
LIISA-TARHURIN SYYSKUUN TARINOITA

”SYKSY JO SAA, HARMAA ON MAA, KOIVUISTA LEHTISET POIS PUTOAA.
LINTUSTEN TIE, ETELÄÄN VIE, SIELLÄHÄN KESÄKIN IKUINEN LIE.”
Vanha koululaulu palautui tarhurin mieleen, kun mennyttä kuukautta ajattelin. Vielä ei maa ole 
harmaa, vaan vihertää vielä kummasti, kun on saanut jopa vähän sadetta. Ruska on 
kauneimmillaan. Muutamat vaahterat oikein ”revittelevät” punaisella värillään. Kallioisilla 
metsärinteillä on upeaa maaruskaa, jota harvoin näkee näin komeana täällä etelässä.
Mustikanvarvut ovat tulenpunaisia, saniaiset ovat saaneet pakkasta ja loistavat ruskeana ja muu 
kasvillisuus on vihreän eri sävyjä. Kaunista!

Muuttolintusten tie todella vie nyt etelään, sillä päivittäin lentää suuria parvia tai auroja hanhia, 
joutsenia ja jopa kurkia. Menneellä viikolla näin upean näyn kanavalla. Toistasataa joutsenta ja 
useampi sata hanhea uiskenteli matalikossa ja tankkasi tulevaa rankkaa matkaa varten. Joutsenet 
ovat selvästi lisääntyneet, sillä koko kesän ovat lennelleet kanavaa pitkin ja tööttäilleet.

TARHURIKIN PAKKASI MATKALAUKUN alkukuusta ja lahti katselemaan vihreämpiä laitumia. 
IRLANTI, VIHREÄ SAARI oli nimensä veroinen. Kiertoajelu ympäri saarta antoi hyvän kuvan kauniista
saaresta. Kumpuilevat nummet olivat vihreitä kiviaidoilla reunustettuja peltoja, joilla lehmät ja 
lampaat käyskentelevät ympäri vuoden. Siellä luomuviljely on jokapäiväistä ja kaikkialla. Joet olivat 
puhtaita, niin että sitä vettä käytettiin viskin tekemiseen. Kaupunkien ja kylien talot olivat 
hyvinhoidetut, samoin pihapiirit. Ei ollut törkykasoja missään talojen nurkilla. JA RUOSTEKUKAT 
kukkivat pitkin tienvarsia. Ensin en tunnistanut auton ikkunasta, että mitä kasveja ne olivat. Kun 
tajusin, että ne olivat ruostekukkia, niin ihmetys vain lisääntyi. Kuivat tienpenkat ja metriset 
ruostekukat. Se kasvamisen idea taytyy tulla auringosta, kosteasta ilmasta ja ympärivuotisesta 
kasvamisesta. Siksi pähkäilen tätä, koska yksi lempikasveistani on tämä ruostekukka, jota olen 
yrittänyt kasvattaa vuosia ja hyvin monenlaisella menestyksellä. Tänä vuonna sain sen jopa hyvin 
kukkimaan, mutta miten paljon kastelinkaan ja lannoitin sitä. Tuolla matkalla sain vahvistusta 
omille ajatuksilleni, että ILMANKOSTEUS on tärkeä esim. kesäkukkien hyvinvoinnille. Ei se että me 
kastelemme juurelle ole sama, kuin että kasvi ottaa kosteutta koko ajan lehdillään. Irlannissa 
kesäkukat loistivat isoissa ruukuissa ja amppeleissa. Tuuli pieksi niitä ja sadekuurot runtelivat, 
mutta eivät ne olleet moksiskaan moisesta. Edes KARJALANNEIDOT ja isokukkaiset PETUNIAT eivät 
rikkoutuneet tuulesta ja sateesta. Kai ne olivat tottuneet, kuten ihmisetkin, jatkuvaan tuuleen ja 
ohimeneviin sadekuuroihin. Kyllä OTTAISIN TIENVARSILLE kasvamaan luonnon VERENPISARAT 
paljon mieluummin kuin esim. lupiinit, sillä ne kasvoivat yli metrisenä, punaiset pienet kukat 
loistaen! Jopa toisten kasvien joukossa, josta ne varmaan saivat suojaa ja tukea. Tienvarsia koristi 
kosteisimmilla paikoilla ALPPIRUUSUT, kuten meillä pajut ja lepät. Irlanti on kaikkein lähinnä Golf-
virtaa, joten sen vehreys ja leutous tulee sieltä.

KOTIINTULO aina mietityttää, että mitä kaikkea täällä on ehtinyt tapahtua. Lähtiessäni olin 
talonvahdille sanonut, että kerää PENSASMUSTIKAT pois. Niitä oli useampi litra kypsymässä, joten 
ajattelin, että ne tulisivat kerättyä ajallaan. Alaosan mustikkatarhasta olin suojannut metalliverkolla
ja yläosaan oli laitettu rimoista kehikko, jossa oli rastasverkot. Pari kertaa olin nähnyt PUNARINNAN
puuhastelevan siellä tarhassa ja huomasin, että aivan kuin marjoja olisi hävinnyt. Lisäsin verkkoja ja
kuvittelin, että kaikki on OK. Kun tulin kotiin, menin heti katsomaan mustikoita. Ihmettelin, kun ei 
ollut enää raakileitakaan, että onpa ne hyvin kypsyneet! Kysyttyäni, että paljonko saitte mustikoita, 
vastasi talonvahti, että eipä niitä ollyt kerätty, vain muutama marja otettu maistiaisiksi! Sitä sitten  
pähkäiltiin, että kuka tai mikä marjat vei. Luulisi, ettei punarinta voi syödä useampaa litraa, mutta 
jospa seon tuonut koko sukulaiskaartinsa! Olen itse nähnyt kuinka se pieneen nokkaansa imaisee 
punaherukan, vaikka onkin hyönteissyöjä!



TAPASIN NAAPURIN muutama päivä sitten aamulenkillä ja hän kysyi, että arvaapa mikä heillä oli 
ollut päärynäpuussa. He olivat jääneet ihmettelemään, kun oksat olivat heiluneet kovasti. Paljastui,
että puussa oli MINKKI! En olisi moista uskonut, että taas uusi eläin tähän supikoirien ja kettujen 
valtakuntaan. Rupesin jopa miettimään, että sekö selittää musikoidenkin häviämisen parempiin 
suihin. Linnuilla ja muilla eläimillä on ollut rankkaa, kun luonnossa ei ole ollut marjoja, mutta 
voisivat ne jättää jotakin myös tarhurille!

HALLA hätyytteli muutamana yönä puolesssa välissä kuuta. Se tiesi sitä, että tarhurille tuli kiire 
kantaa kaikki SISÄKUKAT suojaan sisälle. Kasvihuoneesta ja puskista läytyikin aika paljon kasveja. 
Aivan kuin niitä olisi enemmän kuin alkukesästä sinne vietäessä. Tosiasia on, että niitä on 
enemmän, vaikkakaan ei lukumääräisesti. Kaikki vaan ovat viihtyneet ja kasvaneet ulkona hyvin. 
Tuntui oikein kodikkaalta, kun taas olivat ikkunat täynnä vihreää!

TEHTIIN KOIRAN KANSSA YHTEISTYÖTÄ. Portinpielessä oli isoissa ruukuissa MURATTEJA. Ne 
kasvoivat hyvin ja voivat oikein hienosti. Koira päätti, että hänen makuupaikkansa on siinä 
murattien alla. Piti vähän kaivaa maata, että oli hyvä paikka viettää päivää. Muratti kasvatti oksiaan 
ja viimein koira makasi niiden päällä, vaikka en silloin tajunnutkaan sitä. Kun rupesin siirtämään 
muratteja toiseen paikkaan, huomasin, että ne olivat juurtuneet kaikki oikein hyvin siihen koiran 
makuupaikkaan. Otin sakset ja leikkasin juurtuneet oksat emokasvista ja sain tällä yhteistyöllä lisää 
muratteja!

SATOAKIN ON KORJATTU – KOHTUUDELLA! Sipulit, jotka on otettu maasta jo kuukausi sitten, 
antoivat aivan hyvän sadon. PORKKANAT olivat äärettömän pitkiä ja hoikkia. Osa oli kuin 
erikokoisista renkaista kasvatettu! Aivan kuin ne olisivat kasvaneet viikko kerrallaan. Punajuuret 
jäivät pieniksi, mutta ovat todella makeita! Kasvulavat ovat olleet vähän varjossa, kun puut 
ympärillä ovat kasvaneet ja varjostaneet vuosi vuodelta enemmän. Nyt naapuri on kaatanut 
rajaltaan isoja kuusia ja koivuja, joten valoa taitaa tulla lisää. Jos hän kaataa viimeisen valtavan 
kuusen ja koivun, niin johan tarhurin viljelykset saavat valoa!

Kevätkesällä valittelin PAPUJEN kasvun vaikeutta. Oli kylmää, kuumaa, tuulta, kylmää tuulta ja jopa 
rakeita! Silloin ajattelin, että ei mikään harso auta tällaista tempomista ja ilmojen vaihtelua. Kun 
sitten syyskesä koitti, niin talon seinustalla olevat pavut yllättivät iloisesti. Tummanvioletteja papuja
oli kypsynyt aivan kuin salaa, melkein ämpärillinen. Kiva kun kesän aherrukset eivät menneet 
kokonaan hukkaan.

KAIKKI KASVAA! Ainakin kuunliljat, joita olen joutunut kaivamaan pois, kun muilla kasveilla ei ole 
tilaa. KELTAKURJENMIEKKA kasvoi altaassa. Se oli tullut liian isoksi. Se oli istutettu muovisäkkiin ja 
ajattelin, että sen kun nostan sen vain pois. Ei se liikahtanutkaan. Sain apuvoimia ja kahdestaan 
saatiin juuri ja juuri se rannalle. Vesi oli jo valutettu pois. Se oli kasvanut pois säkistä ja oli kolme 
kertaa isompi kuin muutama vuosi sitten. Otin sahan ja rupesin sahaamaan juurakkoa pieniksi. 
Saha karahti kiveen. Sama toisessa ja kolmannessa kohdassa. Ei auttanut muu kuin puukolla ruveta 
repimään juuria pienemmiksi. Ja silloin selvisi, että se oli kiertänyt juurensa niin vahvasi kolmen 
kiven ympärille, että en meinannut saada niitä mitenkään pois! Kivet olivat melkein kahden nyrkin 
kokoisia. Se taisi varautua pahimpaan; jos vaikka myrsky yllättäisi altaassa, niin se ainakin pysyisi 
paikoillaan. Viisaita nuo kasvitkin!

MUKAVAA SYKSYÄ! LAITETAAN PUUTARHAA TALVIKUNTOON JA LEPOON. NAUTITAAN SYKSYN 
SADOSTA JA TUNNELMALLISISTA KYNTTILÄILLOISTA!


