
LIISA-TARHURIN TARINOITA

Onnea ja kaikkea hyvää uudelle vuosikymmenelle! Aika erikoiselta tuntuu kirjoi aa vuosiluku 2020.
Ei oikein tunnu usko avalta, e ä on vierähtänyt 20 vuo a siitä, kun alkoi uusi tuhat. Kovas  
kohis in ja toiset jopa pelkäsivät maailmanloppua tai muuta erikoista. Ei tullut maailmanloppua, 
mu a uusia asioita kyllä tuli. Maapallo ”pienenee” koko ajan, kun eto kulkee nopeas  maasta 
toiseen ja jopa reaaliajassa edetään maapallon toisella puolella tapahtuvia asioita. Ihmisten kiire 
tuntuu lisääntyvän ja ”someaika” täy ää elämän.

Tämän tarhurin rauhaisaa elämää ei paljon hetkauta ajan ilmiöt. Kiire ä ei ole, kun pitää huolen 
siitä mihin aikansa käy ää. Onneksi on mahdollisuus itse valita mihin osallistuu tai mitä harrastaa, 
tai yleensä kuinka aikansa kulu aa. Kun saa olla toimintakykyinen, niin ajankulku on aivan erilaista 
kuin jos joutuisi olemaan sängynpohjalla.

Vuodenvaihde on aivan kuin linteon aikaa; aina tulee katseltua menny ä vuo a ja mie yä mitä 
tulikaan tehtyä. Tai muistuu mieleen myös tekemä ömät työt ja ideat.

Tarhurin näkökulmasta vuosi on ollut hyvä, mitä nyt viime talven lumet meinasivat näänny ää 
tämän emännän kokonaan. Ei sellaisille lumimäärille tahdo mahtaa mitään, vaikka olisi lumilinkokin
apuna. Ajo e oli kuin ränni, jonka laidoilla ei tahtonut lumet pysyä. Ne ovat nyt menneen vuoden 
lumia ja niistäkin on selvi y.

Vähän kaks'jakoises  tämä tarhuri suhtautuu lumeen. Mukavaa olisi, e ä maa olisi valkea; niin 
kaikki olisi valoisampaa, mu a en yhtään himoitse lumitöitä, jos ne ovat sellaisia kuin viime 
talvena. Muutama märkä räntäsade on osoi anut sen, e ä voimat eivät tahdo rii ää. Jospa sitä 
saisi toivoa, e ä vähän kerrallaan sataisi kevy ä pakkaslunta!

Kesä oli hyvä tämän tarhurin mielestä. Ei onneksi ollut pitkiä kuumia jaksoja. Aurinkoa ja sade a 
melko sopivas . Viime kesän sateet olivat aika paikallisia ja edän, e ä jotkut puutarhat kärsivät 
veden puu eesta.

Mielenkiinnolla odotan ensi kevä ä ja viime syksyn aherruksen tulosta. Onnistuiko vai eikö 
onnistunut. Raivasinhan perennapenkkejä kasveista vähemmäksi ja katoin sanomalehdellä ja 
kuorika eella. Koska perennapenkit ovat sekapenkkejä, niin luulen, e ä isot perennat, heinät ja 
pensaat voivat hyvin. Pienille perennoille en lai anut tätä kate a. Toivoisin ainakin, e ä 
onnistuisin muutamissa asioissa: Kasveilla olisi laa kasvaa ja muoto näkyisi. Kosteus säilyisi 
paremmin ja rikkaruohoja ei kasvaisi niin paljon. Ja viimeiseksi: Kohtuullisuus säilyisi, sillä tarhurin 
penkeissä joillakin kasveilla on aivan mahdoton kasvu, jos niitä ei kurita! Jos joku kohta ei onnistu, 
niin pitää taas muu aa ja tehdä toisin. Tämä puutarhanhoito kun on ainaista muutosta ja 
mylläystä.

Kasvilajit tuo vat kohtuullisen sadon, mu a ensi kesänä toivon suurempaa, sillä ne saavat 
enemmän valoa. Naapuri kaatoi isoja kuusia rajaltaan ja se hyödy ää tätä tarhuria. On vähän 
suunnitelmia, e ä mahtuisi vielä kaksi lavaa, jolloin sekin paikka tulisi hyötykäy öön. Näin ne 
ajatukset muu uvat, sillä aiempina vuosina aioin lope aa osan lavaviljelystä, kun ei ollut valoa 
tarpeeksi. Ja nyt aion lisätä, kun valoa tuli lisää!



Kasvihuone toimi oikein hyvin tänä vuonna. Tomaa a ja kurkkua tuli kohtuudella ja mitään 
vitsauksia ei ollut. Pelakuut ja muut sisäkukat vie vät hyvän kesän kasvihuoneessa ja saivat sieltä 
hyvää kasvua talveen.

Kukkaikkunoilla tapahtuu monenlaista iloista ja vähemmän iloista. Os n viime syyskesällä 
GARDENIAN ELI KEIKARINKUKAN. Se vie  loppukesän kasvihuoneessa uudessa mullassa ja 
suuremmassa ruukussa. Kastelin sitä vähän milloin muis n, mu a hyvin se viihtyi tomaa en 
varjossa. Kun toin sen sisälle syksyllä, varauduin siihen, e ä se rupeaa pudo elemaan leh ään ja 
kuiva aa oksia. Olin sen lai anut kasvivalon alle ja saviruukku oli syvemmässä alusas assa, jossa 
oli pohjalla sammalta. Kastelen sitä sadevedellä ja siihen sammallautaselle. Ilokseni se on 
kasva anut uusia versoja useita ja lehdet ovat isot ja rehevät. Ei ole pudo anut yhtään lehteä, 
eivätkä oksatkaan ole kuivuneet. Olenhan gardeniaa kasva anut monta kertaa, mu a hyvin 
harvoin näin hyvin onnistunut. Syy etys  voi olla se, e ä ”pelastan” niitä huonos  voivia kasveja 
jostain alennushyllyltä.

Tärkeää on muistaa, e ä gardenia on happaman maan kasvi ja tykkää viileastä puolivarjosta. 
Suihkutus tekee hyvää, kunhan ei suihkuta nuppuja ja kukkia. Hyvä tässä ostamassani kasvissa oli 
se, e ä siinä ei ollut yhtään nuppua. Usein se pitää koko talven niitä nuppuja, eivätkä ne avaudu 
vaikka olisi lisävaloakin. Kyllä kai sekin rasi aa kasvia. Nimensä veroinen keikarinkukka on; sillä on 
konsteja monia, millä se pitää tarhurin vireänä!

Toinen ilonaihe on KOROKKIA ELI KUMMITUSPUU, joka ”kasvaa horo aa” vänkkyräisiä vähäleh siä 
oksia joka suuntaan. Lehdet ovat pieniä ja kasvavat miten sa uu, mu a tämä ihastu  tätä 
tarhuria, kun sen ensimmäisen kerran näin. Siitäkin olen oppirahat maksanut, kun olen aina 
raaskuja pelastanut. Tämä on nyt samalla kukkapöydällä gardenian vieressä, jossa suihku elen sitä 
samalla kuin muitakin. Tätä en vaihtanut uuteen multaan, sillä mielestäni se oli tarpeeksi isossa 
ruukussa. Menee varmaan kevääseen ja katson si en pitääkö mullalle jotakin tehdä. Ongelmana 
on miten saa tasaisen kosteuden pysymään. Koetan sormella vähän syvempää; jos tuntuu 
kostealta, en kastele. Muuten annan pienen lkan tarpeen vaa essa.

MESIRIIPPA, kaunis kiiltäväleh nen köynnös on koetellut tätä tarhuria. Työaikana minulla kasvoi 
mesiriippa yhden hyllyn reunalla metrisenä putouksena reilun metrin päässä ikkunasta. Siinä se 
viihtyi ja kukki aina silloin tällöin pienin torvimaisin vaalein kukin. Sen jälkeen en ole sitä saanut 
onnistumaan. Aina se on kuollut kuivuuteen tai muuhun ongelmaan. Onneksi annoin pojalle 
aikanaan oksia ja hän on kasva anut, lisännyt ja pitänyt ”kuin kukkaa kämmenellä”. Viime keväänä 
hän juurru  tällekin tarhurille uudet alut ja nyt on kasvatu onnistunut. Kesällä laitoin juurtumaan 
varmuuskopion ja nyt niitä onkin kaksi! Ilokseni huomasin, e ä amppelissa olevassa mesiriipassa 
on yksi kukka! Se näköjään vaa i reilun kastelun alusas alle ja si en tauko, sillä se ei saa seisoa 
pitkiä aikoja vedessä. Valoa pitää olla rii ämiin, mu a kovaa paahde a se ei kestä.

On tarhurilla nyt amarylliksiä, kun sain jouluksi kaksi, jotka tosin nyt vasta avaavat kukkiaan ja 
huomasin, e ä varastossa olevissa kolmessa vanhassa on nuppu ja jossakin kaksi. Ei se 
leh kompos ssa kasva aminen viime kesänä hukkaan mennyt; sieltä saivat hyvää kasvuenergiaa. 

Ajatukset laukkaavat jo kevääseen ja varsinkin kun sisäkukat kasvavat innolla. Mukavaahan se on 
ajatella, e ä kohta kevätaurinko antaa energiaa myös meille tarhureille. Vaikkakaan talven selkä ei 
ole tai unut, kun ei ole vielä edes tullut.

Aurinkoisia ajatuksia ja uusia ideoita kaikille tarhureille! 


