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VIIKKOA ENNEN SYYSKUUN LOPPUA kauniina syyspäivänä tarhuri ajatteli, että eipä ole kiire 
mummoilla pirttiin ja nauriilla kuoppaan Mikkelinpäivänä (30.9.) kun on kaunista ja 
lämmintä! Meni pari päivää ja kas kummaa käsiä alkoikin kynnästellä, kun kolea 
pohjoistuuli kolisteli talon nurkkia. Ei auttanut muu kuin piti tarttua syksytöihin. Kun ei ollut
nauriita, niin porkkanat ja punajuuret tuli nostettua maasta. Porkkanasato olikin runsas, 
joten siitä riittää purtavaa tarhurille koko talveksi. Tasalaatuista ja hyvää oli sato, muutamaa
haljennutta porkkanaa lukuunottamatta. Punajuuret jäivät aika pieniksi ja sato vähäiseksi.
KEVÄÄLLÄ tarhuri kylvi perunoita. Olin ajatellut, että ostan siemenperunoiksi lilanvärisiä 
perunoita. Löysin yhtä lajiketta, joka oli melkein musta, tummaan violettiin vivahtava. Olivat
kooltaan pieniä, mutta ostin kuitenkin. Kun kaivoin ne ylös, en meinannut erottaa niitä 
mustan mullan joukosta. Pieniä olivat ja soikean pitkulaisia. Kun ensimmäisen kerran keitin 
niitä, niin luulin, että ne eivät kypsy ollenkaan! Kun kuori alkoi jo irrota, niin päättelin, että 
kypsiä ovat! Keitinvesi oli aivan violettiä ja kaikki vaaleat kasvikset värjäytyivät perunoiden 
väristä! Perunat olivat niin kiinteitä, että leikatessa kiiltelivät! Aika pettynyt olin tähän 
uuteen tuttavuuteen, sillä samassa penkissä kasvaneet vaaleat perunat kasvoivat isoiksi ja 
olivat maukkaita!

SE OLI VIIMEINEN PERUNAN KASVATUS, sillä perunamaa oli pensasmustikoiden vieressä, ja 
päätinkin, että laajennan mustikkamaata puolella. Entinen alue oli käynyt ahtaaksi, sillä 
pensaat olivat kasvaneet isoiksi ja olin saamiani pensaita istuttanut turhan ahtaasti. Hain 
ison kottikärryllisen Makedonianmännyn neulasia ja laitoin niitä reilusti multaan. 
Pensasmustikat tarvitsevat happaman maan ja metsämaassa olevaa sienijuuristoa. Maa 
kuohkeutui oikein hyvin tästä neulaslisäyksestä. Kaivoin välistä ne pensaat, joissa ei enää 
ollut mustikoita. Yllättävän hyvin lähtivät maasta; ovat pintajuurisia. Kesällä 
loppuunmyynnistä oli ostanut kaksi mustikantainta, jotka olivat vahvistuneet ruukussa. 
Niistä sain lisätaimia ja niin mustikkamaasta tuli puolet isompi. Katoin maan vielä 
kuorikatteella, samoin myös vanhan alueen, josta otin vanhat muovikatteet pois. Piti vähän 
vanhasta maasta metsästää vuohenputkea, mutta helpostihan ne lähtivät, kun kasvoivat 
aivan muovikatteen alla.

TARHURIN MAANPEITEKASVIT ovat aikalailla villiintyneet. Niitä on ilmestynyt uusiin 
paikkoihin ja entiset istutukset tursuilevat. Sainkin idean, että istutan mustikoiden alle 
erilaisia maanpeitekasveja. TAPONLEHTI, RÖNSYTIARELLA JA RENTOAKANKAALI pääsivät 
kaunistamaan mustikkamaata. Vetäisin vähän katetta syrjään ja istutin ne multaan. Olen 
huomannut, että kyllä ne mennä viipottaa katteitten päälläkin. Ajattelin, että ne kasvit 
kaunistavat kasvualustaa ja pidättävät kosteutta!

KUUNLILJAT ovat työllistäneet yhä tarhuria. Yritin saada yhtä isoa sinikuunliljaa kaivettua 
pois. Maa oli kuin kumia sen juuresta. Polkaisin lapiota; ei tapahtunut mitään, joten nousin 
kahdella jalalla lapion päälle sillä seurauksella, että kallistuin taaksepäin, joten otin tukea 
toisella jalalla, jonka kantapää tarttui kivireunukseen, ja niin tarhuri oli selällään nurmikolla.
Onneksi ei käynyt pahemmin, mutta ajattelin, että kohta pitää olla kypärä tarhurilla myös 
puutarhatöissä!



KEVÄT OLI KUIVATTANUT KATAJIA ja kenties talvikin. Katselin niitä elokuun alkuun asti ja 
sitten kaivoin kolme parimetristä katajaa pois. Laitoin ne muovin päälle odottamaan 
jätekeskukseen viemistä. Keräsin päälle risuja ja satoikin välillä, joten vedet jäivät 
seisomaan muovin päälle. Kun lähdin viemään niitä jätekeskukseen loppukuusta, 
huomasin, että kaksi kataja oli latvaosasta aivan vihreitä ja elinvoimaisia. Tarkastelin niitä 
lähemmin ja leikkasin muutaman kuolleen oksan. Istutin ne uuteen paikkaan ja katsotaan 
miten ne selviävät ensi talvesta. Niiden pelastus oli juuripaakun ja muovin päälle satanut 
vesi.

SUURI RULJANSSI oli loppukuusta ollut SISÄKUKKIEN sisälle tuonti. Osa oli ulkokuistilla ja 
osa kasvihuoneessa ja jokunen jossain puskassakin. Otin jokaisen ruukun käsittelyyn yksi 
kerrallaan, sillä ajattelin, että olen tarkka siitä ettei sisälle tulisi ötököitä. Huomasin, että 
RAHAPUU JA MEHIKASVITYYPPISET kasvit olivat viihtyneet hyvin kasvihuoneen 
ikkunahyllyllä. Kastelin niitä siellä aika sattumanvaraisesti, mutta hyvin olivat kasvaneet ja 
vahvistuneet. Eräs ALOE oli kasvattanut pitkän kukkavarren ja se aukaisi yksi kerrallaan 
pieniä torvimaisia kukkia. Nyt se varsi on jo puolimetrinen ja ihmeekseni huomasin, että 
varressa on kaksi pientä taimen alkua! Hauskaa! Olisipa mukavaa, jos se tekisi koko varren 
täyteen alkuja. Epäilen, että niin ei käy. Jospa se tarvitsee pölyttäjän, joka siellä 
kasvihuoneessa pörräsi!

Jokainen kasvi sai eräänlaisen käsittelyn. Pesin ruukun ja alusen, raaputtelin päälysmullan 
pois. Laitoin uutta multaa ja vielä pyyhin lehdet ja lehden kolot, mikäli ne sen kestivät. 
Osalle kaadoin vesuvettä juurelle, jos se näytti jotenkin epäilyttävälle.

SIEMENESTÄ KASVATETTU PIISPANKUKKA kukkii oikein kauniisti. Olen aina pitänyt sen 
kauniista sinisistä kukista. Moneen vuoteen en ole löytänyt sitä kaupoista, vaikka 
aikaisempina vuosina se oli kausikukkana myytävänä. Ehkä se tulee kohta taas myyntiin 
”uutuutena” niin kuin joidenkin vanhojen kasvien kohdalla on käynyt.

MALJAKÖYNNÖS, tuo keväällä myytävä kesäkukka, talvehti oikein hyvin. Olin innoissani, 
jotta jospa nyt onnistuisi sen uudelleen kukittaminen. Typistin keväällä versonpäät, laitoin 
uutta multaa ja reilusti lannoitetta. Aluksi kasvatin sitä kasvihuoneessa ja kesän tultua 
aurinkoisessa lämpimässä ja suojaisessa paikassa. Kastelin sitä säännollisesti ja hoidin ”kuin
kukkaa kämmenellä”. Odotin nuppuja ilmestyvän, mutta eipä näkynyt. Meni touko-, kesä- 
ja heinäkuu, ja hyvin se kasvoi, mutta nuppuja ei ilmestynyt. Elokuun puolessa välissä alkoi 
punertaa ja hitaasti kasvoivat nuput. Niin hitaasti, että kun syyskuun loppupuolella otin sen 
sisään, niin yhtään kukkaa ei ollut vielä auki. Nyt lokakuun vaihteessa se on aukaissut pari 
kukkaa! Se saa lisävaloa ja suihkuttelua, mutta tiukassa on kukkien aukeaminen. Olen 
ennenkin saanut maljaköynnöksiä talvehtimaan, muuta kukkiminen on ollut ongelma.
Eräs puutarhuri kertoi aikanaan, että he leikkaavat maljaköynnekset viiden sentin tapeille 
syksyllä ja talvettavat ne niin. Keväällä lyhentävät kasvavia versoja. Tein itse kerran niin ja se
oli entinen maljaköynnös keväällä. Olen keväällä lyhentänyt versoja kerran, mutta nyt näin 
ohjeen, että sitä pitää latvoa useasti, jotta se haarottuu ja kukkii hyvin. Saa nähdä kuinka 
tämän mummon kasvatuskokeilut onnistuvat, mutta yrittää pitää kun on kasvien 
kasvatuksesta kyse! Eikö niin? Jatketaan.


