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ONPA OLLUT TALVINEN JA KAUNIS TAMMIKUU! 

Ei voi olla kuin iloinen kun aurinko on paistanut monena päivänä ja muita päiviä on valaissut 

mahtava lumipeite. On kuin silloin ”ennen” jolloin lunta ja pakkasta oli niin, että tiesi talven olevan! 

Muutamassa vesisateisessa vuodessa on ihmisiltä unohtunut, että millaisia talvia ennen piteli. Nyt 

kauhistellaan kymmensenttistä lumentuloa ja pakkanenkin taitaa olla vaarallisen kova kun on 

ylittänyt kaksikymmentä astetta! 

TÄYTYY MYÖNTÄÄ ETTÄ KYLLÄ LIIKA ON LIIKAA lumentulossakin, kun sen joutuu itse korjaamaan 

pois. Lumilinko on tehnyt kuusiaidan päälle metrisen kerroksen kovaa lunta. Ei tahdo kone jaksaa 

heittää yli, vaan kaikki valuu takaisin tielle. Tämä lumenluominen voi muodostua tämän mummon 

kohtaloksi ja täytyy ruveta miettimään muita vaihtoehtoja. Sanoin eräälle tuttavalle pari viikkoa 

sitten, että on se hyvä kun koiranpoika ei muista, että se on majaillut kuusiaidan päällä parin metrin 

korkeudessa silloin nuorena koirana (kuusi vuotta sitten). Silloin lapsenlapset ja kaksi koiraa juoksivat 

kovaksi kovettuneen hangen päällä, eikä kuusiaita ollut moksiskaan. Välitalvina ei ollut tällaista 

lumentuloa, eikä aidan päälle kerääntynyt lunta. Eräänä päivänä sitten huhuilin koiraa ja luulin sen jo 

karanneen, kun ei näkynyt eikä kuulunut. Sitten kun ”rääkäisin” oikein kovin, niin tulihan se sieltä 

kuusiaidan päältä pihlajanoksien lomasta. Pari viikkoa on nyt vierähtänyt ja siellä puskassa se 

koiranpoika pitää vahtia! Ihmettelen, että ymmärsikö se minun sanomiseni, vai mistä tämä asia tuli 

sille ajankohtaiseksi. 

HUONOSTI OLEN JAKSANUT POHLUTA HANGESSA ja pudotella lumia pensaiden päältä. Nurkalla 

kasvavat TUIJAT olivat vääntyneet aivan kaksinkerroin ja niiden päältä kävin puistelemassa lumet 

pois. Joku SYREENIPENSAS on taipunut maahan ja muodostanut lumimajan, jossa linnut käyvät 

lämmittelemässä ja rusakot maistelemassa oksia. Ei harmita kun ne ovat ensi keväänä kaatouhan 

alla. Jos olisi tiennyt tämän lumenpaljouden, niin olisi ollut hyvä köyttää narulla yhteen. Vaan eipä 

sitä etukäteen tiedä! 

YLÄKERRAN TOINEN HUONE on ollut eräänlaisena ”vilpolana” talvehtiville kukille ja paprikoille. 

Lisävalokin on auttanut kasveja pahimman ajan yli. JÄTTIBEGONIA on tarhurin lemmikki. Se talvehtii 

jo toista talvea ja voi hyvin. Tummanruskeanpunertavat lehdet ovat vihertyneet ja kukat 

haalistuneet, mutta muuten se voi hyvin. Se on kukkinut harvakseltaan koko talven tähän päivään 

asti. Ihmettelen suuresti, että kun joku oksa on lahonnut juuren läheltä ja olen ottanut siitä 

pistokkaan latvasta, niin nyt pistokkaissa on juuret! Että sitä kasvun voimaa on! Kohta laitan multaan 

ne ja jään odottamaan kukkia. Se ihmettely johtuu siitä, että viime maaliskuussa otin pistokkaita ja 

suurin osa ”märäntyi” eikä tehnyt juuria! Tämä taitaa olla hyvä asia, että ottaa vain muutaman oksan 

kerrallaan ja juurruttaa ne. Vaikka viime kesä oli kuuma ja aurinkoinen, niin jättibegoniat kukkivat 

valtoimenaan koko kesän. Ihmettelen, että niiden pikkutaimia ei ole myynnissä yleisesti. Useimmat 

näkemäni jättibegoniat ovat olleet julkisilla paikoilla hautausmailla ja kaupunkien istutuksissa. Jos ei 

halua kookasta kesäkukkaa (korkeus 50 cm) ja aika leveäksi kasvavaa kasvia, niin silloin jättibegonia 

pitää jättää hankkimatta, mutta muuten suosittelen lämpimästi. 

PAPRIKARUUKKU, jossa kasvaa kaksi keltaista paprikantainta, on voinut oikein hyvin. Muutama lehti 

on kuivunut, mutta tälläkin hetkellä kummassakin on yksi kolmesenttinen paprika. Vaikka ne 

kasvavat samassa ruukussa, on toinen huomattavasti matalampi ja tekee runsaammin sivuversoja. Ja 

toinen kasvaa korkeutta vain. Maaliskuussa laitan ne omiin ruukkuihin ja hyvää multaa sekä 



lannoitusta, niin eiköhän kukkiminen ala jo huhtikuussa. Jos kaikki menee hyvin, niin satoa saa jo 

alkukesästä! 

JOISTAKIN KUKISTA ON VAHINGOSSA KATKENNUT OKSIA, joten olen niitäkin laittanut vesilasiin 

juurtumaan. Jopa pimeimpään aikaan, siis ennen joulua laitetut oksat ovat saaneet juuria. 

PIISPANKUKKA, joka on huono talvehtimaan yleensä, on sekin juurtunut ja istutin jo syksyisen taimen 

ruukkuun. Iso piispankukka on aika janoinen näin talvellakin. Kaadan ainakin pari desiä syvään 

alusastiaan ainakin kahdesti viikossa ja vielä lehdet joskus ehtivät ”lurpattaa”, kun aurinko paistaa. 

Maaliskuussa otan sitten pistokkaita ja aion kasvattaa useampia ruukullisia sitä kesäkukaksi. Mukava 

kun viime keväänä pitkästä aikaa sain siemeniä ja ne onnistuivat niin hyvin.  

ERILAISET JUORUT ovat niin elinvoimaisia, että lyhennetyt versot juurtuvat mihin aikaan vaan 

vuodesta. Kasvua on talvellakin jonkin verran, joten versoja on hyvä lyhentää aina pikkuhiljaa eli 

vähän kerrallaan. 

VÄRINOKKOSEN kaksi eri versiota ovat talvehtineet tähän asti hyvin. Siitäkin olen ottanut pistokkaita 

pimeimpään aikaan ja hyvin ovat juuret kasvaneet. Jospa sillä viime kesän auringolla on oma 

merkityksensä näiden kasvien kasvuvoimalle! 

PELAKUITA on monella ikkunalla ja tähän asti talvehtiminen on onnistunut oikein hyvin. Yksi 

riippuvaoksainen pelakuu on joutunut kompostiin. Ruukkuja on eri ikkunoilla ja osalla on ollut 

lisävalo, joka on varmaan edesauttanut niiden säilymistä. Aion maaliskuussa laittaa uutta multaa ja 

lannoitusta, ja leikkaan vain osan. Olen nimittäin joitakin kasvattanut pylväsmäisiksi (monta vartta) 

ja runkomaisiksi (yksi varsi), joten siitä vain karsin varsista lehtiä ja oksia pois sekä siistin latvuksen. 

VIIME KEVÄÄNÄ laitoin paljon pelakuun PISTOKKAITA suoraan multaan. Jostain sain idean, että 

multa pitää olla kylvömultaa ja niinpä istutin ne suoraan siihen. Menestys oli huono! Ainoastaan 

muutama taimi juurtui ja loput kuolivat pois. Tulin siihen tulokseen, että niiden istutusmullan pitää 

olla tavallista kukkamultaa, silloin on suurempi mahdollisuus onnistua. Pitää tänä keväänä tehdä 

kahdella eri tavalla, laittaa toiset suoraan multaan ja toiset vesilasiin ja katsoa kumpi onnistuu 

paremmin. 

KELLARISSAKIN on jo elämää! HORTENSIA on kuivattanut kaikki lehtensä, mutta oksan latvoissa on 

kukkasilmuja ja lehtiäkin on aluillaan. Joskus olen epäonnistunut juuri siinä vaiheessa kun olen 

tuonut kukan sisälle. Nuput ovat kuivuneet ja sen myötä kukinta on menetetty siltä kesältä. Taidan 

pitää sen huhtikuuhun asti kellarissa, joten sisälläoloaika jää lyhyeksi. PURPPURAKÄENKAALI ja 

TUMMAPILKULLINEN käenkaali ovat päässeet pois kellarista. Ajattelin, että niiden kasvutapa on niin 

herkkä ja kaunis, että tuon ne jo olohuoneen ikkunalle. Täytyy tarkasti vahtia, ettei niissä asustele 

viime vuoden ötököitä! Aina on mukavaa seurata kasvun ihmettä, vaikka se on jokavuotista tuttua ja 

samanlaista. 

JEFFERSON POHTII: ”OLEN YHÄ PUUTARHAN LUMOISSA… VAIKKA VANHA MIES, NIIN 

PUUTARHURINA OLEN NUORI.” Ehkä tässä on syvä viisaus, että vaikka luulee olevansa kaiken 

kokenut puutarhuri, niin aina tulee yllätyksiä ja huomaa olevansa aloittelija. Siinäpä sitä haastetta 

onkin! Mukavia puutarha-ajatuksia ensi kesään ja valoisia talvipäiviä. NAUTITAAN NYT KUNNON 

TALVESTA! 


