
LIISA-TARHURIN TOUKOKUUN TARINOITA 

TOUKOKUU, TARHURIN LEMPIKUUKAUSI on takanapäin. Kauan odotettu, ja nyt se on elettyä elämää. 

Aurinkoiset päivät ovat hellineet tarhuria, mutta kylmät yöt ja kova tuuli ovat koetelleet kasveja. Tuntuu 

siltä kuin kevättä olisi jo ollut puoli vuotta, ainakin tarhurin toiveissa, mutta se kevät tuli kuitenkin ajallaan 

ja on ollut kylmempi kuin moneen vuoteen. 

VAPPUNA taimet pääsivät kasvihuoneeseen ja se oli helpotus sekä tarhurille että kasveille. Koko kevään 

ajattelin, että nyt voin viedä kasvit kasvihuoneeseen jo huhtikuun puolessa välissä, mutta eipä tuo 

onnistunut, sillä en halunnut ruveta lämmittämään kasvihuonetta, kun oli kovia yöpakkasia. Nyt olen kyllä 

lämmittänyt ja hyvin on mennyt. Tomaatit ovat vahvoja saadessaan runsaasti lannoitusta ja valoa. Nyt 

loppukuusta istutin ne kasvihuoneen multiin ja totesin, että harvoin olen onnistunut näin hyvin tomaatin 

kasvatuksessa. 

KAIKKI MUUTKIN TAIMET pääsivät kasvihuoneeseen ja samalla väljempiin oloihin. LOBELIAT olivat 

onnistuneet hyvin ja alkoivat olla jo liian isoja pieneen taimipottiin. Teinkin kuun alussa jo AMPPELIT 

valmiiksi kasvihuoneen kattoon riippumaan. Päätin, että kun ollaan karanteenissa, niin sitten ollaan, enkä 

mennyt ostamaan mitään kesäkukkia. (En yleensäkään osta monia, mutta nyt en yhtään.) Laitoin 

lobelioiden seuraan matalia SAMETTIKUKKIA ja kylvin TUOKSUPIELUSTA (kylvökesäkukka) laitamille ja nyt 

ne ovat pöyheät ja alkavat kukkia. Vein ne nyt kuun lopussa ulos ja heti ne saivat tuntea kovan viileän 

tuulen voiman. Olin jonkun verran karaissut niitä jo kasvihuoneessa. Mullaksi amppeleihin laitoin pohjalle 

kompostimultaa, sitten kanankakassa liotettuja hiilenpaloja, vähän kanankakkaa ja lopuksi kaupan multaa 

päälle. Viime kesän kokemus hiilenpaloista oli hyvä, joten sen otan kaikkiin amppeleihin ja ruukkuihin 

mukaan muulloinkin. Hiilet pidättävät kosteutta itseensä ja kanankakka estää hiilen maatuessa typen 

sitomisen, joten tähän asti on hyvin toiminut. Pitää antaa kasvun jatkuessa normaalisti lisälannoitteeksi 

kesälannoitusta. 

KYLMÄ TUULI JA VIIMA ovat mietityttäneet tätä tarhuria tavallista enemmän. Varmaan lumeton talvikin oli 

osasyyllinen monien kasvien huonoon talvehtimiseen, mutta kevätahava mielestäni yöpakkasten kanssa 

vaikutti ratkaisevasti esim. maanpeitekasvien hyvinvointiin. Jotkut kasvit (kuten kuunliljat) ovat yhä maan 

uumenissa ja tarhuri meinaa talloa niitä, kun ei tajua, että sieltä ne sentin näkyvät. Tuulen suojaksi 

suositellaan suojaistutuksiksi puita ja pensaita, jotka toimivatkin normaalioloissa oikein hyvin. Tarhurin 

pihan ympärillä oleva kuusiaita toimii hyvin pienilmaston luojana, mutta yksittäiset kasvit auringossa eivät 

välttämättä saa suojaa kaukana olevasta aidasta. 

TARHURI HOPPUILI jo useamman viikon, että miksi kasvit eivät kasva, siis taimet sisällä ja puutarhakasvit 

ulkona. Kasveilla oli parempaa tietoa kevään etenemisestä kuin tarhurilla ja ne eivät turhaan hoppuilleet, 

vaan rupesivat kasvamaan silloin, kun oli sen aika! 

KUN HUHTIKUUN ALUSSA kaivelin ”sydänpenkkiä” ottaakseni liian suureksi kasvaneet kuunliljat pois, niin 

hämmästyin, kun lapio ei tahtonut pystyä maahan. Kun sain yhden pehkon pois, ajattelin, että onpa 

kummallisia hiusjuurivyyhtejä tullut kuunliljojen juurista. Tavallisesti ne ovat aika paksuja ja selkeitä juuria. 

Kun sitten tarkastelin niitä, huomasin, että hiusjuurikimput olivatkin irrallisia. Muutaman metrin päässä 

kasvaa terijoensalava, vaahtera ja penkin reunassa luumupuu, ja ne olivat päättäneet täyttää koko penkin 

juurillaan. Luumupuu oli tehnyt myös uusia alkuja sinne ja tänne. Se menikin uusiksi koko penkki, sillä se oli 

niin täynnä juuria, että ei meinannut lapio pystyä. Otin kaikki kasvit pois ja teinkin siitä sitten 

kuivakkopenkin, sillä huomasin, että se paikka on tarhurin puutarhan kuivin paikka ja puunjuuret lisäävät 

kuivuutta. 

 



Istutin siihen VÄRIKÄRSÄMÖITÄ, KEIJUNKUKKIA ja pienikasvuisia HEINIÄ. KUUNLILJAT laitoin luumupuun ja 

onnenruusun vartijaksi, jospa ei juuria tulisi sieltäpäin niin runsaasti. Kuivaa on ollut myös muualla eikä 

pelkästään tarhurin tekemässä kuivakkopenkissä. Ihmettelen miten niiden puutarhojen käy, jotka ovat 

hiekkapohjaisia ja kuivia jo luonnostaan. Meillä on yleensä aina aamukastetta vaikka olisi kuinka kuivaa. 

Enkä kastele kuin ruukut, amppelit ja vastaistutetut kasvit. Poikkeuksen tekevät kärhöt, joita kastelen 

kerran viikossa. 

KAIKENKARVAISET YSTÄVÄT tuottavat iloa ja ihmetystä; kun niiden toimintoja seuraa, niin eipä käy aika 

pitkäksi. MUSTARASTAAT ovat keksineet, että tarhurin viime syksynä laittamat sanomalehdet ja pahvit 

hakkeen alla, ovat mainio matopaikka! Ne kuopsuttelevat ja löytävät lehdenkulman ja nyppäävät sen pois. 

Olen joutunut osasta penkkejä ottamaan paperit pois, sillä kun paperit kuivuvat, ne lähtevät lentoon. Kun 

kurkistin pahvien ja lehtien alle, niin todellakin matoja oli siellä kosteassa mullassa. Taas tuli tehtyä turhaa 

työtä, sillä ei tämä lehti- ja pahvikate toimi ainakaan meillä. 

Kerroin viime keväänä, miten pienet sammakonpojat menivät hukkumaan koiran metalliseen 

puurokuppimaiseen astiaan. Olin ajatellut nostaa sen korkeammalle ennen kuin nuijapäät lähtevät 

lammesta. En ehtinyt sitä tehdä, sillä yhtenä aamuna kuppiin oli hukkunut PÄÄSTÄINEN. Sekään ei ollut 

päässyt ylös liukkaita reunoja myöten, vaikka kuppi on pieni. Nyt kuppi on korkeammalla, eikä kukaan ole 

mennyt sinne uimaan. 

TOIS’KESÄNÄ tein maamehiläisille pesän: iso kuoppa, olkia pohjalle ja iso saviruukku alassuin sinne 

kuoppaan ja kivikasa päälle. Viime kesänä oli hiljaista, ei mitään liikettä. Nyt keväällä ajattelin kurkistaa, 

että mitä kuuluu kivikasan alle. Ihmettelin, kun ruukun reiästä tuli keltaista hiesua! Myyrä oli täyttänyt 

ruukun hiesulla alhaalta päin. Eipä sinne mehiläiset mahtuneet, kun se oli hiekkaa täynnä. Nyt on 

puhdistettu ja laitettu uudet oljet, joten katsotaan, löytyykö sinne asukkaita. 

OTIN LINTULAUDAT POIS pari viikkoa sitten, mutta olen laittanut pienet kukka-asetelmakorit, joihin olen 

vienyt siemeniä, koska yöt ovat vielä kylmiä. Mukavia vieraita ovat olleet NOKKAVARPUSPARISKUNTA ja 

PÄHKINÄNAKKELI, jotka käyvät aivan päivittäin. Toisen korin kiinnitin syreeninhaarassa olevaan tukinaruun. 

Parin päivän päästä naru oli syöty poikki ja koriakin rikottu ja se oli monen metrin päässä. Laitoin sen 

uudestaan vahvasti kiinni, mutta seuraavana päivänä korista oli syöty pohja pois. No, eipä siinä siemenet 

enää kestäneet. ORAVAT osoittivat mieltään, että kun siemenet loppuu, niin rikotaan kori sitten. 

IHMETELLÄÄN JA NAUTITAAN LUONNON MONIMUOTOISUUDESTA JA ILMIÖISTÄ. Kesä on nyt ja puutarha 

tuottaa iloa kasvun ihmeellä ja on aina paikka, johon mennä. Luonto ja kasvit hoitavat tarhuria ja antavat 

mukavaa puuhaa! 


