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Johdanto 
 

Tämä historiikki kertoo Taide-Nuuttilan tarinan 2000-luvulta nykypäivään.  

Taide-Nuuttila sijaitsee Virroilla Nuuttilan kylässä Simpolan tilan pihapiirissä. Talon ensimmäinen isäntä Hannes 

Lahti-Nuuttila oli saanut Simpolan maa-alueen haltuunsa 1920-luvun lopulla, kun Lahti-Nuuttilan tila jaettiin 

hänen ja perheen vanhimman pojan kesken isän kuoleman jälkeen. Heidän yhdeksän sisarustaan saivat lähteä 

maailmalle. Hannes rakennutti päärakennuksen kätevien naapurien voimin.  

Hannes toimi maanviljelijänä; viimeisinä vuosinaan hän oli erikoistunut apilan siemenen tuottamiseen. Hän oli 

myös paikallisen nuorisoseuran kantava voima. Hannes kirjoitti sille ainakin viisi näytelmää. Viimeinen kertoi I.K. 

Inhasta, jota hän itse esitti 1980-luvulla. Hannes maalasi myös tauluja lähimaisemista ja rakennuksista. 

Taide-Nuuttilan perustajat Leena ja Olli Räty ostivat tilan Hanneksen jälkeen. Olli tunsi tilan jo lapsuudestaan, 

koska Hannes oli hänen enonsa ja mummula, Lahti-Nuuttila, näkyi Nuuttilanlahden pohjoisrannalla. Leenan 

kanssa hän oli käynyt ensimmäisen kerran paikalla jo 1960. 

Muutettuaan 1990-luvulla Nuuttilaan Leena ja Olli päättivät aloittaa galleriatoiminnan. Taide-Nuuttilan 

historiaan mahtuu useita hienoja näyttelyjä, mutta käytännössä siellä on tapahtunut paljon muutakin toimintaa 

ja tapahtumia. Pirkanmaalaisten taitelijoiden ja toisaalta myös monen ulkomaisen taitelijat teokset ovat 

vallanneet kesäisin galleriatilat ja pihapiirin. Kansainväliset taidetyöpajat, musiikkitapahtumat ja 

lastentapahtumat ovat elävöittäneet Taide-Nuuttilan kesiä. Nykytaide ja kansainvälisyys ovat olleet alusta 

alkaen tärkeä osa toimintaa. 

 

Taide-Nuuttilan tilat 
 

Taide-Nuuttila sijaitsee Virroilla, kauniissa Nuuttilan kylässä, 1930-luvulla rakennetun Simpolan talon 

pihapiirissä. Talon ensimmäinen isännän Hannes Lahti- Nuuttilan aikana talon pihapiiriin nousivat aitta, navetta, 

maakellari ja viimeiseksi navetan jatkeeksi iso lato. Sauna rakennettiin rantaan. 

Leena ja Olli Räty rakennuttivat kesällä 2000 Simpolan puretun navetan paikalle yksihuoneisen 

galleriarakennuksen. Rakennus nimettiin Nuuttigalleriaksi ja samana syksynä siinä avattiin ensimmäinen näyttely.  

Nopeasti kävi selväksi, että taide tarvitsi lisää tilaa. Vähitellen pihapiiriin ilmestyi uusia tiloja. Kesällä 2001 

gallerian viereinen lato kunnostettiin näyttelytilaksi. Lato jaettiin kahtia, jolloin isompaa tilaa alettiin kutsua 

Kesägalleriaksi ja pienempää Museogalleriaksi. Museogalleriaan Olli ja Leena sijoittivat tilan vanhoja 

työkaluja sekä muita tilalta säilyneitä tavaroita. Ladon lisäksi viereinen aittarakennus muutettiin näyttelytilaksi 

yhdistämällä kaksi kamaria. Myös piha-aluetta muokattiin ulkoveistoksia varten.  

Syksyllä 2002 Nuuttigalleriaa laajennettiin. Laajennuksen seurauksena galleriaan saatiin lisää näyttelytilaa, 

kylpyhuone, varasto, sekä parvi yläkertaan. Myös maakellari kunnostettiin, ei niinkään näyttelytilaksi, vaan 

mahdollista hyötykäyttöä varten.  

Vuonna 2006 muutettiin nimeksi Taide-Nuuttila. 
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Tulo pihaan, taustalla Nuuttigalleria, edessä Olli Rätyn betoninen ”Tervetuloa”-veistos. 

Taide-Nuuttilan isäntä ja emäntä – sekä uusi sukupolvi 
 

Leena ja Olli olivat hankkineet Simpola-tilan Ollin enon perikunnalta vuonna 1991. Tila palveli aluksi vapaa-

ajan asuntona, mutta Olli ja Leena muuttivat Simpolaan asumaan jäätyään eläkkeelle 1998.  

Olli oli harrastanut taidetta lapsuudesta saakka piirtäen, maalaten ja 1970-luvulta lähtien tehden myös 

veistoksia. 1990-luvulla hän järjesti työpaikallaan myös taidenäyttelyitä. Vuonna 1995 hän sai pyynnön 

järjestää kahden venäläisen taiteilijan, Anatoli Sergienkon ja Ivan Voronin, näyttelyn. Näyttely järjestettiin 

työpaikan tiloissa. Ivan tuli avajaisiin ja viipyi pari päivää Tampereeseen tutustuen. Hän vieraili myös Leenan 

ja Ollin kotona ja näki siellä Ollin maalauksia. 

Vuonna 1998 Olli sai kutsun tuoda maalauksiaan esille Severomorskiin avattuun galleriaan. Kaupunki oli suljettu 

sotilastukikohta, jonka laituripaikat oli varattu ydinsukellusveneille. Näyttely siirtyisi sieltä Murmanskin 

taidemuseoon. Vappuna 1999 Ollin näyttely avattiin, ja myös Leena ja Olli osallistuivat näyttelyn avajaisiin 

Severomorskissa. Idea taidegalleriasta sai alkunsa ajomatkalla kohti kotia. Leena ja Olli keskustelivat Simpolan 

pihalla olevasta, osittain sortuneesta navetasta ja pohtivat, mitä sen kanssa tulisi tehdä. Leenalla oli kuitenkin 

idea: “Rakennetaan siihen galleria.”.  

Kun galleria valmistui, toiminta ja taiteilijayhteisö laajeni nopeasti. Myös isäntäväki on osallistunut näyttelyihin: 

Olli on osallistunut maalauksin, veistoksin ja vesiväritöin kaikkiin Nuuttigallerian ja myöhemmin Taide-Nuuttilan 

näyttelyihin vuodesta 2003 eteenpäin. Leena on puolestaan kutonut räsymattoja, jotka on usein myyty heti 

kesän alussa. Vuonna 2016 Leena ja Olli järjestivät viimeisen näyttelyn, jonka jälkeen jouduttiin pohtimaan, 

mikä on paikan tulevaisuus. 
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Kolmen vuoden tauon jälkeen Taide-Nuuttilassa järjestettiin kesänäyttely kesällä 2020. Taide-Nuuttila oli 

saanut uuden galleristin 16-vuotiaasta Iida Osmanista, Ollin ja Leenan tyttärentyttärestä. Iida toimi galleristina 

myös kesän 2021 Ollin avustuksella.  

Vuodesta 2022 eteenpäin Taide-Nuuttilan toiminnasta vastaa osuuskunta Kotva. Osuuskuntaan kuuluu tällä 

hetkellä yhdeksän jäsentä, jotka osuuskunnan kautta halusivat ylläpitää ja jatkaa Olli ja Leena Rätyn aloittamaa 

työtä. Pääasiassa he ovat perheen lapsia ja lapsenlapsia, joille Simpola ja sen pihan Taide-Nuuttila ovat olleet 

vuosien aikana rakas vapaa-ajanpaikka ja mummola. 

 

Taiteilijat 
 

Toiminta käynnistyy: yhteistyö Venäjälle  
 

Taideharrastuksensa myötä Olli oli tutustunut useisiin taiteen harrastajiin sekä ammattitaiteilijoihin sekä 

Helsingistä että Tampereelta.  

Nuuttigallerian ensimmäisinä vuosina merkittävä osa taiteilijoista oli Venäjältä. Anatoli Sergienkon ja Ivan 

Voronin lisäksi Leena ja Olli olivat tutustuneet Severomorskissa ja Murmanskissa useisiin kaupunkien tunnetuimpiin 

taiteilijoihin. Edellä mainittujen lisäksi Nuuttigalleriassa olikin esillä esimerkiksi maalarien Vadim Izmailovin ja 

Alexander Harlamovin töitä. Myöhemmin joukkoon liittyi myös valokuvaaja Alexei Kuznetsov. 

Kaikki neljä maalaria osallistuivat jo syksyllä 2000 Nuuttigallerian ensimmäiseen näyttelyyn. Kyseistä näyttelyä 

ennen Olli oli järjestänyt heidän näyttelynsä Tampereella Työväen keskusmuseoon, joka sittemmin alkoi käyttää 

nimeä Werstas.  

Anatoli Sergienko ja Ivan Voron olivat mukana Nuuttigallerian näyttelyissä useampana vuotena. Syksyllä 2001 

he olivat galleriassa maalaamassa kymmenen päivän ajan, yhteensä kolmisenkymmentä guashia. Keväällä 

2002 Anatoli ja Ivan pitivät näyttelyn Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksessa.  

 

Anatoli oli Murmanskin alueen tunnetuin maalari. 
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Gallerian ensimmäisen näyttelyn avajaiset. Kuvassa Olli, Leena, lapsenlapsi  

Edil sekä Tuula ja Aki Pyykkö. Seinällä Alexander Harlamovin piirroksia ja  

Anita Salmisen maalauksia. 

 

Taiteilijajoukko kasvaa  
 

Vuosien myötä Nuuttigallerian taiteilijakunta kasvoi. Tamperelainen Anita Salminen oli ensimmäisiä 

Nuuttigallerian suomalaisia taiteilijoita. Hän osallistui jo gallerian avajaisnäyttelyyn.  

Kesällä 2001 suomalaisten taiteilijoiden joukkoon liittyivät myös oriveteläinen kuvanveistäjä Paula Nurminen ja 

keravalainen maalari Hannu Lahtinen. Molemmat osallistuivat Nuuttigallerian näyttelyihin useampana vuotena.   

Nuuttigalleriassa esillä olivat myös Nuutajärven lasikylästä muun muassa lasitaiteilija Reima Maaronen, joka oli 

mukana Nuuttigallerian näyttelyissä alkuvuosina, sekä Nuutajärvellä toimivan Lasisirkuksen taiteilijat Alma 

Jantunen ja Johannes Rantasalo.  

Tamperelaisia taiteilijoita tuli gallerian joukkoon vähitellen. Lars Holmström, Satu ja Taru Syrjänen, Juha Viirilä 

ja Sauli Iso-Lähteenmäki muodostivat ryhmän, josta aina joku oli mukana kesänäyttelyissä vuodesta 2003 

eteenpäin.  

Vuosina 2003–2005 joukkoon liittyivät merkittävät kumppanit Kaarina Kellomäki, Eila Pilvenpalo, 

tamperelainen taiteilijapari Aila ja Asko Salminen, sekä Jäähdyspohjan kyläkoulun haltuunsa ottanut 

taiteilijapari Päivi Somppi ja Tuukka Peltonen. Kyseiset taiteilijat ovat osallistuneet Nuuttigallerian - myöhemmin 

Taide-Nuuttilan - näyttelyihin.  

Kansainvälistyminen jatkui, kun Italiassa asuva taiteilija Leena Knuuttila toi 2006 omien teostensa ohella kolmen 

muun italialaisen taiteilijan töitä Taide-Nuuttilaan. Leena Knuuttila ja Marilena Bruni olivat muutamana vuonna 

mukana kesänäyttelyissä.  

Vuonna 2012 Päivi Somppi ja Tuukka Peltonen toimivat näyttelykuraattoreina ja kutsuivat mukaan näyttelyyn 

useita veistäjiä. Seuraavan sivun kuva gallerian alakerran pienemmästä huoneesta esittää kolmen veistäjän 

teoksia: Timo Hannusen kaksi graniittista eläimen pään muotoa, Pasi Karjulan puuveistos ja norjalaisen Gunn 

Harbitzin kiviveistos lattialla. Gallerian viereisessä huoneessa oli Kimmo Ylösen puinen mylly ja ulkona iso 

vaateinstallaatio. Aittakamariin sijoittuivat Sakari Peltolan kiviset teokset, joissa osana oli joukko kivipalloja. 

Kesägallerian (ison ladon) valtasi kokonaan Päivi Häkkisen installaatio, yksi vaikuttavimmista Taide-Nuuttilan 

historiassa. 
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Pirkko-Liisa Tikan juhlanäyttely 

Pirkko-Liisa Tikka täytti vuonna 2007 kuusikymmentä vuotta. Juhlan kunniaksi hän rakensi debyyttinäyttelynsä 

aittakamariin, maakellariin ja piha-alueella olevaan betonialtaaseen. Maakellarin hän nimesi “Katakombiksi” 

ja betonialtaan “Ulkoiseksi Katakombiksi”. Juhlan useat tunnetut kutsuvieraat tutustuivat näyttelyyn ennen 

kokoontumista Pirkko-Liisan luo. 

 

Kuvataideakatemian opiskelijoiden näyttely 2015 

Kesän 2015 näyttely koostui lähes kokonaan Kuvataideakatemian 9 opiskelijan teoksista. Näyttelystä oli sovittu 

edellisenä syksynä heidän opettajiensa kanssa, mutta opiskelijat tekivät suuren osan teoksistaan vasta paikan 

päällä.  

 

 

 

Keskeinen muisto näyttelystä on avajaisista, jonka 

aikana kaksi opiskelijaa poltti pihamaalla olevan 

leikkimökin – he olivat saaneet luvan polttoon. 
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Taide-Nuuttila ay:n viimeinen kesä 2016, nukkenäyttely 

Leena ja Olli olivat päättäneet lopettaa näyttelytoiminnan kesän 2016 jälkeen. Viimeisen näyttelyn erikoisuus 

oli suuri kokoelma Kaija Kainulaisen käsinukkeja, jotka hän oli vuosien mittaan valmistanut TV2:n lastenohjelmiin. 

Kaija oli myös kirjoittanut näytelmiä, joita hän kävi esittämässä.  

 

                        Kaija Kainulaisen nukkeja. 

                                                    

 

Taide-Nuuttilan uusi alku kesinä 2020 ja 2021 

Kahtena kesänä näyttelyn emäntänä toimi Iida Osman yhdessä vaarinsa Ollin kanssa. Näyttelyt olivat avoinna 

heinäkuun ajan. Teoksiaan toivat esille edellisiltä vuosilta tutut taiteilijat. Lisäksi uutena taitelijana ensimmäisenä 

kesänä 16-vuotias Aino Hokkanen. Toisena kesänä nuoria taiteilijoita oli mukana useampi ja heidän työnsä 

valtasivat koko ylägallerian.  

 

 
Aino Hokkasen teos.        Virve Liljan maalauksia ja Ilkka Virtasen veistoksia.                 
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Kansainvälisyyttä Taide-Nuuttilassa ja maailmalla 
 

Residenssi 
 

Vuonna 2010 Taide-Nuuttilaan avattiin talvikaudelle haettavaksi residenssiasunto ja siihen liittyvät työtilat. 

Gallerian isompi huone toimi asuintilana ja pienempi työtilana. Ensimmäiset hakijat olivat japanilaiset Hiroko ja 

Hiroharu Mori. Pariskunta muutti Taide-Nuuttilaan vuokralle helmikuussa 2011 kolmeksi kuukaudeksi. 

Kesänäyttelyn pystytys alkoi toukokuussa, jolloin taiteilijapariskunta muutti Jäähdyspohjassa toimivaan 

pensionaattiin. Hirokosta ja Hiroharusta tuli Ollin ja Leenan läheiset ystävät.  

Pariskunta viipyi Suomessa kesän loppuun saakka. Kesän aikana he osallistuivat Taide-Nuuttilan näyttelyyn 

sekä Taide-Nuuttilassa järjestettyyn kansainväliseen työpajaan.  

  

Lapsenlapset Asta ja Iida sekä Hiroko ja Hiroharu. Ryhmän takana Hirokon maalaama Museogallerian ovi. 

 

Kansainväliset työpajat 2011 ja 2012  
 

Kesäkuussa 2011 Taide-Nuuttilassa järjestettiin pienimuotoinen työpaja, johon osallistuivat Madeleine Edberg 

Espanjasta, Hiroko ja Hiroharu Mori Japanista sekä suomalaiset Sunna Kangas, Riikka Pekanpalo, Kaarina 

Kellomäki ja Olli Räty.  

Kesällä 2012 Olli ja Leena järjestivät Kaarina Kellomäen kanssa isomman työpajan teemalla ”Taide – luonto – 

ekologisuus”. Pirkanmaan kulttuurirahasto myönsi sen järjestämiseen apurahan. 

Työpajaan osallistuivat edellisen vuoden pajasta tutut Madeleine Edberg Espanjasta, Hiroko ja Hiroharu Mori 

Japanista sekä suomalaiset Sunna Kangas, Kaarina Kellomäki ja Olli Räty. Mukaan tulivat lisäksi Marija Jenko 
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Sloveniasta, Karolina Kinnander Espanjasta, Barbara Zambrzycka-'Sliwa Puolasta sekä Heta Laitakari, Paula 

Nurminen ja Tuija Suutari Suomesta.  

Ryhmä asui ja nautti päivittäiset ateriat Virtain pensionaatissa. Ryhmä kävi lisäksi tutustumassa paikallisiin 

taiteilijoihin ja heidän ateljeihinsa. Työpajan osallistujat pääsivät tutustumaan muun muassa Päivi Somppiin, 

Tuukka Peltoseen, Pasi Karjulaan sekä Timo Hannuseen. Lisäksi he vierailivat Kaarina ja Heikki Kellomäen luona.  

 

Marija Jenko ja hänen Katedraalinsa.                      Hiroharu Morii. 

Hirokon maalaama ovi.                                         Heta Laitakari veistelee. 

 

  

- Barbara kiinnittää 

autoja pikitiehen  

- Veistos pystyssä 

myöhemmin syksyllä 

- Eilan työpajatyö isossa 

ladossa 
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Kaarina ja Madeleine Madeleinen spiraalilla. 

Ruokailu Virtain pensionaatissa.  

 

 

 

Heijastuksia 

Viikko kansainvälisen työpajan jälkeen toteutui Pirkko-Liisa Tikan johtama tapahtuma ”Heijastuksia”.  

Tapahtumassa osallistujat kiersivät teosten luona ja heijastivat lauluin ja tanssein ajatuksiaan ja tuntemuksiaan 

niistä. Pirkko-Liisa oli kirjoittanut tekstin, Mirja Tukiainen toimi koreografina ja Kata Lindberg puolestaan 

soittajana. 

 

Ryhmä Paula Nurmisen ”Mölkyn majan” luona. 
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Japanilainen kesä 2013 
 

Kesällä 2013 Hiroko ja Hiroharu saapuivat jälleen Taide-Nuuttilaan ja Virtain pensionaattiin. Ennen 

kesänäyttelyn alkua he vetivät kaksi työpajaa, ”Tanabata” lapsille ja ”Ma – Tila” aikuisille. Tanabata-

työpajassa lapset oppivat tekemään erilaisia origameja. Ma-Tila -työpajassa osallistujat puolestaan loivat 

japanilaisten kokonaisuuksien tapaisia rakennelmia kivillä ja hiekalla. Lisäksi he piirsivät japanilaisen kuusen. 

Hiroko ja Hiroharu toivat mukanaan kesän 2013 näyttelyyn omien maalaustensa lisäksi kuuden muun taiteilijan 

teoksia. Kaikki taiteilijat asuivat Osakan alueella.                                   

Näyttelyn avasi Mr Shuichiro Kawaguchi Japanin lähetystöstä. Vieraat toivotti puolestaan tervetulleeksi Virtain 

valtuuston puheenjohtaja Keijo Kaleva. Taiteilija Yukio Nakatalta oli esillä kolme suurta metsämaisemaa. Hän 

oli avajaisissa Hirokon ja Hiroharun lisäksi ainoa vierastaiteilija. Yukion mukana avajaisissa oli hänen tyttärensä 

ja kymmenen aikuisoppilastaan. Näyttelyn avajaisissa oli ohjelmana japanilainen teeseremonia, jonka Hiroko 

ja hänen ystävänsä Emi Haradan emännöivät. Lisäksi virtolainen runoilija-toimittaja Maija Myllykangas lausui 

tilaisuudessa kirjoittamansa 12 tankaa. 

 

Teeseremonia 2013 kesänäyttelyn avajaisissa sekä toinen (seuraava sivu) ennen avajaisia lasten työpajan 

yhteydessä Yukio Nakatan maalausten edessä, vetäjinä Emi Harada ja Hiroko. 

                               

                                                                                                                                                

 

Päivi Häkkisen installaatio ”Romanssi”   

 

Gunn Harbitzin suomalainen puoliso 

Tommi Sarkapalo oli myös esillä puulle 

maalatuilla, osin veistetyillä teoksilla.  
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    Maija Myllykangas                  Eila Pilvenpalon paviljonki. 

 

                       

 

SIRKUS-työpaja 2014 
 

Kesän 2014 huipputapahtuma oli lähellä asuvien kumppanien kanssa toteutettu SIRKUS-työpaja, johon 

osallistuivat myös ystävämme Hiroko ja Hiroharu. Suomalaiset osallistujat olivat Eila Pilvenpalo, Kaarina 

Kellomäki, Tuukka Peltonen, Sirpa Mäenpää, Nina Valkeinen ja Olli Räty.  
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Sirkusmiljöö muodostui isoon latoon: Hiroharun koko 8 m pitkän ja 3 m korkean seinän peittävä maalaus sai 

ympärilleen jonglöörin valkoiset kädet. Ympäriltä löytyy pyörällä temppuilevan kaverin lisäksi lentävä koira, 

apinoita ja iso sirkustirehtööri.  

Toisessa kuvassa Tuukka luonnostelee kauhukuvia Freaks – elokuvasta. 

 

Näyttelyvierailut 
 

Näyttely Prahassa 

Nuuttigalleria vei syksyllä 2005 kahdentoista taiteilijan näyttelyn Prahaan galleria Scarabeukseen, jossa ryhmä 

sai käyttää varsinaista galleriatilaa sekä siihen liittyvän kahvilan seiniä ja pihaa. Näyttelyä edelsi 

tsekkitaiteilija Jan Soukup'in näyttely Nuutti-galleriassa vuotta aikaisemmin. 

 Prahaan lähtevä ryhmä käytti nimeä Nuutti Group. Nuutti Grouppiin kuuluivat Raimo Haverinen (kuvanveistäjä 

ja pronssivalukurssien vetäjä Tampereelta), Lars Holmström, Sauli Iso-Lähteenmäki, Kaarina Kellomäki, Hannu 

Lahtinen, Paula Nurminen, Eila Pilvenpalo, Olli Räty, Asko Salminen, Marjo-Riitta Sasi (Pirkkalasta), Satu 

Syrjänen ja Juha Viirilä.  

Kaarina Kellomäen teos ”Virkkaan usein öisin” Prahassa. 
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Nuutti-ryhmän näyttely Osakassa 2014 

Vastavierailu Osakaan onnistui jo 2014 huhtikuussa. Nuutti-ryhmään kuuluivat Kaarina Kellomäki, Eila 

Pilvenpalo kumppaninsa Antti Palokankaan kanssa, Pasi Karjula, Päivi Somppi, Tuukka Peltonen, Alma Jantunen 

ja Olli Räty.  

                                                     

           Alma rakentamassa Bonzai-puuta Osakan taideyliopistossa                                           

Kun ryhmä saapui Osakaan, kirsikoiden kukinta oli jo lopuillaan. Nuutti-ryhmä rakensi näyttelynsä keskustan 

pieneen galleria Kaedeen. Eilan ja Ollin työt sijoittuivat puutarhaan, toiset sisätiloihin. Hiroko ja Hiroharu 

toimivat koko vierailun ajan Nuutti-ryhmän oppaina. He veivät ryhmän vierailuille lähikaupunkeihin Naraan ja 

Kiotoon. Osakassa ryhmä pääsi tutustumaan taideyliopistoon, jonka opettajistoon Hiroharu kuuluu. Sinne oli 

järjestetty tapahtuma, jota katsomaan keräytyi suuri joukko henkilöstöä ja opiskelijoita. Alma Jantunen rakensi 

esityksenä lasista bonzaipuun, jonka hänlopuksi lahjoitti yliopistolle. 

Näyttelyn 

avajaiset galleria 

Kaedessa. Seinällä 

Pasi Karjulan 

puutöitä. Vieressä 

yksi Ollin viidestä 

maalatusta 

puureliefistä. 
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Taide-Nuuttilassa tapahtunutta: konsertteja, näyttelyitä ja muuta toimintaa 
 

Ensimmäiset vuodet Nuuttigalleriassa järjestettiin näyttelyitä ympäri vuoden. Näyttelytoiminnan lisäksi 

järjestettiin muita tapahtumia.  

 

Fly boomerangs 

Syksyllä 2001 Ollin nuorempi veli Jouko Räty järjesti puolisonsa Maritan kanssa Fly Boomerangs! -nimisen 

näyttelyn Nuuttigalleriassa. Näyttely kuvasi Australian aboriginaalien taidetta ja elämää. Näyttely oli 

rakennettu kiertäväksi näyttelyksi eri museoihin. 

 

Pekan konsertti 

Kesän 2004 sykähdyttävin tapahtuma oli Ollin vanhemman veljen Pekka Rätyn lauluja esittävä konsertti, jonka 

johtajana toimi oopperalaulaja Pirkko-Liisa Tikka. Laulajat olivat Pirkko-Liisan vetämän kuoron jäseniä. Pekka 

oli kirjoittanut laulujen tekstit ja säveltänyt ne. Sävellykset oli sovittanut saksalainen kapellimestari Klaus Dieter, 

joka myös osallistui tapahtumaan.  Esitys toteutettiin kiertämällä tilan piha-alueella.  

 

Pekan lauluja esitettiin eri paikoissa piha-aluetta, tässä laulaja makaa keskellä  

mansikkamaata. Seuraava laulu kajahtaa laivalaiturilta. Laulaja hyppää esityksensä  

jälkeen veteen. 

                                                      

Muita konsertteja 

Vuonna 2004 Nuuttigalleriassa järjestettiin myös muita konsertteja. Kiti Neuvonen tuli Tampereelta esittämään 

Chydeniuksen lauluja säestäjänään Vesa Tuomi. Myös virtolainen Jouko Korhonen oli esiintymässä 

Nuuttigalleriassa samana kesänä; ensin yhden miehen esityksenä, ja toisella kertaa yhdessä Jari Väyliön kanssa. 

Konsertissa molemmat lauloivat ja säestivät lauluaan kitaralla. Nykyään heidät tunnetaan Oliver-yhtyeen 

vetäjinä. 
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Ensimmäinen taidetyöpaja 

Vuonna 2004 Nuuttigalleriassa järjestettiin ensimmäinen taidetyöpaja: Aila Salmisen vetämä pakotus- ja 

emalointikurssi.  

 

     Aila Salminen ja kurssille osallistunut Ayla Dincay.  

 

 

Vinyylikahvila 

Vuonna 2005 Asko Salminen järjesti maakellarissa Vinyylikahvilan. Kahvilassa oli esillä Askon ottamia kuvia, ja 

lisäksi kävijällä oli mahdollisuus keittää itselleen kahvia. Kellarissa soi Louis Armstrongin sävelet. Seuraavina 

vuosina kellarissa oli esillä muunmuassa lasia, keramiikkaa ja noitanaamioita.  
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Ohjelmaa lapsille 
 

 

Kesinä 2004–2005 Nuuttigalleriassa oli myös lapsille erityisohjelmaa. Ulkoalueelle oli rakennettu olkipaaleista 

labyrinttejä, ja lisäksi nuoremmille taiteenharrastajille oli tehty auto, jota oli mahdollista ohjata ja jossa oli 

toimiva töötti. Auto pysyi kuitenkin visusti paikoillaan. Lisäksi lasten käytössä oli iso muoviputki, jonka päällä sai 

tasapainoilla, tai jonka sisälle lapset menivät poikittain toisten työntäessä putkea rullana. Joku lapsista totesi: 

”Tämä on parempaa kuin Linnanmäki”. Lasten ja aikuistenkin ilona oli tuolloin useana kesänä lampaita ja niiden 

ohella joskus kaneja, ankkoja ja hanhia. Talvisin käytössä oli napakelkka. 

 

 

Lisäksi Taide-Nuuttilassa järjestettiin paikallisen Näpsä-ryhmän kanssa kesällä 2008 tapahtuma, jossa nuoret 

rakensivat omia veistoskoosteitaan. Seuraavana vuonna oli vuorossa lasten savityötapahtuma. Lapset 

muotoilivat savesta jonkin esineen tai eläimen, joka poltettiin pihamaalle rakennetussa uunissa. Tapahtuma oli 

lasten mieleen, mutta poltto olisi vaatinut kuumemman uunin.                                                       
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Laivat 
 

Taide-Nuuttilaan on päässyt vuosien varrella myös vesiteitse. 

 

Wirtai-laiva 

Wirtai-laivalle tehtiin laituri Nuuttigallerian rantaan kesäksi 2002. Laiva ehti tuoda muutaman kerran vieraita 

galleriaan kesän aikana. Syksyllä laivan omistaja ja kippari yllättäen kuoli ja Wirtai myytiin pois. 

Kimalle Taide-Nuuttilan laiturissa …. ja purjehtimassa 

 

Kimalle 

Vuoden 2005 syksyllä naapuri Tuomo tuli kertomaan Ollille, että hän olisi valmis toimimaan kipparina, mikäli 

he saisivat hankittua laivan. Nuuttikylän yhteisö sai nopeasti sovittua laivayhtiön perustamisesta, ja Tuomo ja 

Olli lähtivät yhdessä laivurikurssille. Myöhemmin Tuomo suoritti vielä kipparikurssin.  

Keväällä 2006 Nuuttikyläläiset ostivat Lahdesta Vesijärvellä purjehtineen vesibussin. Keväällä laiva 

remontoitiin, ja kesällä alkoivat purjehdukset Virtain laivarannasta. Laiva kuljetti muutamia kertoja väkeä Taide-

Nuuttilaan. Vuonna 2013 Kimalle myytiin ravintolalaivaksi Tampereelle.            


