
 

 

Liisa-tarhurin syyskuun tarinoita 

”Mikkeliltä (Mikonpäivänä 29.9.) ämmät pirttiin, nauriit kuoppaan ja naatit päälle.” 
Syyskuun loppu oli ennen tärkeä ajankohta, joka samalla helpotti naisväen touhuja. Oli 
kunnia-asia saada ulkotyöt tehtyä Mikonpäivään mennessä ja sen jälkeen sai paneutua 
sisähommiin. Ajat ovat muuttuneet ja vanhat viisaudet ja tavat ovat jääneet unholaan. Ehkä 
me vanhempi sukupolvi alitajuisesti toimimme niin, että juurikkaat otetaan maasta syyskuun 
loppuun mennessä. Tosin luontokin osoittaa sen, että syksy on saapunut ja kasvukausi 
loppunut. 
 
Tarhuri korjasi satoa! Sipulit tuleentuivat jo elokuun alkupuolella ja satokaan ei ollut kovin 
suuri. Vaikuttiko lie kuuma kesä, kun ne jäivät aika pienikokoisiksi ja nyt kuivatettuna on 
sipulimätä turmellut muutamia sipuleita. 
 
Porkkanat nostin nyt vasta kuun lopulla. Olin käynyt ottamassa porkkanoita joihinkin ruokiin 
tai tekemääni puolukkaomenaporkkanahilloon. Satoa tuli oikein hyvin ja nyt ne odottavat 
jatkokäsittelyä. Ihmetystä tuotti porkkanoiden erilaiset koot. Osa oli melkein 20-senttisiä ja 
pienimmät pikkurillin kokoisia. Samasta siemenpussista kylvelyt ja samassa mullassa 
kasvulavassa kasvaneet. Varmaankin siemen on ollut epätasaisesti itävää tai muuten 
huonoja siemeniä joukossa. Kyllä ne pienetkin porkkanat ovat hyviä, sillä keitän ne 
kuorineen puolikypsäksi, kuorin ja paloittelen pussiin ja pakkaseen. Helposti voi sitten laittaa 
ruokiin tai syödä lisukkeena, kun kiehauttaa ne kypsiksi. Isommista porkkanoista rapsutan 
kuoren pois ja raastan ne ja laitan pakkaseen annospusseissa. Sieltä sitten otan suoraan 
raasteeksi, laatikoiden lisukkeeksi tai sämpylöiden mausteeksi. 
 
Puolivälissä syyskuuta sää muuttui niin, että tarhuri luuli, että talvi tulee kesken kaiken. 
Tuulta ja kylmää oli, muutamana yönä oikein pakkasta. Tarhurille tuli kiire, kun piti ulkoa ja 
kasvihuoneessa majailleet sisäkukat saada turvaan ja pirtin puolelle. Ensin kuitenkin oli 
operaatio ikkunoiden pesu. Koska sisäkukkia on aika runsaasti, niin keväällä ikkunat pestään, 
kun tarhuri on saanut kaikki kukat vietyä pois ikkunoilta. Ja nyt syksyllä sama toisinpäin, 
ikkunat pitää pestä ennen kuin kukat majoittuvat sisätiloihin. Tosin nyt syksyllä pesen 
ikkunat vain ulkoa ja sisältä, joten se vähän helpottaa hommia. 
 
Kukkien ”peseminen” ennen niiden sisälle tuontia on aika tärkeä tehtävä. Laitan Fairya 
lämpimään veteen, jolla sitten pesen ruukut ja märällä pesurätillä sitten puristelen 
pesuvettä kasvin päälle ja ruukun päälle. Tällä yritän torjua mullassa piileksivät ötökät ja 
lehtihankojen mahdolliset salamatkustajat. Niitä lehtiä, joita voi pyyhkiä, sen teen 
pesuainerievulla. Paksulehtisiä kasveja ovat vaivanneet kilpikirvat, jotka elävät 
”pumpulitupon” suojassa oksien haaroissa. Niitä on vaikea torjua, mutta olen käyttänyt 
apuna hammastikkua, jolla olen keihästänyt ne pois. 
 
Alkukuusta tarhuri teki kukkaostoksia! Ostin erään kaupan halpatelineestä kymmenen 
sentin pelakuita. Napakoita taimia ja joistakin näki minkä värisiä ne ovat. Ostin viisi. Kaikki 
vivahtivat aniliininpunaiseen. Kotona otin ne pois ruukusta ja poistin juuren ympärillä olevan 
harsopussin. En ymmärrä, mikä idea on laittaa juuret harson sisälle, josta ne eivät pääse 
kasvamaan. Kun ilkeästi ajattelen, niin eipä pelakuita ehkä olekaan tarkoitus talvettaa, tai 
edes kasvattaa koko kesän. Tarkoitus tietenkin on, että asiakas ostaa uuden pelakuun 
kuolleen tilalle. Tämä mummo haluaa kasvattaa pitemmän ajan, joten olen jo vuosia 
poistanut harsopussin kesäkukkien juuresta. 
 
 



Kun pelakuut saivat juurensa vapaaksi ja uutta multaa ruukkuun, ne puhkesivat kukkaan ja 
nauttivat selvästi olostaan. En vienytkään niitä ”viileään huoneeseen”, vaan ne pääsivät 
paraatipaikalle olohuoneen ikkunalle, johon myös kukkavalo antaa lisäenergiaa. Nyt ne 
ainakin loistavat ja voivat hyvin. Jos ränsistyminen alkaa, niin sitten vien ne talvehtimaan 
yläkerran huoneeseen, jossa on vähän viileämpää. 
 
Iloinen yllätys aamukävelyllä oli, kun näin joutsenperheen uiskentelevan kanavassa. Tämä 
oli siitä erikoinen, kun oli vanhemmat ja viisi komeaa poikasta. Koskaan aiemmin en ole 
nähnyt viittä poikasta, mutta pienempiä poikueita kyllä on näkynyt. Kuljin vähän eteenpäin 
ja mietin mielessäni, että mikä kumma harmaa ”törö” seisoo kauempana kiveyksellä. 
Aiemmin siellä ei ollut mitään. Kun tulin lähemmäksi ja näin selvemmin, niin en ollut uskoa 
silmiäni, sillä siinä seisoi harmaahaikara ryhdikkäänä. Eiköhän tässä taas pidä ihmetellä, että 
ilmasto muuttuu ja uusia tuttavuuksia luonnosta alkaa ilmestyä näillekin leveysasteille. Kun 
puhuin siitä naapurille, niin hän kertoi kuulleensa, että haikara on ollut aiemminkin 
tähystyspaikalla. Mielenkiintoista, sillä enpä harmaahaikaraa ole aiemmin nähnyt kuin 
etelämpänä Virossa tai Irlannin maisemissa. 
 
Pakkanen vei osan samettikukista, niistä jotka kasvoivat tänä kesänä hyvin monenlaisesti. 
Osa pysyi matalana ja kukki kohtalaisesti, jotkut kasvoivat korkeutta 90 senttiä, mutta 
kukkivat kauniisti. Talon päädyssä, kuivakkopenkissä piti kasvaa matalaa samettikukkaa. 
Taimet kasvoivat, haaroittuivat ja kasvoivat ja haaroittuvat niin, että olivat viimein 80-
senttisiä palloja. Vihreää lehteä aivan mahdottomasti, mutta ei yhtään kukkaa! Ensimmäiset 
kukat ilmestyivät syyskuun alussa ja parin viikon sisällä ne olivat saaneet kylmää ja alkoivat 
ruskettua. Olin siis kasvattanut niitä maaliskuusta asti, mutta kukkia ilmestyi muutama vasta 
syyskuussa. Jokin meni pieleen. Lannoitusta ei ollut paljoakaan siinä penkissä, joten ehkä se 
valon määrä ja kuumuus sai kaiken tuon aikaiseksi. Kun sitten yritin saada niitä pois maasta, 
niin piti talikolla auttaa juurakkoa. Alhaalta varsi oli kolme senttiä paksu ja kovasti 
haarautunut. Kyllä kompostiin tuli paljon tavaraa. 
 
Kompostit kutsuivat tarhuria. Monenlaista puuhaa on ollut niiden kanssa. Ensimmäiseksi 
otin kompostin päällä kasvaneet amaryllikset astioihin ja sisälle vietäväksi. Näytti että sipulit 
ovat hyvin kasvaneet ja lehtiä oli useita. Kun kesällä kastelin amarylliksiä, niin komposti alla 
muhi hyväksi mullaksi. Sen sitten laitoin palaneen hevosen lannan kanssa kasvulaatikoihin 
kevättä odottamaan. Pinnalle laitoin ruohonleikkurilla pilkottuja lehtiä ja heinäntähteitä.  
 
Kompostikehikot ovat ojan reunalla ja jostain syystä ne tahtovat kallistua ojaan päin, joten 
uusien tukirimojen laittokin oli paikallaan. Tyhjillään olleet kompostit ovat alkaneet täyttyä 
sitä mukaa, kun tarhuri on leikellyt perennojen varsia. Kuunliljoja on paljon, joten lehtiäkin 
on paljon. Aiemmin en leikellyt lehtiä pois, vaan annoin niiden jäädä paikoilleen. Keväällä 
huomasin, että siellä lehtien alla oli mukava ja suojaisa paikka kotiloille. Nyt lehtiä on niin 
paljon, että pakko ne on siivota kompostiin. 
 
Kohti pimeyttä mennään ja ihmetellään, että miten sen pimeimmän ajan kestää. Täytyy vain 
sytytellä kynttilöitä ja paneutua asioihin, jotka mieltä virkistävät, ja uskoa vanhan kansan 
ennusteisiin: ”Kun Mikkelille lehti lähtee, niin Jyrkille (23.4.) kesä tulee!” (Itäsuomalainen 
sananlasku) 
 


