
 

 

Liisa-tarhurin lokakuun tarinoita 

”Jos metsä on Simona (28.10.) lehdetön, niin vappuna on maa paljaana.” Niin sitä ennen ennustettiin 
Simonpäivän säistä. Helppo on uskoa nykyään, että vappuna on maa paljaana, sillä jo vuosia on kevät 
aikaistunut. Mukavaa on kuitenkin kevätajatuksia välillä ajatella. Totuushan on, että vanhat 
sanonnat eivät pidä paikkaansa, sillä jos milloin, niin nyt vuodet eivät ole veljeksiä. Luonnossa 
tapahtuu jotain, jota ei tarhuri aina ymmärrä. Onko se vain luonnon luontaista vaihtelua vai ilmaston 
muuttumista? 

Ihmettelin syyskuun loppupuolella, kun jouluruusussa oli nupun alkuja ja nyt kuukautta myöhemmin 
ovat nuput melkein auki. Kun syyskuussa oli muutama pakkasyö, niin ehkä se kuvasi jouluruusulle jo 
oikeaa talvea, joka on lyhyt ja vähäluminen sen oikeilla kasvupaikoilla. 

Syyskukkijat kuten elokuunasterit päättivät kukkia oikein komeasti vasta lokakuussa, kun saivat 
riittävästi vettä. Ensimmäisen kerran tumma syyskimikki kärsi syyskuun yöpakkasista niin, että kaikki 
lehdet käpristyivät. Isot jo komeat nuput eivät jaksaneet avautua ollenkaan. Jonain syksynä ne ovat 
kukkineet melkein lumen alla, kun ei ole ollut kovia yöpakkasia. Syyskimikki on tämän tarhurin 
lempikukkija ja sen kukintaa on mukava odottaa. Tänä vuonna meni näin! Sadepäivänhattu on hidas 
kukkija, mutta tänä vuonna sekin teki jonkinlaisen ennätyksen. Se kukkii yhä lokakuun lopussa 
vaikkka oikea aika on elokuu! 

Jokavuotinen lehtishow on nyt ohi! Tammi käyttäytyi hyvin poikkeuksellisesti, sillä se pitää 
tavallisesti lehtiä vielä joulukuussakin. Nyt se pudotti lokakuun puolenvälin paikkeilla kaikki lehdet 
yhden viikon aikana! Hyvä niin, ettei tuuli niitä riepottele ympäri pihaa. Tammen ja vaahteran lehdet 
ovat tosi hankalia hyödynnettäviä puutarhassa. Jos ne laittaa pensaiden juurelle, niin keväällä ne 
lähtevät lentoon, sillä ne ovat vielä silloinkin kuin nahkapaloja. Siksi olen ne haudannut yhteen 
monttuun maatumaan. Salavan ja syreenin lehdet olen useamman kerran ajanut ruohonleikkurilla 
silpuksi ja kerännyt ne pois. Se silppu on hyvää isoille perennoille ja pensaiden juurille. Laitoin aika 
paksun kerroksen silppua ja keväällä on tarkoitus laittaa päälle kerros kompostimultaan, jotta silput 
eivät lentele ja penkit siistiytyvät. Joka vuosi olen silpunnut näitä pehmoisia lehtiä ja hyvin on 
toiminut. Eipä sitä mistään saa tarpeeksi multaa, ellei hyödynnä omia komposteja ja lehtisilppua. 
Eipä sitä uskoisi, kun katsoi lehtimäärää, että viime vuonna kaadettiin kaksi isoa vaahteraa ja kaksi 
isoa salavaa. Ne jotka jäivät paikalleen, innostuivat todenteolla kasvattamaan lehtiä ja oksia kun tuli 
tilaa ja valoa. 

Pensaiden leikkaus tuli ajankohtaiseksi, kun huomasin, miten kovasti ne rupesivat kasvamaan 
syksypuolella, kun saivat tarpeeksi vettä. Keväällä tasoittelin jänisten syömiä angervoja ja nyt 
leikkasin ne kaikki alas. Ajattelin, että samalla kertaa uudistuvat kaikki. Tavallisimmat angervot 
kukkivat saman vuoden versoilla, joten kukinta ei häiriinny, vaikka leikkaa kaikki alas. Jos jollakin on 
vanhaa kantaa olevaa morsiusangervoa, niin silloin menetetään kukinta alasleikattaessa, koska se 
kukkii edellisen vuoden versoilla. Aika risuiseksi olivat tulleet myös hanhikit, joten ne leikkasin jo 
syyskuun puolella. Näin myöhään syysleikkaus on vähän huono juttu, sillä märkä syksy voi saada 
joitakin tauteja aikaiseksi. Tarhurilla oli nyt vauhti päällä, joten tehty mikä tehty ja keväällä nähdään 
itkettääkö vai naurattaako! Muitakin pensaita siistin leikkaamalla maahan yltäviä, tai muuten 
harottavia oksia pois. 

Nyt olen ollut myös napakka siinä suhteessa, että olen isot pensaat (syreenit, jasmikkeet, heidet) 
tukenut jo etukäteen, jos vaikka märkää lunta sataa yht’äkkiä paljon. Pahalta näytti muutama talvi 
sitten, kun 4-5-metriset syreenit olivat taipuneet maahan asti. Ihme kyllä ne toipuivat 
koettelemuksesta ja nousivat pystyyn itsestään. 

Tarhuri on innoissaan loppukuun lämpimistä päivistä. Eihän se paljon ole - 10 astetta - mutta kun se 
sattuu yhdessä auringon kanssa lokakuun loppupäiville, niin mieli aivan virkistyy ja pakko keksiä 
ulkopuuhia. Pari vuotta sitten tein aika monenlaisia töitä sammaleesta. Työt ovat olleet ulkona 
tuulessa ja tuiskussa. Kaikkein rankinta niille oli viime kesän kuiva kuumuus. Sammal on aika 



ihmeellinen eliö, kun se nimittäin saa vettä, niin se piristyy silmin nähden. Tein kolme aika suurta 
lintua, jotka ovat siivet levällään portin päällä tai muussa telineessä. Huomasin erään syyn, miksi 
lintujen päästä ja siivenreunoista oli suuria tukkoja sammalta pois, sillä niitähän löytyi linnunpesästä, 
joka oli vielä viimeistelty koiran karvoilla. Sammallinnut kiinnostivat muutenkin oikeita lintuja, sillä 
kesällä linnut hyppelivät niiden päällä etsien varmaankin ötököitä, joita oli piilossa sammalten 
joukossa. Sammaltyöt voisivatkin olla eräänlaisia ötökkähotelleja! 

Taas on tarhurilla aitiopaikka katsella ylilentoairueita! Näyttää siltä, että tarhurin ilmatilassa on 
jonkinlainen kokoontumisalue, sillä useasti olen nähnyt kuinka linnut aivan kuin lentäisivät ympyrää 
ja kun kaikki eri porukat ovat saapuneet, niin ne tekevät monta auraa sisäkkäin ja lähtevät kohti 
etelää. Se on hienon näköistä, kun leveydeltään yli puoli kilometriä on suurin aura ja sen sisällä on 
pienempiä auroja. Joskus vain muutama ja toisen kerran yli kymmenen. Kyllä linnut ovat viisaita. Me 
ihmiset emme ehkä edes tajua miten hienosti ne navigoivat etelään ja keväällä pohjoiseen. Niillä on 
tarkka lentojärjestys ja vetäjää vaihdetaan tarpeen vaatiessa. 

Puolen kuun paikkeilla yllätin pihalinnut viemällä niille viimekeväisiä linnunsiemeniä. Hetken oli 
hiljaista, mutta nopeasti viesti kulki ja nokkijoita tuli sankoin joukoin. Aiemmin olen ruokkinut lintuja 
kuorellisilla auringonkukan siemenillä, mutta keväällä ei enää ollut niitä ja ostin valmiiksi kuorittuja. 
Taidankin siirtyä niihin, sillä niistä ei tule roskaa eikä mene hukkaan , kun jotkut pöllyttelevät niitä 
ympäriinsä. Nämä ovat metallisissa linnunruokintasäiliöissä, joissa ne eivät pääse kastumaankaan. 
Huomasin, että kannattaa katsella hintoja ja vertailla, sillä hintaeroja on. Jossakin liikkeissä saman 
kokoinen astia siemeniä on puolet kalliimpi kuin toisessa. 

Vähän huolettaa nämä lämpimät päivät, vaikka ne tarhurista mukavia ovatkin. Kasvit joutuvat 
koville, kun eivät ymmärrä käydä talvehtimaan ajallaan, vaan kasvu jatkuu. Jos sitten pakkaskelit 
yllättävät kesken kaiken, niin monille kasveille voi käydä huonosti. Juuri pitkät lämpimät syksyt ja 
nopeasti tulevat pakkasjaksot ovat yksi uhka kasvien talvehtimiselle ja se kertoo myös ilmaston 
muutoksen vaikutuksesta. 

Nyt eletään pimeintä ja synkintä aikaa vuodesta, mutta sen ei pidä antaa lannistaa. On tärkeää 
löytää mukavaa tekemistä, jolloin aikakin menee nopeasti. Puikot ja langat esille ja miettimään 
kenen varpaat tarvitsevat lämmittävät sukat! Tai jos langat eivät kiinnosta, niin valoketjujen virittely 
ja kynttilöiden polttaminen luo mieleen jo ajatuksia joulusta. Aina voi etsiä puutarhakirjoja ja -lehtiä 
ja alkaa unelmoida uudesta keväästä ja kaikista uusista mahdollisuuksista. 

 


