
 

 

Liisa-tarhurin helmikuun tarinoita 

Talvinen helmikuu on takana! Tarhuri sai iloita entisaikojen talvesta. Oli lunta, pakkasta ja 
kauniita valoisia päiviä, niin kyllä se mieltä virkisti. Varsinkin, jos muistelee viime talvea, joka 
oikeastaan oli puoli vuotta kestävä syksy. Pimeää lumetonta maisemaa, josta oli vaikea 
erottaa aamua ja iltaa. 
 
VUODET EIVÄT OLE VELJEKSIÄ. Sen olemme nyt selvästi huomanneet, kun miettii kolmea 
viimeistä vuotta. Pitää vain tyytyä siihen mitä annetaan ja nauttia tämän talven lumisista ja 
kuuraisista maisemista. Loppukuusta pakkaset hävisivät ja vuorokaudessa alkoivat 
”RÄYSTÄÄT TIPPUA JA KATUOJAT JUOSTA”. Säävaihtelukin tapahtuu nykyään nopeast, 
liekö syynä ilmastonmuutos tai yleinen kiireinen elämänsyke! 
 
Tarhuri jäi taas toiseksi taistelussa karvatassuja vastaan. Talon nurkalla leikatun kuusen 
alla, johon olen tehnyt havupenkin, pidetään juhlia joka yö. Alue on niin tampattu, että ei 
tahdo uskoa, että RUSAKOT pystyvät sellaiset alueet polkemaan. Erityisesti kuusen alusta, 
jossa on PALLOTUIJIA ja muita ikivihreitä, on suosittu temmellyspaikka. Eläimet ovat 
valinneet paikan niin, että tarhuri ei tahdo nähdä mistään ikkunasta, mitä ne puuhaavat. 
Kerran katselin kahta rusakkoa, kun ne olivat linnunruokintapaikalla ja totesin että ne välillä 
söivät siemeniä, juoksentelivat ja hyppelivät päättömästi ja välillä haistelivat nenäkkäin 
toisiaan. Taisi olla lemmenleikit yksi syy riehakkaaseen menoon, sillä rusakkohan tekee 
”hankipojat” nyt kevätlumien aikaan. Eipä siinä mitä, jos ne pitävät kevätkarkeloita tarhurin 
pihassa, mutta siinä sivussa tulee syötyä kasveja oikein innolla. 
 
Viime keväänä istutetun TUURENPIHLAJAN kuori on syöty metrin korkeudelta. Se harmittaa 
kaikkein eniten, kun en ymmärtänyt, että pihlajatkin ovat niiden herkkua. Luulin, että kun 
KULTASADE on kasvanut jo aika isoksi, se ei enää kelpaisi, mutta kaikki nuoret versot 
metrin korkeudelta on pureskeltu pätkiksi. 
 
Olin juuri saanut valkean HANHIKIN leikattua noin 70 cm palloksi, joka kukki oikein kauniisti, 
niin nyt se on eripituisia risuja kasassa. Eri paikoissa kasvavat VALAMONRUUSUT ovat 
myös joutuneet hampaiden puremiksi. Tarhurin ONNI - siis pensasruusu - ei oikein 
kukoista. Milloin pakkanen panee sen, tai kuten nyt, rusakot löysivät sen toisen ruusun 
seasta! 
 
Kummallisesti jänisten polku menee läheltä KEVÄTATSALEOJA niin, että mennessä on 
mukava napsaista nuput suuhun, kun tarhuri ei tajunnut peittää niitä ajoissa. Ristiriitaisin 
tuntein näitä ajattelen, sillä onhan mukavaa, kun luonto on lähellä ja erilaisia otuksia pyörii 
pihamaalla. Mutta voisivat ne vähän ajatella tarhurinkin touhuja, eikä teroittaa hampaita joka 
puskaan. 
 
Pieni on kaunista, kun katsoo KORALLIKAKTUKSEN noin 5 mm kokoisia keltaisia kukkia. 
Niitä ilmestyy aina muutama silloin tällöin. Ja kyllähän ne huomataan tuossa keittiön 
ikkunalla, kun muut sisäkukat ovat vielä ”talvihorroksessa”. Se on valinnut hyvän ajan 
kukkia, kun toiset eivät häiritse kukinnallaan. Se kukkisi varmaan aikaisemmin, jos veisin sen 
tuonne itä-ikkunalle. Nyt se on pohjoisen puolen ikkunalla. Leikkaan sitä aina silloin tällöin, 
ettei se pääse kasvamaan roippanaksi. Se nimittäin kasvaa helposti toispuoleiseksi ja silloin 
se ei tahdo pysyä pystyssä. 
 
Multahommiakin tuli tehtyä, kun taivaan kuu oli loppukuusta oikeassa asennossa. Laitoin 
sisäkukkia uuteen multaan tai lisäsin vain pintamultaa niille, jotka selvästi olivat liian 
pienessä ruukussa tai olivat nälkiintyneen näköisiä. Kuukauden päästä jatkan 
mullanvaihtoja, mikäli eivät kaikki kasvit ole joutuneet kompostiin. 
 
Siemenkori oli jäänyt kasvihuoneen ylähyllylle, joten ne saivat nyt kaikki kylmäkäsittelyn. 
Pitää kylvää esim. PAPUJA esikasvatukseen, jotta tietää, itävätkö ne, vai ovatko paleltuneet. 
 
  
 



Vaikka lunta on vielä paljon, niin tarhurin ajatukset ovat jo NIITYN lumoissa. Erotinhan 
nurmikosta pari vuotta sitten ympyrän muotoisen alueen, johon aion tehdä kukkaniityn. 
Tiukkaa tekee, sillä kaksi edellistä kevättä ovat olleet tosi kuivia ja kylvämäni kukat eivät ole 
itäneet. Olen kitkenyt nyt kahtena kesänä heinätuppoja pois, joten kohta siellä on hyvää tilaa 
tehdä laikkuja, joihin kylmän kukan siemeniä. Lisään vähän uutta multaa ja kastelen, niin 
eiköhän jo tänä kesänä kukat lisäänny. Yksi hankaluus on se, että niitylleni sataa männyn 
neulasia, jotka happamoittavat maata aikalailla. Olen laittanut siihen jo kerran tuhkaa, mutta 
täytyy vielä keväällä lisätä, niin kyllä siitä hyvä tulee. 
 
Ostin halpakaupasta jo yhden kahden euron satsin siemeniä, jotka aion kylvää 
luonnonkukkien joukkoon niitylle. Laikkuihin laitan KESÄKUKKASEOSTA; 
PUNAPELLAVAA, KIRJO- JA KELTAKAKARAA, IISOPPIA JA UNIKOITA. Täytyy nyt nähdä 
vaivaa ja valmistella ne laikut kunnolla ja kastella tarpeeksi. Mukava oli nähdä, että viime 
kesänä kasvoivat ja kukkivat jo PÄIVÄNKAKKARAT, KISSANKELLO, PUNA-AILAKKI JA 
NEIDONKIELI sekä monta muuta vaatimattomampaa luonnonkukkaa. 
 
Tämä tarhuri on ollut aika saamaton! Takkahuoneen sänky ja vanhat lehdet vetävät 
puoleensa ennemmin kuin jotkut muut puuhat. Olen kyllä huomannut, että ilmassa on 
monenlaisia tuntemuksia ja ajatuksia, kun kuuntelee kanssaihmisiä. Täytyy varmaan syyttää 
KORONAA, kun kaikki on seis eikä mitään ei voi oikein harrastaa. Vuosi on pitkä aika pohtia 
ja ennen kaikkea kuunnella tiedotuksia, jotka koskettavat koko maapallon väestöstä. 
Yksittäinen ihminen on voimaton pandemian edessä. 
 
Toivoa on, sillä olemme menossa kevättä kohti. Se antaa paljon uusia ajatuksia ja tekemistä 
tulee päivä päivältä enemmän. Kun ajattelee vihreitä ajatuksia, ei voi ajatella synkkiä 
pandemia-ajatuksia. 
 
Pari viikkoa sitten sain puuskan, jota olin kypsytellyt jo syksystä saakka. Otin maalipurkin ja 
pensselit esiin ja rupesin maalaamaan tiskipöydän alakaappia. Siinä sitten meni muutkin 
alakaapit, jotka olivat kuluneet kattiloiden tai laatikoiden liikuttelusta. Aikamoista jumppaa 
siitä tulikin! Pitkä ihminen istuu lattialla melkein polvet suussa ja yrittää maalata alakaapin 
takimmaista seinää. Jumpattua tuli ja tiukkaa teki, mutta nyt on kaapit järjestyksessä ja hyllyt 
siistinä. 
 
Iloa tuottavat vanhat amaryllikset, jotka päättivät sittenkin kasvattaa kukkavanan ja nyt 
aukaisevat jo kukkia. Lehtikompostikasvatus on hyvä paikka amaryllikselle. Sitten kun kesä 
koittaa, ne saavat lantavettä ja kompostikosteutta. 
 
”KÄRSIVÄLLISYYS ON KUKKA, JOKA EI KASVA JOKA PUUTARHASSA” - tietää 
italialainen. Tätä me suomalaisetkin tarvitsemme: kärsivällisyyttä ajatella myönteisesti ja 
uskoa, että elämä palaa entiselleen ja tarhurit ovat yhtä innokkaita puutarhanhoitajia kuin 
ennenkin. 


