
Vuosi 2020

Joulu
0201226
Perheen juhlaa

Tänäkin jouluna kokoonnuimme kaikki yhdeksän perheenjäsentä viettämään joulua Mummolassa. 
Ukki ja Mummo saivat oman pöydän ruokasaliin ja oman sohvan olohuoneeseen. Välimatkat 
pysyivät sopivina sekä ruokaillessa että lahjoja jaettaessa. Tytöt hoitivat keittöpuolen ja riskiryhmän
vanhukset istuivat aloillaan.

Ruokaa ja lahjoja oli koottu ympäri Ruotsia. Timo toi kalaa ja kalaruokia Göteborgista. Peter toi 
villin ja kesyn sian lihoja Mariefredistä. Sieltä tuli myös Janssonit, lihapullat, makkarat ja Jonnan 
erikoiset sillit.

Lahjoja kertyi kiitettävä määrä kuusen alle ja niitä aukoessa täyttyi useampi säkki papereilla ja 
kiiltonaruilla. Perheeseen kuuluu neljä insinööriä, kolme opettajaa, ekonomi ja laulaja/tanssija. 
Tämä näkyi myös lahjojen kokoonpanossa.

Kait se vanhuus alkaa painaa jo tällä iällä. Ainakin tuttavat vanhenevat. Joulun aikana taas kolme 
heistä siirtyi iäiseen lepoon.

Onnella Uuteen Vuoteen!

Kristina, Peter, Jonna ja Heidi Fors. Isabelle, Gunilla ja Timo Hoffrén



Talven alku
20201122
Pikkujoulujen aikaa

Sulat maat ja vihreät nurmet. Välistä käy lämpötila yli kymmenen asteen ja silloin nurmikko kasvaa
muutaman millin. Robotin laitoin kuitenkin jo talviteloilleen, joten matojen on rauhallista tehdä 
tunneleita ja kasata multakasoja. Mäyrät ja siilet ovat luultavasti menneet talvilevolle, koska heidän 
tonkimiaan jälkiä ei enää näy. Kauriit ja rusakot kiertävät talon evästä ketsellen, mutta päivät 
nukkuvat tontin rajalla korvat höröllään.

Pikkujoulut jää monelta väliin, mutta minä järjestän kirjakerholle ja luentoryhmälle joulujuhlan. 
Koristamme kuusen porukalla, keitämme puuron ja kuorrutamme kinkun. Laulamme joululauluja ja
luemme evankeliumin. Tällaiset ovat yksinäisille tärkeämpää, kuin coronaan kuoleminen.

Kuukauden päästä on iso joulu ja silloin perheet kasaantuvat viettämään juhlallista juhlaa. Nyt vain 
hankkimaan paljon joululahjoja ja täyttämään toistemme toiveet. Minä jo sain yhden lahjan, kun 
Sofia neuloi pipon ja sitä olen kekeillut pään lämmöksi.

Hyvää Joulua!



Syksyn värit
20201026
Kunto ja luennot

Syksy on maalannut luontoa pari viikkoa ja nyt värit varisevat maahan antamaan uutta voimaa ensi 
kevään kasvulle.
Samalla tavalla minäkin touhuan puutarhassa. Kesällä kerätyt kompostit kasvimaan pohjaksi ja 
uudet annokset kompostiin matoja viihdyttämään talven ajaksi. Taas riittää tomaattisato jouluunjos 
ei ennen syödä. Makkaroita käristimme metsäkalliolla rannan yläpuolella. Huonommatkin makkarat
maistuvat luonnonhelmassa.

Luentoja pidän joka perjantai ja niitä suunnittelen pitkin viikkoa. Koska kansa tykkää niistä, niin 
jatkettavahan sitä on. Noin kaksikymmentä eri aiheista olen jo esitellyt ja lisää teen koko ajan. Nyt 
kerron miten tarvikkeet ja toiminnat ovat muuttuneet meidä elinaikana. Maanantaisin opetan 
englannin kielioppia ja sekin on hyvä suunnitella etukäteen. Välipäivinä kehitän johtokunnan 
toimintaa ja kunnan yhteyksiä.

Eläkkeellä voi tehdä mitä tahtoo



Färna spa
20200921
Spa ruoka ja rentoutus

Viron spa matkoja on odotettu puoli vuotta ja vieläkin kansa on huhujen pelossa. Me, Sofia ja 
Toivo, löysimme herkullisen paikan aivan lähietäisyydellä. Kolme paria uikkareita laukkuun ja 
autolla Färnan kreivin talouteen. Kreivi oli kylläkin kuollut jo 1906, mutta rakennukset olivat 
jäljellä nykyaikaisin mukavuuksin. Meille oli varattu sviitti hevoskuskien talosta.

Tämäkin on ollut Ruotsin kuuluisimpia raudan valmistajia 1600-luvulta alkaen.

Lue koko juttu matkat sivulta.

Suomiseuralla olemme jo täydessä vauhdissa. Pelaamme petankkia, opiskelemme englantia, pidän 
luentoja, istumme kirjakerhossa, olemme johtokunnissa, piirrän karttoja. Porukoista on noin 15% 
poissa viirusten pelosta. Varovaisuus onkin paikallaan, koska sakki on keskimäärin 78 vuotiaita.

Vaapukoita poimimme heinäkuulla ja sitten loukkasin jalkani. Nyt taas terhakkana menimme 
metsään ja koukimme 40 litraa puolukoita. Sieniäkin löysimme kourallisen. Saa nähdä riittääkö 
intoa mennä syyssateiden sekaan sieniä etsimään.

Sadonkorjuu terveiset!



Rautakaivos
20200826
Raudan historiaa

Loppukesästä kiertelimme tutkimassa rautamonttuja Bergslagetissa. Paikat löytyvät sadan 
kilometrin säteeltä Västeråsista. Paljon oli nähtävää maanpääläkin, vaikka osa kaivoksista ulettui 
satoja metrejä maan alle. Salan hopeakaivos menee yli puoli kilometriä maan alle ja siellä pitkiä 
sivutunneleita. Rautakaivoksistakin osa oli maanalaisia (Pershyttan), mutta suurin osa oli 
avolouhoksia. Vanhimmat muistot kuvasivat 1300-luvun raudan valmistusta (Lapphyttan).
Kaivoksia on niin tiheässä, että kansan kokoontumispaikoille on muodostunut kaupunkeja 
(Norberg). Niihin valmista rautaa kuljetettiin ympäristön sulattamoista ja edelleen satamiin 
(Arboga).
Metsät kaadettiin puuhiileksi, jota kului suuria määriä sulatusuuneissa. Usein koko perhe oli 
mukana kaivoksella. Silloin siirryttiin työn mukana uusiin metsiin. Rakennettiin asumus ja raivattiin
pieni peltotilkku lehmälle, sialle ja lampaalle.

Syksyn satoa keräsimme vain vaapukoita, koska polvet halusivat lepoa. Onneksi oma maa antaa 
sadon. Ensin viinimarjat ja karviaiset, sitten kurkut ja tomaatit, ja nyt karhunmarjat ja kurpitsat. 
Vähällä kotiruualla tulemme toimeen, kun syömme ravintolassa tai tilaamme kotiin valmista. Se 
hyvä puoli Covid-19 on ollut, että monet virmat tuovat tuotteensa asiakkaan ovelle.

Hyvää syksyä ja nähdään pian!

Lindesberg, Sofia Hoffrén, Raili ja Tauno Alari



Birthday
20200731
Yhdeksän syntymäjuhlaa

Maailmaa mullistanut kohu sai meidän syntymäpäiväjuhlat kasaantumaan yldelle päivälle. 
Heinäkuun lopulla kokoonnuimme kaikki yhdeksän, Mummo, Ukki, tyttö, poika ja kolmas 
sukupolvi, Jonna, Heidi ja Isabelle.
Juhlapaikkana oli Kristinan perheen koti Mariefredissä. He myös järjesteli kaikki käytännön asiat ja
ruuat. Me alkuihmiset Toivo ja Sofia huruuttelimme paikalle Västeråsista. Timo, Gunilla ja Isabelle 
ajelivat Göteborgista jo edellisenä iltana ja asuivat vierastalossa. Tina oli kierrellyt ostoksilla ja 
Peter oli ampunut riistaa ruuaksi. Jonna kotiutui jo keväällä Umeån korkeakoulusta ja Heidi saapui 
viikko sitten Sveitsistä vuoden työreissulta.
Aloitimme lounaalla, sitten seitsenottelu, kaakut ja leivokset kahvilla. Ilta huipentui illalliseen. Sekä
lounaalla että illallisella maiskuttelimme Peterin laittamia lintuja, kaureita ja villisikoja. Tiina kaivoi
omasta kasvimaasta perunat, porkkanat, punajuuret ja sellerit. Kurkut ja tomaatit kasvoivat teranssin
laidoilla ja ruokailijat voivat niitä napostella.

Happy Birthday to all of us



Juhannus
20200620
Juhannus ol meillä herttainen

Maaliskuulla, kun Pandemi alkoi kiusata kansaa, sanoin, että sitä kestää juhannukseen. Moni 
meinasi aikaa liian pitkäksi arvioksi, mutta nyt, kun juhannus on jo ohi ja Pandemi senkun vaan 
jatkuu, alkaa kansa kyllästyä eristykseen. Maantiet ovat täynnä turisteja ja kauppiaat kasaavat 
voittoja, kun menekki on suurempaa kuin ennenvanhaan.

Mekin vietimme juhannusta tyttären, hänen miehen ja heidän vanhimman tytön seurassa meidän 
nurmella ja teranssilla. Hyvä oli lämpimässä ilmassa leikkiä, grillata, syödä, juoda ja jutella pitkästä
aikaa. Jos vielä viikon päästä olemme terveitä, niin rohkeus varmaan lisääntyy. Sofian rohkeus olisi 
riittänyt kaupassa käyntiin jo ajat sitten, mutta vielä on annettu kauppiaan kerätä meidän ostokset.

Katajaisilla aloitin picknick istunnot Suomituvan nurmikolla kesäkuun alusta. Siellä jutellaan 
kovalla äänellä, kun välimatkat ovat vielä pari metriä. Monelta kuitenkin unohtuu varovaisuus, kun 
jokin muu viepi huomiokyvyn hetkeksi.

Sinnitellään vielä heinäkuu ja sitten lähdetään pesästämme vapauteen.



Kesäntulo
20200525
Kesä tulee puuskittain

Huuhtikuun alussa kävi kesä viikon vierailulla, mutta meni sitten keräämään voimia ja vilu 
puistatteli ihmisten ruhoja. Toista kuukautta oli lämpömittarissa vähän alle ja vähän yli kymmenen 
astetta. Nurmi kasvoi hyvin, mutta kasvimaan kasvit odottivat maan mullan lämpenemistä. Nyt on 
viikon verran aurinko tehnyt kevään tehtäväänsä ja ulkona olen lukenut kirjaa jo ilman paitaa.

Kunto on korkealla jokapäiväisen lenkin ansiosta. Kävelemme seitsemänä päivänä viikossa noin 
tunnin. Matkaa kertyy noin viisi kilometriä. Askelia 5-6 tuhatta ja Sofialla 25% enemmän. 
Kalorioita kuluu noin 260kcal. Ruoka maistuu ja uni tuutittaa.

Boulea aloimme pelaamaan puoli salaa. Pelaamme kahdella kentällä, että välimatkat säilyisi. Siinä 
paikassa on 18 kenttää, joten etäisyydet säilyy.
Lihaa syömme, kalaa syömme ja välillä kanaa. Leipää syömme ja sen koristelemme lohella, 
kinkulla ja juustolla. Kylvin maahan ruohosipulin siemeniä, että saadaan kesemmällä vihanneksia. 
Raparperiä olen harventanut jo kahdesti kahvileivän terpeiksi. Doby leikkaa nurmea joka toinen 
päivä ja etanat ryömivät salaa yön turvin ruokatunnilleen.

Ruskeaa nahkaa ja lämpöä!



Talollinen
20200421
Kevät ja työt

Syksyllä täyttyivät vesivarastot, talvella tihuutti harvoin vettä ja vielä harvemmin lunta, kevät on 
ollut kuivaa ja vedenpinta laskenut vesien juostessa meriin. Silti riittää pohjakosteutta vihertämään 
nurmikot ja kukoistamaan kukat.
Kun kotona on 23 tuntia vuorokaudessa, niin sitä tuskin huomaakaan miksikään eroksi entiseen 
aikaan. Ennen koronaa vietimme Suomituvalla noin 10 tuntia viikossa ja muilla yleisillä paikoilla 
(kuten ravintoloissa, kaupoissa ja kyläillessä) noin 5 tuntia viikossa. Korona aikana kävellemme 
joka päivä 1h ja luemme enempi, käytämme IT (puhelin, läppäri, tabletti) enempi. Ruokaa on 
kaapeissa enempi kuin ennen, mutta nyt alamme vähentää varastot pois. Maapallo pyörii niinkuin 
ennenkin. Kun kävelimme lauantaina Erikslundan (suuri ostoskeskus) läpi, niin parkkipaikat olivat 
täydet autoista. Enempi ihmisiä vapaalla ja ostohalut mahtavat. Tuntui että vain me kaksi 
kierrämme toisia kaukaa. Kiersimme kaikki kaupat kaukaa.

Tänään lämpö nousi ulkona oli jo 19° ja aurinko paistoi siniseltä taivaalta. Komposteja tyhjensin ja 
siltaa rakensin. Nurmea ravitsin ja lintuja juotin. Viisi linnunpönttöä on, mutta silti suurin osa saa 
rakentaa oman jollekin oksalle. Kaadoin tuijan ja latvassa oli jo valmis pesä. Äkkiä ne rakentavat 
uutta. Kyyhkyset ja tikat haluavat rakentaa lähelle taloa. Talitintit ja sinitiaiset vaikka kämmenelle. 
Mäyrä asuu kivikasassa risujen alla. Neljä kaurista syövät vähän liikaakin (riputtelen kukille 
verijauhetta mausteeksi). Jänis syö ruohoa ja imettää poikastaan kukkapuskassa.

Kesää ja lämpöä sekä voimia koronan yli!



Covid-19
20200324
Korona virus

Maailman meno on muuttunut suuresti tuosta edellisestä kirjeestä. Ihmiset on peloteltu kuolemalla 
ympäri Maailmaa. Kansa osti ensin purkkiruuat ja vessapaperit kaupoista, sitten he sulkeutuivat 
huoneisiinsa ja suihkuttivat seinät myrkyillä.

Kun asia on kaikille uutta, niin jotainhan täytyy kertoa, kun kyseljöitä riittää. Kansa uskoo mitä TV 
kertoo, toimittajat uskoo mitä politiikot kertoo, hallitsijat uskoo mitä etevät kertoo, etevät uskoo 
miltä kansasta tuntuu. Kyllä me vielä asian ydin löydetään, mutta tämä aalto on jo silloin ollut ja 
mennyt.

Kevät on mitä kaunein ja ulkona lenkkeily on miellyttävää touhua aurinkolasit silmillä. Takapihan 
vetovoima lisääntyy lämpömittarin mukana. Pääsiäisen jälkeen perunat itämään ja hiekat nurmelle. 
Seinänvieruskukat ovat kukoistaneet melkein koko lumettoman talven ajan. Karhunmarjakin saa 
uuden ritilon, kun sillä on kauhia kasvuikä.

Mämmiä on jo maisteltu ja pajunkissat ovat ylimenneitä. Koivunvesoja kasvatetaan pääsiäiseksi. 
Ensi viikolla on jo Palmusunnuntai. Sitten vappu ja juhannus vielä tällä vuoden puoliskolla.



Puhdas pulmunen

20200206
Puhdas uimari

Vuosi on jo sen verran kulunut, että spa reissu Haapsaluun on tehty. Siitä voit lukea matkat sivulta. 
Tässä kerron näistä kotioloista ja siististä huoneesta. Olohuoneen lattiaan laittoivat sellaiset myrkyt, 
että vielä kotiin tultua viikon reissulta nenä tunsi remonttimiehen hajut. Nyt on kaikki uutta ja 
ihanaa. Hajut olemme nielleet ja neniimme imeneet sekä kotoisina hajuina ulos laskeneet.

Kuvassa vielä vanha tv, koska uusi on vielä niin uusi, että sitä ei ole olemassakaan. Lattialla 
melkein uusi matto, joka on ollut keittiössä vai vajaat 30v. Sellaista se on, kun aika rientää ja lumet 
sulaa. Tosin se on käynyt nopeasti tänä talvena, kun ulkona mittari osoittaa plus kymppiä.

Katajaisilla luennoin huomenna mytologiasta, koska kansa tahtoo ja minä toimin. Viimeksi kerroin 
älyn ostosta ja niiden historiasta (mobil, tv, pc).

Tässä meidän olohuoneen tv-nurkkaus. Matto ja sohvat vielä valmistuksessa.

Valoa kohti mennään!



Leuto talvi

20200123
Siisti huone
Vuosi vaihtui perheen parissa. Välipäivinä olivat kaikki koossa Mummon ja Ukin tykönä. Timon 
perhe viihtyi vielä viikon lopulle.

Maat viheriöi keskellä talvea. Lämpöä on lähes plus kymmenen ja aurinko paistaa. 
Vesi litisee tossun alla metsän poluilla, kun maa on jo saanut tarpeensa. Kävelykelit 
ovat mitä parhaat kaupungin kaduilla ja kävelyteillä.
Me asumme tiheään kalustetuissa huoneissa, kun olohouneen 31m² on autiona. Katon
maalarit ja seinien tapetoijat ovat työnsä tehneet. Tänään tulee lattian liippaaja ja 
huomenna sen vahaaja/lakkaaja/kiilloittaja.

Ensi viikon saa huone huokailla tyhjyyttään, kun me polskimme Haapsalun altaalla. 
Edellisestä käynnistä on jo viisi vuotta, kun Pärnun Viikinki on houkutellut uusine 
vesimaailmoineen. Saarenmaankin kylpylät kärsivät Viikingin suosiosta.

Viihtyisää talvea!


