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Tietoa

Pääkirjoitus

Ilmoita konttoriin e-postisi lähettämällä
pieni tervehdys,
kontoret.katajaiset@telia.com
niin saat Katajaisten tiedot tuoreena.
Muista myös tarkistaa uutisia kotisivulta
www.katajaiset.se
Sieltä löytyy myös tämä lehti.
Konttori
Riitta Vallius

070-6305185

kontoret.katajaiset@telia.com
Aukioloajat
Tiistai – Perjantai
klo 10.00 – 14.00
Tiistaisin klo 12.00 tiistaikerho,lounas ja
ohjelmaa
Perjantai – Lauantai klo 14.00-18.00
Varattuja saunavuoroja
Reportteri:
Toivo Hoffrén
073-0302712
toivo@toivohoffren.com
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita
täyttämään lehteä kirjoituksin ja kuvin.
Jos haluat reportterin johonkin
tilaisuuteen, niin kysely vaan päälle ja
juttua tulee lehteen.

Kevät meni monen mielestä viileänä, mutta talven loppu ja kesän
alku olivat sitäkin lämpimämpiä. Nyt on jo vaikeaa saada jäseniä
sisälle Suomitupaan, kun ulkona on kesä.
Tiistaikerho on päässyt vauhtiin ja monet luennot ovat meitä
tiedottanneet. Kuitenkin osanottajia mahtuisi enemmänkin saliin.
Toukokuulla tapahtui Katajaisilla paljon ja niistä voit ihailla suurta
kuvasatoa kotisivulla. Muutama kuva löytyy tästäkin lehdestä,
mutta muista www.katajaiset.se
Koko vuosi on yhtä ”Suomi 100” juhlaa ja Suomipäivillä jo
saimme siihen kosketuksen. Juhlatanssit ovat parhaillaan soimassa
Suomituvalla ja lisää tulee aina itsenäisyyspäivään saakka.
Suomituvan ruokasalissa on nyt loistoa, kun Kauko hioi ja lakkasi
pöydät ja penkit. Ruokakin maistuu juhlallisemmalta, kun
kesävaatetuksessakin uskaltaa istahtaa siloiselle penkille.
Kesän myötä saapuvat Dollarinhymyt Västeråsiin Johannisbergin
kentälle. Tänä vuonna on uusi innokas järjestäjä, joka on hankkinut
monia kuuluisuuksia aina Amerikasta asti. Ja tietenkin suuri osa
Suomen kansaa suurine autoineen.
Mutta ensin ajelen Sofian opastuksella Symphoni laivaan, Lahteen,
Joensuuhun, Vuokattiin, Rovaniemelle, Sodankylään, Haparantaan
ja pikkuhiljaa takaisin autotalliin.
Tämä lehti on täynnä tapahtumia ja allakka sekä jaostojen tiedot on
luettavissa kotisivulta ja ilmoitustaululta.
Syksyn lehdessä jaostot kirjoittavat pidemmän tiedoitteen
toiminnoistaan ja aikatauluistaan. Jaostojen vetäjät lähettävät
lehteen tiedotteen 15/8 mennessä.
Siinä se tämäkin ruutu täyttyi ja nyt toivotan Katajaisille

Iloista ja aurinkoista kesää!
Toivo Hoffrén

Kevätkokous
11/3 lauantaina istui 41 Katajaisten jäsentä
Suomituvassa seuraamassa viimevuotisen
toiminnan yhteenvetoa.
Tutkimme johtokunnan ja jaostojen
toimintakertomukset.
Tilintarkastajat totesivat tilinpäätöksen
oikeaksi ja me hyväksyimme sen.
(Tilien ja numeroiden pitäminen oikealla
paikalla vaatii tarkkuutta, vaikka tietokone
ja ohjelmat ovatkin suurena apuna.)

Aila Rinne kirjurina Pentti Nimell nuijoi kevätkokouksen läpi

Valittiin edustajat liiton kokouksiin.
Valittiin vaalivaliokunta.
Summaksi tuli, että Katajaiset on hyvin
toimiva seura ja sen talous on tukevalla
pohjalla.
Kiitos siitä meille kaikille jäsenille.

Jaostojen määrä on suuri ja toiminta niissä vilkasta. Vuoden 2016 jäsenmäärä koko seurassa oli 319.
”Power Meet” vieraita oli reilut 200 ja tapahtuma olikin seuran suurin tulolähde. Innolla odotamme jo kesää.
”Näppärissä” on 227 eläkeläistä ja he kokoontuvat kuukausittain ohjelmalliseen seurusteluun. .
”Supikkaat” tanhuavat melkein viikottain Suomituvalla sekä viihdyttävät lähiseurojen tapahtumissa. .
”Aikapojat” laulavat Annen johdolla ja usein Mälarinpelimannien kanssa. Esintymistilaisuuksia on riittämiin.
”Askartelukerho” näpertelee pientä ja suunnittelee suurta, kuten yhteistä ulkoilupäivää.
”Karaokelaulajat” ovat vilkasta porukkaa. Heitä kuulee Suomituvalla, laivalla, Suomessa, Eskilstunassa.
”Tuppijaosto” läiskii korttejä pöytään harva se päivä. Kilpailureissuilta on tullut kunniaa ja mainetta.
”Finnish Old Boys Singers” tekee nousua markkinoille ja odottelee esiintymispyyntöjä.

Tiistaikerho
Tiistaisin Suomituvalla on ohjelmaa ruokailun päälle. Luentoja, tiedonjakoa, bingoa, filmejä ja kokemuksia.
Monet ovat jo havainneet tämän uuden yhdessäolon mahdollisuuden, mutta vielä on monta vapaata paikkaa.
Ruuan ja juttelujen aikana tapaa kohtalotovereita, joilla on sama vaiva ja tietoja vaihdetaan.
Aurinko lämmittää Suomituvan rantaa ja juttu luistaa myös nurmikolla.

Vanhenevan kansan mielenterveys
Meitä tiedonhaluisia istui Suomituvan salissa reilut
kaksikymmentä. Tietenkin tiistaitapahtuma alkoi keittiön herkkuja
nauttimalla.
Soili Raja-aho kertoi elämän tarkoituksesta pienestä suureksi ja
meidän ikäiseksi. Krooniset mielisairaudet alkavat aina nuorella
iällä, joten meillä on vaara ohi. Mutta monta muuta vikaa tulee
meidänkin osaksi.
Alzheimerin tauti on verenkiertohäiriö aivoissa ja siitä
varoituksena ovat TIA ja Stroke.
Parkinson tauti aiheuttaa jäykkyyttä ja vapinaa.
Sydäntauti (Itä Suomen tauti) on verenkiertohäiriö.
Diabetes aiheutuu insuliinin ja sokerin häiriöstä.
Dementti on oire ja kuuluu omaan ryhmäänsä.
Muisti heikkenee, uudet asiat unohtuvat helposti ja vanhat tulevat
mieleen.
Masennus aiheuttaa harhanäkyjä ja -luuloja. Ruokahaluttomuutta,
perhe ja ystävät joutuvat ahtaalle.
Vanhetessa elimet haurastuu.
Eläkeläiselle tärkeää on sosiaalinen kanssakäyminen. Ruokavalio,
uni, alkoholin kohtuullinen käyttö (ei sovi lääkkeiden kanssa),
Maaliskuun seitsemäntenä saapui Soili
liikunta, luonto, perhesuhteet, oppiminen, opiskelu, tietokoneet ja
Raja-aho Skinnskattebergistä tiedottamaan seuratoiminta.
meille vahenevan ihmisen mielenrauhasta.
Soililla on psykiatrian sairaanhoitajan
Vanhustenhoito ja turvallinen asuminen. Apua on saatavilla, mutta
koulutus.
suomalainen menttaliteetti on meillä monella kiusana avun
Hän muutti suuresta Tukholmasta pieneen pyynnössä.
Skinnskattebergiin ja työskentelee nyt
siellä vanhusten parissa.

Kirjailija Aila North

Liha vai kasvis

21/3 maahanmuuttaja Aila North kertoi elämänsä vaiheita, joista
hän on myös kirjoittanut kirjan.
Kirjan tarkoitus on tiedottaa lapsille mummon ja ukin
elämänvaiheista. Isän kotipaikka Haapamäki ja äidin Kärsämäki
olivat niitä Ailan perheen vierailupaikkoja.
Isä Toivo taisteli kummatkin sodat. Ensin Laatokan karjalassa ja
jatkosodassa Karjalankannaksella sekä viimeisen sodan
Rovaniemellä saksalaisten perässä.
1951 perhe muutti Fagerstaan ja edelleen Högforsiin Norbergin
taakse.
Lapsia kertyi seitsemän ja äiti kuoli jättäen isän
yksinhuoltajaksi. Perhe muutti Flenin kautta Suomeen
huoltovirkailijoita karkuun, jotka yrittivät viedä lapset. Sitten
matka jatkui Fagerstan kautta Ramnäsiin. Nyt perhe oli saanut
uuden äidin, joka teki uuden siskon. Isä kuoli 1967. Kirjan
kirjoittaja luki ylioppilaaksi Västeråsissa 1965 ja jatkoi opintoja
Tukholmassa. Aila North oli kielten opettajana, ranska, ruotsi ja
englanti, ennen eläkepäiviä ja kirjailijan ammattia.

4/4 erikoislääkäri Cate Larsson luennoi
proteenin tärkeydestä solujen uudistajana.
Ruuan monipuolisuus on tärkeää niin
proteenin kuin kivennäisaineiden ja
vitamiinien saannin kannalta.
Keskimääräinen energian tarve on 2000
kaloriaa vuorokaudessa. Parhaiten tämän
määrän saa syömällä useita kertoja päivässä.
Mieluiten eri paikoissa monipuolisuuden
takia. Kotona, Suomituvalla ja ravintoloissa.
Koska useat Katajaisten jäsenet elävät
kaksihenkisissä perheissä, on vaikea saada
vaihtelua kotiruokaan.
Kananmunat ja juustot sekä liha ja kasvikset
ovat niitä hyviä perusruokia. Kalat ja
äyriäiset ovat puhdasta proteenia ilman
lihottavia ominaisuuksia.

Suomenkielen hallintoalue
18/4 saapui Suomituvalle Arto Pajuvirta, joka toimii suomenkielisen
hallintoalueen koordinaattorina Västeråsissa.
Koko Ruotsi on yksi suomenkielen hallintoalue johon eri kunnat
voivat liittyä. (Västeråsissa on 4200 alkusuomalaista.) Liittyneet
kunnat voivat pyytää suomenkielisiä palveluita.
Arton tehtävä on yrittää säilyttää suomenkieli Västeråsissa. Vaatia
kuntaa täyttämään laki ja markkinoida lakia. Valtio avustaa liittyneitä
kuntia rahallisesti.
Parhaiten asiat edistyvät jos asukkaat itse ovat aktiiveja asian vetäjiä.
On jo perustettu ”Ruotsin suomalaiset nuoret” ryhmä, jossa
jäsenmäärä nousee nopeasti. He haluavat opetella suomenkieltä,
-tapoja ja -historiaa. Katajaiset toivottaa heidät tervetulleiksi
Suomituvalle.
Västeråsin suomenkielinen PRO on vetämässä esitystä
”suomenkielen pelastaminen elävänä”.
Tällaisia ryhmiä voisivat jo eläkkeelle jääneet perustaa ja jutella
omista toiveistaan. Yhteistuumin voidaan tehdä aloite, joka jätetään
kunnalle taikka suoraan Arto Pajuvirralle.
Tämän päivän maahanmuuttajat Suomesta ovat korkeasti
koulutettuja, mutta hekin haluavat oppia suomenkielen ja -historian.

Vappua koko kuukausi
Näppärät
Huhtikuun viimeisenä perjantaina meitä Näppäriä oli kasaantunut
lähes 70 Suomituvalle kuuntelemaan, kuulumaan ja nauttimaan.
Vesa ja Tauno lauloivat juhlat käyntiin Reijon tahtiin.
Teatteriryhmän ”Sairaalassa” esitys nostatti yleisön suupieliä.
Mieskuoro Aikapojat esitti kielletyt laulut salaa.
Väliajoilla lauloimme yhdessä Katajaisten punaisesta kirjasta.
Söimme kalasoppaa, joimme kahvia.
Annoimme suun käydä tarinoiden merkeissä ja kuulumisia
kuunnellessa.
Saimme tietoa tapahtumarikkaasta toukokuusta, josta kertoo myös
kirjavanaan ilmoituksia oleva ilmoitustaulu.
Heikki Kotka
Runoilija Heikki Kotka lausui kahdeksan omaa runoa Samulin
välipuhalluksin.
Heikki tuli Ruotsiin 1966 ja asettui Eskilstunaan. Siellä hän
työskenteli laaduntarkkailijana Volvolla.
Skinnskattebergissä Heikki opiskeli kansankorkeakoulussa
ylioppilaaksi, jonka jälkeen opiskeli kolme vuotta kirjallisuutta ja
kirjallisuushistoriaa Helsingin yliopiston kautta.
Heikki Kotka on kirjoittanut seitsemän kirjaa. Dokumentti,
novelleja, mutta eniten runoja. Hän sai vuonna 2007 Kaisa
Vilhuinen palkinnon runokokoelmasta Ajolauta.
Hänen käsisttään on lähtöisin monet patsaat, joita löytyy aina
Ranskaa myöten. Myös taulut eri muodoissa kuuluvat Heikin
tuotantoon, joita on mahdollisuus ihailla taidenäyttelyissä.
Lue myös Heikki Kotkan kotisivulta: kotka.se

Naistenpäivä

Kuvassa osa naistenpäivän naisista Suomituvalla äitienpäivän aattona. Vasemmalla takana Ruotsinsuomalaisten
naisten foorumin puheenjohtaja Anneli Thylin. Enempi tästä tapahtumasta seuraavassa RSKL lehdessä.

Äitienpäivä

Katajanmarjat ja kisällit lauloivat yhdessä ja yksin äitien iloksi.
Pentti Nimell, Eija Kinnunen, Pirjo Leskelä, Riitta Vallius, Hannele Lemström ja Reijo Kinnunen
-Kirkon naiskuoro aloitti juhlat ja sen jälkeen Västeråsin suomalainen pappi Paula Hagel piti äitienpäiväpuheen.
Paulan työpaikka on Sparven, mutta hän saarnaa myös kirkoissa, kuten suomalaisen joulujumalanpalveluksen
Tuomiokirkossa. Paula Hagel toimittaa suomeksi kastetilaisuudet, rippikoulut, häät ja hautajaiset. Kesällä hän
muuttaa Ludvikan seurakuntaan, johon myös Paulan mielipaikkakunta Fagersta kuuluu.
-Airi Korhonen lausui kaksi omaa runoaan, keväänkutku ja saunatie.
-Mieskuoro Aikapojat Anne Blomgrenin ohjaamana lauloivat Suvivalssi äidille, Lapinäidin kehtolaulu, Äidin
sydän, En löydä ketään vertaista, Papparaisen kaiho ja lopuksi yhteislauluja yleisön kanssa.
-Terttu Paldanius ja Kirsti Voutilainen palkittiin RSKLn ansiomerkillä pitkäaikaisesta aherruksesta Katajaisten
hyväksi.
-Katajanmarjat ja kisällit esittivät laulun ”Äidille”, jonka jälkeen Pirjo lautoi Elän jälleen, Hannele Kauneimmat
ruusut, Riitta Lähemmäksi, Eija Katson sineen taivaan ja lopuksi yhdessä yleisön kanssa Miljoona ruusua.
-Kaiken kukkuraksi tarjoilivat mieslaulajat keittiön naisten koristeleman täytekakun.

Mieskuoro Aikapojat, Anne Blomgren ja orkesteri esiintyivät äitienpäivänä ja Lahtelaisten illanvietossa.

Lahden vieraat
Lahtelaiset Västeråsin ystävyyskaupungin vieraat viihtyivä Västeråsissa maanantaista keskiviikkoon. Katajaiset
pitivät heistä huolen ja järjestivät ohjelmalliset illanvietot 15 ja 16/5. Ensin Remes luento ja sitten yhteistä huvia.
Maanantai iltana Seppo Remes Hallstahammarista luennoi
metsäsuomalaisista ja muista Suomesta lähteneistä. Seppo alkoi 60-luvulla
työt Bultenilla, mutta opiskeltuaan vuoden Linköpingin yliopistossa, hän
alkoi opettajaksi. Seppo toimi opettajana Skinskattebergin
kansankorkeakoulussa 20 vuotta. Tänään Seppo Remes tutkii
suomalaisten siirtolaisten historiaa ja käy luennoimassa aiheesta.
Suomitupa täyttyi Lahden vieraista ja Katajaisten jäsenistä. Aihe oli
kaikille uusi ja mielenkiintoinen. Metsäsuomalaisiksi kutsutaan ryhmää,
joka lähti Suomen itäosasta 1580-1630. Muuttajia arvioidaan olleen lähes
20 000. Suomen asukasluku oli tuonnoin 400 000. Pohjanlahti ylitettiin
joko veneillä tai jäätä pitkin. Ensimmäiset asettuivat polttamaan kaskea
Upplannin paikkeille. Siitä levisi metsäsuomalaiset Värmlandiin ja
myöhemmin aina Oslon ympäristöön. Tasaiset kuusimetsät ovat edellytys
hyvälle kaskenpoltolle. Kaskiruis on kaksivuotinen puskaruis, joka toisena
vuotena tekee yhdestä jyvästä 100 tähkää, joissa 80 jyvää kussakin.
Värmlannissa ja Norjassa on vieläkin monia suomenkielisiä paikkoja,
joissa rakennuksia pidetään kunnossa.
Seppo kertoi myös Kalmarin nuottasuomalaisista ja Värmlannin
pyssysuomalaisista.
Tiistai illan aloittivat Mälarin pelimannit Morsiusvalssilla. Vielä
kuultiin Kestijussin polkka, Metsäkukkia ja Kirje sieltä jostakin
ennenkuin mieskuoro Aikapojat asettuivat haitarien eteen Anne
Blomgrenin johdolla. Satumaa, Koti kaipuu, Lapin tango, Papan
kaipuu, Kultainen nuoruus, Säkkijärven polkka ja monta muuta
esitystä kuultiin korvien iloksi ja kansa oli mielissään.
Lahden laulajat lauloivat, Oma kasvupaikka.
Veikko Lampilahti lausui runon, Äidin kuva ja perään kertoi kolme
vitsiä, jotka saivat kuulijat nauramaan kippurassa.
Lahden eläkeliitto esitti tansseja ja tanhuja.
Supikkaat pyörähtivät kolme tanssia, kaikki ryhmän tekeniä.
Riitta ja Pentti keinuivat uuden Häävalssin.
Ilta loppui. Käteltiin, halattiin ja lupailtiin suurta tulevaisuutta.

Mälarin pelimannit esiintyivät Lahden ystävyyskaupunki illanvietossa sekä säestivät Mieskuoro Aikapoikia.

Suomipäivät
Suomipäivät jakaantuivat niin, että lauantaina oli konsertteja ja sunnuntaina
pääjuhla.
Simon Scott 50v juhlakonsertti kokosi kansaa läheltä ja kaukaa yli 140 henkeä.
Norrköpingin suomalainen seurakunta tuli suurella bussilla kuuntelemaan tähteä.
Heidän oma pappi Jyrki Myöhänen kertoi toimivansa St Olof seurakunnassa ja
Matteus kirkolla suomalaisilla on tapaaminen joka kolmas viikko.
Simon Scott (Veikko Salonen) on säilyttänyt hyvin äänensä ja monien mielestä
jopa parantanut iän myötä. Hän aloitti lauluhommat 1967 ja esiintyi myös Suomen
Tvssä Markus Veijalaisen ja Katri Helenan kanssa. Vuonna 1973 Simon muutti
Ruotsiin, jossa poika Jani syntyi. Nyt on Janikin laulanut 20 vuotta ja poika olikin
isänsä toivoma ylläysartisti kitaristikaverinsa Magnuksen kanssa.
Simon Scott lauloi laulut: Lähemmäksi, Illan varjoon himmeään, Hyvännäköinen,
Luoksesi tulla mä saan, Hyvästi yö, Kaikki tytöt, Ollaan lähekkäin ja Elää olen
saanut.
Finnish Oldbys singers astui areenalle kahvitauon jälkeen. Tähän yhtyeeseen
kuuluu neljä laulajaa: Paavo Vallius, Tauno Saranpää, Tuomo Hotti ja Simon Scott.
Porukka lauloi 13 tuttua vanhanajan laulua ja yleisö hurrasi. Lopuksi pojat saivat
ruusuja ja Simon palkittiin 50llä ruusulla.
”Suomi 100” kunniaksi on Suomessa valmistettu 100 erilaista tuotetta.
Suomipäivillä Tukholmalainen Eeva Kagemi Vala möi Suomi 100 kynttilöitä, joka
on yksi näistä tuotteista.

Eero Saarenpää

Heino Linna

Sunnuntaijuhlat aloitettiin makoisalla kalasopalla.
Mälarin pelimannit Anteri Väyrysen johdolla (8 haitaria, 2
kitaraa, rummut ja klarinetti) istuivat koko päivän iskumalmiina.
Kaksiriviset aloittivat juhlat kahdella jenkalla.
Teuvo Nevala toivotti tervetulleeksi. Tämä on 46.s Suomipäivä.
Paavo Vallius toimi juontajana ja Anne Blomgren Mieskuoron
johtajana.
Eero Saarenpää (Kunniapuheenjohtaja) piti juhlapuheen.
Heino Linna (Saarnamies) valisti ihmiskehon osien herruudesta.
Jaakko Raja-aho (Humoksen mestari) lauloi kaksi laulua.
Marja Liisa Asplund (jutunheiton Suomen mestari) kertoi
elämänsä vaiheista.
Senioritanssijat esittivät kaksi tanssia Pentti Nimellin johdolla.
Katajanmarjat (Pirjo, Hannele, Eija ja Riitta) ja kisällit (Reijo ja
Pentti) lauloivat karaokea.
”Suomi 100” kunniaksi ohjasi Anne mieskuoron ja pelimannit
esitykseen: Säkkijärvenpolkka ja Finlandia.
Ehdittiin juoda juhlakahvit, jännittää arpajaisissa ja nauttia
aurinkoisesta Suomituvan rannasta.

Jaakko Raja-aho

Marja Liisa Asplund
HUOM! Kaikki jaostot kirjoittavat tulevasta toiminnasta syksyn numeroon. Lähetä Toivolle ennen 15/8.

Katajainen kansa esittelyssä
Aila ja Kauko Rinne ovat aika tuoreita Katajaisten
jäseniä, mutta sitäkin ahkerammin seuran
toiminnassa mukana. He tulivat seuraan 2014 ja
melkein alusta asti Aila on toiminut johtokunnassa
sihteerinä. Kauko pitää paikat Suomituvalla
kunnossa ja lämmittää saunat.
Aila syntyi Kankaanpäässä 19. helmikuuta 1949.
Kansakoulun jälkeen hän luki kaksivuotisen
kauppakoulun, minkä jälkeen hän toimi
konttoristina, ensin Kankaanpään kenkätehtaalla ja
myöhemmin Nokialla useissa työpaikoissa.
Kauko syntyi syyskuun 18. 1943 Kankaanpäässä ja
asui mummolassa 7 vuotta. 8 vuotiaana hän muutti
Nokialle, jossa perhe asui. Koulun jälkeen Kauko
lähti merille. Hän oli merimiehenä laivalla, joka
rahtasi Skotlannin viskiä USAhan ja Kanadaan.
Laiva seilasi suurilla USAn sisävesillä ja kanavilla.
Kotiin Kauko kirjoitti: ”Täällä merillä on kyllä
mukava seilata. Luulen, että jään tähän ammattiin”
Mutta toisin kävi. Suomessa odotti armeijan
palvelu Turun laivastossa, jonka jälkeen Kauko
ahersi sementtivalimossa Nokialla.
Rinteen pari löysi toisensa kaveriensa kautta 1968 Aila ja Kauko Rinne Mälarin rannalla keväällä 2017
ja siitä alkoi presidentti Kekkosen hyväksymä
yhteiselämä aluksi Nokialla ja jo seuraavana
vuonna Ruotsissa. Koko Ruotsissa olo ajan he ovat
olleet uskollisia Västeråsille.
Ensi vuonna Aila ja Kauko Rinne juhlivat
Kultahäitänsä!
Västeråsissa Asea järjesti työtä ja asunnon. Kauko
työskenteli jyrsijänä Asea Generaattorilla 10 vuotta.
Tämän jälkeen Ryttene Mekanikilla 30 vuotta aina
eläkkeelle asti.
Ailan työpaikka oli Asea/ABB Conrol. Hän toimi
myös ammattiliiton edustajana,
työsuojeluvaltuutettuna, opintoasiamiehenä ja
kolme vuotta työpaikalla Metallin puheenjohtajana.
Eläkkeellä jatkuvat harrastukset. Ailan
kansantanssit ja Kaukon kalastus ja metsästys.
Kauko laivankannella
Aila oli myös kansankorkeakoulun johtokunnassa Aila juuri saapunut Västeråsiin
ja matkusti heidän kanssa Budapestissä ja
Barcelonassa, muuten Rinteen parin matkakohteena
on eniten Kankaanpää ja Nokia sekä joskus Lappi.
Haastattelun lopussa Kaukolla oli jo kiire
korjaamaan Suomituvan penkkejä ja lakkaamaan
niitä. Aila kiirehti silittämään Frenssi
kansanpukuaan iltapäivän tanssiharjoituksiin.
Kauko ja auto
kuuluvat
yhteen, koska
metsästys
paikat ovat
kaukana.
Kalalle hän
pääsee
kävelemällä
Mälarin
rantaan.

Tidö-Lindössä pariskunnalla on talo luonnonkauniilla
paikalla Mälarin rannan tuntumassa. Sinne Rinteet
muuttivat 1983, jolloin talo oli melkein uusi. Tontti on
suuri, mutta luonnon kasvatit, kuten etanat, kauriit ja
rusakot vähentävät kasvimaan hoidon intoa.

