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Tietoa

Suomi Seura Katajaisten oma kotisivu netissä

                   www.katajaiset.se 

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

Katajaisten facebooks   

finska föreningen katajaiset 
suomi seura katajaiset
sivuilta löydät ajankohtaiset kuvat, 
ilmoitukset, kutsut ja muut tiedoitteet. 

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 

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 

RSKL kotisivulta 
jäsenseurojen osastosta löydät 
Suomiseurojen lehtien viimeisimmät 
numerot. 

Svenska 
Katajaiset tidningen är skriven på finska. 
Vill du ha information om vårt verksamhet?  
Gå till: 
Finska Föreningen Katajaiset hemsida. 
www.katajaiset.se . 

Back to base

Nyt  olemme  takaisin  melkein  normaalissa
elämänmenossa.  Aika  näyttää  rokotuksen
pitkäaikaisen  vaikutuksen.  Suomituvan
toiminnat  pääsevät  käyntiin  kesän  kuluessa.
Varotaan  kuitenkin  vielä  ulkopuolisia,  jotka
odottavat rokotettaan. 

Jälkiviisaiden  on  aika  pitää  jälkipuheita  nyt,  kun
paljon faktaa  on tarjolla.  Minkä maan taktiikka oli
paras. Oliko jollakin maalla huonompi taktiikka kuin
Ruotsilla.  Aika paljon viiruksen leviäminen vaihteli
ja  sitten  tuli  vielä  eri  mutaatiot  oikeaa  arvostelua
vaikeuttamaan. 

Kevät oli aika hiljaista kilpailuaikaa. TVstä seurattiin
suomalaisia  sarjoja,  lenkillä  käytiin  ja  palapelejä
kasattiin.  Siinä  olisi  ollut  paljon  hyvää  aikaa
seuratoimintaan. Pääsiäisen jälkeen alkoi kevät viedä
kansaa ulos aurinkoon ja perunamaata kaivelemaan.
Monelle  ikkunalaudalle  ilmestyi  viherkasveja
muistuttamaan lähenevästä kesästä.

Kevätkokoukset saatiin vietyä läpi alkukesästä. Ensin
Näppärät  toukokuulla  ja  sitten  Katajaiset  kesäkuun
alussa.  Toimintakertomukset  olivat  aika  vajavaisia
toimintojen  puutteessa.  Talouslaskelmissa  oltiin
kaukana suunnitellusta,  sekä tulot  että menot jäivät
vajaiksi.  
Syksyllä on sitten tarkoitus ottaa jälkimatkoja kiinni. 

Katajaiset  täyttää  jo  61v,  mutta  60v juhla,  joka jäi
pitämätä  viime  vuonna,  pidetään  elokuun  lopulla.
Siitä tulee kaksipäiväinen ja ohjelman kehitystä voit
seurata katajaiset kotisivulta. 

Kaikki kevään juhlat jäi pitämätä, kuten äitienpäivä.
Västerås  Summer  Meet  siirtyy tulevaisuuteen  kerta
kerralta ja Katajaiset tipahtivat kyydistä. 

Suomirannalla  on  puolivirallista  toimintaa  joka
maanantai klo 12 -14. 
Tervetuloa  kaikki  yksinäisyyteen  kyllästyneet  ja
muutkin Katajaisten jäsenet. Pidetään hauskaa.     
                                        

Iloista kesää!  

Toivottaa Katajaiset lehden
toimitus

Toivo Hoffrén 

http://www.katajaiset.se/
mailto:topi@live.se
mailto:kontoret.katajaiset@telia.com
http://www.katajaiset.se/


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 
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  
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. 

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

Toiminnat alkavat taas aikataulun mukaisesti. 
Aloituspäivät ilmoitetaan sitä mukaa kun vauhtiin päästään. 

Seuraa FB sivuja ja ilmoitustaulua. 
Kysyvä pysyy tiellä ja tietää paljon. 

Suomenkieli

Aloitamme suomenkielen elvytyksen heti, kun tilanne sallii. Tämä tapahtuu
perjantaisin kirjakerhon yhteydessä (alkaa 3/9 klo 13)

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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Kunta tiedottaa

Ruumillinen liikunta tekee sinusta terveen, nuorekkaan ja voimakkaan

Seniorioppaat

Sinulle joka olet yli 65 vuotias ilman kotiapua tai vain turvahälytin.

Seniorioppaisiin voit ottaa yhteyttä kysymyksissä, jotka koskevat sinun seniorielämääsi Västeråsissa.

Senioriopas voi tulla kotiisi tiedottamaan, hän voi informoida ryhmiä taikka tulee seuralle pitämään

luentoa. Apu on ilmaista sinulle. 

Aiheena voi olla: Yhteiskunnan palvelut, asuntoasiat, arkipäivän turvallisuus, terveydenhoito, ravinto

ja kuntoutus. 

Katajaisten Pandemi

Vanhukset ovat jo rokotettuja ja voivat liikkua vapaammin, mutta ajattele vielä nuoria. Aloita 
perheenjäsenten halaus kuin harjoitusmielessä. Tämä rokotus on sitä SARS-CoV-2 viirusta 
vastaan, joten voit saada vielä pahan flunssan, jos liikaa intoilet. 

Iso laiva

Uutisissa  saimme  ihailla  suurta  rahtilaivaa,
joka sulki Suezin kanaalin liikenteen. Se oli
380m pitkä ja yksi suurimmista Maailmassa.
Suurin  on  Emma  Maersk  400m  pitkä.  Sen
moottori kehittää 110 000 hevosvoimaa. Siinä
on  14  sylinteriä,  painaa  2,3  milj.  kiloa  ja
kuluttaa 14 000 litraa öljyä tunnissa. 
Maailmassa  on  40  000  suurta  rahtilaivaa
kuljettamassa  meidän  tavaroita  ympäri
maapalloa pitkin meriä. 

Maapallon lämpötila

Tänään keskilämpö maapallolla on 15.6°C. 
Maapallo on 4,5 miljardia vuotta vanha. 
250 miljoonaa vuotta sitten lämpö oli 33°C 
(isot tulivuoret purkautuivat) 
90 milj, vuotta takaperin lämpö oli 30°C 
(vedenalaisia tulivuoria purkauntui) 
56 milj. vuotta sitten lämpötila oli 28°C 
(metaani purkautui meren pohjasta) 
40 000 vuotta sitten tulivuorten pölyt peittivät
auringon ja lämpö oli vain 9°C ja jääkausi. 



Kesän avajaiset

Paljon on nestettä ruiskutettu ihmisten 
käsivarsiin. 15 000 lentokonelastillista on 
kuljetettu tehtaalta rokottajalle. 
Minäkin sain osani. Rokotettuna on hyvä
suunnitella syksyn toimintaan 
osallistumisesta. 
Ensin haravoidaan piha ja grillataan 
muutamat makkarat pienellä porukalla. 
Nykyisin onkin jokainen pienikin 
tapaaminen suuri tapahtuma, josta osaa 
nauttia. 

Suomiranta puhtaana kesään

Suomituvan  ja  sen  ympäristön  siistiminen
kesän  ja  syksyn  toimintoihin  on  kevään
tärkein  tehtävä.  Porukalla  kokoonnuimme
toukokuulla haravoimaan talon ymräristöä,
rantaa  ja  nurmikoita.  20  ahkeraa  seuran
jäsentä  kaivoi  varastosta  omaa  kuntoa
vastaavan  työkalun ja  jälkeä  alkoi  syntyä.
Päivä  oli  mitä  ihanin.  Takit  jouduttiin
riisumaan auringon hehkuttaessa ahertajia ja
verenkierron  lisääntyessä  työn  tahdissa.
Ranta  onkin  säilynyt  hyvin  talven  yli,
vaikka jokin hanhi sorsien joukossa ruokkii
nurmea vähän liikaakin. 

Pirkko, Usko ja Pirjo kokkeina

Sirkka ja Aila etsivät syksyn lehtiä

Aloitimme  tämän  ”Kesänavajaiset”  päivän
yhteisellä  aamiaisella,  sitten  kunnostimme
talon ympäristön ja bouleradat, keskustelimme
haravoihin  nojaten,  siivosimme  katon  ja
kourut,  nautimme  Pirkon  ja  Pirjon  laittaman
lounaan,  suunnittelimme  tulevaa  ja  lopuksi
kahvit sekä hyvän kesän toivotukset. 
Kesän  aikana  tulemme  käyttämään  Suomirantaa
yhdessäoloon.  Picknick,  grilli,  auringonotto,  uinti,
leikit ja muut kesän mukavuudet. Tervetuloa kaikki
vanhat  ja  uudet  seuran  jäsenet.  Seuraa  tietoja  Fb
sivuilta. 

Aarre Harmaala kävelee työntahtiin Kaarina Siösteen kaivaa voikukkia 



Elli Kortekangas, Usko Paldanius ja Bo Siösteen siistivät hiekkarannan 

Usko ja Terttu Paldanius täyttävät kottikärryä

Vassokuu! Siinä se nyt puhtaana auringon paisteessa odottaa rokotettua kansaa



Katajaisten tanssilattia ennen katon ja seinien rakentamista

Tietokone
Tietokone on täynnä tietoa ja sieltä löytyy vastaus
kaikkiin kysymyksiin. Siellä on mukavaa surfailla
ja ihmetellä Maailman menoa. Mutta siellä vaanii
vaara niinkuin kaikkialla yhteiskunnassa. 
Kaikki  me  käytämme Facebookia  innolla  ilman
suurempaa pelkoa mistään vaarasta. 
Ainakin toisten vitsejä ja  muita hauskuuksia on
mukava jakaa kaikille kavereille. Siellä on paljon
tietoa viiruksista ja monista vaaliehdokkaista. 
Tarkista  aina  todenperäisyys  ennenkuin  jaat  tai
tykkäät jotain sosiaalisessa netissä. 
Jos olet epävarma? Anna olla! 
Pysyttele  varmoissa  tiedoissa  ja  tarkista  tiedot
useammasta paikasta. 
Varo jakamasta tuntemattomien juttuja, vitsejä ja
muita  jotka  saattavat  olla  virheellisiä  tietoja  tai
sinun koneesi kaappauksia. 
Windows 10 uusilla päivityksillä on aika varma
siinä  olevan  turvajärjestelmän  johdosta,  mutta
lisääkin voi laittaa varmuuden vuoksi. 

Kevätkokous Näppärät 
Eläkeläisyhdistys Näppärät veivät kunnialla 
kevätkokouksen läpi muutaman lykkäyksen 
jälkeen. Jäseniä oli paikalla 18 ja kun harvassa 
istuttiin ja välimatkat säilytettiin niin terveenä 
pysyttiin. 
Pentti Nimell heilutti nuijaa ja Toivo Hoffrén 
kirjoitti asiat muistiin. 
Vuoden 2020 toimintakertomus käytiin läpi. 
Tilinpäätöksessä tulot ja menot olivat viruksen 
puremia, mutta taloudellinen tilanne todettiin 
hyväksi. 

Kevätkokous Katajaiset
Katajaisten kevätkokous pidetään 3/6 klo 18.00. 
Mitään ihmeitä on turha odottaa, mutta koko 
kesän toiminnat lisääntyy pienissä ryhmissä 
omalla vastuulla. 
Elokuun lopulla pidettävä Katajaiset 60v juhla 
tulee olemaan lähtölaukaus kaikkien toimintojen 
alkuun.

Kävely, Boule, Picknick, Pullakahvi

Kävelijät ovat lähteneet lenkille maanantaisin klo 
12 ja jatkoa seuraa. 
Pullakahvia ja serustelua on jatkunut koko kevään
ja kahvipannu on vieläkin kuumana maanantaisin.
Boulen pelaajat ovat kunnostaneet kentät ja 
kuulat lentävät maanantaisin klo 13. Tätä on 
tarkoitus jatkaa niin kauan kuin pelaajia riittää. 
Erilaiset eväämme olemme kaivaneet 
koreistamme maanantaisin klo 14 ja kesähelteellä 
voimme uidakin. 
Tupenpelaajat ovat harjoitelleet ja terveenä 
pysyneet, joten jatkoa on luvassa. 

Ihmisen ikä 

Dino saurukset elivät 160 miljoonaa vuotta, 
vuodesta -226 milj vuoteen -66 milj. 
Ihmisen alku apinana alkoi 25 miljoonaa vuotta 
sitten. Erottiin Gibbon apinasta vuonna -21 milj. 
Orangutang erosi vuonna -19 milj. Ja Gorilla 
erosi ihmisestä vuonna -15 milj. Vihdoin 9 milj. 
vuotta sitten ihminen erosi viimeisestäkin 
apinasta ja alkoi oman kehityksensä. 
Ihmisen aivot hehittyivät kolminkertaiseksi, 
mutta ovat alkaneet pienentyä viime aikoina. 
Kuka tuntee itsensä vielä karvaiseksi? 



Katajainen kansa esittelyssä

Kirsti Myllärinen syntyi  syyskuussa vuonna
1935 Pirkkalassa.  Perhe  muutti  Messukylään  ja
sitten  keskustaan.  Tampereella  kuluikin  koko
Kirstin Suomessa olo aika. Siellä leikit leikittiin
ja  koulut  käytiin.                            
1964  kirjeenvaihto  Kirstin  ja  Ruotsissa  asuvan
Jussin välillä oli kiihtynyt siihen pisteeseen, että
tyttö lähti sulhonsa luo Västeråsiin ja he menivät
vihille pikimmiten. 
Jussi  syntyi  Inkerinmaalla  1924  ja  jäi  sodan
jalkoihin  suurten  hyökätessä  vastakkain  juuri
Inkerinmaalla.  Saksalaiset  joukot  hyökkäsivät
Leningradia kohti ja Venäläiset vastasivat tuleen.
Saksalaiset  ottivat  Jussin  ja  hänen  kaverin
armeijaansa. Pojat kuitenkin keplottelivat itsensä
monen seikkailun kautta Suomeen ja myöhemmin
vähin äänin edelleen Ruotsiin. Haaparannan leirin
ja  Värmlannin  savotoiden  kautta  Jussi  päätyi
Västeråsiin. 
Dingtunasta  löytyi  sopiva  talo  1969,  jossa
pariskunta  asui  yhdessä  Jussin  kuolemaan  asti
2003.  Kirsti  asui  talossa  yksin,  kunnes  vuonna
2008 muutti Bäckbyyn. 

Kirsti kotonaan vuonna 2021

Kirsti ja Jussi hääkuvassa
Odotettu hetki monien

kirjetapaamisten jälkeen

Kirsti
nuorena

koulutyttönä
Tampereella
Suomessa

ennen
Ruotsin aikaa

Kirsti Myllärinen soitti Katajaisille 1968 ja kysyi
minkalaista toimintaa siellä on tarjolla. Hän liittyi
seuraan  ja  naisjaostossa  Gideonbergissä  alkoi
käsitöiden teko, keskustelu ja ajanvietto. 
Sitten  Katajaiset  muuti  Pettersbergiin  isompaan
huomeistoon.  Siltä  ajalta  Kirsti  muistelee
ensimmäisiä Suomipäiviä. Siellä oli mukana Niilo
Tarvajärvi ja aamukahvin suoralähetys Suomeen. 
Tingshusetin  ajoilta  muistuu  Kirstin  mieleen
”Kruunuhäät”,  joissa  vihittävät  sekä  häävieraat
pukeutuivat Kruununhäiden mukaisesti ja seurue
kulki läpi kaupungin. 
Kunta  nosti  vuokraa  ja  seuran  talous  joutui
tiukoille.  Kunta  tarjosi  tontin  Suomirannasta  ja
vähän  aikaa  käytettiin  kumpaakin  paikkaa,
kunnes  siirryttiin  kokonaan  Suomirannalle
pystytettyyn rakennukseen. 

Kirsti toimi aktiivisesti mukana Suomiseuran toiminnassa. Katajaisten johtokunnassa hän oli mukana
useamman kerran 70-, 80-, 90 ja 2000 luvulla. Näppärien johtokunnassa hän on ollut 2010 – 2016
välillä, josta neljä vuotta puheenjohtajana. 
Kirstin  työura  Västeråsissa  vierähti  Bäckbyn  suurkeittiöllä  keittäjänä.  Ruoka  täytti  Västeråsin
koululaisten vatsat sekä monien muiden laitosten lautaset. 
Matkoja on kertynyt  sekä lähelle  että kauas.  Jussin Inkerinmaalta  lähtenyt  kaveri  asettui  asumaan
Kanadaan. Mylläriset kävivät kerran kahden viikon vierailulla Kanadassa. 
Usein  vei  lentokone  pariskunnan  Kanarian  eri  saarille  aurinkoa  saamaan  ja  rentoutumaan  työn
lomassa. Mallorcallakin käytiin tutustumassa Välimeren aaltoihin ja Palman kaupungiin. 

Tänään Kirsti Myllärinen on tuttu vieras Suomituvalla erilaisissa tapahtumissa ja juhlissa. 
Hän  on  ahkera  osallistuja  kirjakerhossa  ja  luennoilla.  Ajokortti  löytyy  kukkarosta,  mutta  auto  on
lähetetty kiertoon.  Yksinasujalle  tämä on  vähän vaikeaa,  mutta  kyllä  aina  pääsee  liikkumaan,  jos
haluja on. Kirsti kävelee päivittäin tyttöporukan kanssa Bäckbyn metsän ympäri


	Seniorioppaat

