
 

 

Liisa-tarhurin joulukuun tarinoita 

”Tänä iltana uuden vuoden kynnyksellä 
kuiskaan pienen toiveen: 
”Anna ystävälleni kaikkea hyvää 
tulevaan vuoteen!” 
Anna tähti oppaaksi eteenpäin johdattamaan, 
kuu tietä valaisemaan 
ja aurinko lämpöä antamaan. 
Anna iloa päiviin, 
anna uskoa ihmeisiin. 
Anna enkeleitä rinnalle kulkemaan!” 
 
Hyvää uutta vuotta! 
 
Vuoden vaihde pysäyttää ajattelemaan mennyttä sekä antaa mahdollisuuden luoda uusia 
ajatuksia ja toiveita tulevaisuuteen. Se on eräänlainen tilinteon aika, vaikka eläkeläisen 
taloudenpidossa ei paljon laskelmia ole. Mutta mennyttä aikaa voi miettiä kokemusten ja 
erilaisten tapahtumien kautta. Jo toinen vuosi, jota varjostaa korona! Se kummallinen musta 
varjo, joka ei näy missään, mutta vaikuttaa kaikkeen. Arkipäivisinkin täytyy miettiä, voinko 
mennä sinne tai tavata tuttuja ja ystäviä. Olenko vaarassa tai voinko itse levittää tautia, 
vaikka olenkin rokotettu. 
 
Uusi normaali alkaa tulla todeksi! Ei arvaa lähteä tai ei saa aikaiseksi mennä, kun tarpeeksi 
kauan on elänyt epävarmuudessa. Itse olen useasti miettinyt sitä ristiriitaa, että elämässä ei 
ole mitään näkyvää, joka poikkeaisi tavanomaisesta, mutta takaraivossa on ajatuksia, jotka 
kaihertavat ja mietityttävät! Kuitenkin on tunne, että tätähän on kestänyt pitkään ja 
tuttuahan tämä on! Joten parasta on ajatella, että nyt on erilainen aika, mutta 
tulevaisuudessa häämöttää henkisesti toivorikas aika. 
 
Kun tällä tarhurilla on ikää paljon, niin väistämättä ajatukset rientävät niiden ihmisten 
muisteluihin, joiden elämän matka päättyi tänä vuonna. Kaksi pitkäaikaista ystävää on 
kulkenut matkassa jo 1960-luvulta. Vaikka kohtaamisia ei aina ollut edes vuosittain, niin kun 
tavattiin, juttu luisti, kuin olisi eilen tavattu. Yhdessä oli mukava ”vanhoja muistella”, eli niitä 
aikoja, kun itse olimme nuoria! Yhteiset muistot kantavat elämää eteenpäin. Toisen ystävän 
menetyksen koin konkreettisesti, kun Liisanpäivänä ei enää kuulunut puhelimesta 
onnittelulaulua. Aina ilolla ja mielenkiinnolla odottelin, että mikähän laulu sieltä taas 
kajahtaa. Laulut olivat aina vanhoja koululauluja, jotka omalta osaltaan toivat muistoja 
mieleen. Kolmas ystävä, jonka olen tuntenut parikymmentä vuotta, menehtyi aivan 
yht’äkkiä, joten reilu viikko aikaisemmin käyty puhelinkeskustelu nousi todella tärkeäksi 
muistelun kohteeksi. Viimeisistä sanoista jäi hyvä mieli, kun hän sanoi: ”Olipa mukava 
jutella, ihan kuin ois kylässä käyny!” 
 
Joulukuu on ollut hyvä kuukausi! Onhan se ensimmäinen talvikuukausi oikein kalenterinkin 
mukaan, ja niin kyllä se oli sitä myös luonnossa. Lunta ja pakkasta sopivasti, sekä muutama 
aurinkoinen päivä poistivat sopivasti pimeyttä! Lumitöitäkin on ollut kohtuullisesti, tai 
oikeammin sopivasti, sillä jostain syystä tämä tarhuri ei enää kaipaile runsaita lumitöitä. 
 
Linnunruokintapaikalla on käynyt kuhina! Monenlaisia siivekkäitä on ollut syömässä. 
Puolessa välissä kuuta oli useampi päivä, ettei näkynyt kuin yksittäisiä lintuja, jotka 
hätäisesti kävivät syömässä. En ensin tajunnut, mikä nopeasti liikkuva sulava varjo vilahti 
ikkunan ohi. Mutta kun sitten näin ruokintapaikan korkeimmalla paikalla patsasmaisen 



linnun istuvan liikkumatta, tajusin, että siinä on syy lintukatoon: varpushaukka! Se istui 
pitkän aikaa muuten liikkumatta, mutta pää kääntyi verkkaisesti ja silmät etsivät saalista. 
Kun se iski lennossa, niin silmänräpäyksessä yli kymmenen lintua hävisi piilopaikkoihin 
kuusiaidan uumeniin ja pensaiden oksien suojaan. Kun kuusiaidassa oli liikettä, se hyökkäsi, 
mutta ei sillä kertaa saanut saalista. Elämän kiertokulkuahan se on, kun pikkulinnut saavat 
helppoa ruokaa ruokintapaikalla, niin saa myös varpushaukka helposti saalista ruokaan 
keskittyneistä pikkulinnuista. Vuosikymmeniä sitten näin edellisen kerran varpushaukan 
saalistuksen, mutta varmaan se on käynyt useasti, mutta en ole ollut katsomassa. Olen vain 
ihmetellyt, mihin ne linnut ovat hävinneet. 
 
Sisäkukkien ahdinko jatkuu vielä reilun viikon, jos tämä tarhuri jaksaa pitää jouluikkunoita 
vielä loppiaiseen asti. Pimeys pahimmillaan ja sisäkukat ahtaudessa, niin koetteleehan se 
niitä aika kovasti. Anopinkielet ovat tulleet pikkuhiljaa tutuksi, sillä jostain syystä en ole 
oikein tykännyt perinteisestä korkeaksi kasvavasta anopinkielestä. Kun sain sen alun, 
leikkasin heti liian pitkäksi kasvavat lehdet pois. Se varmaan halusi miellyttää tarhuria ja 
kukki yllättäen hyväntuoksuisin kukkaröyhyin ja meistä tulikin kaverit. Eipä taida muuta niin 
helppoa sisäkukkaa ollakaan - kestää kuivuutta hyvin. 
 
Anopinhampaat – kaksi erilaista – kasvavat aika pienessä ruukussa, mutta uusia ruusukkeita 
kasvaa jopa talviaikaan. Keväällä otan niistä uusia alkuja, jos vaikka voimme pitää 
pistokkaiden vaihdon tupaillassa. Puikkoanopinkieli olikin sitten sellainen tuttavuus, että 
muutkin anopinkielet rupesivat kiinnostamaan. Se on kasvattanut yli 40-senttisiä ”puikkoja” 
joka suuntaan ja yllätykseksi vie aika paljon tilaa. Otin lankaa ja vedin kaikki puikot yhteen ja 
annan niiden olla muutaman viikon sidottuna, niin jospa se jäisi vähän supumpaan. 
 
Piristin mieltäni ja ostin itselleni minianopinkielen. Se on kuin puikkoanopinkieli, mutta 
puikot lähtevät tähtimäisesti samasta juurakosta. Kun poistin sen kolmen sentin ruukusta, 
niin huomasin, että sillähän on pieni alku vierellä. Siirsin ne omaan ruukkuun molemmat, ja 
nyt ne ovat kasvaneet jo kovasti! 
 
Lankaköynnökset ovat päässeet kesäistutuksista sisälle kasvamaan. Tykkäsin, että se kasvaisi 
tuuheana ja pyöreän pallomaisena, kuten näkemissäni kuvissa, mutta enpä ole onnistunut 
kasvattaa sellaista. Aika harvoja ovat ja pudottelevat lehtiä jonkun verran. Ohjeiden mukaan 
se pidetään mahdollisimman valoisassa paikassa ja tasakosteudessa. Ei siedä paahdetta eikä 
liikaa märkyyttä ja suuttuu, jos pääsee kuivahtamaan. Taitaa olla vähän nirppanokka hoidon 
suhteen, mutta pitää yrittää pitää se hengissä talven yli, jospa kevät antaisi sille puhtia. 
 
Olen vuosia ajatellut ostaa itselleni huonekuusen, koska en ole sitä koskaan kasvattanut ja 
sen kasvutapa viehättää silmää. Joskus se on jo ollut käsissä, että nyt ostan sen, mutta olen 
sitten tullut aina tulokseen, että ei yhtään uutta hoidokkia! – ja olen jättänyt sen kauppaan. 
Joulunalusviikolla olimme tyttären kanssa kaupassa ja siellä oli joulukukat puoleen hintaan. 
Taas otin sen käteen ja aioin sen ostaa, mutta laitoinkin sen pois ja kerroin kuinka olen 
monesti aikonut ostaa, mutta aina olen laittanut sen pois. Tytär otti huonekuusen käteensä 
ja sanoi, että hän ostaa sen minulle joululahjaksi! Eihän sitä lahjasta voi kieltäytyä, joten nyt 
sitten opettelen kastelemaan sitä aika runsaasti ja tasaisesti ja valoakin se tarvitsee. Siis 
taitaa olla samat vaatimukset ja metkut kuin lankaköynnöksellä. 
 
Muutama kuukausi ja kevätaurinko alkaa lämmittää ja ajatukset askaroivat jo 
puutarhahommissa. Joten voimia ja toivoa alkavalle vuodelle ja pidetään yllä vihreitä 
ajatuksia! 


