupunki, jossa oli myös paljon 
perulaista alkuperäiskansaa eli inkojen 
jälkeläisiä, Ketsua-intiaaneja.

Machu Picchu
Aikaisin seuraavana aamuna lähdim-
me kaupungin rautatieasemalta junalla 
kohti Aquas Calientesia, joka on pieni 
kylä Machu Picchun juurella. Machu 
Picchu on yksi maailman kuuluisimpia 
nähtävyyksiä. Korkealla vuorella on in-
kojen kaupungin raunioita, jotka ovat 
säilyneet varsin hyväkuntoisina. Machu 
Picchulla asuu myös laamoja, jotka loi-
vat oman viehätyksen paikalle. Maise-
mat vuorelta olivat kuin sadusta, kun 
pilvet leijailivat vuorten päällä, sokeri-
toppavuoria ja pilvimetsiä kun oli sil-
mänkantamattomiin. Aguas Calientesin 
kylän torilta löytyi mm. rocoto, joka sai 
nimekseen Machu Picchu.

Cuzco 
Machu Picchulta palasimme junalla Cuz-
coon, jossa oli koko seuraava päivä aikaa 
tutustua kaupunkiin. Tämä inkojen van-
ha pääkaupunki sijaitsee laaksossa n. 

Ollantaytambo, pieni kaupunki vuorten keskellä.

Kaikki hankkimani chilit kuvasin ja dokumentoin Perussa.

Machu Picchu, kadonnut kaupunki.
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3400 metrin korkeudella. Vuoret kohoa-
vat kaupungin molemmilta laidoilta. Pe-
rulaisen paikallisoppaan johdolla teim-
me neljän tunnin kävelyretken Cuzcossa 
ja kävimme mm. kirkossa, inkamuseos-
sa ja kaupungin ykköskauppahalli Mer-
cado de San Pedrossa. Rocototarjonta 
San Pedrossa oli varsin vaatimaton odo-
tuksiin nähden, eikä kauppahallista löy-
tynyt yhtään jättirocotoakaan. Yksi syy 
saattoi olla ajankohta, sillä kuivan talven 
jälkeen Perussa oli marraskuussa kevät. 
Kesä ja sadekausi olivat vasta tulossa. 
Rocototarjonta olisi saattanut olla ihan 
toisenlainen puoli vuotta myöhemmin. 
Paikallisten viljelijöiden myymät roco-
tot tulevat kaupunkien kauppahalleihin 
ihan lähialueilta, noin 10–20 kilometrin 
säteeltä. Poikkeuksena on vain Lima, 
jonne tuotteet tuodaan kauempaakin, 
jopa satojen kilometrien päästä.

Takaisin Limaan
Retken toiseksi viimeisenä päivänä oli 
edessä maan sisäinen lento Cuzcosta 
takaisin Limaan. Cuzcon lentokenttä si-
jaitsee lähes kaupungin keskellä, mikä 
on aika erikoinen paikka lentokentälle. 
Lento Limaan kesti vain runsaan tunnin, 
ja pääkaupungissa olimme taas samassa 
hotellissa kuin matkan alussa. Mercado 
de Surquillossa piti taas käydä täydentä-
mässä chilivarastoja rocotoilla ja muilla 
chileillä. Ihan hotellin vierestä löytyi ra-
vintola, jossa pääsimme syömään vielä 
yhden mainion rocoto relleno -aterian. 
Limasta lähdimme vasta seuraavan päi-
vän iltana yölennolla takaisin kohti Lon-
toota, joten lähes kymmenen miljoonan 
asukkaan suurkaupunkiin ehdimme nyt 
tutustua vähän paremmin.

Peru ja rocotot
Rocotoja löytyi lähes kaikista Perun kau-
pungeista, joissa kävimme. Sekin kertoo 
siitä, miten merkittävä rocotojen asema 
on perulaisten elämässä ja ruuanlaitos-
sa. Kaikkiaan toin Perusta kotiin 28 uutta 
rocotolajiketta. Yhtä ostamaani siemen-
pussia lukuun ottamatta hankin kaikki 
rocotot podeina paikallisilta kauppiailta 
ja viljelijöiltä. Sain kotiutettua matkalau-
kussa vain muutaman chilihedelmän. 
Siemeniä perkasin podeista yleensä ho-
tellihuoneessa päivän päätteeksi. Osan 
siemenistä lähetin Cuzcosta kirjeitse ko-
timaahan pariinkin osoitteeseen, ihan 
vain siltä varalta, että matkalaukussa 
olevat siemenet eivät olisikaan päässeet 
kotiin asti. Kuten vähän arvata saattoi, 
niin rocotoille oli vaikea saada nimiä 
Perussa. Perulaisille rocoto on aina ro-
coto, vaikka väri ja muoto olisi mitä ta-

hansa. Jopa Perun matkailutoimiston 
teettämässä rocotonsiemenpussissa 
lukee vain ”rocoto” ilman mitään muu-
ta nimeä. Muutamilta kauppiailta sain 
kyllä nimiäkin rocotoille. Yksi esimerk-
ki on Perun ehkäpä suurin ja kuuluisin 
kauppanimen omaava rocoto, Rocoto 
de la selva Oxapampa. Useimmat Perus-
ta tuodut rocotot piti siten nimetä itse. 
Mitään muuta järkevää tapaa nimeämi-
selle ei mielestäni olisi ollut kuin antaa 
uudelle lajikkeelle nimi hankintapaikan, 
muodon ja värin mukaan. Vain tällä ni-
meämistavalla pystyn joskus omasta 
kasvista tunnistamaan sen alkuperän. 

Rocotojen perkausta ja nimeämistä hotellissa.

Perulaista elämänmenoa Ollantaytambossa.

Perunoita Pisacin torilla.
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Podien hankinta Perusta onnistui erit-
täin hyvin, ja jokaisen uuden lajikkeen 
siemenet sain lopulta kotona itämään 
matkan jälkeen. Tulevana kesänä kasvi-
huoneista ja pihamaalta löytyy paljon 
uusia Suomessa ennennäkemättömiä 
rocotoja, koska esimerkiksi jättirocotoja 
löytyi matkalla seitsemän erilaista. Va-
rataimien myötä kasvimäärä on kivun-
nut jo viidenkymmenen paremmalle 
puolelle. Toki Perun kaupunkien kaup-
pahalleissa oli muitakin chilejä tarjolla, 
mutta eniten juuri rocotoja. Kaikkein 
yleisin ja suosituin chililajike Perussa on 
Aji Amarillo (C. baccatum), jota oli joka 
paikassa saatavana sekä tuoreena että 
kuivattuna. Aji Amarilloa käytetään Pe-
russa myös monissa ruuissa. Aji Panca 
oli myös varsin yleinen chili kauppahal-
lien myyntipöydillä.

Perulainen ruoka 
Perulainen ruoka on erittäin hyvää, oli 
siinä sitten chiliä mukana tai ei. Kaikes-
sa huomasi, että ruokaan panostetaan 
aina annosten esillepanoa myöten, ja 
että ruoka tehdään tuoreista aineksis-
ta. Bussimatkalla tarjotut ateriat olivat 
luonnollisesti valmisaterioita, mutta 
ihan hyviä nekin olivat. Chiliä käytetään 
annoksissa hillitysti, eikä ruuissa ole pa-
hemmin tulisuutta. Usein mukana oli 
chilikastiketta erillisessä astiassa, josta 
sitä sai annostella ruokaan. Nazcassakin 
söimme erittäin maukasta kanakeittoa, 
jossa lisukkeena oli chilikastiketta. Kaik-
ki Perussa nauttimamme chilikastikkeet 
olivat erittäin hyviä ja taidolla valmistet-
tuja. Peru, erityisesti Arequipa, on kuu-
luisa rocoto rellenoista. Rocoto rellenot 
olivat parasta, mitä olen ehkä koskaan 
syönyt, vaikka tulisuutta ei niissäkään 
kovin paljoa ollut. Rocoto relleno on 
Perussa ateria, johon kuuluu aina pe-
runaa ja monia vihanneksia. Rocoton 
täytteenä voi olla melkein mitä vain aina 
alpakan lihasta erilaisiin vihanneksiin. 
Annoksen kruunaa maito- tai juustokas-
tike. Kaikki Perussa syömämme rocoto 
relleno -annokset olivat keskenään ai-
van erilaisia, mutta todella hyviä. Peru-
na ja maissi ovat Perun eniten viljellyt 
kasvit, ja varsinkin perunaa käytetään 
lähes kaikissa ruuissa. Pelkästään inko-
jen Pyhässä laaksossa viljellään yli 2000 
erilaista perunalajiketta, ja elämämme 
parhaat perunatkin taisimme syödä Pe-
russa. Myös kanojen kasvatus on yleistä 
Perussa. Lisäksi kalaa on tarjolla paljon, 
sillä sitä pyydetään valtamerestä ja Titi-
caca-järvestä.

Perulaisen ruuan laadukkuuden ym-
märtää, sillä maa on omavarainen lähes 

Rocotoja ja rokkia, koska meillä?Kuivattua Aji Amarilloa ja Aji Pancaa.

Rocoto Rellenoja San Camilossa   Arequipassa.

Lounas Taquile-saarella, josta on upea näköala Titicaca -järvelle.
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kaikkien raaka-aineiden suhteen. Kaup-
pahalleissa on tarjolla valtavasti mitä 
erilaisimpia vihanneksia, marjoja ja he-
delmiä. Lihaa, kalaa ja juustoja on myös 
tarjolla kauppahalleissa erittäin run-
saasti mitä erilaisimmissa muodoissa.

Perulaiset 
Perulaisista jäi varsin positiivinen kuva. 
Ihmiset ovat ystävällisiä ja avuliaita, ja 
he vaikuttavat kaikin puolin tyytyväisil-
tä elämäänsä, vaikka elintaso maassa ei 
kovin korkea olekaan. Perulaisen keski-
palkka on runsaat 300 dollaria kuussa, 
mutta eläminen maassa on halpaa eikä 
ruoka maksa kovin paljon edes turisti-
ravintoloissa. Perun virallinen kieli on 
espanja. Englantia puhutaan kohtalai-
sen hyvin suurissa kaupungeissa ja mo-
nissa hotelleissa ja ravintoloissa, mutta 
Andien alkuperäiskansa puhuu joko 
espanjaa tai sitten intiaanikansan alku-
peräiskieliä ketsuaa tai ayamaraa. Suu-
rin osa rocotoja myyneistä kauppiaista 
oli varsin iäkkäitä naisia, jotka edustivat 
Perun alkuperäiskansaa. Joillekin inti-
aaneille taisi jopa espanja olla vierasta, 
joten kaupankäynti oli varsin haastavaa, 
meidän kielitaitomme kun rajoittui eng-
lantiin ja joihinkin espanjankielisiin sa-
noihin. Rocoto oli kuitenkin sana, jonka 
me kaikki aina ymmärsimme. 

Peru matkailumaana
Perussa käy vuosittain miljoonia turiste-
ja, joista suurin osa tulee Yhdysvalloista 
ja Euroopasta, erityisesti vanhasta emä-
maasta Espanjasta. Monituhatvuotinen 
historia ja kulttuuri ovat Perussa ainut-
laatuiset. Ne, kuten myös maan miellyt-
tävä ilmasto ja kaunis luonto, houkutte-
levat turisteja. Kävimme kiertomatkalla 
Perun yleisimmillä turistinähtävyyksillä, 
mutta matkareitti ja matkustustapa 
poikkesivat monien muiden turistien 
kokemuksista, mikä teki tästä matkas-
ta varsin ainutlaatuisen. Varsinkin, kun 
matkustimme julkisilla busseilla ”kan-
san parissa” kaupungista toiseen. Vaikka 
tämä matkustustapa oli toisaalta väsyt-
tävä, niin se antoi erilaisen näkökulman 
maahan, kun maisemat vaihtuivat tiu-
haan bussin ikkunasta ja samalla näim-
me, miten olosuhteet vaihtuivat eri 
puolilla Perua Limasta Punoon ja lopulta 
Cuzcoon. Positiivista oli myös Perun ylei-
nen siisteys. Kaupungit, hotellit, ravinto-
lat ja niiden WC:t olivat hyvinkin siistejä, 
ainakin jos vertaa moniin eurooppalai-
siin turistikohteisiin. Kahdessa viikossa 
jää kuitenkin paljon näkemättä ja ko-
kematta, oli kyse mistä maasta tahansa. 
Pohjois-Peru ja Amazon eivät kuuluneet 

Vaalea rocotokastike, keltainen tulinen 
chilikastike ja yrttikastike. 

Rocoto Relleno ateria Ary Guepay -ravintolassa. Annos tarjoiltiin savikulhossa, jossa 
maitojuustokastike vielä kiehui pöytään tuotaessa.

Ruokalista erään ravintolan ovella Are-
quipassa.

Mercado de San Pedro Cuzcossa.
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tähän kiertomatkaan, mutta Andien 
merkittävimmät kaupungit ja nähtävyy-
det tuli koettua. Chilien suhteen matka 
oli kaikin puolin erittäin onnistunut, 
kuten jo aiemmin totesin. Itse ihastuin 
Peruun niin paljon, että voisin lähteä 
maahan chilien perässä uudestaankin 
vaikkapa muutaman vuoden päästä, 
kunhan nyt ensin kasvatamme näitä Pe-
rusta tuotuja rocotoja ja muutamia mui-
ta chilejä. Kasvatettavista chililajikkeista 
ei ainakaan ole pulaa moneen vuoteen, 
niin monia upeita ja mielenkiintoisia ro-
cotoja tuli tuotua Suomeen. Kun chilin 
on itse hakenut toiselta puolelta maa-
palloa ja tietää, mistä kunkin lajikkeen 
on löytänyt, tulee kasvatuksesta paljon 
mielenkiintoisempaa kuin koskaan ai-
emmin.
 
Jari Luoto – jewe
Perulaisten rocotojen kasvatuksesta 
täällä koti-Suomessa voi lukea mm. Kak-
si Kasvihuonetta -blogistani:
www.kaksikasvihuonetta.blogspot.fi Rocoto Pico Muchon kukka omasta kasvista.

Kylvö- ja taimimulta 
on hienojakoinen luomumulta-
seos kylvöihin ja taimi-
kasvatukseen. Multaan on 
lisätty kasvua edistäviä 
Gliocladium-hyötymikrobeja 
ja mykorritsaa.

Biolan Oy • Biolan.fi  • Facebook.com/biolansuomi

Biolan Kasvusäkki on  
istutusvalmis luomukasvu- 
alusta chilin, tomaatin ja 
kurkun kasvatukseen. Säkki 
sisältää erillisen varastolan-
noiteosan, josta riittää ravin-
teita koko kesän kasvulle.

Biolan Kasteluallas  
toimii vesivarastona, josta 
vesi imeytyy kapillaarisesti 
kasvualustaan kasvin tarpeen 
mukaan. Kastelualtaan vesi-
varasto riittää satoikäisillä 
chilin taimilla vähintään viikon 
ajaksi. 
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Tämä juttu sai alkunsa vuonna 2014 
allekirjoittaneen harrastuksen ja työn 
yhtymäkohdista. Kuten useimmat chi-
liharrastajat tietävät, chililajeissa ja 
-lajikkeissa on eroja paitsi tulisuuden 
määrässä, myös sen tyypissä. Paras 
esimerkki on se, että annuumit ovat 
monien mielestä terävän tulisia, kun 
taas rocotoja pidetään pehmeästi ja 
tasaisesti polttavina. Olin pitkään poh-
tinut syitä tähän, ja kun tiesin, että tu-
lisuuden aiheuttavia kapsaisinoideja on 
useampia, hypoteesiksi muodostui, että 
chileissä voisi olla suhteessa eri määrät 
kapsaisinoideja. Chileissä tulisuuden 
aiheuttavat aineet ovat kapsaisiini (C), 
dihydrokapsaisiini (DHC), nordihydro-
kapsaisiini (NDHC), homodihydrokap-
saisiini (HDHC), homokapsaisiini (HC) 
ja nonivamidi (N). Näistä kapsaisiini ja 
dihydrokapsaisiini vaikuttavat Scovillen 
asteikolla määritettyyn tulisuuteen noin 
kaksi kertaa voimakkaammin kuin muut 
kapsaisinoidit, ja niitä pidetään chileissä 
eniten esiintyvinä kapsaisinoideina. Yh-
disteiden vaikutuksesta ihmiskehossa 
ja muissa biologisissa systeemeissä on 
paljon tutkimustietoa, mutta en löytä-
nyt tieteellisestä saati muusta kirjalli-
suudesta vastausta siihen, mistä erilai-
set tulisuuden kokemukset johtuvat, 
joten päätin selvittää asiaa itse.

Projekti alkoi syksyllä 2014 näyttei-
den hankkimisella. Vaikka tarkoitus ei 
alusta pitäenkään resurssien puutteen 
takia ollut tehdä varsinaista tieteellistä 
tutkimusta, päätin hankkia edustavan 
joukon näytteitä. Tällöin mahdolliset 
lajikkeiden välillä havaitut erot eivät 
todennäköisesti johtuisi eroista kas-
vuoloissa tai muissa kapsaisinoideihin 
vaikuttavissa tekijöissä, vaan olisivat to-
dellisia. Tutkimukseen valikoitui saata-

vuuden ja kiinnostavuuden perusteella 
kaksi lajiketta kustakin neljästä pääla-
jista: annuumit Serrano ja Goat’s Weed, 
baccatumit Aji Cristal ja Lemon Drop, 
chinenset Bonda ma Jacques ja Biquin-
ho sekä pubescensit Rocoto Montufar ja 
Peru Cusco. Kaikkia paitsi Serranoa sain 
kerättyä itseni mukaan lukien kolmelta 
tai neljältä kasvattajalta. Lisäksi käytin 
tavallista kaupan punaista paprikaa nk. 
nollanäytteenä, jossa ei ole kapsaisinoi-

Uutta tietoa chilien 
kapsaisinoidijakaumista

Valmiit laimentamattomat uutokset ovat kauniin värisiä.

Jauhetut näytteet ja taustalla jauhantaväline. Samassa tilassa olleilla työkavereilla oli 
välillä sanomista jauhamisesta.
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deja, ja sain pienenä extrana mukaan 
yhden näytteen Ulupica Largea ja Ulu-
pica Extra Large F1:tä. Podien koosta 
riippuen kutakin lajiketta oli näytteissä 
yhdestä noin kymmeneen podia. Osan 
näytteistä kuivasin tuoreeltaan, ja osa 
oli pakastettava kiireiden vuoksi. Vaikka 
pakastaminen muuttaa chilien koostu-
musta ja makua, se ei tuhoa tai muuta 
kapsaisinoideja, ja pakastetutkin podit 
voi kuivata.

Kesällä 2015 päätin tehdä itse mitta-
ukset. Jauhoin kuivatut näytteet pienel-
lä kahvimyllyllä pitäen edelleen näyt-
teet erillään, mikä vaati myllyn jatkuvaa 
puhdistamista. Analysointia varten 
suoritin näytteiden uuton punnitsemal-
la ensin noin 100 mg kutakin näytettä 
ja lisäämällä niihin 1 ml asetonitriiliä. 
Uutokset sentrifugoitiin, suodatettiin 
ja laimennettiin satakertaisesti, koska 
kapsaisinoidien pitoisuudet olivat liian 
korkeita analysoitavaksi sellaisenaan. 
Tarkka punnittu määrä huomioitiin 
myöhemmin datan käsittelyssä. Vertai-
lua varten hankin puhtaina standardi-
aineina kapsaisiinia, dihydrokapsaisiinia 
ja nonivamidia.

Näytteet analysoitiin nestekromato-
grafia-massaspektrometrialla (HPLC-
MS), jolla voidaan erottaa aineita toisis-
taan ja mitata niiden määrä näytteessä. 
Tässä tutkimuksessa tarkkojen määrien 
mittaaminen olisi vaatinut standardi-
aineet kaikista tutkituista yhdisteistä, 
mikä ei ollut mahdollista saatavuuden 
ja hinnan vuoksi. Tästä syystä tutkimuk-
sessa ei voitu eikä edes yritetty mitata 
kapsaisinoidien absoluuttisia määriä, 
vaan ainoastaan vertailla niiden eroja 
chililajikkeiden välillä. Tulosten luotet-
tavuutta on mahdoton arvioida tarkasti, 
mutta itse mittausten kannalta suurim-
mat poikkeamat voivat olla noin 10–20 
% (huom. ei %-yksikköä). Oheisessa ku-
vassa on esimerkki Rocoto Montufarin 
HPLC-MS-analyysin tuottamasta datas-
ta graafisessa muodossa. Kukin yhdis-
te näkyy omana piikkinään, mutta osa 
niistä on ajallisesti päällekkäin. DHC:n 
vieressä olevaa piikkiä ei ole tunnistet-
tu, mutta se on jokin samankaltainen 
yhdiste, jolla on sama molekyylimassa 
kuin DHC:llä. HC:tä ei tässä analyysissä 
havaittu juuri lainkaan, eikä sen piikki 
ole kunnolla näkyvissä.

Oheisessa taulukossa on ilmoitettu 
kymmenen chililajikkeen kapsaisinoidi-
en suhteelliset määrät ja kapsaisinoidi-
en kokonaismäärät suhteessa Aji Cris-
taliin. Tulokset ovat keskiarvoja kunkin 
lajikkeen näytteistä eli kahdesta neljään 
eri kasvattajan podeista (poislukien Ulu-

picat). Taulukosta nähdään, että annuu-
meissa, baccatumeissa ja chinenseissä C 
ja DHC ovat pääosassa. Ainoastaan Ser-
ranossa on merkittävä määrä NDHC:tä. 
Chinenseissä C vaikuttaa kattavan jopa 
kolme neljäsosaa kapsaisinoideista. Ro-
cotot ovat taulukossa poikkeavia, koska 
niissä on selvästi enemmän DHC:tä kuin 
C:tä ja lisäksi merkittävästi NDHC:tä. 
Myös Serrano on profiililtaan pitkälti ro-
cotojen kaltainen ja muista poikkeava. 
Kapsaisinoidien kokonaismäärissä Bon-
da ma Jacques on korkeimmalla, kuten 
sopii olettaa. Goat’s Weedin ja Peru Cus-
con korkeat lukemat eivät myöskään 
yllätä, ja Lemon Drop on yleisen käsi-
tyksen mukaisesti selvästi Aji Cristalia 
tulisempaa.

Omat ja laajasti hyväksytyt tulisuuden 
kokemukset vastaavat pitkälti mittaus-
tuloksia, joskin on vaikea sanoa, miksi 
erilainen kapsaisinoidiprofiili johtaa eri-
tyyppiseen tulisuuteen. Rocotoja pide-
tään pehmeän tulisina, mikä voi johtua 
C:n suhteellisen pienestä määrästä sekä 
NDHC:n suhteellisen suuresta määräs-
tä. Lisäksi Serranoa pidetään erityisen 
hyvänä annuumina, ja profiili tukee ha-
vaintoja. Baccatumien ja chinensejen 
ero on C:n suhteellisesti suurempi mää-
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kuvassa on esimerkki Rocoto Montufarin HPLC-MS-analyysin tuottamasta datasta 
graafisessa muodossa. Kukin yhdiste näkyy omana piikkinään, mutta osa niistä on 
ajallisesti päällekkäin. DHC:n vieressä olevaa piikkiä ei ole tunnistettu, mutta se on 
jokin samankaltainen yhdiste, jolla on sama molekyylimassa kuin DHC:llä. HC:tä ei 
tässä analyysissä havaittu juuri lainkaan, eikä sen piikki ole kunnolla näkyvissä.

Esimerkki Rocoto Montufarin HPLC-MS-analyysin tuloksesta.

Oheisessa taulukossa on ilmoitettu kymmenen chililajikkeen kapsaisinoidien 
suhteelliset määrät ja kapsaisinoidien kokonaismäärät suhteessa Aji Cristaliin. 
Tulokset ovat keskiarvoja kunkin lajikkeen näytteistä eli kahdesta neljään eli 
kasvattajan podeista (poislukien Ulupicat). Taulukosta nähdään, että annuumeissa, 
baccatumeissa ja chinenseissä C ja DHC ovat pääosassa. Ainoastaan Serranossa on 
merkittävä määrä NDHC:tä. Chinenseissä C vaikuttaa kattavan jopa kolme neljäsosaa 
kapsaisinoideista. Rocotot ovat taulukossa poikkeavia, koska niissä on selvästi 
enemmän DHC:tä kuin C:tä ja lisäksi merkittävästi NDHC:tä. Myös Serrano on 
profiililtaan pitkälti rocotojen kaltainen ja muista poikkeava. Kapsaisinoidien 
kokonaismäärissä Bonda ma Jacques on korkeimmalla, kuten sopii olettaa. Goat’s 
Weedin ja Peru Cuscon korkeat lukemat eivät myöskään yllätä, ja Lemon Drop on 
yleisen käsityksen mukaisesti selvästi Aji Cristalia tulisempaa.

Kapsaisinoidien suhteelliset määrät kymmenessä lajikkeessa ja kokonaismäärät 
suhteessa Aji Cristaliin

C DHC NDHC HDHC HC N Kaikki suhteessa AC:iin

Aji Cristal 47% 43% 8% 1% < 1% 1% 1,0
Lemon Drop 46% 46% 4% 1% 3% 1% 3,1
Montufar 32% 45% 19% 1% < 1% 2% 3,7
Peru Cusco 20% 51% 23% 1% < 1% 5% 6,4
Serrano 26% 50% 15% 5% 1% 3% 1,2
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Goat's Weed 62% 28% 4% 3% 2% 1% 8,3
Biquinho 75% 20% 2% 1% 2% < 1% 1,6
Bonda ma 
Jacques 62% 31% 3% 1% 1% 1% 10,0
Ulupica
Large 50% 24% 20% 3% 1% 2% 5,3
Ulupica Extra 
Large 48% 35% 12% 3% 1% 2% 4,2

Omat ja laajasti hyväksytyt tulisuuden kokemukset vastaavat pitkälti mittaustuloksia, 
joskin on vaikea sanoa, miksi erilainen kapsaisinoidiprofiili johtaa erityyppiseen 
tulisuuteen. Rocotoja pidetään pehmeän tulisina, mikä voi johtua C:n suhteellisen 
pienestä määrästä sekä NDHC:n suhteellisen suuresta määrästä. Lisäksi Serranoa 
pidetään erityisen hyvänä annuumina, ja profiili tukee havaintoja. Baccatumien ja 
chinensejen ero on C:n suhteellisesti suurempi määrä chinenseissä, mikä voi tukea 
kokemuksia niiden tymäkästä tulisuudesta.

Eri kasvattajien chilien tulokset olivat pääsääntöisesti samankaltaisia, mutta 
muutamissa lajikkeissa oli selviä poikkeamia kapsaisinoidien profiilissa tai 
kokonaismäärässä saman lajin eri näytteissä. Goat’s Weedissä yhden näytteen profiili 
oli rocotojen tapaan paljon NDHC:tä sisältävä, mutta kapsaisinoidien kokonaismäärät 
olivat samaa tasoa, eikä yksi poikkeava profiili vaikuta keskiarvoon merkittävästi. 
Parissa lajikkeessa kokonaismäärissä oli noin kaksinkertaisia eroja kasvattajien 
välillä, mutta usean näytteen ansiosta myös kokonaismäärät ovat suhteellisen 
luotettavia. Sen sijaan Serranossa oli noin kolminkertainen ero kahden kasvattajan 
välillä. Näytteiden kapsaisinoidiprofiili oli hyvin samankaltainen, mutta Serranon 
kapsaisinoidien kokonaismäärä ei ole luotettava tulos.

Monella herää varmasti kysymys, eikö tämä tutkimus olisi kannattanut tehdä kunnolla 
ja mitata kapsaisinoidien tarkat määrät sekä laskea tulisuudet Scovilleina. Lyhyt 
vastaus on ei, ja siihen on monia syitä. Yhdisteiden tarkan määrän mittaaminen vaatii, 
että kustakin yhdisteestä on käytössä standardiaine, jolla laite kalibroidaan, eikä näitä 
ollut saatavilla kolmesta yhdisteestä joko kohtuuhinnalla tai ollenkaan. Yhdisteitä voi 
myös eristää ja puhdistaa chileistä itse ja käyttää näin standardeina, mutta se 
puolestaan vaatii kokemusta ja aikaa, jota oli muutenkin rajallisesti. Perinpohjainen 
tutkimus olisi vaatinut nyt käytetyn viikon sijaan useita viikkoja, mikä lisää myös 
laitteiden käyttökustannuksia. Käytetyt mittalaitteet ovat kymmenien tuhansien 
eurojen hintaisia, ja myös niiden ylläpito on kallista. Viimeinen syy on mahdollisten 
tulosten hyödyllisyys. Ne olisivat kiinnostavia chilipiireissä, mutta tieteellisesti 
vähäarvoisia, koska kapsaisinoidien mittaamisessa ei ole tieteellisesti mitään uutta. 
Tällaiseen tutkimukseen ei siksi ole yliopistopiireissä juuri motivaatiota saati 
rahoitusta. Pelkkien kapsaisinoidiprofiilien mittaamisen sijaan tieteellisesti 
kiinnostavaa olisi yhdistää kapsaisinoidien jakaumaan chilien koettu tulisuuden 
tyyppi aistinvaraisten kokeiden avulla, mistä en ole löytänyt tieteellistä tutkimusta. 
Tämä vaatisi laajan joukon jossain määrin chiliin tottuneita vapaaehtoisia, tietoa ja 
kokemusta aistinvaraisista kokeista ja tarkat kapsaisinoidimittaukset. Kaikki tämä on 
erittäin kiinnostavaa, mutta valitettavasti kaukana omista työtehtävistäni ja 
tutkimusryhmän tutkimuksen suuntauksista.

Viimeisenä voidaan pohtia, voisiko perinpohjaisen tutkimuksen teettää tilaustyönä. Se 

3

rä chinenseissä, mikä voi tukea koke-
muksia niiden tymäkästä tulisuudesta.

Eri kasvattajien chilien tulokset oli-
vat pääsääntöisesti samankaltaisia, 
mutta muutamissa lajikkeissa oli selviä 
poikkeamia kapsaisinoidien profiilis-
sa tai kokonaismäärässä saman lajin 
eri näytteissä. Goat’s Weedissä yhden 
näytteen profiili oli rocotojen tapaan 
paljon NDHC:tä sisältävä, mutta kapsai-
sinoidien kokonaismäärät olivat samaa 
tasoa, eikä yksi poikkeava profiili vai-
kuta keskiarvoon merkittävästi. Parissa 
lajikkeessa kokonaismäärissä oli noin 
kaksinkertaisia eroja kasvattajien välil-
lä, mutta usean näytteen ansiosta myös 
kokonaismäärät ovat suhteellisen luo-
tettavia. Sen sijaan Serranossa oli noin 
kolminkertainen ero kahden kasvatta-
jan välillä. Näytteiden kapsaisinoidipro-
fiili oli hyvin samankaltainen, mutta Ser-
ranon kapsaisinoidien kokonaismäärä ei 
ole luotettava tulos.

Monella herää varmasti kysymys, eikö 
tämä tutkimus olisi kannattanut tehdä 
kunnolla ja mitata kapsaisinoidien tar-
kat määrät sekä laskea tulisuudet Sco-
villeina. Lyhyt vastaus on ei, ja siihen on 
monia syitä. Yhdisteiden tarkan määrän 
mittaaminen vaatii, että kustakin yhdis-

Esimerkki Rocoto Montufarin HPLC-MS-analyysin tuloksesta.

Kapsaisinoidien suhteelliset määrät kymmenessä lajikkeessa ja kokonaismäärät suh-
teessa Aji Cristaliin.
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teestä on käytössä standardiaine, jolla 
laite kalibroidaan, eikä näitä ollut saa-
tavilla kolmesta yhdisteestä joko koh-
tuuhinnalla tai ollenkaan. Yhdisteitä voi 
myös eristää ja puhdistaa chileistä itse 
ja käyttää näin standardeina, mutta se 
puolestaan vaatii kokemusta ja aikaa, 
jota oli muutenkin rajallisesti. Perinpoh-
jainen tutkimus olisi vaatinut nyt käyte-
tyn viikon sijaan useita viikkoja, mikä li-
sää myös laitteiden käyttökustannuksia. 
Käytetyt mittalaitteet ovat kymmenien 
tuhansien eurojen hintaisia, ja myös nii-
den ylläpito on kallista. Viimeinen syy 
on mahdollisten tulosten hyödyllisyys. 
Ne olisivat kiinnostavia chilipiireissä, 
mutta tieteellisesti vähäarvoisia, koska 
kapsaisinoidien mittaamisessa ei ole tie-
teellisesti mitään uutta. Tällaiseen tutki-
mukseen ei siksi ole yliopistopiireissä 
juuri motivaatiota saati rahoitusta. Pelk-
kien kapsaisinoidiprofiilien mittaamisen 
sijaan tieteellisesti kiinnostavaa olisi 
yhdistää kapsaisinoidien jakaumaan 
chilien koettu tulisuuden tyyppi aistin-
varaisten kokeiden avulla, mistä en ole 
löytänyt tieteellistä tutkimusta. Tämä 
vaatisi laajan joukon jossain määrin 
chiliin tottuneita vapaaehtoisia, tietoa 
ja kokemusta aistinvaraisista kokeista 
ja tarkat kapsaisinoidimittaukset. Kaik-
ki tämä on erittäin kiinnostavaa, mutta 
valitettavasti kaukana omista työtehtä-
vistäni ja tutkimusryhmän tutkimuksen 
suuntauksista.

Viimeisenä voidaan pohtia, voisiko 

Jauheiden uuttaminen Eppendorf-putkissa. Kussakin putkessa on n. 100 mg näytettä ja 
1 ml asetonitriiliä. Taustalla sekalaisia laboratoriovälineitä.

Uutetut näytteet sentrifugoitiin, jotta kiin-
teä aines saatiin erottumaan nesteestä.

perinpohjaisen tutkimuksen teettää 
tilaustyönä. Se on periaatteessa täysin 
mahdollista, mutta em. syistä johtuen 
tutkimus olisi erittäin kallis. Tyypillises-
ti yhden näytteen tutkiminen maksaa 
näytteen tyypistä ja määrästä riippuen 
kymmeniä tai muutamia satoja euroja. 
Kokonainen laaja tutkimus maksaisi siis 
tuhansia tai kymmeniä tuhansia euroja, 
minkä maksaminen ei valitettavasti ole 
kannattavaa yhdellekään suomalaiselle 
chilitoimijalle.

Suurkiitokset teille, jotka lahjoititte tut-
kimusmateriaalia: Minbaari, bluesman, 
Miquel, turaukko, MiMi, Herpiili, Vetsku, 
Chilione, ekonyymi ja Jame, sekä työka-
vereille avusta ja hullun fyysikko-chili-
pään sietämisestä. 
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Nyt, kun oman chilinkasvatusurani alusta 
on jo jokunen vuosi, on hyvä hetki laittaa 
ylös harrastuksen hienouksia sekä myös 
niitä kömmähdyksiä ja epäonnistumisia.

Neljä vuotta sitten sain kaverilta muu-
taman chilintaimen. Jos oikein muistan, 
olivat ne Lemon Drop, Turbo Pube, Aji 
Dulce Amarillo ja joku pieni risteytynyt 
annuum. Nämähän kasvoivat mainion 
kitukasvuisesti hämärillä ikkunalaudoilla, 
ja sain niistä osasta jonkin hedelmänkin.

Toisena vuotena homma tuntui läh-
tevän lapasesta ihan todella. Silloin 
ikkunoilla ja eteisen lattialla oli jo viiti-
sentoista puskaa. Kotona alkoi kuulua 
pientä jupinaakin jo. Pakkoko niitä on 
olla joka paikassa? Vaan eipä osannut 
vaimoraukka aavistaa mitä se tarkoittaa, 
kun lähtee oikeasti lapasesta. Talvella is-
kivät kirvat, joista päästiin lopulta eroon 
vasta pitkällisen taistelun päätteeksi.

Kolmannen vuoden (2016) vaihtees-
sa oli tukevasti itämässä toista sataa 
tainta vanhojen lisäksi. Sitten vielä piti 
ahneuksissa hakea kaverilta muuta-
ma lisää, ja Chilipuodistakin jäi jotain 
käteen. Tässä kohtaa lajikkeitakin oli 
vaatimattomat 55, joista yksi toki kato-
si mystisesti. Saatoin antaa epähuomi-
ossa kaikki lajikkeen taimet pois, kun 
niitä kuitenkin useampi oli. Keväällä 
alkoikin olla eteisessä melko kirkasta ja 
ahdasta. Liikkuminen alkoi vaikeutua 
sitä enemmän, mitä lähemmäs kesää 
päästiin. Kesän kynnyksellä oli eteises-
sä sellainen viidakko, ettei paremmasta 

väliä. Eihän ikkunoista enää juuri valoa 
päässyt sisälle, ja varmaan ohikulkijatkin 
ihmettelivät. Ihme, etteivät poliisit käy-
neet tarkastamassa viljelyksen lajikir-
joa. Täpärästi ennen avioeroa pelastava 
kesä kuitenkin lopulta saapui. Vaimo oli 
jo uhannut heittää kaikki kasvit pihalle, 
mutta ei onnekseni ollut vielä ryhtynyt 
toimeen. Pubet laitoin suoraan maahan, 
muista osan kasvilavalle, osan kasvi-
huoneeseen ja loput purkeissaan sinne 
tänne pitkin pihaa ja seinustoja. Siinä 
se menikin kesä kastellessa. Lukuun ot-
tamatta niitä muutamaa, jotka viettivät 
kauden lopun ebbeissä räystään alla. 
Sato jäi kohtuullisen lämpimästä kesäs-
tä huolimatta hiukan vaatimattomaksi. 
Liekö syynä ollut viileämpi elokuu.

Syksyllä, kun oli aika hankkiutua 
eroon suurimmasta osasta kasveja, siir-
tyivät jäljelle jääneet autotalliin, minne 
olin saanut niille tilan järjestettyä. Osa 
vietti siellä vain pienen hetken, kunnes 
armoton kirvainvaasio iski. Lopulta, kun 
muu ei enää auttanut, talttuivat pahuk-
set Provadon voimalla. Sisälle päätyneil-
le kävi myös kehnosti. En huomannut 
sanoa aikovani talvettaa niistä osan, ja 
rouva alkoikin niihin kyllästyä. Yhtenä 
marraskuun iltana kotiin tullessani oli 
isommista puskista parturoitu kaikki 
lehdet pois. Melko tylyä, mutta osittain 
oma vika, ja olivathan ne olleet valtavan 
kokoisiakin. Raakileet keräsin pois, ja 
heitin puskat kompostiin.

Tähän kolmanteen kauteen mahtui 

Chilinkasvatuksen hienouksia
myös kokeiluja, kuten siemenien tilaus 
Kiinasta Ali-Expressin kautta. Arvasin, 
että ihan kaikki ei varmaan ole sitä, mitä 
luvataan, mutta tilasin kuitenkin toista-
kymmentä lajiketta. Nämähän ovat siitä 
hauskoja myyntiartikkeleita, ettei ostaja 
voi varmistua tuotteesta ennen kuin on 
niitä kasvattanut. Tietoinen riski siis, mut-
ta eiväthän nuo juuri mitään maksaneet. 
Joukossa oli annuumeja, baccatumeja ja 
chinensejä. Kaikki itivät oikein hyvin, jo-
ten siltä osin saatoin olla tyytyväinen. Tai-
mista alkoi kuitenkin melko varhaisessa 
vaiheessa nähdä, ettei niistä yksikään ol-
lut chinense. Myöhemmin oli selvää, että 
kaikki olivat annuumeja. Mitä-lie-chilejä 
kaikki. Kokeilu vain vahvisti ajatuksen, 
että siemeniä on helppo myydä, kun ei 
tarvitse välittää, mitä niistä kasvaa. Kun-
han on myyntikuvat ja -puheet kuosissa. 
Uskallan siis sanoa, että on ajanhukkaa 
tilailla siemeniä Kiinasta, jollei niitä saa 
oikeasti luotettavasta lähteestä.

Tämä alkanut kausi onkin sitten lähte-
nyt jalat maassa -periaatteella. Talven yli 
säilyneet viisi puskaa saavat seurakseen 
kahdeksan uutta lajiketta. Enempää en 
nyt laita itse. Keväämmällä voin sitten 
ostaa jonkun muun kasvattamia, jos tun-
tuu, ettei sen hetkinen määrä chilejä riitä 
aiheuttamaan riittävää vaivaa kesäksi. :)

Mukavaa kesää, ja muistakaa käyttää 
osa siitä muuhunkin kuin chilinkasva-
tukseen!

Olli Jalonen  
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Don Rosa’s chiles of 2015.

You’ll excuse me if I spell it “chile”… my 
best research suggests that this is the 
original Spanish word that attempted to 
phonetically copy the word spoken by 
the Caribbean natives when describing 
their hot little fruits. I also disdain call-
ing them “peppers”, which was an error 
originated by Chris Columbus himself. 
The only hot spice he knew was pepper, 
so, unlike the Spanish, he ignored what 
the natives called their hot fruits, and re-
ported to the Queen that he discovered 
that the people of India loved pepper! 

Thus, our natives are called “Indians” 
and they eat hot “peppers”. Alternative 
facts are not new to our shores.

I will be back in Finland this November 
to help celebrate your 100th Birthday! 
When I visit, I will (as always) bring an 
entire suitcase filled with the last of my 
2017 chile crop to share with EVERYONE! 
And just so you’ll be ready, below is a list 
of what I plan to plant in 2½ months. I al-
ways grow mostly old favorites (and my 
TOP favorites you can tell by the ones of 
which I’ll be planting two seedlings in 

Greetings my Finnish Chile-Heads!

*Aji Fantasy
Aji Limon (2)
Aji Pineapple (2)
Aribibi Gusano (2)
Bhut Jolokia
Bhut Jolokia, Chocolate
Bhut Jolokia, Lemon
Bhut Jolokia, White
Brazilian Starfish
*Cabaca Roxa

case one fails). And I put an * by the new 
ones I plan to try this year.

Of course, chile plants are called by 
different names depending on where 
you are (as well as spelled differently, 
called “peppers”, etc. – it’s a mixed up 
horticultural hobby!). You can do your 
own research between now and when I 
show up with my 25 kilo suitcase of chil-
es in November to see what these might 
be in your lingo. (By the way, #4 on the 
alphabetical list is Tuomas Holopainen’s 
and my FAVORITE!)

Carolina Reaper
*Chinese 5 Color
Criolla Sella (2)
Habanero, Big Sun
Habanero, Chocolate
Habanero, Mustard
Habanero, Peach
Habanero, Peruvian White (2)
Habanero, Purple Blush
Hot Banana (2)

Jalapeño (2)
Jamaican Red Mushroom
Kung Pao (2)
Paper Lantern, Red (2)
Peter, Orange
Red Globe
Scotch Bonnet, Yellow
Serbia
*Sugar Rush Peach
7 Pot

*7 Pot, Mustard
Trinidad Moruga Scorpion
*Trinidad Moruga Scorpion Caramel

That’s 42. So, with 4 rows of 11, that 
leaves room for an attempt to find a 
source for a GOOD Trinidad Scorpion… 
I have not been able to grow one with a 
proper long curled STINGER like I did a 
few years ago.
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Käytän nimeä ”chile”, koska luotettavim-
pien tutkimustulosteni mukaan se on 
alkuperäinen espanjankielinen sana, 
jolla yritettiin kopioida Karibian alku-
peräisasukkaiden ääntämystä sanalle, 
jota he käyttivät tulisista hedelmistään. 
Halveksun myös hedelmien kutsumis-
ta ”pippureiksi”. Tämä virhe juontaa 
juurensa itse Kristoffer Kolumbukseen. 
Hän ei tuntenut muita tulisia mausteita 
kuin pippurin, joten, toisin kuin espan-
jalaiset, hän jätti huomiotta alkuperäis-
asukkaiden nimen hedelmille ja ilmoitti 
kuningattarelleen havainneensa, että 
Intian asukkaat pitävät pippurista! Alku-
peräisasukkaitamme kutsutaan siksi in-
tiaaneiksi ja he syövät tulisia pippureita. 

Vaihtoehtoiset faktat eivät ole uusi juttu 
näillä main.

Tulen jälleen Suomeen tämän vuoden 
marraskuussa juhlistamaan 100-vuotis-
syntymäpäiviänne! Tuon (kuten aina) 
mukanani kokonaisen matkalaukullisen 
vuoden 2017 chilesatoani, jonka jaan 
KAIKKIEN kanssa! Voitte valmistautua 
siihen lukemalla ohessa olevan listan 
siitä, mitä lajikkeita aion istuttaa parin 
kuukauden päästä. Kasvatan yleensä lä-
hinnä vanhoja suosikkeja (ehdottomat 
suosikkini tunnistaa siitä, että istutan 
niitä kaksi tainta siltä varalta, että yksi 
epäonnistuu). Laitoin *-merkin niiden 
nimien viereen, jotka ovat uusia kokei-
luja tänä vuonna.

Don Rosa’s chiles of 2016.

Chilejä kutsutaan toki eri nimillä eri 
alueilla (ja nimet kirjoitetaan eri tavalla, 
hedelmiä kutsutaan ”pippureiksi” ynnä 
muuta – tämä on sekava kasvitieteelli-
nen harrastus!). Voitte tehdä omaa sel-
vitystyötä ennen marraskuuta, jolloin 
saavun 25 kilon chilematkalaukkuni 
kanssa, ja yrittää selvittää lajikkeiden ni-
met omalla alueellanne. (Listan numero 
4 on muuten Tuomas Holopaisen ja mi-
nun SUOSIKKINI!)

Kuvat: Don Rosan chilejä 
vuodelta 2015/2016.
Kirjoittaja: Don Rosa
Käännös: Ottulo/Oskari Tulonen

Terveiset suomalaisille chilipäille!

*Aji Fantasy
Aji Limon (2)
Aji Pineapple (2)
Aribibi Gusano (2)
Bhut Jolokia
Bhut Jolokia, Chocolate
Bhut Jolokia, Lemon
Bhut Jolokia, White
Brazilian Starfish
*Cabaca Roxa

Carolina Reaper
*Chinese 5 Color
Criolla Sella (2)
Habanero, Big Sun
Habanero, Chocolate
Habanero, Mustard
Habanero, Peach
Habanero, Peruvian White (2)
Habanero, Purple Blush
Hot Banana (2)

Jalapeño (2)
Jamaican Red Mushroom
Kung Pao (2)
Paper Lantern, Red (2)
Peter, Orange
Red Globe
Scotch Bonnet, Yellow
Serbia
*Sugar Rush Peach
7 Pot

*7 Pot, Mustard
Trinidad Moruga Scorpion
*Trinidad Moruga Scorpion Caramel

Siinä on yhteensä 42. Istuttamalla neljä 11 
kasvin riviä minulle jää vielä tilaa koittaa 
löytää HYVÄ Trinidad Scorpion… En ole vii-
me vuosina onnistunut kasvattamaan yh-
tään, jossa olisi ollut kunnollinen kippurai-
nen PIIKKI, kuten aiemmin kasvattamassani.
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Kun kyseessä oli kerran 10-vuotisjuhlat 
ja ruuassa päätettiin olla säästelemät-
tä, se tilattiin yhdeltä maan parhaista 
BBQ-toimijoista. Fafa’s Smokeryn pulled 
pork, Black Angus brisket ja herkulliset 
lisukkeet sekä paikan päällä savustetut 
chilit veivät kielen mennessään ja täyt-
tivät juhlakansan mahat enemmän kuin 

riittävästi. Kun kerran oltiin chiliporukan 
juhlissa, tarjolla oli tietysti chiliä tuoree-
na, kastikkeina, jauheina ja hapatettuna. 
Poppamiehen toimittamat juomat piti-
vät huolen juhlaväen nestetasapainos-
ta. Ensimmäistä kertaa julkisesti saatiin 
maistaa myös Hainan Yellow Lanternia, 
josta on oma laaja juttunsa tässä leh-

10-vuotisjuhlat ja vuosikokous 2016

dessä. Suomessa tällaisiin juhliin kuuluu 
aina sauna, ja Knuutilassa meillä oli käy-
tössä lauttasauna Kuloveden rannassa. 
Juttua riitti chilistä ja sen vierestä pitkäl-
le yöhön, ja vieressä ollut majoitus sopi 
tilaisuuteen loistavasti.

Vuosikokous eteni ilman kummem-
paa draamaa, ja yhdistykselle saatiin 

Tervetuloa juhlimaan!

Chiliyhdistys täytti viime vuonna pyöreät 10 vuotta, ja kokoonnuimme juhlistamaan sitä Nokialle Knuutilan kartanoon 
22.–23. lokakuuta. Samalla vietettiin Chilifestien vapaaehtoisten kiitoskaronkkaa ja pidettiin yhdistyksen 

sääntömääräinen vuosikokous. Tiedossa oli suurimmat pippalot vuosiin, ja paikalla olikin yli neljäkymmentä henkeä. 
Juhlat pidettiin Knuutilan perinteikkäässä Väenpirtissä. Yöpyjille oli huoneet Aittahotellissa.

Tapahtumissa on aina mahdollisuus ostaa yhdistyksen tuotteita.
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uusi hallitus, johon tuli perinteiseen 
tapaan sekä uusia että jatkavia jäseniä. 
Kokouksessa tuli hyvin esille hallitus-
toiminnan rentous, ajoittaiset kiireet 
ja hyväntahtoinen keskinäinen kettui-
lu. Yhdistyksen talouden ja toiminnan 
todettiin olevan vakaalla pohjalla, ja 
jäsenistö hyväksyi esitetyt tiedot ja 
suunnitelmat. Koko tapahtuma oli Chi-
liyhdistyksen jäsenille perinteiseen 
tapaan ilmainen. Itse juhlien lisäksi jä-
senille tarjottiin yöpyminen Aittahotel-
lissa aamiaisineen ja halukkaille kuljetus 
Tampereelta ja Nokialta, koska julkista 
liikennettä paikalle ei ollut.

Seuraava isompi jäsenmiitti järjestetään 
6.–7. toukokuuta Espoossa, missä luvas-
sa on jälleen hyvää ruokaa, saunomista 
ja chilipäiden hulvatonta seuraa.

Kokousväkeä seuraamassa sekoilua.

Pöytä notkui Fafa’s Smokeryn herkkuja, ja savustetuissa chileissä oli sopivia jokaisen makuun.

Ei muuta kuin kimppuun.
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Tapahtuman suunnittelu
Chilifest Finlandia aletaan työstää jo 10 
kuukautta ennen tapahtumaa, eli edel-
tävän vuoden marraskuussa. Ensimmäi-
senä asiana lyödään lukkoon tulevan 
festivaalin päivämäärät, jotka valitaan 
yhteistyössä muiden alkusyksyn tapah-
tumien kanssa. Kun päivämäärät ovat 
tiedossa, varataan tapahtuma-alue Chi-
lifestin käyttöön. Lisäksi hotellihuoneet 
henkilökunnalle ja esiintyjille varataan 
heti, kun ajankohta on tiedossa. Tänä 
vuonna tapahtuma osuu samalle vii-
konlopulle Blockfestin kanssa, joten 
Tampereen hotellit tulevat olemaan pit-
kälti täyteen varattuja tuona viikonlop-
puna. Aikaisessa vaiheessa on myös hoi-
dettava tietyt viranomaisasiat kuntoon. 
Tällaisia ovat esimerkiksi lupa-asiat, an-
niskelu- ja meluasiat ja niin edelleen.

Chilifest Finland kulissien takaa
Chilifest Finland on vuosien varrella kasvanut Suomen suurimmaksi chilitapahtumaksi. Muutaman harrastajan 
alulle panema kokoontuminen on nykyään viikonlopun mittainen kymmenien tuhansien kävijöiden festivaali, 
jonne ihmiset matkustavat satojen kilometrien päästä. Tapahtuman järjestäminen on pitkä ja työläs prosessi, 

eikä monikaan tiedä, mitä kaikkea kulissien takana tapahtuu.

Itse tapahtuman suunnittelu alkaa heti 
päivämäärien lukkoon lyömisen jäl-
keen. Työryhmän kesken pohditaan 
Chilifestin rakenteellisia uudistuksia, 
uutta sisältöä tapahtumaan, toimintata-
poja, markkinointia, mobiilisovelluksen 
suunnittelua sekä paljon muuta. Tavoit-
teena on saada suunnitelmat nopeasti 
valmiiksi, jotta asioiden järjestämiselle 
jää enemmän aikaa. Ensimmäiset kuu-
kaudet menevätkin pääosin työryhmän 
kokouksissa ja asioista päättämisessä. 
Samalla tehdään jatkuvaa taustatyötä 
käytännön asioiden selvittämiseksi.

Tapahtuman järjestäminen
Festivaalin eteen tehdään koko 10 kuu-
kauden ajan järjestelyjä. Pähkinänkuo-
ressa voisi sanoa, että kaikkien tapah-
tumaan osallistuvien tahojen kanssa 

Tapahtuman järjestää pääosin työryh-
mä, joka tekee useita kuukausia töitä 
Chilifestin eteen. Työryhmään kuuluu 
seitsemän henkilöä, jotka tänä vuonna 
ovat Marko Suksi (tapahtuman isän-
tä ja kasvot) Mika Lyly (tapahtuman 
koordinaattori ja yleinen kapellimestari) 
Heini Tavaststjerna (vastaava tuotta-
ja, näytteilleasettajat, yhteistyökump-
panit, viranomaisasiat) Tero Viikari 
(ohjelma, Tullikamarin asiat, anniskelut)
Markus Riuttaskorpi (Chiliyhdistyk-
sen asiat, mobiilisovellussuunnittelu, 
vapaaehtoistyökoordinaattori)
Timo Ounia (Beerfest-vastaava)
Maiju Asikainen (tiedottaja)

Työryhmän lisäksi Chilifestiä on järjestä-
mässä kymmeniä muita vapaaehtoisia.
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sovitaan käytännön asioista. Tämä 
tarkoittaa esimerkiksi palo- ja pelas-
tussuunnitelman toimittamista viran-
omaisille, markkinointimateriaalin teet-
tämistä, infrastruktuurin järjestämistä, 
järjestyksenvalvojien varaamista, va-
paaehtoisten rekrytointia, sopimuksien 
allekirjoittamista sekä satoja muita asi-
oita, joiden pitää olla festivaaliviikkoon 
mennessä hoidettuna. Koska Chilifest 
Finland on ilmaistapahtuma – ja sellai-
sena se halutaan myös pitää – on myyn-
ti ja markkinointi kaiken A ja O. Jotta ta-
pahtuma voidaan järjestää, on paikalle 
saatava mahdollisimman monta näyt-
teilleasettajaa ja kyseltävä mukaan mai-
nostajia, yhteistyökumppaneita ja niin 
edelleen. Kun näytteilleasettajien kans-
sa saadaan allekirjoitettua sopimukset, 
voidaan laatia aluesuunnitelma, alue-
kartta ja käsiohjelma.

Vaikka tapahtuman eteen tehdäänkin 
kuukausien ajan jatkuvaa työtä, kaikista 
kiireisin aika alkaa festivaaliviikon alus-
sa. Koko viikon ajan tehdään aamusta 
iltaan viimeisiä järjestelyjä tapahtumaa 
varten. Tällöin varmistetaan, että kaikki 
viranomaisasiat ovat kunnossa, tehdään 
kyltitykset valmiiksi, annetaan viimeiset 
ohjeistukset esimerkiksi näytteilleaset-
tajille, laminoidaan kulkupassit ja paljon 
muuta. Päivää ennen festivaalia alkaa 
infrastruktuurin pystytys. Alueelle pysty-
tetään teltat, esiintymislavat, käymälät, 
valo- ja äänitekniikat, kyltit, banderollit, 
aidat ja niin edelleen. Kaikkiin telttoihin 
sekä esiintymislavoille vedetään sähköt 
ja ne saatetaan käyttökuntoon. Koko 
järjestämisprosessi huipentuu ensim-
mäisen festivaalipäivän aamuna ennen 
avausta. Silloin on todella kova kiire hoi-
taa viimeisetkin asiat kuntoon, ohjata 
näytteilleasettajat paikoilleen, levittää 
roska-astiat, pöydät ja penkit ympäri 
aluetta, ohjeistaa järjestyksenvalvojia 
ja ylipäänsä varmistaa kaikkien mah-
dollisten asioiden toimivuus. Lisäksi 
muutama tunti ennen alueen avaamista 
suoritetaan viranomaiskatselmus, jossa 
palokunta, elintarvikeviranomaiset ja 
poliisi käyvät tarkistamassa alueen ja to-
teamassa, että kaikki on tehty kuten on 
ilmoitettu ja alue on turvallinen.

Chilifestin pyörittäminen
Kun festivaali on avattu, alkavat rattaat 
pyöriä. Rattaat eivät pyöri itsestään, 
vaan kulissien takana tapahtuu koko 
ajan. Jokaisen ohjelmanumeron aikana 
järjestetään jo seuraavaa, ja henkilökun-
ta jatkuvasti huolehtii siitä, että näyt-
teilleasettajilla, esiintyjillä, järjestyksen-
valvojilla, teknikoilla ja festivaalivierailla 
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on kaikki hyvin. Työryhmän tehtävänä 
festivaalin aikana on omien tehtävien 
lisäksi ohjata henkilökuntaa, ratkaista 
kaikki ongelmatilanteet ja taata tapah-
tuman sujuvuus.

Vaikka kaikki olisikin suunniteltu 
parhaalla mahdollisella tavalla, surulli-
nen tosiasia on se, että yksikään suuri 
festivaali maailmassa ei mene koskaan 
täysin ongelmitta. Aina tulee pieniä 
vastoinkäymisiä esimerkiksi tekniikan 
tai sään kanssa, sattuman kautta, tai 
vaikkapa infrastruktuurin kanssa. Vas-
toinkäyminen voi olla niinkin pieni kuin 
kahvin loppuminen taukohuoneesta, 
tai niinkin suuri kuin äänitekniikan toi-
mimattomuus kilpailun H-hetkellä. Var-
maa on kuitenkin se, että kaikkea sattuu 
ja tapahtuu, ja henkilökunnan on oltava 
tilanteen tasalla kaikkina aikoina avaus-
hetkestä sulkemisaikaan. Työryhmä 
on paikalla kaikkina tapahtuman auki-
oloaikoina, ja päivän lopuksi varmis-
taa alueen turvallisuuden yötä varten. 
Teltat suljetaan ja järjestyksenvalvojat 
sijoitetaan alueelle siten, ettei yksikään 
näytteilleasettajan myyntipiste jää var-
tioimatta. Aamulla teltat taas avataan ja 
valmistaudutaan seuraavaan festivaali-
päivään.

Tapahtuman viimeisen päivän sul-
kemisajan jälkeen alkaa työvaihe, joka 
on vähintään yhtä työläs kuin pystytys: 
purku ja siivous. Koko festivaalialue sii-
votaan viimeistä tupakantumppia myö-
ten, teltat, esiintymislavat, aidat, mai-
nokset ja kyltit puretaan, penkit, pöydät 
ja roska-astiat kerätään pois ja kaikki 
tavarat laitetaan takaisin paikoilleen. 
Purkuvaiheessa on talkoolaisista erittäin 
suuri apu, jotta kaikki saadaan valmiiksi 
ennen yömyöhää.

Tapahtuman jälkeen pidetään lähi-
päivinä yhteenvetopalaveri, tehdään 
talouskatsaus ja ilmoitetaan lopputie-
dotteet medialle. Tiedotteet sisältävät 
kiitokset, kävijämäärät sekä ilmoituk-
sen, että Chilifest Finland pidetään 
myös seuraavana vuonna. Parin kuu-
kauden hengenvedon jälkeen aletaan 
taas suunnittelemaan uutta festivaalia.

Chiliyhdistyksen osallisuus
Suomen Chiliyhdistys ry on yksi Chili-
fest Finlandin pääjärjestäjistä, ja sillä on 
vahva edustus tapahtumassa. Chiliyh-
distykselle Chilifest on vuoden pääta-
pahtuma, ja sen suunnitteluun sekä jär-
jestämiseen käytetään runsaasti aikaa ja 
rahaa.

Sen lisäksi, että Chiliyhdistyksen Chili-
fest-vastaava on mukana festivaalin työ-
ryhmässä, hoitaa yhdistys paljon tapah-
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tuman järjestämiseen liittyviä asioita. Se 
rekryää talkoolaisia, ideoi tapahtuman 
sisältöä, hankkii mukaan sekä näytteil-
leasettajia että mainostajia, suunnitte-
lee infopisteen, järjestää talkoolaisten 
majoitukset ja paljon muuta.

Tapahtuman aikana Chiliyhdistys yl-
läpitää infopistettä, ”sammutuspistettä” 
eli maitotuotemyyntiä, pitää näytöskeit-
tiöitä, jakaa chilitietoutta kävijöille ja on 
mukana varmistamassa tapahtuman su-
juvuuden.  Chiliyhdistys myös järjestää 
perinteisen chilinsyönnin MM-kilpailun, 
jossa kilpailijat ottelevat toisiaan vas-
taan syömällä maailman tulisimpiin 
kuuluvaa Naga Morich -chiliä. Lisäksi 
lukuisia yhdistyksen jäseniä on mukana 
vapaaehtoistyöntekijöinä esimerkiksi 
hoitamassa järjestyksenvalvontaa, yl-
läpitämässä alueen siisteyttä, huolta-
massa taukotiloja, tyhjentämässä roska-
astioita sekä auttamassa henkilökuntaa 
muissa tehtävissä.

Markus Riuttaskorpi

Chilifest haluaa SINUT!

Kiinnostuitko Suomen tulisimman 
festivaalin järjestämisestä? Chilifest 
tarvitsee joka vuosi paljon vapaa-
ehtoisia, joilla on chilin palo sydä-
messä ja halu auttaa tapahtuman 
aikana. Talkoolaisten iällä, suku-
puolella, fyysisellä kunnolla, ulko-
näöllä tai chilipiireihin kuulumisella 
ei ole väliä, jokainen on enemmän 
kuin tervetullut auttamaan. Va-
paaehtoisväki on rentoa ja humo-
ristista porukkaa, jonka seurassa 
ei varmasti tule tylsää. Jokaiselle 
talkoolaiselle tarjotaan ruokailu, 
tarvittaessa hotellimajoitus sekä 
ilmainen pääsy maksulliselle Tulli 
Beerfest-alueelle.

Voit ilmoittautua apulaiseksi 
sähköpostilla osoitteeseen 
chilifest.finland@gmail.com
Chilifest Finland etsii myös jatku-
vasti uusia näytteilleasettajia ja yh-
teistyökumppaneita. Jos siis sinulla 
tai kaverillasi on kiinnostus lähteä 
mukaan tämän vuoden Chilifestin 
toteutukseen, ota yhteyttä tuot-
tajaamme Heiniin sähköpostitse 
osoitteeseen 
heini.naskali@chilifest.fi. 
Nähdään elokuussa!
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Se, mistä itselläni aikoinaan intohimo 
chileihin sai alkunsa, on hyvin pitkä ta-
rina. Lyhyesti voin kertoa, että jo 80-lu-
vulla isoisäni kasvatteli ikkunalaudalla 
pieniä pensaita, joissa oli tulisia chilejä. 
Nyt voisin tunnistaa ne Thai-tyyppisiksi 
lyhyiksi ja tulisiksi annuumeiksi. Meitä 
lapsia varoitettiin niihin koskemasta, 
kerrottiin jopa niiden olevan myrkyl-
lisiä – ehkä vain siksi, että saisivat olla 
rauhassa, tai sitten niistä ei oikeasti 
tiedetty mitään. Totta kai minäkin niitä 
maistoin, ja muistan niiden jopa olleen 
erittäin tulisia. 2000-luvulla söin paljon 
kaupasta ostettuja chilejä, chilihilloja ja 
hapanimeläkastikkeita, vaan kun niistä 
ei enää riittänyt vastusta tulisuuden tyy-
dyttämiseen, oli kokeiltava kasvatusta 
itsekin. Löysin kaupasta jo silloin Serra-
no-chilin, jonka makuun ihastuin todel-
la tulisesti. Useampana vuonna olenkin 
sitten pitänyt sitä kasvatuslistoillani, 
ehkä jopa ainoina annumeina Jalapeño-
jen ohella. Ensimmäiset chilini minulla 
oli kasvamassa 2009, mutta chilifooru-
min löydettyäni alkoi kasvatus toden 
teolla vuonna 2010 monien aktiivisten 
päiväkirjojen opastamana ja innoitta-
mana. Rinnalle harrastuksen myötä tuli 
myös valokuvaaminen, sillä mitenkä 
muuten niitä kasveja muille näytetään 
kuin kuvien kera.

Sinänsä chilit ja niiden kasvatus ei ole 
iso asia suvun miesväelle, sillä muitakin 
kasveja on idätetty ja kasvatettu useas-
sa sukupolvessa jo ennen minua. Nyky-
ään voidaan jopa chilintaimia vaihdella 
isänikin kanssa, sillä chilinkasvatus on 
tempaissut mukaansa myös hänet. Ehkä 
minulla on jonkin verran saattanut olla 
näpit välissä siinäkin. Nyt, kun on tullut 
useampi vuosi kokemusta kasvattami-
sesta ja monen monta erilaista chiliä 
testattua, on niitä helpompi tunnistaa 
ja löytää niistä makueroja. Olen käynyt 
luennoimassa ja samalla maistattamas-
sa erilaisia chilejä kuulijakunnalle, jolla 
kokeiluhalua siihen on ollut.

Chilipäivää olisi jälleen keväällä tar-
koitus mennä pitämään Kukkatalolle 
Joensuuhun, nyt jo toista kertaa, koska 
kerran sain kutsun. Ensimmäisellä ker-
ralla olin melkein jopa pienessä panii-
kissa, mutta kun huomasin, että osaan 
kertoa asiasta paljon, en enää muista-
nut jännittääkään.

Chilistelyä willisti Sushrajalla! Siitähän 
se sitten ajatus aikoinaan on lähtenyt 
käyntiin minullakin tämän chilinkasva-
tukseni osalta, kun jotain nimeä yritin 
keksiä tulevalle tarinalle. Chiliblogini 
sai nimensä siitä, kuten myös kasva-
tussivuni Facebookissa: Chill with wild 
chillis on Sushraja.  Nyttemmin blogi-

ni on ollut hieman on/off -vaiheessa, 
eikä pitkään aikaan ole tarinoita sinne 
ilmestynyt, sillä somen helppous on 
ajanut sen edelle kiireen ja laiskuuden 
keskellä. Muutama kuva parin sanan 
saattelemana on kiireisellä ollut hyvä 
vaihtoehto. En kuitenkaan ole blogia 
täysin unohtanut, vaan aika ajoin käyn 
haikeana katselemassa sitä uudelleen ja 
uudelleen. Pitäisihän sitä kirjoittaa, mut-
ta eipä aika vain kaikkeen aina riitä, siitä 
pitää huolen keskeytymätön kolmivuo-
rotyö. Se, mistä Sushraja-nimi juontaa 
juurensa, on todella pitkä tarina, mut-
ta voin lyhyesti sitä hieman valottaa. 
Villieläimet ovat osa arkea jopa täällä 
meillä, ja rajanaapurin todella läheinen 
vaikutus on sitten saanut siitä muodos-
tettua Susirajan. Savo-Karjalaisena sana 
kääntyi suussani ja mielessäni lopulta 
Susirajasta Sushrajaksi. Olen joutunut 
selittämään tätä monen monta kertaa 
ulkomaalaisille chiliystävilleni, sillä nimi 
on herättänyt paljon kysymyksiä. Mo-
net mielenkiintoiset keskustelut siitä 
olemme kieltämättä saaneet aikaiseksi, 
unohtamatta lukuisia naurunpyrskäh-
dyksiä. Kuten otsikko antaa jo osittain 
osviittaa, niin rakkaus villejä chilejä 
kohtaan on minulla ollut suuri jo alusta 
lähtien. Jo toisella kasvatuskaudellani 
minulla oli kasvamassa 1–3 villiä kasvia, 

Chilistelyä willisti Sushrajalla
Vasemmalla Hainan Yellow Lanternia, oikealla risteytynyttä Harold st. Bart'sia.
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jos nyt sitä ensimmäistäkään yrittämistä 
voi varsinaiseksi kaudeksi sanoa. Laitoin 
aluksi vain pari hassua kasvia kasva-
maan, ja niiden kanssa touhu oli puh-
taasti opettelua. Siitä se chilienkasvat-
telu vuosi vuodelta sai lisää potkua, kun 
pääsi jutun juureen kiinni, ja aina vain 
enemmän ja enemmän oli villejäkin 
ympättynä kasvatuslistoille. Se kuuluisa 
mopedi oli karannut jo heti alkuunsa, 
eikä jäänyt jäljelle hajuakaan, mistä sitä 
vielä tavoitella. Lopulta huomasin, että 
peruslajikkeiden määrää oli laskettava 
reilusti, jotta kaikki mielenkiintoinen 
mahtui kokeiltavaksi. Syrjään ensimmäi-
senä lähtivät kitkerät ja pahanmakuiset 
annuumit ja epämiellyttävimmät bacca-
tumit. Sanoin noin siksi, että jotkin maut 
eivät minun suuhuni jostain syystä vain 
mahdu. Jotkut baccatumit olivat suus-
sani jopa saippuaisen makuisia. Paljon 
niissä on myös herkkuja, jotka välivuo-
den jälkeen ovat jälleen palanneet kas-
vatukseen takaisin.

Lopulta, kun annuumit ja baccatumit 
oli karsittu listoilta, jäi sinne periaat-
teessa vain tulisia chinensejä ja erilaisia 
villejä sekä rocotoja, jotka muuten ovat 
toinen intohimoni. Nyttemmin olen yrit-
tänyt pitää molemmat melko lailla tasa-
painossa, ehkä kuitenkin villivoittoisesti 
on tullut kaikki nämä vuodet silti kas-
vateltua chilejä. Muutama vuosi sitten 
minulla ei oikeastaan ollut kuin pari ns. 
peruslajiketta kasvamassa, loput olivat 
villejä. Tänä vuonna kasvatusmäärälli-
sesti kasveja on todella vähän, jos ver-
rataan muihin vuosiin. Syynä siihen on 
osittain huono itävyys joillakin lajeilla. 
Varsinkin baccatumit loistivat itämättö-
myydellään.

Villichilien idätys ja kasvatus
Ensinnäkin täytyy sanoa, ettei villien 
chilien kasvatuksessa kyse ole mistään 
tähtitieteestä. On kuitenkin otettava 
huomioon pari seikkaa ennen kuin sie-
meniä alkaa haalia itselleen näistä mo-
nesta jopa erittäin uhanalaisesta chilistä. 
Siemenet, tai monet niistä, näyttävät sa-
moilta kuin mitkä tahansa chilinsieme-
net, ja usein saatetaan luulla siemenien 
olevan huonoja, kun ne eivät idä totut-
tuun tapaan vajaassa parissa viikossa. 
Villien siemenet vain vaativat monesti 
pidemmän itämisajan. Itselläni pisin idä-
tys on kestänyt jopa 7 kuukautta. Sanoin 
monesti, sillä toki poikkeuksiakin löytyy, 
ja nopeimmat ovat itäneet jopa kahdes-
sa–kolmessa vuorokaudessa.  Nopein 
koskaan minulla itänyt on villeihin lajei-
hin kuuluva Capsicum rhomboideum ja 
hitain C. chacoënse. Muista joskus jopa 

CAP 500 C. eximiumin kukka.

C. tovariin kauniit kellomaiset kukat.
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ärsyttävän hitaiksi ovat osoittautuneet 
jotkut C. praetermissumit ja karuissa 
aavikko-oloissa kasvavat Tepinit eli C. 
annuum var. glabriusculumit tai avicu-
laret. Parhaat tulokset itämisen kannal-
ta olen saanut aikaiseksi, kun olen liot-
tanut siemeniä vuorokauden vedessä 
kovan siemenkuoren pehmentämiseksi 
tai kun olen idätysvaiheessa muistanut 
antaa lämpötilan vaihdella vuorokau-
den aikana. Päivällä lämpötila saa olla 
mahdollisimman lähellä +30 °C ja yöllä 
paljon vähemmän, ikään kuin luonnol-
lisia olosuhteita mukaillen. Leivinuunin 
kupeessa lämpöä on tähän riittänyt hy-
vin, yöksi olen joskus siirtänyt idätykset 
viileämmälle ikkunalaudalle, jos vain 
olen viitsinyt ja muistanut moista rallia 
tehdä. Olen kuullut, että itämistä on yri-
tetty helpottaa jopa varovasti hiomalla 
siemenen kuorta ohuemmaksi. Itse en 
kuitenkaan ole koskaan näin yrittänyt 
tehdä. Luonnossahan linnut ovat tämän 
tehneet luonnollista reittiä pitkin, eli 
syöneet marjoja ja olleet osana levittä-
mässä kasvia isommille alueille. Villejä 
toki saatan monesti laittaa vielä kesällä-
kin ulos itämään tulevaa vuotta varten, 
tai sitten loppusyksystä hieman ennen 
rocotoja. Syy tähän on juuri hidas itä-
vyys. Ulkona kasvihuoneessa idättelyn 
etuna ovat luonnon omat lämpötilan-
vaihtelut. Lisäksi kesällä itänyt villichili 
on saanut hyvän kasvuvauhdin jo lop-
pukesän lämmöstä ja on valmis uuteen 
kauteen talvetuksen jälkeen.

Villit chilit eivät myöskään ole kesä-
kissoja, vaan niille on annettava mah-
dollisuus kasvaa useampi vuosi eikä hy-
lätä heti ensimmäisen epäonnistuneen 
kasvatusvuoden jälkeen. En tiedä, onko 
oikein väittää, että jotkut villit eivät vain 
anna oikein satoa ensimmäisenä vuo-
tenaan, tai jos antavat, niin vain jonkun 
hassun marjan. Näin olen itse kuitenkin 
kokenut ja todennut, esimerkkinä tästä 
mainittakoon muutamat C. galapago-
enset ja C. eximiumit. Saattaa olla, että 
kasvi kasvaa nättinä ensimmäisen kesän 
ilman kukan kukkaa, tai sitten se kukkii 
runsaasti ja pudottaa järjestään kaiken 
pois. On minullekin näin käynyt, ja vie-
läpä todella monta kertaa, vaikka poik-
keuksiakin on. Kun jaksaa ja uskaltaa 
antaa kasville mahdollisuuden nähdä 
seuraavan kesän, voi yllättyä suuresti – 
nämähän osaavat olla oikeita satokonei-
ta. Vanhin minulla koskaan kasvanut vil-
li pääsi kiitettävään reippaan 6 vuoden 
ikään, eli 2017 olisi ollut sille seitsemäs 
vuosi. Lopulta kaikkensa antaneena kas-
vi (kuvassa), ei enää jaksanut talvehtia, 
vaan ikään kuin kuivui pois. Viimeinen 

Vanhaksi rouvaksi kutsumani villi chinense viimeisenä kesänään.
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satokausi tällä olikin paras koskaan, ja 
chili antoi melkein 400 pienen pientä 
marjaa sekä lukuisasti siemeniä varas-
toon. Toiset kohta samaan ikään tulevat 
villichilini ovat aikoinaan toiselta chili-
foorumin villimieheltä saamani flexu-
osumin juuripistokkaat.

Ulkokausi on yleensä alkanut täällä 
Sushrajalla vasta vapun seutuvilla, riip-
puen siitä, kuinka kauan ulkolämpötilat 
ovat olleet jo hieman suotuisammat 
aloitukselle. Yleensä lunta on vielä kui-
tenkin maassa, kun kuplamuovit on 
laskettu kasvihuoneen kattolaipioista 
alas ja hallaharsot kiinnitetty kattoon 
pienentämään ilmatilaa. Jotenkin tämä 
seutu on aina se viimeinen kolkka Ki-
teellä, josta lumet sulavat pois, tai ehkä 
minusta vain tuntuu siltä. Pieni lämmi-
tin on riittänyt pitämään kasvihuoneen 
lämpötilan öisinkin sopivana, eli se ei 
pääse laskemaan liikaa alle +15 °C ja 
näin ollen hidasta kasvua. Monet vil-
lit ja rocotot nauttivat kovasti hieman 
viileämmistä olosuhteista ihan silmin-
nähden, ja sadon tuottaminen on pa-
rempaa, kun lämpötilavaihtelua tulee 
vuorokauden aikana. Lämpöä rakasta-
vat C. chinense -lajiin kuuluvat chilit hie-
man taas jurottavat. On toki muutamia 
villejäkin, jotka eivät viileästä juurikaan 
perusta, pari näistä mainitakseni ovat 
C. galapagoense ja C. rhomboideum. 
Muuten kyllä chilit ovat hyvin pitkälle 
tykänneet viileydestä, sillä C. flexuosu-
mit ja C. eximiumit ovat sietäneet pak-
kastakin useita asteita, samoin C. tovarii. 
Jälkimmäisestä onkin hyvä esimerkki 
viime talvelta, kun varastoni pääsi kovil-
la pakkasilla menemään pitkäksi aikaa 
pakkasen puolelle, sillä olin unohtanut 
laittaa patterit päälle. Lattian rajassa 
olleet chilit menehtyivät kaikki lukuun 
ottamatta tovariita, jonka turve oli jääs-
sä ja jopa lehdet hieman jääkuurassa. 
Ajattelin kuitenkin säilyttää kasvin ja 
testata kuinka minulle chilin suhteen 
käy, sillä toista harvinaisuutta minulla 
ei sillä hetkellä ollut. Kuukauden jurotus 
palkittiin vihdoin uudella kasvulla. Ehkä 
jopa kriittisellä hetkellä, sillä vain het-
keä myöhemmin olisin viskannut kasvin 
kompostiin, jos elonmerkkejä ei olisi il-
maantunut.

Villit ja some
Ilman Facebookia ei varmaan itselleni 
olisi avautunut näin hyvää mahdolli-
suutta kasvatella aina uusia villejä chi-
lejä tai tietenkään hienoja peruslajik-
keita ympäri maailman. Vaihtokaupat 
ovat avanneet minulle nämä ovet ja 
mahdollisuudet kiitos uusien chilikave-
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reiden, joita on tullut todella runsaasti 
pitkin poikin Eurooppaa ja Amerikoita, 
unohtamatta Filippiinejä ja Australiaa. 
Olemme myös muutaman ulkomaalai-
sen ystäväni kanssa pistäneet pystyyn 
joitakin villichiliryhmiä. Ryhmätkin ovat 
edesauttaneet pääsyä kokeilemaan 
uusia chililajikkeita, niin minun kuin 
muiden chilipäiden. Ilman muuta ke-
nen tahansa kannattaa liittyä mukaan 
niin kotimaisiin kuin ulkomaisiin chili-
ryhmiin. Jos halukkuutta riittää tehdä 
vaihtokauppoja villeistä, niin seuraavat 
ryhmät ovat täynnä toinen toistaan hie-
nompia kuvia ja lajikkeita:

Wild chili trade group
Wild Capsicum Community
Wild Pepper Club
The Capsicum Baccatum Group
The Chilli Lab
Chilli Buddies

Sekä tietysti Capsicum Cardenasii/Exi-
mium, joka onkin keskittynyt juuri näi-
hin lajeihin. Jos kaipaat hienoja supertu-
lisia chilejä tai uusia risteytyksiä, niin Hot 
Pepper Growing Society ja muutamat 
muut ryhmät ovat niille sopivia metsäs-
tyspaikkoja. Rocotoja ympäri maailman 
taas voi ihailla ryhmässä Rocoto - Cap-
sicum pubescens. Suoraan ei kannata 
kuitenkaan sivustolla kysellä siemeniä, 
sillä se saattaa herättää hieman närää 

Rocotoja.
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joissain henkilöissä. Yksityisviestillä lä-
hestyen hommat hoituvat paljon luon-
tevammin. Vaihtokauppoja voi kysellä 
myös minulta, jos minulla vain sattuu 
olemaan siemeniä, joita vaihtaa. Villit ja 
herkulliset chilit ovat aina lähellä sydän-
täni, joten uusille on aina tilaa kokeilta-
vaksi.

Vesikasvatusta en ole villeillä varsinai-
sesti kokeillut, ellei passiivista hydroa 
niihin lasketa. Turve on aina ollut se mi-
nun juttu niiden suhteen, ja se on toi-
minut hyvin. Turpeen sekaan olen lait-
tanut vermikuliittia ja perliittiä tai sitten 
pelkkää perliittiä. Joskus olen käyttänyt 
jopa pestyä ruukkusoraa, kunhan vain 
turve pysyy kuohkeana ja antaa happea 
juurille. Olen myös kokeillut hiekkatur-
vesekoituksia, joita olen sekoittanut itse 
turpeesta ja hiekasta. Varsinkin flexu-
osumit ja tovariit ovat tykänneet sellai-
sesta kasvualustasta. Toki passiivihydrot 
ovat toimineet monien kohdalla hyvin, 
jopa erittäin hyvin, mutta toiset kasvit 
eivät viihdy niissä ollenkaan. Nämä kas-
vit nököttävät kasvamatta juuri ollen-
kaan. Silloin on palattava takaisin tut-
tuun turvalliseen turpeeseen.

Vuosi 2017
Sinällään paljon uutuuksia ei tuleva kesä 
tuo tulleessaan chilirintamallani. Viime 
kesänä pääsin mukaan tai sain etuoi-
keuden olla mukana Hainan Yellow Lan-
tern -projektissa, eli olen yksi niistä chi-

lipäistä, jotka lähtivät leikkiin mukaan 
kasvattamaan siemenkantaa Suomeen 
tästä harvinaisesta chilistä. Olen erittäin 
tyytyväinen siihen, että lähdin mukaan, 
sillä löysin itselleni sellaisen chilin, joka 
ehdottomasti kasvaa tänä ja seuraavina 
vuosina. Olipa mielessäni jopa se, että 
olisin kasvattanut vain ja ainoastaan 
tätä kyseistä chiliä, mutta en millään 
raaskinut hylätä muita. Olisi voinut tulla 
ikävä muitakin herkullisia chilejä. Näin 
vinkkinä voisin antaa muillekin chilipäil-
le, että Hainan Yellow Lanternista tulee 
ehdottomasti paras paholaisenhillo, 
mitä koskaan olen maistanut tai tehnyt. 
Se on vertaansa vailla myös jauheena. 
Satoa yhdestä kasvista sain viimekesä-
nä noin 5 kg, mikä näissä oikukkaissa 
olosuhteissa on ihan kelvollinen määrä. 
Villien puolesta kausi näyttää tuttujen ja 
turvallisten lajien osalta sellaiselta, että 
onhan siellä lanceolatumia ja galapago-
ensea oltava, sekä tovariita, flexuosumia 
ja muita Tepinejä ja baccatumeja. Uute-
na tuttavuutena itselleni sain USDA car-
denasiin siemeniä Amerikasta eräältä 
kaverilta vaihtokauppojen yhteydessä. 
Tästä sain onneksi idäteltyä pari tainta 
pitkän kaavan kautta. Toivottavasti kas-
vit antavat satoa ja ennen kaikkea niitä 
siemeniä, joita voisin jakaa villejä arvos-
taville kasvattajillekin vaihtokauppojen 
merkeissä.

Koska viime kausilta varastosta löytyy 
vielä todella paljon supertulisia chilijau-

heita, niin tämä kausi mennäänkin sit-
ten miedompien chilien parissa. Voi olla, 
että tulisin lajike on juuri Hainan Yellow 
Lantern tai tähden muotoinen chinense 
Star of Turkey. Ajattelin kokeilla erilai-
sia baccatumeja, jotka ovat jauheina ja 
etikkaliemeen säilöttyinä todella her-
kullisia. Annuumeja ei peruslajikkeista 
minulta sitten löydykään niiden epä-
miellyttävien makujen vuoksi. En halua 
yleistää kuitenkaan kaikkia annuumeja, 
sillä niistäkin löytyy oikeita helmiä, ku-
ten Serrano, Chilaca, Jalapeño ja Guajil-
lo. Ehkä niistä jokin löytää taas tiensä lis-
talleni välivuoden jälkeen, ensi vuonna.

Kasvihuonekin olisi tarkoitus uusia 
tulevan kevään ja kesän aikana hieman 
isompaan. Entinen on toki ehjä, vaikka 
se on palvellut jo monta kesää, ja alku-
peräiset kasvihuonemuovit ovat edel-
leen käyttökelpoiset. Puuosat ovat ne, 
jotka alkavat jo hieman pehmetä. Mut-
ta kun edullisesti saa uuden ja hieman 
isomman, niin miksipäs ei. Helpompi-
han sellainen polykarbonaattilevyistä 
rakennettu on puhtaana pitää, kun ei 
tarvitse ohutta rullamuovia varoa puh-
kaisemasta. Ja uusihan on aina uusi!
Tästä on hyvä jatkaa kohti tulevaa kesää 
ja syksyä ja ennen kaikkea sitä odotet-
tua sadonkorjuuta. Loppuun haluan 
Sushrajalta toivottaa kaikille oikein chi-
lirikasta kesää 2017.

Toni Airaksinen
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It began 4 years ago, when I was given 
some chili seeds called "Blue Mystery" 
by one of my friends in the chili commu-
nity. I immediately sowed the seeds and 
they started to grow. When the plants 
grew bigger, I watched in amazement as 
beautiful flowers started to appear and 
they looked very different from all other 
chili plants I knew of. I became intrigued 
by this new type of chili plant and 
searched online for more information. I 
found lots of information on an online 
forum for wild chili enthusiasts. I learnt 
that there are many types of wild chili, 
all with different flowers and shapes.

I found this fascinating, as it was a new 
topic for me to learn about. I grow chili 
for my own use and use my homegrown 
chili in a variety of dishes that I cook for 
my family. I have started a collection of 
seeds by either purchasing the seeds 
directly or swapping seeds with other 
members of my chili community. Most 
of the seeds that I have, I received from 
wild chili enthusiasts as gifts to fuel my 
passion.

How do I grow wild chili?
I use a conventional growing method 
as opposed to the hydroponic method. 

Usually, I will begin sowing the wild chili 
seeds in December. To do this, I fill a ger-
minating box with moist cocopeat and 
sow the seeds in it. Then I put the ger-
minating box over a heating pad, which 
has an integrated thermostat to regu-
late the temperature between 27-29 de-
grees centigrade. For other chili types, I 
don't use a heating pad, I just put then 
in a room with a heated floor.

As wild chili is very difficult to germi-
nate, I ensure that I give them special 
care to give the seeds the best chance 
to germinate. Each type takes a different 
time to germinate. Some need around 
10-14 days, whereas other types need 
longer. As soon as the seeds begin to 
germinate, they need more light. For 
this I use LED lights for wild types and 
fluorescent lights for other types.

After the plants have 4-6 leaves, I 
transfer the young plants into 10cm di-
ameter pots with soil. Once per week I 
give them mild fertilizer. I apply Haka-
phos green with a ratio of 1%. In April 
it is time for the plants to move again. 
I replant them in their final pots, which 
are between 10-15 litres in capacity, and 
fill the pots with soil mix, perlite and Ba-
sacote M6 (6 month fertilizer). By doing 

Why and how I grow wild chili?
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Kaikki alkoi 4 vuotta sitten, kun sain 
”Blue Mystery” -nimisen chilin sieme-
niä eräältä tutultani chilipiireistä. Kylvin 
siemenet heti, ja ne alkoivat kasvaa. 
Kun kasvit kasvoivat isommiksi, katsoin 
ihmeissäni niihin ilmestyviä kauniita 
kukkia, jotka vaikuttivat hyvin erilaisil-
ta kaikista muista chileistä, joista tiesin. 
Kiinnostuin tästä uudesta chililajista 
suuresti, ja aloin etsiä siitä tietoja inter-
netistä. Löysin villichileistä kiinnostunei-
den foorumilta paljon tietoja. Opin, että 
on monenlaisia villichilejä, joista kaikilla 
on erilaiset ja eri muotoiset kukat.

Tieto hämmästytti minua, koska opin 
minulle täysin uudesta aiheesta. Kas-
vatan chiliä omaan käyttööni. Käytän 
kasvattamiani chilejä erilaisissa ruoissa, 
joita valmistan perheelleni. Kasvatan 
siemenkokoelmaani joko ostamalla sie-
meniä suoraan tai vaihtamalla niitä chi-
liyhteisöni muiden jäsenten kanssa. Val-
taosan siemenistäni olen saanut muilta 
villichileistä kiinnostuneilta, jotka halu-
sivat kannustaa innostustani.

Miten kasvatan villichilejä?
Käytän perinteisiä kasvatustapoja vesi-
kasvatuksen sijaan. Yleensä alan kylvää 
villichilejä joulukuussa. Aluksi täytän 
idätyslaatikon kostealla kookosturpeel-
la ja kylvän siemenet turpeeseen. Laitan 
idätyslaatikon lämpömatolle, jossa on 
sisäinen termostaatti, joka pitää lämpö-
tilan 27–29 °C lähellä. Muita chilejä en 
idätä lämpömatolla, vaan pidän ne huo-
neessa, jossa on lattialämmitys.

Koska villichilien idätys voi olla vaike-
aa, varmistan, että siemenet saavat eri-

tyishuomiota, jotta ne saavat parhaan 
mahdollisuuden itää. Eri lajit vaativat 
eri ajan itämiseen. Joillekin riittää 10–14 
päivää, toiset vievät kauemmin. Heti, 
kun siemen alkaa itää, se vaatii lisää va-
loa. Käytän villichileillä LED-valaisimia ja 
muilla chileille loisteputkia.

Kun kasveissa on 4–6 lehteä, koulin 
ne 10 cm läpimittaisiin ruukkuihin. An-
nan kasveille mietoa lannoitetta kerran 
viikossa. Käytän Hakaphos green -lan-
noitetta 1 % pitoisuudella. Huhtikuussa 
on aika siirtää kasveja jälleen. Siirrän ne 
lopullisiin ruukkuihin, joiden koko on 
10–15 litraa, ja sekoitan kasvualustaan 
perliittiä ja Basacote M6 -lannoitetta (6 

this, it is easier for me to take care of all 
of my plants.

In their final pots, I put them in my 
conservatory, where they receive lots of 
natural sunlight until I move all plants 
to the garden in May. If the plants are 
kept indoors, it is not uncommon for 
aphids to appear on the plants. For 
younger plants, I use a little brush to kill 
the aphids and for larger plants I apply 
Spruzit.

Currently, I have 23 different types 
of wild chili plants, some of which are 
overwintered.

Tati Roswati Bernauer

Miksi ja miten kasvatan villichilejä?
kuukauden kestolannoite). Näin minun 
on helpompi huolehtia kaikista kasveis-
tani.

Lopullisissa ruukuissa olevat kasvit 
siirrän kasvihuoneeseeni, missä ne saa-
vat runsaasti luonnonvaloa, kunnes siir-
rän kaikki kasvit puutarhaan toukokuus-
sa. Jos kasvit pysyvät sisätiloissa, niihin 
ilmestyy helposti kirvoja. Nuoremmilla 
kasveilla käytän pientä pensseliä kirvo-
jen tappamiseen, isommille kasveille 
käytän Spruzitia.

Tällä hetkellä minulla on 23 eri tyyp-
pistä chilikasvia, joista osa on talvetettu.

Käännös: Ottulo/Oskari Tulonen
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Valitettavan monelle chilitarhurille ovat 
erilaiset tuholaiset tuttuja – ovat ne 
sitten kirvoja, vihannespunkkeja, ripsi-
äisiä, jauhiaisia tai vaikkapa perhosten 
toukkia. Monesti kasvihuoneympäristö 
tarjoaakin tuholaisille ideaaliset olosuh-
teet, koska lämpötila on tasainen, tuuli 
ei riepottele, sade ei piiskaa, eivätkä 
”luonnonmukaiset kannanrajoittimet” 
(= pedot, loiset, taudit, linnut, halla jne.) 
välttämättä löydä kasvihuoneeseen. Se 
ei silti tarkoita, etteikö luonnonmukais-
ta torjuntaa olisi tarjolla.

Tässä artikkelissa esitellään tavallisim-
pia chilitarhurin apulaisia, eli tuhohyön-
teisiä saalistavia luonnonvaraisia eliöitä. 
Lajit esitellään karkeasti ottaen yleisyys-
järjestyksessä, eli sen mukaan, kuinka 
todennäköisesti niitä kasvihuoneessa 
tavataan. Vaikka jutun otsikko kertookin 
hyönteisistä, mukana on myös hämä-
häkkieläimiä.

Leppäkertut
Leppäkertut ovat oikeastaan pirkkoja, 
eli kovakuoriaisten heimon Coccinelli-
dae lajeja. Sekä aikuiset että toukat ovat 
kirvojen suursyömäreitä ja voivat tehok-
kaasti pitää kirvakantaa kurissa. Lajit kui-
tenkin esiintyvät vain harvoin hyvin run-
saina, joten luonnon tarjoama apu on 
useimmiten vain auttava, ei täydellinen. 
Leppäkerttuja on helppo tuoda kasvi-
huoneeseen keräämällä yleisiä lajeja 
maastosta toukkina, koteloina tai aikui-
sina, mutta aikuisten kohdalla on hyvä 
muistaa sanonta: “Ei kannettu vesi kai-
vossa pysy.” Kuten muillakin kovakuori-
aisilla, aikuisilla leppäkertuilla on siivet ja 
ne nostavat nopeasti kytkintä avoimista 
ovista ja luukuista, ellei kasvihuonetta 
sulje joksikin aikaa ja toivo, että kuori-
aisissa olisi hedelmöittynyt naaras, joka 
munisi kasvihuoneeseen. Yleisimpiä la-
jeja ovat seitsenpistepirkko (Coccinella 
septemmaculata), ruutupirkko (Propylea 
quatuordecimpunctata), kaksipistepirk-
ko (Adalia bipunctata), tuomenpisarpirk-
ko (Halyzia sedecimguttata), ahopirkko 
(Psyllobora vigintiduopunctata), seula-
pirkko (Coccinula quatuordecimpustu-
lata), soikopisarpirkko (Myzia oblon-
goguttata), pensaspisarpirkko (Calvia 
quatuordecimguttata) ja kanervapirkko 
(Coccinella hieroglyphica).

Suomen luonnonvaraiset 
petohyönteiset chilien tuholaisille

© Harry Nyström 2017

Leppäkerttu (Coccinella septemmaculata); huomaa otsakilven pääkallokuvio, ja jonkin 
pirkon (heimo Coccinellidae) toukka.

Ruutupirkko (Propylea quatuordecimpunctata) ja kaksipistepirkko (Adalia bipunctata).

22-pistepirkko (Psyllobora vigintiduopunctata); toukka ja aikuinen.

Seulapirkko (Coccinula quatuordecimpustulata) ja soikopisarpirkko (Myzia oblongoguttata).
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Harso- ja kirvakorennot
Harsokorennot (heimo Chrysopidae) ja 
kirvakorennot (heimo Hemerobiidae) 
ovat nimensä mukaisesti korentomaisia 
pieniä lentäviä hyönteisiä, joiden toukat 
ovat ahnaita petoja ja ehkä juuri par-
haita kirvojen syöjiä, joita puutarhaan 
voi saada. Etenkin harsokorentojen 
esiintymät ovat runsaita, ja toukkia voi 
nähdä syömässä kirvoja. Harva kuiten-
kaan tunnistaa niitä, sillä pienet toukat 
keräävät karvatupsuihinsa roskia ja eri-
tyisesti syötyjen kirvojen kuoria, jolloin 
ne muistuttavat pientä liikkuvaa roskaa 
(tätä ominaisuutta ei kirvakorentojen 
toukilla nykytiedon mukaan ole). Tou-
killa on vahvat sapelimaiset leuat, ja ne 
voivat puraista ihmistäkin tuntuvasti, 
mutta ne ovat ihmiselle täysin vaaratto-
mia. Harsokorennoilla on lisäksi lajityy-
pilliset munat, jotka on helppo tuntea: 
harsokorento munii yksittäisiä pieniä 
munia hentojen noin 1 cm seittien pää-
hän riveihin (näistä minulla ei valitetta-
vasti ole kuvaa). Yleisimpiä lajeja ovat 
pihaharsokorento (Chrysoperla carnea), 
rengasharsokorento (Chrysopa perla), 
pisamaharsokorento (Chrysopa pallens) 
sekä reunuskirvakorento (Hemerobius 
marginata).

Kukkakärpäset
Kukkakärpäset (heimo Syrphidae) ovat 
tyypillisesti keltamustia ampiaisia mat-
kivia lajeja, vaikka heimo onkin huo-
mattavasti näitä yleisimpiä lajeja moni-
puolisempi. Lajeja on tavattu Suomessa 
noin 360, joista vain reilun puolen tou-
kat ovat petoja, ja niistä vain harvat 
lajit esiintyvät runsaina puutarhoissa. 
Aikuiset eivät koskaan ole petoja, mutta 
voivat olla hyödyllisiä kasvien pölyttäji-
nä. Yleisimpiä toukkavaiheessa kirvoja 
syöviä lajeja ovat niittykirvari (Syrphus 
ribesii) ja karvakirvari (Syrphus torvus).

Hämähäkit
Hämähäkit eivät ole merkittäviä peto-
ja kasvihuonetuholaisille, vaikka nekin 
varmasti oman osuutensa ottavat. Tälle 
on monia syitä. Esimerkiksi seitillä pyy-
tävät lajit eivät juuri saa saalista kirvois-
ta, sillä chileillä ruokailevat kirvat ovat 
valtaosan kaudesta lentokyvyttömiä. 
Juosten saalistavat lajit taas saalistavat 
pääosin lähellä maata, missä on har-
vemmin chilien tuholaisia. Hyppyhämä-
häkit (heimo Salticidae) saalistavat jon-
kin verran kirvoja, mutta nekin suosivat 
kirvoja nopeampia kohteita liikkeen ja 
etäisyyden hyvin havaitsevasta silmära-
kenteestaan ja hyppäämiseen perustu-
vasta saalistustavastaan johtuen. Muita 

Pensaspisarpirkko (Calvia quatuordecimguttata) ja jonkin pirkon (heimo Coccinellidae) 
kotelo.

Rengasharsokorento (Chrysopa perla), 
pihaharsokorento (Chrysoperla carnea) 
ja jonkin harsokorennon (heimo Chryso-
pidae) toukka (vasemmalla).

Reunuskirvakorento (Hemerobius margi-
natus).

Karvakirvari (Syrphus torvus) (ylempi kuva) 
ja jonkin kirvarin (Syrphus sp.) toukka.
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kirvoja saalistavia hämähäkkejä ovat 
mm. väijymällä saalistavat rapuhämä-
häkit (heimo Thomisidae) ja väijymällä 
sekä syöksymällä saalistavat nopsahä-
mähäkit (heimo Philodromidae).

Petopunkit
Punkeista monelle tulee mieleen puuti-
aiset (Ixodes spp.), mutta punkkien lah-
ko on suuri, ja se sisältää monenlaisia la-
jeja, joista osa on petoja, osa maaperän 
hajottajaeläimiä ja osa pintaloisia muilla 
eliöillä. Chilitarhurin kannalta parhaita 
petoja ovat melko yleinen oranssi vin-
hasti lehtien pinnoilla pyörivästi juok-
senteleva 1 mm pituinen hyrräpunkki 
(Anystis baccarum). Sillä on pistävä imu-
kärsä, jolla se voi lävistää mm. kirvoja ja 
vihannespunkkeja ja imeä niiden ruu-
miinnesteet.

Toinen tärkeä punkkien ryhmä on eri-
laiset petopunkit, joita on luonnonvarai-
sena etenkin maaperässä, mutta myös 
kasvillisuudessa. Ne kuitenkin löytävät 
vain harvoin tiensä riittävän runsaina 
kasvihuoneisiin. Luonnonvaraisten la-
jien sijaan usein käytetäänkin kaupalli-
sesti saatavilla olevia lajeja, kuten Suo-
messakin luonnonvaraisesti esiintyvää 
Phytoseiulus persimilis -petopunkkia.

Sääsket
Harva mieltää, että sääsket voisivat toi-
mia petoina puutarhassa, mutta luon-
nossamme on yksi laji, jota käytetään 
myös kaupalliseen kirvojen torjuntaan: 
äkämäsääskiin (heimo Cecidomyiidae) 
kuuluva kirvasääski Aphidoletes aphi-
dimyza. Vaikka laji on erinomainen peto 
kirvoja vastaan, ei se useimmiten esiin-
ny luonnossa niin runsaana, että se löy-
täisi kasvihuoneen kirvaesiintymän ja 
vielä lisääntyisi niin nopeasti, että se eh-
tisi karsia kirvapopulaatiota kovinkaan 
nopeasti. Tämäkin peto tosin runsastuu 
viiveellä vasta saaliseläimen runsastut-
tua, joten ajan kanssa teho kasvaa.

Pistiäiset
Pistiäisistä yleisimpiä ja näkyvimpiä 
ovat mesipistiäiset ja ampiaiset. Mesi-
pistiäiset syövät nimensä mukaisesti 
pääasiassa mettä ja siitepölyä, joten 
niistä ei tuholaistorjunnassa apua ole, 
vaikka ne erinomaisia pölyttäjiä ovat-
kin. Sen sijaan ampiaiset ovat petoja 
ja keräävät monenlaisia pieneliöitä 
ravinnoksi itselleen ja toukilleen. Vali-
tettavasti ampiaiset ovat usein hieman 
suuremman saaliin toivossa, joten on 
todennäköisempää, että niiden saaliiksi 
päätyvät tuholaisten muut luontaiset 
pedot eivätkä itse tuholaiset.

Tuholaisten torjunnassa tärkeimpiä la-
jiryhmiä ovatkin lois- eli ahmaspistiäiset 
(heimo Ichneumonidae) ja vainopistiäi-
set (heimo Braconidae). Erityisen hyvä 
laji kirvakannan kurissa pitämiseen ovat 
kirvavainokaiset, joista luonnonvaraise-
nakin tavattava Aphidius ervi (saatavilla 
myös kaupallisesti) sopii koisokirvojen 
torjuntaan. Vain kaupallisesti saatavilla 
oleva Aphidius colemani soveltuu taas 
persikka- ja kurkkukirvojen torjuntaan.

Luteet
Luteet ymmärretään lajiryhmänä mones-
ti hieman väärin väärästä termistöstä joh-
tuen. Suomessa on tavattu yli 530 ludela-
jia, joista vain yksi on se ihmisen verellä 

Kangassirppihypykki (Evarcha falcata). Hyrräpunkki (Anystis baccarum).

Jokin petopunkki (lahko Mesostigmata). Kirvasääski (Aphidoletes aphidimyza); 
toukka.

Pähkämölude (Macrophylus pygmaeus) ja piikkilude (Picromerus bidens) imemässä 
jonkin yökköstoukan nesteitä.

elävä seinälude eli lutikka (Cimex lectula-
rius). Kaikki muut luteet käyttävät ravin-
nokseen jotain muuta; useimmat kasvi-
nesteitä tai pieneliöitä. Chiliharrastajan 
kannalta kiinnostavimmat lajit lienevät 
pähkämölude (Macrolophus pygmaeus), 
sypäkkälude (Blepharidopterus angula-
tus) sekä jotkin nokkaluteet (Anthocoris 
spp.). Nämä kaikki ovat petoja, jotka nive-
likkäällä kärsällään imevät saaliseläimistä 
niiden nesteet. Lisäksi erityismaininnan 
saa piikkilude (Picromerus bidens), joka 
käyttää ravinnokseen mm. yökkösten 
toukkia. Yökkösten toukat ovat toisaalta 
merkittävästi helpompia poistaa kasvi-
huoneesta yksitellen käsin kuin hankkia 
piikkiluteita niitä saalistamaan.
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Pihtihäntäiset
Pihtihäntäiset (heimo Forficulidae) on 
tuholaistorjujana vähän kaksiteräinen 
miekka: vaikka ne kohtuudella syövät-
kin kirvoja, niillä on myös taipumus syö-
dä puutarhakasvien kukintoja. Lisäksi 
niiden ulkonäkö on valtaosalle hieman 
luotaantyöntävä isojen pihtimäisten 
perälisäkkeiden takia, mikä ei paranna 
niiden asemaa toivottuna vieraana kas-
vihuoneissa. Lajit piileskelevät valoisan 
ajan erilaisissa kapeissa väleissä, kuten 
ruukkujen ja kivien alla tai lautojen ra-
oissa, ja ne liikkuvat pääasiassa pimeäl-
lä. Yleisin laji on isopihtihäntä (Forficula 
auricularia).

 Loppusanat
Chilien tuholaisten esiintyminen 
on pitkälti kiinni tuurista ja olosuh-
teista. Esimerkiksi vihannespunkit 
eivät viihdy kosteissa tiloissa, mutta 
toisaalta kirvat eivät viihdy kuivis-
sa tiloissa. Sama pätee tuholaisten 
pedoille. Lisäksi tuholaisten torjun-
taa ajatellen tulee ottaa huomioon 
myös muut tekijät, kuten kirvojen 
kanssa symbioosissa elävät muu-
rahaiset, jotka karkottavat tehok-
kaasti pedot pois ja saavat kirvoil-
ta mesikastetta palkkioksi. Kuten 
luonnossa, myös kasvihuoneessa 
vallitsee tietynlainen tasapaino, 
joka perustuu lämpötilaan, maape-
rän eliöihin, kosteuteen, kasvillisuu-
teen, ilmanvaihtoon ja valoon.

Nämä tekijät muodostavat mik-
roilmastoon elinolosuhteet, jossa 
jotkin eliöt viihtyvät ja toiset eivät. 
Esimerkiksi pedot eivät tule kasvi-
huoneeseen, jossa ei ole saaliseläi-
miä. Sen vuoksi luonnossa vallitsee 
yleensä petojen (myös loisten) ja 
saaliiden välillä limittäinen syklisyys: 
Kun saalista on paljon, pedot ja loi-
set alkavat lisääntyä ja verottaa saa-
liita yhä enemmän, jolloin saaliiden 
määrä lopulta lähtee laskuun. Pedot 
ja loiset lisääntyvät hyvin, kunnes 
ruokaa ei riitä kaikille ja niiden mää-
rä lähtee laskuun. Kun petojen ja 
loisten määrä laskee saaliseläinten 
vähenemisen myötä riittävän pie-
neksi, alkavat jossain vaiheessa saa-
liit taas lisääntyä voimakkaammin ja 
kierros alkaa alusta.

Yleisesti ottaen pidän luonnon-
varaisia torjuntakeinoja jokseenkin 
riittämättöminä tuholaisten pois-
tamiseen, sillä biologinen torjunta 
perustuu pitkälti ennaltaehkäisyyn. 
Sen sijaan luonnonvaraisilla pe-
doilla voi kontrolloida tuholaisten 
määriä hyväksyttävälle tasolle, jos 
tilanne ei pääse kovin hankalaksi. 
Tämä kuitenkin usein vaatii petojen 
tuomista kasvihuoneeseen, mikä 
onnistuu esimerkiksi keräämällä 
leppäkerttujen tai harsokorentojen 
toukkia tai jopa aikuisia ja vapaut-
tamalla ne kasvihuoneeseen. Jos 
haluaa ennaltaehkäistä ongelmia 
mahdollisimman hyvin, on aina 
mahdollista tilata tuholaisten peto-
ja kaupallisesti netistä.
Ohessa on vielä muutamia kuvia 
tavallisimmista kasvihuonetuholai-
sista.

Isopihtihäntä (Forficula auricularia).

Persikkakirva (Myzus persicae) ja mansikkajauhiainen (Aleyrodes lonicerae).

Rantatarhayökkönen (Lacanobia oleracea) chilin rungolla ja kysymysmerkkiyökkönen 
(Syngrapha interrogationis) chilillä. Jälkimmäisen toukat eivät syö chilejä, se on muka-
na vain kuvituskuvana.

Ripsiäisiä (Thysanoptera) ja harsosääski (heimo Sciaridae, mahdollisesti Bradysia sp.).
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Biologinen torjunta pohjautuu tuho-
laisten jatkuvaan tarkkailuun. Torjun-
taeliöiden käyttö olisi hyvä aloittaa jo 
heti ensimmäisten tuholaishavaintojen 
jälkeen. Mitä pahemmaksi tuholaissaas-
tunta on päässyt, sen hankalampaa on 
saada torjunta onnistumaan pelkästään 
biologisin keinoin. Kemiallisia torjunta-
aineita käytettäessä tulee huomioida 
varoajat. Useimmilla kemiallisilla aineil-
la on usean viikon varoaika, ennen kuin 
torjuntaeliöitä voi taas käyttää. Martto-
jen sivuilta löytyy hyviä valmistusohjei-
ta kasvintuhoojia karkottaviin liuoksiin, 
joita kannattaa hyödyntää kotipuutar-
hoissa kemiallisten torjunta-aineiden 
sijaan. (www.martat.fi/puutarha/kas-
vitaudit-ja-tuholaiset/kasvinsuojelua-
kotikonstein/)

Chilin yleisimmät kasvintuhoojat ovat 
vihannes- ja begoniapunkit, ripsiäiset 
sekä kirvat. Taimikasvatusvaiheessa har-
sosääsket saattavat koitua ongelmaksi, 
sillä ne viihtyvät hyvin kosteassa kasvu-
alustassa. Kun opettelee tunnistamaan 
chilin yleisimmät tuholaiset ja niiden 
aiheuttamat vioitusoireet, myös oikean 

torjuntatavan ja torjuntaeliön valinta 
helpottuu.

Harsosääsket
Harsosääsket viihtyvät taimikasva-
tusvaiheen kosteudessa. Toukat vau-
rioittavat taimien ja pistokkaiden 
hiusjuuria sekä juurten kasvupisteitä. 
Harsosääsken toukkien vioittama juuris-
to on alttiimpi kasvitaudeille. Lisäksi ai-
kuiset harsosääsket sekä toukka-asteet 
voivat levittää kasvitauteja. Terveiden 
ja täysikasvuisten kasvien kasvulle har-
sosääsken toukista ei ole suurta haittaa. 

Chilin kasvintuhoojien biologinen torjunta
Luuppi on näppärä apu pienten kasvintuhoojien tunnistamiseen. Kuva: AK-kuva ja Biotus Oy

Harsokorennon toukka.
Kuva: Tommi Oraluoma

Harsosääsken toukat ovat mustapäisiä 
vaaleita toukkia. Aikuiset harsosääsket 
ovat pieniä pitkäjalkaisia ja siivellisiä 
tummia sääskiä.
Harsosääskipetopunkit (Hypoaspis 
miles) syövät harsosääsken toukkia 
imemällä niistä elinnesteet. Petopunkit 
levitetään kantoaineen kanssa pieniin 
kasoihin kasvualustan pinnalle. Ruukut 
kannattaa pitää rykelminä, kosketuk-
sissa toisiinsa, jotta petopunkeilla on 
mahdollisuus siirtyä ruukusta toiseen 
ravinnon perässä. Harsosääskipetopun-
kit toimitetaan kantoaineeseen sekoi-
tettuna litran pahvihylsyssä ja niitä on 
saatavilla 10 000 ja 25 000 punkin pak-
kauksissa. Harsosääskipetopunkkeja tu-
lisi levittää kotioloissa ja pienkasvihuo-
neissa vähintään 200–300 kpl / m2.

Harsosääskien torjuntaa voidaan 
tehostaa käyttämällä harsosääskipe-
topunkkien lisäksi kasvualustaan kas-
teluveden mukana levitettäviä iso-
sukkulamatoja (Steinernema feltiae). 
Sukkulamadot tunkeutuvat harsosääs-
ken toukkiin tuhoten ne ravinnokseen 
kantamansa bakteerin avulla. Sukkula-
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madot tarvitsevat kostean kasvualustan 
pysyäkseen elossa. Kasvualustan liika 
märkyys ei kuitenkaan ole hyväksi. Iso-
sukkulamatoja on saatavilla 10 ja 50 mil-
joonan pakkauksissa.

Ripsiäiset
Lehtiin ilmestyneet hopeanhohtoiset 
laikut, joissa on mustia ulostepisteitä, 
ovat usein merkki ripsiäisistä. Ne rikko-
vat lehtien soluja terävillä suuosillaan. 
Ripsiäiset ovat hyvin pieniä ja nopeasti 
liikkuvia hyönteisiä, joiden torjuminen 
on hankalaa, sillä ne munivat kasviso-
lukkoon. Aikuisia ripsiäisiä voi tarkkailla 
ja torjua liima-ansojen avulla, sillä ripsi-
äispetopunkit syövät ainoastaan ripsiäi-
sen toukkia.

Ripsiäispetopunkki (Neoseiulus cu-
cumeris) on ripsiäisten luontainen vihol-
linen. Niitä on saatavilla lehtihankoihin 
ripustettavissa pusseissa sekä pullossa 
kantoaineen kanssa levitettäväksi suo-

Vihannespunkit
Aurinkoisten ja lämpimien päivien li-
sääntyessä myös vihannespunkit 
saattavat lisääntyä kasvustossa räjäh-
dysmäisesti. Vihannespunkkeja voi tark-
kailla tutkimalla lehtien alapintoja luu-
pilla. Vihannespunkeilla on molemmissa 
kyljissä tummat täplät ja ne ovat värityk-
seltään kellanvihertäviä. Kellertävät pil-
kut lehtien yläpinnalla ovat ensimmäisiä 
näkyviä oireita vihannespunkeista. Jos 
kasveihin ilmestyy seittiä, on vihannes-
punkkisaastunta päässyt jo pahaksi.

Vihannespunkin torjuntaan käyte-
tään enimmäkseen ansaripetopunkkia 
(Phytoseiulus persimilis). Petopunkit 
levitetään kantoaineen kanssa suoraan 
kasvien lehdille ja saastuntapesäkkei-
siin. Kuivalla ja lämpimällä säällä kas-
vuston latvojen sumutus on hyödyksi 
petopunkeille. Vihannespunkit taas 
eivät viihdy kovinkaan hyvin kosteassa 
kasvustossa. Ennakkotorjunnassa ja lie-
vässä saastunnassa ansaripetopunkkeja 
levitetään 20–50 kpl/m2. Pahassa saas-
tunnassa petopunkkeja kannattaa le-
vittää kasveille moninkertainen määrä. 
Torjunnan teho alkaa näkyä muutaman 
viikon kuluttua. Petopunkkien uusinta-
levityksiin voi olla syytä varautua.

Harsosääski liima-ansassa. 
Kuva:  Heini Koskula

Liima-ansojen käyttö on suositelta-
vaa aikuisten harsosääskien torjuntaan, 
sillä petopunkit syövät ainoastaan kas-
vualustassa eläviä toukka-asteita. Liima-
ansoista on paljon hyötyä myös tarkkai-
lussa, joten niiden käytön voi aloittaa 
jo heti kylvövaiheessa. Liima-ansat ri-
pustetaan kasvien läheisyyteen roikku-
maan tai pujotetaan tikkuun, jonka voi 
työntää kasvualustaan. Liima-ansoihin 
tarttunutta saalista tulisi tarkkailla päi-
vittäin. Keltaisia liima-ansoja on saata-
villa 10 arkin (10x25cm) pakkauksissa.

Liima-ansa. Kuva: Heini Koskula

raan kasvin lehdille. Petopunkkipussit 
ovat hyvä valinta ripsiäisten ennakko-
torjunnassa, lievässä saastunnassa sekä 
silloin, kun kasvustoon ei haluta levittää 
kantoainetta. Pullopetoja tulisi käyttää 
silloin, kun kasvustossa on jo havaitta-
vissa runsaammin ripsiäisiä. Kotioloissa 
petopunkkeja on hyvä levittää reilusti, 
300–500 kpl/m2. Petopunkkipusseja 
käytettäessä pussien levitysmäärät riip-
puvat paljon kasvien koosta ja sijainnis-
ta toisiinsa. Jos kasvit ovat kosketuksissa 
toisiinsa, ei välttämättä joka kasville tar-
vitse ripustaa omaa pussia. Pullopetoja 
on saatavilla 10 000 ja 25 000 petopun-
kin pakkauksissa. Lisäksi petopunkki-
pusseja voi tilata 10 pussin erissä.

Begoniapunkit
Begoniapunkit ovat tappipunkkeihin 
kuuluvia hyvin pieniä punkkeja. Niiden 
näkemiseen tarvitaan 20-kertaisesti 
suurentava luuppi tai mikroskooppi. 
Begoniapunkkien väritys vaihtelee isän-
täkasvin mukaan. Ne iskevät nuoriin 
kasvinosiin, erityisesti lehti- ja kukka-
silmuihin. Begoniapunkit imevät kas-
vinesteitä ja levittävät samalla soluihin 
kasvihormonien kaltaisia aineita, joka 
aiheuttavat lehtien reikiintymistä ja 
korkkiintumista. Lehtien kärkien käp-
ristyminen sekä silmujen aukeamat-
tomuus ovat myös seurausta niiden 
aiheuttamasta vioituksesta. Vioitukset 
saattavat pahimmassa tapauksessa py-
säyttää kasvin kasvun kokonaan.

Begoniapunkkien lievää saastuntaa 
voidaan yrittää torjua Amblyseius bar-
keri -petopunkeilla. Begoniapunkin 
aiheuttamien oireiden ilmaannuttua 
punkit ovat ehtineet olla kasvissa jo 
useamman viikon. Torjuntayrityksistä 
huolimatta kasvi voi olla menetetty ta-
paus jo siinä vaiheessa. Pahassa saas-
tuntatapauksessa järkevintä olisi hä-
vittää saastunut kasvi kokonaan, jotta 
begoniapunkit eivät pääsisi leviämään 
muihin kasveihin.

Siivellinen koisokirva. Kuva: Heini Koskula

Vihannespunkki. Kuva: Tommi Oraluoma

Kirvat
Kirvat ovat etenkin loppukesän pään-
vaiva. Ne heikentävät kasvien kasvua 
imemällä kasvinesteitä. Lisäksi kirvojen 
erittämä mesikaste tahrii lehtiä ja sa-
toa sekä toimii kasvualustana erilaisille 
homeille. Chileillä esiintyy monia eri 
kirvalajeja. Yleisimpiä ovat persikka- ja 
koisokirva. Kirvat voivat olla siivellisiä 
tai siivettömiä ja niiden väritys vaihtelee 
paljon.

Kirvojen ennakkotorjuntaan voidaan 
käyttää kirvavainokaisia. VerdaProtect-
putkilo sisältää useampaa eri vaino-
kaista, jotka loisivat eri kirvalajeja. Yksi 
kirvavainokaisputkilo riittää jopa 200 
m2 torjuntaan. Putkilo tulisi kuitenkin 
vaihtaa uuteen 2–3 viikon välein, kun-
nes kirvatilanne on hallinnassa.
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Kirvoja chilillä. Kuva: Heini Koskula

TarhurinApu-tuotteet. Kuva: Katrianna Leino

Torjuntaeliöiden käyttöön vaikuttavia tekijöitä
Torjuntaeliöiden levitysmäärät ovat suuntaa-antavia. Koti-
olosuhteissa ja pienkasvihuoneissa torjuntaeliöitä kannat-
taa levittää ennemmin liikaa kuin liian vähän. Levitysmää-
riin vaikuttaa ratkaisevasti myös tuholaissaastunnan taso. 
Pahoissa saastuntatapauksissa torjuntaeliöitä suositellaan 
levitettäväksi useampaan otteeseen kasvukauden aikana. 
Jos torjuntatoimet aloitetaan jo lievää tuholaissaastuntaa 
vastaan, saattaa yksi torjuntaeliölevityskerta riittää.

Saastunnan tasoa voi olla joskus hankala määrittää. Muu-
tamana nyrkkisääntönä tuholaisen tunnistamiseen ja saas-
tunnan tason määrittämiseen chileillä voi pitää seuraavia 
merkkejä:
•	 Seitti	kasvustossa	kertoo	pahasta	vihannespunkki-
 saastunnasta.
•	 Tahmeat pisarat lehdillä ja chilihedelmien pinnalla viittaa-
 vat mesikasteeseen. Kirvainvaasio on jo päässyt pahaksi  
 siinä vaiheessa, kun mesikastetta alkaa muodostua lehdille.
•	 Liima-ansoihin ilmestyneet pienet siivelliset hyönteiset  ovat 
 usein merkki ripsiäisistä tai harsosääskistä. Ripsiäiset ovat  
 huomattavasti vikkelämpiä ja pienempiä kuin harsosääsket.
 Ripsiäispesäkkeitä voi löytyä kasvustosta tai kukinnoista, 
 kun taas harsosääsket lentelevät usein kasvualustan 
 lähettyvillä, sillä ne munivat kasvualustaan.

Katrianna Leino / Biotus Oy

Harsokorennon toukat (chrysopa sp.) ovat tehokkaita 
apureita kirvojen torjumiseen. Toukat syövät jopa useita sa-
toja kirvoja kehityksensä aikana. Jos kirvoja esiintyy kasvus-
tossa reilusti, kannattaa valita torjuntaeliöksi harsokorennon 
toukat, sillä ne toimivat nopeammin ja tehokkaammin kuin 
kirvavainokaiset. Aikuiset harsokorennot eivät saalista kirvo-
ja, ne toimivat kirvapetoina siis ainoastaan toukka-asteessa.
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Sopiva kasvualusta 
kaikkiin kasvuvaiheisiin!
Kasvu siemenestä satoa tuottavaksi kasviksi tuo 
mukanaan erilaisia tarpeita. Kekkilän korkealaatuiset 
kasvualustat perustuvat pitkään kokemukseemme 
turvepohjaisista ammattiviljelyn kasvualustoista.

Kylvöihin ammattilaisten 
suosimaa laatua
Kylvömulta on todella hieno jakoinen 
seos, mikä edesauttaa itämis vaiheen 
juurtumista. Se sisältää vaaleaa kasvu
turvetta ja hienoa hiekkaa. Kylvö mullan 
lannoitustaso on kevyempi kuin jatko
kasvatuksen kasvualustoissa. Mullan 
lannoituksessa onkin painotettu kasvuun
lähdölle tärkeää nopea liukoista typpeä.

– Kylvömultaan on lisätty myös 
humus yhdisteitä, jotka vahvistavat 
juurten kasvua, Kekkilän tuote kehitys
päällikkö Pekka Järvenpää kertoo.

Kasvatusvaiheen kasvualustat
Chileille sopii karkea ja ilmava, kalsium
pitoinen turvepohjainen kasvu alusta, 
joka on melko neutraalia. Puu tarha
turve on peruslannoitettua ja kalkittua 
harrastajien ruukutuksiin ja kasvi huone
käyttöön sopivaa vaaleaa kasvuturvetta, 
pHarvoltaan noin 6. 

 
Kesälannoite
Kesälannoite on 
sopiva lannoite kaikkiin 
kasvun vaiheisiin.

Pakkauskoot: 800 g ja 2,5 kg

Luonnonmukainen 
tomaattilannoite
Nestemäinen luomu - 
lannoite runsaaseen satoon. 
Luontaiset hivenravinteet.

Pakkauskoko: 1,5 L

 
Kylvömulta
Kylvömulta on kaikkiin 
siemen kylvöihin tarkoitettu 
erikoismulta.

Pakkauskoot: 6 L ja 30 L

Ammatti-
viljelijöiden 

suosima seos

Chilin lannoittaminen
Chilit tarvitsevat paljon vettä. Taimille 
on saatava kasvatettua nopeasti hyvä 
juuristo, jolloin ne pystyvät ottamaan 
vettä ja ravinteita tehokkaasti. 

– Alkulannoitusta on hyvä antaa 
2,5 g ( 1 tl ) Kesälannoitetta yhteen 
litraan kasteluvettä, kertoo Kekkilän 
ammatti viljelyn lannoitteiden tuote
päällikkö Kari Silokangas.

Taimen kasvuvaiheessa kuluu paljon 
ravinteita. Kun hedelmän alut alkavat 
kehittyä, annostusta voi alentaa noin 
puoleen. Edelleen jatketaan lannoitteen 
antamista joka kastelu kerralla.

Kesälannoitteessa ja Luonnon
mukaisessa tomaatti lannoitteessa on 
enemmän kaliumia suhteessa typpeen, 
joten taimesta saadaan tasapainoinen 
ja sato kypsyy nopeammin. Pää
ravinteiden lisäksi ne sisältävät kaikki 
chilin tarvitsemat hivenravinteet.

 
Puutarhaturve
Puutarhaturve on 
peruslannoitettu ja 
kalkittu turve.

Pakkauskoot: 65 L ja 320 L

Kuohkea 
turve 

ruukutuksiin

NPK 
17-4-25

NK 4-8 
(P 0,4)

Taimi tarvitsee nopeasti 
vahvat juuret, jotka 
mahdollistavat hyvän kasvun.
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