
LIISA-TARHURIN HEINÄKUUN TARINOITA

”On heinäkuussa ilmoja piellyt!” Ei muista tämä tarhuri, että olisi ollut näin monitahoinen heinäkuu
kuin nyt oli. Ensimmäisenä päivänä tarhuri lähti hellevaatteissa ja sandaaleissa kaupungille. Ensin 
minut yllätti kova ukkonen ja myöhemmin pidin puoli tuntia sadetta erään tutun tuulikaapissa, 
sateesta märkänä. Kun lähdin autolle, niin jopa oli liukasta ja kylmää, sillä maassa oli 5 cm 
paksuudelta sormenpään kokoisia rakeita. Pelkäsin pahinta, että mitä kotona on tapahtunut 
kasveille, mutta onneksi raekuuro oli kaupungissa, eikä ylettynyt tarhurin tiluksille. Sade oli 
rikkonut joitakin kasveja, mutta esim. kuunliljojen lehdet olivat ehjiä eivätkä riekaleina, kuten 
kaupungissa olevien tuttujen pihalla.

KUN SADETTA JA PILVISIÄ PÄIVIÄ oli reilun viikon, niin johan piti pistää lapio heilumaan. Eräs 
perennapenkki oli kasvanut umpeen ja se olisi pitänyt kaivaa ylös jo keväällä, mutta helle esti sen 
silloin. Nyt sitten istuttelin kasveja uusiin paikkoihin ja otin karkulaiset pois, niin johan selkeni 
penkki. Pitihän niitä istutuksia kastella, mutta hyvin ne lähtivät kasvuun kun saivat lisää tilaa.

HEINÄKUUHUN MAHTUI MYÖS HELLETTÄ, joka koetteli tarhuria ja kasveja. Lämmin tuuli lisäsi 
kasvien haihduttamista ja tuntui, että mikään kastelu ei auta. Ruukussa multa oli kosteaa, mutta 
kasvit lurpattivat! Täytyy uskoa, että ei pelkkä juurelle kastelu auta, sillä kasvi ottaa myös lehdillä 
kosteutta. SIIS ILMANKOSTEUSKIN ON TÄRKEÄÄ KASVIEN HYVINVOINNILLE!

LOPPUPUOLELLA KUUTA oli hellettä muutama päivä ja sitten kylmeni! Yöllä oli muutama aste 
lämmintä ja pohjoinen ilmavirtaus lisäsi sään kylmyyttä. Iltalenkillä tuli mieleen, että hanskatkin 
olisi ollut hyvä ottaa käteen – HEINÄKUUSSA. Joskus on vitsailtu, että ”SUOMEN KESÄ ON LYHYT JA 
VÄHÄLUMINEN”, niin nyt se taitaa pitää paikkansa.

KASVUN VOIMA on joillakin kasveilla aivan valtava. Ihmettelen, mihin mahdun kaikkien 
KUUNLILJOJEN kanssa, jos ne jatkavat kasvua näin voimakkaasti. Viime syksynä sain kaivamisapua 
SINIKUUNLILJOJEN pois kaivamiseen, vaan nyt ne uudelleenistutetut pienet alut ovat kohta neliön 
kokoinen puska. Juurakko on aivan kohtuullinen, mutta lehdet varsineen levittäytyvät joka puolelle.
Niitä ei edes kylmyys haittaa. Tuntuu, että ne oikein virkistyvät, kun ilma viilenee ja kasvavat 
vauhdilla.

SYREENIT roikottavat pitkiä oksia, vaikka melkein puolet oksista sahattiin pois. Koska kukkia oli niin 
paljon, ne nuokkuivat niiden painosta, eivätkä ole nousseet pystyyn, vaikka olen yrittänyt niitä 
tukea. Niistä on tullut NUOKKUSYREENEJÄ, vaikka ne eivät niitä oikeasti olekaan. Täytyy varmaan 
sahata loputkin vanhat pitkät oksat pois ja jäädä odottelemaan uusien versojen kukkia.

VANHA PIHAJASMIKE on kasvanut valtavaksi ja kukkia oli ennätysmäärä. Enpä melkein 
neljäkymmentä vuotta sitten tiennyt, että istuttamani pensas on tulevan altaan yläpuolella! Nyt 
terälehdet ovat tippuneet niin, että maa on valkeanaan ja jatkuvasti joudun ”pyydystämään” 
haavilla terälehtiä pois altaan pinnalta. Jos ne jäävät sinne, niin lisäravinteet samentavat vettä 
entisestään. Oma hommansa on lehdissä, jotka ovat kasvaneet isoiksi ja odottavat syksyä. Taidan 
tehdä saman homman kuin muutama vuosi sitten, että sahaan ne isot vanhat oksat lehtineen pois 
ja taas pensas uudistuu ja jaksaa kukkia isoin kukin.

KAIKENKARVAISET YSTÄVÄT OVAT OLLEET AHKERIA! Mökillä SAMETTIKUKAT olivat kasvaneet yli 60 
senttiä korkeiksi, joten tuin ne jokaisen omalla kepillä, sillä paikka on tuulinen. Muutamia kukkia oli
jo auki, joten odotettavissa oli hyvä kukinta. Kun porukat menivät käymään mökillä, niin pitkässä 



laatikossa (n. 4 m) oli jäljellä hyvin tuetut varret, mutta lehdet ja kukat olivat menneet parempiin 
suihin. Vanhassa tynnyrin puolikkaassa oli kaikki kukat tallella, mutta rannassa oleva vanha iso 
pata, oli menettänyt kaikki nuput ja kukat! PAH! Epäilen RUSAKOITA, sillä hirvet olisivat syöneet 
varret tukikeppeineen. Ehkä ristihuulet ovat kuulleet ihmisten touhuista, että kukkiakin voi syödä ja
nauttineet kukka-astioiden istutukset jälkiruokana.

VALKOVIINIMARJAT kypsyivät ja esittelin vieraille kuinka ne ovat maukkaita syödä sellaisenaan, kun 
eivät ole väkeviä ja eivät kelpaa linnuille. Vieraiden lähdettyä menin vielä maistelemaan niitä ja 
varmaan säikähdettiin paikalle lennähtäneen MUSTARASTAAN kanssa toisiamme yhtä kovasti. 
Jotenkin näin linnun aikeista, että nyt se on keksinyt, että marjat eivät olekaan raakoja, vaan kypsiä 
ja herkullisia. Kun seuraavana aamuna menin katsomaan, niin kaikki marjat oli syöty!

ÖTÖKKÄHOTELLISSA on toimintaa! Entiset ”asukkaat”, jotka olivat tilkinneet itsensä puihin 
porattuihin reikiin tai muihin koloihin, olivat avanneet kolonsa ja lähteneet kesää viettämään ja 
jatkamaan elämää vapaudessa. Uusia reikiä on täytetty eri hyönteishotelleissa erilaisilla 
menetelmillä. Toiset reiät on tilkitty aivan kuin vahalla ja toisiin reikiin on kerätty puunpurua ja 
liimattu se reiän tukkeeksi. Aika mielenkiintoista on seurailla erilaisten lentävien ötököiden 
touhuja.

TAITAA OLLA ELÄMÄN KIERTOKULKUA PARHAIMMILLAAN, totesin, kun katselin HARMAASIEPON 
touhuja. Yksi hyönteishotelli on vesitynnyreiden yläpuolella ja siinä näyttää olevan vilskettä 
monenlaista. Harmaasieppo istui ja seuraili räystäältä mitä alapuolella tapahtui. Kun lentävä ötökkä
tuli näkyviin, se sieppasi sen ja vei pesään poikasille. Sitten se tuli takaisin päivystämään räystäälle. 
Se kyllä pitää paikkansa, että kun on puutarhassa ötököitä, niin kyllä siellä on lintujakin. 
Mielenkiintoista on seurailla kuinka luomakunta toimii!

VIIME KESÄNÄ annoin ALASKANKLEITONIAN siementää niin paljon kuin se vaan halusi. Ja se kyllä 
kasvoi. Siellä missä on pensasistutuksia, se kukki hienosti näihin päiviin asti. Erityisesti se oli 
ihastunut kevätatsaleoihin. Kun atsaleat olivat kukkineet, alkoivat kleitoniat kukkia niiden juurella 
ja kasvoivat aina vain korkeutta, koska saivat tukea atsaleoista. Parhaimmillaan ne olivat 70-
senttisiä vaaleanpuna- tai valkokukkaisia ihastuttavia kasveja. Vaikka ne kukkivat yhä, rupesin 
kitkemään niitä, sillä joka paikka oli täynnä niitä ja näytti yhdeltä pehkolta, eikä yksikään päässyt 
oikeuksiinsa kasvaessaan. Saalis oli puolitoista kottikärrillistä. En olisi uskonut millaisia 
varsivyyhtejä oli puskassa ja vapailla paikoilla. Nyt laitoin ne jätesäkkiin mätänemään, etteivät 
pääse siementämään kompostiin. Keräsin pari ämpärillistä tämän kesän siementaimia pahan 
päivän varalle ja ainahan joku haluaa uusia kasveja – joskus riesakseenkin. Kleitonia on 
kaksivuotinen ja lähtee helposti maasta kun nykäisee, joten on helppo hävittää. Mutta aina 
jossakin luuraa siementaimi ja kohta se kukkii taas kauniisti!

NYT ON AIKA NAUTTIA PUUTARHAN KUKKALOISTOSTA, TUOKSUISTA JA LÄMPIMISTÄ HÄMÄRISTÄ 
ILLOISTA!


