
 

 

Liisa-tarhurin joulukuun tarinoita 

VUODEN ENSIMMÄINEN PÄIVÄ, SIIS TOIVOTAN KAIKILLE VOIMIA JA TOIVORIKASTA VUOTTA 

2021! Taas on vuosi vierähtänyt ja muistot ovat vain jäljellä. Ja millaiset muistot; ne ovat 

poikkeavat, kuten koko vuosi. Ei sitä viime vuoden tammikuun alussa arvannut, miten 

poikkeuksellista ja erikoista vuotta tulemme elämään. Mennyt vuosi jää aikakirjoihin 

poikkeuksellisena, maailmaa ravisuttava vuotena ja yksittäisen ihmisen mieleen on 

saattanut jäädä kalvava muisto yksinäisyydestä, kun omaisia ja ystäviä ei voinut tavata. Joku 

saattaa vielä jännittää, että rohkeneeko kauppaan mennä; saanko tartunnan vai levitänkö 

tautia itse. Ihmiset ovat erilaisia ja jokaisen voimat - niin henkiset kuin keholliset - ovat 

erilaiset, joten koronan tuomia pelkoja ja ahdistuksia käsittelemme eri tavalla. Tärkeää on, 

että voimme puhua tunteista, yksinäisyydestä ja kenties peloista ystävien tai omaisten 

kanssa. Tai jos asiat nousevat liian suuriksi, niin on hyvä ottaa yhteyttä ammattihenkilöihin. 

Koronan tuomat tunteet ovat yhteisiä, joten niiden jakaminen on jaksamisen kannalta 

tärkeää. 

Me Viherpeukalot voimme suunnata ajatukset jo kevääseen, sillä päivä on pidentynyt jo 

useamman kukonaskeleen, joten rientäköön ajatuksemme siemeniin, taimiin ja tulevaan 

kevääseen. TÄYTETÄÄN AJATUKSEMME VIHREILLÄ AJATUKSILLA, niin silloin sinne ei mahdu 

niin paljon tummia arkipäivän ajatuksia. 

Mennyt joulukuu on merkinnyt tälle tarhurille jouluun valmistautumista jo adventista asti. 

Tontut ilmestyivät ikkunoille kynttelikköjen äärelle ja joulu- ja ulkovalosarjoja on joka 

puolella taloa, sisällä ja ulkona. Kun viettää jouluun valmistautumista pitkän kaavan mukaan, 

niin huomaa, että siinä se yllättäen meni vuoden pimein kuukausi. Kun pikkuhiljaa tuli 

leivottua pullaa, torttuja ja pipareita, niin nekin antoivat mukavaa puuhaa ja auttoivat 

kestämään kaamosta. 

Sisäkukat pitävät tarhurin mielen näissä kukkahommissa, vaikkei se toiminta niin virkeää 

olekaan kuin sitten keväällä. Kasteltava on aina silloin tällöin ja kuihtuvia lehtiä nypittävä ja 

aina joku päättää kuolla kesken kaiken, joten polku kompostille on auki. Tapaninpäivän 

iltapuolella ajattelin siistiä kukkapöytää, kun oli nuutuneita lehtiä ja kuivia oksia. Otin 

aluslautasella olevan MYRTIN vauhdikkaasti käteeni siirtääkseni sen toiseen paikkaan. Oksa 

jäi kiinni toiseen ja niin koko ruukku tippui vauhdilla lattialle. Saviruukku tuusannuuskana ja 

mullat monen neliön alalla olohuoneen lattialla. Ei tämä mitään uutta ole, sillä tämä tarhuri 

ei osaa yleensä käsitellä multaa tai vehnäjauhoja niin, etteikö niitä ole ylt’ympäriinsä. Piti 

ruveta siivoamaan ja onneksi oli yksi ruukku sopivasti tyhjentynyt, jotta sain myrtin 

istutettua siihen. Tähän asti se oli voinut hyvin, mutta nyt lehtiä alkoi kuivaa ja sille voi käydä 

lopullisesti huonosti. Vein sen nyt viileään huoneeseen, jossa sen olisi pitänyt olla jo syksystä 

asti ja toivon, että se ei häiriintynyt ilmalennosta eikä liian kuivasta ilmasta. 

Viime vuoden uusi tuttavuus oli VARJOVEHKA, kaunis tummanvihreälehtinen kasvi. Se on 

yllättänyt kahdesti. Ensin syksyllä, kun se tuli sisälle, alkoi kasvaa pitkä hoikka kukkavana, 

johon ilmestyi peräkkäin pieniä vaaleita kukkia. Se päätti olla joulukukka ja kukki jouluna 

uudestaan. 



MINIMANDARIINI kukki syksyllä, kun pääsi sisälle ja toivoin, että se alkaisi tehdä pieniä 

hedelmän alkuja, mutta eipä tehnyt. Kukat ovat puhtaanvalkeat ja tuoksuvat ihanasti. 

Lehdet ovat kiiltäviä ja tummanvihreitä. Kaunis kasvi, vaikka ei tekisikään 

peukalonpäänkokoisia minimandariineja. Nyt se on kasvanut reheväksi ja on kaikin puolin 

hyvännäköinen. Koska se on kiiltävälehtinen, niin pitää vahtia koko ajan etteivät villakirvat 

pesi lehtihankoihin. Suihkuttelen sen takia sitä päivittäin, sillä ne kirvat pitävät kuivasta 

ilmasta. 

MARRASKUUN KAKTUKSIA on kolme. Toin pakkasten tultua ne sisälle ja rupesin odottamaan 

runsasta kukintaa. Yhteen tuli viisi kukkaa ja muihin ei yhtään. Ovat rehevän näköisiä ja 

kaikinpuolin hyvinvoipia, mutta eivät kuki. Muutamat tuttavat ovat kehuneet, miten hyvin 

marraskuun kaktukset ovat kukkineet. Eräs ystävä kertoi, ettei ole vuosiin vaihtanut multia, 

ei edes lisännyt, ja olivat kukkia täpötäynnä. TAITAA OLLA TÄMÄN TARHURIN SYY, että ne 

eivät kuki, sillä ne kasvavat aika isossa ruukussa HYVÄSSÄ MULLASSA, joten syy täytyy olla 

niissä. Täytyy ruveta kiusaamaan niitä pienellä ruukulla ja multaakaan ei kannata vaihtaa. 

Aika konstikasta! 

Jouluillan hämärässä koiralenkillä oli mukava kokemus. Pimeässä illassa, hiljaisessa 

peltomaisemassa, aika lähellä tietä, valkohäntäkauriita kolme komeaa yksilöä. Ne seisoivat 

paikallaan ja ihmettelivät meitä kulkijoita, eivätkä sännänneet karkuun. Kun ne eivät 

liikkuneet, niin koira ei huomannut niitä, joten se ohitus meni aivan huomaamatta. Hienon 

näköisiä eläimiä, mutta puutarhan kannalta voivat olla aikamoisia tuholaisia. Tosin 

pihanurkilla en ole nähnyt kuin yhden kauriin viisi vuotta sitten linnunruokintapaikalla. 

Joulun kukat ovat ilahduttaneet tarhuria ja kovasti. Marraskuussa saatu ensimmäinen 

amaryllis alkoi kukkia ennen joulua, joten se juhlisti adventin aikaa. Alkukuusta saatu 

amaryllis kukki juuri joulun aikaan ja kaksi muuta aloittivat kukinnan jouluna ja nyt ovat 

parhaillaan komeassa kukassa. Toinen on oikein mahtava, sillä toisessa vanassa on neljä 

kukkaa auki ja toisessa kuusi ja vielä yksi nuppu. Aika erilaisia ne ovat kukkimistavoiltaan ja 

muutenkin kasvamisessa. Toinen alkaa työntää lehtiä heti ja toinen kukkii lehdettömänä ja 

lehdet tulevat vasta viikkojen päästä. 

Vanhat amaryllikset, jotka kasvoivat lehtikompostissa koko kesän, eivät näytä tuottavan 

vielä ainakaan kukkia. Ne ovat mullassa yhdessä isossa astiassa, joten niitä on helpompi 

käsitellä. Muutamassa on lehtiä alkanut kasvaa, mutta muuten ei elonmerkkiä näy. Viime 

kesänä sipulit eivät kasvaneet kokoa, joten ehkä ne sen tähden eivät rupea kukkimaan. Tai 

sitten ne kukkivat myöhemmin, ehkä maaliskuussa, joka on niiden luontainen kukkimisaika.  

Aiemmin olen seitsemästä amarylliksestä saanut kukkimaan viisi, mutta en joka vuosi. KUN 

KEVÄT LÄHENEE, NIIN HUOLET VÄHENEE, tietää vanha sananparsi. Uskotaan ja luotetaan, 

että kevätaurinko lämmittää ja virkistää mieltä sekä ajaa korona-ajatukset pois. Toivoa tuo 

maailmanlaajuisesti rokotus, joka sekin luo toivoa, että elämä normalisoituu ainakin jollekin 

tasolle. Ennen nuorena sitä lohdutettiin toisia kaikilla mukavilla sanoilla, kuten: ”KYLLÄ SE 

AURINKO VIELÄ RISUKASAANKIN PAISTAA!” Joten siihen luottaen; vihreitä ajatuksia ja uusia 

tuulia! 

 


