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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
Maksa: Pg 691713-2. Kirjoita henkilötiedot sekä 
Katajaiset jäsenmaksu 2019

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. 

Pääkirjoitus

Viimevuosi  oli  ja  meni.  Katajaisilla  juhlimme  joulua
pienellä porukalla (Summer Meet), keskisuurella porukalla
(Näppärät)  ja  suurella  porukalla  (Katajaiset).  
Ja kaikilla meillä oli niin mukavaa, kun vatsat täyttyivät
vanhan hyvän ajan suomalaisilla jouluherkuilla. 

Vuoden alku  on  ollut  normaalia.  Pitkän  ajan  vertailussa
tammikuun  loppu  on  talven  taitos.  Silloin  on  päivisin
lämpöä  -2  astetta  ja  öisin  -8.  Västeråsissa  oli  melko
tarkalleen noin. Nyt olemme huristamassa hyvää vauhtia
valoisaan aikaan ja aurinko lämmittää poskia ja mieltä. 

Ruotsi  sai  viimeinkin  hallituksen,  joskin  huojuvaisen.
Ruotsin demokraattien kannatus on kadulla 50%, vaaleissa
20%,  mutta  kaikki  sen  kieltävät  tiedoitusvälineissä.  
Katajaisillakin oli vaalit ja siellä valittiin johtokunta sekä
tärkeimmät  vetäjät.  Uusi  porukka  astui  remmiin  heti
vuoden alusta. 

Minut valittiin kirjakerhon vetäjäksi. Kaksi kyllä ääntä ja
loput jättivät äänestämättä (Ruotsin tyyliin). Sain käteeni
listan, jossa on 15 riviä osanottajia varten. 14 niistä täytin
heti, joten jos tulee kaksi lisää, niin hankin toisenkin listan.
Niin helppoa se on tämä seuratoiminta joukolla.  

Tammikuulla  kokoontuivat  Katajaisten  silmäätekevät
keskustelemaan  tulevasta.  Minne  päin  menemme,  millä
voimalla eteenpäin, mitä jaksamme, ketkä vielä mukana? 
Katajainen kansa vanhenee tänäkin vuonna reilut  200 v.
Jokainen kantaa kortensa tähänkin kekoon. 

Minä ja Sofia matkustetaan yhtenään, mutta matkustaa ne
toisetkin. Jotkut olivat Taimaassa, toiset pyörivät Intiassa,
ihan suurempia laumoja nautti Kanarian saarten herkuista.
Näppärien kuukausittaiset juhlat ovat sopiva paikka ja aika
kertoa  näistä  samoiluista  koko kansalle.  Minä  hyökkään
ensi  kysymällä,  mutta  ujona  itsensä  esiintuominen  ottaa
koville. 
Aurinkoista kevättä ja punaisia poskia! 

Toivo Hoffrén

Katajaisten johtokunta 2019 

Puheenjohtaja Paavo Vallius
Varapuheenjohtaja Eija Kinnunen 
Sihteeri Aila Rinne 
Taloudenhoitaja             Aila Rinne
Muut jäsenet Reijo Kinnunen 

Pauliina Mäkinen 
Terttu Paldanius 
Taisto Köngäs

Varajäsenet Teuvo Nevala 
Pirjo Granö 

Tilintarkastajat Nina Slagner 
Jouni Slagner 

Varatilintarkastajat Tauno Saranpää 
Toivo Hoffrén 

Kiinteistö                       Taisto Köngäs
Huvitoimikunta             Eija Kinnunen
Konttori                         Riitta Vallius

Näppärien johtokunta 2019 

Puheenjohtaja Teuvo Nevala
Jäsenet Liisa Väliviita
 Raili Alari  

Silja Tuuhea
Sofia Hoffrén  
Kirsti Voutilainen 

Ryhmät 
Eri ryhmien vetäjät, toiminnat ja ajankohdat löytyvät 
viikkotapahtumista. Tarkista kotisivulta muutoksia. 
VLT:n viimeiseltä sivulta löytyy päivän tapahtumat. 
Fb sivuilta löydät uudet tapahtumat ja muuta yhteistä tietoa 
sekä tuoreimmat kuvat. 
Kaikki ryhmät ovat avoinna kaikille Katajaisten jäsenille. 
Mukaan voi tulla milloin vain, talvella, kesällä, keväällä ja 
syksyllä.
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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, Kirsti Voutilainen
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, ohjelmallinen 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 

Suomitupa avoinna arkisin klo 11 – 14. Kaikki toiminnat Suomituvalla.
Mitä mieltä olet tästä ohjelmien paljoudesta? Voiko niistä osan yhdistää? Mikä on suosituin? 
Tarvitsetko uusia ryhmiä? Ohjeita ja neuvoja? Lähde mukaan matkalle!   

Kunta sunnittelee 

Västeråsin kotisivulta löytyy kaupungin tulevaisuus aika pitkälle ajalle. Karttaan on merkitty nykyiset ja 
suunniteltut tulevat maantiet sekä rautatiet. Suuret määrät tavarakuljetuksia Hackstan alueella ja polttoaineen 
kuljetukset Mälar energille. Katajaisille pääsee entistä tietäkin, uuden ympyrän ja alikulkusillan kautta. 



Suomen historiaa
Minä vuonna ”Suomen ensimmäinen” 

1155 Turun linna rakennettiin 
1542 Perustettiin rautakaivos Lohjalle. 
1542 Agricolan ABC  kirja suomenkielellä 
1582 Virsikirja ilmestyi. Siinä oli 101 virttä 
1640Turun yliopisto 
1642 Kirjapaino Yliopiston yhteyteen 
1642 Raamattu suomeksi 
1689 Apteekki Turkuun 
1762 Perunanviljely alkaa, mukulat Saksasta
1751 Väenlasku, noin 430 000 asukasta 
1764 Järvenojaan paperitehdas 
1776 Suomenkielinen sanomalehti Turussa 2/kk 
1806 Pankki perustettiin Turkuun 
1840 Turussa valokuvaus herätti huomiota
1850 Vaasassa höyrymylly 
1862 Juna Helsinki-Hämeenlinna 
1878 Puhelin Forssan tehtailla 
1882 Sähkövalo Tampereelle Finlayson tehtaalle
1923 Radiolähetys Helsingistä

Käännytystyö

Katolinen pappi,  protestanttipappi ja rabbi kilpailivat
siitä,  kuka  tekee  työnsä  parhaiten.  He  menevät
metsään,  etsivät  kukin  käsiinsä  karhun  ja  alkavat
käännyttää  niitä  uskoon.  Myöhemmin  he  vertaavat
kokemuksiaan toistensa kanssa. 

Katolinen pappi aloittaa: ”Kun löysin metsästä karhun,
saarnasin  sille  ja  pirstoin  sen  päälle  pyhää  vettä.
Seuraavalla  viikolla  se  jo  osallistui  ensimmäiselle
ehtoolliselleen” 

Protestanttipappi  kertoo:  ”Minä  löysin  karhun  puron
varresta.  Luin  sille  pyhää  evankeliumia.  Se  oli  niin
lumoutunut  minun  saarnasta,  että  salli  minun  kastaa
itsensä.” 

Molemmat  katsoivat  rabbia,  joka  makaa  paareilla
kokovartalokipsissä.  Rabbi  ähisee  tuskallisesti:  ”Oli
ehkä huono ajatus aloittaa ympärileikkauksella.” 

Jaostopalaveri

Lauantaina 26/1 kokoontui 24 Katajaisten jäsentä keskustelemaan tulevan vuoden suunnitelmista. 
Eläkeläisjaosto Näppärien rekisteröinti hoidetaan pikimmiten. Tämä edistää kunnanavustuksen saantia. 
Keittiöjaoston työn helpottamisesta keskusteltiin ja keittiökokous suunnittelee sitä seuraavassa tapaamisessa. 
Västerås Summer Meet työn paljoutta käsiteltiin. Keittiötyötä vähennetään vähentämällä tarjoilua. 
Keskusteltiin myös vanhoista väärinkäsityksistä ja toivottiin mielipiteiden vaihtoa edestäpäin. 

Jokainen taaplaa tyylillään

Vasemmalla suomalaista 
maanviljelyä viime 
vuosituhannella. 

Oikealla taimaalaista 
lihanjalostusta tältä 
vuosituhannelta



Västerås Summer Meet 2019

Kauniita autoja silmän iloksi lentokentällä Suomituvan lähellä

Vuoden suurin tapahtuma Västeråsissa on ”Västerås Summer Meet”, joka villitsee koko Västeråsin ja puoli 
Maailmaa. Siellä on taas luvassa silmäniloa ja mielipiteitä. 
Katajaiset tulevat taas tekemään parhaansa viihdyttäkseen Suomesta saapuvia vieraita. Ikääntyvällä joukolla 
joudutaan kuitenkin vähentämään palveluja. Suomitupa on kuin aitiopaikka tapahtumalle, sillä Summer Meet 
tapahtuu heti tien toisella puolen maantietä olevalla lentokentällä. 

Suomalaisen historiaa EM ja MM



Keittiön ahertaja

Ahkera ahertaja Kirsti Voutilainen Suomituvan keittiössä

Kirsti Voutilainen on ottanut vastuun keittiön hyvinvoinnista. Hän hankkii ruokatarvikkeet ja jakaa keittiövuorot.
Kirstin tehtävä on Katajaisten tärkein ja eniten työtä vaativa. Hän on ennenkin touhunnut Suomituvan keittössä 
niin paljon, että kansa luulee hänen siellä asuvan. 
Kirsti Voutilainen toivookin, että jaostot ottasivat itse vastuun omista tapahtumista ja tarjoiluista. 
Koska Suomitupa on avoinna arkisin klo.11-14, siellä on aina kokki kahvipannu kuumana. 
Tiistainen lounas vaatiikin jo vähintään kaksi kokkia, sillä ruoka-annoksia valmistetaan hähes 20 annosta. 
Näppärien kuukausittaisessa juhlassa syöjiä on tuvan täydeltä, mikä merkitsee yli 60 annosta ruokaa ja kahvia. 
Siihen sitten lisätään myyjäiset pääsiäisenä ja jouluna, Suomipäivät keväisin ja musiikkipäivät syksyisin. 
Lisää soppaa kiehuu kattiloissa, kun jäsenet tai ulkopuoliset vuokraavat Suomitupaa ruokailun kera. 
Katajaisten omat ryhmät järjestävät tilaisuuksia ruokailulla, kun on vuosijuhla ja esitys kansalle. 
Sieltä keittiön luukulta ne kahvipullatkin tarjoillaan ja nälkäiselle jopa voileipä sivellään. 
Kirsti pitää huolen, että raaka-aineita löytyy keitoksiin ja asiakkaat lähtevät kotiinsa täysin vatsoin ähkyen. 

Spa Pärnu Viiking  
Taas ja taas, monesti vuoteen, siitä on tullut tapa. Siellä 
tapaa tuttuja ja siellä tulee tutuksi uusien spa ihmisten 
kanssa. Siellä polskutellaan vedessä ja saunotaan puoli 
päivää. Siellä loikoillaan eritasoisissa hoidoissa. Siellä 
ruokaillaan aamusta iltaan. Siellä kuunnellaan laulua ja 
siellä lauletaan itsekin. Siellä nauretaan pienissä ja suurissa
ryhmissä. Sinne palataan aina uudestaan. 
Tästäkin reissusta löydät tarkemman kertomuksen netistä. 
Www.toivohoffren.com  

Ruoka, juoma ja spa nuorruttavat ihmisen iloon

http://Www.toivohoffren.com/


Kirjakerho esittelyssä

Ylärivissä vasemmalta: Vesa Pellikka, luki paljon ennen, mutta nyt muistelee entisiä ja kertoo niistä kerhossa. 
Kirsti Myllärinen, on aina lukenut paljon ja lukee vieläkin mielenkiintoista kitjallisuutta ahkerasti. 
Silja Tuuhea, monivuotinen kerhon vetäjä, lukee paljon kaiket vapaa-ajat ja kierrättää kirjoja. 
Sofia Hoffrén, lukee kaikenlaisia kirjoja vaihtelevasti ja on lukenut aina pienestä tytöstä nykypäiviin asti. 
Olavi Kumpula, elämän pituinen lukutoukka, joka ahmii kirjoja vieläkin vähentymättömällä innolla. 
Keskirivi: Terttu Paldanius, on joukon kuunteluoppilas ja kutoo sukkaa, mutta korvat kuuntelevat meidän lukua 
Raili Pellikka, lukee vaihtelevasti, mutta hyvä kirja on luettava kerralla, yhteisluku on mielenkiintoista.
Vuokko Hellgren, lukee ahkerasti valitsemiaan kirjoja, joita hän metsästää kirjaston pitkistä hyllyistä. 
Sirkka Penttinen, on vähentänyt kotona lukemista talon hoidon lisääntyessä, mutta kerhossa luku maistaa. 
Alarivi: Seppo Korpela, lukee paljon vieläkin ja haalii kirjoja kirjastosta, josta myös tilaa paljon luettavaa. 
Tauno Alari, on kiinnostunut kirjallisuudesta ja tuntee monet suomen suuruudet, joista keskustelemme kerhossa 
Raili Alari, on innokas lukija, joka vähentää vauhtia, kun voimat ja näkö kehoittavat ottamaan rauhallisemmin. 
Usko Paldanius, lukee mielellään suomalaista kirjallisuutta ja varsinkin vuoroluku kerhossa on suosiossa. 
Toivo Hoffrén, kirjakerhon uusi vetäjä, lukee vanhuuden innolla kaikki käsiinsä saamat kirjat. 

Kirjakerho esittelee itsensä. Kevätkausi alkoi Toivo Hoffrénin johdolla jo 13/1 ja kokoontuu jatkossa joka toinen 
sunnuntai kello 13 – 15.30. Mukana on 14 kirjanoppinutta ja kirjoista kiinnostuneita. Aina ovat ovet avoinna 
uusille kirjamielisille. 
Me kerromme toisillemme lukemistamme kirjoista. Tuomme luettuja kirjoja Katajaisten kirjahyllyyn ja otamme 
sieltä lukemattomia kirjoja mukaamme. Mielenkiintoisista kirjoista pidämme pienen esitelmän. Luemme ääneen 
toisillemme ne parhaat kirjat. Välillä kiehautamme kahvit ja taas jaksamme lukea. 
Vanhemmiten näkökin heikkenee ja kirjakerhossa on hyvä kuunnella toisten lukemista. Tosin nykyajan silmälasit
ja kuulolaitteet auttavat aika pitkälle, jos muuten kiinnostusta riittää.  



Katajainen kansa esittelyssä 
 
 Pirjo Granö ja Pirkko Eskola istuivat kolme vuotta
sitten Katajaisten ruokasalissa. Minä kannoin 
heidän eteensä jäsenmaksulomakkeet ja niin heidän
osallistuminen katajaisen kansan toimintaan alkoi. 

 Tytöt toimivat usein porukassa, kun he meille  
keittiössä ruokaa laittavat tai pullia paistavat. 
Yhdessä he myös ohjaavat meitä englannin kielen 
opinnoissa. Kavereiksi he tulivat perhesuhteiden 
kautta jo kauan sitten.

 Mielihyvin heidän työpanoksensa otetaan vastaan 
Katajaisten ikääntyvässä seurassa. Tekipä sitten 
sitä tai tätä, niin Suomituvalla suomenkielitaito 
pysyy hyvänä tai jopa parantuu. 

 Pirkko Eskola syntyi 1949
Taivalkoskella Kalle 
Päätalon lähimaisemissa. 
Pirkon isä toimi kassöörinä 
tukkikämpillä ja maksoi 
miesten palkat. Metsätöitä 
riitti ja korvet kasvoivat 
uutta puuta, mutta silti 
perhe muutti Ruotsiin 
Pirkon ollessa kuusi vuotias
  Kopparbergissä syntyi 
perheeseen neljäs lapsi. 
 SKF.n tehtailla riitti töitä ja
perhe oli tyytyväinen. 

Pirkko Eskola kävi kansakoulun ja lyseon ekonomi 
linjan jossa kielet olivat erikoisuutena. Opintojen 
jälkeen hän työskenteli konttoristina Örebrossa kolme 
vuotta. Vuodet 1969 – 1971 Pirkko vietti USA.ssa. 
Siellä paikallinen kieli tarttui päähän ja oli  hyvänä 
lisänä suomenkielelle. Koska hän kävi koulut 
Ruotsissa, niin kielitaitoa riitti. 
Nyt Pirkko opettaa meille englantia Katajaisilla  ja kait
meistäkin tulee kielineroja aikanaan. 

USA:n jälkeen Pirkko tapasi miehensä Manfredin, 
joka opiskeli Karlstadin opettajakorkeakoulussa 
keskiasteen opettajaksi. Västeråsiin pariskunta muutti 
vuonna 1977. 
Pirkko Eskola antoi työpanoksensa Västeråsissa, ensin 
vakutusyhtiössä ja lopuksi maahanmuutovirastossa. 

Vuodesta 2016 lähtien Pirkko nauttii eläkeläisen 
vapaudesta. Osan tästä uudesta vapaasta hän antaa 
Katajaisten hyväksi erilaisin askarein Suomituvalla. 
Englannin opettaminen jo mainittiin, kahvipullien 
valmistus ja maittavien ruokien kokkaaminen. 
Oma mieliruoka Pirkolla on kala. ruokajuoma on vesi, 
mutta viini maistuu, kun on vähänkin juhlan aihetta.  
Friskis o Svettis kuntouttaa Pirkkoa kolmesti viikossa. 

Usein matkat vievät Salzburgin liepeille Manfredin 
kotikonnuille, myös formula-1 kisat houkuttelevat. 
Pirkko on seurannut niitä sekä Monacossa että 
Hockenheimissa. 

 Pirjo Granö 
syntyi 1950 
Kemissä 
seitsemän 
lapsiseen 
perheeseen 
ensimmäisenä. 
 Isä kulki 
rakennustöissä 
voimalaitoksilla 
ja äiti huolehti 
lapsilaumasta.   
Pirjo kävi 
kansakoulua viisi 

vuotta ja sitten oppikoulua kuusi. 
 Vuonna 1969 tyttö lähti kaverinsa kanssa Ruotsin 
työmarkkinoille. Hommat alkoivat Helsingborgissa 
Tretorn kumikenkätehtaalla. Siinä vierähti neljä vuotta,
jonka jälkeen Pirjo siirtyi töihin matkustajalaivalle 
Saksan linjalle kuudeksi vuodeksi.  
Pirjo Granö alkoi jatkokouluttaa itseään sairaala-alalle.
Vuosien koulutuksen myötä hänestä tuli sairaanhoitaja 
ja toimi viimeksi sydän- ja verenkiertohoitajana. 
Suomessa kesälomalla käydessään hän kiintyi mieheen
ja yhdessä vierähti 16 vuotta. Pirjon poika on nyt 36v. 

 Mieliruoka on lohi ja siika, varsinkin savustettuina.   
Arkijuoma on vesi, mutta vaalea olut ja viini maistuvat
Pirjo on kierrellyt maailmaa ristiin rastiin. Islannin 
karut maisemat viehättivät erikoisuuksillaan. Toinen 
kiinnostava kohde oli Japani, jossa kulttuuri iskee 
turistin pyörryksiin kaikella, jota eurooppalainen vain 
näkee elokuvissa.  

 Harrastuksena, Katajaisten touhujen ulkopuolelta, voi 
mainita jumppa. Pirjo Granö on säännöllinen 
kuntouttaja, joka käy Friskis o Svettis harjoituksissa 
kahdesti viikossa. 

 Pirjolla on ollut hyvä koulutus, vaihtelevat työt ja 
matkailu. Tätä pohjaa me käytämme hyväksemme ja 
hän opettaa meitä englannin kielen taidoissa hyvän 
kaverinsa Pirkon kanssa. Tästä me olemme kiitollisia. 
Ja tietenkin makoisat pullat antavat voimaa 
kahvitauoilla eri jaostojen toiminnoissa. 


