
 

 

Liisa-tarhurin marraskuun tarinoita 

Rauhaisaa adventin aikaa! Joulu lähestyy ja siihen tarvitaan valmistautumisaika, joka alkaa 
ensimmäisestä adventista. Ennen se oli hiljentymistä ja paastoamista, että kun sitten on joulu, ”saa 
syödä yölläkin”. Ajat ovat muuttuneet; ei ole hiljaisuudesta tietoakaan, vaan meno ja vauhti kiihtyy 
ja sitten jouluna ollaan uupuneita ja rasittuneita juhlasta. Kaupallisuus joulun odotuksessa on saanut 
ihmiset kirmailemaan ostosten perään, kun taas jokainen tarvitsee sitä tai tätä. Joulun avajaisia 
pidetään eri aikaan jo marraskuun puolella ja ensimmäiset kiireiset joulupukitkin ilmestyvät 
kuvioihin. 

 
Joulun tai joulukauden avajaiset eivät ole uusi juttu, sillä ensimmäinen joulukuusi 
sähkökynttilöineen pystytettiin Helsinkiin Senaatintorille 1930. Samaan aikaan lähti 
ensimmäinen Lucia-kulkue tuomiokirkon edustalta. Muutama liike valaisi ikkunoitaan 
samaisella kadulla ja niin sai alkunsa joulukatuperinne. Pienestä ja vaatimattomasta alusta 
tulee vuosikymmenien saatossa riehakkaita karnevaaleja, joilla ei taida olla paljon jouluun 
valmistautumiseen liittyvää juhlaa. Jokainen aika on omanlaisensa! Tämä tarhuri on elänyt 
niin monta vuosikymmentä, että jopa lapsuuden yksinkertaiset joulumuistot ovat 
muuttuneet kultareunaisiksi muistoiksi. 
 
Tarhurilla oli vaikeuksia uskoa, että joulu on reilun kuukauden kuluttua. Puolessa välissä 
marraskuuta oli lämpimiä ilmoja, lumesta ei tietoakaan. Vaikeaa on mieltää, että marraskuu 
on loppu, se yleensä pimeä ja loskainen kuukausi. Ei tullut Liisan liukkaita, eikä Kaisan 
kaljamia, niin eipä taida tulla tulevana vuonna hyvää leipävuotta! 
 
Jotakin on muuttunut säässä oikein perusteellisesti, sillä kun olin lapsi, niin marraskuussa 
luisteltiin täysiään ”kieräjäillä” (lumettomat uudet jäät.) Ne olivat kiiltäviä ja mustia ja 
jostakin kohden voi katsella ahventen valtakuntaan. Eipä ole vuosikymmeniin ollut enää 
sellaisia jäitä, joilla voisi esim. luistella tai potkutella. Ennen maa routautui ja jäät 
vahvistuivat ja sen jälkeen satoi lunta. Täytynee uskoa, että ilmaston muutos on vaikuttanut 
kaikkein eniten tarhurin sukupolven aikana. 
 
Olipa ihana Liisanpäivän kukka (19.11.) puutarhassa. Edellisellä kerralla kerroin, että 
jouluruusu availi nuppujaan ja varretkin olivat jo 15 senttisiä. Juuri Liisanpäivän aikana oli 
viisi melkein kymmensenttistä valkeaa kukkaa auki. En ole missään nähnyt niin suuria 
kukkia. Oikein mieltä lämmitti, kun koskaan aiemmin ei jouluruusu ole kukkinut ennen 
joulua, keväällä kylläkin. Yöpakkanen sai sen nuupalleen, mutta kun pakkanen oli ohi, niin 
taas se oli kauniisti pystyssä. Luntakin satoi melkein kymmenen senttiä ja siellä se kukkii 
tarhurin iloksi. 
 
Keittiön ja takkahuoneen ikkunoiden kukat ovat saaneet häädön. Tiedän, että se ei ole niille 
hyväksi, kun niitä siirtää pimeämpään ja ahtaampaan, mutta olen aina adventtina laittanut 
taloon joulun ja jouluikkunat ovat tärkeä osa kokonaisuutta tunnelman luomisessa. Jos en 
laittaisi, niin kuin olen vuosikymmeniä laittanut, niin porukat ajattelisivat, että nyt se rupesi 
vanhaksi! Kaikki jouluvalmistelut, ulkovalot, jouluikkunat, korttien teko, torttujen paisto 
ovat mukavaa tekemistä, jolla voi torjua pimeyttä ja kaamosta. Vaikka kumma yhtälöhän tuo 
on; kun on pimeää ja synkkää, laitan tummanvihreät kapat ikkunoihin ja pöytäliinatkin ovat 
tummia. Kyllä pimeys korostuu. Tämä tarhuri on ”pimeyden lapsi”, sillä viihdyn hämärässä ja 
silloinhan ulko- ja jouluvalot pääsevät oikeuksiinsa. 
 
Toivottavasi tämä tarhuri ei jäänyt toiseksi! Lumen tulon jälkeen puutarhassa näkyy jälkiä, 
siis pitkäkorvien eli rusakoiden. Aiemmin en osannut ajatella, että heti kylmän tultua ne 
tulevat puutarhaan apajille. Viime talvena ne pitivät joka yö juhlia oikein porukalla, sillä 



tietyt alueet oli tampattu aivan sileäksi ja kovaksi. Siinä sivussa tuli syötyä tuurenpihlaja, 
koristeomenapuut, ruusuorapihlaja ja kultasade, siis kaikki vähän vaativammat kasvit, jotka 
tarhuri oli saanut kasvamaan. Paikkailin niitä pulmia keväällä hoitoaineella, puuvillarievulla 
ja talousmuovilla. Laitoin siteet tiukasti puiden ympärille ja kaikki ne elivät vielä syksyllä. En 
osannut ajatella, että pihlajatkin kelpaavat. Osalle laitoin ympärille 1,2 m korkeaa verkkoa. 
Atsaleat, joiden nuput ja uudet versot kelpaavat välipalaksi, kiedoin varjostusverkkoon. 
Tämä on kokeilu, jonka tulokset näkyvät ensi keväänä. Muuten se voisi toimia, mutta ne 
nupunalut ovat niin pieniä, että ne pilkistelevät verkon rakosista. Aika hankala niitä pensaita 
on suojata, mutta kokeillaan nyt tällaisia menetelmiä. 
 
Tarhurin kiinnostuksen kohde on linnunruokintapaikka. Säpinää ja vipinää on ollut 
monenlaista ja siemenet ovat hävinneet parempiin nokkiin. Nyt olen syöttänyt kuorettomia 
auringonkukansiemeniä ja se on hyvä ratkaisu. Ei tule roskaa ympäristöön ja maahan 
pudonneet siemenetkin tulee nokittua. Olen laittanut siemenet pienempiin 
ruokintasäiliöihin, jotka riippuvat varren päässä. Näin isot linnut kuten harakat, varikset ja 
närhet eivät pääse syömään niitä. Puisista lintulaudoista ne heittelevät siemeniä 
ylt’ympäriinsä. Siemenet sitten pilaantuvat kastuttuaan. 
 
Tarhurin toive täyttyi, kun harmaapäätikka ilmestyi rasvapötkylää nokkimaan. Olin kuullut, 
että se on lennellyt näillä main. Nyt se on vakituinen kävijä, vaikka aluksi se arka olikin. 
Pikkuvarpusiakin on rasvapalloja syömässä, vaikka niiden ruokaa taitavat olla siemenet. 
Kaikki kelpaa, kun on nälkä. Ihmettelen, että mihin tavalliset varpuset ovat joutuneet, kun 
niitä ei ole näkynyt vuosiin. Ne on luokiteltu uhanalaisiksi. Liekö syy se, että ei ole 
oikeanlaisia pesäpaikkoja vai ympäristömyrkyistäkö löytyy syy. Harmillista - jokainen 
pihapiirin lintu on arvokas! 
 
Onpa iloa tuottanut maatiaisamaryllis eli Adam ja Eeva! Tänä syksynä ilmestyi seitsemäs 
kukkavana. Parhaimpana aikana oli peräti neljä kahden kukan vanaa kukassa. Liekö 
lämpimällä kesällä ollut voimaa antava vaikutus, kun kukkii niin kovasti. Odotus palkittiin, 
sillä olen useampana vuonna odotellut kukintaa turhaan. 
 
Ostin mielenvirkistykseksi minikasveja, jotka olivat pienenpienissä ruukuissa. Oston syy oli 
oikeastaan aaroninparta, joka kuului näihin minikasveihin. Muistan sen jo lapsuudesta, kun 
silittelin sen ”partaa” eli rönsyjä, joissa oli pieniä alkuja aivan mahdottoman paljon. 
Ihmettelinkin, että ei tämä oikein parralta tunnu eikä näytä. Yhden kerran aikuisena olen 
sitä yrittänyt kasvattaa, mutta huonolla menestyksellä. Nyt se on uudessa mullassa ja 
ruukussa amppelissa ja yritän muistaa olla kastelematta sitä liikaa. Yleensä liikakastelu on 
monen kasvin turmio. Jospa minullakin keväällä olisi aaroninparta, jota ihmetellä. 
 
Aika kuluu ja on armollinen, vaikka itsestä tuntuu, että ei aina tahdo päivät nopeasti kulkea. 
Nyt on aika tarhurin rauhoittua ja sytytellä kynttilöitä ja viettää aikaa sisäpuuhastelujen 
parissa. Vaikka tämä viimeinen puolitoista vuotta onkin ollut aika kummallinen, niin pitää 
vain uskoa parempaan. Joulun valot tuikuttavat toivoa ja iloa. On aika unohtaa hetkeksi 
puutarha-ajatukset ja miettiä muita juttuja. Tärkeää on muistaa, että puhelimen toisessa 
päässä saattaa olla ihminen, joka on juttukaveria vailla. Mukavan kirjan parissa vierähtää 
nopeasti aika. Ei tarvitse tehdä mitään sellaista, jota ei halua kuuluvan omaan jouluun. 
Joulua voi valmistella ja miettiä juuri omalla tavalla ilman ulkopuolisia paineita. 
 
Toivotan joulun valoa ja iloa monta kymmentä kiloa! 


