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10 vuotta 
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Koti: Vuonna 2004 rakennet-
tu omakotitalo Kouvolassa, 
6 h + k + khh + sauna, 152 m2.
Täällä asuvat: Maria Kesänen,  
hänen miehensä sekä lapset 
Otto, 1, ja Hilla, 8.

Uusi omakotitalo houkutti Kesäset vaihtamaan paikkakuntaa 
kymmenen vuotta sitten. Päätöstä ei ole tarvinnut katua. Paljon iloa 
on ollut myös vehreästä pihasta, josta poimitaan satoa pitkin kesää. 

Riina ahtola kuvat KRista Keltanen

Kesäisin lounas tai kahvit 
katetaan ulos puutarhaan. 
Sadekaan ei haittaa 
katetussa paviljongissa.

Marian kotona

Puutarhurin perunasalaa-
tille antaa makua yrteillä 
maustettu öljypohjainen 
kastike. Perunat, sipulit, 
chilit ja yrtit ovat omasta 
puutarhasta.
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puutarhurin 
perunasalaatti 
4 hengelle

1 kg uusia perunoita
200 g fetaa
1 punasipuli varsineen
½ dl pieniä kapriksia 
1 dl auringonkukansiemeniä
1 punainen chili

YRTTIÖLJY
1 dl oliiviöljyä
1 valkosipulinkynsi puristettuna
2 tl sitruunamehua
1 tl suolaa
1 tl mustapippuria
2 dl yrttejä (esimerkiksi rukolaa, basilikaa, 
persiljaa ja sitruunatimjamia)

PÄÄLLE
iso kourallinen basilikaa tai rukolaa
punasipulin varsia
syötäviä kukkia

1. Keitä hyvin pestyt uudet perunat suola-
tussa vedessä napakoiksi. 
2. Anna perunoiden hieman jäähtyä ja tee 
kastike: Purista valkosipulinkynsi oliiviöljyn 
joukkoon. Surauta valkosipuliöljy, mausteet 
ja yrtit sauvasekoittimella yrttiöljyksi.
3. Pilko perunat kulhoon ja kaada yrttiöljy 
lämpimien perunoiden joukkoon, sekoita 
varovasti. Anna jäähtyä ja makujen imeytyä.
4. Lisää kuutioitu feta, renkaiksi leikattu pu-
nasipuli, kaprikset, auringonkukansiemenet 
ja hienonnettu chili, josta on poistettu sie-
menet. Sekoita varovasti. 
5. Ripottele pinnalle silputtuja yrttejä ja  
sipulinvarsia sekä syötäviä kukkia. 

Pääkaupunki jäi...
taakse kymmenen vuotta sitten, kun Kesäset 
päättivät muuttaa Kouvolaan. He ajattelivat 
kokeilla Kymenlaaksossa asumista sillä 
varauksella, että voisivat milloin tahansa 
palata takaisin Helsinkiin. Pian kuitenkin 
uusi omakotitalo alkoi tuntua kodilta, ja ajatus 
paluusta tuntui yhä kaukaisemmalta.

Kaikki pintamateriaalit...
oli ehditty valita jo rakennusvaiheessa ennen 
talokauppoja. Onneksi ne olivat väriltään 
ja tyyliltään niin neutraaleja, että Marian 
oli helppo lähteä luomaan omannäköistä 
kotia perheelleen. Hän seuraa ajan trendejä 
sisustuslehdistä ja -blogeista ja soveltaa niitä 
omiin tarpeisiinsa. Parhaat löytönsä hän tekee 
kirpputoreilta. Monet hankinnoista ovatkin 
jo ehtineet saada patinaa pintaansa. Innokas 
sisustaja on taitava yhdistelemään uutta ja 
vanhaa.

 

Kirppareiden lisäksi...
Marialla on toinenkin hauska tapa hankkia 
uutta kotiin: hän tekee vaihtokauppoja 
veljensä kanssa. Sopimukseen kuuluu, että 
jos varsinainen omistaja haluaa tavaransa 
takaisin, hän saa sen saman tien. Juuri nyt 
Kesäsillä majailee mukava musta nahkasohva, 
jota veli ei toivottavasti kaipaile vielä vähään 
aikaan. 
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Hilla on juuri poiminut 
kypsiä kesäkurpitsoita 
puutarhasta äidin 
herkkureseptien 
aineksiksi.

Puutarhaan nostettu vanha 
kaappi on kirppislöytö. 
Siinä säilytetään 
kattauksessa tarvittavia 
tavaroita. Myös taikina-
tiinu on peräisin kirppu- 
torilta. Se sai uuden 
tehtävän kukka-astiana. 
Saviruukuissa kukkivat 
sitruunapelargonit ja 
tiinussa verbena.

Marian resepti
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Vehmas puutarha...
tuottaa satoa alkukesästä myöhäiseen 
syksyyn. Vihanneksia riittää sekä 
päivittäiseen ruuanlaittoon että säilöttäväksi. 
Pakastin täyttyy myös riistasta, sillä 
perheen isän sukulaisista moni metsästää. 
Syksyisin hirvi- tai sorsapaisti on tyypillistä 
sunnuntairuokaa. Maria työskenteli 
aikaisemmin kotitalousopettajana, ja hän 
rakastaa leipoa ja kokata edelleenkin. Hän on 
myös tarkkasilmäinen kattaja.

Naapureiden kesken... 

ehditään kesän mittaan viettää monet 
puutarhajuhlat. Taitava kotikokki taikoo 
pöytään monenlaista tarjottavaa etenkin 
kesäkurpitsasta, joka tuottaa mahtavasti satoa 
puutarhassa. Hän raastaa sitä sämpylä- ja 
kuppikakkutaikinaan ja silppuaa salaattiin 
sekä piirakan täytteeksi.  

Viimeksi toteutui...
haave kesäisestä kahvihuoneesta. Ennestään 
puutarhassa oli jo kasvihuone, jossa myös 
kahviteltiin, mutta tomaattien, kurkkujen 
ja kesäkurpitsoiden keskellä alkoi olla vuosi 
vuodelta yhä ahtaampaa. Nyt talon kupeessa 
on sieväksi sisustettu katettu paviljonki, jonne 
kahvit tai ateriat katetaan aina kun sää sallii.
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Matalat lipastot ovat 
mainio tilanjakaja 

① Maria virittelee 
mielellään viirinauhoja 
sekä sisälle että ulos. 
Pastellisävyinen viiririvistö 
on piirretty liitutauluun. 
Hillasta on kehkeytymässä 
äidin veroinen kokki.

② Raikas kesäjuoma 
syntyy lisäämällä veteen 
pensasmustikoita ja 
pakastettua vesimelonia, 
josta on otettu pienellä 
kuviomuotilla herkullisia 
jäähedelmiä. 

③ Maria pitää blogia 
itselleen rakkaista asioista 
eli kokkailusta, puutar-
hasta ja sisustamisesta 
osoitteessa kaneliajakar-
demummaa.blogspot.fi. 
Katso suklaakakun ohje: 
unelmientalojakoti.fi. 

Näkymä ruokailutilasta 
olohuoneeseen. Takana 
pilkistää tv-huone. Hillan 
kummitäti löysi soman 
seinäkaapin hylättynä 
kesämökin metsästä.  

② ③

①
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Nyt opetellaan 
laskemaan!

Hillan huoneen remontissa 
vaaleanpunainen sai 
väistyä. Tilalle tuli mustaa, 
valkoista, keltaista ja 
mintunvihreää – koululai-
sen värejä, reipas asukas 
arvioi.

② ③ ④

①

① Omakotitaloa ympäröi 
rehevä puutarha. Piha on 
löytänyt pikkuhiljaa 
muotonsa ja kasvit 
paikkansa Marian käsissä.

② Oton huoneessa 
kiemurtaa Brion junarata. 
Klassiset puulelut 
miellyttävät myös äidin 
sisustajan silmää.

③ Yksi parhaista 
kirpparilöydöistä on vanha 
puusohva ruokailutilan 
päädyssä.  

④ Ruokailutila jää 
olohuoneen ja keittiön 
väliin. Avoimeen tilaan 
tulee valoa monelta 
suunnalta.


