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Alkupuhe 

Kesän ilot monine juhlineen ovat vielä lähimuistissa. Tässä lehdessä tutustumme tarkemmin alkukesän 
Suomipäiviin, Karaokejuhliin ja Power Big Meetiin. 
Pienempiä grillijuhlia on varmaan vietetty monilla pihamailla lämpiminä kesäiltoina. Niistäkin on muistoina 
ainakin ne ihanat palaneen makkaran tuoksut. (Kukaan ei muistele sitä grillin puhdistamista.) 
Pari kertaa seilasin edestakaisin Itämeren yli kesän aikana. (Niistä enempi kotisivullani). Siinä sivutuotteena jäi 
muistiin seuraava ihme. Suomessa puhutaan aitoa ruotsiakin, mutta aidot suomalaiset asuvat Ruotsissa. 
Suomessa asuvia on aika muokannut aivan ihmeellisille urille. Me useimmat täällä Ruotsissa olemme olleet omat
itsemme jo 50 vuotta muuttumattomina. 
Suomituvalla me tapaamme toisemme, laulamme aitoja lauluja, kerromme aikaisten vitsejä ja syömme aitoa 
ruokaa. Sieltä minutkin löytää soppalautasen takaa ryystämästä. 
Koko vuoden suurin ja mielenkiintoisin tapahtuma on Power Meet. Minäkin sain olla mukana ja nähdä 
tapahtuman sisäpuolelta. Juttelin erään pojan kanssa hänen rakkaritouhuista, mutta tällä pojalla oli jo 
lastenlapsia. Tarkemmin ajatellen keski-ikä oli aika korkea, mutta minusta viisikymppinen kuuluu penskojen 
kastiin. 
Sanonta ”Kortti tuo ja kortti vie, mutta maanviljely on onnessaan” tuli mieleeni, kun eräänä aamuna huomasin 
kasvimaan paljaaksi. Kauriit olivat sitäkin lihavampia. 
Luonto jakaa tuotteitaan metsän täydeltä tänä vuonna. Viimeinen hallayö oli maaliskuulla, kevät oli sateinen ja 
kesä lämpöinen. Tuloksena on paljon marjoja ja sieniä. Ja sehän on meidän ikäluokan yksi ilonaihe. 
Kutsuja jutun tekoon eri tapahtumista tulee mukavaan tahtiin, mutta saa tänne kirjoittaa koko katajainen kansa. 
Leppoisaa syksyä sinulle hyvä lukija! 

Toivo Hoffrén

Tietoa
GPS osoite Suomituvalle: Johannisberg 13, 72591 Västerås 

Konttori 
Riitta Vallius 070-6305185 kontoret.katajaiset@telia.com 
Aukioloajat 
Tiistai – Torstai         10.00 – 14.00 
Perjantai – Lauantai  10.00 – 18.00

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

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 
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Suomipäivät 28-29/5 2016

-Juhlat alkoi lauantaina Turkulaisen ”Rafaelin enkelit” mieskuoron lauluilla. Heitä oli kahdeksan punatakkia, 
jotka lauloivat puoluelauluja, mutta monia meillekin tuttuja vanhan hyvän ajan kipaleita. Vaikka ryhmä onkin 
jäsenten harrastustoimintaa, antavat he konsertteja Suomessa ja usein Ruotsissakin. 
Kahvitauko tuntui aikaiselta, koska ennen konsertin alkua söimme keittiön tyttöjen maukasta lihakeittoa. 
-Parasta antia musiikista saimme, kun tauon jälkeen esiintyi Turun oma laulaja ja musikantti Aulis Kotaviita. 
Aulis on levyttänyt 23 omaa laulua, joista suurin osa käsittelee Turun tulevaisuutta. Hän aloitti uransa musiikin 
parissa jo 50-luvulla Niinisalossa armeijan soittokunnassa ja vuodesta 1957 Aulis on ollut uskollinen Turulle. 
Hän on ansainnut sekä Presidentin että Turun kaupungin taidepalkinnot ja monia muita kunniamerkkejä. 
Aulis Kotaviita sai seisovat ablodit ja palkitsi meidät vielä yhdellä laulullaan. 

Rafaelin enkelit Suomen Turusta

Sunnuntaina 29/5 jatkuivat juhlallisuudet uusilla artisteilla. Kansaa oli kokoontunut taaskin reilut sata. Suurin 
osa istui paikoillaan jo ennen kahtatoista lohikeiton houkuttelemina. Yhdeltä Katajaisten puheenjohtaja Teuvo 
Nevala toivotti yleisön ja artistit tervetulleiksi Suomipäiville nr.45. 
Esiintyjiä oli paljon ja monessa ryhmässä. Vaihtelevuus piti yleisön virkeänä ja nelituntinen vierähti hymyssä 
suin. 
-Mälarin pelimannit on 18 hanuritaiteilijan ryhmä, jonka jäsenet asuvat eripuolilla Västmanlandia. He ovat 
viihdyttäneet yleisöä läänin alueella ja monesti kauempanakin, aina Suomea myöten jo yli 30 vuoden ajan. 
Viisirivisillä he näppäivät eniten, mutta saimme kuulla myös kaksirivisten hempeää ääntä. 
-Mieskuoro Aikapojat laulavat usein pelimannien tahdittamana. He antavat puolentoista tunnin konsertteja  
kirkoissa ja monissa muissakin tilaisuuksissa. 
Mieskuorokin on saavuttanut 30 vuoden kokemuksen yhteisistä lauluista. He harjoittelevat joka tiistai Anne 
Blomgrenin johdolla. Anne on vielä nuori ja työskentelee juristina, mutta vapaa-ajan harrastus on musiikki. Hän 
on harjoittanut Aikapoikia puoli vuotta ja tulee johtamaan kuoroa jatkossakin. 
-Airi Korhonen lausui äitienpäivärunon. 
-Kirsti lauloi Jorman säestämänä neljä muistelmien laulua. 
-Kahvitauon jälkeen Pelimannien ja Aikapoikien yhteistyö jatkui korvia hivelevillä esityksillä. 
-Västmanlannin senioritanssijat esittivät tahdikkaita tansseja musiikin tahtiin. 
-Teatteriesitys Riiuureissu päättyi nolosti, kun siinä ei ollutkaan onnellinen loppu. 
-Yhteislaulujen jälkeen esiintyi Finish oldboys singers, joille tämä oli ensi-ilta. 

Mälarin pelimannien kaksiriviset. Koko porukan vetäjä Antero Väyrynen vasemmalla. 



Karaokelaulajat

Karaokelaulajilla oli kauden lopettajaiset 1/6 ja sen kunniaksi kattavat päähineet 

Kevätkaudella Eija ja Reijo ovat saaneet joka toiselle viikolle vetäjiksi parin Päivi ja Timo. Intoa ja lauluhaluja 
ryhmällä riittää. Illanmittaan saimme kuulla lähes kolmekymmentä eri solistia toinen toistaan parempia. 
Joukkoon mahtui myös kansainväliset karaokemestarit Pauliina Mäkinen ja Terho Uksila. 
Syyskausi alkaa taas 24/8, mutta karaoketanssi iltoja järjestetään jo parin päivän päästä. Tanssijoita tulee 
tällaisiin illanviettoihin enempi, kuin orkesteritansseihin. Ja mikä sen parempaa, kun Katajaisilla on kuuma 
karaokeryhmä täydennettynä koko Västmanlandin laulajilla. 
Eija ja Reijo Kinnusella on ohjakset hyvin käsissä ja varsinkin taito ja halu helpottaa laulajien mahdollisuuksia 
esiintyä näin sisärenkaassa kuin yleisissäkin taphtumissa. 

Allakka tulevaan, syksy ja joulu 2016
Syyskuu
3.9 Lauantaina klo 18.00 – 22.00 Karaoketanssit Suomitupa.
17/9 Lauantaina klo 10 - 16 Ruotsinsuomalaisen valtuuskunnan koulutuspäivä Suomitupa. 
24/9 Lauantaina klo 14.00  Musiikkipäivät, Musiikki Dynamo ja Jari Salminen Suomitupa. 
25/9 Sunnuntaina klo 14.00 Musiikkipäivät, Karaokelaulajat kerho Suomitupa.

Lokakuu
1.10 Lauantaina klo 18.00 – 22.00 Karaoketanssit Suomitupa. 
2/10 Sunnuntaina klo 13.00 Syyskokous Suomitupa. 
15/10 Lauantaina  klo 14.00 – 18.00 Tanssit, Musiikki: Tuula ja Lapinpojat Suomitupa.
18/10 Tiistaina klo 12.00 Arkipäivän turvallisuus, Sairaanhoitaja Kaisa Lamu 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 15.00 Itsenäisyyspäiväjuhla Suomitupa.
10.12 Lauantaina klo 17.00 Jäsenten Joulujuhla Suomitupa.
18.12 Sunnuntaina klo 15.00 Joulupolku Suomitupa.

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. 

http://www.katajaiset.se/


Toivon vanhuus

Tarkan tutkimisen seurauksena huomasin, että vanhuus ja vanheneminen ovat eri asia. Tutkin tarkkaan viittä eri 
ikäistä ihmistä ja tulin siihen tulokseen, että kaikki vanhenivat tasan 24 tuntia vuorokaudessa. Jokaisen totesin 
20% tarkkuudella, eli siis yhteensä 100% varmuudella. 
Se oli vanhenemista ja nykymatematiikkaa.  Siirrytään vanhuuteen, jota on helpompi seurata. 

Sen jonka ensimmäisenä näkee, on ettei näe ilman suurennuslaseja. Optikko myy 1,2 suurentavat silmälasit 
erikoistarjouksella vain 7000kr. Sitten hän myy uusia, pykälän tehokkaampia vuoden välein. Minulla on jo toista 
kymmentä paria autotallissa menossa kierrätykseen. 
Seuraavana huomaa kuulon heikkouden. Tosin sen huomaa aviosiippa jo hyvissä ajoin, kun komennot alkavat 
olla tehottomia. Kuulolaitteita on vaikeampi saada, koska lääkärin puheen kuulee vielä hyvin. 

Vähitellen sitä huomaa vanhuuden hyvätkin puolet. Voi valittaa polvien kulumia ja hankkia uudet polvet rauta-
muoviyhdisteellä. Minullekin lääkäri määräsi uuden polven, mutta säikähdin sitä siinä määrin, että törmäsin ulos 
ja lenkille. Nyt aikaa on vierähtänyt viisi vuotta ilman uutta polvea, vain joka päiväisen kävelylenkin takia. 

Luulisi, että vanhana tuntee itsensä viisaaksi ja esimerkilliseksi eläjäksi. Mutta itsesääli tuppaa tulemaan 
ajatusmaailmaan ja itsekehut vähenevät todellisuuden alapuolelle. 
Toisaalta harva se kehuu kuinka suuri ja avara nahka itsellä on. 

Mittana voi käyttää harrastusten lukumäärää. Ne vähenevät tasaiseen tahtiin, kun ihminen antaa vallan 
vanhenemiselle. Pois jää hiihto, virkkaus, kalastus, ristisanat ja tanssi. Hätä on vielä näkymättömissä, sillä 
harrastanhan vielä suunnistusta, lukemista, pasiansia, matkustamista, sudokua ja seuraelämää sekä perhettä ja 
lapsia. Mutta jos jäljelle jää vain pasianssi, niin tylsyys alkaa. Sehän meidän kohtalo on, mutta jaksetaan vielä 
viimeisilläkin voimilla. 

MAVA (Medicinsk Akut Vård Avdelning) 
Minulla oli taas pitkästä aikaa ilo viettää vuorokausi sairaalassa. Aiheena oli tässäkin tapauksessa vanhuus. 
Mutta nyt tiedän missä mennään. Tässä tulee tapahtumien kulku. 
Maanantaina puolilta päivin vie ambulanssi minut sairaalaan. Siellä minä kävelen sisään ja käyn yhdelle petille 
pitkälleen. Yksi hoitaja tulee ja rullaa sängyn akuuttiin. Toinen hoitaja mittaa verenpaineen, lämmön ja 
hapenoton. Kolmas hoitaja työntää minut pieneen huoneeseen. Neljäs sairaanhoitaja tiputtaa kolme putkellista 
vertä kyynärtaipeesta. Kello on kolmen hujakoilla iltapäivällä. 
Kaikki sai alkunsa, kun terassilla lounasta nauttiessa silmissä hämärsi näön melkein kokonaan noin viiden 
minuutin ajan. Jo ennen ambulanssin saapumista tunsin itseni terveeksi kuin pukki. 
Kuuden maissa oli verikokeet tutkittu laboratiossa ja lääkäri tuli tuomaan uutisia. Kaikki hyvin, mutta silti 
jouduin seisomaan ja silmät ummessa tökkimään nenää. (Sairaanakin on tiedettävä mitä niistetään?) 
Viides hoitaja tarttui sängyn päähän ja taas mentiin. Nyt oli osoitteena MAVA ja siellä kuudes hoitaja toivotti 
tervetulleeksi. Seitsemäs hoitaja mittasi paineet, lämmöt ja hapot. Kahdeksas ja yhdeksäs ehti tehdä tuttavuutta 
kanssani ennen, kuin kymmenes kuskasi potilaan pään siivutuskoneeseen. Sen verran hyvä tunneli se oli, että 
löysi päästä vesirakkulan aivokalvojen välistä. Siitä sain palkkioksi remissin neurologille. 
Tässä vaiheessa kello näytti jo yhdeksää ja enää tunti paaston alkuun huomista verikoetta varten. Aamulla puoli 
kuudelta nyki kolmastoista hoitaja hihasta ja tahtoi tuubin verran vertä. (yhdestoista kuskasi pois röntgenistä ja 
kahdestoista oli yöhoitaja kaikkine jekkuineen.) 
Puoli kahdeksan yksi työnsi rullatuolini talon toiseen päähän verisuoniosastolle, jossa toinen työnsi ultraääni 
tutkintaan. Siellä kolmas ja neljäs tutki kaulasuonet ja päävaltimon mahan kohdalta, kunnes viides kuskasi minut
taas osastolleni. (Nyt siis kahdeksantoista plus lääkärit). Puolilta päivin tiistaina lähdin kotiin. Mutta vielä 
viimetuntien aikana ehti kaksi hoitajaa ja kolme lääkäriä kätellä ja esitellä itsensä. Yhteensä 20 potilaanhoitajaa 
ja viisi lääkäriä. Melkeinhän siinä oli kaikki allakan nimet, mutta en muista missä järjestyksessä. 
Kolme uutta remissiä lähettivät. 
Vanhuuden piikkiin he laittoivat tämänkin tapaamisen, mutta eivät toivottaneet tervetulleeksi uudestaan. 

Kesäkuvat: p Paavo ja Toivo 
Kesä toi ampiaiset, kärpäset ja itikat 
muistuttamaan kesän ihanasta ajasta. 
Vasemmanpuoleinen löytyi punaisen mökin 
katosta ja siitä raaputetusta puusta tuli punaista 
väriä myös pesään. 15cm. 
Oikean puoleinen roikkui kuusen oksassa 
sienimetsässä ja oli 30cm korkea. 
Pienilläkin rakentajilla syntyy, kun on monta. 



Power Big Meet

Tämän vuoden Power Meet oli minulle ja 
Sofialle ensimmäinen kerta kuulua 
Katajaisten palveluhenkilökuntaan. Neljänä 
aamuna me saavuimme Suomituvalle aamun
kera. Olin kuullut aikaisempien vuosien 
juttuja puolesta ja vastaan, mutta minulle 
tapahtuma oli miellyttävä ja rentouttava 
tapahtuma. 
Joka aamu kello kuusi istui muutama aamun 
virkku aurinkoisella rannalla lintujen 
viserrystä kuuntelemassa. Katajaisten 
keittiöporukka kattoi aamiaispöytää ja keitti 

kaurapuuroa isolla kattilalla. Minä kiertelin telttojen ja autojen välissä vaihtamassa täydet roskasäkit uusiin. 
Jotkut olivat yön juhlien aikana jättäneet purkin pari teltan eteen, mutta aamulla he jo täyttivät jätesäkkejä. 
Lauantaihin mennessä minä olin jutellut melkein kaikkien kanssa ja olimme hyvän aamun tuttuja. Luultavasti 
tästä johtuen porukka piti paikat entistä siistimpinä, kun eivät halunneet vanhaa miestä rasittaa. 

Ukkometso 
Teijo Pullinen 59v katseli aikansa, kun 
hänen poika rakenteli amerikkalaisia 
dollarihymyjä. Viimein hän päätti rakentaa 
aivan oman auton tyhjälle tallinlattialle 
Hämeenlinnassa. Teijon paras kaveri Reino 
Ruotsalainen kääri hihansa ja siitä se sitten 
alkoi auto hahmottua. 

Kuva: Reijo Ruotsalainen ja Teijo Pullinen 

Rungon he valmistivat itse. Taakse Sisun  
akseli ja eteen MB 602. Moottori ja 
vaihdelaatikko Scania (1500kg): 500 hv, 
14,2 litraa V8. 10 vaihdetta, välitys 1,2, 389 
km/h.  Takarenkaat 19,5” x 445. 
Koriksi he halkaisivat Chevrolet Scottsdalen
kahtia ja valmistivat 42cm leveän 

välikappaleen ja näin saatiin mahtava leveyskin (2,5m) mahtavaan autoon. Muutenkin auto on tehty 
kierrätystavarasta. 
Nimeksi auto sai Ukkometso, mutta Ruotsin veirailulla sillä on nimenä Mälaren Monster. 

Teijo Pullinen työskentelee kunnossapitopäällikkönä Vanajan keksit tehtaalla Hämeenlinnassa. Hän on myös 
taiteilija, joka valmistaa tauluja. Puupohjalle hän takoo metallista itse kuvan ja kaivertaa kontuuriurat, jotka 
täyttää messingillä. (www.teijopullinen.com) 
Teijo on ollut kova soutumies. Sulkavasoudussa hän on voittanut SM pronssia yksinsoudussa. 30 kertaa on 
Sulkavalla Teijo voimiaan testannut ja siitä saaliina kolmikertainen soutuneuvos. 

Reijo Ruotsalaisen tausta on moottoripyörien parissa. Reijo oli mekanikkona Roadracing tiimissä. Itse hän on 
ajanut parhaat tulokset jäärata-ajoissa. Myös motocrosspyörät saivat tuntea hänen ranneliikkeet. Nyt kun 
seuraava sukupolvi on siirtynyt kilparyörien satulaan, niin Reijolla on enempi aikaa Ukkometson kimpussa. 

Katajaisten ruoka oli hyvin tärkeää. Moni kysyi, että onko se 
suomalaista. Kun vastattiin, että on se, niin olis kait mennyt 
hapansilakatkin. 

 Kuva: Kaurapuuro oli se kaikista tärkein. 

Torstaina puolilta päivin kävelin Sofian kanssa lentokentälle. 
Siellä oli 5km pitkä markkinakuja, jossa 800 eri kauppiasta. 
Heidän tulot PM aikana 26 milj kr. Västeråsiin jättävät 
vierailijat 60 milj kr. Vieraita tuli lähes kolmestakymmenestä 
maasta ja autoja tuli yli 20 000. Power Meet alkoi vuonna 1978
ja on Maailman suurin Amerikalaisten autojen kokoontuminen. 

http://www.teijopullinen.com/


Omin käsin 
Janne Helpiölä Tampereelta tuli paikalle 
kolmipyöräisellä moottoripyörällä. Hän on 
itse tehnyt kulkuneuvon metallimiehen 
taidolla. 

Kuva: Janne Helpiölä ja kolmipyörä. 

Katajaisilla Janne on viidettä kertaa, mutta 
PM vierailuja on kertynyt toistakymmentä. 
Janne Helpiölä on Vice President 1963 
perustetussa Corona MC clubissa, jossa on 
40 jäsentä ja kaikilla on omat pyörät. 
Pyöräänsä Janne on käyttänyt monien eri 
moottoripyörien osia, mutta kokonaisuuden 
hän on valmistanut leikkaamalla, 
hitsaamalla, ruuvaamalla ja parsimalla.  

Janne totesi, Katajaisten paikka on mieleinen
ja paras. Täällä on vessat , saunat, suihkut, 
ruoka ja miellyttävät ihmiset. Kiitos! 

Cadillac 
Tässä on autoa kerrakseen. Pituutta 7 metriä, eli kahden Kian mitta. Porukka tuli Tampereelta ja tämän 
Cadillakin Jarkko Suurmäki hankki viime syksynä. Jo vuoden vahteessa katsastusmies löi leiman ja porukka oli 
valmis Västeråsin vierailulle. Jarkolla on 9s kerta Power Meet juhlissa, Atte kolmatta kertaa, Jori ensikertalainen,
Juhalla kymmenes kerta ja Kirsi kuskina viidettä kertaa. 
Syksyn aikana auto sai avokaton Renaultista ja uuden maalin pienten liippausten jälkeen. Nyt auto on todellinen 
Cadillac 7 litran moottori 300hv ja painoa 2500kg. Alussa tankki tyhjeni 30l/100km, mutta pojat säätelivät ja 
korjailivat kunnes kulutus tipahti puoleen. 
Kirsi Niemi on tottunut ja raitis sompailija, joka tulee hyvin toimeen poikien kanssa. 
Kalle Päätalo oli tuttu näillekin tamperelaisille ja monelta löytyi Kallen teoksia kirjahyllystä. 
Kaikki olivat tyytyväisiä Katajaisten monipuoliseen palveluun, vaikka herätinkin kesken unien. 

Kuva: Jarkko Suurmäki, Jori Willandt, Kirsi Niemi, Juha Filppu, Atte Seppälä ja Cadillac 

Ahertajien yhteenveto
Me kokoonnuimme kertomaan toisillemme Power Big Meet tunnelmasta elokuun puolessa välissä, kun kaikki 
olivat kotiutuneet kesän vietosta. 
215 tyytyväistä Suomesta tullutta vierailijaa telttaili Suomituvan kentällä. Tungokset ja jonotukset kuuluvat pelin
henkeen ja autoporukat tulivat hyvin toimeen keskenään. 
Katajaisten palvelukunta joutui aika tiukoille, mutta palveluhenki pysyi korkealla. Keittiöporukka teki liian 
ahkerasti ja ilman taukoja liian pitkään. Parempi ajaa ulos varttitunniksi joka toinen tunti. Siten ehtii nauttia 
tapahtumasta myös ulkona (autot, teltat ja ihmiset) 
Meiltä odotetaan lupsakkaa vanhuksen käytöstä ja se onkin tehokkain tapa yhteisymmärryksessä. 
Kiitos kaikille vieraille miellyttävästä tapaamisesta! 
Kiitos kilteille katajaisille, joita minäkin nyt tunnen muutaman lisää! 



Katajainen kansa esittelyssä 
Nimi Teuvo Nevala

Syntymäpaikka Kuusamo 1947

Asuinpaikka Suomessa Kuusamo 1947 -67, Turku 68-70

Asuinpaikka Ruotsissa Västerås Skultuna 1970->

Puoliso Sirkka Nevala 1979->

Lapset

Työ 

Mieliohjelma TV Hiihto, mäkihyppy ja muut talvilajit

Mieliruoka Makaroonilaatikko ja kalaruuat 

Harrastukset

Mitä teet Katajaisissa 

RSKL Västmanlandin piiri 10v hallituksessa. 

Mitä kaipaat seurassamme

Minna 38v ja Minnan lapset, tyttö 11v, 
poika 10v

Turussa Värtsilän telakalla 1968-70 
Skultuna metallverket 1970-75, Västerås 
metallverket 1975-76, takaisin Skultunaan, 
jossa trukinkuljettajana eläkkeelle asti. 

Nykyisin penkkiurheilu, mutta nuorempana 
innokas hiihtäjä kuten kaikki Kuusamossa. 
Olihan Kuusamo silloin Suomen hiihdon 
mecka. Hiihto jatkui myös Skultunassa 
alkuaikoina. 
Johtokunnassa 15v, josta viimeiset 3v 
puheenjohtajana. Eläkeläiset Näppärät pj. 

RSKL -Ruotsin Suomalaisten 
Keskus Liitto

3x4v hallituksessa ja nykyinen 
nelivuotiskausi varajäsenenä. 

RSLU -Ruotsin Suomalaisten 
Liikunta Urheilu

15v hallituksessa, 7v puheenjohtajana. 
Kuntovaunu ja terveysliikunta ovat 
päällimäisenä RSLU:n ohjelmassa. 

RSKL:n piiri huolehtii lapset ja nuoret, mutta Katajaiset voisi lisätä jäsenten 
viihtyvyyttä: Ulkoilu, tikan- ja saappaanheitto, keskustelukerho ja muuta 
jäsenten toivomaa vapaamielistä kanssakäymistä. 

Yläkuvassa: Teuvo 
puheenjohtajan tehtävässä. Hän 
on ahkera järjestöihminen, joka 
näkee tehtävänsä positiivisenä 
suomalaisten etujen ajajana. 

Keskellä: Teuvo ja Sirkka 
kesäjuhlissa. 

Alla: Teuvon perhe Kuusamossa 
60-luvulla.                                    
Isä äiti veljet ja siskot. Perheessä 
on 10 lasta.                                 
 Teuvo takana vasemmalla. 


