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”SITÄ SÄÄ SYKSYNÄ, MITÄ PÄIVÄ PÄRTTYLINÄ” (24.8.)
Jospa jotakin, kun kesäsäätä on jatkunut neljä kuukautta, niin poutainen Pärttylin (eli Pertun) päivä 
tietää hyvää ja lämmintä syksyä. Tällaisiin ennustuksiin piti uskoa, sillä juuri syys- ja lokakuun 
kauniit päivät lyhentävät syksyä kummasti. Tämä tarhuri ei oikein jaksa innostua kuumista 
kesäpäivistä, mutta aurinko syyskuukausina on mieleen.

SADETTAKIN ON SAATU muutaman kerran kuukauden aikana ja sen on kyllä huomannut! 
Puolenkuun paikkeilla oli ensimmäinen rankkasade. Ajotiellä oli puro, katolta tuli koski ja kun 
tarhuri lähti laittamaan tynnyreiden putkia paikoilleen, niin nurmikolla oli nilkkoihin asti vettä! Ei 
siinä paljon kengät auttaneet; saappaat olisi pitänyt olla.

TARHURIN PIHA-ALLAS on ollut 30 vuotta. Keväällä se tulvi ensimmäisen kerran näiden 
vuosikymmenien aikana, sillä seurauksella, että ravinteita pääsi aika paljon altaan veteen. Aluksi 
vesi oli aika sameaa, mutta kirkastui kun kasvit rupesivat käyttämään ravinteita. Ja nyt se elokuussa
rankkasateen jälkeen tulvi uudestaan, joten täytyy uskoa, että muutosta on ilmassa hyvinkin 
paljon. Ennustukset kertoivat, että ääriolosuhteet lisääntyvät myös Suomessa, joten se pitää nyt 
paikkansa.

SATOA on tullut oikein mukavasti. Tomaatteja on kypsynyt ennätysmääräisesti ulkona ruukuissa. 
Papuja on tullut myös paljon. Erityisesti on kivaa, kun käynnöspavut ovat onnistuneet yli 
odotusten. Yhdellä kertaa tuli iso ämpärillinen. Aikaisempina kesinä olen pähkäillyt, että en osaa 
edes tomaatteja ja papuja kasvattaa, vaikka olen vuosia niiden kanssa touhunnut. Satoa on tullut 
vähänlaisesti. Kuvittelin, että tarhurin taidot ovat ruostuneet, mutta taitaakin syy löytyä kolmesta 
sateisesta ja viileästä kesästä. Nyt kun aurinkoa on ollut ylenpalttisesi, niin kaikki ovat tyytyväisiä: 
tomaatit, pavut ja tarhuri.

SATOA olen saanut myös kasvihuoneesta. SITRUUNAkurkku on tehnyt keltaisia, pyöreitä, 
hyvänmakuisia kurkkuja, jotka maistuvat tosi hyviltä voileivän päällä. Innolla odotin ensimmäisen 
tomaatin kypsymistä uudesta tuttavuudesta, ANANASTOMAATISTA! Ah, siinä vasta tomaatti! 
Suosittelen! Maku on herkullisen pehmeä, väri on kellertävän punainen ja tavanomaisia 
siemenlohkoja ei ole. Kasvaa isoksi, joten vaatii pidemmän kasvuajan. Siitä taitaa tulla tarhurin 
suosikkitomaatti.

Pieni, pitkulainen ”KELTARAITA” on vihreä tomaatti, jonka maku poikkeaa totutusta, mutta on 
hauska lisä tomaattiperheeseen. Sain ruukkutomaatin taimen, enkä oikein tiennyt mikä se on, 
joten yllätys oli suuri, kun se oli mustanpuhuva. Luulin, että se on kokonaan musta, mutta sen 
kantapuoli oli musta ja muu osa punainen. Hauska tuttavuus sekin.

ROMA-tomaatti kasvatti punaisia pitkulaisia tomaatteja, jotka ovat todella makeita. Ne ovat 
kypsyneet ensimmäisenä ulkona kasvatetuista ja jäävät varmaan tarhurin listalle ensi vuonnakin. Se
on perustomaatti, joka ei kasva kovin korkeaksi.

KEVÄÄLLÄ TARHURI HÖYRÄHTÄÄ ostamaan kaikenlaisia siemeniä. Yksi mielenkiintoinen kokeilu oli 
MELONI. Sen pitäisi olla pitkulainen keltainen. Kasvihuoneen maanpohjassa kasvavat ovat liian 
pimeässä, eivätkä ne ole paljoakaan kasvaneet. Ruukkuun istutettu ja valoisan ikkunan vieressä 
kasvava taimi taas kasvoi oikein hyvin. Ohjeessa sanottiin, että pölytyksessä pitää avustaa, siis 
lentää kukasta kukkaan. Kukkia ilmestyi vaikka kuinka monta, mutta kaikki emikukkia! Olin jo aivan 



pettynyt, että eihän tästä tule mitään! Emikukat kuolivat, ja sitten ilmestyi kolme hedekukkaa. No, 
kukas se nyt sitten pölyttää? Löytyi yksi emikukka. Otin siitä terälehdet pois ja painoin hedekukkiin.
Ja kas kummaa, nyt siellä on kymmenen sentin mittaisia meloneita kaksi kappaletta! Kiva seurata 
kerkeävätkö ne kasvaa syömäkelpoisiksi.

SITRUUNAKURKKU kasvaa samalla kasvihuoneen ikkunalla, ja ihmeekseni olen huomannut, että 
kurkut eivät ole enää sitruunan muotoisia pyöreitä, vaan alkavat kasvaa pitkulaisiksi. Ei kai meloni 
ja kurkku voi risteytyä keskenään? Aika näyttää!

TAAS TARHURI KOKEILI PERHOSBAARIA kuun alussa ja nyt se toimi! Erityisesti AMIRAALIPERHOSET 
ovat kiinnostuneet tarhurin ”cocktailista”. Laitoin vanhaa kirsikkamehua pakasteesta, hunajaa, 
omenaviinietikkaa ja lisäsin vettä. Imeytin nesteen sieneen ja vein astian aurinkoiseen paikkaan. 
Useita perhosia touhusi baarin ympärillä yht'aikaa ja muitakin erikokoisia kärpäsiä ja hyönteisiä oli 
nautiskelemassa baarin antia. Ajattelin, että se toimii samalla hyönteisten juomapaikkana, kun ne 
eivät taida osata mennä juomaan vesialtaasta. Mukavaa on seurata niiden touhuja.

SADE SAI AIKAAN SEN, että tarhuri lapioineen pääsi tositoimiin. Keväällä jäi kuivuuden takia 
joitakin istutuksia tekemättä, joten nyt se alkoi! Monet kukat kukkivat nopeaa tahtia, joten jopa 
syksykukkijoita voi ruveta siirtelemään. SYYSLEIMUT olivat kaikki samassa paikassa, joten nyt näki 
minkä näköisiä ne oikeasti olivat. Tarhuria alkoi hermostuttaa, kun ne olivat kasvaneet tiheiksi 
pöheiköiksi ja nyt ei oikein väritkään sattuneet tarhurin mieleen. Aurinko oli aikaansaanut sen, että 
leimut olivat tänä vuonna paljon voimakkaamman värisiä kuin aiemmin. Päätin ottaa kaikki lilaan 
vivahtavat omaan penkkiinsä, sillä ne riitelivät oranssinpunaisen kanssa. Aiemmin en ollut 
huomannut tällaista ristiriitaa. Nyt kaikilla on tilaa ja muutama puutarhaystävä sai hyviä alkuja. 
Olen joskus aiemminkin istuttanut syysleimut syksyllä, kun keväällä ei tiedä minkä värisiä ne ovat! 
Hyvin ovat talvehtineet, sillä olen varmuuden vuoksi laittanut lehtisilppua katteeksi ennen talven 
tuloa. Lannoitukseksi laitoin syyslannoitteen.

KUUNLILJAT ovat tänä vuonna päättäneet täyttää kaikki tarhurin kukkamaat. Muutama laji 
(pienemmät) lähti hyvin maasta, ja jakotaimia tuli vaikka kuinka paljon.

ISOSINIKUUNLILJA oli kasvanut yli kymmenen vuotta syyshortensian juurella, niin tämä tarhuri ei 
mahtanut sille mitään. Se oli levittäytynyt yli neliön alalle ja ajattelin, että otan siitä osan pois. Iskin
lapion juurakkoon, ei tapahtunut mitään. Viimein seisoin lapion päällä, mutta tuntui kuin 
kumialusta olisi vastassa. Ei uponnut lapio mihinkään. Ei auttanut muu kuin jäädä odottamaan 
apujoukkoja, että saisin sen kaivettua pois!

TARHURI ON KEVÄÄNLAPSI ja innostunut keväästä, mutta huomaan, että vanhemmiten olen yhä 
enemmän ruvennut pitämään syksystä. Onhan syksy sadonkorjuun aikaa ja mukava on miettiä mikä
on onnistunut ja minkä voisi tehdä ensi vuonna uudella tavalla. Sitähän voisi ajatella, että tarhurin 
kevät alkaa syksystä, kun saa tehdä syysistutuksia, vaihtaa kasvien paikkaa ja istuttaa uusia kasveja 
ja tietenkin kukkasipuleita. Niin, ja sitten keväällä ei muista mitä sitä on istuttanut syksyllä... 
Mielenkiintoista!


