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Tietoa

Keväästä kesään

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

021-122208
070-6305185

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

Kevätauringon polttama rusketus naamalla siirrymme
kesän viettoon. Kukkapenkit alkavat pölyämään ja kasvit
puskevat multakokkareita sivuun päivänvaloa saadakseen.
Vintit ja varastot tyhjenevät aurinkotuoleista, pöydistä ja
varjoista. Grillit kuumenevat ja makkarat palaa. Oi tätä
ihanaa vuodenaikaa.
Mämmit ja kananmunat pääsiäisenä, Simat ja tippaleivät
vappuna, makkarat ja oluet juhannuksena ja loppuvuodesta
kinkku ja sinappi, mutta entä syksyllä. Muikku ja
perunamuusi tai lanttukukko ja ohrapuuro?
Luennot ovat vakiintuneet eläkeläisten kuukausijuhliin.
Talven aikana Paavo Vallius kertoi Oulusta, Usko
Paldanius Sallasta, Teuvo Nevala Kuusamosta ja Paavo
Jokinen Pohjanmaasta. Lääketiede, sielunhoito ja lakikirja
ovat suosittuja aiheita ja niitä tullaankin järjestämään.
Ensimmäisen talven ylittäneet english, kirjakerho ja
käsityöt houkuttelevat toistakymmentä osallistujaa joka
kerta. Lisää mahtuu joukkoon syksyllä alkavaan jatkoon.

073-0302712
Bussilastillinen katajaisia kävi tapaamassa lahtelaisia
ystävyyskaupungissa. Ohjelmaa riitti koko matkan ajan.

Katajaisten jaostot, niiden toiminnat ja aikataulut
löydät kotisivulta.
Kesäksi moni ryhmä keskeyttää järjestetyn toiminnan,
Katajaisten allakka, tapahtumat ja muu toiminta
mutta Suomituvan ranta on silloin kauneimmillaan ja
Suomituvalla löytyy ilmoitustaululta ja kotisivulta. toiminta rentoa. Tervetuloa
Seuraa myös VLT lehden viimeistä sivua.
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 neuvovat 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.

PyeongChang 2018 sai meidätkin television ääreen kannustamaan ja välistä neuvomaan miten olisi tehtävä.
1
2
3

14 14 11 39 Norja teki kaikkien aikojen Olympiaennätyksen yksissä talvikioissa.
Norja
14 10 7 31 Yhdistetty, mäkihyppy ja kelkallalaskettelu tuo Saksalle mitalleja.
Saksa
Kanada 11 8 10 29 Nuorisolajit, jäätanssi ja jääkiekko ovat vaahterakansan suosikit.

4.s USA sai 23 ja 5.s Hollanti 20 mitallia, muut maat jakoivat loppuja. 30 maata sai vähintään yhden mitallin.
Suomalaiset rohmusivat kuusi mitallia ja olivat no 18. (Maapallolla on 199 valtiota. [joissakin osavaltioita])

Näppärät
Vuoden ympäri, ainakin melkein, tapaavat Näppärät
toisensa suuren kuukausittaisen juhlan merkeissä.
Karaoketanssit ovat myös avoimet kaikille, mutta
useimmat ryhmät pitävät lukua läsnäolijoista.
Näppärien helmikuun juhlassa luennoi Teuvo Nevala
vuonna 1868 perustetusta 15 000 asukkaan Kuusamosta.
Lisää luin Koillissanomista. Kirkko köyhtyy, homot
lisääntyy ja koulumatkat pitenevät. Puunjalostaja Pölkky
Oy on vuoden kouluttaja. Luonto, kalastus, mökit ja
lumiset rinteet houkuttelevat turistit erämaahan.
Muikkukortti löytyy kuusamolaisen lompsasta (vastaa
Västeråsin ICA korttia). Kaivostoiminta askarruttaa
kansaa myös Kuusamossa.

Viimeinen harmaa kuva Suomituvasta ennen
vihreiden lehtien puhkeamista. Kuva otettu 17/4.
Samana päivänä lähti jäät Mälarista.

Maaliskuun Näppärien juhlissa laulettiin monet vanhan hyvänajan laulut yhdessä. Kimarit esittivät
neljä laulua meidän korviemme iloksi. Ananaskasleri pohjalle ja mämmiä päälle sai mieliimme
Pääsiäistunnelmaa.
Lähes 60 eläkeläistä saapui paikalle tähän yhteiseen päivänviettoon. Reijo ja Samuli toimivat orkesterina
yhteislaulujen aikana, mutta Kimareilla oli omat soittopelit heidän esiintyessä.
Sivakat tanssivat monenlaiset tanssit Pentin johdolla. He olivat harjoitelleet nämä tanssit kulttuurimatkaa
varten. Teatteriryhmän esitys häätilaisuudesta dementti papin johdolla meni päin mäntyä ja sekös meitä nauratti
Seppo Vanhalan muistoksi lauloimme seisaaltaan ”Ystävän laulu”.
Kasleri, mämmi ja kahvi täyttivät vatsamme. Arpajaisissa onni suosi arvanostajia.

Huhtikuun viimeisen perjantain Näppärien
juhlat olivat myös kevätkauden viimeiset.
Suomipäivät toukokuussa ja juhannusjuhlat
kesäkuussa lopettavat seuraavat kuukaudet ja
syyskuun lopulla alkaa Näppärien syyskausi.
Tälläkin kertaa lauloimme yhdessä ja erikseen.
Esko ja Marita Pakarinen esiintyivät kahdestaan
laulamalla ”Kuuntele Siion ja Jerusalem”.
Liisa Väliviita luki kertomuksen ”Hieno nainen”.
Paavo Jokinen kertoi Seinäjoen kuulumisia.
Seinäjoki nimetiin kaupungiksi 1960 ja
kuntayhdistymisten kautta se on nyt Suomen 16.s
suurin ja asukkaita 63 000. Kaupunki on kuuluisa
rautatieverkostosta. Siitä lähtee radat viiteen
suuntaan. Lentokentällä toimii sisämaan liikenne.
Ruudin valmistus oli aikoinaan suuri bisness.
Itikka teurastamo on nykyisin Atrian omistama
lihanjalostamo.
Kesäisin Seinäjoki järjestää Tangomarkkinat,
jolloin 140 000 tangon ystävää kokoontuu
Lakeuden ristin juurelle tanssimaan ja kuulemaan
Lopuksi kauhoimme lohisoppaa, joimme kahvia
ja iloitsimme arpavoitoista.

Urheilija sohvalla
Isot talvikisat Aasian puolella saivat kansan
töllöttimen ääreen ja huutamaan kurkku häheänä
hävyyttömyyksiä taikka itkemään ilosta.
Suomi otti joka värin mitalleja, mutta Norja on
talvilajien ykkönen. Sinne lännen naapuriin tuotiin
tuomisina 39 mitallia.
Kaikista suomalaisista ovat nousussa Iivo, Krista ja
Valtteri ja huipulla olleet, Kaisa, Kimi ja Tero.
Alla oleva tutkimus osoittaa, että suomalaiset ovat
tyytyväisiä. Uskallus olla ykkönen vaatii vahvaa
itsetuntoa ja sitten se onkin helppoa, kun väkisin
vääntäminen on historiaa.
Tiedoitusvälineet mutkistavat asiat hetkellisiksi. Ne
ovat tarkoitettu penkkiurheilijan avuksi, itkujen,
naurujen, kiroilujen ja rukoilujen sekamelskassa.

Suomen sankari

Suomipäivät
Katso Suomipäivien kuvat ja kertomukset Kuvakansiosta Katajaisten kotisivulta. Tapahtuma on vielä tuoreessa
muistissa, sillä 26-27/5 oli aivan kesän alussa.
Jokavuotiset Suomipäivät Västeråsissa Katajaisten Suomituvalla.
Lauantaina kl.10-14 monipuolista ohjelmaa ja ruokailua. kl.18-22 karaoketanssit
Sunnuntaina kl.13 pääjuhla. Puhe, musiikkia, laulua, lausuntaa ja ruokailua.
Katajaisten kotisivun kuvakansiosta löydät myös Äitienpäivän kuvakertomuksen. Sinne tulee aivan pian
Lahden matkan kauneimmat kuvat teksteineen.
Muistathan, että Katajaiset lehti on nettilehti ja sen voi kuka vaan lukea www.katajaiset.se sivulta.
Tosin järjestämme muutamia kopioita Suomituvan lehtitelineeseen.
Västerås Summer Meet 6-7/7
Silloin tapaamme Suomen suomalaisia ja viihdymme heidän seurassa. Varaa aikasi seurahengessä jo
29/5 kl.14 kokoonnumme jakamaan sopivat hommat kullekin.

Karaokekilpailu
Lauantaina 21/4 kasaantui lähes 60 karaokemielisiä Suomituvalle laulamaan, kuuntelemaan, tanssimaan ja
kannustamaan. Jukka Päivärinta toivotti kaikki tervetulleiksi ja ilmoitti osanottajia olevan 17. Tuomareina
toimivat Jukan rinnalla Pasi Suvanto Skinnskattebergistä ja Pentti Erkkilä Hallstahammarista.
12 lauloi sarjassa yli 65 vuotta ja 5 sarjassa 50-65. Parhaiksi valitut pääsivät jatkamaan kilpailua Himokseen
Suomessa 12-13/10. Tällä kertaa taso oli niin kova, että peräti 13 karaokelaulajaa suuntaa matkansa kohti syksyn
semifinaaleja. Onnea heille ja peukut pystyyn.
Kirsti Voutilainen suoritti illan ahkerimman työn tarjoilemalla meille läsnäoleville kuumaa kahvia, munkkeja,
pullia ja voileipiä. Kiitos!

Jukka Päivärinta veti kilpailun ammattimiehen
taidolla. Hän on musiikin monitoimimies
Västeråsista, joka on viihdyttänyt kansaa aina
Viron Pärnua myöten. Karaokepuolella hän johtaa
useasti ”Lauri Kuusisen kilpailuja”

Timo Mylläri odottaa esityskappaleensa sanoja näytölle ja
Eeva Nevala yhdistää oikeat langat laulajalle.
Myös kilpailun jälkeen riitti halukkaita karaokelaulajia,
jotka viihdyttivät tanssivaa yleisöä myöhään iltaan.
Muuna aikana Eeva käy keikoilla ja laulaa Jukan parina.

Kuvassa ovat kaikki voittajat, jotka selvittivät tiensä Himoksen välieriin.
Vasemmalta: Markku Björklind, Reijo Kinnunen, Hannele Lemström, Pertti Uksila, Margit Eronen, Pauliina
Mäkinen, Tero Uksila, Kari Oinas, Jussi Kyränmäki. Istumassa: Eija Kinnunen, Toivo Huhtinen, Pirjo Leskelä,
Raimo Smålander.

Katajaisten viikko ohjelma ja vetäjät
Maanantai
Kl 12:00 Tuppijaosto, Raimo Nyman
Kl 15:00 Englannin kielen kurssi (Syksyllä taas tavataan liukkain kielin), Pirkko Eskola ja Pirjo Granö
Kl 18:00 Paritanssikurssi, Soini Salmela/ Raija Pesonen
Tiistai
Kl 10:30 Boule, talvella sisällä ja kesällä ulkona (Katajaisilla on muutamia kuulia lainaksi), Toivo Hoffrén
Kl 11:30 Ruoanlaitto ja ruokailu (Aitoa kotiruokaa kaikkien makuun), Liisa Väliviita
Kl 17:30 Mieskuoro (Kaikki laulumieliset mukaan ryhmään), 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 (Kaikentasoiset kunnot paranevat ja vahvistuvat), Hannele Lemström ja Reijo Forsgård
Perjantai
Kl 12:00 Eläkeläispäivä (Näppäriä olemme kaikki), Teuvo Nevala (joka kuukauden viimeinen perjantai)
Kl 14:00 Teatteri ”Lahjattomat” (Myös lahjakkaat sopivat mukaan), 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 (Porukalla on mukavaa leikkiä), Päivi Hällström
Kl 13:00 Kirja- ja käsityökerho (Kumpikin kerho touhuaa rinnakkain), Terttu Paldanius (parillisilla viikoilla)
Kl 16:00 Tanhu, Allan Törmänen

Kesän tapahtumia
Karaokekilpailu 1/6 ”Sininen ja valkoinen”
Jokaisen sarjan voittajalle Jukka Kuoppamäki säveltää ja sanoittaa uudet biisit.
Juhannusjuhla 22/6 kl.17 Juhannusaaton ruokailu ja karaoketanssit.
Summer Meet 6-7/7 saapuu Västeråsiin yli 20 000 Dollarihymyä kansan ihailtavaksi.
Iltamat
28/7 Musiikki Pekka Takula ja Juha Syri. Pientä purtavaa tarjolla.
Karaokekilpailu 4/8 kl.18 Karaoke osakilpailu järj. Lauri Kuusinen.
Terveyspäivä
25/8 kl.10 Kuntovaunu mittaa kuntosi.
Konsertti
25/8 kl.13 Rafaelin enkelit konsertti Suomituvalla.
Iltamat
31/8 Finnish Old Boys Singers esiintyy ja laulaa ikivihreitä.
Musiikkipäivät 7-8/9 suuren suosion saanut musiikkiviikonloppu viihtyttää esiintyjiä ja yleisöä.
Perjantaina kl.18-22 karaoketanssit, musiikki Reijo ja Eila Kinnunen.
Lauantaina kl.13 karaokekonsertti ja sunnuntaina kl.14 pääjuhla.
Eläkeläispäivä 28/9 kuten tavallisesti, ohjelmaa, laulua, ruokaa, kahvia ja arpajaiset.

Äitienpäivä
Äitienpäivää juhlittiin myös
miesporukalla, sillä huipentuihan
tapahtuma Aikapoikien tarjoilemaan
kaakkukahviin.
Pastori Emma Sihvola avustajansa
Emma Mönkkösen kanssa kertoivat
Äitien tapahtumista aikojen kuluessa
ja tänään. Myös Mummojen tärkeyttä
korostettiin.
Pirpanat lauloivat ne herkimmät laulut
juhliville Äideille.
Koko kuvakertomus on ihailtavana
Katajaisten kotisivulla:
http://www.katajaiset.se/foto_album

Lahden matka
Lahti ja Västerås ovat sisarkaupunkeja. Västeråsissa Katajaiset edustaa ja ylläpitää tapaamisia. Viime
vuonna Lahtelaiset kävivät Västeråsissa ja tänä vuonna Västeråsilaiset tekivät vastavierailun Lahteen.
20/5 klo 13 istuivat kaikki 42 Västerårin kaupungin
edustajaa keltaisessa bussissa rautatieaseman takana.
Teuvo Nevala, joka toimi matkan johtajana, piti
nimenhuudon.
Pari tuntia myöhemmin kävelimme valokuvaajalle
hymyillen laivaan. Pimeässä hytissä viihtyvyys oli
alhaista ja porukka alkoikin kokoontua baarien ja
ravintoloiden läheisyyteen.
Maittavan illallisen jälkeen siirryimme
illanviettopaikkaan, josta varasimme ison nurkkauksen
omalle edustusjoukkueelle. Yhdessäoloa rattoisasti
rupatellen jatkui aina puoleen yöhön saakka.

Kuva: Helge Lillkull hoiteli meidän kuljetukset
Maanantaiaamuna heräsimme Helsingissä, missä meitä
olivat vastassa Lahden edustajat. He opastivat meidät
Suomen eduskuntatalolle.
Lahtelainen ammattipolitikko Mika Kari piti huolen,
että meitä informoitiin perusteellisesti kahden tunnin
ajan. Oppaat kierrättivät meitä salista saliin ja
kerroksesta kerrokseen tässä vanhassa, mutta
perusuusitussa rakennuksessa.
Lopuksi Suomi tarjosi lämmintä juomaa ja pullaa.

Kuva: Pellikat, Alarit, Kiiverit, Sofia ja Teuvo

Varsin mielenkiintoinen visiitti. Tosin kansanedustajat
työskentelevät kotikunnissaan maanantaisin ja tiistai –
perjantai eduskuntatalossa.

Lahdessa meillä oli ohjelmallinen iltapäivä, jossa
lahtelaiset lauloivat ja tanssivat meidän iloksi, jonka
jälkeen västeråsin ryhmä suoritti vastaavat esitykset.
Tiistai olikin touhua täynnä. Heti aamusta vierailu
kaupungintalolle, jossa varapuheenjohtaja Antti
Holopainen perehdytti meidät rakennukseen ja sen
käyttäjiin. Lahdesta tuli kaupunki 1905 (Nikolai II) ja
talo pystytettiin 1912 Järvisuomen portille.
Seuraavana tutustuminen Jalmari hoitolaan Niinan
opastuksella. Tämä on geriatrinen osaamiskeskus,
johon kuuluu 12 kuntaa.
Lehtiojan palvelutalossa Anne ja Maarit esittelivät
talon eri osastot ja osan asukkaistakin.

Kuva: Mari esittelee Eduskuntataloa (anno 1931)

Tiistai-iltaa vietimme yhdessä isäntiemme kanssa sotaveteraanien kesämökillä
Vesijärven ilta-aurinkoisella rannalla. Lauloimme karaokea, grillasimme
makkaraa, kehuimme toisiamme, joimme kahvia, pidimme puheita,
seurustelimme, lauloimme, nauroimme ja halasimme.
Raili Alari ja Eeva Mäkinen yhteistyön perustajat. He ovat vetäneet Västerås –
Lahti ystävyyttä yli 40 vuotta. Vuonna 1971 lahtelaiset aloittivat
pohjoismaisten ystävyyskaupunkien yhteistyön. Vuonna 1977 Västerås liittyi
mukaan. Joka maasta 40 edustajaa (viisi maata). Vetäjien vanhetessa on
yhteistoiminta kuihtunut ja nyt vetäytyvät Västerås ja Lahti pois viimeisinä.
Lahden eläkeläisjärjestöjen ja laitosten neuvottelukunta ajaa eläkeläisten asiaa.
Puheenjohtajana ja puuhamiehenä toimii evp eversti Mauri Satolehto. Mauri
ohjaili meitäkin visiitin aikana ja oli aina tavattavissa.
Kuva: Raili ja Eeva kiittää

Tulomatkalla laivalla ruokailimme, lauloimme, tanssimme ja nukuimme ennen,
kuin Teuvo ohjasi meidät bussiin ja Helge kaasutteli takaisin todellisuuteen.

Katajainen kansa esittelyssä
Liisa Väliviita oli haastatteluni kohteena keväisen auringon
sulatellessa viimeisiä jäämurikoita parkkipaikan reunalta.
Liisa taapersi ensiaskeleensa Uuraisissa, joka sijaitsee parikymmentä
kilometriä Jyväskylästä luoteeseen. Viisihenkiseen perheeseen
kuului myös vanhempi sisko ja nuorempi veli.
Perhe muutti Eteläpohjanmaalle Isojoelle. Muuto tapahtui Liisan
ollessa kuusi vuotias, mutta hän oli jo käynyt ensimmäisen
syyslukukauden koulua Uuraisilla.
Liisa Väliviita ehti työskennellä kansakoulun jälkeen vuoden
koulukeittiöllä ennen perheen perustamista. Hän meni naimisiin 17
vuotiaana ja kaksikymppisenä Liisalla oli jo kaksi lasta, -59 vuonna
syntynyt tyttö Hannele ja vuonna -62 syntynyt poika Hannes.
Perhe muutti Ruotsiin 1965 ja määränpää oli Västerås. Tuttavat
kertoivat korkeasta elintasosta ja niin muutto oli helppoa.
Vanhemmat alkoivat tuuritöihin Asealla ja niin saatiin lastenhoito
taatuksi. Hannele alkoi koulun, mutta Hannes tarvitsi vielä
huolenpitoa kotona, joten Liisa aloitti iltatyöt keskussairaalassa
siivoamalla steriilicentraalia seitsemän vuotta. Välillä kahden
vuoden opiskelutauko, jonka jälkeen työt jatkuivat vanhusten
pitkäaikais osastolla potilasemäntänä ja sairaalan sisäpostissa.
Lopuksi Liisa palasi takaisin siivoukseen ennen eläkkeelle
siirtymistä vuonna 2007.
Kauko, Liisan mies kuoli 1990. Toinen mies Åke kuoli 2017 ja 2018
vuoden alussa kuoli Hannes. Liisan tyttö Hannele asuu Fagerstassa
ja on siten jotakuinkin lähellä äitiään.

Liisa Väliviita vuonna 1964

Liisa Väliviita keväisen Suomituvan
aurinkopenkillä huuhtikuussa 2018
Samana päivänä lähtivät jäät Mälarista
pienen tuulenpuuskan saattamina.

Liisa teatterinäytelmässä Kirsti Voutilaisen kanssa

Katajaisilla Liisa Väliviita on ollut oikea ”Ahkera Liisa”. Kun lapset olivat jo aikuisia ja lentelivät ilman äidin
huolenpitoa, liittyi Liisa seuratoimintaan. Hän on ollut Näppärissä sen perustamisesta alkaen. Tänä vuonna
eläkeläisjaosto Näppärät täyttää 30 vuotta. Eläkeläisjaostossa Liisa on toiminut erilaisissa tehtävissä aina
puheenjohtajuudesta alkaen. Nykyisin Liisa on Näppärien varapuheenjohtaja.
Katajaisten teatteritoiminta sujuu hyvin Liisa Väliviitan johdolla. Ryhmä viihdyttää vieläkin katajaista kansaa
aina uusilla esityksillä. Aikaisemmin ryhmä esitti koko illan ohjelmia, mutta tänään joukko on vanhempaa ja
esitykset lyhyempiä. Kiitos näistä hauskoista esityksistä, jotka saavat suumme hymyyn ja nauruun.
Jos teatteri antaa henkistä hyvinvointia, niin keittiö antaa ruumiillista. Liisa Väliviita vastaa keittiön toiminnasta.
Hänellä on vakioporukka noin kahdeksan henkeä, jotka vuorottelevat keittiön töissä. Tiistaisin lounas, torstaisin
soppalounas ja Näppärien kuukausittaisessa juhlassa ruokailu. Liisa pitää huolen materiaalin hankinnasta ja jakaa
työvuorot kuukauden kerrallaan.

