
 

 

Liisa-tarhurin toukokuun tarinoita 

Toukokuu, tarhurin paras kuu, joka on odotusta ja kasvun ihmettä täynnä. Odotukset eivät 
täyttyneet muilta osin, vain valon määrä pysyi entisellään. Kuukauteen mahtui kylmää, kovia 
sateita, kuivuutta kylmän viiman jälkeen ja jopa oikeaa takatalvea. 
 
Eräänä iltana koiralenkin jälkeen oli niin kylmä, että ei meinannut saada ovea auki kohmeisin 
käsin. Piti jonakin iltana lämmittää sauna näiden päivän paleltumisien takia! Oikea 
takatalvikin koetteli. Pakkasta oli yöllä ja luntakin satoi joillakin paikkakunnilla oikein 
reippaasti. Muutto kasvihuoneeseenkin viivästyi viikolla, kun en halunnut lämmittää turhaan 
pakkasöinä. Perinteisesti olen pyrkinyt viemään kasvit kasvihuoneeseen vapun tienoolla, 
mutta nyt oli turha edes haaveilla sellaisesta. 
 
Taimet kasvoivat aika hitaasti, aivan kuin ne olisivat tienneet, että ei ole mitään kiirettä 
(muuta kuin tarhurilla). ”Mieleni minä niin pahoitin”, kun rupesin siirtämään sekä kellarissa 
että sisällä olleita kasveja kasvihuoneeseen; aika moneen paksulehtiseen kasviin oli 
pesiytynyt villakirvoja. Noita valkoisia pieniä ”villatupsuja”, jotka ovat oksanhaaroissa tai 
lehden rakosissa tiiviisti liimautuneet paikoilleen. Monissa kasveissa ne lymyilivät aivan 
näkymättömissä, kuten kliivioissa, aivan lehtien välissä. Vaikea on niitä torjua, kun ei tahdo 
päästä niihin käsiksi. Terävällä tikulla rapsuttelin koloset ja lehdet pyyhin astianpesuaineella. 
Suihkutin lopuksi pyretriinillä, kun toivoin, että saisin vielä pidettyä muutamia kasveja, kuten 
PUUKAKTUS ja OLEANTERI. Jos joku kasvi oli oikein saastunut, niin se päätyi kompostiin. 
Täytyy syksyllä olla tarkempi ja tutkia kaikki lehden kolot ja oksanhaarat, että lymyileekö 
siellä joku villatuppo. Ja laittaa kasvi siinä tapauksessa suoraan kompostiin, eikä kantaa 
sisälle tai kellariin. 
 
Toinen harmitus oli se, kun nyt keväällä ostetut siemenet eivät itäneet. KEHÄKUKAT, 
KURKUT, ASTERIT, PIKKUSAMETTIKUKAT, LEIJONANKIDAT, KRASSIT ja joku 
kesäkukkasekoitus – ei ilmestynyt taimen taimea. Mielestäni tein tavanomaisesti kylvöt, 
mutta mitään ei tapahtunut. Nämäkin ovat olleet helppoja kukkia kasvattaa. Nyt ajattelin 
esikasvattaa niitä kasvihuoneessa, kun on ollut niin kylmä, mutta mitään ei tapahtunut. En 
tosin tarkastanut, olivatko siemenet vanhoja ja kauan aikaa kaupan hyllyllä olleita. Joka 
kevät olen ostanut näitä halpoja kotimaisia siemeniä, mutta nyt ei sitten onnistunut. 
AHKERALIISAT kylvin maaliskuussa ja niistä iti viisi siementä, josta yksi on kasvanut 
kohtalaisen kokoiseksi, muut jöröttävät, eivätkä innostu kasvamaan. 
 
VUOHENPUTKI kasvaa! Enpä muista, että milloinkaan aiemmin olisi vuohenputki kasvanut 
näin vauhdilla. Mutta sehän rakastaa kylmää ja märkää, joten olosuhteet ovat sille hyvin 
otolliset. Kun on paljon penkkejä ja alueita kitkettävänä, ei ole ehtinyt saada koko aluetta 
kitkettyä, kun jo toisessa reunassa pukkaa uutta vuohenputkea. 
 
PENSASRUUSUJA on tällä tarhurilla monta kymmentä. Olen pyrkinyt kasvattamaan niiden 
juurilla maanpeitekasveja kuten RÖNSYANSIKKAA, KEVÄTKAIHONKUKKAA, HOPEAPEIPPIÄ 
ym. Huomasin, että helpointa on, kun vuohenputkien antaa kasvaa puolimetriseksi, siis yli 
maanpeitekasvien ja nyhtää ne sitten pois. Aika hyvin lähti myös juurenniska maasta, kun 
maa oli kosteaa. Toisia paikkoja olen parturoinut käsitrimmerillä, mikä ainakin toistaiseksi 
hillitsee vuohenputken kasvua. Jos kesä on kylmä ja märkä, tiedän, että joudun tämän 
uusimaan kaksi tai kolme kertaa, mutta kuivana kesänä maanpeitekasvit peittävät 
maanpinnan, joten voin selvitä yhdellä kitkemisellä. 
 
 



Pitäisi olla onnellinen, kun jotkut kasvavat ja valtaavat alaa. VALKO-, KELTA- JA 
HÄMYVUOKOT ovat päättäneet lisääntyä ja täyttää tarhurin puutarhan. Erityisesti tänä 
keväänä saadessaan sadetta tarpeeksi, ne ovat loistaneet suurina mättäinä joka puolella. En 
aina jaksa odottaa, että niiden varret ruskettuvat, vaan kitken ne vihreinä. En ole 
huomannut, että ne olisivat siitä pahastuneet. Lisäksi kevätkaihonkukat ja KEVÄTESIKOT 
ovat hyvä lisä pölyttäjille ja perhosille. 
 
PIKKUKÄENRIESKA on aikamoinen riesa! Se on lisääntynyt ylt’ympäriinsä. Pienet sipulit 
kulkeutuvat kompostin kautta takaisin perennapenkkiin, vaikka olisin kitkenyt ne pois. 
Sehän kuolee kukittuaan ja sen voi jättää isojen kasvien juurille maatumaan, mutta 
pienempien kasvien juurilla se on ruman näköinen ja jos ei kitke, niin se lisääntyy koko ajan. 
harmittaa! 
 
Jotakin hyvää märässä keväässä! On tosi helppoa jakaa kasveja. Maa on kuohkeaa ja sopivan 
kosteaa, juuripaakut irtoavat tai halkeavat hyvin. Ei tarvitse kastella, kun sataa vähän väliä. 
Lisäsin SINIVALEUNIKOITA taas hyväksi toteamallani tavalla. Kun routa on sulanut ja 
ensimmäiset lehdenalut alkavat pilkistää, otan lapion ja polkaisen ison taimen puoliksi. Otan 
toisen puolen ylös ja toisen jätän maahan ja peittelen kuopan. Ylös nostetun laitan vielä 
kahteen tai kolmeen osaan ja istutan uuteen paikkaan. Olen huomannut, että puolivarjoinen 
paikka ja multava maa ovat parhaita paikkoja. Varjossa ja liian kuivassa ne kituvat. 
Rapsuttelin nurmikosta reilusti sammalta ja peitin taimien välit, sillä sinivaleunikko suosii 
hapanta maata. Muuta hoitoa se ei vaadikaan, kun meillä maa on tarpeeksi kosteaa, vaikka 
olisi sateetonta. Jos maa on kuivaa eikä ole kuohkeaa, niin silloin on hyvä lannoittaa 
alppiruusulannoitteella ja antaa keväällä kasvien juurille kompostimultaa (johon voi 
sekoittaa sammalta). Odotetaan kaunista kukintaa! 
 
KUUNLILJAT ovat keväällä hitaudenhuippuja. Aina on vaara, että tarhuri ei muista mihin niitä 
on istuttanut ja tallaa hauraat alut. Niitäkin jaoin samalla menetelmällä kuin 
sinivaleunikoita. Jos alkuperäinen kasvi on sopivalla paikalla, niin miksi repiä sitä kokonaan 
pois, jos haluaa vain osan siitä ottaa. Märkä maa helpottaa myös kuunliljojen jakamista. 
 
”Odotetaan kuin lehmä kesää!” En tiedä osaavatko nykyajan lehmät odottaa kesää, jos niille 
ei tapahdu mitään muutosta, siis eivät pääse edes laitumelle. Ennen lehmät kirmailivat 
onnellisina, kun pääsivät ulos. Me tarhurit osaamme odottaa kesää, sillä se on tarhurin 
kulta-aikaa. Aina voi mielessään unelmoida kohtuullisesta kesästä, jossa on sopivasti lämpöä 
ja sadetta! Onneksi emme tiedä kuin vasta syksyllä millainen kesä oli. Mutta nyt ajatukset 
askaroivat kauniiden kukkien ja satoisien juurikkaiden kasvussa. Ja tarhuri saa onnellisena 
nauttia työnsä tuloksista! 


