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Nuutiset hoitavat Raadelmaa
■■Kesäpaikan
huoliteltu pihamaa
kukkii ja ruokkii
KOSKI
Marika Timonen
Nurmikon leikkuujäte toimii hyvin kasvi- ja kukkamaiden
katteena pitäen rikkaruohot aisoissa.

Jaloangervot hehkuvat ilta-auringossa.

Jari ja Hellevi Nuutinen kutsuvat kesäpaikkaansa Raadelmaksi, mutta vaikuttavat varsin onnellisilta ja tyytyväisiltä
raatajilta. Mikäs on onnellinen ollakaan, sillä Nuutiset ovat tehneet kesäpaikastaan Jarin äidin Kyllikki Nuutisen sanoin paratiisin.
–Vanhemmat jo Raadelma-nimen
keksivät, kun täällä on niin paljon puurrettavaa, Jari kertoo.
Jari peri kesäpaikan, Kyllikin entisen
kotitalon, vanhemmiltaan reilu kymmenen vuotta sitten hänen isänsä kuoltua. Siitä alkaen Nuutiset ovat muokanneet ja hoitaneet paikkaa rakkaudella
ja huolella.
–Tämä oli ennen aivan toisenlainen,
Jari ja Kyllikki toteavat ja Jari lisää paikan olleen hirveässä kunnossa.
Pihaa muun muassa rajasi iso kuusiaita, joka paitsi piilotti pihan myös
peitti ympäröivän kauniin maalaismaiseman.
–Täällä oli myös noin 400 mustaviinimarjapensasta. Alkuperäisistä on enää
muutama jäljellä, Jari kertoo.
Kuusien ja marjapensaikkojen sijasta
pihalla kasvaa nyt satoja eri lajikkeita
kukkia ja hyötykasveja. Kaikella on oma
paikkansa hyvinhoidetuissa istutusryhmissä. Tontin nurkassa on myös pieni
kukkaketo, mutta rikkaruohoja ei pihalla näy.
–Istutusryhmiä on helppo hoitaa,
Hellevi toteaa ja Jari vinkkaa nurmikon
leikkuujätteen toimivan hyvin katteena
istutusryhmissä.
Keräävän ruohonleikkurin lisäksi
Nuutisilla on leikkuri, joka pitää nurmikon puhtaana sammalista. Sitä ei tarvitse käyttää kuin keväisin.
Kasvimaa antaa Nuutisille muun muassa perunoita, porkkanoita, sipuleita,
herneitä, papuja, mansikoita, avomaan
kurkkuja ynnä paljon muuta. Nuutiset
ovatkin kesäisin lähes omavaraisia.
–Ainoastaan maito ja silli täytyy kaupasta hakea, kun emme ole nyhtökaurapuolueessa emmekä osaa itse tehdä
maitoa, Jari veistelee.

Jari ja Hellevi Nuutisen pihamaalla kukoistavat muun muassa ritarinkannukset. Pergola

Puutarhataiteilua

Talo on kunnostettu ulkoapäin ja kaivo naamioitu koirankopiksi.

Syötäväksi sopivan kurkkuyrtin kukinto on kaunis nuppunakin.

Nuutiset ovat itseoppineita puutarhanhoitajia. Vaikka tekemistä riittääkin yllin kyllin, kyllästyttämään puutarhassa
kykkiminen ei ole käynyt.
–Puutarhanhoito on vastapainoa kaikelle muulle, Hellevi toteaa.
Maltti ja huilihetket ovat Hellevin
mukaan kuitenkin valttia.
–Kaikkea ei tarvitse saada heti valmiiksi, vaan asioita voi tehdä vasta kun
taas tekee mieli.
Nuutiset puuhaavatkin paratiisissaan
myös paljon muuta kuin hoitavat kasveja. Helena ja posliinimaalausta aikanaan opettanut Kyllikki esimerkiksi taiteilevat yhdessä puutarhassa.
–Ja minä tuon heille viiniä, Jari sanoo.
Nuutisten lisäksi pihapiirissä viihtyvät myös linnut ja perhoset. Nuutiset
ovat tarjonneet majoitusta kesäkavereilleen laittamalla 24 linnunpönttöä.
Pesät on numeroitu ja tiedot pöntöissä
pesivistä linnuista kirjataan tarkasti talteen.
–Tänä kesänä oli paljon pesijöitä,
Hellevi kertoo.

Vanhoille puutarhakengillekin löytyy paikka vajan seinältä
koristeena.

Jari Nuutinen on rakentan
teistot omien tarpeiden m

Tähtitorni kosinnan muistomerkik
Nuutisten kesäpaikan erikoisuus on tähtitorni, jonka Jari
Nuutinen on suunnitellut ja rakentanut alusta alkaen itse.
–Kun tapasimme, Hellevi tiesi tähtitieteestä ja minä tekniikasta, Jari kertoo tornin taustoista.
Tähdistä tuli yhteinen harrastus Nokialla ja Microsoftilla
työskennelleelle ja tavanneelle pariskunnalle.
–Yhtenä syksynä makasimme finnfoamlevyllä tuossa
kohtaa, missä torni nyt on. Hellevi näytti, että tuolla on

Otava ja niin edelleen. Mi
naimisiin. Hellevi sanoi,
Jari kertoo.
Tänä kesänä Nuutiset o
ringonpilkkuja, elokuussa
toina heillä on omassa tä
muassa tähtisumuista.

