
LIISA-TARHURIN ELOKUUN TARINOITA 

KOTIPUUTARHURI ON OSAKSI TIEDEMIES, OSAKSI TAITEILIJA, OSAKSI FILOSOFI, OSAKSI KYNTÄJÄ. 

HÄN MUUTTAA ILMASTOA TALONSA YMPÄRILLÄ.” - John R. Whiting 

Jo aikojen alussa oleva viisaus on tänäkin päivänä totisinta totta. Paljon olisi toisin, elleivät innokkaat 

tarhurit hoitaisi puutarhaa ja samalla ympäristöä. Omalta osaltamme vaikutamme myös 

ilmastonmuutokseen ja sen tuomiin haasteisiin. Puutarhojen kukkaloisto tuo iloa ihmisille ja 

pölyttäjät ja muut eliöt saavat osansa metenä ja siitepölynä, sekä auttavat puutarhaa voimaan hyvin. 

Hoidettu ympäristö - oma puutarha - on paras ympäristöteko tavalliselta tallaajalta. Pieni on 

yksittäisen ihmisen panos, mutta kun meitä on kymmeniä, satoja, tuhansia, niin jopa ympäristöasiat 

alkavat muodostua varteenotettaviksi teoiksi. Muuttuva maailma ja ympäristö tuovat haasteita myös 

tarhurille, mutta luontoa kunnioittava ja huomioon ottava tapa harrastaa puutarhanhoitoa on mieltä 

ilahduttavaa ja luonto kiittää! Ollaan rohkeasti puutarhataiteilijoita ja luodaan ympärillemme 

kauneutta yhdessä luonnon monimuotoisuuden kanssa. 

Tarhurin suosikkiperennat ovat vuosi vuodelta tulleet aina vain tärkeämmäksi. Vaikka säät 

vaihtelevat ja koettelevat kasveja, niin eräät kestävät perinneperennat voivat hyvin ja eivät paljon 

kärsi kovistakaan sääolosuhteista. 

RANTAKUKAT, tutun järvenrantojen kaunottaren sukulaiset ovat yllättävän hyvin sopeutuneet 

kukkapenkkiin. Aurinkoinen ja multava maa saa ne kasvamaan korkeaksi ja ne kukkivat pitkän aikaa. 

Toisten kasvien seurassa ne pysyvät hyvin pystyssä ja antavat tukea toisille. Lämpimän punaisen eri 

sävyt - lilanpunaisesta vaaleanpunaiseen - sopivat monen kasvin seuralaiseksi. Kukinta-aikana ne 

ovat pörriäisten suosiossa. Kasvavat maltillisesti, eivätkä leviä liikaa. 

VIRGINIANTÄDYKE, tuo puolitoistametrinen tähkämäinen kaunotar on tarhurin suosikki. Kukat ovat 

hennon vaaleanpunaiset ja tähkä on yli 25 cm pitkä ja avautuu alhaalta päin. Seisoo topakasti 

pystyssä, eikä siemennä, mutta leviää hitaasti näyttäväksi pehkoksi. Kuivahko, multava maa ja viihtyy 

samassa paikassa pitkään. Ja mikä kuhina! Kimalaiset ja muut ötökät rakastavat pitkään kukkivaa 

kaunotarta – niin kuin tarhurikin. 

HARMAAMALVIKKI kasvaa virginiantädykkeen vieressä ja ne muodostavat näyttävän parin erilaisilla 

kukinnoillaan. Malvikki on lehtevämpi ja isokukkainen; se on tanakkavartinen ja pysyy hyvin 

pystyssä. Jos ei malvikista leikkaa kukkineita versoja pois, niin se saattaa kylväytyä ympäristöön. 

Talvinen märkyys on pahasta ja se saattaa hävitä silloin kokonaan. 

ISOTÄHTIPUTKI, kauan kukkiva, yleensä luonnonvalkea tai purppuranpunainen pienisarjakukkainen 

kasvi. Kun ötökät tekevät hommiaan, niin puutarhasta löytyy herttaisen kauniita vaaleanpunaisia 

kaunottaria. Kukkineet kukat (yksittäiset) kannattaa leikata pois, sillä siementaimia löytyy hyvissä 

oloissa sieltä ja täältä. On hyvä puolivarjon, multavan maan kasvi. Kasvaa rehevästi ja peittää hyvin 

rikkaruohojen kasvua. Ei tarvitse jakaa kovin usein, vaan on hienon näköinen isona ”pehkona”. 

ELOKUUNASTERIT ovat tuottaneet iloa tarhurin puutarhassa jo usean vuoden ajan. Kaunis 

keskisininen asteri on vahvasti kasvava. Se alkaa yleensä kukkia heinäkuun lopussa tai elokuun 

alkupuolella. Jotakin tässä vuodessa on kummallista, sillä nyt syyskuun ensimmäisenä päivänä kukkia 

on vasta noin kymmenen, kun normaalisti se on iso sininen pallo! Tykkää auringosta ja multavasta 

maasta. Liian kuumassa ja ahtaassa paikassa saattaa härmä vaivata. Muitakin värejä on, kuten vaalea 

lila, joka on enemmän kerrottu. On myös luumunpunainen, joka ei kasva niin rehevästi. 



Pitkään kukkivat asterit ovat kukkapenkin syyspuolen kukkijoista näyttävimmät. Jospa ne kukkisivat 

ensi vuonna oikeaan aikaan ja tuottaisivat iloa jo aikaisemmin. 

Paljon on muitakin perennoja, jotka ovat näyttäviä ja helppohoitoisia perinneperennoja, mutta nämä 

ovat tarhurin mieleen ja ötökätkin tykkäävät. 

Keväällä maalasin kasvulavat koivutisleellä ulkopuolelta, kun sattui olemaan pullon pohjalla entistä. 

Ajattelin, että se hajullaan estäisi kotiloiden kömpimistä kasvulavaan. Alkukesä meni hyvin, kun oli 

kuivaa ja kotiloriesaa ei ollut. Heinäkuun sateet saivat kotilot liikkeelle ja yhtenä viikonloppuna 

pensaspapujen lehdet alkoivat reikiintyä! Laitoin syöttejä, mutta pavunlehdet maistuivat niille niin, 

että kohta kaikki olivat pitsimäisiä. Onneksi ne eivät syöneet papuja ja sain kaikesta huolimatta 

hyvän sadon. Olin ajatellut, että laitan metallireunustan lavoihin, mutta sitten halusinkin käyttää 

tisleen loppuun. Tisleen vaikutus oli kuitenkin huono. Olen kuullut myös kuparinauhasta, joka 

laitetaan lavan yläreunaan ja kotiloiden ei pitäisi mennä sen yli. Jonkun lehtitiedon perusteella 

sekään ei ole toimiva ratkaisu. Ensi keväänä pitää satsata niihin metallisiin kulmalistoihin. 

TOMAATIT kasvihuoneessa ja seinänvierustalla ovat voineet hyvin. Satoa on tullut ja mitään tautia ei 

ole ollut. Tarhuri on napsinut tomaatteja suuhunsa; milloin kypsiä, milloin vähemmän kypsiä. Nyt 

onkin tullut hankala juttu, kun tarhurin ikenet ja kielenkanta on kipeytynyt, kun olen näitä herkkuja 

maistellut. Kun pidän taukoa, niin oireet häviävät, ja kun syön tomaatteja tai muuta hapanta, oireet 

palaavat. Kaihoten katselen kypsyviä tomaatteja, jotka samantien pitää antaa pois, jos joku vain 

tahtoo. ”Kaikkea sitä vanhuus teettää!” 

KOIRUOHO ELI MALI, tuo hopeanhohtoinen puolitoistametrinen puolipensas on tarhurilla kasvanut 

yli kaksikymmentä vuotta. Se on vaihtanut paikkaa. Milloin se ei ole mahtunut kasvamaan tai on 

ollut joku myy syy. Nyt se kasvoi isojen perennojen penkissä aurinkoisessa paikassa jo muutaman 

vuoden. Sen vieressä kasvava ROHTOSALKORUUSU on alkanut voida huonosti. Se aivan kuin vähenee 

ja pienenee, vaikka se on viihtynyt yleensä siinä kohdin hyvin. Luin erään artikkelin, jossa 

kasvitieteilijä kertoi kasvien välisistä taisteluista, joissa käytetään myrkkyjä juurten välityksellä tai 

lehtien kautta. Siinä mainittiin, että koiruohon lehdissä olevat karvat erittävät TUJONIA, joka sateen 

mukana valuu maahan ja vaikeuttaa toisten kasvien kasvua. Olin onneksi eristänyt koiruohon 

muovirenkaalla, joten se ei päässyt maan kautta vaikuttamaan, mutta sen oksat ”hipelöivät” koko 

ajan rohtosalkoruusua. Nyt olen siirtänyt koiruohon ojan reunalle, jossa se ei pysty häiritsemään 

muita kasveja. Emmepä me ihmiset tiedetä, mitä taisteluja kasvit käyvät olemassaolostaan. 

SATOA SATAKERTAISESTI on tulossa, joten nautitaan sadon tuomasta ruuasta ja kukkien 

ilahduttavasta loistosta. 


