
 

 

Liisa-tarhurin kesäkuun tarinoita 

Ensimmäinen kesäkuukausi takanapäin! Oikein ei edes tunnista millainen kuukausi se oli. 
Kaikki kasvoivat ja kukkimisella oli kiire, mutta myös kiire oli kukkien kuihtumisellakin. Aika 
erikoista, kun ei ensimmäinen kukkiva RUUSU ollutkaan JUHANNUSRUUSU, vaan TERESA ja 
TARJA HALONEN kiiruhtivat kukkaan ensimmäisenä. Useimmat puistoruusut kukkivat 
yht’aikaa ja terälehtien tippuminen alkoi muutaman päivän päästä. Iloa ei pitkään kestänyt, 
mutta roskaa kyllä riitti. Se viikkoja kestävä helle teki muutoksia kasveissa ja näännytti 
tarhureita. Harvinaista on kokea kesällä sellaista, että pitää olla sisällä, kun ulkona on niin 
kuuma, ettei pysty tekemään mitään. 
 
Useana iltapäivänä tuuli yltyi ja kun se oli lämmintä tuulta, niin jopa lurpattivat amppelit ja 
ruukut, vaikka niitä kasteli kahdesti päivässä. Toukokuun kosteat ilmat olivat kasvattaneet 
jotkut perennat tosi korkeiksi ja kun helteen jälkeen tuli rankkoja ukkoskuuroja, niin kylläpä 
kasvit olivat solmussa, vaikka ne olikin tuettu oikein kunnolla. 
 
Tarhurikin alkaa uskoa, että ilmastossa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat 
jokapäiväiseen elämään. Ääri-ilmiöt lisääntyvät ja ovat rankempia, sen kyllä olemme 
kokeneet. Aivan kuin säästä olisi tullut arvaamattomampi. Se on vaan sopeuduttava ja 
kestettävä. Itse olen ruvennut katselemaan puutarhan kasveja sillä silmällä, että mistä 
rupean karsimaan niitä, jotka tuottavat enenevästi huolta. 
 
Osa puutarhan kasveista on kasvanut vuosikymmeniä aivan kohtuullisesti, kuten 
ISOTÖYHTÖANGERVO. Nyt siementaimia ilmestyy pitkin puutarhaa. En ymmärrä muuta 
syytä sen siementämisen syyksi, kuin pitkät lämpimät syksyt, jolloin siemenet ehtivät 
valmistua. Se on määritelty silmälläpidettäväksi, sillä se on alkanut vallata vapaita 
metsänreunoja. Sillä on uros- ja naarapuolet eri kasveissa, ja jos ei ole kuin toista lajia, niin 
eihän se silloin lisäänny. Tällä tarhurilla sattuu olemaan molempia, joten nyt pitää ruveta 
vahtimaan villiintyykö se liika. 
 
VIHERKATONVIHAAJA kuljeskelee tarhurin puutarhassa. Altaan pumpun moottorille on tehty 
”MAAHISENMÖKKI” sadesuojaksi. Ajattelin, että se on mukavan näköinen, kun siinä on 
vihreä sammalkatto. Pari vuotta sitten, kun se oli vasta vuoden ollut, vei rankkasade osa 
sammaleista, koska ne eivät olleet vielä juurtuneet. Paikkailin sitä ja kuvittelin, että siitä 
tulee hyvä. Tänä keväänä eräänä aamuna puolet sammaleista oli maassa. Laitoin ne takaisin 
ja lisäsin reilusti uutta sammalta. Pari viikkoa meni, kun yhtenä aamuna ei ollut yhtään 
sammalta katolla, vaan maassa ympäriinsä heiteltynä. Syyllisiksi epäilen MUSTARASTAITA, 
jotka ovat asettuneet tarhurin apulaisiksi oikein useamman parin voimalla. Nehän kääntävät 
kaikki nurin, kun ne etsivät matoja ja ötököitä. Enpä enää yrittänyt sammalta laittaa, vaan 
keräsin kaikki rippeet pois ja istutin aluksi MEHIRUUSUKKEITA - jospa ne saisivat olla 
paikoillaan. 
 
Keväällä kaivoin KÄRHÖN ylös, kun sen ympärillä kasvoi yli 30-senttinen KELTAVALEUNIKKO. 
Se oli itse itsensä siihen istuttanut. Yritin joskus sitä kitkeä pois, mutta kun lannoitin kärhöä, 
niin unikkohan vain villiintyi kasvamaan. Iso juuripaakku oli tiukasti maassa, molemmissa 
kun on voimakkaat juuret. Luulin ottaneeni kärhön kokonaan pois, kun laitoin neljään osaan 
sen juurakon. Vähän ihmettelin, miten pieni tämä vanhin kärhön juurakko on. Istutin kärhön 
paikalleen ja neljä keltavaleunikon tainta omaan paikkaansa. Unohdin koko unikot ja kun 
parin viikon päästä satuin katsomaan niitä, niin ihmettelin, että mitä pitkiä varsia kahdessa 
taimessa kasvaa. Nehän olivat kärhön osia! Olin siis samalla jakanut kärhönkin, sillä lehdet 
ovat aikalailla samanlaisia. Piti sitten kaivaa kaksi unikkoa ylös, jotta sain kärhön taimet irti 
juurakosta. Sain siis kolme kärhöä yhdestä isosta kärhöstä. Ainakin vielä ne ovat elossa, 



joten se todistaa, että kärhöjäkin voi jakaa, jos ne ovat kasvaneet liian isoksi - myös 
jalokärhöjä – jollainen tämä kärhö oli. Joskus aiemmin jouduin kaivamaan vanhan ison 
LUMIKÄRHÖN pois, niin siitä jakautui kolme tainta ilman ongelmia. Ja kaksi niistä on 
kasvanut jo valtavan suureksi. 
 
VALKOINEN KOLMILEHTI - vähän oikukas kaunotar – on kasvanut tarhurin puutarhassa 
melkein pari vuosikymmentä. Olin keväällä huolissani, kun en löytänyt sitä, mutta olinkin 
siirtänyt sen vähän parempaan paikaan. Ihmettelin kovasti, kun se rupesi kukkimaan, kun 
jokaisessa kukan lehdessä oli punainen pystyraita! Viisi vuotta sitten ostin Virosta 
tummanpunaisen kolmilehden, joka lumettomana talvena hävisi, mutta pörriäiset olivat 
tehneet tehtävänsä ja tuloksena oli hauska muunnos! Luonnon ihmeet ovat aika moninaisia 
ja yllättäviä. 
 
NOKKONEN oli hävitetty tarhurin puutarhasta kokonaan noin viisi vuotta sitten. Olin 
kitkenyt sen aina pois, kun jokin pieni taimi maasta pilkisti. Muutama vuosi sitten tulin 
katumapäälle, kun olisin halunnut tehdä nokkosista lannoiteliuosta, eikä niitä löytynyt 
yhtään. Kirvojen torjuntaankin sitä voisi käyttää. Erityisesti nyt viimevuosina on ruvettu 
puhumaan nokkosen merkityksestä perhosten ym. toukkien ravintokasvina. Kun pari vuotta 
sitten löysin pieniä nokkosen taimia, laitoinkin ne määrättyyn paikkaan kasvamaan. Viime 
vuonna niitä ilmestyi useampaan paikkaan, joten varasinkin yhden pienen kasvulaatikon 
nokkosille, jolloin tiedän millaisessa maassa ne kasvavat, jos vaikka teen nokkoslettuja! Ne 
ovat kasvaneet hyvin, mutta ne yllättivät tarhurin kasvamisinnollaan. Pitkin puutarhaa on 
nyt löytynyt nokkosenalkuja! Ne on helppo kitkeä pois ja katson, miten viljelmä laatikossa 
edistyy! 
 
JUORUILLE on käynyt huonosti! Ne ovat kasvaneet olohuoneen ikkunan amppeleissa ja 
yleensä voineet hyvin. Nyt kuitenkin parin kuukauden aikana on kuollut neljä juorua. 
Lehtivihreä muuttuu haaleaksi ja lehden reunat ruskettuvat ja vähitellen koko kasvi nääntyy. 
Harmittaa eniten PIKKUJUORU eli LIISANJUORU, joka oli 25-senttinen, hieno pallomaisesti 
kasvava; vähitellen se aivan kuin kuivui kokoon. Vihreät pienet lehdet muuttuivat 
ruskehtaviksi. Kastelunpuutetta se ei ole, mutta ehkä kuumuudella on osansa sen 
huonovointisuuteen. 
 
Kesä etenee vauhdikkaasti, joten nautitaan valosta ja kauniista luonnosta. ”Lämmin ei luita 
riko” – sanotaan vanhassa sananlaskussa, mutta liika on liikaa. Kun pää ei kestä kuumuutta, 
on vaikea nauttia. Ajatellaan parhain päin, että talvella pakkasten keskellä on mukava 
muistella lämmintä kesää! 


