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Kun Kimmo Hohkuri jäi eläkkeelle, alkoi pihapiirissä tapahtua

Kaupungin komein puutarha?
Voiluodolla asuvalla Kimmo Hohkurilla
on pihassaan sen verran fiini
puutarha, ettei vastaavia taida kovin
monta löytyä. Pihapiiri alkoi
muotoutua uuteen uskoon, kun isäntä
jäi eläkkeelle.
Koska kunnollinen talvipuutarha oli
aina ollut Kimmon sekä Hilkka-vaimon
haaveena, päättivät he laajentaa
vanhaa varastotilaa ja muuttaa sen
puutarhakäyttöön.
Tämä Cympidium on yksi Kimmo
Hohkurin puutarhan komistuksista.

Nyt asuinrakennuksen kupeessa seisoo
upea 40-neliöinen puutarha, joka pitää
sisällään lukuisia eri lajikkeita, pienen
altaan kaloja varten, oleskelualueen sekä isännän omin käsin tekemää
taidetta.
– Puutarha on minun ja vaimon yhteinen asia. Minä sen rakensin, mutta
yhdessä sitä hoidamme, Hohkuri sanoo.

150 eri lajiketta

Sähköposti:

Puutarhan päätyseinä on tehty tyylikkäästi vanhasta tiilestä. Lasit ovat
kaksinkertaiset ja katto aukeaa. Varustukseen kuuluu kaksi
ilmalämpöpumppua, jotka riittävät mukavasti läpi talven.

Salasana:

– Alimmillaan lämpötila oli kymmenen asteen paikkeilla. Kesällä tilaa voisi
vastaavasti viilentää, mutta aika harvoin niin on tehty. Kesällä lämpötila on
30 asteen paikkeilla.
Kasvien keräily kuuluu oleellisesti Hohkurien puutarhaharrastukseen. Pari
etsii erikoisuuksia ja kokeilee, miten ne menestyvät Voiluodolla.
– Tällä hetkellä lajikkeita on 150, mutta joskus niitä oli enemmänkin. Osa
häviää, kun eivät kestä talvea. Harva tropiikin kasvi menestyy, mutta
Välimeren kasvit viihtyvät oikein hyvin.
Varsinaisia hyötykasveja Hohkurien puutarhassa on melko vähän. Jotain
pientä kuitenkin löytyy, kuten viinirypälettä ja persikkaa.

Laajentaminen haaveena
Kun ottaa huomioon, että Hohkurien
pihassa myös talvipuutarhan
ulkopuolella riittää kasveja, voi vain
kuvitella niiden vaatiman työmäärän.
– Joskus puutarhan hoito on aika
työlästä, mutta kyllä työ palkitaan.
Kun harrastuksesta tykkää, niin ei se
työltä tunnu, Kimmo Hohkuri
vakuuttaa.

Taustalla näkyy puutarha, jonka
päässä on autotalli. Autolle kun
keksitään uusi paikka, niin puutarha
laajenee.

1 of 2

– Mutta jos olisin vielä työelämässä,
niin ehkä sitten iso puutarha voisi
tuntua rasitteelta. Eläkkeelle
jäädessäni puutarhan hoito on
kuitenkin tarjonnut hyvän siirtymän.
Koko ajan on ollut tekemistä, Hohkuri
jatkaa.
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Tekemistä riittää jatkossakin, sillä 2005 rakennettu
puutarha on nyt isännän mielestä auttamattoman pieni.
– Päätyseinä pitäisi puhkaista ja napata lisätilaa
autotallista, mutta kun autollakin pitäisi jossain olla
paikka. Pitää vähän miettiä vielä, mutta kyllä
laajentaminen olisi haaveena.
Kuten tämän tarinan alussa mainittiin, Hohkuri on myös
taiteija. Kuinkas ollakaan sekin harrastus alkoi 2005, siis
samana vuonna kuin hän jäi eläkkeelle.
– Puuta ja keramiikkaa. Esimerkiksi merenpohjapuista
olen vääntänyt vaikka mitä.
Toinen mukavasti
Kiireinen eläkeläinen, kun vielä pitäisi ehtiä
aikaa vievistä
harrastuksista on kalastamaankin...
taide. Oma
kädenjälki
koristaa
puutarhaa.
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