
LIISA-TARHURIN SYYSKUUN TARINOITA 

”AURINKOA, KAUNISTA, LÄMMINTÄ” kuvaa hyvin syyskuun viimeistä viikkoa. Ennätyksiä on rikottu ja 

30 vuoteen ei ole ollut näin lämmintä syyskuun lopulla. Kyllä sitä tarhurikin on päivitellyt, kun ei 

oikein meinaa uskoa, että syksyä eletään jo täysillä. 

SYYSTÖITÄ on ollut mukava tehdä, vaikka paita välillä on kostunut jotain raskaampaa tehdessä. 

Valoisat päivät antoivat uskoa, että ei tämä syksy taida niin pimeä ja ankea olla, kuin mitä etukäteen 

ajattelee. Lisää vain näitä aurinkoisia päiviä, niin mukavastihan tämä syksy menee! 

PUOLESSA VÄLISSÄ KUUTA saimme sitten tuntea syksyn voiman ja pimeyden. Ensimmäinen 

syysmyrsky riepotteli kasveja oikein kunnolla. Tosin emme saaneet onneksi sellaista myräkkää, kuin 

Lounais-Suomessa oli. Vähäiseksi jäivät tuhot, mutta nekin vähät hieman harmittavat. 

SAMETTIKUKAT ovat kasvaneet metrisiksi ja kovasti haaroittuneet latvoista. Kukat ovat suuria ja 

yksinkertaisia, punaisia keltaisella keskustalla. Kaikkein voimakkaimmin kasvaneet joutuivat myrskyn 

tielle ja useasta kohdin ne taittuivat aivan juuresta. Melkein kuin olisi juurineen kiskottu. Onneksi 

matalammat ja suojaisassa paikassa kasvavat eivät tienneet myrskystä mitään. Samettikukat oli 

kylvetty omista siemenistä, joten eipä tuo ollut edes taloudellinen menetys. Tänä kesänä ne ovat 

loistaneet ja näyttäneet kauneutensa. Olipa kesä kuuma, viileä, kuiva tai sateinen, niin yleensä 

samettikukat onnistuvat. 

KESÄPÄIVÄNHATUT kylvin maaliskuussa ja kesäkuussa ne rupesivat tekemään yksittäisiä kukkia ja nyt 

ne ovat yli metrin korkuisia pehkoja, jotka ovat keltaisen, ruskean ja punaruskean värisiä isoja kukkia 

täynnä. Ne ovat vankkavartisia, mutta ymmärsin pyörteisten tuulien jälkeen, että ne on tuettava 

kunnolla. Ne säästyivät myrskytuhoilta ehkä juuri sen takia, että olen tukenut ne ajoissa. Joissakin 

ruukuissa, joissa kasvoi lisäksi köynnöspapuja ja samettikukkia, oli ongelma, että ruukut tahtoivat 

kaatua, vaikka ruukuissa oli painoa. Olin tosi ihastunut niihin värikkäisiin kesäpäivänhattuihin, sillä 

aiemmin en ole onnistunut niin hyvin kasvatuksessa, kuin tänä kesänä. Täytynee kylvää ensi keväänä 

ja katsoa kuinka ne sitten onnistuvat. 

ELÄMÄNLANKA, KARHUNKÖYNNÖS vai mikä kierto lieneekään, on tuottanut päänvaivaa tarhurille jo 

vuosikymmenten ajan. Onhan se kaunis - isolehtinen valkokukkainen köynnös, mutta kasvutapa voisi 

olla toisenlainen. Toin sen koiratarhan verkkoon varjoa tuomaan. Ajattelin, että kun ympäriltä ajaa 

nurmikkoa, niin eihän se mihinkään pääse leviämään. Muutama vuosi meni hyvin, mutta seuraavat 

kolmekymmentä vuotta ovat olleet hankalia, sillä sitä putkahtelee isojen perennojen penkistä tai 

ruusupuskan oksistosta. Olen yrittänyt kitkeä sitä, mutta aina löytyy jostain valkea juurenpätkä ja 

siitä se lähtee. Ajattelin vuosi sitten kesällä, että tukahdutan sen hakesäkeillä, jotka olivat viime 

viikkoon saakka paikoillaan - siis toista vuotta. Kun nostin säkkejä pois, niin katsos kummaa, valkeaa 

paksua juuristoa oli vyyhtinä jokaisen säkin alla (n. 4 m pitkä aita). Rupesin perkaamaan sitä pois. Iso 

kasa on jo löytynyt ja aionkin sen jättää pakkasen puraistavaksi. Täytyy varmistaa vielä jollakin 

esteellä, että sitä ei ilmesty koiratarhan puolelta lisää. Kun tarpeeksi kaivelin ja etsin niitä 

juurenpaloja, niin tulikin hyvä oivallus. Tässähän olen muokannut uuden VARJOPENKIN!. 

Liian suureksi kasvaneet KUUNLILJAT ovat maan päällä odottamassa uuteen paikkaan istuttamista, 

kunhan saan ne ensin jaettua. Olen ihmetellyt, että mihin oikein joudun noiden kuunliljojen kanssa, 

kun ne kasvavat ja leviävät suurille alueille. Siihen varmaan sopii myös puolivarjossa viihtyviä 

pensaita, ja köynnöksiäkin voisin istuttaa, mutta en enää istuta mihinkään tätä elämänlankaa, joka 

meinaa tukahduttaa kaikki kasvullaan ja kietoutumalla tiukasti toisten kasvien varteen. Ainahan se 

on mukava suunnitella uusia kukkapenkkejä, mutta kuka se hoitaisi niitä entisiä! 



OLEN KURITTANUT myös korkeiden perennojen penkkiä. KULTAPALLON olin jo aiemmin rajannut, 

mutta sepä olikin tullut rajauksien yli ja levittäytynyt ylt’ympäriinsä. KOMPASSIKUKKA, suuri 

vahvavartinen keltainen kaunotar, joka aina kääntää ”kasvonsa” aurinkoon, oli pikkuhiljaa 

hivuttautunut käytävän reunaa kohti, joten tuulen jälkeen se röhnötti käytävän päällä. Kaivoin osan 

pois ja ajattelin, että toisten kasvien suoja estää sitä kaatuilemasta. 

DOORIANVILLAKKO, vai liekö JAAKONVILLAKKO on pienikukkainen perhos- ja hyönteismagneetti. On 

ilo katsella, kun kova kuhina käy sen kukissa. Se on päättänyt, että koko iso penkki on sen kasvutilaa. 

Sitäkin kaivoin puolet pois, joten se ei täytä toiselta puolen käytävää. Nämä VILLAKOT ovat 

silmälläpidettäviä, sillä ne ovat alkaneet levitä joillakin alueilla niityille ja metsän reunamille. Olen 

suunnitellut, että ensi kesänä laitan näille yli 2,5 metrisille kasveille kunnon aitauksen ja jos ne 

kasvavat yli sen, armottomasti kaivan kaikki pois. Samalla varmistan, että ne pysyvät pystyssä, vaikka 

olisi millainen myräkkä. 

SISÄKUKAT ovat alkaneet saada tarhurin huomiota enemmän, sillä nekin pääsivät sisälle. Kasvihuone 

on oiva paikka kesäaikana sisäkukkien kasvatukseen. Ne hoituvat melkein itsestään, kun muita 

kasveja hoitaa. 

KEIKARINKUKKA eli GARDENIA on tämän tarhurin intohimon kohde. Olen kasvattanut sitä useaan 

otteeseen näiden vuosikymmenten aikana hyvällä ja huonolla menestyksellä. Tämänkertainen yksilö 

on ostettu alennusmyynnistä vuosi sitten kesällä. Talvi meni hyvin kasvilampun alla. Alusastiassa on 

rahkasammalta, jonka pidän aina kosteana ja sumuttelen melkein päivittäin. Sammal auttaa 

kosteuden säilymisessä ja pitää kasvualustan happamena. Nuppuja se tekee harvakseltaan ja menee 

lähes vuosi, ennen kuin se aukaisee kukkansa. Ja silloin sen kyllä huomaa, sillä tuoksu on voimakas. 

RUELLIA, tuo tummalehtinen kaunotar, olla möllötti kasvihuoneessa kärsien välillä liiasta auringosta 

ja kuivuudesta sekä märkyydestä. Päästyään sisälle kasvilapun alle ja ehkä vähän tarkempaan 

hoitoon, rupesi se kukkimaan. Tumman aniliininpunaisia torvimaisia kukkia on yli kolmekymmentä. 

Vaikka olen kasvattanut sitä vuosikymmeniä, niin yhtä mahtavasti se ei ole kukkinut milloinkaan. 

Sato on korjattu ja voi kiitollisena todeta, että hyvä kesä kaikin puolin sekä puutarhan antimista että 

metsänsadosta. 

Perinteinen ”SYYS-SHOW” on alkanut, kun olen haravoinut ja ajanut pois puiden lehtiä. Nyt tosin ne 

ovat kevyitä siirrellä, kun ovat kuivan käppyräisiä. 

AJATUKSET OVAT SYKSYSSÄ, mutta Mikon päivästä (29.9.) ennustetaan monenlaisia asioita, tai siitä 

voi miettiä myös ajan kulua. ”KUUSI VIIKKOA MIKOSTA MARTTIIN (11.11.), KUUSI VIIKKOA MARTISTA 

JOULUUN!” Näin laskien aika kuluu joutuisasti ja voi alkaa viritellä kynttilöitä ja ulkovaloja tuomaan 

iloa ja lämpöä pimeneviin päiviin ja iltoihin. 


