
LIISA-TARHURIN MARRASKUUN TARINOITA

”Kun ei pidä Liisa liukkaita, eikä Kaisa kaljamia, niin ei ole hyvä leipävuosi tulevana vuonna.” Kun 
muistelen vuosikymmeniä taaksepäin, niin aina ovat tulleet Liisan liukkaat, vaikka edellisenä yönä. 
Nyt kuitenkin oli toisin, ei lunta eikä jäätä, joten ei myöskään liukasta. Ne taisivat olla jo lokakuun 
puolella, kun piti muutaman päivän pakkasta vesisateen jälkeen. Eipä noita liukkaita kelejä yhtään 
kaipaa, sillä iltalenkit ovat olleet aivan mukavat tehdä lenkkarit jalassa, eikä nastat rouskuen ole 
tarvinnut tallata.

SUOMEN LUONNON nomimuotoisuus näin vuodenaikojen mukaan aina ihmetyttää. Syksyn 
pimeydessä ja harmaudessakin on jotakin kaunista ja taianomaista. Miten räiskyvän punakeltainen 
maisema yht'äkkiä onkin mustavalkea! Tyyni veden pinta heijastelee puiden varjoja ja lumen 
rippeet täplittävät maisemaa; näky on kuin mustavalkoinen valokuva. Varmaan me suomalaiset 
tarvitsemme tätä harmautta ja pimeää, jotta pystymme arvostamaan kevään ja kesän valoisuutta.

LUNTAKIN TULI kuukauden viimeisinä päivinä. Märkää ja painavaa, mutta ihmeen paljon se jo tuo 
valoisuutta  yön maisemaan. Nopeasti on syksy mennyt ja kohta ajatukset kääntyvät ensimmäisten 
auringonsäteiden myötä kevääseen. MARRASKUUN AURINKOKIN on omalla tavallaan erikoinen. 
Yhtenä sunnuntaina oli pieni pakkanen ja aurinko näkyi pitkästä aikaa. Tarhurin piti lähteä oikein 
koiran kanssa lenkille, kun oli niin valoisaa. Maisema oli aika erilainen, kun aurinko paistoi hyvin 
alhaalla metsän rajassa. Häikäisi, ja valaisi luonnon kellertävän harmaana. Samaisena päivänä piti 
vielä haravoida viimeiset puun lehdet, joita tuuli oli pöllytellyt. Maa oli roudassa, mutta lehdet 
eivät olleet jäätyneet kiinni, joten haravoiminen olikin mukavaa ja kevyttä liikuntaa.

KOMPOSTIKIN on alkanut täyttyä! Päätin vakaasti viime syksynä, että en yritä seuraavana syksynä 
yhtään kesäkukkaa talvettaa, kun se ei tahdo onnistua. Eipä tämä tarhuri muista omia lupauksiaan 
ja niin kannoin syksyllä AHKERALIISAT, MILJOONAKELLOT, MUSTASILMÄSUSANNAN JA 
LUMIHIUTALEEN sisälle. Nyt yksi toisensa jälkeen kuivaa ja joutaa kompostiin. Ahkeraliisoja olen 
aiemmin talvettanut hyvällä menestyksellä ja saanut niistä keväällä vielä pistokkaitakin. 
Mustasilmäsusannat vähän harmittaa, sillä sehän periaatteessa toimii meillä sisäkasvina. Olin 
leikannut ne lyhyeksi, sillä ne olivat tarttuneet käynnöstukiin tiukasti. Ensin näytti, että ne lähtevät 
kasvuun, mutta sitten kuivuivat, vaikka niillä oli lisävalokin.

VIIMEISET SISÄLLÄ KYPSYNEET TOMAATITKIN tuli syötyä. Yksi lajike oli todella hitaasti kypsyvä. 
Niistä yksikään ei punastunut kasvihuoneessa ollessaan vaan vaaleiksi jäivät. Pitkäksi venyi 
sisäkypsytyskin. Muuten tomaattisato oli kohtuullinen. Ei ollut ongelmia, mihin samaan aikaan 
kypsyviä tomaatteja laittaisi. Ne kypsyivät pikkuhiljaa ja sitä mukaa menivät parempiin suihin.

Tarhuri puuhasteli kerran varastossa ja huomasi, että seinän viereisessä hyllyssä olevat 
laudankappaleet olivat sekaisin. Laitoin niitä kasaan, kun huomasin, että hyllyn nurkassa oli jokin 
roskakasa! Ajattelin, että hiirenpesäkö se on tarhurin silmien korkeudella, enkä ole sitä 
huomannut. Kun tarkastelin sitä tarkemmin, huomasin, että tarhurin keräämiä sammaleita oli 
laitettu kauniiksi kasaksi ja keskellä oleva pesäkolo oli vuorattu valkeilla koirankarvoilla. Lämmintä 
ja mukavaa! Nyt selvisi, mihin se HARMAASIEPPO meni, kun se pistäytyi ulkorakennuksen katon 
rakosesta sisälle. Olin kyllä katsellut toisen varaston orsia, että missäs se pesä on, mutta enpä 
nähnyt. Kylläpä ne osaavat olla hiljaa, sillä melkein päivittäin kuljen siitä pesän ohi, enkä ole 
huomannut mitään.



TYLSYYTTÄ on pitänyt torjua erilaisilla touhuilla. Yksi mukava puuha on askartelu sammalesta. Toin 
isot kasat sammalta perikunnan mailta ja sieltähän sammalen joukosta löytyi vaikka mitä: 
kransseja, kuusia, asetelmia. Rautalankaverkko sisään ja sammalta ympärille. Tein ne niin vahvoiksi,
että uskon niiden kestävän kevääseen. Sitten vien ne varjoisaan paikkaa, ja toivon, että ne lähtevät 
kasvamaan ja niistä tulisi oikeita sammalpuita. Mukava materiaali tuo sammal; helppo työstää. 
Vaikka jäätyy, niin sulamisen jälkeen yhtä kaunista. Kuivumisen jälkeen virkistyy kun saa vettä! 
Mukavaa puuhaa!

JÄTTIBEGONIAT eli isokokoiset ANNANSILMÄT kukkivat vielä viileässä huoneessa kukkavalon alla. Se
on todella näyttävä ja kiitollinen kesäkukka ja on talvehtinut jo kaksi talvea. Se kukkii koko kesän. 
Tämä on on tumman punaruskea lehdiltään ja kukat ovat vaaleanpunaiset. Viime keväänä 
ihmettelin, kun kevätpistokkaat eivät juurtuneet, vaan mätänivät. Pääasia, että nämä emokasvit 
talvehtisivat, sillä en ole paljon nähnyt niitä myynnissä.

MINIAPPELSIINIT, kirjavalehtinen ja vihreälehtinen, ovat voineet nyt hyvin. Ei ole tullut kilpikirvoja 
eikä muitakaan ötököitä, vaikka ovat olleet olohuoneen ikkunalla. Lehtiäkään eivät ole karistaneet. 
Toivon niiden kukkivan, joten vein ne viileään huoneeseen kasvilampun alle. Olen jostain lukenut, 
että ne tarvitsevat viileän (10 - 15 astetta) talvikautena, jotta ne kukkisivat. Niitä niin mielelläni 
näkisin, sillä ne ovat valkeat pienet tähtimäiset ja tuoksuvat tosi hyvälle. Joskus aiemmin se 
vihreälehtinen on tehnyt peukalonpään kokoisia ”appelsiineja”, jotka nekin ovat viehättäviä.

ENSIMMÄINEN ADVENTTI lähestyy ja se kertoo jo joulun läheisyydestä. On mukava lähteä 
katsomaan Tallinnan joulukatuja , sillä ne ovat varmaan erilaisia kuin paikalliset joulumökit.

Vanhaa perinnettä pidän yllä ja laitan jouluikkunat aina adventiksi. Ulkovaloja olenkin jo laittanut, 
sillä nyt pimeän aikaan niitä valoja tarvitaan. Illalla on mukava tulla koiralenkiltä, kun valoketjuja on
ikkunalla ja portaiden vieressä.

JOULUKUU menee yleensä mukavasti, vaikka ei siivoakaan ”hullun lailla” vaan puuhastelee pientä 
päivä kerrallaan. Kyllä se joulu tulee ilman suuria rasittavia puuhia. Ei tarvitse jokaista kaappia 
siivota jouluksi, jos ei aio viettää joulua komerossa! Ne puuhat voi tehdä jo syksyllä, kun katselee 
talvivaatteita. Paljon luodaan rasittavia mielikuvia, mitä kaikkea pitää tehdä: ostaa, laittaa, ehtiä, 
vaikka ei itse haluaisia toimiakaan. Jokainen voi tehdä juuri omanlaisensa joulun valmisteluineen, 
eikä ajatella miten muut toimivat.

Annetaan aikaa ajatuksille ja hiljaisuudelle tämän kiireen ja tohinan keskellä. Kiire tarttuu ja se itse 
ruokkii itseään! Sitä pitää tietoisesti varoa.

TOIVOTAN OIKEIN RAUHAISAA JOULUNODOTUSTA, jossa on kynttilänvaloa, rauhaisaa oloa, piparin 
tuoksua, ilman juoksua!


