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Tietoa

Muista tarkistaa uutisia kotisivulta 
www.katajaiset.se 
Sieltä löytyy myös tämä lehti ja ajankohtaiset 
kuvakansiot. 

Konttori                                           021-122208
Riitta Vallius 070-6305185 
kontoret.katajaiset@telia.com 

Aukioloajat 
Maanantai – Perjantai    klo 11.00 – 14.00    
Tiistaisin lounas      klo 12.00

Perjantai – Lauantai  
Varattuja saunavuoroja klo 14.00-18.00 

Reportteri
Toivo Hoffrén                             073-0302712 
toivo@toivohoffren.com   

Vuoden 2019 Jäsenmaksut:  
Lastenkortti 0 - 6 v. 20 kr 
Nuorisokortti 7 - 18 v. 40 kr 
Nuoret aikuiset  19 - 25 v. 70 kr 
Aikuiskortti 170 kr 
Perhekortti 340 kr

Katajaisten Suomitupa sijaitsee luonnonkauniilla
Norra Lövuddenilla. 

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. 

Jäsenenä sinä olet tervetullut Katajaisten kaikkiin 
toimintoihin. Tule vain paikalle, niin saat tarkat 
tiedot eri ryhmien ohjelmista ja kokoonpanoista. 

Alkukirjoitus

Syksy  alkoi  Katajaisten  toiminnoissa  vähän  haparoiden,
mutta kun vauhtiin päästiin niin kaikki toiminta kukoisti.
Kuitenkin  osanottomäärät  pienentyvät  vuosi  vuodelta.
Ihmiset saavat ikäänsä suuremman luvun joka vuosi, mutta
myös  toimintojen  yksitoikkoisuus  raukaisee.  Päästäkää
uusia ihmisiä ja uusia ajatuksia ryhmiin. 

Musiikkipäivät  kasvoivat  tänä  vuonna  suuriksi.  RSKL
jakoi ”Karhupokaalin” parhaalle suomalaiselle Ruotsissa.
Karaokelaulajat viihdyttivät kansaa koko lauantaipäivän ja
illan. Sunnuntaina vietettiin sitten pääjuhlaa. 

Lehden toimitus vieraili alkusyksystä sekä Ölandissa että
Suomessa.  Seuraava  reissu  vei  Kreetalle  ja  sieltä  taas
Suomeen.  Matkojen  suunnittelu  on  ollut  tavallista
tarkempaa  hommaa,  sillä  meillä  on  ollut  mukana  pari
muutakin. 
Lähdetäänkö porukalla matkaan? 

Vaalit näyttivät  mitä ihmiset  ajattelevat  ja uudet suunnat
puhaltavat  laajalla  rintamalla.  Onneksi  tavallinen  eläjä
huomaa vain sen minkä haluaa ja kaikki ovat vihaisia. 
Näin ainakin somen ja lehdistön mukaan. 

Ja  sitä  suurta  iloa  toi  meille  syksyisen  masennuksen
keskellä  ”Leidit  syystunnelmissa”.  Konsertin  sanoma,
musiikki  ja  esitys  iski  sydämeen  niin,  että  itku  pääsi.
Minulle  oli  suuri  yllätys,  että  naapurin  tytöt  ovat  noin
hyviä. 

Joka viikko kaivataan jotain ihmistä Suomituvalla, koska
hän on matkoilla. Minäkin tutustuin syksyn aikana moniin
paikkoihin, kuten Öland, Hanko, Helsinki, Kreeta, Ypäjä,
Turku, Kaarina ja viimeksi Pärnu ja Tallina. 

Nyt pyörähtää käyntiin vuoden vihonviimeinen kuukausi,
joka  sisältää  Joulun  ja  lopuksi  Uuden  vuoden.  Iloitaan
perheen parissa ja luvataan suuria. 
Kinkut, laatikot, tortut, ässät, piirakat ja lohi. 

Rauhallista Joulua ja Terveyttä Uudelle Vuodelle! 
Toivo Hoffrén

Hannele Lemströn (oikealla) ohjasi voimistelua ja Reija Hyttinen (pöydän edessä) esitteli ihon hoitotuotteita
Liikuntapäivä 

Katajaisilla syksy alkoi liikunnan merkeissä. Sisällä tanssia, tietoa, voimistelua ja shoppailua. Ulkona kävelyä, 
boulea, kysymyksiä, tikanheittoa ja juttelua. 
Välillä terveellistä ruokailua ja kahvittelua. Läsnäolijat nauttivat yhdessäolosta ja päivä kului rattoisasti. 
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Rafaelin enkelit

Pari viikkoa ennen vaaleja 
kävi Turkulainen ryhmä 
”Rafaelin enkelit” laulamassa 
meille hyvin harjoiteltuja 
lauluja. 
Ryhmästä löytyy ”meidän” 
Tauno Alarin veli Jukka ja hänen
poikansa Christian. 
Katajaisten sali oli täynnä 
ääriään myöten, koska paikalla 
oli reilut 80 kuuntelijaa. Laulujen
sanat saivat monet tunteellisiksi. 
Väliajalla kansa kauhoi maukasta
lihasoppaa ja kahviakin kiehui 
monta pannullista. 
Lopuksi valtavat taputukset ja 
uuden tapaamisen toivomukset. 
Tervetuloa taas! 

Rafaelin enkelit Suomen Turusta Suomituvan rannalla. Jukka Alari, Antti
Vuorenrinne, Esko Randell, Kalevi Olin, Christian Alari ja Kari Malinen

Näppärät

Vähän hapuilevan alkusyksyn jälkeen Näppärätkin
pääsivät vauhtiin syyskuun lopulla. Lokakuulle jo 
piristyttiin sen verran, että seurattiin lääkärin 
luentoa vanhoista luista. 

Doctor Leif Stavåker luennoi 

Luusto heikkenee vanhemmiten, vaikka ihminen olisi 
muuten terve. Liikunnan puutteessa lihakset 
heikkenevät ja luusto viottuu herkemmin. 
Lonkkaan ja polviin voidaan laittaa varaosat, mutta 
jos nekään eivät saa lihaksista apua, niin kivut 
jatkuvat. 
Nivel- ja lihasreuma aiheuttavat korkean senkan, 
mutta ne voidaan hallita nykyisillä lääkkeillä. 
Vaivaisenluu ja luupiikki aiheuttavat vähemmän 
haittaa käyttämällä oikean muotoisia kenkiä. 
Selkä koostuu nikamista ja välilevyistä, jotka painuvat
kasaan iän myötä. Tämä voi tapahtua aika nopeastikin 
ilman mitään kipuja. Selkärangan sisäpuolella kulkee 
sormen paksuinen hermorata ja jos välilevy tai 
hajonnut nikama painaa tätä, niin se tuntuu kipuna aina
varpaisiin asti. 
Lääke: Paras lääke on päivittäinen liikunta. Uinti, 
sauvakävely, kävely, suunnistus, pyöräily. Jos sinulla 
on vaikeaa päästä alkuun, puhu fysioterapeutin kanssa.
Kortison auttaa kipuihin, mutta ei poista tai korjaa 
vaivaa.  

Suuret reiät
Lehdet ja radio pitävät melkein maailmanlopun 
merkkinä teissä olevia reikiä. Toista se oli ennen. 
Eräänä kauniina kevätpäivänä poljeskelin pyörällä 
8km matkaa koulusta kotiin. Erään pellon kohdalla oli 
routa pullistanut savet tien pintaan. Reikä oli noin 10m
pitkä ja melkein tien levyinen. Linja-auto oli siihen 
vajonnut niin, että savi virtasi ovesta sisään. Kuorma-
auto yritti sitä vetää ilman tulosta. Taksikuski tuumasi, 
että kait tuosta vauhdilla yli pääsee. Hän otti kaukaa 
vauhtia ja yritti linjurin vierestä ohi, mutta 
maanvetovoima tempaisi hänenkin auton saviliejuun. 
Viimein saapui hinausauto paikalle ja kiinnitti vinssin 
vaijerin puuhun ja sillä tavoin sai autot ylös. 
Koulumatkaan tuli aikalisää, mutta paremmin tämä  
tapahtuma jäi  muistiin kuin monituntinen koulupäivä.

Saunatontun terveiset

"Kylyn kuumaksi kuritan, 
peitän penkit pellavilla 
kylpijöiden köllötellä 

löylyn lempeän sylissä.
Pesupaikat parantelen,
koivuvastoilla koristan 

ystäviemme iloksi, 
saunojien nautinnoksi." 



Musiikkipäivät 15-16/9 2018

Karaokekonsertin lopuksi esiintyjät lauloivat yhdessä yleisön kanssa laulun ”Oi niitä aikoja” 

Musiikkipäivät 15-16/9 
muodostuivat kolmesta eriosasta. 
Lauantaina päivällä  
”Karaokekonsertti”, jossa esiintyi
20 toinen toistaan parempaa 
karaokelaulajaa. Illalla oli 
”Karaoketanssit”, jossa tanssijat 
itse esiintyivät laulamalla 
toisillensa. 
Sunnuntaina pidettiin 
Musiikkipäivien pääjuhla. Siihen 
kuului monipuolinen ohjelma. 

Koko tämä viikonloppu 
valokuvineen ja esittelyineen löytyy
Katajaisten kotisivulta, mutta tässä 
saat lukea kaiken uudestaan. 
Musiikkipäivät ovat jokavuotinen 
tapahtuma ja se kerää kansaa 
Suomituvan täydeltä. Lauantain 
Karaokekonsertia kuulemassa oli 
noin 70 henkeä. Saman illan 
Karaoketansseissa pyörähteli sama 
määrä. Sunnuntaina meitä oli yli 80. Arin tytär Hanna lauloi Ari Haatainen taiteili haitarien kanssa

Karaokekonsertissa lauloivat ne 
parhaat laulajat alueelta Virsbosta 
Enköpinkiin ja Salasta Köpinkiin. 
Tämä oli 5:s Musiikkipäivä ja 6: 
Karaokekonsertti. Karaokekerho on 
toiminut 9 vuotta ja viikottaisissa 
tapaamisissa on läsnä noin 20 
laulajaa. 
Tällä kertaa laulajia oli 20 ja kaikki 
lauloivat niitä oikeita lauluja, joista 
me aikaihmiset pidämme. 
Reijo ja Eija Kinnunen hoitivat 
teknisen puolen, niinkuin aina. 

Mitäs tykkäät? 
Kirsti Kimari / Pieni kukkanen
Usko Paldanius/Tyttö metsässä
Pirjo Leskelä / Ei kauniimpaa 
Leena Lehtinen/Pyynikkivalssi
Eija Kinnunen / Katulyhdyt 
Reijo Kinnunen /Lehdetön puu
Tommi Hotti / Koivu ja sydän 
Pauliina Mäkinen / Katinka 
Sirkka Hotti / Kaipuun kukka 
Raimo Leskelä / Pieni polku 
Simon Scott / Tulkaa tytöt 
takaisin 

Hyräile jo!
Hannele Lemström / Puuvillapellot 
Tauno Myllymäki / Jätät jälkeesi vain 
kyyneleet 
Allan Romppainen / Vuosien jälkeen 
Tauno Saranpää / Lähtevien laivojen 
satama 
Paavo Vallius / Yö kerran unhoa annoit 
Terho Uksila / Kotiseutu pohjolassa 
Sisko Tamola / Lapsuuden pihapuu 
Erja Rautjärvi / Vain rakkaus jäljelle jää 
Juhani Määttä / Sä kuulut päivään 
jokaiseen



Musiikkipäivien pääjuhla 
sunnuntaina täytti salin tupaten 
täyteen, sillä olihan tiedossa 
hyvää ohjelmaa. 

Mälarin pelimannit soittivat 
kahdentoista miehen voimalla, 
uudella kokoonpanolla, joista 
useimmilla oli haitari. Siinä 
kuultiin, että monien vuosien 
harjoitus tekee tulosta. 

Mieskuoro Aikapojat täyttää ensi 
keväänä 40 vuotta, joten on 
heilläkin harjoituskertoja takana. 
Anne Blomgren ohjasi tätä 17 
miehistä porukkaa taidolla ja me 
kuunneltiin korvat höröllä.  

Sivakat esittivät tanssitaitojaan 
Pentti Nimellin johdolla. 

Tanssipari Soini ja Raija 
pyörähtelivät erilaisia tansseja 
esimerkillisin askelin. 

Sirkka ja Tommi Hotti esittivät 
teatterinäytelmän ”Suomen 
turistikartta” 

Juhlayleisö alkaa täyttämään paikkoja ennen eritysten alkua

Ari Haatainen ja hänen tytär Hanna 
Kun maailmankuulu hanuritaiteilija Ari Haatainen Eskilstunasta vetäisee 
sävelet ilmoille, niin kansa hiljenee kuuntelemaan. 
Ari taiteilee mielellään klassisen musiikin parissa, kuten nytkin hän taiteili
Nepalilaisen Vittoria Montin yli sata vuotta vanhoilla sävelillä. 
Koska kuulijakunta koostui aidoista suomalaisista, niin asiaanhan kuuluu 
Säkkijärven polkka. Ja kukas sen parhaiten taitaa? Ari Haatainen tietysti. 
Kyllä haitari on se oikea soittopeli. Kiitos Ari! 

Arin tyttö Hanna lauloi isänsä haitarin tahtiin. Hänestä on tullut hyvä 
laulaja hyvien sävelien tahdissa. Kiitos Hanna! 

Seppo Remes ja Karhun kannu,
mitalli sekä  kunniakirja

Karhun kannu 

Seppo Remes valittiin tänä vuonna Karhun kannun saajaksi hänen 
ansioistaan kulttuurin parissa. Palkinto myönnetään urheilun tai kulttuurin 
parissa tehdystä ansiosta. Kiertopalkinto on Sulo Karhun lahjoittama ja 
sen on jo saanut yli kymmenen ansiokasta ruotsinsuomalaista. 

Seppo Remes asuu Hallstahammarin keskustassa vaimonsa Ritvan kanssa.
Sepon kotisivulta voi lukea hänen harrastuksistaan ja saavutuksistaan. 
Harrastuksiin kuuluu valokuvaus. Hänellä on noin 40 eri-ikäistä kameraa 
kotonaan, joista hän ottaa ainakin yhden mukaansa, kun lähtee kotioven 
ulkopuolelle. 

Seppo Remes on tutkinut perusteellisesti metsäsuomalaisten kulkureitit ja 
asuinpaikat. Metsäsuomalaiset lähtivät Suomen itäosista vuosina 1580-
1630 Suomessa oli asukkaita silloin 400 000 ja 20 000 heistä lähti Ruotsin
puolelle. 
Metsäsuomalaiset olivat osaavia kaskenpolttajia ja he alkoivat 
kaskenpolton Uppsalan seuduilta. Kun maasta alkoi kasvuvoima loppua, 
he muuttivat kauemmaksi länteenpäin. Värmlandiin kasaantui suuri määrä,
mutta osa jatkoi aina Osloon saakka. Metsäsuomalaisten kaksivuotisen 
puskarukiin jyvä tekee toisena vuotena 100 tähkää, joissa 80 jyvää 
kussakin. Heidän asumuksia on vieläkin nähtävänä Värmlannissa. 

Kamerille löytyy paljon käyttöä eri maihin suuntautuvilla matkoilla. 
Seppo Remes tekee muistiinpanot matkoiltaan ja käy pitämässä 
mielenkiintoisia esityksiä kuvakertomusten kera. Seuraava matka vie 
Moldaviaan, joka on aika sulkeutunut maa. 

Seppo on tehnyt sukututkimuksia 1500-luvulle asti Remes suvusta. Näistä 
on tuloksena useita kirjoja. 
Tässä osa Sepon ansioista Karhun kannun saamiseen. Onnea! 



Leidit syystunnelmissa

Lokakuiset masennukset haihtuivat taivaan tuuliin, kun Leidit hemmottelivat meitä Jarin ja Keijon avustamana.
Osasyyllisenä oli tietenkin ”Meidän ajan laulut”, mutta suurin kunnia kuuluu artisteille. 

Taru Nurmela
Taru lauloi Annikki Tähden laulut:  
- Laulu kahdesta pennistä 
- Balladi Olavin linnasta 
- Kuningaskobra 
- Valkovuokot

Lenita Harjula 
Lenita esitti Laila Kinnusta 
- Mandsurian kummut 
- Lazzarella 
- Pieni kukkanen 
-Kellä kulta sillä onni

Sanna Toivanen 
Sanna lauloi kuin Katri Helena 
- On laulu katupoikien 
- Sikermä eri laulujen pätkiä 
- Kellohame 
- Anna mulle tähtitaivas

Aila Mattila 
Aila esitti Paula Koivuniemeä: 
- Eilen kun mä tiennyt en 
- Tummat silmät ruskea tukka 
- Kuuleeko yö 
- Sua vasten aina painautuisin

Satu Nyström 
Satu tulkitsi Lea Lavenia 
- Ei oo, ei tuu 
- Rotunainen 
- Tumma nainen 
- Niin se käy

Jari Salminen 
Jari veteli haitarilla tahtia Leidien 
lauluille. Sormet hyppivät iloisina 
oikeilla nappuloilla.
Jari sai yleisön mukaansa heti 
alussa Säkkijärven polkalla. 

Tytöt lauloivat laulujen osia yhdessä ja sekös sai sakin hurmioon. 

Nyt jäämme odottamaan seuraavaa kertaa. Kaikki artistit asuvat lähellä
Västeråsia, joten Toivolla on hyvää elää. 

          
Keijo
hoiteli 
taustalla 
äänen kulun 
laulajista ja 
soittajista 
yleisön 
korviin 
uusien kova-
äänisten 
kautta. 
 

        Keijo Harjula



Katajaisten viikko ohjelma ja vetäjät 

Maanantai 
Kl 12:00 Tuppijaosto, kahdesti viikossa ja ahkerimmat välipäivinäkin, Raimo Nyman 
Kl 15:00 Englannin kielen kurssi, taidot alusta puoliväliin, Pirkko Eskola ja Pirjo Granö 
Kl 18:00 Paritanssikurssi, Soini Salmela ja Raija Pesonen 
Tiistai 
Kl 10:30 Boule (Petanki), talvella sisällä pehmeillä palloilla ja kesällä ulkona kuulilla, Toivo Hoffrén  
Kl 12:00 Ruoanlaitto ja ruokailu, vaihtelevaa ruokaa isolla porukalla
Kl 14:00 Teatteri ”Lahjattomat”, Liisa Väliviita 
Kl 17:30 Mieskuoro osaavan naisen johdolla, Helge Lillkull 
Keskiviikko 
Kl 13:00 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, aivovoimistelua istuen, Raimo Nyman 
Kl 14:30 Kuviotanssi, kaikenikäisille ja kokoisille, Pentti Nimell 
Kl 18:00 Voimistelu, heikoimmillekin nivelille sopivaa, Hannele Lemström ja Reijo Forsgård 
Perjantai 
Kl 12:00 Eläkeläispäivä, Näppärien juhla, Teuvo Nevala (joka kuukauden viimeinen perjantai)
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 13:00 Kirjakerho, totisinta totta ja väliin satua, Toivo Hoffrén (parillisilla viikoilla) 
Kl 16:00 Tanhu, Allan Törmänen 

Mitä mieltä olet tästä ohjelmien paljoudesta? Voiko niistä osan yhdistää? Mikä on suosituin? 
Tarvitsetko uusia ryhmiä? Ohjeita ja neuvoja? Matkalle yhdessä? 

Joulun allakka

Joulumyyjäiset 1/12 Lauantaina kl.10-14 Jouluruokaa, käsitöitä, joulukoristeita jne. monen pöydän täydeltä.
Karaoketanssit 1/12 Lauantaina kl.18-22 karaoketanssit, musiikki Reijo ja Eija Kinnunen. 
Itsenäisyyspäivä 6/12 Torstaina kl.12 Sparvenissa yhteistyössä Katajaisten kanssa.
Joulujuhla 15/12 Lauantaina kl.17 Jäsenten joulujuhla. Ohjelmaa ja Jouluruokaa. 
Joululaulut 16/12 Sunnuntaina kl.15 Kauneimmat Joululaulut Mikaelin kirkossa. Hammarbyssä.
Karaoketanssit 29/12 Lauantaina kl.18-22 karaoketanssit, musiikki Reijo ja Eija Kinnunen. 

Vuonna 2019 kaikki tapahtumat jatkuvat vähintään entiseen tahtiin. Seuraa kotisivua, ilmoitustaulua ja Fb:tä 
Finska föreningen Katajaiset ja Suomiseura Katajaiset. Tämä lehti ilmestyy neljä kertaa vuoteen nettiversiona. 

     Katajaisten Johtokunta 2019

Syyskokouksessa valittu osittain uusittu 
johtokunta vuodelle 2019. 

Puheenjohtaja Paavo Vallius 
Jäsenet Taisto Köngäs 

Aila Rinne 
Reijo Kinnunen 
Pauliina Mäkinen 
Terttu Paldanius 
Eija Kinnunen 

Varajäsenet Teuvo Nevala 
Pirjo Granö 

Tilintarkastajat Nina Slagner 
Jouni Slagner 

Varalle Tauno Saranpää 
Toivo Hoffrén 

Horoskooppi 

Vuoden pimeinpänä aikana on helppo vaipua synkkyteen, 
mutta sinulla on valoisuutta elämässäsi. Talvi oikein pursuu
rakkautta ja ymmärtäväisyyttä molemmin puolin. 
Entisetkin vastoinkäymiset muuttuvat myötämäeksi. 
Taloudellisella puolella tulee olemaan ilosta hyppelyn 
aikaa, sillä asiat naksahtavat paikoilleen ilman suurempia 
ponnisteluja. Uusia alennuskupongeja tulee solkenaan 
postilaatikkoon ja muutenkin litteääkin lompsaa on vaikea 
saada tyhjäksi. Vanhat velat muuttuvat saataviksi.
Terveys on terästä ja kintut rivakat. Ystävät pyörivät 
ympärilläsi ihailemassa terveitä poskiasi ja positiivistä 
asennoitumistasi. Lunta sataa jouluksi ja aurinko lämmittää
hankia. Myötätuuli kiidättää hiihtäjää kevääseen. 
Joulupukki on antoisalla päällä kaikin puolin ja joulupuuro 
on sakeanaan manteleita. Kinkkua jaksat syödä jouluyön ja
lanttulaatikko aiheuttaa vain imelät pierut tonttujen iloksi. 
Arkihuolesi pois jo heitä.... 



Katajainen kansa esittelyssä 

Raili  ja  Vesa  Pellikka  kertoivat   vaihtelurikasta
elämänkaartaan  ja  Katajaisille  saapumistaan.
Heidän seikkailuistaan ympäri Suomea ja Ruotsia
voisi  kirjoittaa  paksun kirjan,  mutta  minä ahdan
koko jutun lyhennettynä tälle sivulle. 

Vesa syntyi  vuonna  1939  Kesälahden  Varmossa
pientilallisen  perheeseen  yhdeksäntenä  lapsena
kymmenestä. Isä kävi metsätöissä ja äiti hoiti kotia ja
perhettä. Kansakoulun jälkeen Vesa muutti Padasjoelle
osuuskauppaan  töihin.  Kauppamiehen  oppi  alkoi.   
Raili syntyi 1941 Saloisissa. Perhe muutti Ylivieskaan,
missä  Raili  vietti  lapsuuden  ja  kävi  kansakoulun.
Perheessä oli viisi lasta.  Isä oli merimies ja äiti  hoiti
pienviljelystilaa.  Kun  isä  kuoli,  muutti  äiti  lastensa
kanssa Padasjoelle 1957. Raili  alkoi työt  kaupassa ja
tapasi siellä Vesan. 

Rakkaus veti nuoret  yhteen ja kihlat  kilisivät  vuonna
1958. Seuraavana vuonna naimisiin ja tuloksena kolme
lasta, joista viimeinen syntyi Ruotsin puolella.  

Kauppiaana oleminen oli liikkumista paikasta toiseen.
Padasjoelta  Ylivieskaan,  sitten  pitkin  Suomea  aina
Rovaniemen taakse Ounasjoen varteen Tapionkylään. 
Kun  viimeinen  lapsi  syntyi  oli  perhe  jo  ehtinyt
Ruotsin Hoforsiin asti. Valimoissa riitti lämmintä työtä
samoin  kuin  myöhemmin  Sandvikenissäkin.   Vesa
sekoitti  sulaan  rautaan  oikeat  legeeringit  ja  Raili
ohjaili travesseja. Luulajan rautatehdas jäi viimeiseksi
työksi ennen eläkkeelle siirtymistä.

Pellikat  ovat  viihtyneet  suomalaisten  seurassa  koko
Ruotsissa  olo  ajan.  Suomiseura  on  löytynyt  joka
paikkakunnalta. Vesa soitteli mielellään haitaria, mutta
tasohöyläkone  vei  sormien  päät  ja  haitari  joutui
nurkkaan.  Mieskuorossa  laulaminen  on  Vesan  suuri
harrastus tänään. 
Vunna  2001  saapuivat  Raili  ja  Vesa  Pellikka
Västeråsiin  ja  Katajaisille.  Raili  alkoi  heti  touhuta
keittiössä, jossa hän vieläkin pyörittelee kahvipullia. 
Kumpikin  ovat  mukana  kirjakerhossa  ja  english
oppitunneilla 

 Katajaisilla Pellikat ovat touissa mukana voimiaan säästämättä. Jo kauan
ennen jonkin juhlan tai ohjelman alkamista he ovat paikalla siirtelemässä
pöytiä ja tuoleja sakä kattamassa pöytiä. 
Vesa jakaa laulukirjoja ja laulaa mieskuoron kanssa meidän iloksi sekä etsii
uusia laulajia yleisön joukosta. 
Kun tällaiset tilaisuudet loppuvat ja kansa ryntää narikan kautta autoilleen,
alkaa  Pellikat  siivoamaan  pöytiä,  laittamaan  kaluston  paikalleen  ja
rupattelemaan toisten kiireettömien kanssa. Aina heillä on aikaa vaihtaa pari
sanaa ja kuunnella viimeiset uutiset. 
 Matkustus on  ollut  suuri  ajanviete  Pellikoille.  He  ovat  tutustuneet
Taimaahan seitsemän eri kertaa. He ovat lentäneet Sri Lankalle ja edelleen
Maldiverna  saariryhmälle.  Muutama  kerta  Bulgariaan  ja  Cyprokselle.
Länteen  on  lennot  vienyt  aina  Dominikaaniseen  asti.  Kanarian  saarten
auringosta he ovat nauttineet Lansarotella, Teneriffalla ja tietenkin hienoilla
hietikoilla Ingelesissä. Ja Euroopan suuruudet, Lontoo, Pariisi ja Budabest.
Matkustamista tulee myös, kun vierailee lasten luona. 

Lähin  lapsi  asuu  Alingsåsissa  ja
seuraava  Göteborgissa,  mutta
pisimmät  reissut  tulee  vanhiman
tytön  luo.  Hän  asuu  nimittäin
perheineen Cenevessä. Siellä ovat
Raili  ja Vesa käyneet useamman
kerran  joka  vuosi.  Täten  on
Sveitsin mäkiset maisemat tulleet
hyvin tutuiksi. Siinä sitten riittää
muistelemista vanhoilla päivillä.  
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