
Kevätkausi 2021 Suomituvalla

Kokouksia pidettiin ja toimintaa suunniteltiin rajoitusten Covid-19 mukaisesti. 
Sekä Katajaisten että Näppärien johtokunnat istuivat kuukausittain Suomituvalla max 8 hengen 
ryhmissä. 

Kirjakerho ja kirjojen lukijat 
toivat kirjoja Suomituvalle, ottivat 
uusia luettavaksi ja niin saatiin 
kiertoliike käyntiin. 
Maanantaisin tupa oli avoinna 11-
14 ja silloin voi käydä kirjoja 
selaamassa desinfioiduilla käsillä. 

Talvella salin lämpöä pidettiin alhaisena vähäisen toiminnan 
takia. Mutta hyvin siellä tarkeni talvitakki harteilla istua. 
Alkuvuosi oli täynnä rajoituksia ja toiminta oli melkein 
nollassa. Kevään aikana rajoitukset vähenivät ja Katajaiset 
vanhukset saivat Covid-19 rokotuksen. Joskus on iästäkin 
hyötyä, kun vanhuksia kunnioitettiin eniten. 



Teuvo oli yksi niitä ahkerampia 
vierailijoita Suomituvalla. 

Takassa pidettiin lämmittävää tulta ja vähän ajan kuluttua sai 
takin ripustaa naulaan. 

Lumien ja roudan sulettua kokoontui kansa pihamaalle siistimään aluetta kesäkuntoon. 
Pävä lämpeni jo siinä määrin, että puut alkoivat aukoa silmujaan. Tammet olivat kuitenkin vielä 
talvihorroksessa. Kalat kutivat hyvällä menestyksellä, jos on luottamista kalakansan juttuihin. 
Ainakin fb-kuvissä esiintyi melko vonkaleita. 



Maanantaisin Suomitupa on ollut avoin 11-14. Melkein joka 
viikko siellä juoksenteli Pirjo. Milloin rätti kädessä siistimässä 
paikkoja. Milloin lasin takana tarjoilemassa meille pullakahveja. 
Kiitos touhuajalle. 

Evin Abdalla

Kesäkuun puolivälissä tupa täyttyi uteliaista, kun ABF, Evin Abdalla informoi meitä vanhuksia 
tietokoneajasta. ABF opintopiirit käyttävät digitaalisia läsnäololistoja myös Katajaisten kanssa. 



Uimaranta keräsi kansaa aurinkoisina päivänä. Juhannuksen aikaan ranta oli tupaten täynnä joka 
päivä, kun hellelukemat ajoivat kansaa veteen vilvoittelemaan. 

Luontopolulla kävelimme maanantaisin koko kevään ja kesän
myötä aloimme tutkia tuttavia kasveja. Jos kasvi oli meille 
tuntematon, otimme siitä kuvan, laitoimme sen Googlen 
hakuun ja kaikki kysymysmerkit oikenivat. 
Sofia oli ahkerin kävelijä ja siitä hän sai palkinnoksi ravintola 
illallisen kahdelle. Terttukin nosti kuntoaan reippaasti. 



Saunan nurkalla halkopinot kasvoivat ja nyt riittää saunapuita jouluun asti (Lehtimiehen kuva) 

Juhannuksen vietimme nurmella ruokaillen ja teranssilla laulaen vanhaan hyvään malliin 

Retki nokipannun kanssa on yksi elämän kohokohtia

Tämä oli pieni silmäys menneeseen 
alkuvuoteen. Jokainen on touhunnut 
jotain joka päivä yli 180 päivää. 
Yhdesssäolot ovat jääneet vähiin ja 
siksi kuvakertomus on aika 
yksipuolinen. Toivotaan, että 
reportteri saa kuvata monenlaista 
toimintaa syksyn aikana. Ainakin 
suunnitteilla on, että kaikki palautuu 
vanhoille tutuille urille syyskuun 
alusta. 

Hyvää keskikesää! 


