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Tietoa
Uutissivut
www.katajaiset.se
Sieltä löytyy myös tämä lehti
Ajankohtaiset kuvat, ilmoitukset, kutsut ja muut
tiedoitteet löydät Katajaisten facebook sivuilta.
https://www.facebook.com/groups/448043811970807/
ja

https://www.facebook.com/SuomiSeuraKatajaiset/

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

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

Reportteri

Rauhallista Joulua
Mistähän alkaisi kirjoittamisen, kun vain yksi
asia on kansankin ajatuksissa. Otetaan vaan
rauhallisesti. Toisissa maissa on menossa niin
sanottu toinen aalto, mutta Ruotsissa on vielä
ensimmäinen. Siitä se jouluksi muuttuu ja ilo
alkaa taas lähimmäisten parissa.
Syyskuun alusta aloitimme toiminnat Suomituvalla
melkein normaaliin tahtiin. Maanantaisin aloitimme
tupen peluulla, nautimme keittiön antimista,
heitimme boule kuulia, opiskelimme englantia ja
illan lopuksi tanssimme.
Askartelukerho ja karaokelaulajat pitivät huolen
keskiviikosta. Torstaina taas kortin peluuta.
Perjantaisin kokoontui noin viisitoista henkeä
kuuntelemaan Toivon luentoja. Kirjakerho jatkui
lukien ja keskustellen sekä vitseille nauraen.

Toivo Hoffrén, puhelin,
073-0302712
eposti: toivo@toivohoffren.com tai topi@live.se

Marraskuulla sai ruotsin hallitus uuden herätyksen ja
alkoi keksiä uusia ideoita kansan kiusaksi. Tartunnan
Vuoden 2021 Jäsenmaksut:
kantajat olivat tällä kertaa 20 – 60 vuotiaita. He
Nuoret aikuiset 18-25v 70 kr,
olivat kyllästyneet varovaisuuteen ja alkoivat
Aikuiskortti 170 kr
juhlimisen vanhaan hyvään tapaan. 200 vuotta on
Yksinhuoltajakortti 170 kr (yksi aikuinen ja lapset kansaa opetettu olemaan itsenäinen ja vapaa. Vaikea
alle 18v samassa osoitteessa),
sitä on yhdessä vuodessa kouluttaa ja käskeä.
Perhekortti 340 kr (kaksi aikuista ja lapset alle 18v
samassa osoitteessa)
Maailman terveysjärjestöltä tuli Ruotsiin kehoitus
Maksa: Pg 691713-2. Kirjoita henkilötiedot sekä
naamasuojan käytöstä. Mutta siitäkös viisaat
”Katajaiset jäsenmaksu 2021”

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

Flexlinjen

kimpaantuivat, kun vielä ulkopuoliset puuttuvat
maan sisäisiin asioihin.
Yksilön vapautta voi kukin käyttää ja suojata itsensä
ja toiset tarpeettomilta harmeilta. Se siitä, mutta
asiaan palataan vielä monesti.

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.

Juolukuun annamme Suomituvan olla rauhassa ovet
lukittuina, mutta tammikuulla ryntäämme sinne taas
suurin joukoin. Suunnitella ainakin täytyy vaikka
toteutus olisikin toinen.

Katajaiset lehti

Viikko loppiaisesta on normaali kevätkauden
aloitusaika, mutta miten on tällä kertaa, siitä
ilmoitetaan myöhemmin,

löytyy Katajaisten omalta kotisivulta
http://www.katajaiset.se

Tämä lehti ilmestyy vain neljästi vuodessa, mutta

Katajaisten sivulta löydät myös vanhat lehdet,
kuvakansiot sekä paljon tietoa seuran toiminnoista. monet uutiset ovat vain tunneista kiinni ja sitten jo

vanhoja. Siksi onkin tärkeää, että kaikki
tiedonhaluiset ovat mukana FaceBookissa. Sen
RSKL lehti
jaetaan suomiseurojen jäsenille Ruotsissa. Siinä on käyttöön riittää kaikkien taidot ja tiedot voi lukea heti
niiden ilmestyttyä ja itsekin voi ilmoittaa.
Katajaisilla puoli sivua omaan käyttöön.

RSKL kotisivulta
jäsenseurojen osastosta löydät Suomiseurojen
lehtien viimeisimmät numerot.

Iloista Joulumieltä !
Toivo Hoffrén

Katajaisten johtokunta 2021 Näppärien johtokunta 2021
Puheenjohtaja Teuvo Nevala
Sihteeri Aila Rinne
Taisto Köngäs
Seppo Ranta
Allan Törmänen
Pirjo Granö
Eija Kinnunen
Varajäsenet:
Pirkko Eskola
Seija Annola

Puheenjohtaja Teuvo Nevala
Toivo Hoffrén
Silja Tuuhea
Liisa Väliviita
Sofia Hoffrén
Varajäsenet:
Raili Alari
Kirsti Voutilainen

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
Kl 18:00 Paritanssi, uusi alku samat tahdit, Soini Salmela
Tiistai
Kl 14:00 Näytelmäkerho, odottaa osallistujia, Liisa Väliviita
Kl 17:30 Mieskuoro Anne Blomgrenin johdolla, odottaa turvallisuutta, 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
Kl 17:30 Voimistelu, kuka vielä jaksaa tulla paremmaksi ja kasata ryhmän.
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 maanataina ja torstaina klo 11 -– 14.
Kaikki toiminnat Suomituvalla.

Ottaen huomioon Coronan, voivat opintopiirit tavata ja sopia
keskuudessaan toiminnasta
Muistakaa varovaisuus ja välimatkat

Jokainen ottaa oman vastuun ja pitää huolen itsestään

Seuraa tilannetta FB-sivulta

Lääketiede
Asukasluku

Hius

Lääketiede kehittyy ja ihmiset elävät kauan ja
kuolevat vain kerran. Pohjalla on kuitenkin
”normaali elinikä 38 vuotta” alkuperä.

Ihmisellä on 100 hiusta neliösentillä. Yhteensä
100 000. Ne kasvavat 0,4mm päivässä. Yhteensä
siis 36m vuorokaudessa yhteensä.

Vuonna 2020 on Maapallolla 7,8 miljardia
ihmistä. Viisi suurinta maata ovat:
1) Kiina 1440 miljoonaa asukasta. 141 / km²
2) Intia
1340 milj. as.
368 / km²
3) USA
330 milj. as.
35 / km²
4) Indoneesia 264 milj. as.
134 / km²
5) Brasilia 203 milj. as.
22 / km²

Hius on 0,04 – 0,12 milliä paksu.
Hius elää 3-5 vuotta, tipahtaa pois ja uusi kasvaa
tilalle. Noin 100 hiusta tipahtaa päivittäin.

Nukkuessa elimistö lepää ja verenkierto voi
puhdistaa kuona-aineet pois kehosta, joita sinne
jäi valveilla ollessa.

Luusto on ihmisen painavin elin. Noin 10kg
Se pitää kehon ryhdissä, auttaa ruuansulatukseen
ja muistiin.

Maailman ennätys.
5,62 metriä pitkät hiukset oli kiinalaisella Xie
Qiupingillä vuonna 2004.

Rapujuhlat
Mitä söit syksyn rapujuhlissa?
Äyriäisiä löytyy yli 60 000 eri sorttia
maailmalta. Painokin vaihtelee kymmenesosa
grammasta reiluun kahteenkymmeneen kiloon.
Iso taskurapu voi painaa 20kg ja jalan kärkien
väli on 3,7m. Asustaa Japanin vesillä.
Amerikkalainen hummeri voi painaa 20kg ja
saksien väli on silloin 1,2m.

Äyriäinen

Hummeri

Täällä saatavat äyriäiset sopivat paremmin
lautaselle.

Iso taskurapu

Vaarallinen Joulu muuttuu iloksi
Nyt käymme joulun viettohon
led kynttilöin
Joulu on mieltä piristävää aikaa kaikkine
herkkujen tuoksuineen ja valoisin kynttilöin
pimeyden aikana.
Tulipaloja aiheuttavat vanhukset harvoin,
mutta sitten se onkin sitä vakavampaa.
Nopeus ja voimat ovat olleet ja menneet.
Siksi onkin tärkeää varustautua joulun
viettoon entistäkin varovaisemmin.
Luonnollinen tuli lepattaa rauhoittavasti,
mutta Led lamppu on turvallisempi

Turvallista ja Iloista Joulua!

Sammutusviltti, opettele käyttö ajoissa.
Palohälytin, tarkista patterien toimivuus
Pulverisammutin, kevyt ja helppo käyttää

Muistilista muistuttaa tärkeistä asioista
Onko kynttilät sammutettu
Onko hella pois päältä
Onko ovi lukossa

Ajattele ensin ja nouse sitten, taikka jää
lattialle. Jos tasapainosi, voimasi tai jokin
muu vaikeuttaa nousemistasi tuolille, jää
silloin lattialle ja soita Arosfixarna.
He auttavat sinua maksutta. He ovat kunnan
palkkaamia.
He auttavat kaikessa kiipeilyssä. Patterin
vaihto palohälyyttimeen, vintille kiipeily,
verhotangon vaihto, lampun vaihto jne.
He auttavat siis vain silloin, kun joutuu
kiipeilemään ja on putoamisen vaara.

Kipsittä Joulun viettohon!

Puhelin: 021-392725

Joulusanan juuret
Alun perin sana joulu on tarkoittanut keskitalven pakanallista juhlaa, ja sen kanssa samaa
kantaa on jo aiemmin germaanisista kielistä tullut sana juhla. Nykyään sana kuitenkin viittaa
kristilliseen juhlaan
Christmas, joka tulee muinaisenglannin sanoista Cristes Maesse eli ”Kristuksen messu”.
Sanaa käytettiin tiettävästi ensimmäisen kerran vuonna 1038. Sen harvinaisempana
synonyymina on kuitenkin yhä käytössä myös sana yule, joka on samaa alkuperää kuin
suomen joulu

Nuoruus mielessä
Kuvia perjantaisilta luennoilta

Keritsimet villatöihin

Kaulin oikaisi kurtut

Tilley iltojen valo

Vinttikaivo pihamaalla

Kirnu ja taikinanjuuri

Kessu ja isäntä

Ulkoilupäivä

Silja sai palkinnon veikkauskävelystä
Järjestäjät, Pentti ja Riitta taustalla

Veikkauskävelyn ratkaisu
1.

Kuinka pitkästi on Västeråsista
Tukholmaan --------------------110km
2. Västmanlandin läänin alkuperäinrn
nimi -------------Västerås län (v 1634)
3. Tienumero Västerås- Eskilstuna
Kvicksundin kautta ----------------56
4. Västeråsin kunnan asukasluku tänään
-----------------------------------155074
5. Västeråsin kunnan pinta-ala - 1137km²
6. Mitä vesiä virtaa Västeråsin lähellä
------------------------ Sagån ja Svartån
7. Mikä vuosi Västerås täytti 1000v
--------------------------------------1990
8. Kuinka korkea on Anundshög –- 9m
9. Millä torilla on kaupungin talo
----------------------------- Fiskartorget
10. Västeråsin linna rakennettu ----v 1100
(uudelleen v 1540 GustavVasa)
11. Västeråsin tuomiokirkko vihitty
käyttöön --------------------1271-08-16

12. Lähi-asutus aluetta Västeråsin
kunnassa ------------------------- 17

Juhlimisen aihetta riittää
Moni meistä on jo juhlinut melkein läpi
koko tuon oheisen listan. Alussa oli
pumpulia, villaa, pellavaa ja silkkiä. Pitsien
jälkeen tulivat luut ja korallit, ennenkuin
päästiin jalometalleihin.

20201108 Katajaiset järjesti ulkoilupäivän,
joka antoi tyydytystä jaloille, päälle ja
vatsalle. Yhdessäolo on aina ollut tärkeää,
mutta nyt se on vieläkin tärkeämpää.
Jokainen yhdessäolon mahdollisuus täytyy
käyttää hyväkseen, kun se voi tapahtua
turvallisesti reiluilla väleillä Suomirannan
suurella nurmella.
Ensimmäinen tunti kului kävellessä sauvojen
kanssa tai ilman, toisen tunnin alku meni
veikkauskävelyssä, viimeinen tunti makkaraa
grillatessa ja pullakahvia juodessa.
Tarinaa riitti koko aurinkoisen päivän ajaksi.
Mälarin pinta oli peilityyni ja aurinko piti
huolen lömmöstä grillikentällä.
Riitta ja Pentti järjestivät koko touhun
maastossa grilliä myöten. Pirjo hoiti
kahvittelut ja Maija varusti porukan kylmää
talvea varten.
Pidetään kunto korkealla koko talven ajan!

Katajainen kansa esittelyssä
Leevi Myllykangas syntyi vuonna 1934
Alavieskassa Keskipohjanmaalla. Perheessä oli
neljä poikaa ja kolme tyttöä. Leevi oli
keskimmäinen ikäjärjestyksessä. Maata heillä oli
25ha, joten vanhin aina joutui lähtemään leivän
perään kansakoulun käytyään. Sota paukkui ja
koulutusmahdollisuudet olivat pienet suuressa
perheessä.
Ensin Leevi teki lyhyitä hanttihommia
lähiympäristössä. 17 vuotiaana hän laittoi kirveen
reppuun ja lähti Lappiin metsätöihin.
Leevi Myllykangas kertoo: ”Meitä oli neljän
miehen kimppa. Menimme Sodankylään saakka,
jossa meille näytettiin hakkuupalstat. Kuuset
olivat lyhyitä ja pattisia, joten työsopimusta ei
tullut. Me käännyimme takaisin Rovaniemelle ja
edelleen Pelloon. Istuimme Tornio ravintolassa,
kun siihen ilmestyi pieni mies, joka kysyi jos
olemme töitä etsimässä. Orajärvelle tarvitaan
kaatomiehiä, ilmoitti pikkumies.
Kohta me kaikki neljä istuimme taksissa matkalla
Orajärvelle. Siellä menikin koko syksy ja joulu.
Talveksi Turravaaran savottaan, joka oli 3km
pitkä vaaralta järvelle. Hyvää mäntymetsää,
joista sai kolme tukkia melkein oksattomasta
rungosta.
Keväällä lähti kaksi kaveria kotiin ja minä jäin
vanhemman miehen kanssa kaatomieheksi.
Hevosmies piti hyvää vauhtia ja meille kahdelle
riitti vauhtia vähän liikaakin. Sanoimme joulun
alla hevosmiehelle, että menemme kylille
jouluksi ja niin lähti hänkin velipoikansa tykö
joulua juhlimaan. Minä kaverin kanssa jäimme
kuitenkin metsään ja kaadoimme 300 tukkia
ronkelille aaton, joulupäivän ja tapaninpäivän
aikana. Kun hevosmies tuli joulunvietosta, hän
raapi rapulaista päätään ihmetellen tapahtunutta.
Metsä täynnä ajovalmista tukkia. Minä vielä
opastin kuskia kuormaamaan tyvi-, keski- ja
päätypöllit eri kuormiin niin pääsee helpommalla.
Siinä savotassa meni koko talvi. Viimeisen
jängän reunalla kasvoi suurin näkemäni kuusi.
Siihen ei meidän pokasahat yltäneet ja hevosmies
hankki justeerin. Siitä tuli neljä paksua tukkia.
Palsta loppui ja suvet alkoi. Meille tarjottiin
koivikon raivausta, mutta me lähdettiin pois.”
Armeijan Leevi kävi Oulussa ja sen jälkeen
velipoika yllytti porariksi Otamäen kaivokseen.
Siellä oli parhaillaan 80 poraria. Pääkuilu oli 300
metriä ja joka 50n metrin tasolla tasanne. 700
metrissä Leevi porasi kaivon, minne vedet virtasi.
Otaniemessä Myllykankaat asuivat yhtiön
puutalossa. Siinä vierähtivät vuodet -56 - -69.
Leevin aika kului porarina ja kuiluporukassa. Työ
oli vaarallista ja kivien alle kuoli työläistä.
Viimeisen vuoden työturvallisuusmiehenä.

Leevi jouluna 2020
Västeråsiin Leevi muutti vuonna 1969 ollessaan35
vuotias. Vuonna 1959 vihitty vaimo ja 8 vuotias
tyttö olivat kyydissä. Haaparannan työnvälitys
kertoi kaivostöitä löytyvän vaikka kuinka paljon,
mutta Leevi halusi vaihtaa ammattia. Porarin
hommat tärisyttivät kädet kipeiksi. Myllykankaan
perhe halusi tehdastöitä noin 1000km etelämpää ja
niin auto ohjattiin Västeråsiin. Ensin Johannisbergin leiriin, josta tuttu kaveri kävi hakemassa
koko perheen kotiinsa. Siellä he saivat oman
huoneen yöksi. Leevi jäi kiinni jo ensimmäiseen
työkohteeseen, Skultuna alumiini. Pölyävä
homma tympäsi. Asea tarjosi töitä ja koulutusta.
Amsin hitsauskoulutus jäi vähää vaille, kun jo
Atomille oli mentävä hitsaamaan.
Siellä annettiin tehtäväksi uudelle hitsarille hitsata
kaksi levyä yhteen. Levyt olivat 5x6 metriä ja
120mm paksuja. Sitä X-saumaa Leevi hitsasi
valtavilla puikoilla vuoroin puolelta ja toiselta.
Työn tutki 4 Asean tarkastajaa ja Floidin Samuli
Halonen röntgenillä ja ultralla. Erinomainen työ ja
sauma suora. Siitä alkoivat atomilaitoshommat.
Katajaisilla Leevi istuu
vieläkin korttiringissä
vastustajien kauhuna,
vaikka silmät alkavat
tarvita lepotaukoja iän
karttuessa.
Monet Leevin jutut jäivät kirjoittamatta, kun
sivu täyttyi jo tukkimetsässä. Kaivoksista
saisi vaikka oman jutun
Leevi on voittanut mo- ja samoin hitsarin
net Tuppimestaruudet
hommista.

