Katajaisten Joulut

Kuvat ja tekstit
Toivo Hoffrén
Marraskuun viimeinen torstai
käynnistettiin Joulun juhliminen
Katajaisilla. Ensimmäisinä pöytään
astuivat Västerås Summer Meet
työntekijät. Seuraavana päivänä Näppärät
viettivät Joulujuhlaa ja puolivälissä
joulukuuta koko katajainen kansa lusikoi
lanttulaatikot ja muut herkut.
Teuvo Nevala järjesti jo hyvissä ajoin
syksyn aikana Joulupöytä laivaristeilyn
Maariehaminaan. Linjuri haki meidät
Suomituvalta ja illalla toi takaisin.
Kuva: Teuvo Nevala on keskittynyt
ruokailuun ja Sirkka Nevala poseeraa
Juhani Määtän kainalossa.

Meitä oli lähes 40
heinäkuisen Summer
Meet autotapahtuman
parissa ahertajia
kokoontunut laivan
ruokalaan nauttimaan
kokin monipuolisista
Jouluruuista.
Kuva: Liisa Väliviita
ja Usko Paldanius
istuvat eturivissä.
Taustalla Olavi
Sivula, Helge Lillkull
ja oikealla Sofia
Hoffrén.

Kuva: Vasemmalta, Markku Tolonen, Kyllikki Hedman, Sirkka-Liisa Jokinen, Paavo Jokinen, Yrjö Hedman, Pentti
Nimell, Maija Tolonen

Näppärien Joulu
Näppärien Joulunvietto alkoi
kl.12 perjantaina, mutta palveluhenkilöt olivat paikalla heti
kahdeksan jälkeen ja lähti
kotiinsa pimeän tultua. Kiitos!
Mutta me viihdymme hyvin
hyvässä seurassa!
Aluksi Näppärien pomo Teuvo
Nevala jakoi joululaulukirjat.
Kansaa oli paikalla yli 70 ja
juhlatunnelmaa nostivat
Jukka Päivärinta ja Eeva Nevala
soittamalla, laulamalla ja
meitäkin laulattamalla.
Seppo Ranta soitti Inarin laulun
ja kertoi Inarin historiaa sekä
nykyaikaa. Inarissa kasvaneena
hän ymmärtää Suomen suuren
menetyksen, kun yhteys
Jäämereen katkaistiin.
Nykyisin suuri osa Lappia on
luonnonpuistoina.
Pitkät pöydät olivat katettuina ja
joulukuusi koristettuna.
Arparinki loppuunmyyty.
Riisipuuro keitettynä.
Termospullot täynnä kahvia.
Piparit ja karkit jaettuna.
Ulkona oli plussa keli ja Mälarin
aallot läiskyivät rantaan.
Nurmikko loisti vihreänä ja
lehdettömät puut hävisivät
märkään metsään. Mutta sisällä
Suomituvassa oli Joulutunnelma
korkealla.

Kuva: Teatteri esityksessä tanssiin valmistautumista. Vasemmalta, Paavo Jokinen, Nuket, Päivi Hällström, Aira
Saavalainen, Kirsti Voutilainen, Liisa Väliviita.

Kuva: Tanssiryhmä esitti sulavaa jalanliikettä Pentti Nimellin johdolla. Vasemmalta, Riitta Vallius, Maija Tolonen,
Ellen Porvari, Mikko Porvari, Airi Korhonen, Seppo Ranta, Aila Rinne.

Joulukuusi koristeltiin ja muutenkin Joulun tunnelmaa lisättiin erilaisin koristein ympäri salia. Juhlayleisö aloitti
glögillä ja pipareilla. Alkuseurustelun jälkeen alkoi monipuolinen ohjelma. Laulua, esitystä, tanssia ja teatteria. Välillä
söimme kinkkua ja puuroa. Laulujen lomassa joimme kahvia. Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa.

Joulumyyjäiset
kasasi kansaa tungokseen asti, kun ovet avattiin kello 10. Loppuaika olikin rauhallista ja ruokalan puolella juttu luisti
ruokailun merkeissä.
9 pöydällistä erilaisia tuotteita oli tarjolla Joululahjoiksi itselle ja läheisille.

Kuva: Mirja Järvinen, Maija Nousiainen ja Aila Rinne möivät koko jouluruoka varaston tyhjiin.

Katajaisten Joulujuhla
Suurta pikkujoulua vietimme15/12. Aina kunSuomituvalle menee, niin vatsat täyttyvät, mutta tämä tilaisuus aiheuttaa
ähkyn. Vaikka sen tietää jo ennen alkamista, niin silti kolme lautasellista on liikaa. Tarjolla on kalaa sillistä loheen,
kinkkua ja rosollia, laatikoita monen sorttisia, paistia ja leipää, perunoita ja pipareita, limsaa ja kahvia.

Jo ennen juhlan alkua oli kymmenhenkinen joukko valmistanut joulupöydän herkkuja. Nyt löytyi kystä kyllin ja sillä
juhlapöytää täyttivät Silja Tuuhea ja Sirkka Harmaala. Heillä oli keittiössä apuna Aarre Harmaala, joka piti huolen
puhtaudesta ja ruokien lömmöstä. Mutta ensin laulut ja muut ohjelmat salin puolella.

Siisääntulo tervehdyksen hoitivat Eija ja Reijo Kinnunen. He kasasivat puurorahat ja möivät voitokkaita arpoja.
Joulukuusi koristeltiin jo marraskuulla, mutta Pentti Nimell julisti sen kelpaavaksi tähän suureen joulujuhlaankin.
Nyt oli kaikki valmista ja yleisö paikalla. Katajaisten puheenjohtaja Teuvo Nevala toivotti meidät tervetulleiksi.

Yleisöä oli tupa tulvillaan ja joulumielet korkealla. Vielä muutama sana pöytäkaverin kanssa ja sitten esirippu aukeaa.

Kirsti Kimari lauloi joululauluja sekä johti yhteislaulua.
Laulut olivat niitä ”meidän lauluja” jotka on opittu jo kansakoulussa ja siitä lähtien aina
kirkaistu ilmoille joulun aikaan. Joulu joulu tullut on... Joulupukki joulupukki
valkoparta... On hanget korkeat nietokset vaan joulu joulu on meillä...

Ohjelmaa oli moenlaista ja monipuolista. Esittäjinä meidän oma Katajainen kansa.
Eija Kinnunen lausui runon
Kuviotanssiryhmä pyörähteli useita tansseja Pentti Nimellin johdolla.
Tanssijat: Ellen ja Mikko Porvari, Airi Korhonen, Seppo Ranta, Riitta Vallius, Pentti
Nimell, Maija Tolonen ja Aila Rinne.
← Liisa Väliviita luki Oiva Paloheimon hauskan tarinan papukaijasta.
Lucia kulkue valaisi pimeän salin kynttilöillä ja lauluilla.
Luciat: Reijo Kinnunen, Riitta Vallius, Paavo Vallius, Eija Kinnunen ja Pentti Nimell.
Airi Korhonen luki Jouluevankeliumin savon murteella.
Riitta Vallius palkittiin kukalla hänen suuresta työstään Katajaisten hyväksi.
Ruuanlaittajille osoitimme kiitosta laulamalla Kiitoslaulun.
Kokkiryhmä: Liisa Väliviita, Pentti Nimell, Mirja Järvinen, Silja Tuuhea, Pirjo Granö,
Terttu Paldanius, Sirkka ja Aarre Harmaala, Raili Alari.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

