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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 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
Perjantai – Lauantai
Varattuja saunavuoroja klo 14.00-18.00
Reportteri
Toivo Hoffrén
toivo@toivohoffren.com

073-0302712

Katajaisten jaostot, niiden toiminnat ja aikataulut
löydät kotisivulta.
Katajaisten allakka, tapahtumat ja muu toiminta
Suomituvalla löytyy ilmoitustaululta ja kotisivulta.
Seuraa myös VLT lehden viimeistä sivua.

Jo kevät oli tavallista lämpimämpi, mutta kesä on vetänyt
vertoja Kreikan helteelle. Juhannuksen alus oli normaalia,
mutta sen jälkeen matkat Välimerelle ovat unohtuneet.
Heinäkuulla Mälarin uimarannoilla mitattiin 27 astetta
vedessä ja 34 varjossa. Kansa pulikoi viilentävässä
vedessä nuorimmasta vanhimpaan. Niin myös Suomituvan
rannassa ja jäätelökauppa kävi.
Västerås Summer Meet kuuluu meidän vakiokalustoon ja
sitä alkaa jo kaipaamaan edellisen loputtua. Hyvää seuraa
ja hyvin käyttäytyviä vieraita. Niin ja ehtiihän siinä viikon
aikana rupatella seurakaverienkin kanssa asiat perinpohjin.
Kesän aikana tutkin turhaan päivälehden viimeistä sivua,
sillä valtaosa Katajaisten toiminnoista olivat tauolla.
Miksihän niin? Melkein kaikki olemme eläkkeellä ja
meidän käyntikohteet ovat eläkkeellä. Vierailla voi milloin
vaan ilman työläisten kesälomia.
Tämä syksy tuo taas tullessaan paljon lupauksia. Politiikan
alalla jopa enemmän, kuin uuden vuoden aatto. Luvataan
tonni sinne toinen tänne, mutta harvoin kehutaan, että
verona ne tonnit ensin otetaan kansalta.
Nyt alan terhakkana etsimään sopivaa toimintaa talveksi.
Tarjontaa löydät lehden loppupuolelta. Voimistelu, boule,
kielikurssi, keittotaito, tuppi, käsityö, kuoro, karaoke,
kirjakerho ja moni muu vai kaipaatko lisää.
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.

Katajaiset

Juhannus ol meillä herttainen...
Alkukesän helteet hellittivät otettaan vähän ennen
juhannusta ja kansan ei tarvinnut tuskailla kuumuuden
kanssa. Kuitenkin sää oli tarpeeksi kesäinen ulkonakin
liikkumiseen.
Katajaisten juhannusjuhlassa meitä oli 40 henkeä
ruokailun aikana ja karaoketansseissa muutama
vähemmän. Tähän harvalukuiseen joukkoon vaikutti
varmaankin osalta Torshällan juhlat, jotka houkuttelivat
paikalle lähes 500 henkeä.

Löydät perille autolla:GPS osoite Suomituvalle:
Johannisberg 13, 72591 Västerås
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.

Pastori Emma Sihvola
Joukkoomme on ilmestynyt aktiivinen suomalainen pappi.
Jo alkukesästä minulla oli ilo tutustua pastori Emma
Sihvolaan useampia kertoja.
Hänen toimipaikkansa on Sparven, mutta usein hän tekee
keikkoja suomalaisten luo ympäri Västmanlandia.
Emma tukijoukkojensa avulla järjestää kesäkahvila nimisen
tapaamisen joka maanantai alkukesän aikana. Siellä on
myös lounasruokailu maanantaisin.
Sunnuntaina 17/6 Pastori Sihvola piti jumalanpalveluksen
kesäisellä Suomituvalla. Meitä oli reilut 30 kuulijaa. Tapaus
huipentui kahvi, pulla ja kaakku kekkereihin.

Uudet kirjat
Alkukesästä ilmestyi kaksi uutta kirjaa ”meidän porukassa”.
Ensin julkaisi Jorma Keskitalo uuden tuotteensa
”Pohjaanpalanut tulevaisuus” ja pari viikkoa myöhemmin
esitteli Oili Tuomenoja oman tuoreen kirjansa ”Nimeni
onkin Oili”
Molemmat ovat julkaisseet kirjoja jo aikaisemminkin, mutta
nämä uutuudet ovat jo ammattilaisen käsialaa. Ne
tempaavat lukijan mukaansa kirjan loppuun asti.

Pohjaanpalanut tulevaisuus
Kevään Suomipäivillä Jorma Keskitalo esitteli ja möi
uutta kirjaansa ”Pohjaanpalanut tulevaisuus” Siinä
presidentti ehdokas seikkailee vaalikiertueella
avustajansa kanssa pitkin kylmää pohjolaa.
Kirjailijan katkeruus politiikkoja vastaan pursuaa
rivien välistä, mutta se tekee seikkailusta vieläkin
hupaisamman.
Tässä on samaa hurjaa mielikuvitusta kuin Arto
Paasilinnan kirjoissa. Naurun aihetta tulee vastaan sivu
sivulta aivan loppuun saakka.
Jorma Keskitalo on arvostellut paljon toisten tuotteita
ja varmaan oppinut toisten virheistä. Nyt hän ainakin
osaa kirjoittaa lukijoiden mieleen.

Pastori Emma Sihvola

Oili Tuomenoja

Nimeni onkin Oili
Sparvenin kesäkahvilassa Oili Tuomenoja esitteli
uuden kirjansa ”Nimeni Onkin Oili”. Kirja käsittelee
Oilin vaihderikasta elämää aina pikkutytöstä alkaen.
Uteliaana ihmisenä lukemista täytyy jatkaa
loppusivuille asti, vaikka aluksi tunteekin itsensä
ulkopuoliseksi. Samalla tavalla kävi Kalle Päätalon
kirjoja lukiessa, kunnes kaikki kirjat siirtyivät luettujen
joukkoon.
Rohkeasti Oili kertoo elämästään niin hyvät, kuin
huonotkin hetket. Luultavasti hänen ammattinsa
mediassa on muokannut meille yhden hyvän kirjailijan
suomalaisten joukossa Ruotsissa.

Västerås Summer Meet
Viikko 27 oli touhua täynnä Katajaisten
iskuryhmällä. Järjestimme jokavuotisen
suuren autotapahtuman Suomituvalla. Tämä
kuuluu osana Västerås Summer Meetiin.
Västeråsiin saapui yli 20 000 toinen toistaan
hienompaa autoa ja noin 100 000 autojen
ihailijaa. Meidän osuus on huolehtia Suomesta
tulleita, järjestämällä heille nukkumapaikat ja
ruuan.
Summer Meet kasvoi viimevuotisesta 20% ja
onkin nyt reilusti Ruotsin suurin autotapaaminen.
Kaupungin ja poliisin tehokas toiminta vähensi
ruuhkat ja roskaamiset.

Teemu Pyy ja hiottu Baby Lincoln
Aikaisemmin Teemu Pyy omisti myös ”Hakola”
auton, mutta möi sen viisi vuotta sitten. Myynti ei
vaikuttanut matkustajiin, sillä porukka on sama
vieläkin. Autossa on takaosassa seitsemän hengen
makuupaikat väsyneille.
Teemu on kokenut linja-auto kuski, sillä hän
ajelee turistibussia pitkin Eurooppaa. Vapaa-ajat
kuluvat joko verstaalla tai kunnostamassa hänen
omistamia vuokra-asuntoja.

Sami Komulainen ja Pauliina Heino
Katajaisilla oli henkilökuntaa paikan päällä läpi
vuorokauden. Sirkka ja Aarre Harmaala
touhusivat Suomituvalla, kun toiset nukkuivat.
Tänä vuonna myös Teuvo ja Tauno hiippailivat
paikalla yli yön sekä suuren osan päivistäkin.
Aila Rinne ja Riitta Vallius hoitivat konttorin.
Valoisan ajan henkilökunta vaihteli päivästä
toiseen ja heitä oli parikymmentä. Ahkerimmat
touhusivat keittiössä.
Pihamaala oli lähes 40 telttaa, 2 linjuria, 2
asuntovaunua, 4 lava-autoa ja yli 30 autoa.
Tehtävät ehdittin suorittaa ja seurusteluun jäi
kosolti aikaa, varsinkin ulkohommissa.

Suomituvan puomi ja vartiapaikka. Taustalla täyttä.
Hakolan linjuri on monivuotinen vieras ja sen porukalla
autokiinnostus monesti unohtuu. Löysin porukasta kuitenkin
aidon automiehen, joka toimi kuskina vierailun aikana
Teemu Pyy asu Kajaanissa, jossa hänellä on suuri autohalli.
Teemulla on 10 erilaista ja erikokoista autoa tallissa.
Kuvassa Pyyn Summer Meet auto, Linkoln Sport Sedan
”Baby Linkoln”.
Kauempaa auto näyttää romulta, mutta kun sitä alkaa tutkia
niin huomaakin, että ruosteet ja muutkin viat ovat vain
kauneuspilkkuja, joita Teemu hoitaa huolella.

Suomituvan ranta ja nurmet täyttyivät erilaista teltoista.
Sami Komulainen on vieraillut samoilla vehkeillä (iso 9:n
hengen asunto-auto ja avoauto) jo 12 kertaa Västeråsin
keskikesän autotapahtumassa. Hän asettuu aina samalle
paikalle jo hyvissä ajoin viikon alussa ja viipyy siinä koko
viikon.
Koko porukka: Sami ja vaimo Iia, tytöt Anni ja Helmi sekä
heidän kaveri Pinja, Pauliina Heino ja Outi Nälli. Pauliina ja
Outi nukkuivat omissa teltoissa asunto-auton vieressä.
Tämä ryhmä tulee Tampereen Teiskosta.
Samin isä asuu Mälarstrandilla ja useiden vierailuiden
aikana on Västerås tullut tutksi.

Siisti Suomiranta sunnuntaiaamuna vieraiden lähdettyä

Västerås Summer Meet on nyt reilusti Ruotsin
suurin autotapahtuma. Kävijämäärä lisääntyi
viimevuotisesta 20% ja myyjiä oli 100 enempi
(yhteensä 400). Myytävää oli mahdottomat
määrät pitkin ja poikin lentokenttää. Oli rengasta,
kapselia, valurautaa, pakoputkea, t-paitaa,
lippalakkia, juomaa, ruokaa, hienoja autoja,
huonoja autoja, autonosia ja tuhat muuta
tarpeellista tavaraa.
20 paria seisoivat papin edessä vihillä.
Burn out oli ylikansoitettu. Kuminpolttajia
katsomaan kerääntyi niin paljon kansaa, että
monet näkivät vain savupilven.
Poliisi oli tyytyväinen autokansan hyvään ja
siistimpään käyttäytymiseen.
Västerås oli tyytyväinen mahtavaan PR rään koko
kaupungin eduksi.

Vesa Pellikka ja Lauri Sivula työntouhussa puomivahtina

Vapaita nukkumapaikkoja löytyi

Suomesta autot Suomituvalle

Lehden toimitus järjesti hitauskilpailun

Uusista osista tehty uusi auto vanhaan malliin
Harvinainen
auto.
Näitä on vain
33 kpl, joista
31 USAssa.
RR uhkasi
oikeudella,
koska auto oli
liikaa heidän
auton näköinen.
Yhteensä
ehdittiin
valmistaa 100
kpl ja asiakkaat
olivat rikkaita
ja ruhtinaita.

Chevrolet Monte Carlo Custom Cloud 1976

Toisen polven suomalaiset viihdyttivät ensimmäisen
polven suomalaisia helteisen heinäkuun viimeisenä
lauantaina Katajaisten Iltamilla Suomituvalla.

Iltamat

Iltamien orkesteri: Pekka Takula ja Juha Syri

Hofors-Sandviken-Gävle tien varrelta saapui kansaa
viihdyttämään kaksi sähkömiestä Ovako-Sandviken
tehtailta. Pekka Takula veteli haitaria ja Juha Syri näpli
kitaraa. Pojat lauloivat aluksi meille uutuksia, mutta
ruokatunnin jälkeen alkoi kuulua sitä vanhaa tuttua
tanssimusiikkia. Pekka ja Juha ovat toisen polven
suomalaisia ja soitto on heidän suuri harrastus. He
soittavat kolmessa eri ryhmässä.
Paikalla oli lähes 40 innokasta tanssijaa läheltä ja
kaukaa. Kunnon kohottamiseksi luukulta sai ruokaa,
kahvia ja juomaa.

Kesä 2018
Tiedoitusvälineet toitottivat kesän ihmeistä, joten
laitetaan muistiin näitä toisen käden tietoja.
Lämpötila vaihteli vähän alle ja vähän yli 30 astetta.
Jonain päivänä mittari näytti 34 ja parhaina öinä 20
astetta celciusta. Mälarijärven uintiveden lämpö nousi
27 asteeseen ja sekös oli lystiä pulikointi haluisille.
Jäätelökauppa kävi koko Euroopassa ja juomatkin
virtasivat samaa tietä läpi ihmisten.
Minä ja Sofia muutimme olotilan Kreikan lomaksi.
Päivät vietimme auringosta nauttien takapihalla ja
ruokailemassa kävimme eri ravintoloissa. Tosin
käytimme koko taloa hyväksemme. Kreikassa saa
usein elää pienessä hotellihuoneessa.
Lätäköt alkavat kuivua ja se lisää metsän eläinten
janoa. Meillä kauris haukkuu ja linnut tekevät pesiä.
Kyyhkyspari jo ainakin kolmatta kertaa meidän
tuijassa. Mustarastaat ja räksät kyttäävät turhaan
matoja ja heikot poikaset joutuvat harakan nokkaan.
Onneksi hanasta tulee vettä ja uunissa on grilli, sekä
olutta ja makkaraa jääkaapissa. Kyllä se tästä vielä Meidän koko yhdeksän henkinen perhe oli juhlimassa
syksy tulee sekä pakkastalvi.
meitä vanhuksia 75+75= 150 vuotta yhteensä
Sisätiloissakin lämpö hiveli ihoa Kasken poltto kuului vielä vajaat 100 vuotta sitten
niin, että käytin vain vaimon normaaliin elämän menoon. Tänään metsän poltto on
yöpaitaa ja hyvin tarkeni (kuva).
suuri huolenaihe. Nykyisin luultavasti suurin osa
paloista alkaa ilman ihmisen apua. Usein menee sormi
Lehdistä luin:
suuhun sammuttajalta, kun taistelutaito on monen
Lämpötiloja on laitettu muistiin sukupolven takana.
260 vuotta ja vuoden 2018 Ruotsissa oli yli 60 metsäpaloa. Sitten tuli Saksasta
heinäkuu nousee ykköseksi.
sammuttajat ja luku laski alle 40. Puolasta saapuo 43
Suomessa on tehokkaampi palon autolastia ja palomäärä oli enää 23. Näin tulivat
torjunta organisaatio. Siellä on palokadut ja vastapalot tutuiksi.
23400 koulutettua palomiestä ja koko kansa apuna.
Vastaava luku Ruotsissa on 14700 ja vastuu kuuluu Maataviljelevät kertovat huolensa EU:lle ja lehdistölle
toisille. Kesken palontorjunnan valitti ammattiliitto joka kesä. Tällä kertaa ainakin sadonkorjuu onnistuu,
huonoja palkkoja ja politiikot pitivät palo-auton kun kentät ovat keltaisia jo heinäkuulla. Miten isoja lie
vieressä vaalipuheita.
jyvät?
Katajaisten jalkapallokenttien heinät menivät kesällä
Apua tuli: Palomiehiä, Puola, Saksa, Ranska ja Suomi. nälkäisiin turpiin. Kunta antoi luvan leikata heinät
Lentokoneita, Italia, Ranska, Portugali ja Turkki.
joutomailta, mutta useat niistä ovat liian pieniä
Helikoptereita ainakin Norjasta.
nykyajan suurille sadon korjuukoneille.
Keski ja etelä Euroopassa metsäpaloja oli normaalia
vähemmän, Pohjolassa ja Baltiassa enemmän.
Kaiken varalta tilasin kuitenkin Kreikan matkan.

Katajaisten viikko ohjelma ja vetäjät
Maanantai
Kl 12:00 Tuppijaosto, kahdesti viikossa ja ahkerimmat välipäivinäkin, Raimo Nyman
Kl 15:00 Englannin kielen kurssi, jos tarvista niin jaetaan kahtia, Pirkko Eskola ja Pirjo Granö
Kl 18:00 Paritanssikurssi, Soini Salmela/ Raija Pesonen
Tiistai
Kl 10:30 Boule (Petanki), talvella sisällä ja kesällä ulkona ilman taukoja, Toivo Hoffrén
Kl 11:30 Ruoanlaitto ja ruokailu, vaihtelevaa ruokaa isolla porukalla, Liisa Väliviita
Kl 17:30 Mieskuoro osaavan naisen johdolla. Etsintäkuulutus uusista laulajista, Helge Lillkull puh. 0702120051
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. Sama kuin maanantaisin, mutta vieläkin jännittävämpi, Raimo Nyman
Kl 14:30 Senioritanssi, entiset ja uudet tanssijat joukolla mukaan, Pentti Nimell
Kl 18:00 Voimistelu kaikenikäisille nivelille sopivaa, Hannele Lemström ja Reijo Forsgård
Perjantai
Kl 12:00 Eläkeläispäivä, Näppärien juhla, Teuvo Nevala (joka kuukauden viimeinen perjantai)
Kl 14:00 Teatteri ”Lahjattomat”. Liity joukkoon naurattamaan yleisöä, Liisa Väliviita
Kl 14:00-18:00 Tilaussaunat, uusi sauna uudet löylyt, Puh 021-12 22 08
Lauantai
Kl 14:00-18:00 Tilaussaunat, varaa ajoissa suomalainen nautinto, Puh 021-12 22 08
Sunnuntai
Kl 11:00 Lasten laulu- ja leikkiryhmä, Päivi Hällström
Kl 13:00 Kirja- ja käsityökerho, totisinta totta ja väliin satua, Terttu Paldanius (parillisilla viikoilla)
Kl 16:00 Tanhu, Allan Törmänen
Mitä mieltä olet tästä ohjelmien paljoudesta? Voiko niistä osan yhdistää? Mikä on suosituin?
Tarvitaanko uusia ryhmiä? IT-neuvoa, tietokoneet, puhelimet? Vanhana eläminen ja sen sairaudet?
Matkailuryhmä, Lenkkiryhmä, Kunnan tiedot, Jutteluryhmä, Tiedonvaihto, Seurusteluryhmä?

Syksyn allakka
Karaoketanssit
Musiikkipäivät

1/9 Perjantaina kl.18-22 karaoketanssit, musiikki Reijo ja Eila Kinnunen.
15-16/9 suuren suosion saanut musiikkiviikonloppu viihdyttää esiintyjiä ja yleisöä.
Lauantaina kl.13 karaokekonsertti ja sunnuntaina kl.14 pääjuhla.
Tanssit
22/9 Lauantaina kl.18 Tanssit.
Eläkeläispäivä 28/9 Perjantaina, ohjelmaa, laulua, ruokaa, kahvia ja arpajaiset.
Karaoketanssit 6/10 Lauantaina kl.18-22 karaoketanssit, musiikki Reijo ja Eila Kinnunen.
Konsertti
7/10 Sunnuntaina kl.14 ”Leidit syystunnelmissa”
Tanssit
20/10 Lauantaina kl.18–22 tanssit. Musiikki Pentti Erkkilä.
Eläkeläispäivä 26/10 Perjantaina, ohjelmaa, laulua, ruokaa, kahvia ja arpajaiset.
Karaoketanssit 2/11 Perjantaina kl.18-22 karaoketanssit, musiikki Reijo ja Eila Kinnunen.
Tanssit
17/11 Lauantaina kl.14–18 iltapäivätanssit. Musiikki Aila Mattila.
Eläkeläispäivä 30/11 Perjantaina, ohjelmaa, laulua, ruokaa, kahvia ja arpajaiset.
Joulumyyjäiset 1/12 Lauantaina kl.10-14 Joulumyyjäiset.
Karaoketanssit 1/12 Lauantaina kl.18-22 karaoketanssit, musiikki Reijo ja Eila Kinnunen.
Itsenäisyyspäivä 6/12 Torstaina kl.12 Itsenäisyyspäivän juhla. Ohjelmaa ja yhteinen lounas.
Joulupolku
9/12 Sunnuntaina kl.15 Joulupolku. Ulkona joulupolku, sisällä lauletaan joululauluja ja
leikitään. Joulupuuroa ja kinkkuvoileipä lapsille.
Joulujuhla
15/12 Lauantaina kl.17 Jäsenten joulujuhla.
Karaoketanssit 29/12 Lauantaina kl.18-22 karaoketanssit, musiikki Reijo ja Eila Kinnunen.
Kaikki tapahtumat Katajaisten Suomituvalla luonnonkauniilla Mälarin rannalla!

Maailman tyytyväisin
Joka vuotinen maailmanlaajuinen kysely kansalaisten
tyytyväisyydestä nostatti suomalaiset ykköseksi.
Toiseksi tuli Norja, ennen Tanskaa ja Islantia, Ruotsin
jäädessä yhdeksänneksi.
Burundissa asuvat kaikkein kiukkuisimmat.

Politiikko
Politiikko on ainut ammattikunta, johon vieläkin
kelpuutetaan ilman mitään koulutusta. Vähenisikö
turha määkinen, jos vaatimuksena olisi 300 korkeakoulupistettä ja harjoitukset päälle. Silloin useampi
käynnistäisi aivonsa ennen kuin avaisi suunsa.

Katajainen kansa esittelyssä
Sirkka Harmaala syntyi Polvijärvellä vuonna 1948. Isä oli töissä
Paakkilan asbestikaivoksella ja perhe muutti Kuopioon Sirkan
ollessa 6 vuotta. Perheessä oli seitsemän lasta, joista, Sirkka oli
keskimäinen. Kansakoulun jälkeen alkoi työt kuuluisassa Hanna
Partasen leipomossa. Siellä tehtiin 300 kalakukkoa päivittäin.
Ravintolakoulun suoritettuaan Sirkka aloitti työt kylmäkkönä Yläsali
ravintolassa Kuopiossa. Usein hän vielä toimi viinikassana iltaisin.
Vuonna 1970 Sirkka nousi junaan, joka vei tytön Haaparannan
kautta Katrineholmiin. Siellä odotti työt LM Eriksonilla. Asunnot
olivat tiukassa ja niin Sirkka muutti 1971 Virsboon (Virsbo bruk).
Sieltä edelleen 1974 Hallstahammariin (Kanthal), josta jäi
sairaseläkkeelle.
Vuodesta 1995 Sirkka on ollut mukana Katajaisten toimissa. Vuonna
2000 hän osti osakkeen Västeråsista, 2004 elojuhlilla tapasi Aarren
ja 2005 heidät vihittiin. Sirkalla on kaksi poikaa edellisestä liitosta.
Pari ehti touhuta Suomituvalla keittiössä sekä saunan ja halkojen
kimpussa ennen muuttoa Arbogaan 2005. 2007-2009 he asuivat Tidö
Lindö talossa. Silloin alkoi tosi aktiivinen kausi Katajaisilla ja sitä
jatkuu vieläkin. Sirkka touhuaa keittiössä, saunassa ja sisätiloissa.
Sirkka ja Aarre Harmaala Suomituvalla
Aarre puikkelehttii kuin vesla joka paikassa, missä tehtävää löytyy.
henäkuun helteessä 2018 (+33 astetta)

Sirkka vuonna 1984

Aarre puuliiterissä halkaisukoneen kimpussa. Isot kasat saunapuita
siirtyivät nättiin pinoon, josta niitä kannetaan saunaan ja osa
talvella tupaan takkapuiksi.
Suomituvalla Aarre on jokapaikan taitaja. Tapasin hänet milloin
omenapuusta, tai takan tuhkapesästä, tai liiteristä, tai haravoimasta

Aarre Harmaala syntyi Kiuruvedellä 1940 pienviljelys perheeseen ensimmäisenä lapsena. Myöhemmin syntyi
vielä kolme siskoa ja kaksi veljeä. Vuonna 1961 Aarre alkoi työt Skinnskattebergin kovalevytehtaalla. Välillä
armeija Suomessa ja sitten Hälleforsnäsiin valimolle. 1964 alkoi työt Alfa Lavalilla, jolloin Aarre asui Hållstassa.
Samana vuonna tulivat myös äiti, veli ja sisko töihin Alfa Lavalille. 1967 takaisin Skinnskattebergiin.
Pari vuotta myöhennin sattui vakava onnettomuus, kun Aarre jäi nosturin alle. Alaruumis halvaantui ja vasen
reisi ja lonkka menivät palasiksi. Kaksi vuotta myöhemmin hän oli jo taas työn touhussa, tällä kertaa Köpingin
Volvolla jyrsijänä ja sorvarina, myös asunto järjestyi tehtaan kautta. Vuosina 1972-86 taas Alfa Lavalilla, tällä
kertaa pikkupuristimella istumatyössä jalan takia. Vuosina 1986-92 Niken tunkkitehtaalla Eskilstunassa
erilaisilla koneilla ja lopuksi laaduntarkkailijana aina eläkkeelle saakka.
Vuodesta 1979 Aarre Harmaala asui Hjälmaresundissa kauniin Hjälmarin rannalla. Vuonna 2004 hän muutti
Västeråsiin ja siitä alkoi Sirkan kanssa yhteinen elämä. Heti alkuun he suorittivat hygieenikurssin Mälarkodissa,
jonka jälkeen he ovat olleet arvostettuja keittiön työläisiä Katajaisten Suomituvalla.
Välillä Harmaalat istuvat asunto-autoon ja nauttivat luonnosta, taikka lentävät pariksi kuukaudeksi Turkkiin.
Viimeiset 10 vuotta he ovat nauttineet Turkin lämmöstä pari kuukautta keväällä ja kuukausi syksyllä. Nyt alkavat
vierailuajat lyhetä, mutta vieläkin Sirkka ja Aarre palaavat tutuille tanhuille Alanyan itäpuolelle.

