
ONNELLISTA JA HYVÄÄ ALKAVAA VUOTTA 2019!

On vuoden viimeinen päivä, kun aloitan tämän tarinan kirjoittamisen. En yleensä menneitä haikaile
tai muistele, mutta vuodenvaihde pakosti pistää muistelemaan mennyttä vuotta! En niinkään 
muista tapauksia tai sattumuksia mitä on ollut, vaan mielessä on HUIPPUHIENO VUOSI ilmojen 
suhteen.

TALVI oli runsasluminen ja pakkasta oli reilusti, siis vanhanajan talvi. Jostain syystä varjonsa heittää 
talveen liukkaat kelit, niitä tuntui olevan harva se päivä. Muistan jopa kaatuneeni kahdesti, vaikka 
oli liukuesteet jaloissa. Eivätpä ne paljon auta, jos jään päälle sataa reilusti pakkaslunta. 

KEVÄT tuli keikkuen auringon paisteen lisääntyessä. Ja parasta oli auringon lisäksi se, ettei ollut 
enää yöpakkasia toukokuussa. Taimet kasvoivat aivan eri tavalla kun saivat auringonvaloa. Kyllä se 
talven ja kevään valo teki ihmeitä myös tarhurille! Siemeniä tuli kylvettyä siinä valon huumassa niin
paljon, että ei tiennyt mihin niitä taimia saa mahtumaan, jotta niillä olisi tilaa kasvaa.

KESÄ OLI HUIPPU! Lämmintä ja valoa riitti jopa kyllästymiseen asti. Taisi luonto unohtaa 
auringonpaisteen kolmelta edelliseltä kesältä ja päätti antaa menetetyt auringonsäteet yhdellä 
kertaa. Totuus on kyllä se, ettei tavallinenkaan tarhuri tolkutonta hellettä kestä, joten toivomus oli 
useasti, että kohtuus kaikessa, myös auringossa ja lämmössä.

Syyskuu jatkui kauniina ja lämpimänä ja lokakuu meni samalla painolla, ilman suurempia syyssäitä. 
Muutama ravakka sadekuuro antoi vettä valmistuville viljelyksille. Marraskuu alkoi ”martaa” eli 
luoda routaa maahan ja niin oli mukavat rapsakat kelit. Pari viikkoa oli sumuista ja sateista, aivan 
kuin muistutuksena siitä, millaisia ovat olleet edelliset syksyt. Joulukuu oli valkea ja saimme 
mukavia pakkaspäiviä. Alijäähtynyt sade kiusasi autoilijoita joskus, mutta VALKEA JOULU JA 
PIKKUISET PAKKASET loivat mukavaa jouluntunnelmaa. Tarhurin viljelyksien ja kukkien kannalta 
vuosi on ollut erittäin hyvä.

TAIMET kasvoivat keväällä vahvoiksi ja kesän kasvu auttoi mm. TOMAATTISATOA aivan 
erinomaiseksi. Jopa erikoinen ANANASTOMAATTI kypsytti muutaman kaksikymmensenttisen 
tomaatin ja paljon pieniä herkullisia. SISÄKUKAT kasvoivat keväästä asti hyvin ja viihtyivät kesän 
kasvihuoneen ikkunahyllyillä tai maassa vähän varjoisemmassa paikassa.

TARHURIN MIELTYMYKSET ovat vähän kummalisiin sisäkukkiin. Se saa aikaiseksi päänvaivaa kun ei 
löydy kunnollisia ohjeita. COROKIA eli KUMMITUSPUU on tarhurin ihastuksia. Olen yrittänyt sitä 
kasvattaa aiemminkin, mutta nyt tämä kolmas kerta toden sanoo ja tähän asti olen onnistunut aika 
hyvin. Olen huomannut, että vaikka sillä on känkkyräisissä oksissa pienen pieniä lehtiä siellä täällä, 
niin se tarvitsee vettä aika runsaasti. Nyt se on itäpuolen ikkunalla ja lisävalokin kohdistuu siihen. 
Ehkäpä edellinen, joka oli puumainen, n. 30 cm korkea, kuolikin veden puutteeseen, kun kuvittelin 
sen pienilehtisenä vähään veteen tyytyvän. Kastelen sitä viikoittain ja kerralla reilusti. Vesi ei saa 
jäädä seisomaan aluslautaselle ja liika kosteus saa haihtua saviruukussa kasvaessa. Kuulemma se 
kukkiikin, mutta en ole kuullut, että kukkisiko se ruukussa kasvaessaan. Saas nähdä, tulevaisuus 
näyttää!

SAIN LAHJAKSI KAKSI JOULURUUSUA! Hienoja yksilöitä; nuppuja koko ruukku täynnä, ei yhtään 
lehteä! Aivan erilaisia kuin markettien halpaversiot. Kuulin, että jos jouluruusussa ei ole yhtään 
lehteä, niin sillä on suuremmat mahdollisuudet menestyä kevääseen sisäkasvina. Ja sitten sen voi 
siirtää pihakasviksi. Selitys tuntuu aika luontevalle, sillä kasvihan työntää ensin nuput ja kukat 
pintaan ja myöhemmin tulevat lehdet. Taitavat olla ne markettien jouluruusut niin kauan 
kasvaneet, että alkavat tuleentua jo keväällä ruukussa, eivätkä elä niin pitkään, että ehtisi siirtää ne
maahan. Komeat ja pitkään kukkivat ovat kasvit, ja nyt yritän innolla viedä niitä kevääseen ja maan 
multiin. Tasaista kosteutta ja viileää ilmaa ne tarvitsevat, mutta siinäpä se ongelma onkin. Sillä jos 
pitää liian märässä ja viileässä, niin eiväthän ne sitä kestä. Katsotaan, kuinka mummon käy!



AMARYLLIKSIÄ eli RITARINKUKKIA on tullut kasvatettua monenmoisia. Liisanpäiväksi saadut 
suomalaista alkuperää olevat ritarinkukat ovat kukkineet aivan mahdottomasti. Punaisessa, jossa 
on kaksi vartta, on yhteensä seitsemän tulenpunaista yli 20 cm kukkaa yht’aikaa. Kestivät 
useamman viikon, vaikka yhtenä yönä kukka oli pudonnut pöydältä ja pudotti samalla valkoisen 
kerrotun ritarinkukan. Valkoisesta taittui kolme nuppua, mutta nekin aukesivat vesiastiassa. Kolme 
vartta, joissa jokaisessa 4-5 kukkaa ja kerrottu. Niin komeaa ja pitkäkestoista loistoa. Ja ihmeekseni 
huomasin, että sieltä on tulossa vielä neljäskin varsi. Siis loistoa jatkuu vielä uudelle vuodellekin!

VANHAT RITARINKUKAN SIPULIT ovat kaikki samassa astiassa lehdettöminä. Ne kasvoivat kesän 
lehtikompostissa höystettynä hevosenlannalla. Olen huomannut, että ne muuttavat kukintarytmiä 
niin, että kukkivat vasta kevättalvella, siis jos kukkisivat. Joku ei kuki toista kertaa, ei sitten 
mitenkään. Ja toiset kukkivat vuosittain. Tärkeää on, että ne rupeavat heti kukinnan jälkeen 
tekemään mahdollisimman paljon lehtiä, joten ne tarvitsevat aurinkoa ja ravinteita runsaasti aina 
elokuun loppuun saakka. Sitten lehdet saavat kuivua ja muutaman kuukauden kuluttua pitäisi 
kukkanuppu näkyä. Sitten vaan uuteen multaan ja odottamaan kukkia. Mielenkiintoista on yrittää 
ymmärtää niiden kasvua ja kehitystä ja saada näkyviä tuloksia, mutta eipä sitten paljon haittaa, jos 
epäonnistuu kasvatuksessa. Tuleepahan taas tehtyä turhaa työtä!

LINTUJEN LYHTEET ovat menneet parempiin suihin. Varmaan linnutkin ovat siemeniä syöneet, 
mutta ”helpeet” ja ohkaiset korret ovat menneet jänisten suihin. Toinen lyhde oli aika matalalla ja 
ihmettelin, että kuka sen aina pudottaa. Jäljet kertoivatkin sitten ruokailijoista. Niinpä toin sen 
toisenkin lyhteen samaan paikka ja hävisipä siitäkin makoisammat osat. MUKAVA NÄKY 
JOULUAAMUN SINISESSÄ HETKESSÄ oli, kun METSÄJÄNIS oli tehnyt ”pesän” ruokintapaikan ja 
kuusiaidan nurkkaukseen. Siinä se rapsutteli itseään ja lepäili melkein kaksi tuntia. Ajattelin, että 
onko se sairas, mutta kun pihalla oli liikettä, nopeasti se pinkaisi pakoon. Harvinainen vieras, sillä 
yleensä pitkäkorvaiset vieraat ovat rusakoita.

KIITOS MENNEESTÄ VUODESTA LUKIJOILLE, TUPAILLOISSA KÄVIJÖILLE JA KAIKILLE 
PUUTARHAYSTÄVILLE SAAMASTANI KUNNIAMERKISTÄ. YHDESSÄ ETEENPÄIN VIHREÄN MAAILMAN 
PUOLESTA! Kaikkea mitä teemme puutarhan hyväksi, se koituu myös ihmisten, kaikkien ötököiden 
ja muiden eläinten hyväksi.

VIHREITÄ, TOIVORIKKAITA AJATUKSIA ENSIVUODELLE!


