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Tämän lehden löydät Katajaisten omalta kotisivulta http://www.katajaiset.se
Katajaisten sivulta löydät myös vanhat lehdet, kuvakansiot sekä paljon tietoa seuran toiminnoista.
RSKL lehti jaetaan suomiseurojen jäsenille Ruotsissa. Siinä on Katajaisilla puoli sivua omaan käyttöön.

Tietoa

Keskitalven aikaa

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 ja ajankohtaiset
kuvakansiot.
Konttori
Riitta Vallius
kontoret.katajaiset@telia.com

070-6305185

Aukioloajat
Tiistai – Perjantai klo 10.00 – 14.00
Tiistaisin lounas
klo 12.00
Perjantai – Lauantai
Varattuja saunavuoroja klo 14.00-18.00
Reportteri:
Toivo Hoffrén
toivo@toivohoffren.com

073-0302712

Kaikki jäsenet ovat tervetulleita täyttämään lehteä
kirjoituksin ja kuvin.
Jos haluat reportterin johonkin tilaisuuteen, niin
kysely vaan päälle ja juttua tulee lehteen.

Vietämme keskitalven aikaa ja koululaiset kirmailevat
hangilla hiihtolomalla. Taikka sohvalla maaten ja
surfaillen. Tosin hiihtoretkien suunnittelu on tuurista
kiinni. Tänään lunta, huomenna vettä ja ylihuomenna
liukasta jäätä. Tällaiseen talveen olemme tottuneet
Mälarinlaaksossa eläessä. Toista se oli ennen, kun talvi oli
valkoinen ja kesällä mansikat punaisia.
Suomi vanhenee ja täyttää kohta 101 vuotta. Sitä
vanhemmaksi harva ihminenkään elää. On se kyllä aika
lyhyt ikä vanhalle valtiolle. Nuoruudesta on se hyöty että
jaksaa vielä ponnistella eteenpäin ja oppia uusia asioita.
Suomella on ollut itsenäisyys 100 vuotta. Minä menetin
itsenäisyyden 50 vuotta sitten Sofialle.
Sama uuden oppiminen ja kehityksen mukana kulkeminen
on hyvä ohje myös meidän elämässä. Se mikä oli hyvä 60luvulla on nyt jo historiaa.
Tänään on arkiset aherrukset muuttuneet huvituksiksi.
Voimme vain muistella, lehmän lypsy käsin, puiden
hakkuu kirveellä ja sahalla, jäätyneestä kaivosta veden
nouto, umpihangessa kouluun hiihto, voin kirnuaminen ja
niin edelleen.
Tänään rahattakin tulee toimeen, vilauttaa vain korttia
taikka kännykän QR koodia. Swish hoitaa pienemmät
summat ja autogiro toistuvat kulut. Eläkkeellä meidän
tarvitsee hoitaa vain menopuoli, koska tulot hoituvat
itsestään
Toivo Hoffrén
Tervetuloa!
Tule sinäkin viihtymään Katajaisten
Suomituvalla, mikä sijaitsee luonnonkauniilla
Norra Lövuddenilla. Sieltä voit löytää
monenlaisia toimintoja, maanmiestesi seurassa.
Voit saunoa tai ehkä vain muuten rentoutua.
Syntymäpäivät, häät tai muut juhlasi voit viettää
tiloissamme.
Tottuneet emäntämme auttavat kaikissa
käytännön järjestelyissä.
Löydät perille autolla:GPS osoite Suomituvalle:
Johannisberg 13, 72591 Västerås

Katajaiset

Lähin Flexlinjen pysäkki 3206 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.

Allakka tulevaan, vuoden 2018 alku
Tapahtumia suunnitellaan ja niistä ilmoitetaan aina hyvissä ajoin Katajaisten FB sivulla Finska Föreningen
Katajaiset, Katajaisten kotisivulla www.katajaiset.se ja Katajaisten ilmoitustaululla Suomituvalla.
Tanssia järjestetään lähes joka viikko. Eläkeläispäivää juhlitaan joka kuukausi. Pääsiäismyyjäisissä mämmiä.
Karaokelaulajat kilpailevat kärkipaikoista. Äitienpäivä ja Suomipäivät vievätkin meidät jo kesän kynnykselle.
Kun viihdyt usein Suomituvalla, niin saat tuoreimmat juorut paikan päällä. Tavataan siellä seurustellaan iloisessa
porukassa.

Suomi 100
Vuoden 2017 itsenäisyyspäivää juhlittiin suurena
tapahtumana. Suomi on ollut itsenäisenä 100 vuotta!
Katajaiset järjestivät tämän suuren juhlan 80
henkiselle yleisölle Västeråsin Suomituvalla.
Paikalle saapuivat myös television ja radion edustajat.
Teuvo Nevalaa haastatteli radiosta tuttu Jonna Noblin.
Teuvo joutui myös STVn Sofie Teiren kuulusteltavaksi.
Saman kameran eteen pääsivät Helge ja Aira Lillkull.
Sofie filmasi juhlan alkupuoliskon, joka nähtiin samana
iltana TV uutisissa.
Juhlayleisöä saapui paikalle tasaiseen tahtiin viimeisen
tunnin ajan. Aloitushetkellä olivat kaikki paikat käytössä
ja osa istui ruokalan puolellakin. Keittiössä tapasin
Liisan, Railin ja Ailan, jotka viimeistelivät tulevaa
ruokailua.

Jonna Noblin Västmanlandin radiosta haastattelee
Katajaisten puheenjohtaja Teuvo Nevalaa.

Itsenäisyyspäivän juhlat avasi
Teuvo Nevala
tervetuliaispuheella.
Seppo Ranta luki Suomen
tasavallan presidentti Sauli
Niinistön
”Tervehdys ulkosuomalaisille”

Airi Korhonen

Airi Korhonen lausui
”Kirje sieltä jostakin”,
joka on hänen omaa tuotantoaan.
Tätä kuunnellessa oli vaikeaa
selvitä kuivin silmin.

Senioritanssijat Sivakat esittivät kaksi tanssia
Pentti Nimellin johdolla.
Katajaisten tanhuryhmä esitti kaksi tanhua
Allan Törmäsen johdolla.
Mälarin pelimannit soittivat Antero Väyrisen johdolla
Ilta kannaksella ja Kirje sieltä jostakin.
Anne Blomgren laulatti mieskuoro Aikapoikia. Ensin
erikseen, sitten yhdessä pelimannien kanssa ja lopuksi
koko kansa lauloi ”Maamme laulu”

Sofie Teire Västmanlandin televisiosta filmasi ja
haastatteli tanhuasuisia Helge ja Aira Lillkullia

Heikki Kotka ja Samuli Halonen-Norlin esittivät
”Runo Suomelle”

Suomi 100 juhla aiheutti vipinää ympäri maapalloa. Tietenkin sitä juhlittiin eniten Suomessa, mutta Ruotsissa
asuvat suomalaiset juhlivat koko porukalla. Maailman johtavimmat hahmot kertoivat onnentoivotuksensa
tiedotusvälineiden kautta kaikkien kuultavaksi.

Mirja Kärävä taiteili Itsenäisyyspäivän leivokset,
joita me ihailimme ja nautimme juhlan lopuksi.
Mirja kertoi, että leivoksen sanoma on
”Oma maa mansikka, muu maa mustikka”
Mirjan kädet on reumatismi murrellut niin pahasti, että
leivosten tekemisestä tuli oikea uroteko meidän
juhlijien iloksi. Kiitos kaunis Mirjalle!
Kattaukessa oli muutenkin sinivalkoista ja me
tunsimme itsemme tosi voimakkaasti Suomalaisiksi.

Suomen värit

Katajaisten jäsenten Joulujuhla
Joulujuhla
Kuvakertomus löytyy Kataisten kotisivun
kuvakansiosta.

Suomi 100
Suomi 100
Kuvakertomus löytyy Kataisten kotisivun
kuvakansiosta.

Joulupolku

Joulupolku
on se jokavuotinen lasten Joulujuhla Suomituvalla. Tällä kertaa mukana oli paljon uusia Pirpanoita. Päivi
Hällström on laulattanut ja leikittänyt Pirpanoita koko syksyn ajan ja mielenkiinto tätä lapsiryhmää kohtaan
näyttää lisääntyvän kerta kerralta. Nytkin lapsia oli parikymmentä, plus heidän vanhemmat ja monet
isovanhemmatkin. Joulupolku pimeässä oli jännää valojen ja satuolentojen parissa. Joulupukki laahusti suuren
säkkinsä kanssa ja kaikki kiltit lapset saivat lahjan pukilta. Joululauluja laulettiin, puuroa syötiin ja leikittiin.

Västeråsin kunta suunnittelee tulevaa
Kunta on tutkinut ja arvostellut jokaisen puun ja pensaan Suomituvan takaa ja edestä. Koko mäkialue ja myös
tien takana oleva tammimetsä ovat suojelualueita, joita säilytetään koskemattomina.
Veneiden talvipaikan takana oleva metsä merkitään luonnonpuistoksi. Tämän jälkeen melkein koko 5km rata
kulkee luonnonpuistoissa.
Vesipuistoa suunnitellaan lentokentän itäpään ja hevosaidan väliin.
Vesipuistoon johdatetaan luonnon puro ja siitä muodostetaan pieniä lampia ja ojia. Polkuja ja siltoja rakennetaan
ja polkujen varsille levähdyspaikkoja. Uusia pensaita ja istutuksia lisätään entisten lisäksi. Alueella oleva pieni
metsä jää paikalleen.

Ilmakuva.
Suomitupa oikealla reinalla ruskean läikän (kesän boule kenttä) takana.

Johannisbergin lentokenttä lopetetaan tulevaisuudessa ja vuodeksi 2026 suunnitellaan uutta käyttöä alueelle.
Parhaillaan suunnitellaan Hacksta – Sjöhagen alueen tieverkostoa ja rautateitä.
Kaikki nämä tiedot ja tuhat muuta löytyvät Västeråsin kunnan kotisivulta. Minä kopioin tiedot ja kuvat sieltä
yleisön käytössä olevilta sivuilta.

Katajaisten viikko ohjelma ja vetäjät
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 (Petanki), talvella sisällä ja kesällä ulkona, Toivo Hoffrén
Kl 11:30 Ruoanlaitto ja ruokailu Liisa Väliviita
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 021-12 22 08
Lauantai
Kl 14:00-18:00 Tilaussaunat Puh 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
Tässä on kiinteä ohjelma, mutta lisäksi tulevat johtokunnan kokoukset, jaostojen kokoukset, åitienpäivät,
Suomipäivät, musiikkipäivät, karaokekarsinnat ja kilpailut ja melkein joka viikkoiset tanssit.
Väliin vielä sopii kulttuuriristeily Helsinkiin, Lahdenmatka ystävyyskaupunkiin, Västerås summer meet,
liikuntapäivät ja paljon muuta.
Muista tarkistaa tapahtumat ja ajat kotisivulta ja ilmoitustaululta sekä somesta (Facebook).
VLT lehden takakannessa on kyseisen päivän ohjelmat.
Aktiivit löytävät aina omansa.

Näppärät
Näppärien kuukausittaiset juhlat alkavat
monen osalta jo aamu varhaisella.
Tammikuiseen tapahtumaan kiirehdin
Sofian kanssa jo kymmeneksi, että
avittaisimme pöytien siirrossa ja
kattauksessa. Mutta melkein kaikki oli
jo valmista. Vanhana riittää vähempi uni
ja kun illalla nukahtaa ajoissa?
50 henkinen tapahtuma vaatii ohjelmaa.
Reijo ja Samuli soitti ja me joukolla
lauloimme monet tutut laulut. Usko
kertoi Sallasta ja sen läheisyydestä
tarkoin vartioituun naapurin rajaan.
Marja Liisa luki oman kertomuksensa.
Mieskuoro lauloi Paavo Tikkasen
muistolle.
Lihapata tarjoiltiin luukulta ja kahvit
pöytiin. Kylläisinä arvat auki ja voittoja
jaettiin monien vieraiden iloksi.

Helmikuun lopulla uusiksi!
Usko Paldanius kertoo Sallasta

Marja Liisa Asplund lukee

Matkakertomus
Katajaisten jäsenet ovat matkoilla tuon tuostakin ja toisilla on parempi matkakohde kuin itsellä.
Tämä juttu esittelee Sofia ja Toivo Hoffrénin matkan helmikuun alussa Viiking spa hotelliin Pärnussa.
Tilasimme matkan ReiMar matkatoimiston kautta. 9päivän matka maksoi 3700kr. Hintaan sisältyy
edestakainen laivamatka Tukholma-Tallinna, Tallink
Siljan laivalla. Laivalla menomatkalla buffé aamiainen
ja paluumatkalla buffé illallinen. Kuljetukset TallinnaPärnu edestakaisin. Matkanjohtaja mukana koko ajan.
Saavuimme hotelliin sunnuntaina puolenpäivän
aikaan. Aluksi majoittautuminen, lounas ja sitten
lääkärin tarkastus. Lääkärin kanssa sovitaan kolme
hoitoa joka päivälle. Vesimaailma Saaga kuuluu
hintaan, siellä on 7 saunaa, lukemattomia poreita ja
suuri vesistö uintiin. Aamiainen, lounas ja päivällinen
joka päivä noutopöydästä.

Kuva: Uusittu Viiking hotelli talvisessa Pärnussa

Tässä minun torstain touhut. Kaikki päivät erilaisia.
Klo 8.30 Aamiainen noutopöydistä.
Klo 9.30 Jumppasalissa 30min yksin
Klo 11.00 Vesijumppa 30min. Ohjaaja + 12 henkeä.
Klo 12.10 Hierojalla 20min. Vuoropäivin selkä ja jalat.
Klo 13.00 Yrttiporekylpy 20min. Kuuma eugalyptus.
Klo 13.30 Lounas noutopöydistä.
Klo 15 Kaupunkikävelyä sivukaduilla, kauppahallissa,
kartanpiirtoa ja munkkikahvilla Söörikubaarissa.
Klo 16.30 Saaga vesimaa. Uintia ja saunomista 1 tunti.
Klo 18 Illallinen noutopöydistä.
Klo 19 Karaokeilta pubissa. (Su, ma, ke myös iltauinti) Kuva:Bingoilta menossa. Sofia, Onerva ja voittopullot
Mielipiteitä
Pirjo, matkanjohtaja Nynäshamista oli tyytyväisin.
Lars-Åke ja Ann Hölöstä tulivat toimeen ruotsillakin.
Jussi Kangasniemeltä lauloi karaokea kansan iloksi.
Tytöt Hallstahammarista ilotsivat kaikista saunoista.
Matti ja Onerva Hoforsista nauttivat kaikista hoidoista.
Varkautelaiset suunnittelivat jo seuraavaa matkaa.
Seija Solnasta iloitsi yhdessäolosta ja hieromisesta.
Tapasin spa-elämästä nauttivia myös Sotkamosta,
Porista, Södertäljestä, Jyväskylästä, Örebrosta ja
Sallasta. Muutamat olivat kokeilleet toisiakin spa
hoitoloita, mutta yhteinen mielipide oli, että Viikingspa on paras nyt, kun siellä on uusi vesimaailma.

Kuva: Kirjuri kaljoilla

Suomi 100

oli ja meni, mutta saa sitä vieläkin muistella ja tutkia Suomen historiaa.
Söitkö Runebergin torttuja? Entä Laskiaispullia? Huomasitko Ystävänpäivän? Sibeliuksellakin
on oma päivä. Presidentti kasvattaa vauvaansa ja on suosituin suomalainen.
1. Helsinki
2. Espoo
3. Tampere
4. Vantaa
5. Oulu
6. Turku
7. Jyväskylä
8. Lahti
9. Kuopio
10. Pori

642045
277375
230537
221821
201124
188584
139260
119395
117842
84779

11. Kouvola
84548
12. Joensuu
75652
13. Lappeenranta 72685
14. Hämeenlinna 67601
15. Vaasa
66876
16. Seinäjoki
62457
17. Rovaniemi 62037
18. Mikkeli
54390
19. Kotka
53730
20. Salo
53188

Uusittu muisti
Suomen presidentit →
← Suomen kaupungit
vuonna 2016
suuruusjärjestyksessä.
Siinä ne Suomenkin
kaupungit ovat kasvaneet
meidän täällä ollessa.
Sen verran sikiävää kansaa
jäi vielä sinnekin.

Suomi noin sata vuotta?
1917 Suomea hallitsi Senaatti 1809-1918. Siis myös itsenäisyyden alun aikana.
1918 lokakuussa Suomelle valittiinkin saksalainen kuningas Friedrich Karl.

Suomen Presidentit
1919-25 K J Stålberg
1925-31 L K Relander
1931-37 P E Svinhufvud
1937-40 K Kallio
1940-44 R Ryti
1944-46 C G Mannerheim
1946-56 J K Paasikivi
1956-82 U K Kekkonen
1982-94 M Koivisto
1994-00 M Ahtisaari
2000-12 T Halonen
2012-> Sauli Niinistö

Katajainen kansa esittelyssä
Terttu ja Usko Paldanius olivat haastatteluni kohteena
keskitalven vähälumisessa Suomituvan rannassa.
Terttu syntyi 1942 Olhavassa, Iin kunnassa, parin kilometrin
päässä Pohjanlahden rannasta. Perheeseen syntyi kymmenen
lasta, joista Terttu oli toiseksi vanhin. Pientila antoi maidon ja
leivän. Isä kävi VR:n töissä ja siellä Terttukin hankki
ensimäiset markkansa.
Kansakoulun jälkeen oli vuorossa kaksi vuotinen
ammattikoulu ompelualalle. Kesätöitä Terttu teki Kuivaniemen
leirialueella, josta hän yksin vastasi. Aamulla leipoa, sitten
huoltaa leirialue ja leiriläiset. Iltasilla kotiin äitiä auttamaan ja
sisarkatrasta hoitamaan. Yksi vuosi kului sedän lapsivahtina ja
puhelinpäivystäjänä. Tertun työura jatkui Oulussa Marin
baarissa ja hotelli Hansassa tarjoilijana.
Vuonna 1964 muutto Ruotsiin Enköpinkiin ja kuukautta
myöhemmin Västeråsiin, jossa syntyi kaksi poikaa -65 ja -66.
Terttu työskenteli tekstiilialalla, Asealla ja siivousalalla.

Usko ja Terttu Paldanius vuonna 2018
ja
silloin
ennen

Usko syntyi Sallan Kursu kylässä 1944. Seitsemän lapsisen
perheen isä kävi erilaisissa töissä lähitienoolla, mutta
peruselatuksen perheelle antoi oma pientila.
Vuonna 2005
muuttivat kaikki
kolme Västeråsiin ja
ovat sen jälkeen olleet
Katajaisten ahkeria
jäseniä.
Tänään Jaana ja
Terttu ovat
johtokunnassa ja
Usko Näppärissä.
Kirjakerho on aika
suosittu tapahtuma
Suomituvalla. Siellä
luetaan porukalla
hauskoja suomalaisia
kirjoja seurustelun
merkeissä.
Ahkerimmat tekevät
käsitöitä keskenään
samanaikaisesti.

Nähdään!
Kuva: Paldaniuksen uusi perhe Ramnäsin kodissa. Usko, Terttu ja Jaana
Kansakoulun jälkeen Usko kävi kansanopiston ja sitten hän opiskeli Savonlinnan ammattikoulussa kolmivuotisen seppä/hitsaaja koulutuksen. Suomessa Usko ehti työskennellä sahalla, metsänkylvössä, traktorin
apumiehenä tukkien ja pöllien ajossa sekä kaikenlaisissa pätkätöissä, ennen Ruotsin Surahammariin muuttoa
1966, jossa syntyi kolme poikaa. Surabrukin jälkeen hän oli töissä Motalassa ruostumattoman pellin hitsarina ja
Linköpingin Asealla, jonka kautta myös atomilaitoksissa, ennen vakiintumista Asealle Västeråsiin.
Tertun ja Uskon uusi elämä alkoi 1988, kun heidät vihittiin yhteen (Onnea 30v!) ja seuraavana vuonna syntyi
Jaana tyttö. Silloin he asuivat Mungassa. Sitten viisi vuotta Ramnäsissä, mutta vuodet 1995-2005 perhe asui
Haaparannalla, jossa Jaana kävi peruskoulun ja oppi suomen kielen .
Katajaisille Paldaniukset tulivat heti Västeråsiin muutettuaan. Terttu alkoi käyttää taitojaan keittiössä ja Usko
touhusi saunamajurina. Usko istui usein tuppiporukassa sekä harjoitteli saappaanheittoa, joka on hänen harrastus
vieläkin, vaikka kuoro ja karaoke ovat ne joka viikkoiset. Tertun mieleisin harrastus on käsityöt ja hänen
nukkekokoelmansa on monen ihailun aiheena. Myös muunlaiset näpertelyt kiinnostavat ja niinpä Terttu perusti
Käsityö ja kirjajaoston Katajaisille nyt talven aikana. Kokoontuminen parillisilla viikoilla sunnuntaisin.

