
Liisa-tarhurin maaliskuun tarinoita 

Kevät on ja kesä tulee, sillä peipponen on nähty! Eipä muutama peipponen vielä kesää tee, sillä kuun 

lopussa puutarhassa on vielä 70 senttiä lunta. Ensimmäiset peipposet (tai kiurut) ovat niitä 

tiedustelijoita, jotka tulevat katsomaan, että mitä tänne kotikonnuille kuuluu. Joskus olen pähkäillyt, 

että miten ne ilmoittavat niille suurille joukoille että nyt on kesä ja pitää kiirehtiä pesäntekoon. Ehkä 

niillä on jokin salainen ”satelliittiyhteys”, josta me ihmiset emme tiedä mitään! Mukavaahan se on, 

kun tulevat kesää viettämään tutuille paikoille. Toisin on käynyt RÄYSTÄSPÄÄSKYILLE, sillä erään 

tiedon mukaan 75 % niistä on hävinnyt, ja kohta ovat sukupuuton partaalla. Monet muutkin linnut 

ovat hätää kärsimässä ihmisen aiheuttamien muutosten takia. Metsät ja pellot yksipuolistuvat 

kasveiltaan ja tärkeät ojanreunukset ovat hävinneet salaojituksen myötä. Meillä tarhureilla on tärkeä 

tehtävä hoitaa omaa puutarhaamme niin, että siellä on kasvillisuus monipuolista ja löytyy myös 

vähemmän hoidettuja alueita, joista ötökät ja perhoset tykkäävät. Kun on paljon erilaisia hyönteisiä, 

on myös lintuja! 

AURINKOISET PÄIVÄT saavat tarhurin ”multahormoonin” hyrräämään. Maltoin just ja just siihen asti 

kun uusi kuu syntyi ja silloin piti ensimmäiset siemenet piilottaa. LOBELIAT itivät reilussa viikossa ja 

voivat oikein hyvin. Siemenet ovat pienenpieniä. Kylvän ne niin, että otan lyijykynän, jossa on kumi 

päässä, pyöräytän sen kosteassa talouspaperissa ja sitten pyöräytän siemenissä ja vien sen 

kostutetun mullan pinnalle ja pyöräytän vielä kolmannen kerran. Siemeniä ei peitetä ja 

taimilaatikossa on hyvä olla läpinäkyvä kansi, sillä lobeliat pitävät tasaisesta ilmankosteudesta. Pidän 

taimet kannen alla melkein siihen asti kun saan ne kasvihuoneeseen. 

TSINNIAT (=OPPINEIDENKUKKA) kylvin myös ja kolmen päivän perästä nuhtelin niitä, kun ne olivat jo 

pinnassa, että ei noin kiirettä pitänyt pitää kasvamisessa. Ehtivät kasvaa pituutta vajaa kymmenen 

senttiä ennen kuin sain ne koulutettua. Koulutinkin niitä aika ankaralla kädellä, sillä istutin ne niin 

syvälle, että sirkkalehdet jäivät vain sentin päähän mullan pinnasta. Vähän aikaa mietiskelivät, mutta 

nyt ovat jo hyvässä kasvussa. Seuraavaksi latvon ne, sillä toivon, että ne haaroittuisivat kunnolla. 

Annan niille myös lisävaloa, kun olen kouluttanut myös tomaatit. Ne ovat nyt aika viileässä 

huoneessa, joten toivottavasti se hidastaa kasvua. 

TOMAATIT KYLVIN oikeaan aikaan eli viikkoa ennen TÄYSKUUTA kuukalenterin mukaan. Ne olivat 

kokoajan viileässä huoneessa, joten luulin, että ne eivät idä ollenkaan. Tiesin kyllä, että itämiseen 

tarvitaan enemmän lämpöä, mutta ajattelin, että kyllä ne itävät ja nyt ei ole mikään kiire, kun ei 

tiedä milloin pääsee ”muuttamaan” kasvihuoneeseen. 

MUSTASILMÄSUSANNAT mietiskelivät aika pitkään kasvaako vai kasvaako, vaikka olivat normaalissa 

asuinhuoneen lämmössä. Nyt ovat yli kymmensenttisiä tanakoita taimia ja tekevät jo kolmatta 

lehtiparia. LATVON nekin, sillä on parempi, että ne ovat tuuheita eikä vain yksirunkoisia. Olen tosin 

kylvänyt neljä siementä ruukkuun, ja ajatellut, että ne saavat yhdessä kasvaa myöhemmin yhteiseen 

tukeen, enkä aio niitä myöhemminkään irrotella. En ole moneen vuoteen susannoja kasvatellut, 

joten on kiva nähdä kuinka onnistuu. 

SISÄKUKKIEN MULLANVAIHTO oli aikamoinen urakka. Jostain syystä niitä on siunaantunut joka 

ikkunalle ja monelle kukkapöydälle. Suunta kyllä pitäisi olla toinen, että niitä pitäisi vähentää, mutta 

ei se näköjään onnistu! MULTA JA VEHNÄJAUHOT ovat tämän tarhurin kompastuskiviä, sillä sotkua 

tulee joka kerta. Toin kuistiin jäätyneen multasäkin sulamaan, aukaisin sen ja laitoin pöydän jalkaa 

vasten nojaamaan. Se alkoikin elää omaa elämäänsä sulaessaan; multamöykky valahti lattialle ja osa 

sotki koiran pedinkin. Kun sitten kaadoin multaa säkistä astiaan, niin sieltä vielä mötkähti iso 



jäämöykky ja nyt oli mullat pitkin keittiön lattiaa! Vaikka ei sattuisi tällaisia kommelluksia, niin aina 

saan ympäristön sotkuiseksi, kun käsittelen multaa. Se on hyvä kun on itsekseen, niin ei häiritse 

kenenkään rauhaa multapärskeillä. 

Osalle huonekasveja vaihdoin koko mullan ja toisille laitoin vain pinnalle lannoitetta ja uutta multaa. 

Tuo LANNOITUS on aina vähän pulmallista! Olen laittanut kanankakkaa useimmiten ja huomannut, 

että lehdet kasvavat kukkien kustannuksella esim. PELAKUILLA. Nyt laitoinkin pelakuille 

tomaattilannoitusta kokeeksi, kun kuulin, että se kukittaisi kovasti. Joskus olen ostanut 

huonekasveille tarkoitettuja rakeita, mutta en ole päässyt selville, auttoiko se mitään, kun 

seuraavana vuonna rakeita oli vielä mullassa. Ehkä lannoite on liuennut kasveille ja sidosaine jäänyt 

jäljelle. 

PIRISTYNEET OVAT SEKÄ TARHURI ETTÄ KUKAT, joten syy taitaa olla auringossa, joka on elämän 

eliksiiri. PIISPANKUKAN PISTOKKAAT ovat työntäneet kovasti juuria vedessä ja ovat nyt mullassa. 

Näyttää siltä, että hyvin onnistui juurrutus. 

RAPSUTTELIN HARAVALLA linnunruokintapaikkaa ja huomasin, että KAURALYHDE pilkisti hangesta. 

En edes muistanut, että se on sinne pudonnut ja hautautunut hankeen. Sainkin sen otettua pois ja 

kas kummaa, sen sisässä oli jonkun KOTI, pieni pyöreä pallomainen oljista tehty pesä! Taitaa olla 

hiirenpesä. Onpa keksinyt hyvään paikkaan laittaa pesän. Oljista sai lämpimän pesän, lumesta suojaa 

ja auringonkukansiemenet tippuvat suoraan pesään! 

MAALISKUUN VIIMEISELLÄ VIIKOLLA oli muutamana aamuna HANKIKELI. Kaivelin ja katselin 

puutarhan lumen tuhoja. Monet yli 2,5 metriset puistoruusut ovat katkenneet, vaikka olin köyttänyt 

ne tukipuuhun. Ne ovat katkenneet tukinarun yläpuolelta. Juuri kovasti haaroittuneet latvat ovat nyt 

poissa. Edellisenä talvena monet ruusut paleltuivat ja nyt nämä lumituhot, niin ei niillä hyvin mene. 

SYREENIT ovat myös olleet kovilla lumitaakan alla, mutta niistä pitääkin sahata keväämmällä vanhoja 

oksia pois. 

TALVENTUHOJA löytyy varmaan monenlaisia kunhan lumi sulaa. Kävellessäni hangilla, huomasin, 

että yksi hyönteishotelli on kadonnut! Sieltähän sen katonharja pilkisteli 70-senttisen lumen sisältä. 

Hain rautalapion ja hakkasin kovan hangen sen ympäriltä pois. Sieltä montusta rupesin nostamaan 

hotellia, joka on aika painava muutenkin ja nyt sitten vielä vettynyt sekä suuri lumipaakku pohjassa 

kiinni. Silloin se tapahtui; selkään sattui niin, että silmissä pimeni ja ajattelin, että pääsenkö täältä 

pois! Onneksi ei tapahtunut mitään pahempaa. Iskias vähän hermostui, mutta särkylääke ja 

kotikonstit ovat onneksi auttaneet. Pitää uskoa, että TEKEVÄLLE SATTUU! 

MUKAVIA MULTAPUUHIA ja aurinkoista kevättä. Tästä se vauhti kiihtyy ja kasvunvoima alkaa 

pilkistellä joka puolella! 


