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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 . 

Pääkirjoitus

Syksy  on  ollut  vilkasta  aikaa  Suomituvalla.
Kävely  ja  boule  alkoi  jo  alkukesästä,  tupin
pelaajat  liittyivät  mukaan  elokuulla  ja
syyskuulla  tapahtui  jotakin  jo  joka  arkipäivä.
Kiinnostus mukanaoloon on ainakin yhtä suuri
kuin ennen Pandemia. 
Jotkut ovat iän rasittamina joutuneet jättämään
riennot  vähemmiksi,  mutta  uusia  jäseniä  tulee
tilalle. Sellaista se on elämän meno. Tärkeää on
kuitenkin ettei jää yksin kotiin istumaan. Pyydä
kaverilta  kyytiä  tai  käytä  kunnan  tarjoamia
mahdollisuuksia. 

Syyskokoukset  hävisivät  allakasta  ja  niin  käy
myös kevätkokoukselle. Tästä lähtien pidämme
vuosikokouksen  kerran  vuodessa.  Tämä  on
kaikkien  suomiseurojen  yhteinen  päätös  ja
RSKL  sen  toteutti.  Ruotsalaisissa  seuroissa
vuosikokoukset  ovat  olleet  jo  ainakin  yhden
miesmuistin ajan. 

Uutisissa  on  Pandemi  tiedoitus  vähentynyt  ja
ilmaston arvailut lisääntyneet. Kun menee ulos
niin huomaa, että ilmasto kylmenee ja villaista
on etsittävä päälle. Autokin huomaa talven tulon
ja  vaatii  talvitossuja  alle.  Kyllähän  se  liukas
aamu jossakin vaiheessa tulee ja yllättäen. 

Joulu  on  jo  nurkan  takana.  27/10  kävelimme
rojukaupan  läpi  ja  siellä  oli  joulukoristeet
valmiina asiakkaita varten. 
Samalla viikolla tuoksuivat lanttu- ja pokkana-
laatikot  Suomituvalla.  Kokkina  heilui  Pentti.
Joulutorttujen,  kaakkujen  ja  pullien  paistajat
kokoontuivat keittiössä 2 viikkoa myöhemmin. 

Vietetään  viihtyisää  Joulunaikaa  toistemme  ja
perheemme  parissa.  Suunnitellaan  Joulusta
paras mahdollinen juhla. 

Ilomieltä Jouluun

Toivottaa lehden
toimitus 

Toivo Hoffrén

 

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


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 virkistä muistiasi, Pirkko Eskola 
Kl 17.30 Liikunta ja ravinto, hyvinvointia kiireestä kantapäähän, Hannele Lemström
Tiistai 
Kl 14:00 Teatteri Lahjattomat, hauskat hauskuttajat, 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
Torstai 
Kl 11:00 Tuppijaosto, muistivoimistelua istuen, Raimo Nyman 
Kl 14:30 Kuviotanssi, kaikenikäisille, Pentti Nimell 
Perjantai 
Kl 12:00 Näppärien ohjelmalliset juhlat, Teuvo Nevala (kuukauden viimeinen perjantai)
Kl 13:00 Kirjakerho ja luento, Toivo Hoffrén ( Huom! kuukauden viimeinen perjantai Näppärät) 
Lauantai 
Kl 14:00-18:00 Tilaussaunat, saunatonttu valmistautuu terveempään aikaan, Puh 021-12 22 08 
Sunnuntai 
Kl 16:00 Tanhu, eri paikkakuntien pukujen väriloistoa, Allan Törmänen

Seuraa www.katajaiset.se kotisivulta ”Toiminnat”. Siellä aina tuorein kalenteri. 

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

Jäsenkokoukset

Katajaisten ja Näppärien 
jäsenkokoukset pidettiin lokakuun 
alussa. Kummassakin oli jäseniä 
mukavasti mukana. Kaksi pannua 
kahvia ja pari pussia pullia ja 
samanverran toisessakin 
kokouksessa. Mutta missä on 
syyskokous? Miksi vain 
jäsenkokous? Entä kevätkokous? 

RSKL päätti, että jatkossa pidetään 
vain vuosikokous. Kevät- ja 
syyskokous poistetaan jo tästä 
syksystä alkaen. Tämä käytäntö on 
ollut jo ruotsalaisissa seuroissa. 
Vuosikokous pidetään viimeistään 
15/3 joka vuosi. Silloin valitaan 
johtokunnat, hyväksytään 
toimintakertomukset ja 
tilinpäätökset, silloin esitellään 
seuraavan vuoden 
toimintasuunnitelmat ja 
talousarviot. 

Pentti Nimell puheenjohtajana ja Aila Rinne Sihteerinä
Katajaisten jäsenkokouksessa

Näppärien jäsenkokouksessa 
Teuvo Nevala oli puheenjohtajana ja Toivo Hoffrén sihteerinä 

Kummassakin kokouksessa hyväksyttiin ensivuoden
toimintasuunnitelmat ja talousarviot. 

Nyt vain joulunviettoon ja muokkaamaan ajatukset uuden
toimintatavan mukaisiksi.

http://www.katajaiset.se/


RSE matka Helsinkiin

Silakkamarkkinoiden
juuret

Stadin Silakkamarkkinat on 
yksi Suomen vanhimmista 
yleisötapahtumista, jota on 
juhlittu Helsingissä vuodesta 
1743. 
Silakkamarkkinat on vuosien 
mittaan muuttunut kaupunki-
laisten ruoanhakumatkasta 
syyskauden tunnelmalliseksi 
virstanpylvääksi, jossa yhdis-
tyvät Helsingin merellinen 
saaristolaisperinne ja moderni 
ruokakulttuuri.
Silakkamarkkinoiden tavoit-
teena on tukea kalastajien 
elinkeinoa ja nostaa esiin 
silakkaa ja särkikalaa esiin 
vastuullisena, terveellisenä ja 
herkullisena ruokavalintana. 

Silakkaa oli monenlaista ja 
monenlaisissa purkeissa ja 
rasioissa, mutta kaikki ostajat 
jonottivat paistettuja muikkuja
heti syötäväksi. 

Näppärien joukko seisoskelee vielä Västeråsissa ja haaveilee
silakoista. Kohta tulee bussi ja vie odottajat laivalle. 

Laivalla ihailimme uutta villitystä, Dry Aged lihaa, jota 
riiputetaan kauan kuivassa tilassa ja maku on mahtavaa. 

Laiva  oli  niin  suuri,  että  kuvaan  mahtui  vain  kapteenin
työpaikka.

RSE  oli  tilannut  yli  400
matkustajapaikkaa  laivalla.
Porukka  olikin  eniten
näkyvillä  laivamatkalla  ja
satamassa, vaikka mukana oli
tavallisia matkustajiakin. 
RSE  järjesti  kokouksia  ja
muita  huvituksia.  Hanuristi
Ari Haatainen täällä päässä ja
laulaja Aulikki Oksanen sekä
pimputtaja  Pedro  Hietanen
Helsingin päässä. 



Naisten jutut

Ryhmätyöt ja voimistelutauot antoivat lisää pirteyttä uusien
tietojen vastaanottoon. 
Viihtyvyyttä lisäsi osaltaan kahvittelut, ruokailut sekä 
rupattelutuokiot. 

Västmanlandin piiri järjesti naisten 
esiintymisluentoja Västeråsissa 
Katajaisten Suomituvalla 27/10. 
Opinnot kesti kokonaisen päivän ja yli 
30 naista on nyt valmiina esiintymään 
kansan edessä. Luennoitsijana oli 
entinen RSKL:n toimittaja ja nykyinen 
Tukholman naisforumin vetäjä Helena 
Kivisaari. 
Helena painotti puheen sujuvuutta 
asiasta toiseen siirryttäessä ja tukilistan 
käyttöä. On pyrittävä puhumaan samalla
tasolla kuin kuulijat ja katsottava 
yleisöä mahdollisimman laajasti. 
Lunttilappu on hyvä olla kädessä ja 
vaikeimmissa tapauksissa koko puhe 
paperilla. 
Sekä yleisö että opettaja olivat 
tyytyväisiä päivän antiin. 

Kuvissa ovat meidän uudet puhenaiset. Hyvä, että niin moni kiinnostui tärkeästä asiasta. 

Suomenkielen elvytys 

Kun netistä on tutkinut tietoja omien ja lehtien 
tietojen lisäksi ja sitten niistä kehittänyt 
lyhennelmän kansalle esitettäväksi, niin aikaa on 
kulunut noin 5h. Esitykseen menee puoli tuntia. 

Suomea on elvytetty kesän ja syksyn 
aikana kymmeniä kertoja. Toivo Hoffrén 
on ollut asiantuntijana ja luennoinut 
perjantaisin kirjakerhon yhteydessä. Hän 
on luennoinut myös Näppärien 
kuukausittaisessa juhlassa. Maanantaisin 
englannin opinnoissa Toivo on pitänyt 
huolta suomen  kieliopista.
Kiinnostus on ollut suuri suomenkielen 
historiaan ja uusiin sanoihin. Meidän 
Ruotsissa olo aikana on suuri määrä uusia 
sanoja tullut suomenkieleen. 
Elvytys tulee jatkumaan vielä 
kevätkaudellakin, vaikka itse projekti 
loppuukin vuoden vaihteeseen. 



Ulkoilu 

Terveyden hoito on meille aina 
vain tärkeämpää, mitä enempi 
kokemusta karttuu iän myötä. 
Luusto on parhaat vuotensa 
ohittanut, mutta lihakset pitävät
vielä liikkumisen miellyttävänä
Kuitenkin kunto vaatii joka 
päiväistä liikkumista, koska 
vähäisellä verenkierrolla moni 
lihas jää ”Nopen osalle”. 
Siis kaikki porukalla lenkille ja 
niin me taas saavutetaan uusi 
vuosi. Terttu ja Sofia tutkivat kunnan töitä 

Seija laskee herneitä Pirjon ja Raijan tarkkailun alla

Suunnittelu
Näppärät  suunnittelee  kevääksi  2-3  päivän  reissua
ruumiin ja sielun terveyden ylläpitoon. Matkan hinta
riippuu  siitä,  miten  kunta  avustaa  tapahtumaa.
Aktiivinen  osallistuminen  koko  kevään  ohjelmiin
edesauttaa  paljon  apurahan  suuruutta.  Tervetuloa
toimintaan, vaikkapa vain pöytien / tuolien nosteluun
paikoilleen. Sekin on liian raskasta hommaa monelle
ikääntyneelle jäsenelle.



Kunta tiedoittaa

Västeråsin uusin ulkoilualue rakennettiin sopivasti Katajaisten naapuriksi. Nyt meillä on uusia
polkuja, lampia ja kukkuloita kunnon ylläpitämiseen. Lampien ja polkujen väliin istutetaan 
puita ja pensaita. Vesikasvit, kukat ja nurmikot ovat jo päässeet vauhtiin. Koppakuoriaiset, 
sisiliskot, sammakot, muurahaiset ja muut pienet ötökät tulee viihtymään alueella hyvin. 
Kalat ovat pannassa, koska tänään on muodissa sammakot ja pikku ötökät. Aikansa kutakin. 
Reitin varrella on monia istumapaikkoja levähtämiseen ja pöytiä eväskorin sisällön  
levittämiseen. Kaksi grillipaikkaa ja puuvaja takaavat makkaroiden mustumisen. 

Näppärät juhlivat 

Näppärät ovat päässeet juhlimisen makuun
taas  pitkän  tauon  jälkeen.  Syyskuun,
lokakuun  ja  marraskuun  viimeisenä
perjantaina  kokoontuu  50  ikääntynyttä
viettämään  päivää  yhdessä.  Ruokailu  on
ollut monelle se tärkein tapahtuma, mutta
ohjelman  mielenkiintoisuus  on  vähintään
yhtä tärkeää. 
Tapahtumassa  ovat  kaikki  jäsenet
velvollisia  ottamaan  osaa  järjestelyihin,
koska  on  tärkeää,  että  kaikki  kantavat
kortensa kekoon. 

Näppärien pöytäkoristeet

10/11 kokoontui kaksikymmentä ”kokkia” opiskelemaan hygienian tärkeydestä ruuan käsitte-
lyssä. Riitta entisenä ravintolatyöläisenä toimi neuvojen jakajana. Oman hygienian tärkeys,
kylmän ruuan säilytys, kuuman ruuan jäähdytys, tarjoiltavan ruuan oikea lämpö, pehmeän

veden pesuaineet ja monta muuta ohjetta löytyy päivän opinto materiaalista. 



Rauhallista Joulua 

Olemme tottuneet uudenlaisiin naamareihin 
parin vuoden aikana, mutta nyt saamme 
viettää Joulua vanhaan hyvään tapaan 
perheen parissa, vaikka vieläkin varovaisesti. 

Joulun odotus alkaa marraskuulla. Silloin 
hankitaan lahjoja, joko netistä tai kaupasta. 
Adventteja on sitten neljän kynttilän verran. 
Luciakin vielä ehtii kummitella ennen aattoa. 

11/12 Katajaisilla on jäsenten Joulujuhla 
perinteisillä suomalaisilla ruuilla. 
Ensimmäisessä kattauksessa sillit, lohet, 
rosollit, kinkut ja kananmunat. 
Vain kylmät ruuat ja peruna. 

Toisessa kattauksessa  lanttu-, porkkana- ja 
maksa-laatikko, karjalanpaisti, nakit ja 
lihapullat. 
Ohi on ne ajat kun nälkäämme hotkimme. 
Syökäämme nyt nauttien silmillä ja suulla. 

4/12 Joulumyyjäiset Suomituvalla 
Myynnissä on lanttu-, porkkana- ja maksa-
laatikoita, leivonnaisia, joulutorttuja, pullia, 
kaakkuja ja kirjoja. 
Kirppiksessä monenlaisia käsitöitä ja muuta 
tarpeellista tavaraa. 18/12 Kauneimmat Joululaulut Mikaelin 

kirkossa. 

6/12 Itsenäisyyspäivä

Onnea ja terveyttä vuodelle 2022


