Vuosi 2018
Muisto
20181210
Elämän loppu
Kun itse elää vanhaksi niin aika tiheään huomaa, että sukulaiset, tuttavat ja kaverit lähtevät
joukostamme. Vaikka uusia ihmisiä syntyy lähelläkin, niin ne oman ikäluokan kaverit ovat olleet
mukana kauan.
Nyt oli Sofian siskon Saaran vuoro lähteä vihreille niityille pois kipujen ja piinan maailmasta. Hän
meni naimisiin Pekka Tapion kanssa vuonna 1959 ja he viettivät yhteisoloa 59 vuotta. Ensin
Rovaniemellä ja sitten Eskilstunassa. Rauha sinulle Saara.
Pyydä kuvakansio!

Joulu on tullut ja meillä koko perhe kokoontuu meille meidän iloksi. Silloin syödään kaikki herkut
yötä päivää. Silloin iloitaan saamisen ilosta ja vähän myös antamisen. Joulukuusi on raskaana
karkeista ja jääkaappi pullallaan kinkkua. Tänään meillä on kenraaliharjoitus mässäilystä, kun
kaverit tekivät meille lanttu- ja muikkukukon. Lauantaina harjoittelemme aidoilla suomalaisilla
jouluruuilla toisten suomalaisten parissa.

Hyvää Joulua!

Viiking Spa
20181121
Hemmottelua
Yhdeksän päivän kuntoutusmatka Viron Pärnuun sai taas lihakset kasvamaan. Ainakin nahkan
kireydestä päätellen. Koska paikanpäällä olevat ovat suomeapuhuvia, joko Suomesta tai Ruotsista,
niin kavereita löytyy ja tarinaa isketään. Mahdottomia määriä juttuja on kasautunut vanhusten
kielen taakse. Nämä porukat ovat eläkeläisiä lähes sata prosenttisesti.
Viiking Spa hotel on tullut niin suosituksi, että paikat on tilattava hyvissä ajoin. Me olemme
kylläkin onnistuneet tilaamaan ne kaksi viimeistä paikkaa jo neljä kertaa. Aluksi me moitimme
ruokaa, mutta kun kaikki muut kehuvat, niin mekin jo tykätään. Meidän makuaistiin vaikuttaa
menomatkalla laivalla nauttimamme venäläinen ála carte herkkuillallinen.
Tässä päivittäistä ohjelmaa: kl 8 parafinhoito tai suolakammari, kl 9 aamiainen, kl 10 porekylpy tai
voimistelu, kl 11 vesijumppa tai lämpöhoito, kl 12 vesijumppa, kl 13 lounas, kl 14 hieronta, kl 15
lenkkeily munkkipaariin, kl 16 uini ja saunominen, kl 18 illallinen, kl 19 bingo tai karaoke tai
tanssi, kl 20 iltakaljat ja seurustelua.

Ritva ja Lauri Tampereelta saivat meidät näin iloisiksi (Ritva kuvasi)

Kreikka
20181024
Kreetalta Kaarinaan
Syyskuun lopulla haimme veljeni Martin ja hänen Arjansa Värtanin satamasta. Siitä alkoi
seikkailumme, jota kesti lokaluulle asti. Vietimme yhteisoloa Välimeren saarella syöden, juoden,
uiden, kävellen, ilakoiden ja aurinkoa palvoen. Aika riensi kuin siivillä kivassa porukassa.
Västeråsissa kävimme konsertissa ja ruokailemassa sekä tutustuimme rakennuskulttuuriin.
Yhdessäolo jatkui laivamatkalla Turkuun ja sieltä Kaarinaan, jonne jätimme Martin ja Arjan. Minä
ja Sofia jatkoimme matkaamme Ypäjälle, jossa vietimme vuorokauden toista sataa vuotta vanhassa

maalaistalossa. Vierailimme myös Jussi ja Kaisu Arkon luona. He asuivat toisella puolen niittyä.
Kotiin saavuttua kesä jatkui vielä viikon verran, mutta sitten elohopea alkoi laskemaan ja tänään oli
enää 7 astetta plussaa. Mutta niinhän se pitääkin, koska kahden kuukauden kuluttua on joulu.

Uusia matkoja suunnitellen / Toivo ja Sofia

Öland
20180906
Ölannista Hankoon
Elokuuta vietettiin veljeni Taunon ja hänen Leenansa seurassa. Ajelimme Ölantiin ja
majoittauduimme melkein eteläkärjessä sijaitsevaan Gammalsbygårdeniin. Siellä isätäväki piti
meistä hyvää huolta parin yön ajan. Välipäivänä tutkimme saaren eteläisintä kärkeä. Långe Jan
majakka kohosi korkeuksiin viimeisillä kallioilla ja lintujen tähystäjät ihmettelivät erilaisten
lintujen paljoutta.
Seuraavana kohteena oli Borgholmin linna ja sen eteläpuolella kuninkaan kesämökki Solliden.
Vähän aikaa turistien seassa ähkäillen käänsimme Kian nokan kohti synkintä metsää. Sieltä
löytyi todellinen historian lehti, Ismansbygård. Se on ollut iso linnake vihollisiavastaan.
Rakennettu se on joskus vuonna 500. Kun vihollinen souti kohti rantaa, niin ympäristön
asukkaat menivät linnoituksen suojaan. Siellä oli tilat myös eläimille.
Kotimatkalla vierailimme Boda lasitehtaassa ja Vadstenan luostarissa.
Pari päivää hengähdettyämme seilasimme Helsingiin ja siitä autolla Hankoon. Siellä nukuimme
kaksi yötä ja hiippailimme loppukesän rauhallisessa rantahulinassa. Halasimme Leenan ja
Taunon ja jatkoimme kahdestaan Turkuun. Siellä Martti ja Arja pitivät taukoa muuttohommissa.
Illastimme porukassa Neråssa ennen, kuin meidän oli ajettava laivaan kotimatkalle.
Tällainen aktiivi yhdessäolo on vanhoille luille ja sielulle mieluista puuhaa. Nuoruus tulee
mieleen ja vanhuksen vaivat unohtuvat.

Sienirikasta syksyä / Toivo ja Sofia

Kukkakesä

20180812
Kukkien loistoa
Heinäkuu oli lämmin ja joidenkin mielestä jopa kuuma. Itse nautin ihanasta kesästä ja kastelin
kukkia, jotka kukoistivat tavallista kauniimpina. Kyyhkynen laittoi vielä uuden pesän elokuulla ja
pyöräytti pari munaa, jotka olivat kananmunan kokoisia. Toista viikkoa ehti hautoa, kun tuli myrsky
ja ravisteli munat maahan. Edellisellä kerralla harakka söi munat jo pesästä. Kevään hautomisesta
tuli yksi lintu.
Nyt maat alkavat kastua ja sienet sekä etanat heräävät syksyyn. Puutarhat tuottavat satoa, mutta
metsät lepäävät lämmössä. Tänään lämpöä on yli kymmenen astetta alle ennänysten, joten matkat
etelään alkaa tulla mieleen.
75

20180714
75 sukujuhlat
Minä olin jo viikon yli-ikäinen, mutta Sofia vielä reilusti alaikäinen. Kokoonnuimme kaikki
yhdeksän viettämään yhteistä syntymäpäiväjuhlaa. Koska Heidi, Jonna ja Isabelle syntyivät kesällä,
vietimme myös heidän juhlaa, nyt kun kaikki olimme koolla. Ajankohta oli sopiva ja lämpöä
riittävästi ulkopelejä varten.
Alkukesästä lämpöä riitti kaksi viikkoa ja nyt keskikesällä ainakin kuukauden reilut 30 astetta.
Uimavesi Mälarissa on 26 asteista ja rannassa vieläkin kuumempaa.

Juhannus

20180624
Juhannus
Ensimmäisen kerran vietimme juhannuksen Suomituvalla, vaikka olemmekin jo olleet seurassa
kolme vuotta. Suomen juhannus on kutsunut ja vieläkin se Ruotsin juhannuksen voittaa. Silliä ja
perunaa sekä lasi vettä jätti puuttelisen tunteen.
Kesäkuu oli lintujen touhujen seuraamista. Meillä on viisi pönttöä, joten vilskettä riitti ja vieläkin
jatkuu. Harva poikanen elää viikon vanhaksi. Siitä pitävät isommat linnut huolen (varikset, harakat,
tikka ja närhi).
Grillit tuleen!
Lahti kutsui

20180524
Lahti
Suomiseura Katajaiset edustivat Ruotsia ystävyyskaupunk vierailulla Lahteen. Meitä oli koko linjaauto lasti katajaista kansaa. Siellä meitä pidettiin hyvinä vieraina. Ensi meille esiteltiin koko
eduskuntatalo Helsingissä kansanedustaja Karin johdolla. Lahdessa vierailimme kaupungintalolla ja
sielläkin esiteltiin koko pytinki. Vierailimme vanhustenhoitokodissa ja geriatrisen osaamisen
hoitolassa. Eräässä salissa esiintyivät lahtelaiset ja västeråsilaiset tanssien ja laulaen. Yksi ilta kului
sotainvalidien kesämökillä grillaten ja seurustellen.
Meno- ja tulomatkalla juhlimme porukalla laivan saleissa. Tällainen yhdessäolo yhdisti meitä vielä
entisestään.

Riemuisaa Vappua

20180426
Vappu
Pääsiäisen jälkeen teimme rengasmatkan Suomeen. Laivalla seilasimme Turkuun Martin ja Arjan
hoiviin pariksi päiväksi. Tutustuimme Naantaliin ja Jaanan uuteen kesäpaikkaan meren rannalla.
Matka jatkui Hankoon Taunon ja Leenan luo. Sielläkin vierähti kaksi päivää katsellessa Hangon
heräämistä kesään. Loppumatka kulki Helsingin kautta kotimaisemiin. Terveisiä kaikille, sinne ja
tänne!

Vappu on kevään merkki, jolloin talvi on ollut ja kesä pulpahtaa esiin sateen ja auringon
saattelemana. Lunta satoi monen mielestä aivan tarpeeksi ja pohjoisessa sitä on vieläkin metrin
verran. Meillä on jo kuitenkin nurmikko vihreänä, tulppaanit kukkivat ja raparperit kasvavat.
Lattian vaihto on käynnissä. Viimeisetkin plastiikkamatot on jyrsitty pois ja ensi viikolla tulevat
miehet taas töitään jatkamaan. Nyt onkin hyvää tanssitilaa, kun 41m2 on autiona.
Lauantai-ilta se taas venähtää sunnuntai-aamuun 10-milaa katsellessa. Itse olen lepäillyt tämän
vuosituhannen, mutta viime vuosituhannella tulikin suunnistettua yllin kyllin.

Iloista Pääsiäistä

20180331
Mämmijuhlat
Mämmiä söimme me joukolla. Andreakselle tämä huvi oli ensimmäinen kerta, mutta hänkin
nautti makoisista pääsiäisruuista meidän kera. Meidän kolmas sukupolvi ovat jo täysimittaisia
ihmisiä, joten kait sitä ikää on karttunut itsellekin samassa tahdissa.
Hiihtäjien on ollut hyvä hangille kirmaista, mutta suunnistajat haikailevat sulia metsiä. Talven
loppu onkin ollut sitä vanhaa hyvää aikaa, kun yöt ovat kylmiä ja päivät aurinkoisia. Sellaisena
ne kevättalvet ovat jääneet muistiin. Vanhassa muistissa säilyy parhaiten ne hyvät ajat.
Meillä on ollut töissä viimeisen neljän vuoden aikana erilaisia ammattinsa osaavia
koristelemassa taloa viimeiseen muotiin. Tällä hetkellä on meneillään halli, keittiö ja
ruokailutilat.
Talvi meni rattoisasti samanikäisten parissa pelaillen, syöden ja laulaen.

Viiking spa

20180215
Viiking spa again
Taas tuli puhdasta ja vetreää, kun reilu viikko reissattiin idän naapurissa Itämeren takana.
Pärnussa on aina hyvä olla ja Viikingissä hyväolo vaan paranee. Tietenkin kirjoitin jutun,
joskin se tuli ruotsiksi, kun muutama aito ruotsalainen oli seurassamme ja kaikki muut
selviävät kielistä.
Siellä olo viikko oli pakkasta ja kuivaa. Kun tulimme kotiin, nousi lämpö nolliin ja on
siinä pysynyt. Lunta on alle sentti maastossa ja lumikasassa vähän enempi.
Olympia kisoja katsellaan aamuisin ja puidaan nyrkkiä maan pettureille. Mutta eihän sitä
itsekään joka paikkaan ehdi.

Kristina 50v

20180120
Tiina 50 vuotta
Juhlat olimat mahtavat, kun nuorin lapsi vietti syntymäpäiviään kotonaan Mariefredissä. 53
henkeä kokoontui ihmettelemään Tiinan vanhenemista, mutta pettymys oli suuri, kun mitään
äkki vanhenemisen oireita ei näkynyt. Minulle oli ennestään tuttuja noin parikymmentä, mutta
kun aikani kiertelin pöydästä pöytään jututtelemassa vieraita, niin aika tutuiksi tulivat
loputkin. Joukosta löytyi Tiinan koulukavereita, naapureita, suunnistuskavereita, työtovereita,
sukulaisia ja omaa perhettä. Itse juhla kesti vain kymmenen tuntia, mutta esivalmistelut
vaativat melkein viikon. Onneksi Forsin perheellä on valtavan suuri talo ja kaikki vieraat
saivat tarpeeksi hengitysilmaa. Iltamyöhällä sain kuitenkin toivomuksen, että lopettaa

avotakan hehkuttaminen. Minulla oli kunnia olla kipinämikkona, juomien kaatajana ja
sisäänheittäjänä.

Loppiainen

20180104
Keski talvi
Joulu oli ja meni. Sitä juhlittiin tyttären perheen parissa. Joulupukki jakoi lahjoja kaikille,
koska vain kilttejä löytyi porukasta. Meidän perheessä kaikki vanhenevat joka vuosi (myös
joka sekuntti), mutta minä vaan olen vanhin vieläkin. Nuoremmatkin ovat jo täysi mittaisia ja
parikymppisiä. Samoin teki vuoden vaihto. Pojan perhe viihtyi meidän parissa ja Uuden
Vuoden juhlakin tuntui rattoisalta jälkikasvun seurassa. Pari kertaa nautimme myös
shoppailusta toisten ihmisten seassa. Loppiaisen jälkeen alkaa uusi aika. Jouluna syötiin sikaa
ja uutena vuotena härkää, joten nyt on kalan ja kanan vuoro.
23/12 vietimme Kultahääpäivää ja siihen päälle kahdet joulut. Parin viikon päästä alkaa taas
uudet juhlat. Meidän nuorin lapsi täyttää 50 vuotta ja sitä juhlitaan muutama päivä.
Seuraavaksi onkin aika tehdä spa reissu ja kylpeä kunnolla.

Onnea Tiina 50v!
Hyvää Joulua

