
Katajaiset
Suomi Seura Katajaiset Seuralehti 2021 /1   Västerås 

Covid-19 ihmisten
kiusana jo vuoden

Maailma sai uuden
johtajan

Katajainen kansa
lähdössä matkalle

Auringon lämpöä 
kevään pälvissä

Ladun varressa

Sivu 1      Etukansi Sivu 2      Tietoa ja Pääkirjoitus

Sivu 3     Viikkotapahtumat ja tulevaa Sivu 4      Covid-19 

Sivu 5      Ilosanomat Sivu 6      Viimeinen tahto

Sivu 7      Meidän juuret Sivu 8      Katajainen kansa esittelyssä



Tietoa

Uutissivut
                 

                   www.katajaiset.se 

Ajankohtaista, johtokunta, historiikki, vieraskirja.  
Sieltä löytyy myös tämä lehti ja kuvakansiot. 

Ajankohtaiset kuvat, ilmoitukset, kutsut ja muut 
tiedoitteet löydät Katajaisten facebook sivuilta. 

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

Aukioloajat 
Maanantai ja Torstai                  klo 11.00 – 14.00   
Lauantai, Varattuja saunavuoroja klo 14.00-18.00 

Lehden toimitus
Reportteri, Toivo Hoffrén, puh. 073-0302712 
eposti: topi@live.se 

Vuoden 2021 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 2021”

Katajaisten Suomitupa 
Norra Lövuddenilla. 
Osoite : Johannisberg 13, 72591  Västerås 

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. 
  
RSKL kotisivulta 
jäsenseurojen osastosta löydät Suomiseurojen 
lehtien viimeisimmät numerot. 

Svenska 
Katajaiset tidningen är skriven på finska. De 
viktigaste information finns även på svenska. 
Gå till: 
Finska Föreningen Katajaiset hemsida. 
www.katajaiset.se . 

Iloista Pääsiäistä

Ilolla huomiseen ja normaaliin elämän tyyliin,
kun kaikki ovat saaneet sen toisenkin 
rokotteen. Sitä päivämäärää vielä saa odottaa,
mutta me vanhukset saamme piikin jo ennen 
pääsiäistä ja silloin aloitamme riehat. 
Pidetään peukkuja ja aletaan jo hymyilemään

Joulunkin sai viettää varovasti, varpaillaan tanssien 
kuusen ympärillä yksi kerrallaan. 
Uusi vuosi juhlittiin harvassa seisten, eikä lasit 
särkyneet, kun niitä kilisteltiin kaukana toisistaan. 
Loppiainen tuli ja meni. Samoin teki talvikin useaan 
otteeseen, ennenkuin tammikuun lopulla asettui 
pitemmäksi aikaa. Uutisissa kerrottiin, että nyt on 
kylmempää kuin normaalisti ja niin joutui 
ympäristöpuolue vaihtamaan pomoa. 

Uutisista puheenollen ne ovat olleet sitä ja samaa niin
paljon, että moni vaihtaa kanavaa Taivaanvaloihin, 
Pirunpeltoon tai muihin elokuviin. Parikymmentä 
vuotta vanhoja suomalaisia jatkosarjoja näyttävät nyt 
meillekin. Hiihtokilpailuita seurataan ja suomalaisille
huudetaan, vaikka he harvoin pääsevät kuvaruutuun, 
kun voittajien haastattelu tuntuu olevan tärkeämpää. 

Maailman pomo vaihtui ja häviäjä suuttui. Mikä oli 
ennen hyvää, on nyt pahaa ja päinvastoin. Me 
mukaudumme uuteen aikaan. Nyt on negatiivinen 
mielipide siirrettävä itää kohti ja voihan Kiinaakin 
vähän nälviä. Tietenkin löytyy sitä sanomista 
lähempääkin. Meidän asuinmaamme johto tekee niin 
hyviä päätöksiä, että eläkemenot ovat pienentyneet. 
Covid-19 uhreja on jo kaksikymmentä (20x) kertaa 
enemmän kuin Suomessa. 

Vaikkakin Suomiseuralla tapaamiset ovat 
päällimäisenä toivomuslistalla, paljon muutakin 
on jäänyt haaveilujen maailmaan. Suomeen on 
lähdettävä ja tavattava sukua ja tuttavia. Laivalla
juhliminen tulee kuin kaupanpäälliseksi. 
Kylpylämatkat Viroon on suunniteltava heti 
laivaliikenteen käynnistyttyä. Aurinkomatkat 
Välimeren rannoille ja herkuttelut siellä alkavat 
jo polttaa ihoa. Shoppailemaan on päästävä ja 
uusittava kevään- kesän- syksyn- ja talvenasut. 
Vanhat vuosimallit kierrätykseen. 
Tapahtumakalenteri on toistaiseksi tyhjä, mutta 
Pääsiäisen tienoilla se on jo toivottavasti täysi. 
Sen mukaan voit alkaa suunnitella omaa aikaasi.
   
Aurinkoista kevättä !       Toivo Hoffrén     
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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, toivotaan kokkien kestävän, Liisa Väliviita
Kl 13:00 Boule, talvella sisällä ja kesällä ulkona, kaikille nivelille, Toivo Hoffrén  
Kl 14:00 Englannin kielen kurssi, tule ja kohenna taitojasi, Pirkko Eskola  ja Toivo Hoffrén
Tiistai 
Kl 14:00 Näytelmäkerho, odottaa osallistujia, 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 
Perjantai 
Kl 12:00 Näppärät juhla, Teuvo Nevala (joka kuukauden viimeinen perjantai)
Kl 13:00 Kirjakerho ja luento, lue kirjaa, kuuntele toisia, opi uutta, vaihda kirjoja, Toivo Hoffrén 
Lauantai 
Kl 14:00-18:00 Tilaussaunat, saunatonttu valmistautuu terveempään aikaan, Puh 021-12 22 08 
Sunnuntai 
Kl 16:00 Tanhu, miellyttävää pyörähtelyä ja kaunista katseltavaa, Allan Törmänen (parittomilla 
viikoilla)

Suomitupa avoinna maanantaina ja torstaina klo 11 -– 14, kahvipannu kuumana. 
Kaikki toiminnat Suomituvalla. 

Toisaiseksi on (kunnes tilanne muuttuu) 
Konttori avoinna maanantaisin klo 11.00 – 14.00!

Opintopiirit aloittavat toimintansa, kun Pandemia alkaa talttua
Muistakaa varovaisuus ja välimatkat! 

Jokainen ottaa oman vastuun ja pitää huolen itsestään 
Halataan sitten, kun kädet ulottuvat

Suomenkieli

Aloitamme suomenkielen elvytyksen heti, kun tilanne sallii. Tämä tapahtuu
perjantaisin kirjakerhon yhteydessä

Kokoonnumme 20 kertaa ja ilmoittautuminen on tehtävä Toivolle.
Kirjakerholaiset ovat automaattisesti mukana. 

Tämä on erityinen RSKL projekti ja sopii mainiosti meidän luentojen ja
kirjakerhon yhteyteen. 

Projektin vetäjä ja luennoitsija: Toivo Hoffrén
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Viirus

SARS-CoV-2

Tämä viirus 

SARS-CoV-2 niminen viirus saa aikaan  
Covid-19 (Koronaviirustauti), joka on levinnyt 
Maailman laajuiseksi ja siksi sitä kutsutaan 
Pandemiksi. 
Nyt tätä hauskuutta on ollut jo vuoden ajan. 
Aluksi se oli nopeasti ohimenevä ja Ruotsissa 
oli se ruotsinmalli ainoa oikea. Sitten sairastui 
lähes 10% kansasta ja heistä kuoli 2%. 
Suomessa vastaavat luvut olivat 1/20 osa, siis 
asukaslukuun verrattuna 1/10 Ruotsin luvuista. 
Syyllisiä etsitään innolla hallituksesta ja  
ruotsin mallista.  

Rokotetta testattiin ja hyväksyttiin vauhdilla. Jotkut täytyi pakastaa ja käyttää muutaman 
tunnin sisällä. Pulloja tilattiin EU:n kautta ja yksityisesti. Valmistajia ja myyjiä löytyi ympäri 
Maailmaa. Valtiot jonottivat, ostajat jonottivat ja viimein ihmiset jonottivat ovien 
ulkopuolella. 



Ilonaiheitakin löytyi

Eräs presitentin vaihdos oli monelle
ilosanoma ympäri Maailmaa

Huolet huomisesta ja tulevasta ravinnosta 
saat heittää pois. Komposti ruokakaappiin ja 
näläntunne häviää. Vieläpä kaikki huonot  
dieettikuurit saa unohtaa ja paino pysyy 
alhaisena. 

Iloa iloliemellä

Tuon mustan tiedon kuvasin Västeråsin Tuomiokirkossa. Siitä voi lukea miten kuninkaallisia 
häitä juhlittiin. Tuota juhlimistapaa ovat monet toteuttaneet karanteenissa ollessaan. 
Paljon meillä onkin rästiin jääneitä juhlia ja juhlimisia. 
Piti olla Katajaisten 60 vuotis juhlat, jotka ovat vielä juhlimatta. 
Piti olla Viron matka Pärnun kylpylään isolla porukalla, mutta uinnit siirtyi tulevaisuuteen. 
Piti olla yhtä sun toista seuran tiloissa ja ulkopuolella, mutta tulee se vielä iloinen aikakin. 



Viimeinen tahto

Jos haluat helpottaa omaisiasi kuolemasi johdosta, niin on mahdollisuus täyttää asiapaperi, 
joka sisältää sinun viimeisen tahtosi. Se ei ole testamentti, eikä se velvoita omaisia mihinkään.
Se on vain sinun viimeinen toiveesi. 
Siinä voit toivoa miten hautausmenot järjestetään, musiikki, kukat, hautakivi, maahautaus, 
polttohautaus, hauta, muistolehto, kuolinilmoitus, laulut, jne. 
Tässä on myös mahdollisuus ilmoittaa pankkitileistä, pankkilokerosta, vakuutuksista, tärkeistä
asiapapereista ja testamentin säilytyspaikasta. 

Lue lisää: https://www.livsarkivet.se   

Ensin synnytään. Sitten kuollaan. Kaikki sillä välillä on elämmä.

Tietolähde jälkeläisille: https://www.efterlevandeguiden.se 

Kunta tiedottaa

Tiesitkö että... 

Västmanlandissa on 267 629 asukasta ja 
heistä 40 353 ruotsinsuomalaista. 
Heistä 19 000 asuu Västeråsissa. 
Suurin osa heistä joita kutsutaan 
ruotsinsuomalaisiksi ei ole 
metsäsuomalaisten eikä sotalapsien 
jälkeläisiä. 
He ovat niiden satojen tuhansien lapsia, 
jotka tulivat Ruotsiin 1950- 60- ja 70 
luvulla. 
Niiden vuosikymmenten aikana Ruotsin 
teollisuus kasvoi voimakkaasti ja 
henkilökunnan tarve oli suuri. 

https://www.efterlevandeguiden.se/
https://www.livsarkivet.se/


Metsäsuomalaiset
1500 luvun lopulla saapui suomalaisia keskiruotsin metsiin. Suurin osa oli itäsuomalaisia 
kaskenviljelijöitä. Monet näistä asettuivat Västmanlandin metsiin, koska täällä metsät 
sopivat hyvin kaskenpolttoon. Ruotsin kuningas (herttua Karl) antoi uudisasukkaille 
muutaman vuoden verovapauden, koska hän halusi lisää veronmaksajia alueelleen. Noin 25 
000 henkeä saapui Ruotsiin. 1600 luvulla kaskenpoltto kiellettiin, koska puut tarvittiin 
kaivostalouteen. Suomalaiset jäivät muihin hommiin paikkakunnille. 

Sotalapset
Toisen maailmansodan aikana tapahtui toinen suurempi suomalaisten muutto 
Västmanlandiin. Silloin saapui noin 80 000 suomalaista lasta Neuvostoliiton Suomeen 
hyökkäyksen johdosta. Se oli vaikeaa monelle lapselle, kun heidät erotettiin vanhemmistaan.
Sodan loputtua noin 7000 lasta jäi pysyvästi Ruotsiin, toisten muuttaessa takaisin Suomeen. 



Katajainen kansa esittelyssä
Sofia  Hoffrén  syntyi  vuonna  1943  Askassa
Sodankylän  eteläpuolella.  Sodan  jälkeen  seurasi
muutto  Torviseen,  kun  saksalaiset  olivat  lähteneet
Lapista. 
Torviseen rakennettiin uusi koulu, jossa Sofia alkoi
opinalkeet jo kuusi vuotiaana. Jatkokoulun hän kävi
Sodankylässä. 
Sen jälkeen hän oli piikana lähimmissä naapureissa,
Sodankylässä  ja  Rovaniemellä.  14  vuotiaana  Sofia
kytki  puheluita  Torvisen  uudessa
puhelinkeskuksessa. 
Vuosina  1958  -59  Sofia  kävi  rippikoulun  ja
käsityökoulun.  Sitten  1960  -61  Pohjolan  opisto
Haukiputaalla ja vuosina 1961 -63 Työväen akatemia
Kauniaisissa. 
Koulutusten jälkeen hän aloitti työt Hotelli ravintola
Polarin  keittiössä  Rovaniemellä.  Siellä  oli  Sofian
vanhempi sisko emäntänä. 

Sitten toisen siskon perhe muutti  Ruotsiin ja Sofia
seurasi  mukana  ja  aloitti  työt  Bolinder  Munktelin
traktoritehtaalla (nykyisin CE Volvo). Vuonna 1973
hän alkoi työt Alveniuksella laaduntakkkailijana. 

Vuonna  1978  alkoi  kokopäiväinen  opiskelu,  joka
päättyi  neljä  vuotta  myöhemmin  gymnasien
ekonomitutkintoon ja valkolakkiin. 

Perhe  asui  Skogstorpissa  Eskilstunassa  omassa
talossa. Siinä oli metsä lähellä juoksennella. Lapsilla
oli  kouluun  vajaa  kilometri  ja  kaverit  löytyivät
matkan varrelta. 
Koko  perhe  harrasti  suunnistusta  ja  kilpailuihin
mentiin  kaikki  neljä.  Tulostakin  syntyi
palkintokaapin verran. 

Sofia nykyajassa vuonna 2021

Sofia 9 vuotiaana Sofia ripillä

Matkakuvia ja kertomuksia voi lukea ja nähdä
www.toivohoffren.com sivuilta

Västeråsiin Hoffrénit muuttivat vuonna 1990. Vaikka lapset olivatkin jo aikaisia ja työssä käyviä,
muutti  koko  perhe  mukana.  Kaikille  tuli  siis  uudet  työt  ja  uudet  kaverit.  Mentiin  uuteen
suunnistusseuraan ja saatiin heti 200 kaveria, joiden kanssa alettiin kierrellä kilpailuissa. 
Sofiaa  kierrätti  suunnistus  ympäri  Maapalloa.  Melkein  kaikki  Euroopan  maat,  etelä  Ameriikka,
Hawaii, Uusi Zeland, Tasmania ja moni muu maa.
Monissa maissa hän on matkustanut tutustumassa kansan elintapoihin kaupunkien ulkopuolella. 
Kolmas matkustusmuoto on ollut aurinkolomat ja muu hyvinvointi spa-hotelleissa. 
Eurooppaan on Sofia tutustunut myös monilla pikkuporukan matkoilla (4-6 henkeä). 
Eläkkeellä Sofian tunnit kuluvat kävelylenkeillä, ristisanoja ratkoen, pasianssia pelaten ja palapeliä
kootessa sekä kirjoja lukien. 
Katajaisille Sofia saapui vuonna 2015 Toivon kanssa ja siitä lähtien aktivisuus seurassa on lisääntynut
nopeaan tahtiin. Vuodesta 2019 lähtien hän on ollut Näppärien johtokunnassa. 
Sofia on mukana kirjakerhossa, englannin ryhmässä ja boulen pelaajissa. 

Ylioppilas Sienessä Belgvikenissä Edustamassa Itävallassa Juhlissa Belgiassa

http://www.toivohoffren.com/

