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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 2022 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 2022”

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 . 
Fråga gärna gruppledaren, ring till kontoret eller 
besök Suomitupa.

Pääkirjoitus

Talvi meni nopeasti ja kevät aurinkoinen vei
meidät ulos kirmaisemaan kedoille.  Aikansa
kutakin,  uusi  talvi  entisen  roudan  päälle.
Luntakin  satoi  isot  kinokset,  mutta
pääsiäiseksi  lumiläikät  katosivat  taivaan
tuuliin. Västäräkki tuli jo ennen pääsiäistä ja
kirjosieppo heti perään. 

Pari  vuotta  on  Covid-19  totuttanut  meitä
siirtämään asioita huomiseen ja siitä jäi paha 
tapa, josta on vaikeaa päästä eroon.
Katajaisilla  olemme  saaneet  toiminnat  aika
hyvään vauhtiin, mutta silti paljon kasaantui
toukokuulle. Olimmehan rientäneet simakuun
ohi  jo  pari  kertaa  ilman  äitienpäivää  ja
suomipäivää. 

Rohkeimmat liikkuivat jo Suomituvan ovien
ulkopuolellakin. Kirjakerholaiset kävivät spa
matkalla  Siljajärven  rannalla,  eläkeläiset
risteilivät  Helsingissä  ja  Näppärät  tekevät
matkan Motalan suomiseuraan. 

Tekniikka  on  jyllännyt  vasta  muutaman
ihmisen  iän,  mutta  kovalla  vauhdilla.  Ensin
oli  Saksa  ja  sitten  GB edelläkävijät.  Minun
nuoruudessa  tuli  Japani  ja  tänään  on  Kiina
tekniikan kärjessä. Ihmiset asuttavat jo kuuta.
Kestetään kyydissä omalla tasollamme. 

Kesä  tulee  ja  menee.  Nyt  on  aika  täyttää
allakka omaan tahtiin sopivaksi.  Tärkeimpiä
tapahtumia  voit  seurata  netistä,  kuten
Västerås  Summer  Meet,  tanssit,  rantajuhlat,
boulen peluut ja matkat. Tule mukaan usein ja
meillä on hauskaa yhdessä! 

Viihtyisää
kesää
Toivo

Hoffrén 

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


Katajaisten viikko
ohjelma

Maanantai 
Kl 10:00 Tuppijaosto, Raimo Nyman 
Kl 13:00 Boule, Toivo Hoffrén  
Kl 14:00 Englannin kurssi, Pirkko Eskola 
Kl 17.00 Voimistelu, Hannele Lemström
Tiistai 
Kl 17:30 Mieskuoro, Helge Lillkull 
Keskiviikko 
Kl 13:00 Askartelukerho, Pauliina Mäkinen  
Kl 18:00 Karaoke, parillisilla viikoilla, Taunot
Torstai 
Kl 10:00 Tuppijaosto, Raimo Nyman 
Kl 14:00 Senioritanssi, Pentti Nimell 
Perjantai 
Kl 12:00 Näppärien juhlat, Teuvo Nevala 
(kuukauden viimeinen perjantai)
Kl 13:00 Kirjakerho ja luento, Toivo Hoffrén 
Paitsi kuukauden viimeinen perjantai 
Lauantai 
Tilaussaunat

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

Kaikki toiminnat Suomituvalla

Västerås tiedoittaa
Västerås Summer meet 

Autot tungeksivat hyvin kiilloitettuina
Västeråsin kaduille heinäkuun alussa vanhaan

vapaaseen tyyliin iloisin mielin ihailemaan
Johannisbergin lentokentän nähtävyyksiä. 

Kirjasto 
Kirjasto on avoinna kaikille keskellä kaupunkia

Käy vierailulla ja tutustumassa paikkoihin.
Suomenkielistä kirjallisuutta löytyy monet
hyllyt pullallaan. Opastusta on saatavana. 

Netti elämän jälkeen
FB-konto → Minneskonto  www.surftips.se/fb1

Poista konto          www.surftips.se/fb2  
Instagram-konto → Minneskonto 

www.surftips.se/in1 
www.surftips.se/in2 

Google-konto pois jos käyttämättä kaksi vuotta 
www.surftips.se/go1 

Microsoft pois jos käyttämättä kaksi vuotta 

Valitse yhdyshenkilö jo eläessäsi
Livsarkivet.se      Vitaarkivet.se

Silmäsairaudet

Lääkäri Leif Stavåker

Lääkäri Leif Stavåker luennoi
silmäsairauksista Näppärien maaliskuun

juhlassa. Varsin ajankohtainen informointi,
sillä useat silmät on hoidettu kuntoon viime
vuosien aikana. Jäsenistämme suuri osa on

saanut harmaan kaihin kuntoon pienellä
operaatiolla, jossa kaihi poistetaan ja

muovilinssi laitetaan tilalle. 
Näkökenttään ilmestyy pieniä läikkiä, jotka

voi johtua lasiaisen irtoamisesta taikka muista
silmän vanhenemisen aiheuttamista ilmiöistä.

Niistä ei kannata olla huolissaan. 

Harmaakaihi on helppo poistaa ja laittaa 
uusi linssi tilalle. Toimitus ottaa noin 15 
minuuttia ja tulos on yleensä hyvä. Joskus 
joudutaan vielä laaserin avulla korjaamaan. 

Viherkaihi aiheuttaa ylipainetta silmässä ja 
silmätippoja joutuu käyttämään. 
10 – 18 on hyvä paine ja suuremmassa joutuu
käyttämään tippoja. 

Gula fläcken ja silmäpohjan ikärappeutuma. 
Tätä on vaikea hoitaa ja se on tärkeä osa 
silmän takaosassa ja näkökyky kulkee sitä 
kautta aivoihin. 

Lasiainen on silmämunan sisältö, joka kui-
vaa ja pienenee iän mukana. Silloin se irtoaa 
seinistä, mutta näkökyky pysyy entisellään. 
Tosin voi tummia läikkiä ilmestyä näköön. 

http://www.surftips.se/in1
http://www.surftips.se/in2
http://www.surftips.se/in1
http://www.surftips.se/fb2
http://www.surftips.se/fb1
http://www.katajaiset.se/


Spamatka

Retkeläiset Insjössä. Raili, Liisa, Sofia, Silja, Raili, Tauno ja Aira

Iloinen porukka kirjakerholaisia teki kolmen päivän matkan Tällbergiin. Siellä he nauttivat 
hyvästä hoidosta, ruuasta ja yhdessäolosta. Menomatkalla tutustuttiin Ludvikan keskustaan, 
Clas Olssonin parkkipaikkaan Insjössä ja Leksandin näkkileipätehtaaseen. Tulomatkalla tuli 
tutuksi Falunin keskusta ja viimeiseksi montun ravintola. 

Monella tavalla meitä hellittiin. Hierottiin 
koko keho, hipelöitiin naamat, jalat ja kädet. 
Paketoitiin lämpimiin hauteisiin. 
Ruokaa ilmestyi pöytään aamusta iltaan. 

Kevät aurinko sulatti lumet ja räystäistä 
tippuva vesi jäätyi pitkiksi jääpuikoiksi. 
Paikka sijaitsi korkealla mäellä ja sieltä näki
silmänkantaman päähän. 

Uusi reissu on jo suunnitteilla elokuun lopulle. Minne matka? 



Pursi vieraana 

Riitta toivotti vieraat
tervetulleiksi ja piti

muutenkin tapahtuman
ohjaksia käsissään.
Hän oli suunitellut

myös ohjelmat

Tellervo Kaattari toimi
ryhmänjohtajana. Hän
tuli Ruotsiin 1968 ja

suoritti fil.kand. Tutkin-
non. Ensin 30v työhönot-

tajana Nefa/Philips ja
sitten vankeinhoito-

hallitus 15v

Riitta Stenberg oli
Katajaisten entinen

jäsen ja jalkapalloilija.

Toivo Hoffrén esitteli
Västeråsin kaupunkia

kiertoajelulla.
Lämpölaitos, keskusta,
Östra stranden, Björnö,
Anundshög, Finnslät-

ten, Rocklunda, Svartå-
dalen, Erikslund ja

kunnan kaupankäynnin
aluejakautuma. 

Vuosien odotuksen jälkeen päästiin jo vihon viimein vierailemaan toistemme tykönä. 26/4 
Katajaisilla vieraili Eläkeläisyhdistys Pursi Norrköpingistä. Heitä oli 32 koko seuran 
viidestäkymmenestä jäsenestä matkalla. 
Ohjelmassa oli Paavo Valliuksen Katajaisten historia, Mieskuoro lauloi, Seppo ja Airi Ranta 
esiintyivät yhdessä, Supikkaat tanssivat Pentin tahtiin, Liisan porukka järjesti ruokailun ja 
kahvit, kaupunkikierros oppaana Toivo. 

Katajaistenkin jäseniä oli seuraamassa tapahtumaa, vaikka melkein kaikilla oli jokin tehtävä 
päivän aikana. Vastaavanlaisen tapahtuman voisi järjestää vain Katajaisten porukalle. 

Tällaiset päivän vierailut sopivat monen rutiiniin. Silloin kissa pärjää yksin, pillerit ehtii 
nauttia aamulla ja illalla, nukkumaan voi kellahtaa tuttuun aikaan. Mutta päiväettoneet täytyy 
ottaa linjuriautossa. 



Vierailu Helsinkiin

RSE kulttuuriristeily Helsinkiin kasasi 
vanhuksia pitkin Ruotsia. Lähes 500 paikkaa 
oli varattu ja kaikki meni. 
Västmanlandistakin lähti kaksi linja-
autolastillista. Västmanlandin  tanssiryhmä  
Supikkaat esittivät ohjelmaa Pentti Nimellin 
johdolla.  Airi Ranta jutteli omiaan savoksi ja 
kansa nauroi iloisena. Teatteriryhmä Liisa 
Väliviita ja Kirsti Voutilainen saivat kansan 
hurmioon. 
Katajaiset olivat mukana monessa tapahtu-
massa kumpanakin päivänä. 

Uspenskin katedraali Katajanokalla

Liisa ja Kirsti seuraavat vaihteeksi toisten
esitystä. Itse he onnistuivat mainiosti.

Muista esiintyjistä jäi mieleen Tukholman 
suomalaisten teatteri ”Kierrätys”. Joukkoa oli
lavan täydeltä, mutta esitys meni pipariksi, 
kun osa ajasta esitettiin ilman mikkiä ja sitten
ne riitti vain osalle. 

Helsingissä vieraili lauluryhmä Jyväskylästä. 
He lauloivat niitä meidän ajan lauluja. 
Saimme myös laulaa mukana, kun sanat 
olivat tuttuja, sekä teksti pyöri taululla. 
Kiitoksen arvoinen joukko. 

Katajaisten Kirsti Kimari palkittiin Ruotsin 
ahkerimpana kuntoilijana ja kävelijänä. 

Kun laivalla on yhtämittaa 47 tuntia miinus 
kaksi tuntia kauppatorilla, niin syödä ja juoda
täytyy yli kymmenen kertaa. 
Ma: fika, kahvi, juoma, illallinen ja juoma.
Ti: aamiainen, muikut, kahvi, juoma, illalli-
nen ja juoma. 
Ke: aamiainen. 

Muikusta tykkää moni suomalainen ja sitä on
saatavilla kauppatorilla vuoden ympäri. 
Niitä on maisteltava ja maiskuteltava. 

Markku ja Maija Tolonen illallisen ääressä

Aamiaisella istui syöjiä joka pöydässä, 
ainakin buffén puolella. Illallista söivät vain 
puolet porukasta ja ja ravintolan puoli oli 
vain puolillaan. Bufféssa jonkin verran 
enempi. Missä kansa piileksi pitkät illat? 
Tällaisia ajatuksia ja ihmettelyjä. Ja vielä.  
Kuinka moni kävi kaupungilla Helsingissä? 



Opintoja
Perjantaisilla luennoilla olemme tutustuneet moniin ihmeellisiin asioihin

Maapallolla on kultainen sydän Ihmiset asuttavat kuuta jo ensi vuonna

Perhoset ovat kevään puheenaihe Perhonen on kaunis ja toukka maukas

Kukat maalla ja vedessä Linnut pihalla, metsässä ja järvellä

Västeråsin hallintoalue väärällä tiellä
Edellisessä lehdessä oli kirjoituksia Västeråsin hallintoalueen toimettomuudesta. 
Suomen uutisviikko lehdessä ilmoittavat eri hallintoalueet itsestään ja tapahtumistaan, mutta 
Västeråsin suomalaisten edustaja nukkuu vielä, Palsta on ilmainen. 
Nyt saivat Västerås ja Hallstahammar, ainoina kuntina Ruotsissa, huomautuksen 
hallintoaluueen tehtävien väärin käytöstä. Siitä on kirjoitus 6/5 ilmestyneessä Suomen 
uutisviikossa. 



Äitienpäivä 

Veli Pekka Järvinen

Kahden vuoden tauko 
Äitien juhlinnassa oli 
loppunut vihdoinkin. 
Reilut 60 hengeä istui 
Suomituvalla, iloitsi ja
muisteli kyynelsilmin. 
Oili Tuomenoja toimi 
juontajana entisajan 
äidiksi pukeutuneena. 
”Esiliina on neidon 
kunnian säilytttäjä” 
Ennen tytöillä oli 
esiliina myös koulussa.

Juhlat vietettiin 
yhdessä kirkon kanssa 
ja esiintyjiä tuli myös 
sieltä. 
Entinen diakonissa 
Seija siirtyi eläkkeelle 
ja sijalle tuli Merja. 

Pastori Veli Pekka Järvinen kertoi äitienpäivästä ja sen 
historiasta. Suomessa se alkoi 1918 Alavieskassa. 
Äideille tehty valkoinen risti löytyy kaikista kirkoista. Oili Tuomenoja

Anne Blomgren sai vielä mieskuorosta raikuvia lauluja esiin 
Mieskuoro lauloi monet laulut äitien 
kunniaksi. Viimeisenä tietenkin suur-
ta suosiota saanut ”Mummoni mun”, 
joka koskettaa kaikkia ja naurattaa 
heitä jotka kuulevat sen ensi kertaa. 

Airi Ranta lausui runoja äideistä 
äideille ja Seppo veteli haitaria. 

Supikkaat pyörittelivät kauneita 
kansallispukujaan vasemmalle ja 
oikealle koko yleisön ihailtavana. 

ÄITI ÄITI ÄITI Supikkaat odottavat vuoroaan päästä lavalle


