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Katajaiset tidningen är skriven på finska. De 
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Katajaiset lehti kertoo tapahtumista, joita jäsenet 
ovat kokeneet ja jotka kiinnostaa myös toisia. 
Lehti kertoo seuran kokoonpanosta ja jaostojen 
informaatiota. 
Lehti kertoo tulevaisuudesta ja julkaisee 
ajankohtaisen allakan. 

Kataja kukkii läpi vuoden, mutta riippakoivu antaa tilhien levätä rauhassa 
lehdettömillä oksillaan. Kevät siitä tuli, jäät suli, munat muni ja lehdet aukes.
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Tervetuliaispuhe 

Suomi Seura Katajaiset perustettiin vuonna 1960 ja seuran lehteä on tehty satoja kappaleita tiedottamaan seuran 
jäseniä tapahtuneista ja tulevista toiminnoista. Lehti on kasattu paperiversiona ja postitettu jäsenille. Toimittajana
on ollut Paavo Jokinen, joka haluaa panostaa enempi myös seuran muuhun toimintaan. 
Minä sain mahdollisuuden alkaa kirjoittamaan seuran lehteä, kuin sivutuotteena. Aluksi minua kysyttiin 
kirjoittamaan RSKL-lehteen, mutta vahingossa aloin kirjoittamaan myös seuran lehteä. Pari viikkoa sitten 
Katajaisten johtokunta hyväksyi minut seuran reportteriksi. 
Nyt on into ylhäällä ja sormet tanssivat näppäimillä. Suurin pulma on toistaiseksi juttujen lyhentäminen niin, että
ne mahtuvat sivulle. 
Koska minä teen työni tietokoneella niin mikä sen luonnollisempaa, kuin lehden julkaisukin netin avulla. Tämän 
lehden löytää RSKL:n sivulta kaikki Maailman kansat. Osoite Katajaiset lehteen, jos luet suomeksi: 
http://word.rskl.se/ruotsinsuomalaisia-piiri-ja-seuralehtia/ 

Tein minä 80-luvulla IK Standardissa Eskilstunassa seuran lehteä, kunnes tyttöni ilmoitti, että hän tekee sen. 
Eikä hän antanut minulle edes yhtä sivua kirjoitettavaksi, jota tarvitsin seuran valmentajana. 
Muutama vuosi sitten, eläkkeelle alettuani, kirjoitin omat muistelmani , ”Memory” kirjan. Omalle kotisivulleni 
kirjoitan matkakertomuksia ja muita juttuja. 

RSKL lehti jaetaan kaikille suomalaisille Ruotsissa. Siinä on Katajaisilla puoli sivua omaan käyttöön. Samat 
jutut, mutta täydellisempinä löytyy tästä nettiversiosta. 
Jos kaverisi on surullinen, kun ei saa paperilehteä, eikä ole tietsikka, läppäriä, tablettia, eikä älypuhelinta, niin 
auta häntä. Avaa kirjurisi ja anna sen rätistä lehti paperille. Kaveri tulee iloiseksi ja auttajahan on aina iloinen. 

Toivo Hoffrén

Suomi Seura Katajaisten Johtokunta ja toimihenkilöt 2016  

Puheenjohtaja        Teuvo Nevala   070-550 98 13 
Varapuheenjohtaja Helge Lillkull   070-212 00 51 
Sihteeri                  Aila Rinne         070-786 62 52 
Taloudenhoitaja     Helge Lillkull   070-212 00 51 
Jäsenkortisto      Pauliina Mäkinen 070-810 85 33 
Kiinteistönvastava Tommi Hot       070-268 91 13 

 Muut varsinaiset johtokunnan jäsenet  
Eija Kinnunen                              070-750 27 60 
Hannele Lemström                      070-539 97 24 

Johtokunnan varajäsenet 
Taisto Köngäs                              070-233 59 51 
Raimo Nyman                             070-546 74 26 
Paavo Vallius                               070-530 42 50 

Tilintarkastajat 
Raili Alari                                    076-762 67 66 
Samuli Halonen-Norlin               021-18 15 16 

Varatilintarkastajat 
Juhani Nevala                             070-661 35 50 
Maija Sivula                               021-221 32 

Konttori 
Riitta Vallius 070-6305185 kontoret.katajaiset@telia.com 

Huvitoimikunta 
Eija Kinnunen 070-750-27 60

Reportteri:
Toivo Hoffrén   073-0302712 toivo@toivohoffren.com   

mailto:toivo@toivohoffren.com
mailto:kontoret.katajaiset@telia.com
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Liity jäseneksi

Tule sinäkin viihtymään Katajaisten Suomituvalla, joka sijaitsee luonnonkauniilla Norra Lövuddenilla. Sieltä 
voit löytää monenlaisia toimintoja, maanmiestesi seurassa. 
Voit saunoa tai ehkä vain muuten rentoutua suomalaisten lehtien parissa kahvia ryystäen. 
Ruokailupäivänä makoisat annokset suoraan keittiöstä. 
Kesäisin on uimarantamme hyvin suosittu auringonottoon ja uintiin. 
Syntymäpäivät, häät tai muut juhlasi voit viettää tiloissamme jäsenetuineen. 
Tottuneet emäntämme auttavat kaikissa käytännön järjestelyissä ja tarjoilussa. 
Toimiessasi Katajaisilla sinulla on RSKL:n vakuutus. 

Hae Katajaisten jäseneksi, maksamalla suoraan Plusgiro tilille: 69 17 13-2 
Kirjoita tiedonantoihin: Henkilötiedot sekä, Suomiseura Katajaisten jäsenmaksu + vuosiluku. 

Liity jäseneksi. Saat pienellä jäsenmaksulla seuramme kaikki mahdollisuudet. 
Lähempiä tietoja Katajaisten toimistosta 
puh: 021-12 22 08 
S-posti: kontoret.katajaiset@telia.com 
Ilmoitustaululla Suomituvalla
Kotisivulla: http://www.katajaiset.se 
VLT föreningar sivulla 
RSKL lehdessä 
Facebook: Finska Föreningen Katajaiset 

Vuoden 2016 Jäsenmaksut: 

Lastenkortti               0 - 6 v.                 20 kr 
Nuorisokortti            7 - 18 v.                40 kr 
Nuoret aikuiset        19 - 25 v.               70 kr 
Aikuiskortti                                         170 kr 
Perhekortti                                           340 kr * *Kaksi aikuista ja lapset alle 18 v. samassa osoitteessa

Jäsenmaksut ovat voimassa 11.10.2015 lähtien ja vuoden 2016.

Suomiseura Katajaisilta voi ostaa: 
Suruadresseja, onnitteluadresseja, suomalaisia CD-levyjä. (Kysyvä ei tieltä eksy)  

Aukioloajat 
Tiistai – Torstai         10.00 – 14.00 
Perjantai – Lauantai  10.00 – 18.00 

Tilaussaunat 
PERJANTAI  kl 14:00-18:00 Suomitupa 
LAUANTAI  kl 14:00-18:00 Suomitupa
Puh 021-12 22 08 

Huom! Auki klo 18.00 asti, ainoastaan jos on ennalta varattuja saunavuoroja! Seuramme toiminta on vapaa-ajan 
toimintaa ja aikoihin voi tulla äkillisiä muutoksia! 

Pääsiäismyyjäiset

Viikkoa ennen pääsiäistä kiirehtivät Västeråsin suomalaiset Suomituvalle pääsiäismyyjäisiin. Vaikka pääsiäinen 
oli jo maaliskuulla, niin kesäinen maa kattoi rannan. Mälarin laineet olivat kylläkin vielä jään alla. 
Myyntipöytiä oli edessä, takana ja kupeella kummallakin. Kierros alkoi arvan ostolla voittoa jännittäen. 
Käsintehtyjä koristeita, käsineitä, hattuja, linnunpönttöjä, musiikkia, liinoja ja sukkia löytyi monelta pöydältä. 
Ensimmäinen kassi alkoi olla jo täysi, joten einespöydälle siirryin uuden kassin kanssa. Siinä oli herkkua 
kyllikseen. Ruisleipää, pullaa, kaakkuja, possumunkkeja, mämmiä ja lämpimiä karjalanpiirakoita suoraan 
uunista. 
Kotiintuomisista säilyi pääsiäiseen asti vain linnunpönttö ja kynttilä. 
Keittiön puolella saimme ruotsalaisten herkkua, Janssonin kiusausta. Hyvää oli sekin, olemmehan jo tottuneet 
ruotsalaistenkin tavoille vuosikymmenten saatossa. 

http://www.katajaiset.se/
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Suomi Seura Katajaisten toimivat jaostot ja kerhot, sekä niiden yhteyshenkilöt ja 
toimintapaikka. 

MAANANTAI kl 12:00 Tuppijaosto Raimo Nyman Suomitupa 
 kl 15:00 Yoga Sinikka Rosén Suomitupa 
 kl 18:00 Paritanssikurssi Soini Salmela/ Raija Pesonen Suomitupa 

TIISTAI  kl 10:30 Boule Riitta Vallius  Suomitupa 
 kl 12:00 Ruoanlaitto Liisa Väliviita Suomitupa 
 kl 14:00 Eläkeläisjaoston Teatteri   Liisa Väliviita Suomitupa 
 kl 17:30 Mieskuoro Anne Blomgren Suomitupa 

KESKIVIIKKO     kl 10:00    Tietokonekurssi    Juhani Nevala Suomitupa 
 kl 15:30     Askartelukerho Pauliina Mäkinen  Suomitupa 
 kl 18:00 Karaokelaulajat kerho Eija Kinnunen (parillisilla viikoilla) Suomitupa  

TORSTAI  kl 12:00 Tuppijaosto Raimo Nyman Suomitupa 
 kl 14:30 Senioritanssi Pentti Nimell Suomitupa 
 kl 16:00 Puutyö Usko Paldanius/ Paavo Jokinen Skallbergs mötesplats 
 kl 18:00 Voimistelu Hannele Lemström Suomitupa 

PERJANTAI  kl 12:00 Eläkeläispäivä (joka kuukauden viimeinen perjantai, ei kesällä) 
Teuvo Nevala Suomitupa 

SUNNUNTAI  kl 18:00 Tanhu  Aira Lillkull Suomitupa 

Tietokonekurssi

Tietokonekurssi vetää keskiviikkoiseen opintopiiriin innokkaita oppilaita. Vierailin tapahtumassa pääsiäisen alla 
ja paikalla oli yhdeksän tiedonhaluista ja opettajana Juhani Nevala. Kaikilla oli omat läppärit ja kahdella myös 
tabletit. Siis ihan ajanmukainen varustus. 
Opinnot oli aloitettu Windows alkeilla ja sähköpostin käytöllä. Juhanin ohjaamana kaikille koneille asennettiin 
ohjelmia. Office ilmaisversioita suoraan netistä (Word pad). Karttoja, kuten Google earth ja muita sitä mukaa, 
kun tiedot varttuvat. 
Internet opitaan melkein automaattisesti, koska sieltä on haettava kaikki ohjelmat, tiedot ja juorut. 
Tänään opeteltiin käyttämään näppäimistön reunoilta löytyviä merkkejä ja viukuroita. Sieltä löytyykin 
lautatarhaa, prosenttia, pistettä, pilkkua, tähtiä ja puolikuita. 
Säästäminen on helppo tietsikalla, mutta vaikeasti opittava ja sen oppiikin vasta, kun kadottaa parintunnin työn. 
Juhani kiitteli Katajaisten porukkaa innokkaimmaksi opintipiiriksi ja saman käsityksen sain minäkin sen tunnin 
aikana, jolloin olin kuunteluoppilaana. 
Tietokoneen käyttäjät: Terttu, Sirkka, Aarre, Marketta, Mirja, Heidi, Kauko, Irma, Vesa. 

Puoli salia kuvassa: Edessä Terttu ja Mirja. Takana Juhani opastaa. 



Vanha sydän 

Aprillipäivänä lääkäri Leif Stavåker Eskilstunan sairaalasta piti 
tiedoitustilaisuuden Suomituvalla sydämestä ja verisuonista. 
Suuri määrä kuulijoista, joita oli yli viisikymmentä, oli oman terveyden takia
tullut asiantuntijaksi. Sydän- ja verisuonitaudit ovat aika hyvin lääketieteen 
hallinnassa tänään. 70-luvulta  lähtien ovat vakavat sydäntaudit vähentyneet 
80%. 
Valtimoon kasaantuvat kolesterolitukkeutumat vähentävät hapen saantia ja 
liikkuminen tuntuu rasittavalta. Kuitenkin liikkuminen on se paras lääke 
useimpiin sairauksiin. Liikkuminen lisää sydämen toimintaa ja kiihdyttää 
veren virtausta suonissa. Myös lihaskunto kestää parempana ja kipukynnys 
korkeammalla. 
Liikunnan lisäksi ruokavalio on tärkeää verenkierron kannalta. Jotkut rasvat 
tukkeuttavat suonia, jos niitä käyttää jatkuvasti. Kuituja ja vitamiinejä 
kannattaa nauttia päivittäin. Parhaiten niitä saa kokojyväleivistä, juureksista 
ja hedelmistä. 
Tietoa netissä: kaypahoito.fi (potilasversiot) ja terveyskirjasto,fi  

Kuulo ja kuulolaitteet

19/4 luennoi Cate Larsson Suomituvalla korvasta, kuulosta ja kuulolaitteista. Hän on
toiminut Västeråsin  kuulokeskuksessa erikoislääkärinä 30 vuotta. 
Yli 20 henkeä kuunteli ja katseli Caten neuvoja. 
Korva on kaikkein parhaiten onnistunut ruumiin osa, mutta vikojakin tulee. 

1) Vaikku ensin pois korvasta, koska sekin aiheuttaa kuulon heikkenemistä. 
2) Tärykalvo pullistuu ulospäin, kun korvatorvessa oleva neste tulehtuu ja aiheuttaa 
korvakipua. Tämä korjautuu useimmiten antibiotiikalla. Pahimmassa tapauksessa 
voidaan paine lastea ulos tekemällä tärykalvoon reikä. 
3) Sisäkorvassa on 30 000 karvasolua jotka värähtelevät äänistä, mutta vanhemmiten
ne kovettuvat ja taittuvat. Kuulo heikkenee. Myös jatkuvat kovat äänet, kuten 
kivipora, musiikki ja muut metelit aiheuttavat karvasolujen vaurioitumista. 
Tuloksena on kuulon heikkeneminen tai tinnitus. 
4) Huimaus aiheutuu jos sisäkorvan alueella olevat kristallit irtoavat. 
Kuulolaitteita on kahta lajia. 
a)Korvaan piiloitettavat, jotka tukkii liikaa korvakäytävää ja vaikkua kasaantuu. 
Vaatii huoltoa. 
b)Korvan takana pidettävät, josta johto korvanappulaan (suositellaan). 



Skövden matka 21/4 2016

Nämä kaikki ja muuta lisää mahtui siihen suureen linjuriin, joka kuskasi Helgen ohjaamana meidät Skövdeen ja 
onnellisesti myös takaisen Suomituvan parkkiin. 

Menomatka
Linjuri lastattiin täyteen Katajaisten Suomituvan parkkipaikalla Lövuddenissa Västeråsissa. Kun kaikki 54 
henkeä istuivat paikoillaan nosti Helge, joka toimi kuskina,  kytkintä ja matka alkoi lyhentyä Skövdeen. 
Katajaisten eläkeläisjaosto Näppärät suunnitteli matkan valmiiksi jo viime vuonna ja autoa  jouduttiin 
vaihtamaan suurempaan, kun ilmoituslista turposi yli. 
Kevät oli jo lämmittänyt maat ja metsät niin, että Suomituvan ranta viheriöi ja kevät kukat loistivat. 
Samanlaisena jatkui maisemat myös linjurin ikkunan ulkopuolella koko matkan Skövdeen asti. Maanviljelijät 
olivat tehneet kevät kylvöt ja leivän ituja tunkeutui mustan mullan läpi. 
Riitta jakoi lauluvihot ja jo ennen Köpingiä tärisi bussin pellit Kotkan ruusun tahtiin. Lisää lauluja, vitsejä ja 
pissapaussi. 

Skövden Suomiseura 
Skövdeläiset olivat valmistelleet vierailumme niin tunnontarkasti, että mielihyvin siellä oleilimme. Heidän 
puheenjohtaja Pirkko Karjalainen toivotti meidät tervetulleiksi ja kertoi seuran historiaa ja nykyaikaa. 
Seura perustettiin 1959 kunnan järjestämissä tiloissa. Jäseniä oli parhaimmillaan 1200 ja tänään 250. Finnhovi 
tehtiin talkootyönä, paitsi pohja ja runko, jotka entisen toimitalon ostaja kustansi. Avajaisissa 26/3 1987 todettiin 
talkootuntien määräksi 5000. Rakennusta on suurennettu parikin kertaa jäljestäpäin. Bingolotto on seuran suurin 
tulolähde. Osallistujista noin 90% ruotsalaisia. 
Sekä Katajaiset että Skövdeläiset esittivät muutaman teatteri esityksen. Grande final oli Västeråsilaisten 
”Sosiaalitapaus” ja Mettäläisten ”Mehevät mimmit”, jotka molemmat saivat raikuvat suosionosoitukset  ja vedet 
silmiin paljosta naurusta. 
Mutta mikä siinä oli istuessa ja nauraessa, kun aluksi ryystimme 60 litraa makoisaa lohisoppaa. 
Finnhovista löytyy 700n niteen kirjasto. Näytti houkuttelevalta. 
Skövdessä on 58 000 asukasta ja heistä 4000 Suomen juurisia. 
Volvon moottoritehdas menestyy vieläkin hyvin ja on kilpailukykyinen. Siellä valmistetaan sekä bensiini että 
dieselmoottorit Volvon autoihin ja maansiirtokoneisiin. Kaikki perustuu ahkerien suomalaisten työpanokseen 60-
luvulta asti. 
Lisää tietoa Skövdestä asumapaikkana, Volvosta palkanmaksajana ja Finnhovista kohtaamispaikkana voit lukea 
Skövden Suomi-Seuran kirjasta Suomituvan hyllyllä. 

Axevallan kansankorkeakoulu
Rehtori Ulla Venetvaara kertoi koulun toiminnasta ja historiasta. Henkilökuntaa on 31, joista suurin osa opettajia.
Koulu aloitti toimintansa jo vuonna 1873 Ullervadissa lähellä Mariestadia. Muutti viisi vuotta myöhemmin 
Stenstorpiin ja vuonna 1923 Axvallaan
Aikaisemmin koulun nimi oli Skaraborgin läänin kansankorkeakoulu vuoteen 1982 asti. 
Nykyinen päämies on Axevallan kansankorkeakoulun rahasto, jossa RSKL on ainut osakas. 
Sisäoppilaspaikkoja on 60. Kaikkiaan oppilaita 150. 
Axvallan kesä 19-21/8 on suuri RSKL tapahtuma kaikille. Noin 1500 kävijää kolmen päivän aikana. 

Uutta odotellen 
Siinä se päivä kului rattoisasti, kun vielä kotimatkalla vitsit ja laulut estivät horrokseen vaipumiset. 
Nyt vaan uutta matkaa laatimaan jonnekin ja siitä haaveilemaan. 



Tällaiset rehevät miehet ja suppusuu naiset viihdyttivät meitä Finnhovissa Skövdessä. 
Vasemmalla puheenjohtaja Pirkko Karjalainen. 

Allakka tulevaan, kesä ja syksy 2016

Toukokuu 
8.5 Sunnuntaina klo 11.00  Äitienpäiväjuhla ja Jumalanpalvelus Sparven 
20.5 Perjantaina klo 18.00 – 22.00  Karaoketanssit, Suomitupa.

28 – 29.5 Lauantaina ja sunnuntaina Suomipäivät  Suomitupa. 

28.5 Lauantaina klo 13.00 Konsertti RAFAELIN ENKELIT, Suomen Turusta, 
28.5 Lauantaina klo 17.00 – 21.00  Tanssit Musiikki: Lapinpojat ja Tuula
29.5 Sunnuntaina klo 13.00 Pääjuhla Monipuolista kulttuuriohjelmaa.

Kesäkuu
24.6 Perjantaina klo 17.00 – 23.00 Juhannusjuhla Suomitupa.

Heinäkuu 
23.7 Lauantaina klo 18.00 – 22.00 Karaoketanssit Suomitupa. 

Elokuu 
6.8 Lauantaina klo 18.00 – 22.00 Karaoketanssit Suomitupa.

Syyskuu
3.9 Lauantaina klo 18.00 – 22.00 Karaoketanssit Suomitupa.
17 - 18.9 Lauantaina – sunnuntai Musiikkipäivät Suomitupa.

Lokakuu
1.10 Lauantaina klo 18.00 – 22.00 Karaoketanssit Suomitupa. 

Marraskuu
5.11 Lauantaina klo 18.00 – 22.00 Karaoketanssit Suomitupa.

Joulukuu
3.12 Lauantaina klo 10.00 – 14.00 Joulumyyjäiset Suomitupa.
3.12 Lauantaina klo 18.00 – 22.00 Karaoketanssit Suomitupa.
6.12 Tiistaina klo 14.00 Itsenäisyyspäiväjuhla Suomitupa.
10.12 Lauantaina klo 17.00 Jäsenten Joulujuhla Suomitupa.
18.12 Sunnuntaina klo 15.00 Joulupolku Suomitupa.

Tässä allakassa ovat nyt tiedossa olevat tapahtumat. 
Seuraa kotisivua  www.katajaiset.se , Fb ”Finska Föreningen Katajaiset”,  ilmoitustalu ja VLT föreningar. 
Sieltä löytyy tuoreimmat tiedot Katajaisten toiminnoista. 
Katso myös tuolla ylempänä olevaa viikko ohjelmaa. Sinne vaan joukkoon mukaan. 
Muistathan tiistaiset lounaat Suomituvalla. Silloin kuulet tuoreimmat juorut ja uutiset paikan päällä aidon 
suomalaisen ruuan kera.     
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Katajainen kansa esittelyssä 

Nimi Toivo Hoffrén 

Syntymäpaikka Ruskeala 1943

Asuinpaikka Suomessa Iisalmi, Liperi, Joensuu 

Asuinpaikka Ruotsissa 

Puoliso Sofia Hoffrén 

Lapset Timo 51v,  Kristina 48v

Työ 

Mieliohjelma TV Uutiset, Urheilu 

Mieliruoka Karjalanpiirakat, Lanttukukko

Harrastukset

Mitä teet Katajaisissa Reportteri

Kaipaatko uutta jaostoa Ulkoilu, Matkailu, Kirjakerho

Kaipaatko juttuseuraa Kyllä, vanhoja muistellen 

Suomiseuran jäsenenä

Muut seurat 

Kuvat: 

Eskilstuna 1965-1990  
Västerås 1990 

Suunnittelu insinööri           
Volvo CE, ABB Robotics

Suunnistus, 110 mestaruutta
Opiskelu, LIU, KTH 
Matkailu, 50 eri maata

70-luvulla Torshällan suomiseurassa (perustin sinne 
hiihtojaoston suomenkielisille) 
Vuonna 2014 Katajaisiin eläkeläisenä. 

1971-1975 Eskilstuna OK,  suunnistaja
1975-1989 IK Standard, suunnistaja, valmentaja, opettaja
1990- Västerås SOK, suunnistaja, ratamestari, opettaja 
1999-2004 IOF/SOFT, Tecnical Director WOC 2004

*Yläkuvassa Toivo vuonna 
2016

*Mustavalkoisessa Toivo 
Jukolan viestin viimeisellä 
osuudella v1974, 24s sija

*Alakuvassa Toivo ja Sofia  
Chilen ja Argentinan välisellä 
vuorella, Anderna


