
Suomi ja veljekset 
Pandemi rauhoittuu sen verran, että Hoffrénin veljekset pääsivät tapaamaan toisiaan parin vuoden 
tauon jälkeen. Siskot asuvat kauempana ja ovat alttiimpia sairauksille, joten heidän tapaaminen on 
vielä tulevaisuudessa. Aloitimme matkan Silja Symphonialla Helsinkiin. Laivalla pääsimme taas 
ruokailemaan pitkän kaavan mukaan.

Toivo merenelävien kimpussa, jotka olivat 
toisena ruokalajina

Sofia kippaa italialaista punaviiniä 
hanhenmaksan päälle 

Pääruokana oli hanhea kolmella tapaa 
laitettuna 

Jälkiruuasta tunnisti ainakin mansikat ja 
raparperit 



Annoimme Kian huristaa suoraan Hankoon, jossa vietimme kolme yötä Taunon ja Leenan luona. 
Heillä oli monenlaista ohjelmaa. Ihailimme rantoja vesitornista käsin, nuoleskelimme jätskiä, 
kiersimme iltatorilla, savustimme lohta ja grillasimme makkaraa. Torstaina teimme laivamatkan 
Bengtskäriin, jossa on Pohjoismaiden korkein majakka. Torniin oli 240 rappua, mutta kaikki 
alhaalla näyttivät pieniltä. Saarella munii noin 400 hanhea ja niiden pesiä oli joka paikassa. Osissa 
vielä hautoja munien päällä. 

Kesäinen kaakku taas odotti pöydällä, kun aloitimme 
vierailumme tuliaiskahvilla. Tauno ja Leena Hoffrén

Hanko on kuuluisa omista suurista 
jäätelöistään. Toivo Hoffrén

Sofia, Leena ja Tauno Hangon kaupungin rannalla Bengtskärin majakka ja karut kalliot

Pesäpaikkoja löytyy joka ruohotupsusta Tornista kuvattuna laivakin pienenee



Perjantaina pysähdyimme Salon 
torilla munkkikahvilla ja ihailimme 
puiston kukkia ja sotaista historiaa. 
Yöksi ehdimma Kaarinaan Martti ja 
Arja Hoffrénin vieraaksi. Grilli 
kuumaksi ja juomat pöytään. 

Lauantaina Naantaliin Kultarannan 
taakse Luonnonmaahan. Jaana ja Kaj 
Åkerroos ottivat meidät vastaan 
rantahuvilallaan. Käytännöllinen 
paikka, kun veneellä pääsee talon 
viereen. Aika riensi nopeasti ja mellä 
alkoi olla hoppu television ääreen 
katsomaan Jukolan viestiä. Sofia ihailee Salon kaupungin puistoa 

Jaana, Arja, Martti, Kaj ja Sofia rentoutuvat kesämaisemissa Luonnonmaassa Naantalissa 

Venlojen viesti katsottiin tarkkaan 
koko iltapäivä. Jännitystä riitti 
Grilli taas kuumaksi ja illanviettoon 
Jukolan lähtöä odotellessa. 
Jukolan joukkueet starttasivat klo 23 
lauantaina ja me seurattiin puoli 
yhteen asti. Minä heräsin neljä tuntia 
myöhemmin ja menin taas television 
ääreen seuraamaan kilpailun kehitystä
Sofia heräsi puoli kuusi ja niin nähtiin
jännitys loppuun asti. 
Olimme kuitenkin sopivan pirteitä 
viettämään Elsan rippijuhlia. 
Kummeneltä kirkkoon ja loppupäivä 
juhlaa kahdella teranssilla.

Sofia ja Toivo, Martti veljen Jaana tytön kotona 



Mummo ja ukki onnittelevat rippilasta
Arja, Elsa ja Martti Hoffrén

Pappi kaataa ehtoollista 
tuomiokirkossa

Rippijuhlien juhlakansaa

Turun torilla oli monenlaista mansikkaa Ja monenlaista perunaa 


