
Liisa-tarhurin huhtikuun tarinoita

ODOTTAVAN AIKA ON PITKÄ! Pitkältä tuntui tarhurin odotus keväästä nyt huhtikuussa. Lumi pysyi 
maassa niin kuin ennenaikaan aina loppukuulle saakka. (Vieläkin vapunpäivänä on lumenrippeitä 
puutarhassa.)

Tarhuri kävi matkoilla pääsiäisviikolla Tampereella. Kun lähdin aamulla, oli puutarhassa pakkasta ja 
lunta yli 30 cm. Kouvolan jälkeen ihmettelin hieman lumen vähyyttä ja Lahden jälkeen lunta ei ollut 
ollenkaan. Olin ottanut päälleni pitkikset, ohuen villaneuleen, päähineen, hansikkaat ja ties mitä 
talvitamineita. Onneksi en kuitenkaan lähtenyt paksun talvitakin kanssa. Seuraavana päivänä oli 18 
astetta lämmintä ja ihmiset ottivat aurinkoa ja juoksivat sortsit jalassa. Hiki tuli pintaan tarhurille, 
kun iltalenkillä oli vielä 16 astetta lämmintä ja aurinko paistoi. Täytyy uskoa, että Itä- ja Kaakkois-
Suomi olivat lumisinta Suomea!

TARHURI PUUHASI KAIKENLAISTA kevättä odotellessaan. Ajattelin, että aloitan kevätsiivouksen 
autotallista, joka on työverstaana. Poika oli monesti valitellut, että ei ole sopivia ruuveja, kun jotakin 
rakentelimme. Ihmettelin moista, sillä isot hyllyt olivat täynnä purkkia, purnukkaa ja nyssäkkää 
ruuveja täynnä. Siis aloitetaan ruuvihyllystä. Ajattelin, että laitan samanlaiset ruuvit samaan astiaan, 
niin siitä se selkiytyy. Eipä mennytkään niin. Ruuveja oli tasapäisiä, pallopäisiä, ristipäisiä ja ties mitä. 
Yhdet ruuvit olivat ohuita ja toiset paksumpia. Jokaisen astian ruuvit olivat ainakin eripituisia; 
muutaman millin pitempiä tai lyhyempiä. Siivous siis oli toivoton tapaus, mutta laitoin ruuvit  
laakeisiin astioihin, jotta näkee mitä ruuveja ovat, jos ovatkin kaikki erilaisia.

Naisia aina syytetään, että aina pitää olla eri ”vehe” eri asioille, tai kone, jotta työt tulevat tehtyä. 
Eipä ne naisten vehkeet pärjää miesten ruuveille ja nauloille! Ihmettelen, miten jokaisella työllä pitää 
olla oma ruuvinsa tai naulansa! Siinäpä sitä aikaa tuhlaantui kun tällaisia asioita pähkäili.

KYLVÖKSET ovat tuottaneet päänvaivaa. TOMAATIT  koulutuksen jälkeen ”jöröttivät” eikä kasvussa 
tapahtunut mitään pitkään aikaan. Viime keväänä tomaatit onnistuivat yli odotusten, sillä ne 
kasvoivat tosi hyviksi taimiksi. Olin ensimmäisen kerran silloin lannoittanut niitä heti koulutuksen 
jälkeen. Luulin oppineeni tästä tiedosta tomaattien kasvatuksen, mutta eipä mikään pidä paikkaansa. 
Taitaa vaikuttaa kasvuun siemenen itävyys, multa, paikka jossa kasvavat, valon määrä, kastelu ja ties 
mikä. Pitää vain uskoa, että kyllä ne vahvistuvat, kun pääsevät kasvihuoneeseen.

USEIN OLEN VAPPUNA vienyt taimet kasvihuoneeseen ja laittanut sinne lisälämmityksen. Nyt en vie, 
sillä alkukuun öiksi on luvattu 7 - 8 astetta pakkasta. Ei ole mitään mieltä ottaa sitä riskiä, että ne 
pienet taimet vielä paleltuvat. MALTTI ON VALTTIA TÄSSÄ PUUTARHAINTOILUSSAKIN!

KUN VAIHDOIN KUKKIIN MULTIA maaliskuussa, niin PELAKUUT saivat uutta multaa ja leikkausta. 
Viime vuonna ostin keltalehtisen pelakuun, koska se näytti niin viehättävältä. Tosin yksi 
puutarhaystävä sanoi sen nähdessään, että se muuttuu vihreäksi! Ja senhän se teki jo viime vuoden 
syksypuolella. Se kasvoi aika rotevasti ja huomasin nyt keväällä, että juuresta alkaa tulla keltaisia 
lehtiä. Olin innoissani ja leikkasin isot vihreät oksat pistokkaiksi ja ajattelin saavani juuriosasta uuden 
keltalehtisen kasvin. Laitoin juurakon uuteen multaan ja pistokkaat veteen. Kumpikaan ei 
onnistunut. Juurakko kuoletti ne kellertävät lehdet ja pistokkaat eivät juurtuneet. Sen pituinen sen 
tarina. Pelakuut yleensä ovat hengissä ja odottavat kasvihuoneeseen pääsyä, sillä sisällä ei ole 
tarpeeksi valoa. Vien ne sitten kasvihuoneeseen kun muutkin taimet.



SAMETTIKUKATKIN koulutuksen jälkeen ovat aika hidaskasvuisia, tai sitten on tarhuri hätäinen. Olen 
jopa antanut niille lisävaloa, jotta ne kasvaisivat tanakoiksi. Ehkä ne tietävät, että ei ole mitään 
kiirettä, sillä ulospääsyyn on aikaa vielä toista kuukautta.

TARHURIN RIESANA PUUTARHASSA ON PIKKUKÄENRIESKA! Tuo heinän näköinen n. 10 cm korkea 
heti keväällä kasvava, kun maa paljastuu. Kukka on pieni keltainen pienenä sarjana latvassa. Se 
vihertää kaikki penkit. Kasvaa sipuleista ja siemenistä nopeasti rikkaruohoksi. Hyvä puoli on se, että 
se kuolee pois alkukeväästä. Kova kitkeminen siinä silloinkin on, sillä kuka jaksaa katsoa kuolevaa 
heinää aluskasvina.  Ison perennapenkin päässä on kuivanpaikankasveja ja matalia kivikkokasveja. 
Sinnehän se oli pesiytynyt. Ajattelin ottaa vain PIHAESIKOIDEN  juurista ne pois. Niinhän siinä sitten 
kävi, että kaivoin koko kolme neliötä mullokselle ja otin kaikki kasvit pois, koska käenrieskaa oli joka 
paikassa. Möyhensin maan ja yritin kerätä kaikki alut pois, mutta epäilen että niitä on ensi keväänä 
kahta kauhiammin. Tulipahan maa muokattua ja taimet uudelleen istutettua, mutta voi siellä käydä 
vahinkojakin, sillä saatoin kaivella sellaisiakin kasveja, jotka eivät vielä itäneet.

VETTÄ SAISI SATAA oikein TAIVAALLISESTI eli pitkän kaavan mukaan; rauhaisaa sadetta vaikka koko 
yön. Luonto puhdistuisi ja kaikki taimet innosta puhkuen lähtisivät kasvuun. Kaikki sulaneet lumet 
ovat menneet taivaan tuuliin auringon paisteen myötä.

KÖYNNÖSHORTENSIA on kokenut kovia. Aikanaan, kun ostin sen, laitoin sen kahtia ja istutin kahteen 
porttiin. Ne ”jöröttivät” muutaman vuoden ja sitten lähtivät kasvuun. Kasvu oli niin voimakasta, että 
porteista ei mahtunut kulkemaan. Siirsin ne seinän viereen tietäen, että ne tarttuvat 
kiipimäjuurillaan seinään. Köynnöstelineet olivat 10 cm irti seinästä, joten ajattelin vahtivani, 
etteivät ne pääse kiinnittymään seinään. Ja siinä sitten maali lähti, kun sen nykäisin irti. Ne olivat itä-
seinällä valoisassa ja kukkivat oikein komeasti. Totuus kuitenkin oli se, että eivät ne valkoiset kukat 
olleet minkään näköiset vaaleaa seinää vasten. Päätin sitten siirtää ne isot pensaat koiratarhan 
viereen verkkoa vasten kasvamaan. Saas nähdä onnistuuko nyt vai paleltuvatko ne siinä verkossa. 
Aika kovasti sain ähistä ja puhista ennen kuin juurakot irtosivat. Tosin siinä rytäkässä taittui aivan 
juuresta isoin oksa. Laitoin sen oikein syvään istutuskuoppaan kosteaan multaan. Jospa saisin siitä 
uuden ison taimen. Nyt sekin koiratarhan reunusta tuli siistiksi, sillä meinaan siihen istuttaa muitakin 
kasveja. Kova homma oli kaivaa kaikki ELÄMÄNLANGAN JUURET pois. Sekin on yksi riesa, jonka olen 
itse istuttanut ja ajatellut että se pysyy koiratarhan aidan vieressä. Eipä pysy, tiedän sen nyt 
kokemuksesta.

Eräänä aamuna LATVOIN TSINNIOITA, kun ajattelin, että ne haarautuisivat. Olin ikkunan vieressä 
leikkaamassa niitä ja laitoin pistokkaat takanani olevalle pöydälle kasaan. Menin pois näkemättä 
niitä. Seuraavana yönä heräsin ajatukseen, että missä ne tsinnian pistokkaat ovat?! Hiippailin 
pimeässä pöydän luo ja vein lurpottavat pistokkaat pesualtaaseen veteen. Aamulla ne olivat aivan 
virkeitä ja nyt odotan, että ne juurtuisivat, vaikka ovat kovia kokeneet.

SIR FRANCIS BACON TOTEAA: ”JUMALA KAIKKIVALTIAS ISTUTTI ENSIMMÄISENÄ PUUTARHAN. JA 
TODEN TOTTA, SE ON IHMISEN ILOISTA PUHTAIN. SE ON IHMISEN SIELUN VIRKISTYS, JOTA ILMAN 
PARHAATKIN TALOMME OVAT VAIN TÖKERÖITÄ RAKENNELMIA.”


