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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 . 

Esipuhe

Nyt tulemme takaisin Suomituvalle terveinä ja
elinvoimaisina.  Viiruksien  kaukaa  kiertäminen,
rajoitukset ja omat varovaisuudet saivat aikaan,
ettei muutkaan taudit meitä tavoittaneet. 

Kesä  alkoi  erittäin  sateisella  keväällä  ja  sitten
juhannuksen  jälkeen  tulivat  heinäkuun  helteet.
Ja  siitäkös  luonto  sitten  villiintyi.  Metsissäkin
aluskasvillisuus on metrin korkuista ja lehtipuut
peittävät auringon. 

Koko  kesän  olemme  samoilleet  luontopolulla
Suomituvalta  käsin  joka  maanantai.  Samaan
aikaan  on  ahkera  tuppiporukka  ratkonut
paremmuuttaan  pelipöytien  ääressä.  Boulea
olemme  heitelleet  tunnin  ennen  pullakahveja.
Konttorikin  on  ollut  avoinna  Riitan  siellä
touhutessa. 

Politiikkaa  on  saatu  seurata  Pandemin  ohella.
Ruotsin hallituksella on 34% kannatus. Suomen
presidentillä on 98% kannatus. Pitäiköhän tehdä
Katajaisellakin  samanlainen  mielipidetutkimus.
Mutta  mehän  ollaan  sekoitus  noista  kahdesta,
joten meidän kaanatus on 132%. 

Tokiossa  vierähti  pari  viikkoa.  Television
ääressä  valvottiin,  nukuttiin,  syötiin  ja  juotiin.
50  000  japanilaista  sai  aikaan  nämä  mahtavat
kisat.  Seuraavaksi  ranskalaiset  yrittävät  samaa
2024. 

Katajaiset  vietti  60v  juhlaa,  joka  oli  jo  vuosi
sitten, kuten olympialaisetkin.  
Tällä tapahtumalla alkoivat Katajaisten, jo toista
vuotta  linkuttavat  toiminnat  täyteen  vauhtiin.
Katajainen kansa on saanut kummatkin rokotteet
jo aikoja sitten. 

Matkustaminen  pääsi  kesän  aikana  hurjaan
vauhtiin.  Suomeen  pääsi  ja  Ruotsissa  oli  tilaa
niin hotelleissa kuin tunturissakin. 

Tervettä syksyä 
kaikille 

Toivottaa lehden toimitus 
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 13:00 Boule, talvella sisällä ja kesällä ulkona, kaikille nivelille, Toivo Hoffrén  
Kl 14:00 Englannin kielen kurssi, tule ja kohenna taitojasi, Pirkko Eskola 
Kl 17.30 Voimistelu, nivelet ja lihakset kuntoon, Hannele Lemström
Tiistai 
Kl 17:30 Mieskuoro laulaa Anne Blomgrenin johdolla, liity sinäkin mukaan, 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, pyörähtelyä kaikenikäisille, Pentti Nimell 
Perjantai 
Kl 12:00 Näppärät juhla eläkeläisille, 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 

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

Toiminnat alkavat taas aikataulun mukaisesti. 

Säilytetään vielä välimatkat ja kyynärpäätervehdykset. 
50 henkeä korkeintaan Suomitupaan kerrallaan. 
Onhan sinulla Koronapassi ja kumpikin rokote. 

Corona pass on helppo hankkia netistä ja se tulee alle sekunnin. 
Sinullahan on jo Myndighets E-post tietokoneellasi. Tilaa koronapassi. 
Aina on parempi kysellä neuvoa, kuin sulkeutua kuoreensa ja syytellä

näkymättömiä- 
Pysy kotona, jos olet sairas!

Parkkipaikat alkavat jo täyttyä. Tämä kuva on elokuun lopulta.



Katajaiset kiinni verkkoon

ABF aloitti  opintopiirien  käsittelyn  tieto-
koneiden avulla jo vuonna 2019. Syksystä
alkaen  myös  meidän  uudet   yhteydet
hoidetaan verkossa. 
Opintopiirien  vetäjät  tekevät  ilmoitukset
tietokoneella,  tabletilla tai  älypuhelimella.
Läsnäololistat  täytetään  verkossa  ja  ABF
ohjelma  pitää  huolen,  että  kaikki  tulee
oikein. 
Syksyllä  viimeisetkin  kysymykset  saavat
vastauksen,  kun  ABF  tulee  Suomituvalle
pitämään  päivän  mittaisen  opinnon
aiheesta.
Juhannuksen  alla  vieraili  Evin  Abdalla
ABF:ltä  tiedoittamassa  asiasta  paikan
päällä. Kuuntelijoina olivat johtokunnat ja
kerhojen  vetäjät.  Yhteensä  meitä  istui
salissa 22 tiedonhaluista.
Opintopiiri voi olla 9 – 80 tuntia ja se on
ilmoitettava jo suunnitteluvaiheessa ennen
toiminnan alkamista. 

Evin on meidän 
asioiden hoitaja 
läntisessä 
Västmanlannissa. 
Hän kertoi millaisia 
avustusten 
mahdollisuuksia on 
tarjolla niitä hakeville. 
ABF avustaa 
materiaalin 
kustannuksissa, kun 
niitä tarvitaan 
opintopiirien 
vetämiseen. 
Hän mainitsi että 
Katajaiset käyttävät 
Suomitupaa 
opintopiireihin niin 
paljon, että ABF voi 
kustantaa vuokran. 

Evin Abdalla

Seuraa Katajaisten ilmoituksia

Koekani 
Toivo Hoffrén on käyttänyt tätä uutta ohjelmaa kesän aikana, Ohjelma on jo ollut käytössä 
Ruotsin kaikissa opintokerhoissa parin vuoden ajan. Katajaisilla ohjelmaa käytetään syksystä 
alkaen. 
ABF studiecirkel Friskvård, jota Toivo on vetänyt henäkuusta alkaen, on kokonaisuudessaan  
tietokoneen välityksellä toimiva. Oppimiseen meni noin 15 minuuttia, eli se aika mikä meni 
ohjeiden lukemiseen. 
Opintokerhon vetäjälle jää tehtäväksi läsnäolon ja tuntimäärän merkitseminen. Aluksi on 
tietenkin ilmoitettava opintokerho ABF:lle. Sen jälkeen ABF:n työntekijät hoitavat 
vaikeimmat tehtävät. 

Tokio
Viime vuotiset Olympialaiset järjestettiin 
Japanissa kesän lopulla. Yli 200 maata 
osallistui kilpailuihin. 93 maata sai mukaansa 
jonkin mitallin. Yhteensä 340 kultaa jaettiin. 
Televisiossa parikymmentä kanavaa näytti 
päivät pitkät ja yötkin satoja eri kilpailuita. 
USA eniten mitalleita. Täällä Pohjolassa 
kesäkisaajat ovat melko vaisuja vanhoihin 
aikoihin verrattuna. Norjasta tosin löytyi vielä
kaksi Maailman parasta juoksijaa. 
Me muistelimme Paavo Nurmen aikoja, 
vaikka olimmekin vielä silloin syntymättömiä

Tulokset
USA    39 kultaa, 41 hopeaa, 33 bronssia 
Kiina   39 kultaa, 32 hopeaa, 18 bronssia 
Japan   27 kultaa, 14 hopeaa, 17 bronssia
GBR    22 kultaa, 21 hopeaa, 22 bronssia
Venäjä 20 kultaa, 28 hopeaa, 23 bronssia 



Vätterin ympäri

Neljä matkalaista toteutti kauan 
suunnitellun matkan Vätterin 
ympäri. Koska vain Raili ja 
Tauno Alari sekä Sofia ja Toivo 
Hoffrén ilmoittautui matkaan, 
sovimme yhteen autoon. 
Örebrossa tauko numero yksi.
Kalsborgin puolustusmuurit 
tutkittiin ja seuraavaksi nähtiin 
Hjon vanhat puurakennukset 
aivan kaupungin keskustassa. 
Jönköpingissä vietimme yön ja 
aamulla tutustuimme kunnan 
taideteoksiin. 
Gränna on varmaan Maailman  
kuuluisin Polkkagris karkin 
valmistaja. Siellä valmistettiin 
karkkeja monessa talossa ja 
turisteja pyöri pieni  keskusta 
kirjavana rykelmänä. 
Vadstena on kuuluisa linnasta 
jonka monivaiheinen historia 
kiinostaa turisteja. Meidän 
porukka yöpyi Linnan takana ja 
alue tuli tutuksi. Aamulla 

Jönköping taidetta
Motala oli hiljainen, mutta pienen puistolenkin aikana 
kansa alkoi herätä ja täyttää penkit. 
Askersundiin saavuimme puolenpäivän aikaan ja turistit 
täyttivät jo pienen keskustan. 

Terveisiä etelän matkalta

Näppärien juhla 

Siskokset palkintopallilla

Näppärät  juhla  toistuu  kuukausittain
mahdollisuuksien  mukaan.  Kesän
aikana  kansaa  pyöri  Suomituvalla  jo
siinä  määrin,  että  kokoontuminen  oli
välttämätöntä jo heinäkuussa. 
Kansaa kertyi yli 30 henkeä, jotka heti
vietiin  lähtöviivalle  kilpailemaan
paremmuudesta.  Ensin  heitettiin  rojut
sankkoon,  sitten  satutettiin  tikat
kymppiin,  seuraavaksi  putattiin
golfpalloja ja viimeisenä osakilpailuna
oli  nopan  heitto.  Nuppineulat
ratkaisivat tasapelit. 
Soili voitti ja Silja oli kakkonen. 
Tällaisen  suuren  rasituksen  jälkeen
maistuivat makkarat, salaatit, kahvit ja
kaakut. 

Tervetuloa uudestaan 
Näppärien johtokunta



Katajaiset 60 vuotta

Viimeinkin Katajaiset sai viettää 60 vuotis 
syntymäpäiväänsä pitkälti toista vuotta 
myöhemmin, kuin oli suunniteltu. 
Kaksipäiväiset juhlat olivat erittäin hyvin 
onnistunuéet tapahtumat ja vieraatkin 
ylistivät järjestelyjen tasoa. 
Lauantaina iltapäivällä monipuolista 
ohjelmaa, illalla tanssia ja sunnuntaina 
pääjuhla. 

Korkeatasoisesta musiikista piti huolen Ari 
Haatainen ja Trio kontrast. 
Aluksi Ari näppäili haitaria kitaristi Leif 
Björklundin kanssa ja kolmantena soitti 
hanuristi Seppo Ranta. 
Ari Haatainen esiintyi vielä Leifin kanssa 
meidän kuulijoiden iloksi. Lopuksi se hänen 
kuuluisin, Säkkijärven polkka. Tämän polkan
voit kuunnella YouTubella. Siellä on yli puoli
miljoonaa muutakin kuulijaa. 

Oili Tuomenoja toimi juontajana kumpanakin
päivänä. Hän kertoi ohjelmien välissä

Katajaisten historiasta löytyneitä tapahtumia. 

Trio kontrast: Kimmo Hulkkonen, Hans ja PO Hiller 
Trio kontrast on kirrellyt ympäri Maailmaa soittamassa eri tilaisuuksissa. Tänään Vesteråsissa,
huomenna Köpingissä ja ylihuomenna Espanjassa. Kimmo kertoo suomeksi, Hans ja PO 
ruotsiksi. He lauloivat samat laulut kummallakin kielellä. Bellman, Anderssen, Eino Leino, 
Tapio Rautavaara ym ja lopuksi Karjalassa olen minä syntynyt. 

Sunnuntain musiikista piti huolen Mälarin pelimannit ja Katajaisten mieskuoro 
Anne Blomgrenin ohjaamana. 



Muistoja,  Oili Tuomenojan kertomia

Västeråsin ASEA ja Metallverket hakivat kuumeisesti työvoimaa ja antoi 60-luvulla leipää 
monelle meistä. Tulimme työintoisina ja melkeinpä ummikkoina.
Eräs pariskunta kertoi siitä kuinka he aloittivat työt eri vuoroissa, vahdinvaihto oli 
kaupungilla. Ja jos siinä vaimoa odotellessa vastaantuleva ruotsalainen hiljensi vauhtia, niin 
hän säntäsi kiireesti eri suuntaan pakoon siinä pelossa että ruotsalainen saattaisi kysyä jotakin.
Tai kun vaimo joutui melkein heti Västeråsiin muuton jälkeen synnytyslaitokselle niin mies 
otti ”maon punaisen” sanakirjan takataskuun ja mietti kuumeisesti mitä pitäisi sanoa sairaalan 
ovella, mutta onneksi vaimon maha paljasti mistä oli kysymys. 
Eräs kertoi kuinka 60 vuotta sitten - Mistä vain kuului suomea, sinne mentiin aivan kuin 
sukulaisiaan olisi tavannut kun puhuivat suomea.

Moni varmaan muistaa lehden Meikäläinen, jota tehtiin innokkaasti neljä, viisi vuotta alkaen 
1973-1977. Sen isä ja päätoimittaja oli Hannu Huppunen, Hannulla oli terävä kynä. Lehteä 
painettiin parhaimmillaan noin 16 000 kappaletta ja sen oli tarkoitus hoitaa taloutensa pitkälti 
mainoksilla. Sitä postitettiin ilmaiseksi suomalaiskoteihin Västeråsissa, Enköpingissä ja 
Eskilstunassa. Minäkin hain meidän Kleinbussilla painavia lehtipinoja usean kerran painosta 
Köpingistä. 
Muistan yhden Hannun kirjoituksen, jonka hän lähetti Helsingin Sanomienkin sivulle 
”Suomalainen luokitellaan täällä skoonelaisen ja hevosen välimaille”.

Sävel-Sepot taisi syntyä jo ennen kuin suomiseura sai nimekseen Katajaiset. Moni vanha 
västeråsilainen muistaa varmasti Teppo Pyykön?? Hän oli mukana perustamassa seuraa ja 
hänellä oli jäsenkortti numero 2, numero yksi oli ensimmäisellä puheenjohtajalla Tauno 
Venäläisellä.

Katajaistenkin juhlissa kuin juhlissa on aina soinut hanuri. Soittajista voisi mainita 
esimerkiksi Yrjö Takalan ja erikoisesti joviaalin ja kaikkien rakastaman tanhujen säestäjän 
Taisto Salmen. 1980-luvulla perustettiin hanurikurssilaisista sellainen ryhmä kuin 
Mälarinpelimannit, joka menetti isänsä ja perustajansa Anteron tässä joku vuosi sitten ja nyt 
vetäjänä jatkaa Pasi Suvanto. 

Laulavaiset löysivät hyvin aikaisessa vaiheessa yhteen täällä Västeråsissakin. Minäkin löysin 
tieni seuran kuoroon 1965. Kuoroa johti silloin Paavo Melander. Ensimmäiset valtakunnalliset
iskelmälaulukilpailut järjestettiin Västeråsissa 1968 ja vetäjänä oli itse Juha Watt Vainio. 

Seuralla oli yhteen aikaan taidekerho, jossa moni sai kipinän esimerkiksi 
akvarellimaalaukseen ja tuossa kerhossa vieraili myös Västeråsin Taidekoulun opettaja, Osmo
Isaksson. Osmo Isakssonhan on antanut seurallemme nimen Katajaiset ja kaikki ei ehkä tiedä, 
että värikäs Toteemipaalu Bäckbyn keskustassa on Osmo Isakssonin tekemä.

Kuulin sellaisenkin tarinan, että eräillä Kansainvälisillä juhlilla suomalaiset katsoivat 
ihmeissään, kun juhlavieraat ottivat ensin mämmiä ja sitten pistivät siihen päälle munavoita, 
ja kun ruotsalaiset näkivät kuorittavan suuret määrät lanttuja niin he ihmettelivät ”skall 
finnarna göra rotmos?Aina on löytynyt Katajaisissa naisia, jotka ovat olleet valmiina 
vetämään essun eteen ja tarjoamaan parastaan kaikissa juhlissa. Katajaisten pitkäaikainen ja 
pidetty emäntä Martta Kallioniemi oli vuosikymmeniä essu edessään seuran eri keittiöissä.

Katajaisten tanhuajat on pisimmin jatkuneista ryhmistä, todennäköisesti innokkaiden ja 
sitkeiden vetäjien ansiosta. Katajaisten tanhuajat vierailivat näkyvästi usein Pispalan
Shottiisissa, Lahdessa ja muualla Suomessa

Hura huh hah hei, täällä ruotsalaisten maassa, täällä elellään me kuitenkin herroiksi.



Sanna Toivanen

Lauantain iltatansseissa
Jari  Salminen  säesti
Sanna Toivasen lauluja.

Tanssijoita  oli  liukas
lattia täynnä ja osa vain
kuunteli  Sannan  aivan
mahtavaa  lauluesitystä
hiljaa  istuen  seinän
vierustoilla. 

Allan Törmänen ja hänen mannekiinit esittelivät
suuren  määrän  kansallispukuja  eri  puolelta
Suomea ja Karjalan alueelta. 
Lauantaina  suurella  osalla  yleisöä  oli  omat
kansallispukunsa päällä ja kirjavuutta riitti. 

Ari Haatainen 

Seija Annola ja Mirja Järvinen

Keittiössä kävi  astioiden  kalske,  kun  Seija
Annolan  porukka  tarjoili  meille  lohisoppaa
lauantaina ja juhlakahvit sunnuntaina. 
Lauantaina  apuna  olivat  Pirkko  Eskola  ja  Pirjo
Granö. Sunnuntain apuna hääräili Mirja Järvinen. 
Lauantaina iltapalaa järjesti Pentti Nimell. Jouni  Slagner,  RSKL  varapuheenjohtaja,  piti

juhlapuheen

RSKL Nina ja Jouni Slagner jakoivat RSKL ansiomerkit viidelle Katajaisten pitkäaikaiselle seuratyön
tekijälle. Allan Törmänen, Aila Rinne, Samuli Halonen Norlin 

(Kuvasta poissa Leila Törmänen ja Raimo Numan) 



Juhlapuhe 

Suomiseura Katajaiset 60 vuotta 29.08.2021

Arvoisa juhlaväki

Kiitän sekä omasta, että RSKL liiton puolesta kutsusta tulla tänne Västeråsiin  teidän 60-
vuotis juhliin. Oletan, että suurin osa tuntee minut ennestään, nimeni on Jouni Slagner ja 
toimin tällä hetkellä RSKL:n ensimmäisenä varapuheenjohtajana. 

60 vuotta on todellakin pitkä aika taaksepäin ajateltuna, ajat ja ihmiset muuttuvat. Jokaisella 
meistä oli unelma tänne tullessamme. Unelmat ovat kylläkin muuttuneet jo moneen kertaan. 
Oletan tällekin seudullekin ihmisten muuttaneen työn perässä, kuten niin monet siihen aikaan.
Silloin oli tärkeää löytää asunto, lapsille suomenkieliset luokat, tulkkitoiminta oli tuiki 
tärkeää, koska moni oli kielitaidoton eli ummikko. Sieltä juontaa kielitaistelu, jota käydään 
yhä. Tarvittiin  ehdottomasti kaksikielisiä luokkia lapsille, myöhemmin suomenkielisiä 
luokkia ja ruotsinsuomalaisia kouluja, kansankorkeakouluja ja yliopisto opetustakin. Saatiin 
laki aikuisopetuksesta, jotta ainakin vähän työssäkäyvät oppivat ruotsin kieltä.

Tässä tilanteessa tarvittiin tukea ja siihen olikin ratkaisuna Suomi-seura ja täällä perustettiin 
Katajaisten seura vuonna 1960. Se onkin ollut tukeva pohja sille työlle, jota nyt tehty jo 61 
vuotta. Katajaiset on ollut ja on vieläkin Ruotsin suurimpia seuroja. Täällä on innokasta väkeä
löytynyt yhteisten asioiden eteenpäin viemiseen, ei vain paikallisesti vaan kaikilla tasoilla 
järjestössämme.
Keskusliitto ja silloin perustetut seurat olivat innokkaasti mukana kouluttamassa 
paikallistason järjestöaktiiveja. Jäsenistö oli aktiivista ja seurat harrastivat kulttuuria eri 
muodoissa, tanssit, kansantanssit, urheilu ja liikunta kuuluivat oleelisina osina toimintaan. 
Lapset ja nuoret olivat mukana, heillä oli omat jaostot ja leirit. Nuoria etsittiin mukaan ja 
koulutettiin jatkamaan tärkeää työtä. Ajan kuluessa työ herpaantui nuorten parissa ja nuoret 
ovat kaikonneet seuroistamme. Nykyään ei ole kovin montakaan nuorempaa jäsentä. Kuinkas 
pääsi käymään? Kuinka eteenpäin?

Ajan kuluessa on tullut muuta ajateltavaa. Meistä tuli ruotsinsuomalaisia ja saimme kovan 
uurastuksen jälkeen vähemmistölain noin 20 vuotta sitten, lakia on korjailtu useaankin 
otteeseen ja juuri nyt on yksi selvitys jätetty Ruotsin hallitukselle lain parantamiseksi. 
Hallintoalueet ovat uusi haaste paikallistasolle. Västerås liitettiin hallintoalueeseen. 
Hallintoalueen mukana tuli neuvonpidot hallintaviranomaisten kanssa. Siinä sitä työtä riittää, 
mutta riittääkö tekijöitä. Tulisieluiset jäsenet alkavat olla vähenemään päin. Tilanne on 
samanlainen niin Västeråsissa  kuin  koko Ruotsissa.

”Ruotsinsuomalaisen kunnan titteli” on teidän ansiota. Työ ei kuitenkaan vähene, vaan aina on
parannettavaa.  
Silmiinpistävää on kuitenkin se, että niin koulukysymyksissä kuin vanhusten huollossa ovat 
samat kysymykset esillä, jotka olivat 50 vuotta sitten ja niitä ajaa samat ihmiset. Toinen ja 
kolmas sukupolvi eivät enää omaksu itselleen näitä kysymyksiä. 

En tahallaankaan paljon mainitse Koronasta, siitä puhuminen kyllästyttää jo kaikkia, toivon 
kyllä että palattaisiin normaaliin aikaan ja voitaisiin tavata toisiamme ilman pelkoja. 
Korona ajan mukana on tullut digikokoukset ja siinä on meille haastetta saada sopivat 
työkalut, jotka palvelisivat seuraelämää. Digikokukset ovat tulleet jäädäkseen ainakin osaksi 
kokoustekniikkaa. 



Muistutan vielä näyttelystä ”Kun Suomi Ruotsiin muutti”. Se kiertää kahdella näyttelyllä eri 
puolilla Ruotsia, joka on näytteillä täällä Västeråsissa. Se muistuttaa suurmuutoista 50 vuotta 
sitten.

Ruotsinsuomalaisten keskusliiton ja omasta puolesta toivotan teille hauskaa juhlaa ja onnea ja
menestystä tuleville vuosille! Liitto muistanut seuraanne pienellä rahasummalla.
Näin juhlapäivänä emme saa unohtaa luottamushenkilöitä ja kaikkia niitä, jotka ovat 
osallistuneet seuratyöhön pyyteettömästi. Kuinkahan monet tunnit jopa päivät ovat menneet 
seuratyössä.  Usein unohtuu kiittäminen. Kiittäkäämme nyt.

Ja tähän asiaan kuuluu juhlistaa muutamia ansioituneita.
Ruotsinsuomalaisten keskuliitto onkin myöntänyt muutamille teidän jäsenistä ansiomerkkejä. 
Seuraavaksi kutsunkin seuraavat henkilöt tänne eteen Aila Rinne, Leila Törmänen, Allan 
Törmänen, Raimo Nyman ja Samuli Halonen Norlin ja 

Kiitos!

Lauantain yleisöä Suomituvassa

Sunnuntain yleisöä Suomituvassa 

Juhlakahvit 

ONNEA KATAJAISET
60 vuotta 

Valokuvia löytyy Katajaisten kotisivulta /
Valokuvakansiot


