
LIISA-TARHURIN LOKAKUUN TARINOITA 

”SYKSY JO SAA, 

HARMAA ON MAA, 

LEHTISET POIS PUTOAA. 

LINTUSTEN TIE 

ETELÄÄN VIE, 

SIELLÄHÄN KESÄKIN 

IKUINEN LIE.” 

Näin sitä ennenaikaan kaihoisasti laulettiin kansakoulussa. Laulut opeteltiin ulkoa ja niinpä 

niitä putkahtelee vieläkin tarhurin mieleen. Muistan, kuinka syksyiset laulut melkein 

itkettivät, kun ne olivat niin puhuttelevia. ”Tänne, tänne jäädä täytyy, syksyhyn ja ikävään”- 

laulettiin Lehti puusta variseepi -laulussa ja se tuntui ikävältä, kun oli pimeää ja kylmää ja 

linnut lensivät lämpimään. Ehkä lapsena ja nuorena tunteetkin ailahtelevat helpommin, 

joten vanhuus tuo ehkä seesteisyyttä, eikä enää tarvitse kyyneleitä pidätellä, kun ne 

muuttolinnut lähtevät. Kyllähän syksyyn vieläkin kuuluu haikeutta, pimeneviä iltoja, 

harmautta. Luonto käy lepoon, mutta se enää vaikuta niin voimakkaasti. Tai sitä on oppinut 

torjumaan syksyn synkkyyttä keksimällä mielekästä puuhastelua; sytyttelee kynttilöitä ja 

ulkovaloja. 

LOKAKUUKIN osoitti, että eivät vuodet ole veljeksiä, sillä kauniita, kirkkaita päiviä oli useita, 

jolloin tarhurin oli vaikea uskoa, että marraskuu lähestyy. JOTAIN KUMMALLISTA TAPAHTUI 

puutarhassakin. ALPPIRUUSU aukaisi viisi nuppua, jotka olivat haalean vaaleanpunaiset. 

POHJOLAN KUNINGATAR JA PREERIAPUISTORUUSUT aukaisivat monta kukkaa lokakuun 

puolivälissä. Taisivat luulla, että talvi oli leuto ja lyhyt, kun muutama viileä yö oli ollut. 

Kummallisia muutoksia tapahtuu luonnossa, jota tarhuri vain ihmettelee. 

RUSKA ON NÄYTTÄYTYNYT PUUTARHASSA aivan hienona ja erilaisena. Syy voi olla sekin, että 

olen tarkastellut puutarhaa erilailla, kun olen tehnyt marraskuun TUPAILTAA, jossa 

käsitellään ruskaa ja syyskukkijoita. Kesän ja syksyn pitää olla oikeanlainen, jotta ruska 

syntyy. AURINKOA on ollut runsaasti ja viileät yöt ovat kertoneet kasveille, että nyt kasvu 

loppuu ja on aika pitää lepovaihe. Lehtivihreä pilkkoutuu ja se kuljetetaan varastoon oksien 

kärkiosiin ja silmuihin odottamaan kevättä! Sitä ei tarkkaan tiedetä, mutta epäillään, että 

väriaineet suojelisivat soluja paleltumasta. 

PUUTARHAN MONIMUOTOISUUS ja istutusten kerroksellisuus lisäävät ruskan 

mahdollisuutta. Hyvä on puutarhaan istuttaa kasveja, joilla on erilaisia lehtimuotoja ja 

lehtien värejä. Vaikka ei olisikaan ruskaa, niin puutarhassa on aina kauniita näkymiä 

syysmyöhään saakka. 

PAKKANEN YLLÄTTI puolivälissä kuuta. Tarhuri ei osannut arvata, että yöllä tulisi viisi astetta 

pakkasta. Niinpä ulkokuistissa sisääntuloa odottavat AHKERALIISAT saivat ”nokilleen”. Vähän 

harmitti, sillä olin ajatellut tuoda ne sisään ja yrittää talvettaa ne. Keväällä sitten ottaisin 

pistokkaita ja ne kukkisivat huomattavasti aikaisemmin kuin siementaimet. Jatkan kokeilua! 



Leikkasin lurpahtaneet varret pois ja vein ruukut sisälle. Ilokseni olen huomannut, että 

pieniä uusia alkuja on näkyvissä! Katsotaan kuinka mummon käy! 

TARHURIA TARKKAILLAAN! Yöpakkasten tullessa ajattelin viedä linnuille siemeniä keittiön 

ikkunan luona olevalle lintulaudalle. Laitoin siemenet ja kiersin talon toiselta puolen pihalle. 

Lähdin samantien käymään jäteastialla ja kas kummaa, linnut olivat syömäpuuhissa aivan 

kuin ennenkin. Mistä ne tiesivät, että vein siemeniä? 

Mukava lintulautavieras on PÄHKINÄNAKKELI, joka sekin ilmestyi kohta syömään siemeniä. 

Siitä on nyt tullut paikkalintu, sillä olen niitä seurannut pari vuotta. Ahkerasti käyvät 

syömässä, vaikka ilmat eivät olekaan vielä kylmiä. Pitää kuitenkin jatkaa ruokkimista, kun 

kerran aloitin. Varsinaiset ruokintapaikat laitan sitten kun routa tulee maahan. 

PAKKASYÖT saivat aikaan sen, että ruukkujen kanto sisälle ja kellariin alkoi. Kasvihuoneessa 

olleet PAPRIKAT pääsivät yläkerran viileään huoneeseen. Useat olivat kasvaneet yli 

metrisiksi, joten vaikea oli tukea ne kunnolla, etteivät katkenneet kantelussa. Jokaisessa oli 

kuitenkin useampi paprika, joten kyllä ne kypsyvät sisätiloissa. Sitten katkaisen ne 

oksanhaarojen yläpuolelta ja odotan kevään kasvua ja haaroittumista. Joskus olen saanut ne 

menemään yli talven ja keväällä ne alkavat sitten nopeasti kukkimaan ja satoa saa 

aikaisemmin. Yleensä joulukuuhun asti ne menevät hyvin, mutta sitten ne saattavat kuivaa 

pystyyn, vaikka on kasteltu. En ole laittanut lisävaloa, joka varmaan auttaisi paremmin 

talvehtimaan. 

PELAKUUT pääsivät jo aiemmin sisätiloihin ja voivat hyvin. Koetan olla kastelematta niitä 

liikaa, mikä tahtoo vaivata tätä tarhuria. Kun ruukku on rutikuiva ja lehdet saattavat vähän 

lurpattaa, niin silloin annan niille tipan vettä. Meillä kellari on liian kostea, joten en ole edes 

yrittänyt pelakuita talvettaa siellä. 

VERENPISARAT ovat viileässä kuistissa ja kukkia tulee harvakseltaan. Siinä ne talvehtivat 

viime vuonnakin, joten parasta on pitää silmän alla ne nytkin. OLIIVIPUU, joka on 

runkomainen, pääsi myös sisäkuistiin. Leikkasin sen pidemmät harittavat oksat lyhyemmiksi, 

joten sen latva pysyy pyöreänä pallona. Eipä se taida kukkia, mutta on se mukava tuttavuus, 

jota en ole aiemmin kasvattanut. Se talvehti jo viime talven samanlaisissa olosuhteissa, 

joten jospa se onnistuisi nytkin. 

LOPPUKESÄLLÄ ostin jäännöspöydältä runkomaisen terrakotan värisen VAAHTERA-AULION. 

Vaihdoin sen suurempaan ruukkuun ja uutta multaa juurelle. Se innostui kukkimaan 

kasvihuoneessa erittäin runsaasti, joten pelkäsin, että se kukkii itsensä hengiltä, kun syksyä 

kohti mennään. Kun toin sen sisälle kasvivalon alle, se pudotteli kukkiaan aika kovasti, mutta 

nyt se on tasaantunut ja ehkä oloonsa tyytyväinen. Kukkii yhä, mutta kukat ovat pieniä, eikä 

niitä ole runsaasti. Aika kova vedentarve sillä on, sillä se on lehtevä kasvi. 

PUHDETÖITÄKIN pitää viritellä, kun ulkotyöt antavat myöten. Sukkia tulee neulottua ja 

neuletossuja on syntynyt monia, kun ”pitää” aina neuloa, kun katselen televisiota. Kukaan ei 

käske neulomaan, mutta tuntuu, että se vähäinen aika mitä illalla katson telkkaria, on 

hukkaan heitettyä aikaa, jos ei puikot heilu. 



METSÄTYÖMAALTA tuli haettua sammalta, tuota tarhurin tykkäämää materiaalia, josta saa 

monenlaista kaunista. Ensimmäiseksi piti paikata viime talvena tehtyjä töitä, sillä linnut 

olivat huomanneet, että onpa hyvää sammalta ja helposti saatavana. Niin isojen lintujen 

siivet ja kaula olivat menettäneet sammalta. Helppohan ne oli korjata, sillä missä näkyi 

metalliverkkoa, niin siihen vain sammalta silmukkaan, tai sitten lankojen ja narujen alle 

pujoteltuna. Hyvin olivat kaikki työt kestäneet, sillä olin kuivimpina aikoina kastellut niitä ja 

kun ne olivat varjossa, niin kosteus säilyi pitkään. Varastosta löytyi valmiita seppeleen 

pohjia, joita oli pyöritellyt risuista ja köynnöskasvien varsista. Niistä syntyi seppeleet 

haudoille; sammalta ympärille, erilaisia käpyjä ja naavaisia oksia koristeeksi. Ne ovat 

kauniita ja luonnonmukaisia koristeita myös haudoille. Pitää jatkaa puuhastelua ja 

ihmettelyä, että tuleeko se talvi, vai syksyäkö on koko talvi. 

RAUHAISIA SYYSILTOJA KYNTTILÄN VALOSSA, SILLÄ TARHURIKIN TARVITSEE LEPOA KESÄN 

UURASTUKSEN JÄLKEEN. 


