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Rauhallista Joulua ja
Iloista Uutta Vuotta

Nyt käymme Joulun viettohon, kinkuin lanttulaatikoin ja kuusen oksat sidomme nauhoin kimaltavin.
Loppiaisen ajelut me teemme suksien päällä ja laulut kaikuu luonnossa lumikinoksissa.
Uusi Vuosi saapuu Vanhan uupuessa ja lupauksien kanssa me parannuksia teemme.
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Herkkupullat, Lääkärin neuvot
Katajainen kansa esittelyssä

Katajaisten kotisivulta tämän lehden löydät. http://www.katajaiset.se
Katajaisten sivulta löydät myös vanhat lehdet sekä paljon tietoa seuran toiminnoista.
RSKL lehti jaetaan suomiseuralaisille Ruotsissa. Siinä on Katajaisilla puoli sivua omaan käyttöön.

Tietoa

Joulutervehdys

Muista tarkistaa uutisia kotisivulta
www.katajaiset.se
Sieltä löytyy myös tämä lehti.
Kuvakansiot seuran tapahtumista löydät
www.katajaiset.se
Konttori
Riitta Vallius
070-6305185
kontoret.katajaiset@telia.com

Joulu Joulu tullut on, juhla armahainen.
Koko syksy sitä onkin jo odotettu, mutta nyt aloitamme
pikkujouluilla suurta suunnitellen.
Edellinen Katajaiset lehti ilmestyi kolme kuukautta sitten.
Syksyn tohina alkoi välittömästi Musiikkipäivillä. Siinä kaikui
karaoke kolmena päivänä Suomituvalla.
Muuten kaikki Katajaisten toiminta tapahtuu nykyisin
Suomituvalla, joten sitä en ole toistanut allakassa enkä viikkoohjelmassa.

Siitä riemu verraton, ilo autuainen.
Muista ilmoittaa e-posti osoitteesi konttoriin Iloa ja leikkimieltä seuran toimintaan tuli syksyn aikana. Päivi
Hällströmin johtama Lasten laulu- ja leikkiryhmä ”Pirpanat”
aloitti toimintansa ja jatkaa joka sunnuntai.
Aukioloajat
Myös Kirja- ja käsityökerho on uusi tuttavuus, sekä Englannin
Maanantai – Perjantai klo 11.00 – 14.00
kielen opiskelu. Viikko-ohjelma onkin nyt kaiken kattava.
Perjantai ja Lauantai klo 14.00-18.00
Varattuja saunavuoroja
Lyhdyt sammuu kaikki väki nukkuu väki nukkuu.
Syyskokoukset lyötiin lukkoon ja uutta verta johtamaan meidän
Reportteri
touhuja valittiin. Kuitenkin suurin osa on kokeneita konkareita.
Toivo Hoffrén
073-0302712
Kiittäkäämme heitä ja myös kokkeja, jotka meitä ruokkivat.
toivo@toivohoffren.com
Jäsenmaksut
Lastenkortti
0-6v
Nuorisokortti
7-18v
Nuoret aikuiset 19-25v
Aikuiskortti
Perhekortti

20kr
40kr
70kr
170kr
340kr

Maksa Plusgiro tilille: 69 17 13 - 3
Kirjoita henkilötiedot + Suomiseura
Katajaiset + vuosiluku

Minä aloitin syksyn parin viikon aurinkolomalla Maltalla.
Syystöiden jälkeen sitten Pärnuun hierottavaksi. Siinäkin meni 9
päivää ja taas alkoi painonpudotusaika, jota kesti viikon. Monet
pikkujoulut saavatkin varmaan vatsan joulukuntoon.
Porsaita äidin oomme kaikki oomme kaikki, varsinkin minä.
Kerro ääneen Joulutoivomuksesi.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta!
Toivo Hoffrén

Suomenkielisiä kirjoja löytyy kirjahyllystä. Ota luettavaksi. Jätä omia luettuja kirjojasi tilalle. Näin saadaan
kierrätys ja lukemattomia kirjoja löydän enimpään lukuintooni. Kirjakerho kokoontuu joka toinen sunnuntai.

Sauna Suomituvalla
Perjantai ja Lauantai klo 14.00-18.00 Varattuja saunavuoroja.
Sähkö- vai puusauna? Varaa ajoissa. Saunaan mahtuu useita.

Myytävänä Suomituvalla
Suomenkielisiä onnittelukortteja Suomenkielisiä suruadresseja
Kahvia ja herkkupullaa melkein aina
Kotiruokaa tiistaisin klo 11.30

Kiitos
Tuhannet kiitokset kaikille jotka ilahdutitte
meitä Katajaisilla 3. syyskuuta. Oli suuri ilo
tavata hyviä ystäviä ja iso joukko omaisia.
Kiitos kaikesta muistamisesta.
Tusen tack till Er alla, vänner och stor släkt
som gladde oss hos Katajaiset den tredje
september. Tack för alla presenter.
Raili och Tauno Alari

Kyyti Suomituvalle
Lähin Flexlinjen pysäkki on Suomituvan
puomilla. Sillä saa ajella yli 65 vuotiaat.
Tee hakemus ja lue lisätietoja osoitteesta,
https://www.regionvastmanland.se/
Tilaa kyyti: 0771-890890 ma-la klo 9-17.

Flexlinje osoite: Lövudden 3206

Taxilla ja autolla löydät perille parhaiten,
GPS osoite Suomituvalle on:
Johannisberg 13, 72591 Västerås

Katajaisten viikko ohjelma
Maanantai
Kl 12:00 Tuppijaosto Raimo Nyman
Kl 15:00 Englannin kielen alkeiskurssi Pirkko Eskola ja Pirjo Granö
Kl 18:00 Paritanssikurssi Soini Salmela/ Raija Pesonen
Tiistai
Kl 10:30 Boule Toivo Hoffrén
Kl 12:00 Ruoanlaitto Terttu Paldanius
Kl 17:30 Mieskuoro Helge Lillkull
Keskiviikko
Kl 14:00 Askartelukerho Pauliina Mäkinen 070-810 85 33
Kl 18:00 Karaokelaulajat kerho Eija ja Reijo Kinnunen 070-750 27 60 (parillisilla viikoilla)
Torstai
Kl 12:00 Tuppijaosto Raimo Nyman
Kl 14:30 Senioritanssi/ Pentti Nimell
Kl 18:00 Voimistelu Hannele Lemström ja Reijo Forsgård
Perjantai
Kl 12:00 Eläkeläispäivä Teuvo Nevala (joka kuukauden viimeinen perjantai)
Kl 14:00 Teatteri ”Lahjattomat” Liisa Väliviita
Kl 14:00-18:00 Tilaussaunat Puh/ tel 021-12 22 08
Lauantai
Kl 14:00-18:00 Tilaussaunat Puh/ tel 021-12 22 08
Sunnuntai
Kl 11:00 Lasten laulu- ja leikkiryhmä Päivi Hällström
Kl 13:00 Kirja- ja käsityökerho Terttu Paldanius (parillisilla viikoilla)
Kl 16:00 Tanhu Allan Törmänen

Joulun juhlia
2/12 Lauantaina klo 10-14 Joulumyyjäiset. Jouluruokaa, käsitöitä, joulukoristeita jne monen pöydän täydeltä.
6/12 Keskiviikkona klo 12.00 Itsenäisyyspäivä. Monipuolista ohjelmaa ja yhteinen lounas.
10/12 Sunnuntaina klo 15.00 Joulupolku, lauluja ja leikkejä. Joulupuuro ja kinkkuvoileipä lapsille.
16/12 Lauantaina klo 17.00 Jäsenten joulujuhla.
Seuraa tuoreita tapahtumia VLT sivulta päivittäin. Tarkista myös www.katajaiset.se sivu ja ilmoitustaulu.
Nosta myös Katajaisten FB sivu näkyviin ja taas näet tuoreet tapahtumat ajoissa.

Näppärien syyskokous
Katajaisten eläkeläisjaosto Näppärät piti syyskokouksen maanantaina 2017-09-11.
Nuijaa heilutti Pentti Nimell ja muistiinpanoja teki Raili Alari.
Johtokuntaan valittiin vanhaa ja uutta. Nyt se on seuraavanlainen:
Teuvo Nevala pj, Liisa Väliviita, Jukka Kaipainen, Silja Tuuhea, Sofia Hoffrén ja Aira Saavalainen.
Varajäsenet: Kirsti Myllärinen, Usko Paldanius ja Marja Liisa Asplund.
Näppärien suurin tulolähde on ollut arpajaiset. 30 henkistä Lahden matkaa suunnitellaan kevääksi.
Toiminta jatkuu vilkkaana: Leipominen, teatteri, käsityö, kirjat, senioritanssi, petanki ja joka kuukautinen
eläkeläispäivä ruokineen.

Katajaisten syyskokous
Katajaisten syyskokous 11/10 meni rutiinilla ohi ja
kansa pääsi kahvittelemaan. Pentti Nimell ja Aila
Rinne on kokenut pari nuijimaan kokouksia läpi.
Jaostojen tulevaisuuden suunnitelmiin tutustuttiin ja
tulo/meno listoja tiirailtiin. Kaikki olivat tyytyväisiä
seuran ahertajien suunnitelmiin ja päästiin
valitsemaan uutta porukkaa johtamaan Katajaisten
toimintaa.
Valitsijaryhmällä oli ehdokkaita melkein joka lähtöön
ja vain muutamia henkilöitä jouduttiin etsimään
läsnäolijoista. Lopuksi laitettiin vireille Näppärien
rekisteröinnistä omaksi järjestöksi. Tämä ei vaikuta
mitenkään negatiivisesti seuran eikä jäsenten
toimintaan.

Johtokunta: Teuvo Nevala puheenjohtaja,
Helge Lillkull, Aila Rinne, Hannele Lemström
Pauliina Mäkinen, Eija Kinnunen, Terttu Paldanius
Varalle: Jaana Paldanius, Taisto Köngäs, Kari Rissanen
Vaalivaliokunta: Eija Kinnunen, Tauno Saranpää, Esa
Hiltunen
Tilintarkastajat: Martti Hokkanen, Päivi Anttila
Varalle: Toivo Hoffrén, Tauno Saranpää
Eri jaostot ja työryhmät valitsevat joukostaan vetäjät.
Huvitoimikuntaa vetää Eija Kinnunen, mutta hän
tarvitsee ryhmään välikäsiä eri jaostoihin (mieskuoro,
teatteri jne).

Syksyn tapahtumia

Musiikkipäivien pääjuhlassa esiintyi ”Finish Oldboys Singers”. Simon Scott, Tommi Hotti, Paavo Vallius ja
Tauno Saranpää. He esittivät ikimuistoisia Tapio Rautavaaran lauluja yleisön iloksi.

Musiikkipäivät 8-10/9 2017
Perjantaina järjestivät Eija ja Reijo Kinnunen karaoketanssit. Tanssilipun lunasti 52 tanssijaa ja suurin osa
heistä esiintyi laulamalla karaokelauluja. Kansaa tuli aina Avestasta ja Köpingistä asti.
Lauantaina esiintyivät parhaat karaokelaulajat. (Heidän kuvat löytyy Kataaisten kotisivulta.)
Päivä aloitettiin lohisopalla, jonka jälkeen Eija ja Reijo virittivät soittolaitteet. 18 toinen toistaan parempia
karaokelaulajia esiintyi. Lopuksi he lauloivat yhdessä.
Sunnuntaina oli vuorossa Musiikkipäivien pääjuhla. Teuvo Nevala toivotti kansan tervetulleeksi.
Tämä oli jo seitsemäs kerta kun Katajaiset järjesti Musiikkipäivät.
Mälarinpelimannit aloittivat kaksirivisillä Antero Väyrysen johdolla. Sen jälkeen soitti koko 12-miehinen
orkesteri useita kappaleita.
Mieskuoro Aikapojat lauloivat Anne Blomgrenin johdolla ja lopuksi Aikapojat lauloivat ja Mälarinpelimannit
säesti.
Pietu Kaipainen esiintyi vierailevana artistina. Hänen kitaransa äänet olivat tosi ammattimaisia. Pietu lauloi
lopuksi omatekoisen laulun englanniksi.
Finish Oldboys Singers esitti suuren määrän Tapio Rautavaaran tuotantoa ja yleisä kuunteli vanhoja ajatellen.

Do you speak English
2017-09-11 alkoi uusi tietopankin täydennysoppitunti, english. Tämä englannin opinto alkaa aivan alusta ja
etenemistahdin määräävät opiskelijat. Jos osoittauttuu, että osalla on jo perustiedot, niin kurssi voidaan jakaa
kahteen. Opettajia on nimittäin kaksi, Pirkko Eskola ja Pirjo Granö.
Jatkossa opinnot ovat maanantaisin kello 15 – 17. See you!

Näppärät
Näppärät kokoontuivat kerran kuussa juhlimaan.
Syyskuun viimeisenä perjantaina esitti teatteriryhmä
näytelmän ”Lottovoitto” ja lokakuussa lääkäri puhui
muistisairauksista. Aina laulamme yhdessä jokaisen
ohjelman välissä. Informaatiota saadaan
lähitapahtumista ja tietenkin ruoka, kahvi ja arvat.
Marraskuun perjantaina Näppärien Joulupuuro.

Tuppi
30/9 kortinpelaajilla oli Grande finale Suomituvalla.
Osallistujia tuli Karlskogasta ja Fagerstasta.
Katajaisilla oli kuusi joukkuetta, mutta silti Karlskogan
korttimiehet läiskivät kaksoisvoiton ja veivät
kiertopalkinnon lopullisesti mennessään.
Katajaisten joukkueista parhaiten pärjäsi Nyman /
Jokela, joka oli pronssilla.

Suurlähettiläs Matti Anttonen
Suurlähettiläs Matti Anttonen vieraili Suomituvalla 2017-09-19. Tämä kuului
osana hänen tutustumiskierrosta ympäri Ruotsin maata. Hän ja hänen
autokuski Mika Lallukka ovat jo tutustuneet Karlstadin ympäristöön ja
seuraavana on ohjelmassa Kiirunan maisemat.
Katajaisten teatteriryhmä toivotti Suurlähettilään tervetulleeksi esittämällä
”Lottovoitto” ensiesityksen.
Keittiöstä saatiin uunilämpimät pullat kahvin kera ja niin päästiin jutun
tekoon. (Vieraat lähettivät erikoiskiitokset tuoksuvista pullista keittiöön.)
Matti Anttonen on 60 vuotias ja ensi kosketuksen Ruotsiin hän sai jo 4-5
vuotiaana, kun perhe asui Bodenissa. Koulunsa hän kävi Turussa (ekonomi
Turun kauppakorkeakoulusta ja valtiotieteiden maisteri Turun yliopistosta),
missä on asunut Suomessa ollessaan. Viime vuonna Turun yliopisto
kunnioitti häntä Alumni palkinnolla hyvästä PR-työstä sekä Suomen että
koulun hyväksi.
Matti Anttonen oli Ulkoministeriössä Venäjän yhteyksien johtajana 19942002, Venäjän suurlähettiläänä 2008-2012. 2012-2017 hän toimi
Alivaltiosihteerinä, taloudelliset ulkosuhteet. Sinä aikana hän vieraili yli 50
maata työtehtävissä. Myös USAssa hän on ehtinut toimia sekä EUn virassa.
Tukholmaan vuonna 2001 rakennetussa ”Finska borgen” toimii Suomen
lähetystö Ruotsissa. Työntekijöitö lähetystössä on 30 ja koko talossa 40
mukaanlukien kauppakamarin ja sotilasasiamiehen henkilöstö.
Suurlähettilään virka-asuintalossa (Wachtmeiska talo, Norrmalm) löytyy
edustustilat ja kaksi vierashuonetta. Talossa on myös viisi muuta huoneistoa.

Suurlähettiläs Matti Anttonen

Monitoimimies Mika Lallukka
ja Katajaisten Teuvo Nevala

Vihje: Passi kannattaa hankkia Suomesta, koska suurlähetystön kautta tulee
lisäkuluja.
Toive: Suurlähettiläs toivoi, että täällä asuvat kävisivät ruotsinkielisiä
korkeakouluja Suomessa ja muutenkin olisimme enempi yhteyksissä kielestä
riippumatta.
Tieto: Ruotsissa asuu 120 000 suomen kansalaista. 700 000 Suomen juurisia.
Vierailun lopuksi esiintyi Mieskuoro Aikapojat. He lauloivat viimeisenä
Finlandia.
Suurlähettiläs Anttosella oli vielä puoli tuntia aikaa seuraavaan tapaamiseen,
Västeråsin kirjastossa. Teuvo Nevala, Helge Lillkull ja minä Toivo Hoffrén
kuulimme paljon tärkeää ja mielenkiintoista tietoa.

Pirpanat
Päivi Hällström leikittää Katajaisten
pienimpiä sunnuntaisin klo 11.00
Suomituvalla.
Päivi toimi opettajana Mälardalenin
korkeakoulussa viimeiset 20 vuotta
ennen eläkkeelle siirtymistä. Hän
opetti pedagogiikkaa (tapa jolla
opetus järjestetään) ja metodiikkaa
(menetelmä ottaa askel eteenpäin)
tuleville esikoulun opettajille.
Aikaisemmin hän työskenteli
esikoulunopettajana.
Päivi Hällström on tehnyt kolme
lastenkirjaa, joissa suomi ja ruotsi
ovat vierekkäisillä sivuilla.
a) Laulukirja b) Matka Suomeen
c) Hillan Maailma.
Kaikki lapset ja aikuiset ovat
Kirjoja voit tilata Suomituvalla. Mainio Joululahjavihje pirpanoille.
tervetulleita.

Herkkupullat
Katajaisten Suomituvalla Västeråsissa maiskutellaan
herkkupullia noin 5000 kappaletta vuosittain, joita muutama
ahertaja on leiponut jo vuosikymmenien ajan.
Katajaisten herkkupullat ovat saaneet sadat suut maiskuttelemaan,
mutta miten nämä herkut ilmestyvät luukulle.
Minulla oli nautinto seurata koko valmistus pimeänä syyspäivänä.
Pääleipurina toimi Raili Pellikka, ikuisena apurina Raili Alari ja
kisällinä Sofia Hoffrén. Normaalisti tämä tapahtuma toistuu joka
toinen viikko. 180 pullaa kerralla. Raili ja Raili ovat paistaneet
herkkupullia jo viime vuosituhannella.
Seuratoiminta on vilkasta ja pullat maistuvat. Tasaiseen tahtiin
syömme noin 5000 herkkupullaa vuodessa. Katajaisilla on noin
kolme tapahtumaa päivittäin, jotka kestävät pari tuntia ja siinä
välitunnilla juodaan kahvit pullan kera. Osanottajat maksavat itse
vain 20kr annoksesta, mutta se ei haluja hiljennä.
Tällä tavalla tuotteet valmistuivat: Aluksi naiset puhdistivat uunit ja
pellit. Peltilöille uunipaperi. Maito lämpenemään ja voi
pehmenemään. Sitten jauhoja sekaan ja loppu menikin jo rutiinilla.
Pullahiiri Toivo Hoffrén

Muistisairaudet
Lääkäri Leif Stavåker Eskilstunasta informoi
vanhenevan ihmisen muistihäiriöistä.
Vanheneminen tuo tullessaan erilaisia sairauksia, joista
dementi ja sen osa Alzheimer ovat yleisimmät. Muistin
menetystä silloin tällöin ei kannata ottaa vakavasti,
mutta jos siitä tulee kiusa (kanssaihmisille) niin
kannattaa ottaa yhteys lääkäriin tutkimuksia varten.
Aktiivinen elämä on paras lääke kaikkiin sairauksiin ja
varsinkin enneltaehkäisevänä hyvä.
Liiku säännöllisesti, kävele päivittäin reilut 30
minuuttia, tanssi, petanki, pyöräily, uinti, voimistelu.
Syö vaihtelevaa ruokaa, usein rasvaista kalaa (lohi,
silli, makrilli), vihanneksia, juureksia, ruista, kauraa,
ohraa (vehnäjauhot piiloon), marjoja, hedelmiä.
Kuuntele ja katsele kehoa, talvella D-vitamiinia, jos
kynnet murtuu, lisää suolaa, jos suonta vetää.
Kellotesti, piirrä pyöreä kellotaulu ulkomuistista.
Aktivoi aivot, lue kirjoja (kirjakerho), sudoku,
sanaristikko, keskustele, ota kantaa, etsi tietoja, käytä
tietokonetta, opiskele englantia (Suomituvalla).
Tämä on myrkkyä: laiskuus, tupakka, alkoholi
(pienessä määrin hyvä, varsinkin lasi punaviiniä),
liikkumattomuus, yksinäisyys, toimettomuus.
Lääkäri Leif Stavåker ja Katajaisten ruoka

Lisää tietoa: www.muistiliitto.fi

Katajaisten jaostot
Tuppijaosto
läiskii korttejä pöytään harva se päivä. Virallisia kokoontumispäiviä ovat maanantai ja torstai klo 12.00.
Vielä on muutama pakka vapaana. Tervetuloa!
Ohjaajana toimii Raimo Nyman
English
Englantia opetellaan maanantaisin klo 15.00. Oppikirjana on suomalainen englannin alkeiskirja.
Opettajina Pirkko Eskola ja Pirjo Granö.
Paritanssia
pyöritään porukalla maanantaisin klo 18.00.
Vetäjinä Soini Salmela ja Raija Pesonen.
Eläkeläisjaosto Näppärät
osallistuu Katajaisten toimintaan keittiössä ja pelaa petankia tiistaisin klo 10.30 ennen ruokailua.
Meillä on kursseja, esimerkiksi leipomakurssi tiistaisin klo 15.30.
Joka kuukauden viimeisenä perjantaina järjestämme ”Eläkeläispäivän” klo 12.00. Ohjelmassa mm musiikkia,
yhteislaulua, sketsejä, senioritanssia ym. Kutsumme vieraita eri seuroista. Keittiöstä tulee hyvää ruokaa ja
arpajaiset lopettavat päivän vieton. Tervetuloa toimintaan. Mahdollisuus järjestää eri aktiviteettejä toivomusten
mukaan jos löytyy vetäjä ja tarpeellinen määrä osallistujia.
Johtajana toimii Teuvo Nevala
Mieskuoro
harjoittelee ohjaaja Anne Blomgrenin johdolla tiistaisin klo 17.30.
Vetäjänä Helge Lillkull
Askartelukerho
kokontuu joka keskiviikko klo 14.00.
Teemme itse ajankohtaan sopivia kortteja. Luonnosta keräämme materiaalia askarteltavaksi ym.
Sosiaalinen yhdessä olo on myöskin tärkeää ja vaalia omaa kulttuuria ja pitää yllä oma kieltämme. Teemme
joskus porukan matkoja lähiympäristöön. Tervetuloa mukaan yhdessäolon merkeissä.
Vetäjänä Pauliina Mäkinen tel. 0708108533
Karaokelaulajat kerho
kokoontuu keskiviikkoisin parillisilla viikoilla klo 18.00-21.00.
Laulamme ja harjoittelemme uusia lauluja sekä suunnittelemme tulevaa konserttia ja karaokeristeilyä, joka on
toteutettu melkein joka vuosi. Tanssia voi myös jos haluaa.
Kahvittelemme laulamisen välissä. Kukin valitsee itse ajankohdan, koska haluaa nauttia keittiön antimista,
ihanista silli- ja kinkkuvoileivistä. Tämähän on sosiaalista yhdessäoloa, jota pidetään yllä myös kerhossa.
Simo Saari on ollut mukana soittamassa ja auttamassa kerhossa vuorotellen meidän kanssa.
Tervetuloa uudet ja entiset kerholaiset.
Lisätietoja Eija ja Reijo Kinnunen 0707502760 tai 0736733135
Senioritanssi = Kuviotanssi
torstaisin klo 14.30. Tanssimme vanhoja ja perinteellisiä sekä uusia tansseja, jotka ovat reippaita, mutta
vanhemmille sovitettuja. Esiinnymme myös eri tilaisuuksissa. Kaikki mukaan iloiseen tanssiryhmään.
Vetäjänä Pentti Nimell.
Voimistelua
torstaisin klo 18.00 Katajaisten Suomituvalla sekä miehille että naisille.
Liikumme vetävän musiikin tahdissa omien kykyjemme mukaan. Jokainen askel on askel kohti terveyttä.
Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat jäsenet!
Vetäjinä toimivat Hannele Lemström ja Reijo Forsgård
Teatteri
harjoittelee perjantaisin klo 14.00.
Pirpanat
leikkii ja laulaa vanhempien kanssa sunnuntaisin klo 11.00

Ohjaajana Liisa Väliviita.
Vetäjänä Päivi Hällström

Käsityö-ja kirjakerho
on upouusi kerho, joka kokoontuu klo 13,00 joka toinen sunnuntai parillisina viikkoina. Tervetuloa mukaan.
OhjaajanaTerttu Paldanius
Tanhu sunnuntaisin klo 16.00. Ohjaajana Allan Törmänen
Vetäjänä Aira Lillkull
Finnish Oldboys singers
esiintyy kokoonpanolla Paavo Vallius, Veikko Salonen (Simon), Tauno Saranpää (laulava rekkakuski) ja Tuomo
Hotti (Tommi). Toimintaa vähän huumorilla höystettynä. Finnish Oldboys singers jatkaa maailman valloitustaan.
Esiintyy useissa Suomituvan tapahtumissa.
Vetäjänä on Paavo Vallius
Saunavuoroja
Lauantaisin klo 14-18. Tilaukset tehtävä puhelimeen 021 122208.
Suuremmille ryhmille myös muuna aikana sopimuksen mukaan.
Koko tämän jaostojen ohjelmalistan löydät www.katajaiset.se sivulta aina ajankohtaisena.

Katajainen kansa esittelyssä
Pauliina Mäkinen
Pauliina vietti lapsuuden ja kouluajan Merikarvian
Lauttajärvellä, missä hän syntyi 1947 viimeisenä
seitsen lapsiseen perheeseen. Koulun jälkeen Paula,
joksi hän silloin kutsui itseään, muutti Poriin
hoitamaan serkun Päivi tyttöä. Sama Päivi on nähty TV
sarjassa ”Hollywoodin rouvat” ja asuu nykyisin
Hollywoodissa. Pauliina ja Päivi pitävät vieläkin
yhteyttä ja vierailevat toistensa luona.
Porin aikana Pauliina kävi rippikoulun ja isä osti
hänelle haitarin, jonka käyttöä Raimo Pihlajamaa
opetti. Nuotit olivat vaikeita, mutta korvakuulolta se
onnistui. Tänään haitari soi yhden Mälarinpelimannin
sylissä ja Pauliina keskittyy karaokelauluun.
Kesällä 1965 sai tyttö tilaisuuden lähteä kesälomalla
olleen pariskunnan mukana Ruotsiin Algotsin Boråsin
ompelutehtaalle töihin.
Vuonna 1968 Pauliina pakkasi laukkunsa ja muutti
Västeråsiin, jossa hänen kaksi veljeään jo asuivat.
Asean leivissä kului 32 vuotta.
Perhe perustettiin Asean aikana, syntyi tyttö ja poika.
Myöhemmin vielä kaksi tyttöä (lapsenlapsia), joita
mummo on saanut hyssytellä onnellisena siitä, että
kaikki asuvat Västeråsissa.
Matkat kesäisin asuntoautolla Norjan vuonoja
kiertämään, usein Narvikin alapuolella sijaitsevalle
tukikohdalle, Anttonin lapsuuden maisemiin.
Suomessa vetävät puoleensa karaokekilpailut ja
Merikarvian maisemat.
Viimeinen villitys on moottoriryörällä rällätä kauniissa
kesäsäässä pitkin Mälarin rantoja.
Tuorein matka suuntautui USAhan tapaamaan Päiviä ja
Barrya. Tällä reissulla tulivat tutuksi Hollywood,
Beverly Hills, Las Vegas ja Grand Canyon.

Pauliina 70v juhlakuvassa
Katajaiset on kuulunut Pauliinan elämään jo monet
vuodet. Hän on Katajaisten johtokunnassa, vastaa
jäsenrekisteristä ja on askartelukerhon vetäjä.
Lisäksi hän on Västmanlandin Piirin Naisten
puheenjohtaja.
Tanhunnut Pauliina on 24 vuotta ja jo ensi
pyrähdyksistä asti on Antton ollut mukana.
Tanssi on rakas harrastus ja se vei aikoinaan Seinäjoen
Tangomarkkinoille kilpailemaan.
Karaoke laulaminen on vienyt koko naisen
mennessään. Kilpailuista on muistona pokaaleita.
Eniten niistä Pauliina arvostaa, kun hän voitti Ruotsin
suomalainen Naisten yleisen sarjan mestaruuden 2015.
Tiesitkö
tämän
Pauliinasta?
Hän kävelee
joka päivä
yli 10 000
askelta ja
käyttää
siihen aikaa
noin 80
minuuttia.
Kun matka
sivuaa
Mensaa,
niin mustaa
makkaraa
on saatava
maistaa.

Kuva: Sunne Spassa. Lapsenlapset Jenifer ja Mikaela, Pauliina, lapset Anita ja Mika, Anton

