
Vuosi 2019 

Joulu 
20191226
Joulunviettoa 
Vihdoinkin pitkä Joulun odotus loppui ja suuri tapahtuma pyrähti ohi pienessä ajassa. Toivotaan 
monta muuta juhlallista ja miellyttävää hetkeä pitkän Uuden Vuoden kuluessa. Ja vielä kasaamme 
koko perheemme yhteen ennen tämän vuoden loppua. Elämä on yhtä juhlaa, kun sen oikein ottaa. 
Me vietimme Joulun ajan Mariefredissä tyttäremme perheen parissa. Sinne tuli Joulupukki 
lahjoineen. Siellä maiskuttelimme kaikkea Jouluun kuuluvaa, kuten laatikoita, kinkkua, sylttyjä, 
pateita, rosolleita, janssonia, l-pullia, brysseleitä, brynabönor, kananmunia, grubbröra jne. Kuten 
huomasit, joukkoon mahtuu joitakin isäntämaan antimia joita sotkemme äidinmaan herkkuihin. 
Lunta satoi tänään 1mm lämpöiseen maahan. Meidän liukkaille kengille sulat tiet ovat hyviä, koska 
silloin luut kestävät ehjinä pitkilläkin kävelylenkeillä. 

Happy New Year

Joulupäivän puzzeli valmis ja Heidi, Tiina, Sofia ovat tyytyväisiä. 



Talven alku 

20191124
Vihreät nurmet
Syksy loppui ja talvi alkoi allakan mukaan, mutta meteorologit laskevat vuodenajat lämpömittarin 
mukaan. Heidän mukaan tänä vuonna on jo ollut kolme kesää, kaksi syksyä, muutama kevät ja 
nippu talvia. 
Meidän kaivo oli täyttynyt vedellä pari viikkoa sitten. Edellisen kerran siinä oli vettä kaksi vuotta 
sitten. Maakin alkaa olla märkä, kun sihkusateet imeytyvät suoraan maahan. Ulkomittari on 
näyttänyt lähes kymmentä kuukauden ajan. (Yli kymmenen = kesä, 0-10 = syksy/kevät ja alle 0 = 
talvi.) 
Pikkujoulut alkavat kuunvahteessa ja sitten onkin jouluiloa pari kuukautta. Mutta ensin ne mieluiset
valmistelut, jotka ovat enemmän kuin puoli ruokaa. Paistetaan, leivotaan, keitetään, maistetaan ja 
kaikilla meillä on niin mukavaa. Näppärissä koristetaan kuusi 29/11 ja puuroa syödään. Joululaulut 
raikuvat ja mielet nousee. Välillä tutkitaan Suomen ikä ja sitten Katajaisten suuri juhla. Silloin 
nautitaan ne oikeat jouluruuat. Sitä, jota meillä oli kunnia syödä jo pienenä viime vuosituhannella. 

Hyvää Joulua! 



Tulisessa Turkissa 

20191010
Helteessä uiden
Syksyn alku oli lämmin, mutta muuttui äkkiä koleaksi. Tämän muutosajan vietimme Turkissa, jossa
lämpöä oli varjossakin 30 astetta. Västeråsiin saavuimme 7/10 ja lämpöä oli vain kolme astetta. Nyt
se on noussut jo yli kymmenen ja sienireissut alkavat kutsua. Liekkö aikaero Turkista Ruotsiin, joka
saa olon tuntumaan omituiselta näin alkuun. Siellä ruskistuimme komeiksi ja söimme itsemme 
kylläisiksi. Seuraava matka siirtyy, kun Sofialta löyhtyi hammas ja uusi ruuvataan tilalle. 
Tomaatit olivat kypsyneet laatikoissa sisällä, kun keräsin ne pois hallaa karkuun ennen lähtöä. Nyt 
on tuhat vitamiiniä kypsinä. Pari laatikollista kannoimme jo seuran majalle kaverelle syötäväksi. 
Niitä on kuutta sorttia ja kaikki aika pieniä. Ne kestävät hyvin terveinä. 

Katsele kuvat Matkat sivulta ja voi hyvin! 



        Suloisessa Suomessa 

20190904 
Ystävien luo 

Suomessa kiertelimme toista viikkoa ja silti aika meni lyhyeksi, mutta lue juttu kokonaisuudessaan 
Matkat sivulta. 

Syksyn satoa on tänä vuonna yllin kyllin. Sen näkee joka päiväpuutarhassa. Nurmi kasvaa vihreänä 
ja sitä Doby (robotti) leikkaa joka toinen päivä. Tomaatteja poimin 20 päivittäin ja niitä kypsyy 30. 
Kurkut suurenevat ja syömme yhden päivässä. Siinä tontin tuotanto. Mustikkaa ja vaapukkaa 
keräsimme jo heinäkuulla. Tänään poimimme puolukkaa, joten talven ruoka on taattu. 
Tällä viikolla aloitamme Katajaisten toiminnat kesän jälkeen ja siellä kulutamme aikaamme. 
Ehdimme seurustella vielä ruotsalaisten kaverien kanssa, vaikka se on jäänyt vähemmälle. 

Hyvää Syksyä! 



Norjan huiput 
20190803
Reissu se on pienempikin

Vuoroin vieraissa olemme käyneet norjalaisten Kari ja Ole-Kristianin kanssa Maailman ympäri matkasta lähtien. 
Tapasimme heidät St Helen kaupungissa Australian Tasmaniassa 1992. He asuvat Skarnesin ulkopuoella 
maalaismaisemassa. Matkaa meidän välillä on 370km lyhintä tietä pitkin, mutta usein tutustumme muihinkin kyliin 
matkan varrella. Ensimmäisen illan söimme kanapataa ja kerroimme kuulumisia puolin ja toisin. 
Toisena päivänä vierailimme parilla kirkkomaalla ennen vesihiihtokilpailujen seuraamista. Jatkoimme matkaa Storsjön 
ympäri. Gardvikin kohdalla käännyimme tunturiin ja aikamme ajettua jyrkkää metsätietä ylös saavuimme Skålbergsätra
nimiseen museopaikkaan. Ennenvanhaan pienviljelijöillä oli kesäpaikka korkealla metsässä, jonne veivät lehmät, 
vuohet ja lampaat kesälaitumelle. Alhaalla olevat pellot tarvittiin talviheiniksi. Kesäpaikkojen nimi on Sätra ja niitä 
löytyy Ruotsistakin. Tämä setra oli täysin toimiva. Siellä emännöi 14 vuotias jänta (tyttö) ja vähän vanhempi kutte 
(poika) sekä vanhempi nainen. Heillä oli kolme lehmää metsässä, joita he lypsivät. Sekä muutama kana ja lammas. 
Turistille tarjoiltiin lättykahvit. 
Kolmantenä päivänä annoimme auton kiivetä tunturiin pientä metsätietä pitkin, joka erosi asfaltilta jo Slöstadin jälkeen. 
Täällä olimme nuorempana sukset jalassa, mutta nyt oli kesä ja sukset ovat muutenkin jääneet unholaan. Viimeisen 
kilometrin Trondbumarkan majalle kävelimme soista ladunpohjaa pitkin. Matka edistyi hitaasti, johtuen monista mylte 
(hilla/lakka) löydöistä. 
Illalla söimme hyvällä ruokahalulla O-Kn kaatamaa hirveä ja söimme myltemarjoja. 
Menomatkan uusi kohde oli Kil niminen paikka Karlstadin ja Arvikan välillä. Paikka on tullut mielenkiintoiseksi, kun 
Jonnan mies on sieltä kotoisin. 
Kotimatkalla jarrutimme Lekvattenissa, jossa löytyy Finnskogar centrum (metsäsuomalaisten museo). Kävelimme 
pitkin korpea Karmankynna paikkaan, joka on satoja vuosia vanhojen rakennusten ryhmä. Metsäsuomalaiset 
kaskenpolttajat elivät täälläkin 1500 luvulta lähtien 1800 luvulle asti. Torsbyssä kiertokävely ja setten takaisin tutuille 
teille. 
Paljon kuvia löydät Facebookilta Travel 2019 albumista. 

Terveisiä Norjasta! 



Toivo 76 vuotta 

20190711
Toivo juhlii 
Vuodet vierii ja ikää karttuu, siksi oli taas aihetta juhlia. Suuret määrät kavereita tekivät päivästä 
vielä paremman onnitellessaan minua ilman mitään vaatimuksia. Facebookin ja Katajaisten ansiosta
on kaverimäärä moninkertaistunut. Nyt löytyy vanhojakin kavereita, jotka ovat olleet maailmalla 
kateissa. Ennen Internettiä, kun valittiin omat elämän tiet, niin toista tietä lähteneet hävisivät jo 
ensimmäisen mutkan taa. Nyt kaikki pysyvät ruudulla, menivätpä he minne tahansa. 
Heinäkuun alku vierähti mukavasti Västerås Summer meet tapahtuman parissa. Minä touhusin 
järjestysmiehenä ja Sofia pyöri keittiössä. Suomesta tulleita vieraita passailimme. Heitä majaili 
meidän seuran kentällä noinpari sataa. Ja meillä kaikilla oli taas niin mukavaa. Monet heistä ovat 
tulleet tutuiksi niiden neljän vuoden aikana jolloin olemme olleet touhussa mukana. 

Ensi vuonna uusiksi! 



Wiipuri 

20190612
Venäjän matka 

Kesänalun lämpimät päivät vietimme matkustamiseen. Ensin Helsinkiin, sitten Lappeenrantaan ja 
edelleen Viipuriin. Matkat sivuilta löydät koko jutun. 
Matkalla tuli kesäpainoa, että henksetit jouduin kaivamaan esiin housuja nostamaan. Siihen vielä 
kolmet kurssien lopettajaiset jytyannoksilla ja silti kaikki mahtuu, kun on kunnolla tilaa nahkan alla.
Nyt tulee Heidistä ylioppilas ja siitä häntä ylistetään ja juhlitaan viikonlopulla. 
Seuraavana kesän suurin tapahtuma Ruotsissa ”Västerås Summer Meet” heinäkuun alkuviikolla. 
Siellä taas innolla seurustellaan Suomesta tulleiden suomalaisten kanssa. 20 000 autoa ja 50 000 
vierasta täyttävät Västeråsin. 

Hyvää Kesää sulle ja mulle! 



Äitienpäivä 

20190515
Lempeät äidit
Vappu meni simoineen ja herkkuineen heti pääsiäisen perään. Toukokuu oli jo huuhtikuussa, kun 
maamiehet kylvivät siemeniä jo ennen pääsiäistä. Nyt on ollut normaalia lämpöä ja se tuntuu 
viileältä tuulessa, mutta auringossa on jo kuumaa. Petangia heittelemme ulkona. Se on selvä kesän 
merkki. Talvella pyöritimme sisällä. Kesän viettoon siirryimme englannin opinnoissa ja 
kirjakerhokin juhlitaan loppuun sunnuntaina. 
Perjantaina on Heidillä teatteri oikeassa teatterissa. Sitten hänestä tulee ylioppilas. Siinä vilissä me 
matkustamme Viipuriin tutkimaan entisiä suomalaisten asuinpaikkoja. 



Hyvää Pääsiäistä 

20190416 
Lämmin pääsiäinen
Lyhyt ja vähäluminen talvi katosi ja lämmin kevät saapui tilalle. Pääsiäistä vietetään +18 asteen 
aurinkoisessa säässä. Perhe kasaantuu pöydän ympärille nauttimaan kalasta, lihasta, munista, 
karjalanpiirakoista munavoilla, mämmistä kermalla ja yhdessäolosta. Nuoremmat ikäluokat 
kirmaavat kylläisinä metsiin antamaan näyttöjä omasta suunnistustaidosta. 
Me, ukki ja mummo, alamme pakkaamaan laukkuja matkoille. Kevät on muutenkin vilkasta aikaa 
myös kotikonnuilla kevättouhujen merkeissä. Silloin saa lihakset harjoittelua pitkästä aikaa. 

Iloista Pääsiäistä! 



Kevät tulee 

20190321 
Talvi taittui

Vähä luminen talvi jääti maanpinnat yhtenä yönä niin, että vieläkin on jäälauttoja nurmella, vaikka 
on ollut plussaa jo pari viikkoa. Nyt sataa vettä ja lämpö on noussut kymmeneen asteeseen, joten 
jäät ja routa väistyvät kevään tieltä. Pärnun spa reissun jälkeen olemme jo peruneet yhden matkan, 
mutta ennen kesää vielä ehditään reissuun lähelle ja kauemmaksikin. 
Keväiset työt pääsevät käyntiin ja lukuhommat vähenevät. Olen lukenut jo puolen vuoden 
annoksen, joten vähäinen ruumiin rasitus on vain hyvästä. 
Vuoden alusta aloin vetää kirjakerhoa. Aluksi oli 7 osanottajaa, mutta nyt on jo 15. Yksinäisen 
lukijan on mahdollisuus tavata toia lukijoita ja vaihtaa ajatuksia. 
Mutta nyt aletaan perunavakoja auraamaan. 



Spa nautinto 

20190213 
Uima reissu
Lue matkat sivulta tarkemmat tiedot matkasta, joka oli todella hyvä ja antoisa iloisten ihmisten 
parissa. 
Lähtöpäivänä lapioin lunta, jota oli aamun aikana satanut 30cm. Entistäkin oli pohjalla kovassa 
jäässä. Nyt on lunta vain isoimmissa kasapaikoissa. Aurinko paistaa oikein kevään malliin. Linnut 
alkavat jo varaamaan pesäpaikkoja, vaikka lunta saattaa vielä tulla monta kuukautta. 
Ensi viikolla ilmestyy minun ahkeroima lehti. Sen voit lukea www.katajaiset.se sivulta. 

http://www.katajaiset.se/


Talven taitos 

20190201 
Lumen aikaa
Lunta on satanut pari viikkoa ja nyt sitä on maassa 20cm. Pakkastakin mittarit näyttää enimmillään 
reilut kymmenen, mutta päivisin jo aurinko nostaa numerot lähelle nollaa. Maat ja metsät ovat 
kauniin valkoisia. Hiihtäjien on hyvä hiihdellä, mutta minä olen jättänyt sen ilon nuoremmille ja 
yritän vain kävellä tasaisilla teillä. Kävelylenkit ja seuratoiminta kuluttavat vuorokaudesta noin 
neljä tuntia ja nukkuminen yhdeksän tuntia. 11 tuntia jakautuu kirjallisuuteen ja kirjoittamiseen sekä
ruokailuun ja sekalaisiin, kuten lumen luomiseen. 

Joululahjaksi saimme 7 palapeliä. 3 niistä on jo kasattu ja loput tulevaisuudessa. 



Kevättä kohti mennään! 

Tammikuu 
20190106
Loppiainen
Vihreällä maalasin otsikon, koska se on pihanurmen väri tänään. Mittari näyttää normaalia talvea, 
eli nolla astetta. Nykyisin levittävät kivimurskaa kävelyteille, joten lenkkeillä saa rauhassa ilman 
kaatumisen vaaraa. 
Joulunaika meni rattoisasti. Ensin kaikki yhdeksän joulukuusen ympärillä ja sitten vielä loppuviikko
Timon perheen parissa. 
Uudenvuoden lupaukset muutavat vähän harrastusten kohteita. Tilintarkastus vähenee ja kirjakerho 
lisääntyy. Kartanpiirto vähenee ja englannin opiskelu lisääntyy. Kävelyt, matkailu, boule, kirjoitus 
ja kulinaariset nautinnot pysyvät entisellään. 
Ensi viikolla alkaa viikottaiset touhut ja pian aletaan matkalaukkujen täyttö ensimmäistä matkaa 
varten. Sitten onkin tiedossa uusia kuvia kaikkien kiusaksi. 

Tätän vuoden kuvat ovat niin vähissä näin vuoden alussa, että etsin vanhan talvikuvan menneiltä 
ajoilta. Muutenkin alkaa vanhat muistot nousta uusien tietojen päälle ajatusarkistossa. 

Rauhallista loppuvuotta! 


