
LIISA-TARHURIN KESÄKUUN TARINOITA 

”KÄRSIVÄLLISYYS ON KUKKA, JOKA EI KASVA JOKA PUUTARHASSA”, tietää italialainen. Tämän 

puutarhurin kärsivällisyyttä on tänä keväänä ja alkukesänä koeteltu. On ollut kylmää, lunta, sadetta, 

lämmintä, hellettä, tuulta, tuulta ja tuulta, siis tavallista, kylmää ja kuumaa! Tiukkaa on myös tehnyt 

kasvien kasvamisen suhteen. Jotkut eivät ole kasvaneet,eivät sitten millään ja toiset kasvavat niin 

mahdottomasti, ettei voi kuin ihmetellä. 

TÄMÄ VUOSI ON OLLUT OTOLLINEN MYÖS RIKKARUOHOILLE. VUOHENPUTKI on kasvanut niin, että 

tuntuu, etten ole koskaan sitä poistanut puutarhasta. Joka vuosi on kitketty, mutta aina se ilmestyy 

uudessa paikassa vireänä ja elinvoimaisena. Nyt useimmat perennat ja pensaat ovat ottaneet siitä 

ylivallan ja vähän aikaa saa olla rauhassa, mutta tiedän, että ympäröivä luonto pukkaa siementä koko 

ajan. 

PIONITKIN ovat tehneet pituuskasvuennätyksiä, sillä entiset tuet eivät ole pitäneet kerrattuja kukkia 

120 cm varsien päässä mitenkään pystyssä. On pitänyt viritellä lisätukia. Kova tuuli on vielä 

vaikeuttanut kukkien tulemista. 

RAPARPERI yllätti myös kasvullaan, vaikka on aika varjoisassa paikassa. Kasvu oli niin voimakasta, 

että suuret lehdet peittivät vieruskaverit alleen. Ilokseni huomasin, että varret olivat terveet ja 

hyväkuntoiset. Siispä päätin tehdä pitkästä aikaa RAPARPERIHILLOA. Kun leikkasin varsia irti, 

huomasin, että lehdetkin ovat niin isoja, ettei moista ole ennen nähty! Ne olivat reijättömiä ja ehjiä 

kaikin puolin, joten piti etsiä sementtisäkki esiin ja ruveta valamaan oikein kunnon linnunjuoma-

astiaa. Mittasin lehden koon ja se oli ilman vartta n. 95 cm. Olisi jo käynyt aikuisellekin 

sateensuojaksi. Nyt on varaston lattialla kuivumassa kaksi isoa valutyötä! Onpahan siinä muistutus 

kasvunvoimasta vuonna 2019! Hilloa tehdessä tuli ajatus raparperipiirakasta ja niin syntyi iso 

piirakka, jossa on myös rahkaa. Satoa on saatu ja piirakassa maistuu KESÄ! 

VIIME KESÄNÄ iloitsin suuresta PAPUSADOSTA. Kesähän oli lämmin ja sopiva niin pensas- kuin 

salkopavuillekin. Yllätyin, että salkopapukin teki niin hyvin satoa. Siitä innostuneena kylvin 

esikasvatukseen kahdenlaista pensaspapua ja yhtä salkopapua. Tein hyvän penkin itäpuolelle taloa 

seinänviereen. Ajattelin, että se on lämpimin ja aurinkoisin paikka tarhurin tarhassa. Osa 

pensaspavuista iti huonosti, mutta muuten taimet olivat terhakoita. Istutin ne ulos toukokuun 

lopulla ja peitin harsolla. Myöhemmin laitoin harsot kahden kepin varaan pystyyn auringon ja tuulen 

suojaksi. Ei mikään auttanut; moni taimi kuoli siihen kuivaan kuumaan aurinkoon ja tuuleen. 

Muutaman taimen laitoin avomaalle, jossa naapurin kissa kaiveli niiden juuria kun kävi asioillaan. 

Puolenkuun paikkeilla liotin uusia siemeniä ja kylvin uudet, mutta yksikään siemen ei itänyt. Puhuin 

muutaman puutarhaystävän kanssa ja heilläkin oli samanlaisia kokemuksia. Taitaa olla viimekesäiset 

siemenet huonosti itäviä, vaikka olivatkin kaupasta ostettuja. 

TARHURI KÄVI VÄHÄN TUULETTUMASSA ”jossakin päin Suomea” (VARSINAIS-SUOMESSA). Mukava 

oli hetkeksi heittää rikkaruohon kitkemiset ja vedenkantamiset mielestä ja katsella muita maisemia. 

Paljon on Suomessa kaunista katseltavaa ja nähtävää. Erityisesti iloitsin, kun pääsin käymään 

PIONIEN KODISSA, paikassa, jossa kasvatetaan ja jalostetaan runsaasti pioneita. Oli mukava jutella ja 

saada ammattilaiselta tietoa pionien kasvatuksesta. On ollut monenlaista tietoa mm. pionien 

KALKITUKSESTA. Heidän näkemyksensä ja kokemuksensa oli, että PIONIA EI PIDÄ KALKITA! 

Istuttamisessakin on omat niksinsä. Kaivetaan puolen metrin syvyinen kuoppa, johon laitetaan 

salaojitukseksi kiviä ja soraa. Palanutta hevosenlantaa tai muuta typpipitoista lannoitusta ja sitten 

multa takaisin jos se ei ole huonoa tai kalkittua. Pioni istutetaan SAMAAN SYVYYTEEN missä se on 

ollut ruukussa. Irtopistokas istutetaan niin, että juurenniskan päälle tulee n. 3 cm multaa. On 



varottava, ettei juurenniska jää myöskään kuoppaan, jolloin kasvi saattaa seisoa vedessä. Hyvä on 

kastella kuoppa jo etukäteen ja kuivana aikana kastella taimea muutaman viikon ajan. Näillä eväillä 

pioni pitäisi kasvaa 5 - 10 vuotta. LUUJAUHON JA MUIDEN LISÄLANNOITTEIDEN KÄYTTÖ on heidän 

mielestään turhaa jos pioni on istutettu oikein! 

PENSAAT JA PUUT ovat tykänneet lämmöstä (myös viime vuonna) ja vaihtelevista säistä muutenkin. 

PIKKUJASMIKE on aika nuori pensas, mutta on parhaillaan pyöreä valkea pallo, kun kukkia on niin 

paljon. Ja tuoksu on huumaava. PURPPURAOMENAPUU, joka kuuluu koristeomenapuihin, on 

kokenut kovia tarhurin käsittelyssä. Aikoinaan laitoin se puoliksi ja rupesin toisesta versosta 

kasvattamaan pallomaista ja toisesta pilarimaista puuta. Sehän kasvaa normaalisti pensasmaisesti, 

eli tekee uusia oksia vuosittain. Leikkaan kaikki muut oksat pois ja typistän yläoksia joka vuosi. Se on 

kasvanut nyt kolme vuotta. Tänäkin keväänä tuijotin niitä ja ajattelin, että eivätpä taida kukkia 

tänäkään vuonna näiden kovien käsittelyjen jälkeen. Unohdin koko asian ja toukokuussa oli suuri 

yllätys, kun pilarimaisessa oli yli neljäkymmentä kukkaa ja pallomaisessa yli kymmenen. En ollut 

uskoa silmiäni, kuinka kaunis voi olla pikkupuu; purppuraiset lehdet ja tumman vaaleanpunaiset 

kukat. MUKAVIA NÄMÄ YLLÄTYKSET, joihin ei osaa varautua. Nyt sitten odotan syksyllä paljon pieniä 

punaisia omenoita! 

KASVIHUONEESSA alkaa olla täyttä. TOMAATIT ovat kasvaneet hyvin. Jännittävää nähdä millaisia 

tomaatteja tulee, kun lehdet ovat hyvin monenlaisia. Olen saanut taimia, joissa on mustaa ja 

aniliininpunaista (Venäjältä tuotuja tomaatin siemeniä). Ne varmaan olisivat tuottaneet paremmin, 

jos olisin kasvattanut niitä ulkona, sillä ne ovat pensastomaattia. Olin päättänyt, että en laita yhtään 

purkkia tomaattia ulos, vaan kaikki ovat kasvihuoneessa saamassa samanlaista hoitoa ja kastelua. 

Joissakin on jo raakileita, vaikka helle estääkin tomaatin pölytystä. Mukava saada maistiaisia kohta! 

KURKKUJA on kahdenlaisia, molemmat isoissa ruukuissa. Ne ”jöröttivät” muutaman viikon, mutta 

nyt kasvu on kovaa ja kohta ne menevät pitkin kasvihuoneen kattoa. Odotan mielenkiinnolla pientä 

kovamaltoista kurkkua, sillä sen luvataan olevan tosi maukas esim. leivän päällä. Toiset ovat pitkiä 

kurkkuja, joita en ole kasvattanutkaan moneen vuoteen. Olisi mukava nähdä kun pitkät kurkut 

roikkuvat kasvihuoneen katosta! 

PELAKUUT asuvat vielä kasvihuoneessa ja taidan pitääkin ne siellä. Hitaasti tulee nuppuja, mutta 

ehkä ne ehtivät kukkia, sillä nyt on kasvuvauhti lisääntynyt. Muutkin sisäkukat ovat viihtyneet 

kasvihuoneessa ja kasvu on hyvää. ETUPIHALLE kuistin seinustalle laitoin ”vilpolan” osalle sisäkukkia. 

Kovaa säätä ovat kokeneet. Lehdet ovat osalla palaneet ja tuuli riepoo, mutta olen päättänyt, että ne 

ovat nyt tämän kesän ulkona ja syksyllä katsotaan kuka pääsee sisälle! 

TERVEYTTÄ, VOIMIA JA ILOA PUUTARHANHOIDOSTA KAIKILLE. Vaikka se työllistää, niin kyllä se on 

parasta kesässä, että saa puuhastella ulkona kasvien lomassa. David Orr: ”Kun me parannamme 

maata, me parannamme itseämme.” 


