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Katajaisten toiminnat

Tietoa

Pääkirjoitus

Suomi Seura Katajaisten oma kotisivu netissä Jätskiä nuoltiin ja limsaa juotiin heinäkuun
helteessä, vaikka +36°C olikin vain kahtena
www.katajaiset.se
päivänä. Ennenvanhaan täytyi lennellä lähelle
Ajankohtaista, johtokunta, tietoa nyt ja
päiväntasaajaa saadakseen nauttia moisista
ennen, tapahtumakalenteri, historiikki.
helteistä.
Sieltä löytyy myös tämä lehti sekä lehden
Suurin osa kesästä oli luontoystävällistä ja
aikaisemmat numerot ja vuosien takaiset
vettä ripsui harva se päivä. Tuloksia tästä
kuvakansiot.
näkyi melkein päivittäin FB sivuilla. Moni on
alkanut pienviljelijäksi. Tomaatit kasvavat
Katajaisten facebooks
vaikka isossa sankossa, jos viljelykset ovat
pienet. Meillä kauriit harventavat kukka- ja
finska föreningen katajaiset
kasvimaita.
Sepelkyyhkyset
lyhentävät
suomi seura katajaiset
nurmea jänisten kanssa. Yhteispelillä se sujuu
sivuilta löydät ajankohtaiset kuvat,
ilmoitukset, kutsut ja muut tiedoitteet.
Kesällä on matkustettava jonnekin. Jotkut
menevät leiripaikoille vanhasta tottumuksesta
Konttori
Osa etsiytyy veden ääreen kaloja narraamaan
Suomitupa, puhelin
021-122208
ja makkaraa käristämään tikun nokassa. Siinä
Konttoristi, Riitta Vallius, puh. 070-6305185
on mahdollisuus hörpätä nokipannukahvit
eposti: kontoret.katajaiset@telia.com
samoilla tulilla.
Suomestakin löytyy vielä muutama tuttava ja
Aukioloajat
sukulainen, joiden tapaamista on vältelty
Maanantai ja torstai
klo 11.00 – 14.00
muutama vuosi. On ne vuodet sielläkin
vierineet. Vanhaa ukkoo ja mummoo sielläkin
Lehden toimitus
Reportteri, Toivo Hoffrén, puh. 073-0302712 käppäsi kolmannen sukupolven jaloissa.
Onneksi meiltä meni peili rikki jo ajat sitten.
eposti: topi@live.se
Lehti ilmestyy digitaalisena netissä, mutta
Kortin- ja petankinpelaajat ahersivat koko
Suomituvalla löytyy paperiversioita.
kesän harrastuksensa parissa. Karaoke järjesti
Vuoden 2023 Jäsenmaksut:
juhannusjuhlat. Näppärät järjestivät grilliNuoret aikuiset 18-25v 70 kr,
päivän ja kenttäleikit. Rafaelin enkelit järjesti
Aikuiskortti 170 kr
konsertin. Katajaiset järjesti perhepäivän
Yksinhuoltajakortti 170 kr (yksi aikuinen ja lapset alle
lapsille, aikuisille ja lopuksi tanssia.
18v samassa osoitteessa),
Kirjakerho järjesti muurinpohjalettukestit ja
Perhekortti 340 kr (kaksi aikuista ja lapset alle 18v
kylpylämatkan Viron Pärnuun.
samassa osoitteessa)
Maksa: Pg 691713-2. Kirjoita henkilötiedot sekä
”Katajaiset jäsenmaksu 2022”

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

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.

Suuskuun alusta alkavat loputkin toiminnat.

Terveenä
syksyyn

Toivo
Hoffrén

Turvaa itsesi
BankID on henkilökohtainen kuten passi ja
ajokortti. Älä käytä BankID, kun joku kysyy
sitä. Pankit, poliisi, virastot tai yhtiöt jotka
sitä käyttävät eivät koskaan ota sinuun
yhteyttä puhelimella, epostilla tai vastaavalla.
. Älä koskaan anna koodia jollekin, joka
soittaa tai pyytää sitä Facebook / Messenger
kautta. Se voi olla huijari.
. Älä käytä BankID toisten yllyttämänä.
Huijari voi tilata BankID sinun nimissä.
. Lue huolellisesti BankID teksti. Minne olen
mennyt? Mitä kirjoitan alle / hyväksyn?
. Jos epäilet että olet joutunut huijatuksi,
lukitse BankID, ota yhteys pankkiin ja tee
poliisi-ilmoitus.

Uusi laki

Henkinen terveys

2022-05-01 alkoi uusi
laki, jonka mukaan
takuuaika on 2 vuotta.
Ennen oli 6 kuukautta.
Tänä aikana myyjän on
todistettava vian
sattuessa, että vika on
ostajassa.

Henkinen terveys saattaa kätkeytyä ikääntyneillä muihin oireisiin
ja jäädä huomaamatta.
Ruumiillinen hyvinvointi / kunto, terveelliset / monipuoliset
ruokatavat ja sosiaalinen yhdessäolo ovat henkisen terveyden
avaimet.
Hakeudu toisten joukkoon, käy syömässä toisten luona ja ulkona
yhdessä, ulkoile päivittäin kuntosi mukaan mieluiten porukalla.
– Tarvittaessa ota yhteys kuntaan 021-128085 tai vårdcentral

Kirsti käveli joka päivä
ja sai kunniaa

Kesämatkaan kuuluu shoppailu

Ompelukone

Suomipäivät 1973-2022
Kahtena päivänä juhlittiin Suomipäiviä. Lauantaina Tukholman suomalaiset esittivät tunnin
mittaisen teatterin ”Kierrätys”. Siinä opimme uusiokäyttöä kaikelle jo kerran käytetylle.
Sunnuntai oli monipuolisempi ja juontajan tehtävä piti Oili Tuomenojan virkeänä. Hän oli
pukeutunut juhlan kunniaksi karjalaisen emännän arkiasuun (Verenssi), johon kuuluivat niin
huivi kuin siveyden takaajana toimiva esiliina.
Anne Blomgren laulatti ja ohjaili Aikapoikia ja Mälarin pelimannit antoivat toimitukselle lisää
pontta.
Airi Ranta lausui runoja Sepon tahdittamana.
Supikkaat toivat oman kortensa kekoon tanssiesityksillään. Uutuutena oli revontulitanssi
siihen kuuluvineen värikkäineen esiintymisasuineen.

Mieskuoro ja Mälarin pelimannit yhteistyössä Suomipäivillä
Yleisössä on käynyt kato Pandemin aikana.
Epävarmuus ajankohtaisesta tilanteesta ja
erilaisten suositusten sekasorto aiheuttaa uusia
ajatuksia. On helppoa jäädä kotiin, kun siihen jo
melkein tottui parissa vuodessa.
Toki uusiakin on tullut joukkoon, joten jäsenten
lukumäärät ovat lähes ennallaan.
Kesä on taas edessä ja toiminnat vähissä. Ainut
piristys kesän ohjelmiin on Västerås Summer
Meet heinäkuun alussa. Toivotaan vain että
johtokunta pitää sen ennallaan.
Vanhusten aika on pitkä odottaa syksyä ja uusia
tapaamisia. Yksin kotona on tuntikin jo pitkä
aika puhumattakaan päivistä, viikoista ja
kuukausista.

Nopeaa tietoa

ja

Kännykässä on 60 eri metallia 0,03g kultaa
Ihmisessä on 200 luuta ja 300 niveltä

Kierrätysgaala vauhdissa

Etelän ääniä

Cikada / Laulukaskas, takaosassa olevat
äänielimet naksahtelevat.
Gräshoppa / Heinäsirkka, sirittää
hankaamalla taraajojaan etusiipiin.
Syrsa / Syrsa, hankaa siipiään vastakkain

Ensimmäinen elävä laji Maapallolla
Argeologit ja muut arvailijat ovat päässeet eri lajien juurille, eli milloin on todettu alku.
1500 miljoonaa vuotta sitten alkoivat sienet kasvaa ja kasvavat yhä.
890 miljoonaa vuotta sitten ensimmäinen eläin maapallolla jätti jälkensä.
40 miljoonaa vuotta sitten apinat saivat alkunsa
18 miljoonaa vuotta sitten ihminen ilmestyi maapallolle
0,3 miljoonaa vuotta sitten Homo sapiens eli me kehittyi erilleen
Tänään maapallon suurin eläin on Sinivalas (maalla elefanti) ja pienin flimmernäbbdjur 1,8 g
Pitkäikäisiä:
1. Holkeri kala (valas), 6m, 1000kg, Pohjois Atlanti
2. Aldabra kilpikonna
3. Grönlanninvalas, 20m, 50 tonnia, Jäämerellä

392 vuotta
255 v
211 v

Maailman pienin eläin on 1,8 g painava
pitkänokkainen hiiri, joka elää etelässä

Sinivalas on reilusti Maailman suurin eläin

Västerås Summer Meet

Autot olivat itse tehtyjä tai alkuperäisiä

Kesän kohokohta Västeråsissa oli kauan
kaivattu Västerås Summer Meet. Kansa tuli
iloiseksi ihaillessa vanhan hyvän ajan autojen
kauneutta. Ainakin kun on päässyt katajaisen
kansan ikään tulee nuoruus ja kahvipaketin
laput mieleen.
Västeråsin kunta, hotellit, ravintolat ja
ruokakaupat hymyilivät tyytyväisinä, mutta
itse työn tekijät huomasivat lompsan tyhjäksi

Cadillac Fleetwood 1957
Enemmistön suosikki ja voittajaksi valittu

Chrysler Windsor 1960
Monen mieleinen vanha tuttu
Katujen varret, nurmikot ja parkkipaikat oli
tupaten täynnä autokansaa ihailemassa.
Osa valmisti ruokaa ja toiset nukkuivat
autossa ja musiikki soi ja kansa nautti.
Järjestäjä innostui vähän liikaa ja järjesti
mahdottoman määrän erilaista ohjelmaa.
Moottorien ääntä, kovaäänisen ääntä, kumin
käryä, missikisaa, härällä ratsastus, laulua ja
esiintymisiä. Mutta kansa viihtyi parhaiten
vanhojen autokaunotarten parissa.

Goethe
On vain onneksi varhain
oivaltaa vanhemman iän
edut ja vanhana säilyttää
nuoruuden hyvät puolet.

Oikeastaan tiedetään vain
silloin, kun tiedetään
vähän. Tiedon kera karttuu
epäilys.

Yleisö mieluummin
jankuttaa, että sitä
palvellaan huonosti, kuin
näkee vaivaa saadakseen palvelun
paranemaan.

Painovapautta huutavat
vain ne, jotka aikovat
käyttää sitä väärin.

Jokainen tuntee
kärsivänsä silloin, kun
hän ei toimi omaksi
hyväkseen. Toisten
hyväksi toimitaan, jotta
päästäisiin heidän
kanssa nauttimaan.

Sä peiliäs syytellä suotta
taisit, sitä katsella
kauniimmasti saisit

Työ helpolta näytti, mut
hiota sai ken sen keksi ja
täytti

Jos nauttia tahdot sa eloa tätä, niin entisyytesi unhoon jätä.
Älä ärsytyksiä mielees paina, vaan hetkeä nykyistä nauti aina.

Rafaelin enkelit
Suomen Turusta saapui melle
vanha tuttu. Rafaelin enkelit
esittivät meille kokonaisen
konsertin. Tietoa tästä
tapahtumasta ehdittiin levittää
niin paljon, että Suomitupa
täyttyi ääriään myöten
konserttikansaa (62).
Turkulaiset olivat Ruotsin
turneella ja tulivat Västeråsiin
Ludvikasta. Sitten iltalaivalla
kotiin ja suunnittelemaan
seuraavaa reisua.
Kiitos ja tervetuloa uudelleen!

Rafaelin enkelit

Perhepäivä

Linda Jokela, Uusi teatteri, esitti ”Aurinko nousee”

Kesän lopun perhepäivä
täytti Suomirannan
nurmikot, terassin ja
sisätilat. Nuorimmilta
maalattiin kasvot ja
vanhimmat saivat muistella
aikoja entisiä.
Lapsille oli monenlaista
viihdettä. Vanhemmille
kauppojen hierontaa kirppis
pöytien ääressä. Kaikille
suuhun pantavaa, makkaraa,
lättyjä, kotiruokaa, jätskiä,
karjalanpiirakoita, kahvia.
Päälle karaokea ja tanssia.

Johan Molarius Flodström myy nuoruuden kirjansa

Lätyt ovat kaikenikäisten
herkkua

Katajaisten viikko ohjelma
Maanantai
Kl 10:00 Tuppijaosto, Raimo Nyman
Kortinpeluuta ja jännitystä joka viikko
Kl 12:30 Petanki,
Toivo Hoffrén
Tarkkuusheittoja ulkokentillä ja talvella sisällä
Kl 14:00 Englantia, Pirkko Eskola
Englannin alkeisopiskelua ja juttutuokioita
Kl 17.00 Voimistelu, Hannele Lemström Terveyden hoitoa liikkumalla ja hyvillä neuvoilla
Tiistai
Kl 17:30 Mieskuoro, Helge Lillkull
Anne Blomgrenin ohjaamaa yhteislaulua
Keskiviikko
Kl 13:00 Askartelukerho, Pauliina Mäkinen Näppärä näppiset saavat ihmeitä aikaan
Kl 18:00 Karaoke, parillisilla viikoilla
Tauno & Tauno laulattavat ja sanat kulkevat
Torstai
Kl 10:00 Tuppijaosto, Raimo Nyman
Jo toinen pelikerta koska innostusta löytyy
Kl 14:00 Senioritanssi, Pentti Nimell
Ryhmätanssia monenlaisilla kuvioilla
Perjantai
Kl 12:00 Näppärien juhlat, Teuvo Nevala Eläkeläisten ohjelmallinen tapaaminen
(kuukauden viimeinen perjantai)
Kl 13:00 Perjantaikerho, Toivo Hoffrén
Luetaan, kuullaan, seurustellaan ja kahvitellaan
Kirjakerho, Sofia Hoffrén
Erilaisista asioista luonto: Tietokone, Maailma
Luonto, Tekniikka, Terveys, Kasvit, Eläimet
Lauantai
Tilaussaunat

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

Tulevia tapahtumia
Syyskuu
17/9 klo 18-22 Tanssit. Sanna Toivanen orkestereineen, liput 120kr.
21/9 Päivän bussimatka Gävleen. Geflen Suomalainen kerho.
30/9 klo 12 Näppärien eläkeläispäivä. Luento, laulua, ruoka, arpajaiset.
Lokakuu
3-5/10 Laivaristeily Helsinkiin. Silakkamarkkinat.
28/10 klo 12 Näppärien eläkeläispäivä. Esitys, laulua, ruoka, arpajaiset.
Marraskuu
25/11 klo 12 Näppärien joulupuurojuhla. Luento, joululauluja, ruoka, arpajaiset.
Joulukuu
10/12 klo 10-14 Joulumyyjäiset, kirppis, jouluruokaa.
18/12 klo 16 Jäsenten joulujuhla. Ohjelmaa, jouluruokaa, arpajaiset.

