
LIISA-TARHURIN HELMIKUUN TARINOITA 

TALVI-MATTI (24.2.) ON KEVÄTTALVEN ALKU! ”Matti olisi muutoin kova mies, mutta toinen silmä 

vettä vuotaa.” ”Matti pitkällä parrallaan viekoittelee lapset seinuksille.” Matin parralla tarkoitetaan 

räystäiden jääpuikkoja. Ei tiennyt ennen hyvää jos jääpuikot venyivät pitkiksi. Se tiesi kevään tulon 

hidastumista. Onhan se tuttua, että kevät etenee ja tulee takatalvi ja taas ottaa kevät pitkiä 

harppauksia eteenpäin. Sitä kevään ailahtelevuutta kuvaa myös sanonta, että ”kevät seittemällä 

rattaalla ajaa”. Kovin on vaihtelevainen ollut tämäkin helmikuu: kovia pakkasia, aurinkoa ja monessa 

muodossa lumisadetta! Kun puolessa välissä kuuta satoi melkein 20 cm märkää lunta, niin silloin 

loppui emännästä ja lumilingosta puhti. Jäi lumityöt tekemättä ensimmäisen kerran. Ajotiekin oli 

tullut jo niin kapeaksi, ettei tahtonut auto mahtua kulkemaan. Sain naapurin isännän avuksi ajamaan 

traktorilla kuusiaidan päältä ja viereltä suuret lumitaakat pois. Tunti meni isolla traktorin kauhalla 

työntäessä ja ajaessa lunta pois. Ihmetteli isäntäkin, että kuinka sitä lunta niin mahdottomasti 

mahtui kuusiaidan päälle ja sivuille. Kyllä sitä vain tuli lingottua monta kymmentä kertaa joulun 

jälkeen. Hyvä kun sain apua, sillä kolahommana se olisi ollut mahdotonta. 

AURINKOAKIN ON ollut ja se on lämmittänyt mieltä ja lumipenkkoja. Kaiken lumen keskellä sitä alkaa 

uskoa, että kevät tulee ja kesä voittaa talven. 

IHMEITÄ TEKEVÄN FÖHN-TUULEN voima on aikamoinen. Vuorokauden lämpötila heilahtelee 

parikymmentä astetta, räystäät tippuu ja katuojat juoksee! Loppukuusta tuli sitten se epämiellyttävä 

liukkaus. Yhtenä päivänä neljän tunnin aikana pihasta tuli luistelukenttä! Onhan näillä lämpöjaksoilla 

se hyvä puoli, että lumikinokset sulavat ja kevät etenee harppauksin. 

PISTOKKAITA otin alkukuun aikana ja hyvin ovat juurtuneet. JUORUT ovat nimensä mukaisesti 

vahvoja ja nehän juurtuvat melkein mihin aikaan vuodesta hyvänsä. Vesilasissa ne tekevät pitkiä 

vahvoja juuria reilussa kahdessa viikossa. LIISANKUKKA eli toiselta nimeltään MARRASKUUN 

KYNTTILÄ kasvatti myös juuria tosi nopeasti. Kasvit tietävät, että kesää päin ollaan menossa, joten 

kasvaa pitää! JÄTTIBEGONIAT ovat juurtuneet tosi hyvin. Vuosi sitten en saanut niitä juurtumaan, 

vaikka otin pistokkaat vasta maaliskuussa. Ensimmäiset pistokkaat, jotka kasvattivat juuria, ovat jo 

mullassa ja taitaa olla pientä kasvua alkamassa. Sen verran on pitänyt antaa periksi, että ne istutin, 

mutta muita multahommia en ole vielä alkanut, vaikka sormet syyhyävät jo. Vielä on monta 

kuukautta ennen kuin saa taimet kasvihuoneeseen ja ulos, joten pitää malttaa odottaa! 

KÄVIN KELLARISSA katsomassa mitä sinne kuuluu! Ihmettelin, kun viemäni VERILILJAPUU oli 

kauttaaltaan homepilkuissa. Kellari on yllättävän kuiva nyt, lattialla ei vesiliruja ole yhtään, ja silti 

lehdet olivat homeessa. Toin kasvin sisälle ja pyyhin homeet pois. Viikko sen jälkeen koko kasvi oli 

kuivanut, vaikka se oli viileässä ja sai lisävaloa. En oikein ymmärrä mikä meni vikaan, sillä vein sen 

kellariin vasta vähän ennen joulua. Joskus aikaisemmin olen sitä kasvattanut ja silloinkin sillekin kävi 

samalla tavalla; kuivui kun tuli sisälle! 

OLEN TALVETTANUT KOLMEA MALJAKÖYNNÖSTÄ viileässä ja lisävalolla valaistussa huoneessa. 

Leikkasin syksyllä kaikkia ohjeen mukaan puumaiseen kasvuun saakka. Yksi on nyt kasvattanut kolme 

yli metristä versoa, joiden latvassa on muutama lehti. Toisessa on kasvua muutaman sentin verran ja 

tuntuu, että se ei jatka kasvua ollenkaan. Kolmas työntää uusia silmuja puutuneista versoista, mutta 

näyttää siltä kuin ne kuivuisivat kun ne ilmestyvät. Ne kasvavat samalla pöydällä samassa 

lämpötilassa ja valo-olosuhteissa. Toivoisin niin että saisin ne menemään kesään asti. Tosin joskus 

aikaisemmin kun olen saanut ne talvehtimaan, niin kukinta on alkanut vasta syyskesällä. Silloin tosin 

en ollut leikannut voimakkaasti, vaan pitivät koko talven pitkiä versoja. Jostain luin, että sitä pitää 



keväällä latvoa useasti, sillä kukat ilmestyvät uusiin versoihin. Saas nähdä kuinka tarhurin käy tässä 

taistossa. Kun versojen päihin tulee tarpeeksi lehtiä, niin otan ainakin niistä pistokkaita. 

AMATSONINLILJA on talvehtinut kuistissa viileässä ja vähän hämärässä tilassa. Ajattelin, että otan 

sen olohuoneeseen vähän valoisampaan ja ehkä säännöllisempään hoitoon. Lehdet olivat jotenkin 

lurpallaan ja ajattelin, että syy on vähäisen kastelun. Tarkempi tutkiminen selvitti, että siellä lehtien 

alapuolella ja varsien koloissa lymyili VILLAKILPIKIRVOJA valkoisen ”pumpulin” kätköissä. Senpä takia 

lehdet lurpattivat, kun ne siellä imeskelivät kasvunesteitä. Pyyhin astianpesuaineeseen kastutetulla 

kankaalla pahimmat ötökät pois ja sitten sumuttelin pyretriinillä. Nyt pitää vahtia, että ne todella 

ovat hävinneet, sillä en halua että ne tarttuvat muihin kovapintaisiin lehtiin, kuten KLIIVIAAN. 

Aikanaan sain niitä PERHOSORKIDEOIDEN mukana ja sen jälkeen niitä aina ilmestyy jostakin juuri 

näihin paksulehtisiin kasveihin. Amatsoninlilja on yksi vanhoista huonekasveista, joka on kiitollinen 

puolivarjon kasvi. Se viihtyy kesät ulkona, mutta on varjeltava kotiloilta ja etanoilta. Kun se kukkii, 

niin sen kyllä huomaa. Puhtaan valkeat tähtimäiset isot tuoksuvat kukat. Mikä sen kauniimpaa. Sitä 

on harvoin saatavana, mutta kukkaystävältä toiselle se voi säilyä perinnehuonekasvina vielä pitkään. 

OSTIN ITSELLENI YSTÄVÄNPÄIVÄNKUKAN, ORANSSITÄHDIKIN. Se on nimensä mukaan oranssinen ja 

tähkämäinen kukka, joka nousee ruusukemaisesta lehtiryppäästä. Näyttää siltä, että kukinta kestää 

kauan, koska se aukaisee yhden kukan kerrallaan ja kukat kestävät pitkään. Se taitaa olla sipulikukka. 

En ole löytänyt hoito-ohjeita, mutta eiköhän se ajan mittaan selviä miten sitä kasvatetaan. Itse en 

ole kasvattanut TÄHDIKKIÄ ulkokasvina, mutta olen kuullut, että niitä olisi myös perennana. 

SIEMENPUSSIT OVAT OJENNUKSESSA ja odottavat seuraavaa uutta kuuta ja silloin se alkaa, joka 

hetken kestää, siis siemenien ja taimien kanssa touhuaminen. Mukavaahan se on, kun vain osaisi 

pitää muistissa, että kohtuus kaikessa, myös siemeniä kylväessä. Aina tahtoo tulla runsauden pula, 

kun ei tiedä mihin niitä hyviä taimia sitten istuttaa. 

MAALISKUU ON ENSIMMÄINEN KEVÄTKUUKAUSI. Nautitaan kevään tulosta, auringosta ja uusien 

sirkkalehtien tuomasta huumasta. Kyllä se kevät on niin ihana joka vuosi! 


