
LIISA-TARHURIN MAALISKUUN TARINOITA

MAALISKUU, MUTTA MIKÄ MAALISKUU! Maailmankirjat ovat sekaisin monella tavalla. Eipä sitä 
kuukausi si en olisi arvannut mitä tapahtuu maailmalla ja Suomessa. Mummot ja papat ovat 
karanteenissa ja muu väki kotona tai valvotus  muualla. Luomakunta näy ää mah nsa ja pistää 
meidät ihmiset pienelle paikalle. Olen useas  mie nyt ja ihmetellytkin miten kaikkivoipa ja jopa 
itsekäs ihminen on. Arvomaailma on muu unut kovemmaksi ja luontoa kohdellaan hol omas . 
Nyt KORONA jyllää maailmanlaajuises  ja pistää maailman seis! Kun tästä selvitään, niin uskon, 
e ä ihmiset ovat oppineet uudella tavalla kunnioi amaan elämää, luontoa, toisia ihmisiä ja 
näkemään elämän arvon. Pieni on ihminen luomakunnan keskellä, mu a kaikella on aikansa, myös 
tällä raskaalla ja vaikealla epidemia-ajalla. Tästä selvitään monien vaikeiden vaiheiden jälkeen. 

ONNEKSI ON KEVÄT, eikä synkkä marraskuu! Me puutarhan puurtajat, vaikka olisimme 
karanteenissa, niin tekemistä on ja ulos pihalle pääsee. Pikkutaimet ja ulkotyöt hoitavat tarhuria 
monella tavalla. Keho ja mieli virkistyvät ja raskaat ajatukset kevenevät. MITÄ KAUEMMIN 
KARANTEENI KESTÄÄ, sitä sisukkaammin puutarhan kimppuun. Jos ei ole puutarhaa, niin 
aurinkoiset kevätpäivät kutsuvat ulos rai iseen ilmaan, jossa mieli lepää ja saa uusia ajatuksia. 

IHMETYSTÄ TUOTTAA tämä maaliskuun sää. Siltäkin osin on aika kummallista, e ä on maaliskuu ja 
ei ole lumesta etoakaan. Pitää itselleen uskotella, e ä ei ole mitään kiire ä taimien kanssa, sillä 
kuukausi on vielä aikaa toukokuun alkuun, jolloin taimet pääsevät kasvihuoneeseen.

MUSTARASTAS laulaa luri elee iltataulujaan tavanomaiseen tapaansa. Toki niitä on pyörinyt pihalla
pitkin talvea, mu a nyt on selväs  ollut reviirilaulujen aika. TIKKA PÄRRYYTTÄÄ valopylvään 
pel suojaa ja kertoo, e ä tämä on minun alue ani. Linnut etävät kevään tulon, vaikka luonto 
oiku elisi miten. Jos tulee kylmää, niin ne kääntävät suunnan etelään ja o avat siis takapakkia. Nyt
loppukuusta onkin ollut yli kymmenen asteen pakkasia aamuisin, mikä on vaiku anut jopa 
ensimmäisten hanhilaumojen paluuseen.

KOVAT TUULET JA KEVÄTAHAVA ovat tehneet pahojaan tarhurin puutarhassa. Isot 
SAMMALLEIMUmä äät ovat kuivaneet, mu a kun leikkaan niiden varret pois, niin juuresta kasvaa 
uusia pehkoja. Tosin kukkiminen myöhästyy, mu a eipä tuo haitanne. TAPONLEHTI, SUIKEROALPI 
ja monet muut maanpeitekasvit ovat kärsineet ahavasta, mu a eivätköhän ne selviä tästäkin. 

KIRKKAAT AURINKOISET KEVÄTPÄIVÄT saavat tarhurin pihalle keksimään hommia, joita ei 
väl ämä ä pitäisi vielä tehdä. Kukkapenkkien haravoin  isoista vaahteran ja tammen lehdistä on 
yksi tällainen työ. Lehdet olisivat suojanneet kasveja, mu a kun ne kuivuvat ja käpertyvät, niin ne 
lähtevät kuljeksimaan tuulen mukana pitkin puutarhaa. Ovathan ne penkit aivan epäsiis n 
näköisiäkin, joten mukavampi on katsella siistejä penkkejä. Isoilla kasveilla on leh silppua 
pei eenä, joten niillä ei ole mitään hätää.

PUOLESSA VÄLISSÄ KUUTA sain talkooapua halkojen sahaamisen ja pilkkomiseen. Onneksi apulaiset
eh vät silloin tulla, kun koronalla ei vielä ollut vaikutusta. Nyt kaikki rungot ja pölkyt on saha u ja 
pilko u. Kolme yli puolitoista metristä pyöreää halkotornia seisoo pihalla ja kevätahava on 
kuiva anut niitä jo kovas . Jos puita ei olisi saatu pilko ua ja kasaan, niin seuraava kohtaaminen 
porukoi en kanssa olisi saa anut ollakin vasta joskus kesällä. Monet asiat menevät uusiksi tämän 
epidemian vuoksi. Mikä on ollut tavallista, esim. lapsien tapaaminen, on nyt mahdotonta, kun 
asuvat eri paikkakunnilla.



SISÄKUKAT SAIVAT UUDET MULLAT ja lannoitusta he  maaliskuun alkupuolella. Muutamia 
ränsistyneitä kasveja meni kompos in, mu a muuten kaikki voivat hyvin saatuaan uu a multaa. Ja 
aurinkoiset päivät lisäävät kasvien kasvuenergiaa. OLEANTERI oli ainoa, joka yllä ! Se oli aika 
korkea, joten se nojasi kuis n ikkunaan. Kun o n sen pois sieltä, niin ihme elin kun ikkuna oli 
likainen. Kas kummaa, kirvaporukka oli siellä leh en alla piilossa. Ihme elin sitä, sillä paikka oli 
viileä eikä mitenkään aurinkoinen. Vein oleanterin ulos ja katkaisin latvan (aion muutenkin 
kasva aa siitä puumaisen) ja sumu n pyretriinillä. Nyt ei ole tapahtunut mitään kasvussa, mu a 
aika näy ää elpyykö se siitä kovasta käsi elystä.

TARHURISTA TULI TAIVAANRANNANMAALARI! Olinhan nuorena kirjoi anut veljen ty ären 
ystäväkirjaan, e ä eläkkeellä minusta tulee taivaanrannanmaalari. Olin ostanut akryylimaalit ja 
pensseleitä jo aiemmin, joten nekin olivat kotona. Si en sain kartonkilevyjä, jotka olivat A4-
kokoisia ja mukavan huokoisia pinnasta, joten alustatkin löytyivät kotoa. Tietenkin maalauskohteet 
olivat kukkia! Tein eräänlaista tutkimusta kasvien kasvamisesta maalaamalla. Ensimmäinen kohde 
oli KISSANKELLO, tuo sinikukkainen kaunokainen. Mukavaa oli myös maalata 
LUONNONRUUSUNOKSIA ja OMENANKUKKIA. UNIKOT ovat ihastu avia niin ulkona kuin 
maala uina. Alustat loppuivat, mu a innostus jäi; pitää jatkaa hyvää harrastusta. Nyt pitää yri ää 
jokaisen piristää itseään tekemällä myös vähän erilaisia ju uja kuin on aiemmin tehnyt.

KELLARIN KUULUMISET olivat yllä äviä. Viime syksynä halvalla ostetut tulppaanin ja laukkojen 
sipulit olivat ruukussa kellarissa. Kasvua oli jo 20 cm, joten aja elin, e ä kun on lämmintä, niin vien
ne ulos. Laitoin onneksi harson päälle ja yöllä tulikin pakkanen. Pakkasyöt kovenivat, joten ei 
au anut muu kuin nostaa kellertävävar set taimet kuis n pöydälle. Nyt ne ovat jo kohta 40 cm 
korkeita, ja ruukku täynnä (30 kpl) komeita leh suppiloita, joissa uinuu hieno tulppaanin kukka. 
Saas nähdä kuinka niiden käy, jos yöpakkaset jatkuvat, enkä saa niitä ulos. Aika vaikea on tukea 
niin, e ä ne pysyvät pystyssä. Eipä tuo haitanne, vaikka kukkaryöppy olisikin sikin sokin; kukkia ne 
ovat joka tapauksessa.

IHMETTELIN, e ä pimeässä ja aika viileässä kellarissa mura t ovat kestäneet koko talven vihreänä, 
eikä yhtään lehteä ei ole kuivanut. Aika sinnikkäitä nuo ulkomura t ovat. Nyt ne pääsivät kuis n 
pöydälle, kun nekään eivät voi olla ulkona yöpakkasten tähden.

TARHURI KÄY JOKA PÄIVÄ KASVIHUONEESSA! Ja samalla pitää koko ajan muistu aa itseään, e ä 
tämä on maaliskuu ja kasvit pääsevät vasta toukokuun alussa kasvihuoneeseen. Mu a kun siellä on
jo niin lämmintä ja aurinkoista, tekisi mieli jo ”muu aa” sinne. Totuus on, e ä vielä on liian kovat 
pakkaset, eikä ole mitään mieltä ruveta lämmi ämään kasvihuone a.

ELÄMÄ JATKUU kaikesta huolima a. Päivät ja viikot voivat tuntua pitkille, mu a tärkeää on, e ä 
omalta osaltamme estämme taudin leviämisen OLEMALLA KOTONA! Jokaiselle päivälle voi keksiä 
jotakin erilaista tekemistä. Ulkoilu on tärkeää ja sitä saadaan jo omalla pihalla puuhastellessa. 
Läheiset ja ystävät ovat olemassa langanpäässä. SOITTO PÄIVÄSSÄ pitää mielen virkeänä. 
Muistetaan myös niitä henkilöitä, joita ei olla tava u pitkään aikaan. 


