
LIISA-TARHURIN LOKAKUUN TARINOITA

Taas on kuukausi vierähtänyt. Paljon on ehtinyt tapahtua ainakin säiden mukaan. Eipä tämä tarhuri 

muista, että milloin oli näin KOMEA RUSKA. Kun oli aina silloin tällöin auringonpaistetta, niin jopa 

oli hohtoa puussa ja maassa. Yöpakkaset nipistelivät puita ja pensaita useamman kerran ja siitäkös 

ne innostuivat luomaan oikein ihania syysmaisemia.

Pakkaset saivat myös sen aikaan, että puiden lehdet tippuivat oikein kasapäin. Juuri kun olin 

ehtinyt haravoida nurmikon, niin seuraavana aamuna oli 20 senttiä paksu kerros 

VAAHTERANLEHTIÄ. Ei auttanut muu kuin ottaa iso pressu ja sillä vetää lehdet monttuun. Aina 

silloin kun lehtiä varisi kohtuudella, niin ajoin ne ruohonleikkurilla silpuksi. Osan silpusta laitoin 

isojen perennojen penkkiin katteeksi. Osan laitoin säkkiin ja joukkoon kompostimultaa ja 

palamatonta hevosenlantaa. Katson saanko ne maatumaan säkissä, vai pitääkö ne keväällä laittaa 

lehtikompostiin. Kokeilin myös niin, että laitoin lehtisilppua, kompostimultaa ja hevosenlantaa 

kottikärriin ja sekoitin ne keskenään ja laitoin katteeksi kasvilavoille toivoen, että ne olisivat 

muhevaa multaa keväällä. Sen sitten keväällä näkee kuinka nämä kokeilut ovat onnistuneet.

VIIMEISELLÄ VIIKOLLA SITTEN TAAS TALVI YLLÄTTI! Edellisinä vuosina en ole kokenut, että talvi 

yllättäisi, kun se on aina antanut selviä merkkejä. Nyt tuntui, että talvi tuli iltalenkin aikana. 

Räntäsateessa ja märässä kelissä lähdin ja tunnin kävelyn jälkeen alkoi pakastaa. Melkein olisi 

tarvinnut liukuesteet, sillä niin tuli maa liukkaaksi.

Töitäkin jäi vähän tekemättä, mutta haitanneeko tuo, sillä sieltä ne lumen alta viimeistään löytyy. 

Pakkanen teki sen, että jokunen astia oli jäätynyt kiinni maahan ja pressun päällä olleet lehtisilput 

olivat kasana jäätyneet. Puutarhakeinun muovikatos oli paikallaan vielä ja ajattelin, että ravistelen 

jäätyneet vedet ja lumet pois. Vähän kovalla kädellä tuo ravistelu tapahtui ja niin oli nyrkki läpi siitä

katoksesta. Eipä tuossa suurta vahinkoa käynyt, sillä sitä oli paikattu ja tarkoitus oli ensi kesänä 

ostaa uusi.

KUUN ALUSSA tiaiset tulivat ikkunaruudulle istumaan ja katselivat sisälle. Ihmettelin, että 

muistavatko ne, että viime vuonna aloitin jo lokakuussa talviruokinnan, ikkunan vieressä olevassa 

mökissä, kun muuten aloitin aina marraskuussa. Kylmähän niillä on ja ravintoa tarvitsevat, joten 

nyt on jo seitsemän ”mökillistä” mennyt parempiin nokkiin. Tiaisia useammanlaisia, pikkuvarpunen

ja viime vuoden ihmetys PÄHKINÄNAKKELIKIN ilmestyi ruokailemaan. Mukavaahan niiden touhuja 

on seurailla. Täytynee viritellä kohta kaikki ruokintapaikat, ettei niiden tarvitse ärhennellä 

toisilleen.

SATO ON KORJATTU ja tulos kohtuullinen. Viimeisiä TOMAATTEJA (sisällä kypsytettyjä) on vielä 

muutama jäljellä. Vaikka kesä oli monenmoinen kylmine ja kuumine ilmoineen, niin tarpeeksi tuli 

tomaattiia. Ei tarvinnut ihmetellä, että mihin tämän sadon kanssa joutuu.

PALMUKAALI eli lehtikaalin tummalehtinen versio ei oikein tuottanut satoa, niin kuin olin 

odottanut. Ötököistä oli haittaa jonkun verran, vaikka pidin niitä heinäkuun loppuun harson alla. 

Taitaa olla paikassa vika, kun ei ole tarpeeksi valoa. Enkä ole varma onnistuinko 

lannoituksessakaan. Kasvihuoneessa ruukussa kasvaa palmukaali. Siinä on vielä oikein hyvät lehdet 

ja aionkin lähipäivinä tehdä vielä yhden piirakan! Ulkona lavassa kasvavat taimet jätin paikoilleen ja

toivon, että ne talvehtisivat ja lähtisivät uudelleen kasvamaan ensi keväänä, kuten eräälle 

puutarhaystävälle tänä keväänä kävi.



PAPRIKAT ovat asettuneet kasvivalon alle pelakuiden seuraksi yläkerran huoneeseen. Siellä on kaksi

tämän vuoden tainta ja kaksi edellisen vuoden tainta. Hyvin viime talvena talvehtivat ja rupesivat 

kukkimaan jo tammikuussa. Jokaisessa on vielä kypsyviä paprikoita, joten toivoa on vielä, että tulee

omaa satoa. Eihän tuo paprikanviljely suuria satoja tuota, mutta kasvattaminen on hauskaa. Vielä 

kun kaikki sattuivat olemaan erilaisia lajikkeeltaan, niin mukavaa on saada punaista, violettia, 

keltaista ja oranssia paprikaa leivän päälle. SIPULIT tuottivat aika pieniä sipuleita, sillä ne 

tuleentuivat yllättävän aikaisin. Toisikseen ne ovat oikein sopivan kokoisia tällaiseen yhden hengen 

talouteen. En löytänyt yhtään pilaantunutta; viime kesänä oli useampia.

KUN PAKKASET HÄTYYTTELI tarhuria, niin jopa tuli kiire tuoda SISÄKUKAT sisälle. Kaikki, jotka olivat 

koko kesän kasvihuoneessa olivat vahvistuneet ja kasvaneet niin, että eivät meinanneet mahtua 

entisille paikoilleen ikkunalle.

EILAISIA PELAKUITA olikin siunaantunut aika paljon. Lisää tuli vielä kavereilta, jotka olisivat 

heittäneet hyvin kasvaneet pelakuut jäteastiaan. Eräs ystävä halusi vielä talvettaa omansa meillä. 

Olen yläkerran huoneen ikkunan edestä pöydän uhrannut pelakuille. Yritän pitää sen huoneen 

viileänä ja kasvilamppu antaa lisävaloa. Kaikki mahdollisuudet ovat hyvät, mutta arvaamaton 

paikka se on, että kuka talvehtii ja kuka ei! 

Erityisiä silmäteriä tarhurilla on neljä LUONNONPELAKUUTA, jotka ovat pienilehtisiä ja -kukkaisia. 

Jotenkin ne ovat ”miun maun mukkaa” ja toivoisin, että talvettaminen onnistuu.

PIISPANKUKKA, jonka kasvatin viime vuonna siemenestä, on aikamoinen murheenkryyni. Kesällä 

tarhurilla oli kaksi isoa pehkoa, jotka kukkivat ja tarvitsivat vettä todella paljon. Otin niistä onneksi 

pistokkaita ja ne juurtuivat hyvin. Kesken kaiken ne isot kasvit alkoivat ruskettaa lehtiä ja kohta 

olivat molemmat kuolleet. Ei mahtanut tarhuri mitään; kompostiin ne joutuivat. Toinen pistokkaista

kasvatettu koki myöhemmin saman kohtalon. Nyt on enää yksi jäljellä. Se kasvaa pienessä 

ruukussa. Välillä lurpattaa kuivuutta ja välillä on ihan virkeä. Pieni ruukku tekee kastelun aika 

haastavaksi. Jospa saisin sen menemään helmikuulle, niin saisi otettua ”varmuuskopioita” 

pistokkaista.

JOULU- ELI TALVIKAKTUKSET piti tuoda sisälle, kun pakkasta oli yöllä monta astetta. Pidin niitä 

välillä ulkona ja välillä sisällä ilmojen mukaan, mutta eipä nuppuja alkanut näkyä. Nyt ne ovat 

viileässä kuistilla, jossa tosin valoa ei ole paljon. Saas nähdä yllättävätkö ne tarhurin kukkimalla 

jouluna, kun ovat joulukaktuksia.

SAIN KEVÄÄLLÄ MORSIUSTÄHDEN, tummalehtisen vaaleanpunakukkaisen kaunottaren. Se oli 

samassa ruukussa koko kesän kasvihuoneen hyllyllä vähän huonolla hoidolla. Kastelin milloin 

muistin. Se kuitenkin kasvatti pitkiä versoja ja kun toin sen sisälle olohuoneeeseen kukkavalon alle, 

niin sepä yllätti tähtimäisillä kukkatertuilla, joita on jokaisen viiden verson päässä. Kaunis kasvi ja 

mukava yllätys. Luulikohan se sisään päästessään, että on kevät!

ILLAT PIMENEE JA SYKSY SYLEILEE oikein kunnolla. Voi hetkeksi unohtaa maan kaivamiset ja lehtien 

haravoimiset ja paneutua sisähommiin. Tällä tarhurilla on vaarana, että pitää kehitellä jotakin 

TYLSYYDEN TORJUMISTA. Onneksi luonto tarjoaa monenlaista materiaalia erilaisiin askartelu- ynnä 

muihin hommiin. SAMMAL erilaisine variaatioineen on nyt sellainen materiaali, että sitä pitää 

kokeilla kransseihin, ”joulupuihin” tai kynttiläsomisteeksi. Aika menee mukavasti ja saa jotakin 

näkyvää aikaiseksi. Voi vaikka ilahduttaa ystäviä joulun alla!

Nyt kaikki mukaan luovutta etsimään ja toteuttamaan mukavia asioita, joissa ajatukset lepäävät ja 

kädet saavat mukavaa puuhaa.


