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▶ Vanhassa Riihimäen lasin 
kurkkupurkissa on kesäistä  

salaattia: lehtisalaattia,  
kurkkua, tomaattia ja  

paprikaa. Koristeeksi voisi  
laittaa muutaman  
krassinkukankin.

Värikäs salaatti

teksti Liisa Hellemaa kuvat Marjo Koivumäki

Åsa Finnen ja Raimo Arolan merenrantatilalla  
keskikesän päiviä vietetään itse rakennetussa  

kesäkeittiössä. Pihalla grillaillaan, syödään  
hyvin ja nautitaan auringosta  

lämpiminä iltoina.

Kesäpäivä  
omalla pihalla
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Matka Bromarviin 
vie vehmaan 
länsiuusmaa-
laisen maalais-
maiseman hal-

ki, nelisenkymmentä kilometriä 
Tammisaaresta. Tien varrella on 
komeita viljelystiloja, mutta kun 
lähestytään kirkonkylää, maisemat 
muuttuvat merellisiksi.

Kirkonkylä nököttää kahden 
merenlahden välisellä harjulla ja 
on täydellinen maalaisidylli: pari 
kauppaa ja pankkia, kunnan palve-

lut ja kirkko. Orvlaxin kylään 
ajetaan vielä kirkonky-

län ohi – tie kulkee 
harjun laella ja 

kupeella. 
Harjun ran-

noilla moni-
muotoiset 
kesäasun-
not kurkot-
tavat mo-
niin suun-
tiin. Kesäl-
lä pitäjän 

asukasmäärä 
nouseekin tu-

hansiin; talvella asukkaita on vain 
600. Suomea äidinkielenään pu-
huu vain yhden käden sormin  
luettava joukko.

Åsa Finne ja Raimo Arola 
muuttivat 1990-luvun alussa Bro-
marviin perheen kesäpaikkaan, 
kun nykyaikainen tietotekniikka 
mahdollisti Åsan kirjanpitotoi-
miston asiakkaiden taloushallin-
non hoitamisen sähköisesti. 

Raimo puolestaan perusti kor-
jausrakentamiseen erikoistuneen 
yrityksensä kunnan rakennustar-
kastajan kannustamana. Niin hy-
vin hän oli tehnyt perheen 250 
vuotta vanhan kalastajamökin 
saneerauksen.

Aterioita ulkosalla
Åsan ja Raimon koti on koko nie-
mellä ainoa talo, jossa asutaan 
myös talvella.

Sen sijaan kesällä vilskettä riit-
tää. Myös pariskunnan tilalla on 
rantakallioiden katveessa mök-
ki, jota vuokrataan lomalaisille. 
Raimo remontoi ja laajensi enti-
sen verkkoaitan kesämajaksi las-
ten perheille.

Illalla  
ihaillaan 
auringon- 
laskua

Mansikkaista. 
Juomalasit kulje-
tetaan hauskassa 
lankakorissa ulos. 
Mansikkaviipaleet 
maustavat raikkaan 
juomaveden 
hempeän vaalean-
punaiseksi. Vesi 
myös maistuu ja 
tuoksuu mansikalle.

▶ Hellepäivän jälkiruokaherkku ei  
odota ruokailijoita, vaan syöjät sitä!  
Herkkuun tarvitaan marenkilevyjä, 

vaniljajäätelöä ja tuoreita mansikoita. 
Lusikoi jäätelöä marenkilevyjen  

väliin ja päälle. Kerää koko komeuden 
päälle keko mansikoita, ja sitten  

nopsasti syömään, ettei  
komeus sula helteessä.

Helppo herkku
Kesäkeittiö. 
Valkean aidan 
kupeessa kalliolla 
on kesäkeittiö, jota 
käytetään ahkerasti. 
Pitkät penkit ja 
pukkijalkojen 
päälle asetetut 
pöytälankut 
harmaantuvat 
nopeasti meri-
ilmastossa. 

Alusta. Viileillä 
ilmoilla paistetaan 
lättyjä jälkiruuaksi. 
Raimo rakensi 
kivistä komean 
alustan nestekaasu-
keittimelle. Siihen 
voidaan laittaa 
korkealaitainen 
paellapannu 
tai matala 
valurautainen 
muurikka.
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1. Herkkuja. Tavalliset nakit 
saavat lisää makua ympärille 
kiedotuista pekonisiivuista.

2. Luontoa ja viljelyä. 
Kivikkokasvit ja yrttimaa ovat 
sulassa sovussa kallionkolossa 
grillipaikan kupeessa.

3. Kierrossa. Vanhat puiset 
verkonkohot palvelevat nyt 
tarjoilualustoina.

4. Kukkalaatikko. Krassi kukkii 
vanhassa perunakapassa.

5. Uusiokäyttöä. Vanhasta 
saavista tehtiin  grillipaikalle 
näppärä ”kaappi”, jossa on 
paikka tiskivadille, grilli-
tarvikkeille ja vesikanisterille.

Mökin kallioilla ja 
koko tilan alueella nä-
kee vuosisataisen asutuk-
sen merkit. Kallionkoloissa 
kasvaa villiruusuja, vanhoja pe-
rennoja ja syreenejä. Monin pai-
koin kallion peittää uskomatto-
man upea mehikasvien, kuten kat-
tomehitähtien ja keltamaksaruo-
hon, koristeellinen matto.

Åsan ja Raimon tuvan oleskelu-
piha on aidattu valkeaksi maala-
tulla lauta-aidalla. Aita tehtiin ai-
kanaan, kun perheessä oli koiria. 
Nyt siihen on totuttu niin, että tä-
nä kesänä se on tarkoitus korjata.  

Kallion päälle Raimo teki teras-
sin, jolla on pitkä pöytä ja penkit. 
Lankut niihin saatiin saunan re-
montissa poistetuista lankuista. 
Paahde ja meri-ilma ahavoittivat 

▶ Halkaise perunat pitkittäin  
puolikkaiksi. Sivele pinnalle öljyä  
ja mausta suolalla ja esimerkiksi  

chilijauheella tai pippurilla.  
Kääri perunanpuolikkaat omiksi 
nyyteikseen ja grillaa reilut puoli 
tuntia. Avaa folionyytit ja aseta  

jokaisen perunan päälle pala  
tai kaksi hyvää  

sinappisilliä.

Uuniperunat

pöydän ja penkit nopeasti kau-
niin harmaiksi.

Nestekaasukeittimelle Raimo 
muurasi kivistä korkean pylvään, 
jotta keittimen ääressä jaksa pais-
taa lättyjä tai muita herkkuja se-
län väsymättä. 

Grilliterassin ympärillä on saa-
ristoluonnolle tyypillisesti matalia 
lehtipuita, saarnia, leppiä ja pih-
lajia. 

Ne antavat varjoa aina jossain 
kohtaa pitkää pöytää. Illalla gril-
lipaikalla voi ihailla auringonlas-
kua Orvlaxin lahden yli. n

ilmoitus ilmoitus


