
 

 

Liisa-tarhurin marraskuun tarinoita 
 
Pimeää aamusta ja pimeää illasta. Sitä ne ovat, nämä marraskuun loppupuolen päivät. 
Kaamosta eletään ja sitä pahentaa lumeton maa ja aina silloin tällöin tihkuttava vesisade. 
Eilen oli ensimmäinen adventti, ja se on ensimmäinen askel joulunodotukseen. Vaikea on 
uskoa, että neljän viikon jälkeen joulu on ohi ja onneksi päivä jo alkaa pidetä. Olemmehan 
me suomalaiset tottuneet monenlaisiin ja joskus arvaamattomiinkin keleihin, mutta jotenkin 
tämä lumeton aika koettelee aika kovasti. Sään muuttuminen näkyy ehkä selvemmin näin 
syksyllä, kun maa ei marru, siis jäädy, marraskuussa, kuten pitäisi, eikä jäät tule järviin. 
 
Tarhurin lapsuudessa luisteltiin jo marraskuussa ”kierillä” eli lumettomilla järven jäillä. Nyt 
on pari talvea mennyt, ettei tarhuri ole käynyt koko talvena jäällä, kun aina oli vettä ja viime 
talvena oli aika heikkoja jäät. Kuun lopulla oli mukava yllätys, kun olikin satanut pari senttiä 
pakkaslunta. Kuinka se valaisikaan maisemaa! Se riittäisi, sillä eipä tarhuri välitä noista 
lumitöistä niin kovasti, että toivoisi paljon lunta yhdellä kertaa, kuten toissa talvena oli.  
 
Onhan se ennätys sekin, kun löysin koirasta marraskuun puolessavälissä punkin! Entinen 
ennätys oli lokakuun puolessavälissä. Kun ensimmäiset punkit tarttuvat jo huhtikuussa, niin 
kahdeksan kuukautta on jo punkki vaaraa. Jos talvet vielä lämpenevät, niin kohta ne 
tarttuvat ympärivuoden koiriin, muihin eläimiin ja tarhuriinkin. Lämpeneminen saa aikaan 
myös sen, että monet taudit ja ötökät selviävät talvesta ja lisääntyvät entisestään. Se on 
tulevaisuuden riesa, jonka seurauksia ei kukaan vielä tiedä. 
 
Ennen aina luotettiin siihen, että kun talvella on kunnon pakkanen, niin ötökät jotka ovat 
rantautuneet tänne, eivät kestä pakkasta ja niistä ei ole mitään haittaa tai kasvitaudit eivät 
talvehdi ja tarhureiden kasvit saavat kasvaa rauhassa. Jos olosuhteet alkavat olla sellaisia 
kuin Keski-Euroopan maissa, niin silloin siitä sieltä tuottavat kasvit voivat levittää 
monenlaisia tauteja, kun talvi ei pakkasineen ”desinfioi” kasveja. Mutta voi vain toivoa 
parasta ja ajatella, että kasvitkin kehittelevät omia vastatoimia tauteja ja ötököitä vastaan. 
Tarhuri voi omalla toiminnallaan pitää puutarhaa monimuotoisena ja elinvoimaisena ja 
auttaa ötököitä viihtymään. 
 
Tarhurin lintulaudoilla käy välillä kuhina ja toisena kertana ei näy yhtään siivekästä. Nekin 
taitavat tykätä porukassa olemisesta, kun välillä pyrähtää iso parvi, jossa on monenlaisia 
lintuja. Kun naapurissakin syötetään lintuja, niin ne välillä käyvät maistelemassa, että onko 
naapurilla tarjolla maukkaampia siemeniä. Olen tarkkaillut erästä lintua useamman kerran ja 
totuus on se, että sillä on vain yksi jalka. Hyvin eloisasti se hyppelee ja tarttuu napakasti 
yhdellä jalalla, joten eipä tuo taida haitata. Se osaa yllättävän hyvin pitää tasapainonsa, 
vaikka onkin pieni ja pyöreä. Vahinkoja sattuu joskus linnuillekin, eikä aina henki lähde, 
vaikka jalan menettäisivätkin. 
 
Ajatukset palaavat menneeseen kesään, josta tarhurilla on aivan mukavat muistot. 
Mielikuva on, että aurinkoa oli ja sadetta tuli silloin tällöin, niin sehän on silloin hyvä kesä. 
Aina tulee mieleen perennat, sillä ne taitavat olla tarhurin intohimo, vaikka ne ovat 
vähentyneet ja pensaat sekä pikkupuut lisääntyneet. Perennat ovat kuitenkin kaikkein 
työläimpiä, joten niitä pitää tarkastella myös siitä näkökulmasta. Töitä pitäisi saada 
vähemmäksi, mutta kun on niin mukava löytää jokin perenna, jota ei ole vielä kasvattanut. 
Tosin olen yhä enenevästi kiinnittänyt huomiota lehtien värikkyyteen, muotoon ja 
kauneuteen, sillä ne luovat puutarhaan rauhallisen ilmapiirin. Kukat ovat kauniita, mutta 
kokonaisuus kuitenkin on se, joka koskettaa tätä tarhuria. Kesän parhaimmat perennat 



ovatkin tarhurin mielestä juuri ne, jotka ovat koko kesän kauniita, kasvavat kohtuudella - siis 
eivät leviä liikaa - kukkivat joka kesä, eivätkä tarvitse tukea. 
 
Korkeista perennoista ykköseksi nousee SYYSVUOKKO, tuo vaaleanpunainen kaunotar, joka 
kukkii pitkään ja pysyy ryhdikkäänä koko kesän. Se kasvaa paraatipaikalla suojaisessa, 
valoisassa ja kuivahkossa paikassa. Se on kasvanut jo yli kymmenen vuotta samassa 
paikassa. Kukkineet varret pitää leikata vasta keväällä, sillä ontot varret voivat paleltua, jos 
niihin menee vettä. Ainoa huono puoli on se, että jonakin vuonna se kasvattaa juurivesoja, 
joita ei tahdo saada ehjänä maasta, kun ne saattavat mennä jopa laattojen alle. Olen 
rajannut alueen, missä se kasvaa ja ulkopuolelle menevät kitken armotta pois. 
 
SYYSKIMIKKI kukki tänä syksynä aikaisin ja tosi runsaasti. Itselläni on luumunpunainen 
lehdiltään ja valkeat pitkät puikelokukat. Tuoksu on mieto ja hienostunut; kaikenlaisten 
ötököiden suosiossa. PÄIVÄNSILMÄ, nimensä veroinen päivänkakkaramainen keltainen 
kaunotar! Pidän siitä kovasti, mutta se on joutunut kokemaan kovia, kun tarhuri siirtää sitä 
kokoajan. Milloin se on liian lähellä jotakin puskaa tai jää toisten isojen kasvien varjoon tai 
kuten viimeksi, jouduin siirtämään sen pois, kun laitoin juuri siihen kohtaan uuden 
lavakauluksen. Se on pystykasvuinen ja kukat ovat isokokoiset ja se ei leviä holtittomasti. 
 
Matalammista perennoista tarhurin suosikkeja ovat erilaiset KURJENPOLVET. Voi sen 
monipuolisempaa, kauniimpaa ja helpompaa olla, kuin erilaiset kurjenpolvet. Sopeutuvat 
monenlaisiin olosuhteisiin; on matalia ja korkeita, yksinkertaisia ja kerrottuja ja värejä löytyy 
jokaiselle jotakin. Pysyy koko kesän kauniin muotoisena ja varsinkin, jos leikkaa kukinnon 
jälkeen, niin muoto on kauniin pyöreä ja ehkä kukkii myös uudestaan. Kaunis syysväri on 
myös hyvä hyvänä plussana; sopivat aurinkoon, puolivarjoon ja jopa varjoon, vaikka kukkivat 
runsaimmin valossa. Täyttävät hyvin tilansa ja estävät rikkaruohojen kasvua, joten hyviä 
puolia on runsaasti. Pitemmälle jalostetut, esim. kerrotut, eivät välttämättä täytä näitä 
kaikkia hyviä puolia. 
 
KESÄESIKKO, tuo keltainen, hyväntuoksuinen, vahvakasvuinen perenna on yksi 
helppohoitoisimpia. Kasvaa puolivarjossa, multavassa maassa ilman suurempaa 
huolehtimista. Lehdet ovat isot ja peittävät hyvin rikkaruohot. Juurakko kasvaa vähitellen, 
mutta ei laajene holtittomasti. illalla yllättää tarhurin ihanalla tuoksulla! 
 
TASKURUOHO, ennen Virginian kolmikukka, on mukava tuttavuus. Kukat ovat kolmilehtiset, 
taivaansiniset, valkoiset tai vaalean lilat. Kukkii useamman viikon, mutta yksi kukka kestää 
vain puoli päivää. Epämääräisesti kasvavat liljamaiset lehdet ovat kauniita koko kesän. 
Joinakin kesinä se lisääntyy siemenistä, mutta taimet ovat helppo siirtää. Kesä, on mukava 
ajatella mennyttä tai tulevaa, mutta nyt on ajatukset suunnattava joulun odottamiseen. 
Pimeyden keskelle loistavat kynttilät ja ulkovalot. Torttujen ja piparien tuoksu täyttää kodin. 
Nyt on aika rauhoittua ja hiljentyä, niin kuin luontokin tekee ja palauttaa ajatukset vanhan 
joululaulun sanoin: ”Taas kaikki kauniit muistot, mun tulee mieleeni”. 
 


