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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 ja Torstai    klo 11.00 – 14.00    
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. 

Sekaiset Maailman kirjat

Nyt on oikeasti menneet Maailman kirjat sekaisin. 
Vielä talvella valitettiin huonoa talvea ja lipsuvia 
suksia. Maaliskuulla levisi huhu meille asti, että nyt 
ovat Maailman kirjat sekaisin. Tuli ihmettelyä ja 
hallituksen edustajat raapivat päitään. 

Ruotsissa on kansaa opetettu tekemään oman tahtonsa 
mukaan (civil olydnad). Nyt olisi hyvä jos kansa tekisi 
kerrankin käskystä, mutta pieleenhän se meni. Toki 
vanhat, jotka laitettiin omaan karsinaan, tottelivat vanhasta
tottumuksesta. 
70+ ryhmässä eläminen on noin 90% samaa, kuin 
ennenkin. Poissa tuo viimeinen 10%, jonka pyörin 
Suomituvalla, kiertelen kaupoissa  ja istun ravintoloissa. 
Helpollehan tässä tottuu, kun kauppiaat kilvan tuovat 
ostokset kotiin. Tosin tavaraa alkaa olla jo nurkat täynnä, 
kun netissä on niin kivaa naputella toinen toistaan 
ihmeellisempiä tuotteita. 

Kevät on vuodenajoista se, joka teettää eniten hommia 
puutarhassa. Nyt voin käyttää joutoajan voikukkien 
kitkentään ja etanoiden ystävyyteen. Voimat sallivat aika 
pienen työpanoksen kerrallaan ja näin aika kuluu vieläkin 
rattoisammin, kun grillaustaukoja on usein. 

Katajaisten suuri 60v juhla on vielä juhlimatta, mutta 
lukuhan vain suurenee vuosi vuodelta, joten ensi vuonna 
siitä tulee 61v juhla. Toivottavasti ehdimme vielä syksyllä 
juhlimaan terveellä joukolla. 

Meidän valtiopäivämies Paavo Vallius avautuu tässä 
lehdessä kertomaan elämäntarinansa. Hän muistelee 
lapsuus- ja nuoruusaikaa Oulussa sekä tapahtumarikasta 
aikaa Västeråsissa ja Tukholmassa. 

Tämä lehti käsittää paljon kevään 2020 tapahtumaa, mutta 
toivottavasti nämä uutiset ovat ainutlaatuisia ja vain kerran
tapahtuneita, joita tulevat sukupolvet lukevat historian 
ihmeenä. 
       Kestetään Kärsitään Iloitaan

                                                               Toivo Hoffrén

Johtokunta vuodelle 2020

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  

COVID-19 
Pandemia tarkoittaa maailmanlaajuisesti levinnyttä 
epidemiaa. 

Tartuntatautikaan ei välttämättä ole pandemia, ellei se ole 
levinnyt laajalle alueelle. Viimeisin pandemia on 11. 
maaliskuuta 2020 julistettu SARS-CoV-2-viruksen aiheuttama
koronavirustauti COVID-19
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Katajaisten viikko ohjelma ja vetäjät 

Maanantai 
Kl 10:00 Tuppijaosto, kahdesti viikossa, kenen päässä kiertää veri parhaiten, Raimo Nyman 
Kl 12:00 Ruoanlaitto ja ruokailu, keittiökerho, nyt tehdään suuri ryntäys luukulle, Liisa Väliviita
Kl 13:00 Boule, talvella sisällä ja kesällä ulkona, kaikille nivelille, Toivo Hoffrén  
Kl 14:00 Englannin kielen kurssi uudella kirjalla, tule ja kohenna taitojasi, Pirkko Eskola  
Kl 18:00 Paritanssi, uusi alku samat tahdit, Soini Salmela 
Tiistai 
Kl 14:00 Näytelmäkerho, uudistunut ryhmä lahjakkaita, Liisa Väliviita 
Kl 17:30 Mieskuoro Anne Blomgrenin johdolla, Helge Lillkull 
Keskiviikko 
Kl 13:00 Askartelukerho, tee mitä kätesi ja tahtosi haluaa, Pauliina Mäkinen  
Kl 18:00 Karaokelaulajat kerho, (parillisilla viikoilla), Tauno & Tauno (tanssia lauantaisin).  
Torstai 
Kl 11:00 Tuppijaosto, aivovoimistelua istuen, Raimo Nyman 
Kl 14:30 Kuviotanssi, kaikenikäisille, Pentti Nimell 
Kl 17:30 Voimistelu, istu, seiso, kävele tai hypi, Hannele Lemström 
Perjantai 
Kl 12:00 Eläkeläispäivä Näppärät, Teuvo Nevala (joka kuukauden viimeinen perjantai) 
Kl 13:00 Kirjakerho ja luento, lue kirjaa, kuuntele toisia, naura ja hörise, Toivo Hoffrén (katso Näppärät) 
Lauantai 
Kl 14:00-18:00 Tilaussaunat, kaksi saunaa, hyvät löylyt ja uimaranta, Puh 021-12 22 08 
Sunnuntai 
Kl 16:00 Tanhu, miellyttävää pyörähtelyä ja kaunista katseltavaa, Allan Törmänen (parittomilla viikoilla)

Suomitupa avoinna maanataina ja torstaina klo 11 -– 14. Kaikki toiminnat
Suomituvalla. 

Luennot

Perjantaiset luennot, joissa mennään ajassa taaksepäin aina 
kivikauteen asti. Jutellaan tietokoneista ja niiden käytöstä. 
Tutkitaan tietokoneen, kännykän ja Tvn ostoa. Kaivetaan 
omia tietoja lapsuudesta aina pyykkilautaan asti. 
Parannellaan oman kehon tietoa ja sydämen toimintaa. 
Miten käytän facebookia, instagramia, twitteriä, whatsuppia,
messengeriä ja internettiä.
 
Kaikki toiminnat Suomituvalla. 
Suunnitteilla on kylpylämatka Spa Viiking, sekä paljon 
muuta. 

Tervetuloa. Luennot perjantaisin klo 13.00 (paitsi Näppärät 
perjantaisin klo 12.00)  vuoden alusta alkaen. IT pääaineena.

Lehtileikkeitä

Toukolaulu 

Touon aika, toivon aika, 
nuori nummi vihannoi, 
laaksossa on laulun taika, 
nuori viita virttä soi. 
Keijut lehdikossa lymyy, 
joka kukkasessa hymyy, 
kevät nuoret toivot toi. 

Päivän terä maita kultaa, 
puuhun lehti puhkeaa, 
heiluu kuokka, kääntää multaa, 
tuorehena tuoksuu maa. 
Aura kyntää vaot syvät, 
kylväjä hän kylvää jyvät, 
kasvu kerran kohoaa. 

Maita Herran henki kulkee, 
elämätä uutta luo, 
kaikki suojahansa sulkee, 
virtaa elon iki-vuo. 
Leikkii laine, kukkii vuoret, 
nousee voimat iki-nuoret, 
elon lähtehien luo.

Antti Rytkönen



Lääketiede 

Maitotuotteita meidän on syötävä, koska
elimistömme on niihin tottunut jo pienenä

Täysjyväleipä on täydellinen olipa se sitten
suomalainen aito ruisleipä tai muu

kuorimaton jyvä

Kalaa syömme monesti viikossa ja varsinkin
lohta, makrilliä tai silliä

Marjat ovat makoisia välipaloja

Lihaa syömme myös tottumuksesta ja siitä
saamme ruumiimme rakennustarpeita

Riisi on täysi ravintopommi ja aasialaiset
elävät kauan riisin voimalla

Kananmuna on nykyisin niin tervellinen. Että
syömme sitä koko vuoden pääsiäisestä

pääsiäiseen

Pähkinöitä napostelemme TVn äärellä



Vaikka uuden oppiminen Koronastakin olisi 
vaikeaa, niin pidämme silti huolen 
huomisesta ja syömme nauttien terveellistä 
sekä omia herkkuja. Nuo edellisen sivun 
herkut ovat kehollemme mieluisia. 
Hyvinvointi on myös henkistä ja silloin 
voimme hyvin syömällä niitä lapsuusajan 
herkkuja. 
Sitten vaan mieli virkeänä Suomituvalle 
tapaamaan kanssasiskoja ja -veljiä. 
Kerrotaan toisillemme miten oli ja miten 
meni. Suunnitellaan tulevia hauskanpitoja ja 
voidaan hyvin kuin talitintti pähkinäpussilla. 

Koronaa
Kansainvälinen olympiakomitea ilmoitti Tokion
kesäolympialaisten siirtyvän vuoteen 2021 
koronaviruspandemian vuoksi. 

•Zagrebissa sattui 5,3 
momenttimagnitudin suuruinen 
maanjäristys. 

•Euroopan yleisradiounioni ilmoitti 
vuoden 2020 Eurovision 
laulukilpailujen peruuttamisesta 
koronaviruspandemian vuoksi. 

•Suomen hallitus ilmoitti valmiuslain 
käyttöönotosta koronavirustilanteen 
aiheuttaman poikkeustilan vuoksi. 

•Ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen 
lopetti aktiiviuransa. 

Hiljainen kansa hiljeni entisestään
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Kunta suunnittelee (tutki kunnan kotisivua)

Toivo Hoffrén
Korona aikanakin tapahtui sitä tavallista kaiken 
hässäkän keskellä. Reportteri vanheni tasaiseen 
tahtiin. Kissapöllön poikanen vasta ihmetteli 
Maailmanmenoa pöntön reiästä.

Kissapöllö



Valtiopäivämies 

Paavo Vallius alkoi kiinnostua toisten asioiden 
hoitamisesta jo Asealla työskennelleessään. Hän oli 
ammattiliiton työpaikka asiamies. Ammattiliitto 
koulutti monenlaisilla kursseilla ja kaikessa oli 
sosiaalidemokraatit taka-alalla. Täten puolueen valinta
oli helppoa ja politiikka kiinnosti Paavoa jo heti alusta
alkaen ja suomenkielinen S perustettiin.
Vallius oli myös työturvallisuusmies ja pian hänet 
valittiin ammattiliiton puheenjohtajaksi. 

Uusi kieli alkoi toimia rohkeuden ja paljon käytön 
myötä. Paavo suoritti yksi vuotisen lukion ja erilaisia 
kursseja suuren määrän. Hänestä tuli ahkera 
sosiaalidemokraatti. 

Vuoona 1982 Paavo Vallius oli 33 vuotias ja hänet 
valittiin Västeråsin kunnan valtuustoon. 

Poliitikko Paavo Vallius valtiopäivillä

Paavo Vallius 16v

Paavo oli kunnan valtuustossa vuosina 1982-1994 ja 2006-2010. Väliajan 
hän toimi valtiopäivämiehenä. 
Vuonna 1994 Paavo Vallius oli metallin ehdokas valtiopäiville (valittiin 
puoluekokouksessa ensin). Anders Telljebäck oli Västeråsin ehdokas ja 
Paavon vastaehdokas. Västmanland sai kuusi demaripaikkaa ja näin Vallius 
lähti Tukholmaan töihin. Aluksi hän toimi työmarkkina varajäsenenä ja kun 
oppi talon tavat, niin kulttuurivaliokunnassa. 
Aluksi Paavo vietti päivät ja yöt omassa toimistossaan valtiopäivätalossa. 
Sitten hänelle järjestyi oma huoneisto naapuritalosta. Vaikka hän asui lähes 
13 vuotta Tukholmassa, postiosoite oli silti Västeråsissa. 

Ruotsin suomalaisten hyväksi Paavo touhusi jopa työtehtävänsä ulkopuolella.
Moni luulikin, että nyt kun meillä on oma mies ohjaksissa, niin voimme 
toivoa mitä vain ja Vallius järjestää. Demokraattisessa yhteiskunnassa asiat 
päätetään vähän eri tavalla ja joskus kysytään kärsivällisyyttä. 

Paavo Vallius oli RSKL:n puheenjohtajana vuosina 1999-2003. Hyvä mies 
kelpaa vaikka mille pallille. 

2010 Vallius oli Mälarkodin puh.joht. Ja touhusi rakennuksen puolesta hyvin.

 

Paavo ja terveys
Paavo kolaroi liikenteessä polkupyörällä auton 
kanssa. Oikeasta jalasta menivät varpaat ja osa 
jalkapöytää  muusiksi ja leikattiin pois. 

Paljon on ollut koettelemuksia Valliuksen 
Paavon elämässä, mutta Paavo itse löytää sieltä 
monia positiivisia hetkiä, jotka ovat kohentaneet
elämän arvoa. Hän toteaa, että ennenkaikea 
lapset ja lastenlapset ovat monen ilon aihe. 
Tuollainen jalkaterän lyhennys varmaankin 
aiheutti monet harmit, kun halut urheiluun olivat
kovat. Askelta oli lyhennettävä tilanteeseen 
totuttava. 

Tänään Paavolla on verkko sydämessä 
pitämässä auki  verisuonta. Kahdesti on mennyt 
tulppa läpi molempien keuhkojen. Selkä 
muistuttaa nikamien läpi kulkevasta 
hermopaketista. Mutta ihminen tottuu kaikkeen. Paavo Vallius vuonna 1960 Oulunläänin sairaalassa



Katajainen kansa esittelyssä

Paavo Vallius syntyi maaliskuussa 1949 Oulussa.
Lapsuuden  aika  oli  liiankin  vaihtelevaa  pienelle
miehelle.  Jo  alle  kaksikymppisenä  Paavo  perusti
perheen  ja  muutti  Västeråsiin.  Siitä  alkoi  työt,
perheen  lisäys,  poliittinen  elämä  ja  Katajaisiin
liittyminen. 

Paavo Vallius oli kaksi vuotias, kun äiti erosi isästä.
Perheen lapset Paavo ja kaksi vuotta vanhempi Pertti
jäivät äidin huostaan. Åiti kävi töissä Vaasan myllyllä
ja satamassa. 
1955 pojat vietiin kesäksi tädin luo Pyhäjoelle. Paavo
jäi sinne koko talveksi ja 1956 meni Ouluun kouluun.
Äiti meni uusiin naimisiin ja perhe muutti vuokralle
taloon  Hietasaaressa.  Tämä  oli  pikkupojan  elämän
parasta  aikaa.  Riitti  rantaa  juosta,  vettä  uida  ja
maastoa samoilla. Oikea Paratiisi, joka loppui 1960. 
Kunta  möi  talon  ja  parhe  joutui  muuttamaan Oulun
keskustaan  erään  omakotitalon  yläkertaan.  Äiti
synnytti  uudelle  miehelle  tytön  -56  ja  toisen  -60.
Kuusihenkinen perhe asui yksiössä. 

Vuoden ajan kävi Paavo kauppaopistoa ja oppi siellä
ruotsin kielen alkeet. 
1966 Paavo Vallius aloitti työt huoltoasemalla. Vuotta
myöhemmin rakkaus syttyi ja seurauksena kihlajaiset
Riitan kanssa. Helluntaina -68 vietettiin häät. 
Vielä  vuoden  verran  töitä  rengasliikkeessä  ja  sitten
seuraava  muutto.  Esikoinen  Kristiina  oli  vajaan
vuoden,  kun  perhe  muuti  Västeråsiin.  Toinen  tyttö
syntyi -70 ja kaksoispojat -74. 
Kuusihenkinen  perhe  alkoi  opetella  uuden  maan  ja
yhdyskunnan tapoja. 

Paavo Vallius keväällä 2020

Veli Pertti asui jo Västeråsissa ja hänen luona oli turva, 
kunnes oma asunto löytyi. 
Asea järjesti työt sekä asunnon ja TBV kielikurssin. 
Aluksi Paavo teki staattorin kuoria ja vesivoimaloiden 
peltiosia Atomilla, kunnes kansa äänesti ydinvoimaa 
vastaan. Toki Asealla riitti hommia, mutta nyt työmatka
johti Örjanille.

Paavo ja Katajaiset 
Ruotsiin tultua Paavo liittyi teatteriryhmään ja näin 
tuttavapiiri alkoi laajentua Västeråsissa. 
Pari kolme vuotta myöhemmin Katajaisista tuli 
tulevaisuuden tukikohta. Jo -76 Paavo Valliuksen nimi 
liitettiin johtokuntaan ja kaksi vuotta myöhemmin hän 
heilutteli Katajaisten puheenjohtajan nuijaa. 

Paavo muisteli, kuinka vuonna 1977 Katajaisilla oli 
urheilukoulu, johon tuli yli 40 lasta. Lapsilla oli intoa 
ja halua toimia yhdessä samanikäisten kanssa, mutta 
ohjaajista on aina ollut pula. Samanlaista se on tänäkin
päivänä eri seuroissa. 

Vallius kertoi kuinka Katajaisten lehti ”Meikäläinen” 
tukehtui liian suuriin haaveisiin. Lehdellä oli useita 
työläisiä ja päätoimittaja Hannu Huppunen täydellä 
palkalla. VLT painoi lehden maksusta. Mainostulot 
olivat vähäiset ja lehden teko jouduttiin lopettamaan 
velkataakan suurentuessa. 

Kun Paavo Vallius valittiin puheenjohtajaksi 1978 oli 
seuran talous miinuksella, mutta jo pari vuotta 
myöhemmin Katajaiset oli parantunut vaivoistaan.

 Suurin tulo oli Parkkenilla pidettävät tanssit. Kunta sai
vuokransa alkuillan pääsylipuista ja loput tulot 
kertyivät Katajaisten hyväksi. 1980 taloudenhoitaja 
Helge Lillkull kertoi kassassa olevan 200 000 plussaa. 

Sauna rakennettiin Suomirannalle talkootyönä. 
Asiantuntijoita riitti ja juomat maistuivat. Rakennus 
valmistui -82. 
Paavo oli vuoden puheenjohtajana noin -84 ja siitä 
jatkoi Eero Saarenpää. Nyt Riitta teki konttorityöt ja 
hoiti kassan. Seuraava puh.joht. vei seuran talouden 
hunningolle. Eero tuli takaisin ja selvitti sotkut. 

Aika vaihtelevaa on Valliuksen kertoman mukaan ollut
Katajaisten historia. On ollut nousua ja laskua. 
Onneksi on aina löytynyt sotkujen selvittäjä, joskin 
joskus liiankin innokkaina. 

1989 perustettiin eläkeläisjaostot RSKL:n alaisiin 
suomiseuroihin, niin myös Katajaiselle Näppärät. 

Paavo Vallius johti Katajaisia vielä vuosina 2008-2012
ja 2019. 


