
 

 

Liisa-tarhurin tammikuun tarinoita 

Takana on talvinen tammikuu! Talvista ja kaunista maisemaa on riittänyt ihailtavaksi. Valkea 
lumi valaisee ympäristön niin, ettei huomaakaan, miten pimeää voi olla. Jos muistaa viime 
vuoden lumettoman tammikuun, niin kyllä oli ankeaa. Kahden pimeän välissä oli vain 
harmaata. 
 
Nyt olemme nauttineet talven tuomista kauniista maisemista ja näkymistä. Erityisesti olen 
ihastellut puiden moninaista kauneutta. On ollut kuuraa, jäätyneitä vesihelmiä, tuiskun 
tuomaa lunta, mutta ehkä kaunein ja erikoisin näky oli yhtenä iltana, kun ulkona oli 
lumipallopuita! Pieniä lumipalloja oli muodostunut oksien haaroihin ja latvuksiin. Kun niitä 
oli kymmeniä tai satoja, niin näky oli tosi hauska. Puun muodot pääsevät näkyviin, kun oksat 
ovat eri tavalla “kuorrutetut”. Se tavanomainen pihapuukin näyttää luonnon omalta 
taideteoksesta. 
 
Tarhuri teki syksyllä kokeellisia säilöntämenetelmiä. Tomaattia tuli runsaasti, mutta tämä 
emäntä ei pystynytkään syyskesästä syömään niitä, kun suu kipeytyi niiden happamuudesta. 
Sitä ihmetellessä oli huoli mihin laitan kypsyneen sadon. Päätin viipaloida tomaatit ja laittaa 
ne pakastepussiin ja pussinsuu tiukasti kiinni. Siellä pakastimessa ne tulivat möykyksi, eikä 
viipaleita voinut erotella. Niinpä laitoin koko möykyn keittoon, kastikkeeseen tai 
laatikkoruokaan. Yllätyin, miten paljon niihin muodostui nestettä, joten joskus valutin osan 
nesteestä pois. Totesin, että kypsytetty tomaatti ei ärsytä niin kovasti tarhurin suuta! 
 
Kokeilin myös uudella tavalla kesäkurpitsaa! Tarhurin omat kesäkurpitsat kuolivat johonkin 
tautiin ja keskikesällä, mutta ystäviltä tuli joskus oikein kunnon pötkylöitä. En oikein ehtinyt 
paneutua ensimmäiseen kurpitsaan kunnolla touhun keskellä, joten jotakin nopeaa piti 
tehdä. Kuorin kesäkurpitsan ja otin siemenet pois ja surautin sen raastimella raasteeksi. 
Laitoin annospusseihin ja pakastin. Onpa helppoa, sen kun ottaa raastepussin pakastimesta 
ja laittaa keittoon tai piirakantäytteen lisukkeeksi. 
 
Kokeilu jatkui sosekeiton merkeissä. Keitto oli mahdottoman hyvää, mutta väri ei ollut 
mieltä ylentävä, vaan se oli likaisen harmaanvihreää. Tavanomaisen perunan, sipulin ja 
porkkanan lisäksi laitoin tomaattimössöä, kesäkurpitsaraastetta ja ryöpättyä 
lehtikaalisilppua (tomaatti ja lehtikaali antoivat sen ruman värin). Kun kasvikset olivat 
kypsiä, soseutin ne, lisäsin sulatejuustoa, ruokakermaa ja sitruunapippuria. Jopa tuli hyvää! 
Värillä ei ole väliä, kunhan on maukasta! En todellakaan olisi uskonut, miten täyteläistä ja 
herkullista siitä keitosta tuli. Jätin sen aika sakeaksi, ehkä siitä se täyteläisyys tuli! 
 
Tarhurin pihalla pidetään juhlia! Ainakin kun katsoo melkein kovaksi tallottua lunta, jossa on 
monen kokoista tassunjälkeä. Harmi, että se kokoontumispaikka on juuri talon kulmalla, 
jolloin ei pysty vakoilemaan mistään ikkunasta. Olen nyt kyllä huomannut syyllisiä 
linnunruokintapaikalla, joten nähty on! Ihmettelen, mitä jänikset tekevät siinä hangella, 
missä ei ole mitään syötävää. Ymmärrän, jos ne viihtyvät ruokintapaikalla siemeniä 
syömässä. Tavallisesti jänisten polut risteilevät puutarhassa, mutta nyt tämä 
kokoontumispaikka ihmetyttää! Mukavaahan se on, kun on elämää puutarhassa, mutta 
siellä voi tapahtua jotain arvaamatonta, kun talttahampaista on kyse! 
 
Tarhuri on tehnyt ajatustyötä! Pakko on tehdä joku järki tähän kasvien kanssa touhuiluun. 
Ruukkuja on joka paikassa ja erityisesti olen miettinyt kesäruukkuja, jotka teettävät kaikkein 
eniten työtä. Ne on tarhurin pistettävä järjestykseen. Tässä vaiheessa sitä kuvittelee, että 
nämä ajatukset toimivat vielä kesälläkin, mutta kun aika kuluu, niin ruukkuja siunaantuu, 
kuin salaa, milloin mihinkin. 



 
Olen miettinyt, että ovatko nämä “pahat ajatukset” menneet jo niin pitkälle, että sisällä 
olevat ruukut alkavat voida huonosti. Komposti on kutsunut seitsemästä paprikasta jo viisi. 
Sain viime keväänä erilaisia paprikoita, enkä hennonnut laittaa niitä kompostiin. Ne 
kasvoivat kesän, mutta järkevänä tyyppinä olisin laittanut ne kompostiin jo syksyllä. Eikös 
mitä, sisälle ne piti rahdata ja tekiväthän ne paprikoita vielä marraskuussakin. Olen aivan 
iloinen, jos nämä kaksi paprikaa jatkavat kasvua, niin ne voivat kukkia jo maaliskuun lopulla, 
joten satoakin saa aikaisemmin. Tarhurille hyvä opetus: Älä yritä talvettaa kasveja, jotka 
eivät onnistu kuitenkaan. 
 
Mutta ne sisäkukat, jotka ovat tarhurin silmäteriä, voivat niin huonosti, ettei moista ole 
ennen nähty. Juorut amppelissa ovat olleet aina hyvinvoivia myös pimeimpään aikaan, sillä 
ne ovat kulmaikkunan pohjoispuolella. Niillä amppeleilla on tärkeä merkitys muutenkin, sillä 
ne estävät lintuja lentämästä ikkunalasiin. 
 
Purppurajuoru on ainoa, joka näyttää juorulta, mutta muut ovat muutaman huonosti voivan 
oksan turvin eläviä. Pitää yrittää ottaa niistä pistokkaita oksan kärjistä, kun alkaa seuraava 
alkukuu. Jospa niistä kasvaisi sitten vielä kunnon juoruja. 
 
Sisälle kannetut kesäkukat voivat erittäin huonosti, vaikka ovat viileässä huoneessa 
kasvivalon alla! Siis turhaa työtä. Ahkeraliisoista yksi toisensa perästä nääntyy ja häviää. 
Luulin, että jos saisin emokasvin säilymään, niin sitä olisi helppo lisätä kevätpistokkaista. 
 
Puumaiset huonemalva ja vaahtera-aulio näyttävät kuolevan pystyyn, vaikka ovat 
samaisessa paikassa. Se myrtti, joka putosi kuukausi sitten lattialle ja jonka ruukku halkesi, 
on kuivunut, vaikka saviruukku on sammaleessa alusastiassa. 
 
Maljaköynnökset (2), jotka sain eräältä ystävältä, kun hän oli laittanut ne kompostiin, ovat 
olleet valoisalla autotallin ikkunalla. Tällä kertaa leikkasin ne puutuneen varren yläpuolelta, 
kun ne olivat niin risuisia. Ei näy elonmerkkiä, vaikka olen niitä aina silloin tällöin kastellut. 
En nyt ihan heti heitä niitä pois, vaan katson kuukauden. Tiedän kokemuksesta, että 
talvehtineita maljaköynnöksiä on vaikea saada kukkimaan. 
 
Joulukukat ovat tuottaneet iloa. Neljä amaryllistä on kukkinut marraskuusta lähtien ja yksi 
teki kolme vartta, jossa oli 4-6 kukkaa. Yksi amaryllis availee vielä viimeistä kukkavarttaan. 
Sain kukkakorin, jossa oli vihreä komea sypressi, josta tykkään kovasti. Kastelin sitä 
säännöllisesti ja suihkuttelin, jotta se ikivihreä säilyisi. Eräänä aamuna se harotti joka 
suuntaan ja oli kuivanut pystyyn. Vielä siinä korissa muut kukat voivat aika hyvin, mutta 
sypressiä ei mikään pelasta. 
 
Kuukausi on ollut pitkä niin henkisesti kuin almanakasta katsoen. Kun ei tiedä mitä voi tehdä 
tai mihin mennä, niin joskus tuntuu raskaalta. Valoisuus lisääntyy joka päivä ja se virkistää 
mieltä ja antaa uusia ajatuksia kevääseen. Siihen uskotaan. 


