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Joulu meille tullut on
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Tietoa

Muista tarkistaa uutisia kotisivulta 
www.katajaiset.se 
Sieltä löytyy myös tämä lehti 
Ajankohtaiset kuvat, ilmoitukset, kutsut ja muut 
tiedoitteet löydät Katajaisten facebook sivuilta. 
https://www.facebook.com/groups/448043811970807/ 

ja
https://www.facebook.com/SuomiSeuraKatajaiset/

Konttori
Suomitupa, puhelin                         021-122208
Konttoristi, Riitta Vallius, puhelin 070-6305185 
eposti: kontoret.katajaiset@telia.com 

Aukioloajat 
Maanantai – Perjantai    klo 11.00 – 14.00    
Perjantai – Lauantai  
Varattuja saunavuoroja klo 14.00-18.00 

Reportteri
Toivo Hoffrén, puhelin,                   073-0302712 
eposti: toivo@toivohoffren.com tai topi@live.se   

Vuoden 2020 Jäsenmaksut:  
Nuoret aikuiset 18-25v 70 kr,   
Aikuiskortti 170 kr 
Yksinhuoltajakortti 170 kr (yksi aikuinen ja lapset 
alle 18v samassa osoitteessa),            
Perhekortti 340 kr (kaksi aikuista ja lapset alle 18v
samassa osoitteessa) 
Maksa: Pg 691713-2. Kirjoita henkilötiedot sekä 
”Katajaiset jäsenmaksu 2020”

Katajaisten Suomitupa Norra Lövuddenilla. 
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

Lehti  sisältää  lähes  3000  sanaa  ja  yli  20  000  lyöntiä.
Jaksatko lukea kaikki vai selaatko vain kuvia? 

Pipariksi meni tietokoneiden ja muiden tietojen levitys. 
Olin suunnitellut Tiistaikerhossa luennoida sopivaa tietoa. 
Osa aiheista olisi ollut vanhojen aikojen muistelemista. 
Tiedontarvitsijoita oli alle kolme, joten itseluottamusta 
ainakin on kansan keskuudessa. 

Muutama kuukausi aikaa uuteen suureen juhlaan. Keväällä
täyttää Katajaiset 60 vuotta. Tapahtuman suunnittelu on jo 
täydessä vauhdissa. Jos avittamisen haluja löytyy, niin 
ilmoittaudu joukkoon. 

Lämpölaitoksen kohdalla on tie mennyt mutkille. Siihen 
tulee kahden tason risteys, koska tuhannet rekat kuljettavat
polttoainetta lämpölaitokselle yhtenä letkana. 
Uudet uunit, 5 (180MV), 6 (155MV) ja 7 (150MV) saavat 
aikaan korkeintaan 485MV. Numerot 1,2 ja 4 ovat 
suljettuja. Niiden teho oli 900MV. Pannu 3 on vielä varalla
ja sen teho on 650MV, eli enempi kuin nykyiset kolme 
roskapannua (metsän-, talouden- ja rakennusten jätteet) 
tuottavat yhteensä. 

Vuoden vaihteessa Näppäristä tulee eläkeläisseura, mutta 
käytännössä kaikki toimii kuin ennenkin. Tämä siksi, kun 
kunta haluaa panostaa enempi vanhusten hyvinvointiin. 
Teuvo Nevala on valittu sitä johtamaan. 

Katajaisilla on pari- kolmekymmentä aktiivia ahertajaa, 
jotka pitävät jäsenten hyvinvoinnista huolen. Arvosta ja 
kiitä heitä. Pidä sieraimesi puhtaina herneistä. 

Ruuanlaittajat ovat kyllästyneet harvalukuiseen 
asiakasmäärään ja lopettavat tiistain ruokailut vuoden 
alusta. Mitä sinä syöt lounaaksi? 
Syö mitä syöt, mutta näin Joulun alla ja Jouluna nautimme
aidoista suomalaisista Joulun antimista perheen parissa.  
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
                                                         Toivo Hoffrén

 Kylmiä lukuja 

Noin 1955 vuonna syntyneiden aika on siirtyä 
eläkkeelle. He kasvoivat työikään noin 1975. Siitäkin 
on kulunut jo 45 vuotta. 
Katajaiset perustettiin 1960 ja sen aikaiset lapsetkin 
ovat jo vanhuksia. Mutta nykyiset jäsenet ovat 
syntyneet ennen 1960. 
Näppärät perustettiin 1989. He, jotka olivat silloin 
eläkeläisiä, ovat (65+30) yli 95 vuotiaita vuonna 2020.
Maailman meno on muuttunut ja harrastukset sen 
mukana. 
Tietotekniikkaa käyttää vanhuksetkin. Avarassa 
Maailmassa lentelevät niin vanhat kuin nuoret. 
Yhdessäolo on miellyttävää kaiken ikäisistä. Pelaa, 
leiki, lue tai laula. Aina jokaiselle jotain. Vanhalla on 
paljon tietoa, taitoa ja muistelemista. 

Kiitos kaikille

Näppärät 30 vuotta 
Suuri ilo kohtasi Näppäriä, kun he viettivät 30
vuotis juhlaa Suomituvalla syyskuussa. Yli 
100 onnentoivottajaa oli saapunut paikalle. 
Teitä kaikkia haluamme kiittää, kun teitte 
juhlastamme mieleenpainuvan ja 
ikimuistoisen tapahtuman. 

Kiitos läsnäolostasi! 
Kiitos lahjoista ja kukista! 
Kiitos juhlien henkilökunnalle! 
Kiitos kaikille! 
                                               Näppärät
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Katajaisten viikko ohjelma ja vetäjät 

Maanantai 
Kl 12:00 Tuppijaosto, kahdesti viikossa ja ahkerimmat välipäivinäkin, Raimo Nyman 
Kl 14:30 Englannin istunnot alkavat uudestaan joulun jälkeen, Pirkko Eskola 
Tiistai 
Kl 10:30 Boule, leikkimielistä peliä, joka sopii kaikkien voimille ja taidoille, Toivo Hoffrén  
Kl 14:00 Teatteri lahjakkaat ”Lahjattomat”, Liisa Väliviita 
Kl 17:30 Mieskuoro Anne Blomgrenin johdolla, Helge Lillkull 
Keskiviikko 
Kl 13:00 Askartelukerho, kaikille käsille sopivaa näpertelyä, joista osa seuran myyjäisiin, Pauliina Mäkinen  
Kl 18:00 Karaokelaulajat kerho, korkeatasoista esitystä, tuo äänesi kuuluville (parillisilla viikoilla) 
Torstai 
Kl 12:00 Tuppijaosto, aivovoimistelua istuen ja parhaista tehdään mestareita, Raimo Nyman 
Kl 14:30 Kuviotanssi, kaikenikäisille ja kokoisille, Pentti Nimell 
Kl 18:00 Voimistelu, osaavissa ohjaksissa, kunto kasvaa vaikka huonompikin, Hannele Lemström 
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, lukee kirjoja ja keskustelee luetuista, Toivo Hoffrén (parillisilla viikoilla) 
Kl 16:00 Tanhu, Allan Törmänen 

Suomitupa avoinna arkisin klo 11 -– 14. Kaikki toiminnat Suomituvalla. 

Näppärää juhlaa

 Vesa Pellikka, Samuli Halonen Norlin ja Tauno Alari 

Näppärät lokakuu 

Näppärät järjesti lokakuullakin 
kuukausittaisen tapaamisen 
ohjelman merkeissä. 
Samuli Halonen Norlin esitelmöi
Viipurista, joka on hänen 
syntymäkaupunkinsa. Siellä hän 
on lapsena leikkinyt aivan 
kauppahallin ja pyöreän tornin 
tuntumassa. Samuli kävi 
Viipurissa 1991 ja -93 etsimässä 
juuriaan. Saimme nähdä monet 
valokuvat niiltä reissuilta. 

Vesa ja Tauno lauloivat laulun 
12 joutsenta. 
Kirsti Voutilainen ja Sofia 
Hoffrén  valmistivat ruokaa ja 
Raili Pellikka avusti tarjoilussa. 

Seuraavan kerran Näppärät juhlivat perjantaina 29/11. Silloin lauletaan Joululauluja, keskustellaan Joulusta ja 
syödään Joulupuuroa. Joulupuuro onkin Joulun tärkeimpiä odotuksen aiheita nyt, kun Joululahjat kuuluvat 
kuulemma vain lapsille ja hekin ovat kohta eläkeläisiä. Onneksi hekin ovat lisänneet sukua, vaikka sekin 
sukupolvi on jo kaksissakymmenissä. Leikkimieli löytyy Jouluna vanhoillekin, kun kuusen ympärillä pyörii 
toisten vanhojen piirissä. 
Kun Näppärien Joulupuuro on muuttunut voimaksi kehossamme, niin on aika Katajaisten suuren joulujuhlan. 
Joululaulut kaikuvat Suomituvalla, Joulukuusi valaiseepi nurkassa, Joulukynttilät lepattavat pöydissä, 
Jouluesiintyjät täyttävät esiintymislavan, Jouluarvat antavat Jouluvoittoja ja Jouluruoka maistuu kaikille. 

Hyvää Joulua! 



Näppärien vauhdikas 30-vuotisjuhla

Kiva 30-vuotisluhla, porukkaa reilut sata. Esitys toisensa 
jälkeen, tekijöinä useimmin seuran omat jäsenet. Ja tunnelma 
oli tiivis. Kaikki tuskin mahtuivat kerhon suureen 
päähuoneeseen.

Paavon (Jokinen) juhlapuheesta muistiin painui erityisesti 
se, että hän sanoi Näppärien saanen aikaan Flexlinjan 
kulkemisen aivan Katajaisten päämajan luokse.

Tietysti kertomukseen kuului, että eläkeläisjaoston 
perustaminen ei aivan ensi rupeamalla toteutunut.

Toinen juttu, joka nyt satutti itseänikin (koska mulla 
molemmat on), oli viiskymppisinä painotuksen olleen 
kävelykepissä ja keinutuolissa, mutta nyt 70-vuotiaina 
lähdetään etelään. ”50–70-luvuilla mukanamme oli suuret 
lapsiryhmät, jotka (tänään) ovat sulautuneet ruotsalaiseen 
yhteiskuntaan.”

Aluksi tietysti kuultiin puheenjohtaja Teuvo Nevalan 
tervetulosanat, jossa hän korosti Näppärien olevan maan 
suurin ruotsinsuomalainen eläkeläisyhdistys. Puheen jälkeen 
seurasi pitkä lähiseutujen Suomiseurojen, eläkeläisyhdistysten 
jne. kukkaisonnittelurivistö. Pari päivää myöhemmin valittiin 
Nevala jatkamaan puheenjohtajan rooliaan. 

Esiintyivätpä myös mieskuoro ”Aikapojat”, ”Sivakat” 
tanhuineen, Airi ja Seppo Ranta koosteellaan musikaalista 
”Annie mestariampuja”, ja ”Lahjattomat” sketsillään.

Mainittava siitä: käsikirjoitus alunperin ei ole mikään 
kovin kaseva (eikä todellakaan naisten oikeuksia puolustava), 
mutta kun Kirsti (Voutilainen) pääsee vauhtiin, niin ei yleisö 
voi muuta kuin hyrähtää nauruun. Niin mainiosti istuu tylyn 
suorasanaisen pultsari-isännän Yrjön repliikit hänen 
ilmaisussaan, että vaimonsa (Liisa Väliviita) argumentteja, 
hetkisistä teknisistä ongelmista huolimatta, tuskin kuunneltiin. 
Isännän ääni oli siellä, ja sitä on ”akan paras kuunnella”.

Aikapoikien Vesa Pellikan joustavalla juonnolla 
juhlatilaisuus eteni mainiosti teemasta toiseen. Virallista 
ohjelmaa seurasi vapaampi osa. 

Saimme myös nähdä, miten Ulla-Maijan Säkkijärven 
polkka tanssitaan amerikkalaisittain. Hän on Samuli Halonen 
Norlin:in, USA:ssa 50 vuotta asunut, nuorin sisko. Veljensä 
klarinetilla ja Seppo Ranta harmonikalla säestivät mainiota 
tanssiesitystä.

Tässä vaiheessa sopan keittäneen Mälakodin ex-kokin 
Seija Annolan maukas lohikeitto avustajien kautta tarjoiltiin 
juhlaväestölle. Näppärästi sujui sekin, kahvista ja 
jälkiruokaleivoksesta puhumattakaan.

Kiitokset järjestelyistä ennen kotimatkaa ehdimme kaiketi
sanoa.

Kynässä  Ari Anttila 
 

 Näyttelijät  Liisa Väliviita, Kirsti Voutilainen 
(Kuva: Mirja Järvinen) 

 Juhlapuhuja Paavo Jokinen (Kuvat: Paavo)

Anne Blomgren ja mieskuoro Aikapojat Johtokunta:Teuvo, Silja, Liisa, Kirsti, Riali ja Sofia



Katajaiset syyskokous 

Lokakuulla 41 Katajaisten jäsentä istui tarmoa 
täynnä Suomituvalla päättämässä seuran  
tulevaa vuotta ja tutustumassa kuluvaan 
vuoteen. 
Seuran talous on hyvällä pohjalla ja jaostot jatkavat 
kuluvan vuoden malliin jatkossakin. Luentoja ja 
tiedoitus tilaisuuksia voidaan järjestää kysynnän 
mukaan. 
Yhteydet kuntaan, piiriin ja keskusjärjestöön ovat 
elintärkeitä. 
Katajaiset täyttää 60 vuotta keväällä ja sitä juhlaa 
aletaan jo valmistella tehokkaalla työryhmällä. 
Mihin tehtävään sinulla on taitoa ja tietoa? 
Ilmoittaudu ajoissa sillä valmistelut vievät aikaa. 

Johtokunta vuodelle 2020 valitiin. 
Puheenjohtaja, Teuvo Nevala 
Varsinaiset jäsenet: Aila rinne, Taisto Köngäs, Reijo 
Kinnunen, Allan Törmänen, Eija Kinnunen, Pirjo 
Granö. 
Varajäsenet: Seppo Ranta, Pirkko Eskola, Seija 
Annola.
Tilintarkastajat: Jouni ja Nina Slagner 
Varatarkastajat: Tauno Saranpää ja Toivo Hoffrén  

Suomituvan korjaukset ajankohtaisia, ainakin 
ulkomaalaus ja salin lattian laitto. 

Jäsenmaksu 2020: aikuiset 170kr, perhekortti 340kr 

Joulutunnelmaa orotelles

Näin  joulunalla  tiätysti  ajatukset  lipsahtaa  jouluhun,
niinhän siinä kävi mullekin täs joku aika sitte. Yhtäkkiää
tuli  aivan  maharotoon joulun  ajatus.  Notta  mää  istuun
oikehen  portahille  funtsaamahan  notta  mitenkähän  sitä
joulutunnelmaa luarahan. Ja siinä mun istues  portahilla
hyvän tovin nii muistuu miälehen sen yhyren joululaulun
sanat johona lauletahan notta ”Joulu on jo ovella” nii mää
menin ulukoportahille kattomahan jos se Joulu jo näkyys
siälä, mutta pettymys oli melkoone ku eihän siälä mitää
ollu. Nii mää menin tupahan hakemahan piparkakkuja ku
joulu aikoohi tavatahan syärä niitä. Ajattelin vaan notta
jos mää syän niitä nii rupes jo joulutunnelna tulis siinä
piparkakkuja mutustelles. 
Mutta kyllähän siinä nii käytihin niinku arvata saattooki
nottei sitä joulutunnelmaa tuntunut tulevan sillä istumalla
vaikka  mä  söin  piparkakkuja  notta  aivan  rupes  jo
kyllästyttämähän koko joulutunnelman orottelu. 
Eikä  mua  hualestuttanu  yksistänsä  joulutunnelman
puuttuminen.  Enemmän  mua  hualestutti  notta  kuinkas
sitä  voi  tuntua  joululta  ku  vettä  satoo  jatkuvasti.  Ja
kuinkas  se  Joulupukki  pääsöö  tulemahan  turkit  päällä
vesisatees. Ja tulooko se venehellä jos ei oo lunta notta
pääsis porolla. Näin on maailman kirjat sekaasi ku ei eres
joulukaa tunnu joululta.  Mutta kyllä mää kuitenki vaan
uskon notta  kyllä  se  joulutunnelma tuloo  siältä  jostaki
sitten  aikanansa  ja  sehän  riippuu  eniten  meistä
ittestämme.  Ja  kunhan  muistetahan  se  joulun  oikia
merkitys eikä unohreta sitä nii kyllä se joulu on sitte taas
joulu niinku aina ennenki. 
Hyvää joulutunnelmaa kaikille toivoo ”Pikku” Paavo

Kunta informoi
Ole etevä 

Kunnan  seniorioppaat  neuvovat  ja
antavat  hyviä  vihjeitä  helpompaan
eläkeläiselämään. 
Kuten  terveydenhoito,  ruokavalio,
liikunta.  Tuki  ja  palvelut  kunnan
alueella.  Turvallisuus,  paloturva,
ennaltaehkäistä  kaatumiset  sekä
rikokset vanhuksiin. 
Oppaita  on  kolme  Västeråsissa,
käytä hyväksesi. 

Kotiapua kunnalta

Ota yhteys kunnan yhdyshenkilöön
puh.  021-392725.  Sinun  hakemus
käynnistyy ja valmistuu viikossa. 
Päätös lähetetään sinulle kotiin.  
Jos päätös on ollut myönteinen saat
itse  valita  kotiavun  suorittajan.
Yhdyshenkilö voi auttaa valinnassa.
Palvelun  määrästä  riippuu  mitä  se
maksaa,  mutta  korkeintaan  2089kr
kuukaudessa. 

Helppo asunto 

Kunta  avittaa  muutosten  tekoon
asunnossasi,  että  voit  helpommin
selviytyä päivittäisistä askareistasi. 
Esimerkiksi,  poistaa  kynnykset,
leventää  oviaukkoja,  parantaa
suihkuja, asentaa liesivahti (ajastin,
joka  sammuttaa  lieden,  jos  satut
unohtamaan),  rakentaa  rappuluiska
ulos,  asentaa  automaattinen  oven
aukaisija. 

Munan osat

Tietoa keittiöstä
1. kuori 
2. & 3. ulompi- ja sisempi kuorikalvo
4. & 13. valkuaissiteet 
5. juokseva valkuaisaine 
6. sakea valkuaisaine 
7. ruskuaiskalvo 
8. alkuruskuainen 
9. alkio 
10. tumma ruskuainen 
11. vaalea ruskuainen 
12. ruskuaiskuori 
14. ilmatila 
15. kutikula

Uppomuna on kananmuna, joka 
keitetään vedessä ilman kuorta siten, 
ettei se hajoa, vaan keltuainen pysyy 
valkuaisen peitossa. Runsaaseen 
keitinveteen lisätään hieman etikkaa, 
mutta ei suolaa. Ensiksi vesi pannaan
pyörivään liikkeeseen ja rikottu muna
kaadetaan pienestä astiasta varovasti, 
mutta yhdella kertaa, hiljalleen 
kiehuvaan veteen kokonaan upoksiin.
Keltuaisen tulee koko toimenpiteen 
ajan pysyä ehjänä

Jouluna voi kokeilla uusia ruokaihmeitä, kuten uppomunaa 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ruokasuola
https://fi.wikipedia.org/wiki/Etikka
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kananmuna


Lääketiede 
Unentarve

Kuva: Illustrerad Vetenskap lehdestä nr 17 / 2019 

Unentarve yli 64 vuotiaalla on pienempi kuin vauvalla. Elämän alussa tarve on 14-17 tuntia vuorokaudessa. 18 
vuotiailla se on lyhentynyt jo 7-9 tuntiin. Vanhoilla unentarve vaihtelee 7-8 tunnin paikkeilla, mutta jotkut 
tarvitsevat vain viiden tunnin unet, kun taas toiset jopa 9 tuntia vuorokaudessa. Tärkeintä on kuitenkin rytmin 
ylläpitäminen. Siis nukkua aina samaan kellon aikaan. 
Aivot ovat valveilla aina. Nukkuessa korjaa muistia, siivoaa, säästää kokemuksia, valmistautuu uuteen päivään.
Säännöllinen nukkuminen antaa parhaat unet. Esimerkiksi nukkumaan aina kello 23 ja herääminen kello 7. 
Jos uni viipyy, niin nouse kävelemään, mutta vältä sinikirkkaita värejä, kuten telkkaria, koska aivot käsittävät sen
päivänvaloksi. 
Aamulla nouse ylös herättyäsi, niin rytmi säilyy taas iltaan. 

Kuvassa näet miten herääminen (sininen kurva) voimistuu koko päivän ajan ja alkaa laskea illalla aika jyrkästi. 
Puolenyön aikaan aivot haluavat jo siirtyä remonttihommiin. 
Väsyminen ja unen tarve ovat aamulla olemattomia, mutta alkavat lisääntyä välittömästi (punainen kurva). 
Kun nukahdat normaaliin aikaan, alkaa aivot ja keho yölliset touhunsa (keltainen alue). Jo viidessä tunnissa 
suurin osa korjauksista on suoritettu ja vain pieniä paikkauksia jäljellä. 

Uusi aamu ja pirteä, terve ihminen nousee sängystä uuden päivän viettoon.Wikipedian taulu

Uni etenee terveillä aikuisilla kaavamaisesti, ja univaiheet toistuvat yöunen aikana. Unisykli toistuu yön aikana 
tavallisesti neljästä kuuteen kertaan. Ihminen heräilee REM-unen aikana niin, että hän on yön aikana valveilla 
normaalisti yhteensä 10–20 minuuttia



Opintopiirit 

Kaikki aktiviteetit seurassamme (Boulea lukuunottamatta) ovat ABF:n opintopiirejä, joita pidetään seuramme 
tiloissa. Osallistuminen opintopiireihin vaatii seuran jäsenyyden!! = Jäsenetu
Katso viikkotapahtumat! Löydätkö itsellesi sopivaa. Tule mukaan, tammikuulla alkaa kaikki uudestaan. 
Jos haluat jonkin uuden opintopiirin alkavan, kerää porukka niin etsitään allakasta aika. Yhdessä olo on hauskaa.
Kerrotaan kuulumisia ja tavataan toisiamme. Keitetään kahvit ja lämmitetään pullat. 

Kuvassa osa iloisia englannin opintopiirin osanottajia marraskuisena maanantaina Suomituvalla. 
Vasemmalta: Aila Rinne, Sofia Hoffrén, Pirjo Granö, Pirkko Eskola, Raili Pellikka, Vesa Pellikka ja Sulo

Keskinen.               Poissa kuvasta ovat: Riitta Vallius, Tuula Tuohimaa  ja Toivo Hoffrén 

Kuvassa parhaat tuppi opintopiirin pelaajat koko päivän kestäneen turnauksen päätyttyä Suomituvalla. 
Vasemmalta: Hopeamitallistit Leevi Myllykangas ja Eila Himanka, voittajat Markku Tolonen ja Aimo Vedenpää,

mitallistit Kauko Sorjonen ja Esa Hiltunen

Tuppimestaruudet 
Katajaisten tuppimestaruudet ratkottiin 18/11 2019. Pelit alkoivat jo aamulla klo 8 ja voittajat ratkottiin 
viimeisessä pelissä klo 15. Liisa Väliviita keitti osanottajille lihasoppaa ja piti kahvipannun kuumana. Kuumana 
kävi pelaajatkin, jos kortti näytti vääriä numeroita taikka onni oli vastustajan puolella. 
Tuppijaoston johtaja Raimo Nyman piti pelaajat kurissa, laittoi numerot paperille ja laski tuloksia yhteen. 
Pikkuhiljaa osa joutui katsomoon ja ratkaiseva peli käynnistyi. Siinä pääsivät Markku ja Aimo voitolle ja Eila ja 
Leevi nappasivat hopeaa. 



Katajainen kansa esittelyssä

Samuli Halonen Norlin on ahkera klarinetin soittaja. Hän on aina
säestämässä Katajaisten tilaisuuksissa. Reijo Poikelan kanssa hän

esiintyi monet vuodet tilaisuudesta toiseen.  

Katajaisille Samuli saapui 30 vuotta sitten. Hän halusi suomenkielen 
taitonsa parantamista. Kuusi vuotiaasta lähtien hän joutui puhumaan 
ruotsia ja myöhemmin 43 vuotta Lloyd vakuutustarkastajana 
englantia. Tänään hän hallitsee suomenkielen aivan mainiosti, vaikka 
väliin tuleekin tanskalaisia vitsejä. Näppärien perustamisessa Samuli 
Halonen Norlin oli alusta alkaen. Vuosien aikana hän on ehtinyt 
viihdyttää meitä Suomituvalla monella tavalla soittaen ja kertoen 
tarinoita matkansa varrelta. 
Samulin suuri harrastus on Klarinetti. Usein hän säestää  Aikapojat  
mieskuoroakin, käy soittamassa muissakin tilaisuuksissa lähellä ja 
kaukana. Lapsuuden muistoista hän on kierrellyt kertomassa 
kymmeniä kertoja ja kuuntelijoita riittää, sillä Samulin tapa kertoa 
kiehtoo kansaa muistoihin. 

Vaikka Samuli Halonen Norlin onkin innokas kertoja omasta 
elämästään, hän on myös hyvä kuuntelija ja antaa toisillekin 
mahdollisuuden kertoa omistaan. Erityisen kiinnostunut Samuli on 
Karjalan tapahtumista, joista hänellä on kaiken kattavaa tietoa. 

Samuli Halonen Norlin syntyi 1938 
Viipurissa. Vuonna 1944 Samulin 
ollessa kuusi vuotias hänelle laitettiin 
nimilappu kaulaan ja osoitteeksi Ruotsi.
Isällä oli leipomo, sekatavarakauppa, 
lihakauppa ja ravintola. Leipomossa oli
38 leipojaa. Armeijalla oli jatkuva 
tilaus, 10 000 piirakkaa joka päivä. Isä 
kesti kovaa työtä ja juhlimista 55 
vuotiaaksi. Ensimmäinen vaimo kuoli 
ja isä meni uusiin naimisiin. Tästä 
liitosta syntyi Samuli. 

Vuosina 1991 ja 1993 Samuli kävi 
turistina lapsuuden kaupungissa 
Viipirissa. Silloin miliisit olivat vielä 
vihaisia, jos paikkoja tutkittiin liian 
tarkkaan ja Samulikin joutui hankalaan 
tilanteeseen historiaansa tutkiessa.  
Kuitenkin Samulin kameraan tallentui 
paljon kuvia Viipurin kuuluisista 
rakennuksista. Hän on säilyttänyt 
paljon lapsuuden aikaisia kuviaan. 
Myös kuvasarja Viipurista, jonka hän 
sai mukaansa Ruotsiin, säilyy Samuli 
Halonen Norlinin muistojen joukossa. 

Torgil Knutsson rakennutti Viipurin 
linnan 1293 (täytti 700v 1993). 
Myös Mikael Agricolan kirkko on 
vuodelta 1293. 
Pyöreä torni valmistui vuonna 1547 
puolustustorniksi, mutta on nykyisin 
ravintola. 
Espilän ravintola vuodelta 1890 hajosi 
sodassa, mutta 2016 avattiin  ravintola 
entistä ehompana. 
Alvari Aallon kirjasto valmistui 1935 ja
aukaisi uudestaan ovensa vuonna 2013 
20 vuotta kestäneen korjauksen jälkeen.

Entinen tykkitorni seisoo vieläkin
paikallaan kauppahallin ja suuren
torin vierellä. Nykyisin siinä toimii
ravintola, jonka seiniltä voi lukea

historiaa. 


