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”JOS EI KYLMÄ KYNTTELINÄ (2.2.) EIKÄ PAUKU PAAVALINA (25.1.) EI OO KELPOA KESEÄ!” Ei 
paukkunut Paavalina, sillä oli lumeton maa ja useita lämpöasteita ja kyn elinä satoi ve ä! Joten 
ihme elemistä rii ää sääilmiöistä tänä talvena. Lämpöennätyksiäkin on lähennelty ja lume omuus
on ihmety änyt. Kummalliselta tuntui, kun lenkillä käydessä envarsissa viherteli erilaiset heinät ja
VUOHENPUTKI.

Nyt se si en tapahtui, mitä tämä tarhuri on aina joskus odotellut, e ä JOULURUUSU KUKKI 
ULKONA KUKKAPENKISSÄ. Joskus aiemmin lämpimän syksyn ja alkutalven aikana lyhyisiin varsiin 
tuli nuppuja, mu a koskaan aiemmin ei ole eh nyt kukkia ennen huh kuuta. Puolessa välissä 
tammikuuta tarkastelin vanhimpia jouluruusuja ja näin vain tulevia nuppuja, mu a vähän 
valoisammassa paikassa oli jo kolme kukkaa auki ja myöhemmin avautui lisää! Erikoiseksi tämän 
asian tekee se, e ä tämän tarhurin kukkapenkit ovat yleensä roudassa ja kosteu akin tahtoo olla 
liikaa, mu a nyt onnistui kukinta!

Sain joulutervehdykseksi kaksi AMARYLLISTÄ. Ne kasvoivat hitaanpuoleises , vaikka olivat 
kasvivalon alla. Ne rupesivat kukkimaan vasta tammikuun alkupuolella. Molempiin tuli kaksi vanaa 
ja vanoissa oli 4-5 kukkaa. Kun ensimmäisessä vanassa oli melkein kaikki kukat auki, niin se mätäni 
ja tai ui juuri kukkatertun alta. Laitoin kukat matalaan lasimaljaan kellumaan ja kes väthän ne 
siinä aikansa. Toisille vanoille kävi niin, e ä kun kukka oli juuri aukeamassa tai auennut, putosivat 
ne yksi kerrallaan pois!

Kyllä ihmety , sillä koskaan ennen en ole moista kokenut. He  rupesin mie mään, e ä minkä 
virheen olen tehnyt. Luin jostakin lehdestä, e ä amarylliksiä ei pitäisi kastella ollenkaan, tai 
erityisen vähän, jo ei se kasvaisi pitkää var a. En todellakaan kastellut niitä ja niistä tuli 
tanakkavar sia hyvin pystyssä pysyviä, mu a pudo ko se kukat si en sen olema oman kastelun 
takia? Mene ja edä, arvaama omia ovat kasvien kasvamiset!

Vanhat amaryllikset ovat myös alkaneet kukkia. Valkovihertävät pienehköt kukat omaava, nyt 
vuoden vanha kukka, kukki pitkän yhden varren päästä. Kuusi kukkaa, jotka olivat siroja ja 
liljamaisia, mu a eivät pitkään kestäneet. Punainen yksivanainen teki neljä kukkaa ja valkea 
kaksivanainen availee vasta nuppujaan. Pidän niitä kesän ulkona leh kompos in hauda una ja 
hevosenlannalla teräste ynä. Osa kasva aa sipulia suuremmaksi ja osalla se pienenee. Leh ä 
pitäisi saada kasvamaan ensi syksyyn as  ainakin kahdeksan, niin ehkä si en tulisi kaksi 
kukkavanaa. Sanotaan, e ä neljän lehden jälkeen tulee kukka-aihio. Vaikea on niidenkin 
kasvurytmiä ymmärtää ja toteu aa.

Kaikkea tämä leuto ilma saakaan aikaan. Pannuhuoneen varastossa viileässä talveh vat 
RUOSTEKUKAT, niin kuin ennenkin. Nyt tosin vähän viileämmässä kuin aikaisemmin. Aika 
pimeääkin siellä nurkassa oli, missä ruukut ovat. Kun menin varastoon, niin ihme elin mitä vaaleita
”lankoja” siellä nurkassa on. Nehän olivat 70 sen siä ruostekukan leh ä. Vaaleita sen takia, kun ei 
ole valoa! Isompi ruukku on täynnä näitä vaaleita leh ä, mu a pienemmässä ei näy 
elonmerkkkiäkään. Kuinkahan nyt käy kukkimisen, jos se jostain syystä kuole aa ne lehdet pois, 
kun on näin aikaista enkä saa niitä mihinkään valoon. Pitää yri ää kasva aa sitä edelleen ja tuoda 
maaliskuun puolella johonkin valoisampaan. Jospa se si en kukkisi aikaisemmin, kun tavallises  on
aloi anut kukinnan elokuun lopulla.



Kellarissa pimeässä ja kosteassa on elämän voimaa, joka purkissa. Taas lankesin syksyn myöhällä 
ostamaan 2 eurolla 25 kpl tulppaaneja ja eurolla erilaisia laukkoja. Koska maa oli roudassa, niin 
istu n ne isoihin ruukkuihin ja nyt ne jo si en pilkistävät mullan alta jokainen. En ole varma 
onnistuuko kukinta, mu a tuon ne si en kuis in, jos nuppuja näkyy. Tarkoitus oli saada ne jotenkin
menemään kevääseen ilman kuivumista ja si en istu aa ne ulos kukkapenkkiin. Jos ne eh vät 
kukkia sisällä, niin on pakko kuiva aa ne si en ja vasta syksyllä istu aa ulos, e ä ne alkaisivat elää 
oikeassa rytmissä.

Viime kesän ULKOMURATIT ovat täydessä voinnissa siellä pimeässä kellarissa, aivan kuin ne eivät 
valoa tarvitsisikaan elääkseen. Uu a kasvuakin on tullut, vaikka vähän heiveröistähän tuo on. Pitää 
mal aa mielensä ja tuoda ne kuis in maaliskuun puolella.

SILKKIMESIHEINÄ talveh i toista vuo a. Kasvaa nyt uu a pehkoa kummas  siellä pimeässä. Täytyy 
keväällä jakaa sitä useampaan osaan, sillä se kasvaa ison ruukun reunojen yli isoina pehkoina. 
Istutan ainakin yhden osan kukkapenkkiin ja katson miten sille käy seuraavana talvena. Olen 
huomannut, e ä se on niin voimakaskasvuinen, e ä sitä ei voi lai aa samaan ruukkuun muiden 
kesäkukkien kansa. Se on valkovihreäraitainen pehmeä pehko, eikä ole minulla ainakaan kukkinut.

Menin hakemaan pannuhuoneen varastosta siemenkoria. Siis koria, jossa oli viimevuo sia kukkien 
ja kasvien siemeniä. Ei sitä ollut missään, vaikka siellä oli kaikki muut kasvihuoneesta tuodut 
tavarat. Ihme elin ja etsin; ei mitään havaintoa. Menin kasvihuoneeseen (kylmään) ja kas 
kummaa, siellä se kori oli, tammikuun lopulla eikä missään varastossa. Pussit olivat kastuneet ja 
varmaan saaneet kuukausien aikana kylmäkäsi elyäkin, vaikka eivät olisi sitä tarvinneetkaan. Saas 
nähdä, kuinka mummon käy, itääkö mikään vanha siemenpussi vai rupeavatko ne itämään pussissa,
kun toin ne sisälle. Aika näy ää, mu a vielä en aio siemeniä maahan lai aa, vaikka kuinka aurinko 
paistaisi! Maaliskuun alkupuolelle pitää mal aa odo aa ja si en kylvää tomaa t.

Tarhurin talve amiset eivät aina tahdo onnistua. Aina sitä syksyllä aja elee, e ä onpa mukava 
kokeilla jospa tuokin onnistuisi talven yli. Jos joku sanoisi tarhurille, e ä ei onnistu, niin ehkä sitä 
turhaa työtä olisi vähemmän. AHKERALIISA kasvoi syksyllä vielä hyvin, mu a si en joulun aikoihin 
se vain kuoli, vaikka oli valossa ja viileässä. Toinen JÄTTIBEGONEISTA kuoli aivan yllä äen, vaikka oli
edellisenä talvena mennyt hyvin. Puumaiset KESÄKOISOT ovat vielä hengissä, mu a ovat ”kalpeina 
hiljaa”, e ä elääkö vai kuolla…

MALJAKÖYNNÖKSIÄ tämä tarhuri on yri änyt mones  viedä talven yli, mu a kukkaan saa aminen 
on tosi vaikeaa. Nyt niitä on kaksi. Olen leikannut pitkät piiskataimet lyhyemmiksi ja lehdet ovat 
pudonneet pois. Näy ää kuin siinä olisi pieniä silmunalkuja oksahangoissa, mu a kun ei ymmärrä, 
e ä miten niitä pitää kastella. Aika näy ää tuleeko niistä kompos ntäyte ä vai kesänkukkijoita.

Voi se talvi olla vielä edessä, mu a aurinko pilkistää yhä useammin ja luo toivoa uudesta keväästä 
ja uusista mahdollisuuksista puutarhanhoidossa. RAPISTELLAAN SIEMENPUSSEJA JA ODOTELLAAN 
KYLVÖJEN ALKAMISTA! 


