
Liisa-Tarhurin   heinäkuun   tarinoita   
  

Kyllä   ilmoja   piisaa,   päivitteli   aikoinaan   kylän   ukko,   ja   myös   tämän   päivän   tarhuri.   Taitaa   
maailmankirjat   olla   sekaisin,   kun   tukehdutaan   kuumuuteen   toisella   alueella   ja   toisella   
hukutaan   tulviin   ja   rankkasateisiin.   Jos   myö   kaakkoissuomalaiset   kärvistelimme   melkein   pari   
kuukautta   helteessä,   niin   kyllä   se   vaikuttaa   puutarhaan   sekä   ihmisten   jaksamiseen.   Jossain   
vaiheessa   heinäkuuta   viikon   verran   Suomi   ja   muu   Pohjois-Eurooppa   olivat   lämpimimpiä   
paikkoja.   Jopa   Välimeren   rannikolla   oli   viileää   ja   muutenkin   siedettävää.   Oli   aika   erikoista  
keskikesällä   olla   sisällä   kökkäämässä,   kun   ulkona   olisi   ollut   monenlaista   puuhaa,   mutta   kun   
ei   jaksanut   olla   siellä   helteessä.   
  

Aikamoisena   riesana   olivat   myös   sääsket,   mäkärät   ja   paarmat,   sillä   illalla   ulkona   olemisen   
tekivät   mahdottomaksi   nämä   erilaiset   ötökät,   jotka   olivat   isoina   parvina   ihmisten   ja   eläinten   
kimpussa.   Tämä   tarhuri   on   saanut   synnyinlahjaksi   sen,   että   hyttyset   ja   mäkärät   eivät   paljon   
pure,   mutta   korvissa   kyllä   pörräävät.   Jokunen   paarma   maisteli   tarhuria   muutaman   kerran.   
  

Kesäkukat   ovat   joutuneet   koville,   sillä   ne   mitkä   kasvoivat   amppeleissa   tai   pienehköissä   
ruukuissa   kärsivät   eniten.   Edes   kahdesti   päivässä   kastelu   ei   auttanut,   kun   ilmankosteus   oli   
niin   vähäinen.   Nostin   amppelit   varjoon,   mutta   se   ei   pelastanut   miljoonakelloja,   vaan   ne   piti   
leikata   pois.   Eikä   uusia   versoja   enää   kasvanut.   
  

Samettikukat,   nuo   varmat   jokakesäiset   kaunottaret,   ovat   käyttäytyneet   aika   kummallisesti.   
Amppeleihin   olin   istuttanut   omista   siemenistä   kasvatetut   matalakasvuiset   taimet   ja   ajattelin,   
että   ne   täyttävät   ruukun   yläosan   pyöreillä   muodoilla   Eipä   ollut   matalia   taimia,   vaikka   
siemenpussissa   niin   luki,   vaan   ne   kasvoivat   30   -   40-senttisiksi   roikaleiksi   ja   kukinta   on   ollut   
aika   heikkoa.   Vaihtelevasti   ovat   kasvaneet   isoissa   astioissa   tai   maahan   istutettuinakin.   
Pehko   on   kasvanut   suureksi,   mutta   kukkia   on   vähän.   Sama   ilmiö   eri   kasvupaikoilla,   joilla   
lannoitukset   ovat   hyvin   erilaiset.   Tuntuu,   että   ei   se   pelkästään   ole   lannoituksesta   kiinni   miten   
ne   kasvavat   tai   kukkivat,   vaan   kaikki   vaikuttaa   kaikkeen;   paikka,   lannoitus,   kastelu,   
ilmankosteus,   aurinko,   varjo   ja   ties   mikä.   
  

En   ole   kuitenkaan   lopettamassa   samettikukkien   kasvatusta,   sillä   se   on   kulunut   jo   40   vuotta   
tarhurin   kevätrutiineihin   ja   kyllä   ne   ovat   kaikkein   eniten   kestäviä,   kun   ajatellaan   erilaisia   
sääolosuhteita.   Jotkut   kasvavat,   oli   sää   mikä   hyvänsä!   
  

Olen   usein   miettinyt,   miten   kasvatetaan   maanpeitekasveja   niin,   että   ne   eivät   sekoitu   
keskenään,   tukahduta   toisia   kasveja   alleen   tai   kasva   väärässä   paikassa   siementämisen   
takia.   Kun   ensimmäinen   sade   ripautti   vettä,   niin   lähdin   heti   tuoksumatarajahtiin.   Olin   sitä   jo   
aiempana   kesänä   katsellut,   että   kylläpä   se   on   levinnyt   ja   kasvaa   korkeaksi,   mutta   nyt   kun   en   
vahtinut   sitä   tarpeeksi,   niin   lamo-   ja   pikkualppiruusut   olivat   jääneet   kokonaan   sen   alle.   
Samoin   sieltä   pöheiköstä   etsin   jouluruusuja,   jotka   olivat   vasta   pari   vuotta   vanhoja   
siementaimia.   Luulin,   että   se   on   helppo   kitkeä,   kun   tuntui   että   se   on   niin   hentoinen   
varsiltaan,   mutta   mitä   vielä!   Kymmensenttisiä   juurilauttoja   keräilin   suuret   kasat.   Pitää   vielä   
tarkemmin   kitkeä   toisten   kasvien   juuret,   sillä   se   on   kietoutunut   jokaiseen   sopukkaan.   Se   on   
valkokukkainen,   herkkä,   lehdistään   tuoksuva   luonnonkasvi,   joten   varmaan   hyvä   
maanpeittokasvi   siellä   missä   se   kasvaa   kohtuudella.   
  



Rentoakankaali   on   toinen   veijari,   joka   on   päättänyt   vallata   tarhurin   käytävät   ja   kaikki   
mulloksella   olevat   alueet.   Kaunis   kasvi   ja   kun   niitä   on   eri   lajikkeita,   niin   ne   poikkeavat   lehtien   
väriltä   aika   paljon.   Se   on   käyttökelpoinen   maanpeittäjä.   Rönsytiarella   on   päättänyt   lyöttäytyä   
yhteen   akankaalin   kanssa   ja   ne   kasvavatkin   toistensa   lomassa   sikinsokin.   Seuraava   projekti   
onkin   se,   että   kaivan   ne   sotkeutuneet   kaverukset   ylös   ja   erottelen   toisistaan.   
  

Ihmettelen   taponlehteä,   joka   on   varjon   kasvi,   mutta   kun   se   itse   istuttaa   itsensä   johonkin   
paikkaan,   niin   se   on   aina   aurinkoinen   ja   jopa   paahteinen.   Siinä   se   kärvistelee   lehdet   
lurpassa   välillä   ja   välillä   kasvaa   ja   voi   hyvin.   Olenhan   kasvattanut   näitä   maanpeitekasveja   jo   
vuosikymmeniä,   mutta   ne   eivät   ne   ole   lisääntyneet   milloinkaan   tällaisella   vauhdilla.   Ehkä   
kesät   ovat   muuttuneet   pidemmiksi   ja   syksyt   lämpimämmiksi,   jolloin   kasvukausi   on   pidempi.   
Tarhurin   puutarhakin   saattaa   olla   otollinen,   kun   on   varjoisaa   osassa   ja   kosteutta   sekä   
multavaa   maata.   Täytyy   ruveta   vahtimaan   niitä   tarkemmin,   jos   vielä   istutan.   
  

Harjaneilikat   yllättivät!   Ne   ovat   ne   taimet,   jotka   otin   nurmikosta,   jossa   ne   olivat   olleet   35   
vuotta   ruohonleikkurin   yliajamana.   Pari   vuotta   ne   kyyristelivät   eli   kasvoivat   hitaasti   penkissä,   
mutta   tänä   keväänä   ne   säväyttivät   kolmemetrisen   penkin   reunuksen   iloisen   värisen   
kukintaan.   Kyllä   on   elämänvoima   kova   ja   mikä   perhosten   apaja!   Se   pitää   paikkansa,   että   
vanhat   perennat   ja   kasvit   yleensä   ovat   pölyttäjien   suosiossa.   Yli   kymmenen   perhosta   liiteli   
kukasta   kukkaan.   Erityisen   ihastuneita   oli   ovat   sitruuna-   ja   kaaliperhoset   harjaneilikoihin.   
  

Perhosbaarikin   onnistui,   kun   laitoin   päärynä-omenahilloa,   fariinisokeria,   hiivaa   ja   vettä,   niin   
jopa   tuli   nautiskelijoita.   Tein   isomman   astian   sitä   valmiiksi   ja   kun   se   lämpimässä   
kasvihuoneessa   kävi,   niin   jopa   oli   kuplivaa.   Laitoin   sitä   sienellä   täytettyyn   astiaan.   Ihmettelin,   
että   en   ole   nähnyt   vuosiin   suruvaippoja,   niin   kohta   ilmestyi   nautiskelemaan   kaksi   
pariskuntaa.   Kaikenlaiset   kaksisiipiset   kävivät   ahkerasti.   Kultakuoriainenkin   tuntui   asuvan   
sienen   kupeella.   Mukavaa   kun   lämmin   kesä   on   piristänyt   taantuvia   perhoskantoja,   sillä   nekin   
kärsivät   luonnon   ja   ilmaston   muuttumisesta.   
  

Pelto-ohdake   ilmestyi   yhden   kukkapenkin   reunaan.   Annoin   sen   kasvaa,   kun   halusin   tietää   
mikä   ohdake   se   oli.   Se   kasvoi   kuivuudesta   huolimatta   hyvin,   teki   nuppuja   ja   kukkia.   Kohta   oli   
varret   täynnä   mustia   kirvoja.   En   nyhtänyt   kasvia   pois,   vaan   annoin   luonnon   toimia.   Kohta   oli   
kukissa   yli   kymmenen   leppäkerttua,   joita   en   ole   nähnyt   moneen   kesään.   Ne   puhdistivat   
varret   ja   menivät   omille   teilleen.   Taas   tuli   todistettua,   että   luonto   toimii,   kun   tarhuri   ei   hötkyile   
ja   rupea   omiin   torjuntatoimiin.   Tosin   otin   pelto-ohdakkeen   pois,   kun   alkoi   ympäriinsä   olla   
uusia   taimia.   
  

Kesä   on   kääntymässä   syksyiseen   suuntaan!   Illat   hämärtyvät   ja   toivon   mukaan   saadaan   
myös   sateita.   Kasvikset   tarvitsevat   vielä   sadetta   kunnolla,   etteivät   kaikki   tuleentuisi   kesken   
kaiken,   kuten   tarhurin   valkosipulin   ja   tavallisen   sipulin   kävi.   Ei   niistä   kovin   suuria   tullut,   mutta   
tälle   tarhurille   sopivia.   
  

Nautitaan   loppukesästä   ja   puutarhan   sekä   metsän   antimista.   Vuodet   eivät   ole   veljeksiä,   
joten   tänä   vuonna   pitää   tyytyä   vähäisempiin   marjasatoihin   kuin   viime   vuonna.   Aina   sitä   
jotakin   säilöttävää   löytää   puutarhasta   ja   metsästä,   kiitetään   niistä.     
  


