VUOSI 2021
Joulu
20211204
Joulu on juhlaa
Pari viikkoa on jo harjoiteltu Joulun juhlaan ja vielä on kolme viikkoa H-hetkeen.
Ennen pyörittiin suunnistajien parissa ja sielläkin oli monenlaiset Joulujipot. Nyt kun pyörimme
suomalaisten joukossa on Joulujuhlatkin aivan erilaiset. Kaikki menee rauhalliseen tahtiin ja kauan
sitten totuttuun tapaan. Joulukin vietetään niinkuin vanhaan hyvään aikaan. Viikko sitten meillä oli
Joulupuuroa ja Joululuumurusinasoppaa ja kinkkuvoileipiä ja yhteislaulua ja Jouluevankeliumi ja
Jouluruno ja Joululuento. Kansaa näihin kuukausittaisiin tapahtumiin tulee tasan 50. Ensi viikolla
järjestetään Joulujuhla, jossa syödään lanttu-, porkkana- ja maksalaatikkoa. Karjalanpaistia päälle ja
lihapullia reunalle. Aloitamme kuitenkin sillillä, rosollilla, munilla, kinkulla ja sinapilla.
Välillä vietämme Suomen juhlaa ja lopuksi kirkossa ”Kauneimmat Joululaulut”
Me vietimme kaverien kanssa muutaman päivän Färnan kartanossa. Siitä voit lukea Matkat sivulta.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

Toivo esittelee saamiaan tunnustuksia. Kirjakerho, Boule, Kuljetus, Englanti.

Maps
20211111
Talven alku
Pitkä kesä ja syksy sai viimeinkin yhden miinus yön, mutta sitten taas meni plussan puolelle.
Viimekuun sähkönkulutus oli tasan puolet viimevuotisesta. Meillä on oma kiertoilmalämmitys.
Lämmöstä puheenollen, me lisäämme lämpöä iän mukana. Ennen oli sisälämpö alle 20°C, kun
jäimme eläkkeelle se nostettiin yli 20°C ja nyt meillä on jo 23°C. Eilen nostin taas puoli astetta.
Jotkut vanhat kertovat että heillä on 26°C. Verenkierto rauhottuu ja lämpö on saatava ulkopuolelta.
Taas aloitin uuden kartan piirron, taikka siitä tulee kaksi karttaa kun se on valmis. Täytyy satuttaa
aurinkoisiin päiviin piirtohommat ja sitten huonolla ilmalla piirtää puhtaaksi tietokoneella.
Suomalaisten parissa olen opettanut suomenkieltä syksyn ajan. Välillä kerron
Maailmankaikkeudesta, aurinkokunnasta ja maapallosta. Nyt alkaa olla jo liikaakin luentojen pitoon
kyselijöitä.

Hauskaa Pikkujoulua!

Toivo kartanpiirrossa

Helsinki
20211010
Silakkamarkkinat
Meidän ensimmäinen laivaristeily Helsinkiin. Kävelimme kylällä ja nautimme muikkuja. Laivalla
kuuntelimme ohjelmia ja rupattelimme vanhojen ja uusien tuttavien kanssa. Kuvia ja juttua tuossa
Matkat sivulla.
Västeråsissa kesä jatkuu. Öisinkin on vielä 10° ja päivällä kiikkuu vielä viisi lisää. Kurkut tomaatit
ja kesäkurpitsat senkun kasvavat. Sienimetsään alkaa olla hankala mennä ja marjatkin jäivät väliin.
Onneksi kaupasta saa ja ravintolat tekevät ruuan valmiiksi. Oi näitä aikoja.
Pari kertaa viikossa kokoan suomalaiset vanhukset päivän viettoon ja yhdessäoloon. Välillä
syömme ja juomme ja taas jaksetaan. Ulkoilemme, pelaamme boulea (petanki), puhumme
englantia, opettelemme suomea, luemme kirjoja ja Toivo pitää esitelmiä perjantaisin.

Suunitellaan jouluruokia!

Helsingin rautatieasema

Syksy jo saa
20210921
Oman maan mansikat
Vanhemmiten viisastuu, vai miten se lie, kun metsissä juoksut vähenee ja marjasato pienenee.
Kaupasta saa kätevästi ja sen ovat monet nuoretkin huomanneet, laiskuuttaan.
Me kiihdytimme puoliliekillä käyvät seuran tohinat täyteen kukoistukseen syyskuun alusta. Nyt
kävelemme, pelaamme petankia, istumme kokouksissa, tutkimme englantia, pidämme luentoja,
luemme kirjoja, kerromme vitsejä, juomme kahvia ja käymme syömässä. Se sitä seuratoimintaa.
Tontilla on mukavaa hääriä. Poimimme marjoja (eniten karhunmarjoja), kurkkuja, tomaatteja,
sipulia ja neljä perunaa (jotka kasvoivat vahingossa). Onneksi nurmenleikkaaja toimii
automaattisesti ja säästää minun voimia. Nyt on uudet ulko-ovetkin automatisoitu ja ovi aukeaa
ilman avaimia.
Seuraavaksi on taas Suomen reissu laivalla Helsinkiin. Toivottavasti saadaan paisttuja muikkuja ja
muutama piirakka. Ainakin muikut kasvavat vain Suomessa.

Sienirikasta syksyä!

Kasvillisuus talvenalla
Mikä on tuon punaisen kukan arvoitus?
Oikeat vastaukset palkitaan runsaasti
Vastaus: Katkennut latva ja maalattu jälki.
Sofia vastasi oikein ja sai palkkioksi ravintola illallisen kahdelle, jonka hän käytti ylläolevassa
jutussa.

Suomi
20210817
Suomenlahden rannalla
Pandemi alkaa jo kyllästyttää kansaa ja varovaisuus vähenee. Suomessa näimme aivan
päinvastaista. Siellä kansa on vielä vahvoissa kahleissa. Vapautumisesta ei ollut tietoakaan.
Lue Matkat sivulta: 2021_Hamina
Kävimme nimittäin Suomessa, kun vihdoin laivaliikenne on taas päässyt käyntiin. Vierailimme
Suomenlahden kaupungeissa, Hamina, Kotka, Loviisa, Haikko ja Porvoo.
Kotirintamalla olemme tavanneet samoin ajattelevia maanantaisin koko kesän ajan. Kahdestaan
kävelemme joka päivä. Koko perhe (9) kokoonnuimme Mariefredissä ennen koulujen alkua.
Heidi oli meillä viikon reissussa ja sitten hän meni armeijaan. Isabelle alkoi toisen vuotensa
gymnasiessa ja Jonnalla on menossa viides vuosi korkeakoulussa / universitet.
Syksyllä aloitamme Katajaisilla täydet touhut, boule, englanti, luennot, kirjakerho ja suomenkielen
elvytys, sekä johtokunta.

Kaunista syksyyn siirtymistä!

Voittajat ja osanottajat palkintoja saamassa

Juhannus
20210706
Juhannus ol meillä herttainen
Juhannuksena meidän koko yhdeksänhenkinen perhe kokoontui tänne Mummolaan. Kesäinen sää
suosi juhannusjuhlijoita ja nurmikentällä saimme pelata pelejä auringon paisteessa. Nuorin
joukostamme täyttää 17v ja vanhin 78v, mutta kilpailuinto on kaikilla yhtä suuri.
Nuotiolla keitimme kahvia nokipannussa ja makkaraa grillasimme välipalaksi.
Huomenna tulee Heidi tänne loppuviikoksi järjestämään Ukin syntymäpäiviä.
Ensi viikolla lähdemme kolmen päivän matkalle harjoitusmielessä. Tänään meillä on kaveriporukan
yhteinen ravintolaruokailu. Aika täytyy saada kulumaan jollain tavalla.
Pihamaata hoidan kuudesti päivässä lukuhetkien välissä. Eilen laitoin jänikselle nukkumapaikan
pehmeäksi, kun asettui meidän keittiönikkunan alle pintajuurien päälle. Nyt hän siinä tyytyväisenä
viettää päivää ja raaputtelee punkkeja itsestään. Iso kettu käveli tontilla pari viikkoa sitten ja kaksi
jänistä katosi. Vähän se sai vipinää myös kauriin porukkaan, mutta isoin ja urhoollisin kävi
syömässä kaikki ruusujen kukat ja nuput, vain köynösruusun ylimmät säilyivät. Luonnossa sattuu ja
tapahtuu.

Iloista kesäelämää!

Kuvassa perhe kilpailunpyörteessä meidän nurmella juhannuksena 2021
Vasemmalta: Jonna pelaa golfia, Sofia poseeraa, Isabelle potkii palloa, Heidi toimii kilpailun
johtajana, Gunilla etsii varjoa, Timo seuraa tilannetta, Peter heittää rengasta, Kristina lepää ja
valokuvaajan tunnetkin.

Keskikesän juhlaa
20210612
Auringon palvojan aikaa
Pitkä ja kolea kevät muuttui auringon lämmittämäksi kesäksi ja sitä seuraa taas lämmöstä
nauttiminen. Kevään sateet nostivat pohjavedet yli äyräiden ja kasvillisuus viilliintyi auringon
tullessa esiin. Doby (robotti) leikkaa nurmea joka toinen päivä. Kaikki muutkin monivuotiset
rehahtivat täyteen loistoon, mutta uusista siemenistä alkavat olivat nyrpeissään ennen lämmön
nousua. Nyt ovat vihdoinkin 3 hernettä, 4 kurkkua, 1 kurpitsa, 2 paprikaa ja 6 tomaattia alkaneet
osoittaa elonmerkkejä. Tuleva sadonkorjuu on siis odotettavissa.
Joka päivä käymme kävelemässä ja kahdesti viikossa ravintolassa harjoittelemassa juhlimista, joka
meillä alkaa olla jo verissä.
Heidin 21v juhlissa kävimme ja muutenkin aletaan liikkua normaalista nykytilanteen mukaan.
Ruokakaupassa käymme jo itse ja muissakin kaupoissa käynnit tihenevät.
Suomeen täytyy lähteä hommaamaan uudet passit. Saa nähdä milloin joku uskaltaa kutsua kylään,
vai onko vain asia hoidettava ilman halauksia.

Helteisiä kesäpäiviä!

Katajavastat koristeena

Vuosi ilman aikaa
20210515
Allakat esiin
Kummallinen tunne, kun päivät ovat olleet samanlaisia ajankohdasta huolimata. Radiosta kuulin ”jo
joutui armas aika ja suvi suloinen”. Kuitenkin tuntuu samanlaiselta helmikuulta tai maaliskuulta tai
toukokuulta. Itse olen ollut aika aktiivi menneen vuoden aikana ja touhunnut erilaisten ihmisten
parissa, joskin eniten etänä nyt alkuvuodesta.
Normaalin vuoden kohokohdat, kuten juuri tämä koulujen loppu, tai aurinkomatkat, tai spa uinnit,
tai kyläilyt ja vierailut. Nyt on vuosi mennyt ilman tärkeitä elämän väliaikoja, joista voi laskea ajan
kulun. Nyt lasketaan aika Koronasta. Ensi vuosi on siis vuosi 1 ja sitten 2 jne. Olisihan se
helpompaa näin vanhukselle muistaa vuosiluvut.
Muutaman päivän piti sellaista lämpöä, että ulkona sai pyöriskellä aamusta iltaan. Aina sieltä jotain
näpertelemistä tulee vastaan, vaikkei niitä etsikään. Kasvimaassa itää herneet, kurkut, kurpitsat ja
pari tomaattiakin tutkimassa ilmoja. Loput tomaatit siirrän ulos yksitellen muutaman päivän välein.
Kait niistä joku säilyy hengissä ilmastonvaihdon sisältä ulos.
Kuvat kertovat meidän mukautumista Pandemin ajoista
omaan aikaan.
Aloimme käydä ravintoloissa ja kaupoissa. Tosin aika
varovasti liikuen
ja ajankohdat valittiin ruuhkia vältellen. Mutta
kuitenkin. Hymy on taas herkässä.

Kaunista Kesää!

Terveyden takeet
20210425
Ruiskeilla kuljetaan
Pandemin taltuttaminen on menossa ympäri Maailmaa. Covid-19 taudin aiheuttajaviirus SARSCoV-2 on nyt hätää kärsimässä, vaikka yrittääkin parhaansa mukaan kehittää mutaatioita.
Mekin tunnustelemme kehon reaktioita ensimmäiseen rokotukseen ja toukokuun lopulla
täydennämme immuunimme tehoa tätä Maailmaa hetkauttanutta viirusta vastaan.
Taas sai todeta, että heikot sortuu ja vahvat voittaa. Ja sehän onkin luonnon laki, vaikka osa
ihmisistä haluaisi sen olevan päinvastoin. Valtiot, politiikot ja muut toisten rahojen käyttäjät
jakoivat kilpaa monesti olemattomia rahoja kaikkien mieliksi. Siitä sitten vahvat kahmivat
lompsansa täyteen ja heikot antoivat vähästään. Ja niinhän sen täytyykin mennä, että Maailma
jaksaa taas kiitää eteenpäin ja heikoilla on valittamisen aihetta.
Minä käytän aikaani karttojen piirtoon. Kevelyyn sauvojen kanssa tai ilman. Tietokoneen
sorhailuun ja Seuran papereiden kunnostamiseen / dikitalisoimiseen. Kirjoja luen taas liikaa ja
meinaa mennä reilusti yli tavoitteen. Palapelejä kasaamme yksi / viikko. Se onkin hyvä täytetyö. 15
min nyt, 30 min illalla, 20 min lounaalla, 5 min tauolla.

Sofia jonottaa 4 minuuttia vuoroaan keskikaupungilla
Ihmiset ovat jo innolla lähdössä yhteisiin ilonpitoihin.
Vapun jälkeen alammekin kasata porukkaa erilaisiin
jippoihin. Ensin Suomirannan nurmella ja pienissä
ryhmissä sisällä. Siitä sitten kesän mittaan lisäämme
vauhtia ja suurennamme joukkoa. Kaikki saavat
toisenkin piikin Juhannukseen mennessä, joten
elokuulla pellit auki ja kyyräily historiaan.

Hyvää Vappua Siman kera!

Toivo hengittää huuraa

Uutta lämpöä
20210325
Taattu tulevaisuus
Ainakin lämmön suhteen on tulevaisuus taattu taas seuraavat 20 vuotta. Tänään vaihtoivat työläset
meidän lämpölaitteen uuteen tietokoneohjautuvaan tulevaisuuteen. Kyllä siinäkin vesi kiertää ja
lämpenee putkistossa. Kierto- ja vaihtoilma antaa sähkön avulla pontta ihmisten hyvinvointiin
sohvalla loikoillessa. Apparaatilla on oikein oma emäkorttikin, että soveltuisi kunnolla
nykymuotiin.
On se muuten hyvä, että on vielä työläisiäkin, jotka huolehtivat eläkeläisten viihtyvyydestä.
Nyt on vuosi kulunut Pandemian uutisia kuunnellessa. Aika vähän se on meidän toimia häirinnyt.
Kotona samat touhut kuin ennenkin. Lenkillä käymme ahkerammin ja kinkereissä harvemmin.
Viikottain käymme juoruilemassa seuran majalla. Kaupassa emme käy, vaan tilaamme netistä.
Ravintolat tuovat kilvan herkkujaan ovelle ja me voidaan hyvin.
Aurinkoisina päivinä piirrän suunnistuskarttoja eri kouluille, kun niillä on suunnistus pakollisena
aineena Ruotsin kouluissa.

Kohta lämmintä ulkonakin!

Pakkaset ohi
20210223
Lupauksien aikaa
Käytännön ajat ovat historiaa. Nyt on lupausten aika. Tiedoitusvälineissä näkee ja kuulee miten
politiikot ja muut valtion palkolliset puhuvat mitä sattuu. He kertovat mikä on hyvää ja mikä
huonoa, miten täytyisi tehdä ja mitä toivotaan tehtäväksi. Mutta kun viat olisi korjattava, niin sormi
suussa ihmetellään, jospa sen joku muu tekisi.
Muistuu mieleen kouluajoilta ruotsinkielen opettaja, joka sanoi: Teidän on pukeuduttava hyvin ja
oltava siistejä, oppineita ja älykkäitä, muuten saatte vain valtion hommia.
Tätä vuotta on kulutettu jo kaksi kuukautta ja matkakertomuksia saa vain odottaa. Suunnitelmiakin
on turha tehdä, kun tuleva on vielä harmaan peitossa. Kotona ovat ruoka ja kahviajat tärkeimmät
toimet.
Joululahjaksi sain taas uuden tietokoneen ja sillä naputtelen lehtiä (yllä lenkki Katajaiset 2021.1),
luentojen materiaalia, pöytäkirjoja ja muuta mukavaa, kun konekin on nopea. Kirjojen luku jatkuu
ja kirjoja riittää, ilman kaupassa käyntiä, kun kansalla on aikaa tyhjentää ja siistiä kirjahyllyjään.
Palapelejä kootaan noin yksi per viikko ja niitäkin riittää, kun Tiina tuo aina parikymmentä
kerrallaan. Kävelemässä käymme kerran päivässä, joka toinen päivä kävelysauvojen kanssa.
Käsivarsien voimat ovat karttuneet ja nykyisin jo jaksamme lusikoida teräslusikalla soppamme.

Aurinkoista kevättä!

Uusi vuosi
20210120
Uudet tottumukset
Viime vuonna totuimme uudenlaiseen elämäntapaan. Suomalaisille se vielä kävi vanhasta
tottumuksesta, koska moni vielä muisti sodan ajat. Ruotsalaiset sitä vieläkin ihmettelevät ja raapivat
päitään, kun täytyisi toisia totella.
Meidän nykyisessä kahden hengen perheessä elämä jatkuu kuolemaa odotellessa melkein entiseen
tapaan. Ulkomaanmatkat ovat poissa allakasta ja osin myös seuratoiminta.
Kotona ruokailu on nopeaa, kun itse toimii tarjoilijana. Ruokakaupassa käydään netissä.
Ravintoloista tuovat höyryävät annokset ovelle. Viinilaatikot ilmestyvät ovelle. Kaikki
joululahjatkin kuskasivat kotiin. Helppoa on kun osaa käyttää nykyvempaimia hyväkseen.
Ulkona kävelemme joka päivä. Paitsi yhtenä päivänä, kun oli -15°C ja vastatuuli 8m/s. Luntakin
kertyi 5cm, mutta nyt se sulaa, kun mittari on taas plussan puolella ja vettä tihuuttaa.
Vanhana voimat heikkenee ja työnteko vähenee. Tietokoneen naputtelu on sopivaa
voimaharjoitusta. Sain joululahjaksi taas uuden koneen ja vanhimpia vien kaatopaikalle.

Iloista elämää pitkälle vuodelle!

