
 

 

Liisa-tarhurin maaliskuun tarinoita 

Ensimmäinen kevätkuukausi on takanapäin, mutta on vaikea uskoa kevään tuloon, kun 
ikkunasta katsoessa maisema on hyvin talvinen. Aurinko lämmittää, mutta yöpakkaset 
pitävät talvea vielä kynsissään. Tarkempi tarkastelu osoittaa, että luonnossa on kevään 
merkkejä runsaasti. On monenlaista touhua ja reviirilaulajat alkavat viritellä 
kevätkonsertteja. 
 
Loppukuun päivänä huomasin tikan ”pärryyttävän” sähkötolppaa merkiksi, että täällä ollaan 
ja käydään kohta pesäntekoon. Keittiön ikkunasta katselin, kun harakka lensi naapurin 
kuuseen nokassaan melkein metrin mittainen risu. Helppo oli oksalle istahtaa risu nokassa, 
mutta pesälle meno tekikin jo hankalaa, sillä se oli syvällä kuusen suojassa. Odotankin 
innolla, että jos pesintä onnistuu, niin voi vaikka nähdä pieniä harakanpoikia, jotka ovat tosi 
valloittavia. Yleensä harakka pitää poikaset piilossa niin kauan, että ne ovat jo melkein 
aikuisen kokoisia, mutta kerran olen nähnyt poikaset rivissä puun oksalla ja kokoa niillä oli 
15 - 20 cm. Hauskaa porukkaa, kyllä niitä pieniä harakanpoikia katselisi useamminkin. 
 
Maaliskuun puolivälissä ihmettelin, kun kuulin ensimmäisen lokin kirkuvan. Samaan aikaan 
joutsenpari lensi kanavaa myöten, joten ihmetystä riitti, että mistä ne löytävät avovettä, 
jotta saavat ruokaa. Yleensä lokit tulevat silloin, kun kanava avataan ja ensimmäinen laiva 
saapuu mereltä. Tulee mieleen, että seuraavatkohan ne laivaa ja tietävät, että avovettä on 
saatavilla. 
 
Kellarin asukkaat pääsivät pimeydestä valoon ja kasvun ihme yllätti. Olin saanut viime 
keväänä SINISARJAN JUURAKON. Sen piti olla pieni ja kohtuullinen, mutta sitä olikin niin 
paljon, että sain neljä juurakkoa, kun pilkoin sen. Nyt ne kasvavat pienehköissä 
”roskakoreissa”. Siellä kosteassa ja pimeässä kaikki lehdet olivat mädäntyneet, mutta valoon 
päästyään, nyt on vihreä tupas terhakkaasti pystyssä kurkottamassa valoa kohti. Tietenkään 
ne eivät viime kesänä kukkineet, koska jaoin ne ankaralla kädellä. Nyt toivon, että kukinta 
onnistaisi, sillä sillä on tosi kaunis sininen, näyttävä kukinto. 
 
Aikaisemmin kasvatin Madeiralta tuotua sinisarjaa kymmenen vuotta, enkä saanut 
kukkimaan. Hylkäsin sen sitten ulos talveksi, kun kuulin, että sietä tuoduilla sinisarjoilla on 
sellainen rytmi, etteivät ne ehdi kukkia täällä! Sanotaan, että yrittänyttä ei jätetä, joten 
tämä tarhuri on ainakin yrittänyt. 
 
KUOLEMATTOMUUDEN YRTTI on hauska tuttavuus kahden vuoden takaa. Se on menestynyt 
hyvin kellarissa ja lähtee kovasti kasvuun päästessään valoon. Kesän aikana versot kasvavat 
yli metrisiksi, joten se ei ole pienien paikkojen kasvi. En ole tehnyt siitä teetä enkä 
muutenkaan syönyt, vaikka sitä käytetään terveyttä lisäävänä ja jopa uskotaan 
kuolemattomuuteen. Eipä täältä ole kukaan selvinnyt hengissä, mutta ainahan ihmiset 
yrittävät keksiä keinoja - vaikka pitkään ikään. Hauska köynnöskasvi se joka tapauksessa on. 
 
Olen kasvattanut PEHMYTMESIHEINÄÄ RUUKUSSA. Onneksi, sillä ensimmäisen kesän 
jälkeen kuulin, että se leviää maassa aivan mahdottomasti, mikäli olosuhteet ovat hyvät. Nyt 
ne ruukut ovat talvehtineen kellarissa ja ovat ääriään myöten täynnä heinänjuurakkoa. Se 
on nimensä mukaan ihanan pehmeä valkoraitainen pöyheä heinä, joka on parhaimmillaan 
rajattuna tai omassa ruukussa. Toisten kanssa ruukussa se valtaa liikaa alaa. Siellä pimeässä 
kellarissa se yhä kasvaa ja tuon sen pois vasta, kun saan sen kasvihuoneeseen. 
 
 



ONNENAPILAT JA KÄENKAALIT ovat oivallisia kasvatettavia. Pikkumukulat menestyvät 
omassa ruukussa kellarissa oikein hyvin. Kun tuon ne sisälle, laitan ruukun reunoille 
kanankakkaa ja lisämultaa - jopa alkaa versoja pukata. Vanha vaaleanpunainen onnenapila 
on jo pöyheä kasvi ja nuput alkavat muodostua. Se on kesällä kiitollinen ulkokasvi, joka 
kukkii koko kesän, kunhan saa lisälannoitusta. Tummalehtinen käenkaalikin tekee jo 
nuppuja, sekin on kaunis valkoisine kukkineen. Niitä on helppo lisätä juurimukuloista, joten 
se on kaikinpuolin mukava kasvi kasvatettavaksi. 
 
Pistää ihmettelemään, että mitä tapahtuu metsäkuusille. Aika monen kuusen juurella on 
vihreänään pieniä kuusen oksia ja sitä ei osaa arvailla, miksi ne pudottelevat niitä. Osa niistä 
on vuosikasvaimen pituisia, mutta osa on jopa 15 senttisiä oksia. Ensimmäisen kerran kun 
näin niitä naapurin ajotiellä, joka oli vihreänään niitä oksia, ihmettelin heille, että miksi 
olette rapsineet oksia kuusesta? Hekin sanoivat ihmetelleensä samaa. Kun koiralenkillä olen 
katsellut kuusen alusia, niin aika monen juurella on tippuneita oksan pätkiä. 
 
Siemenpussit on avattu! Ensimmäiset siemenet on kylvetty jo pari viikkoa sitten. 
KANELIBASILIKA, uusi tuttavuus iti muutamassa päivässä ja odottaa nyt jo kouluttamista. 
Mielenkiinnolla odotan, millainen makuelämys se on! AHKERALIISAT - nuo tarhurin ainaiset 
murheenkryynit - konstailevat myös tänä vuonna. Itääkö vai eikö itää! Jos itää, niin 
epätasaisesti, niin että toiset ovat jo senttisiä, kun toiset ilmestyvät mullan pintaan. 
Muutama on nyt mullan pinnalla, mutta aika hankalalta tuntuu niiden kasvatus. Liekö 
tarhurin taidoissa vika vai siemenkö on huonoa, mutta ei pääse kokemaan onnistumisen 
iloa. Joskus 80-luvulla muistan, kun kesäkuun alussa oli 40 tainta, joissa oli nupun alut. Sen 
jälkeen onnistumiset ovat olleet vähäisiä. Tosin en kasvata niitä joka vuosi niiden huonon 
itävyyden takia. 
 
Kylvin myös ASTEREITA, jotka ovat aika hitaasti itäneet. Saas nähdä miten niiden käy, sillä 
niistäkin on hyvin monenlaisia kokemuksia. Joskus ei ole itänyt yksikään siemen ja toisen 
kerran kaikki, ja kukinta on ollut mahtava syksykesästä. Olen yrittänyt tehdä kylvöt oikein 
säännönmukaisesti. Aluksi olen pitänyt niitä lämpimän patterin patterin yläpuolella 
ikkunalaudalla ja sitten siirtänyt viileämpään, mutta ei sekään taida auttaa. Eipä tässä hyvä 
häviä - jos mikä ei idä, niin ei sitten. Onhan se mukava ainakin touhuta multapussien kanssa, 
kun ei pääse vielä peuhaamaan ulos. 
 
Lumet ovat aika tiukassa, mutta keväinen sade ja tuuli tekevät ihmeitä. Kirkas kevätaurinko 
herättää jähmettyneen tarhurin, joten uusia ajatuksia ja ideoita pukkaa mieleen. Tässä 
vaiheessa huomaa oman malttamattomuuden, kun pitäisi tehdä sitä ja tätä! Joka vuosi se 
kevät on tullut, milloin aiemmin, milloin myöhemmin ja tarhuri on ehtinyt tehdä kaiken 
tarpeellisen, vaikka ei niin hoppuilisikaan. Nyt on aika tarkkailla luontoa ja lintujen 
kevättouhuja, nauttia valosta ja lämmöstä, joka hoitaa tarhuria sisältä ja ulkoa! 


