Joulujuhlaa 2019
Näppärät joulujuhla 20191129
Suomituvan joulunviettoa aloitettiin Näppärien
pikkujoululla marraskuun lopulla. Juhlayleisöä saapui
tasan 50 ja se oli sopiva määrä, koska Jouluruoka riitti
kaikille. Myös keittiön ahertajille.

Vesa Pellikka on koristellut kuusen.

Aira Saavalainen ja Silja Tuuhea kattavat pöydät joulu
tunnelmallisiksi. Vielä kupit ojennukseen ja lusikat
oikein päin, niin juhlijat voivat istahtaa paikoilleen.

Keittiössä vielä vähän viimeistelyä kello 9 alkaneeseen valmisteluun. Liisa Väliviita, Sofia
Hoffrén, Tauno Alari ja Raili Alari. Pitkä puukauha pyörii puurokattilassa ja riisit pehmenee.

Näppärien juhlaan tallusteltiin
parkkipaikalta lumihangessa. Lunta
satoi yön aikana maat valkoisiksi ja
päivällä aurinko valaisi täydellä
tehollaan. Kirkkautta tulvi ikkunoista
sisälle tuoden juhlaankin aitoa
Aira Saavalainen ja Silja Tuuhea tarjoilivat glögiä ja
jouluniloa.
pipareita kansan iloksi.

Aila ja Kauko Rinne saapuivat joulunviettoon Mälarin saaresta, jossa he asuvat. Jäät eivät vielä
kanna ja veneessä istuminen on kylmää touhua, mutta onneksi heidän saareen pääsee autolla siltaa
pitkin. Rinteet olivat tyytyväisiä juhlan läpivientiin. Puuro ja kinkku saivat myös kehuja.

Arpoja myytiin kaikille ja niitä
jännitettiin ja lajiteltiin jo hyvissä
ajoin oman onnen ohimenon
välttämiseksi.
Seppo Ranta säesti kaikki
yhteislaulut ja mieskuoron. Hän
lauloi soolona joulusta.
Yhdessä lauloimme monet tutut
joululaulut Katajaisten omasta
laulukirjasta.

Seppo Ranta, haitari, nuotit ja joulukuusi

Samaksi päiväksi sattui se
jokavuotinen kuuluisa talven
ensimmäinen liukas keli. Autot
pyörivät jäällä ja hätäisimmät
luiskahtivat raviin. Toiset ajoivat
perään ja tiet tukkeutuivat.
Onneksi Näppärien jouluun
pääsivät kaikki halukkaat, sillä
kaupunki alueella vauhti on
hiljaisempaa.

Ensio Kiiveri, Paavo Jokinen, Usko Paldanius, Tauno Alari, Vesa Pellikka ja Helge Lillkull

Teatteri ”Lahjattomat” esittivät ajankohtaisia. Ari Anttila, Kirsti Voutilainen ja Liisa Väliviita

Kiitos
Kaikki läsnäolijat kiittävät yhdessä
Joulujuhlan järjestäjiä.
Ensi kerralla minä yritän voimieni
mukaan tehdä työpanokseni toisten
viihtyvyyden ylläpitämiseksi.

Suuri KIITOS ahertajille!
Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
Airi Ranta ja Aira Saavalainen jakoivat arpaonnea

Sofia Hoffrén ja Liisa Väliviita nostelivat kattiloita ja
Juhlayleisö istui jo ajat sitten kotona
termoksia vielä neljän aikaan illalla. Sitten vielä Raili
television ääressä, mutta tiskaus ottaa
aikaa, kun 50 lautasta, 50 lasia, 50 kuppia, Lusua luuttusi lattioilta suurimmat lätäköt.
50 lusikkaa pestään. Leikkuukoneet, pellit,
puukot, laudat, kapustat ja padat siisteiksi. Ilo ihmisen iloineen ja murheineen väliaikaista kai...

Itsenäisyyspäivä Mikaelin kirkossa 20191206

Itsenäisyyspäivää juhlimme Mikaelin kirkossa Västeråsin seurakunnan ja Katajaisten kanssa.
Pappi Emma Sihvola van Kersbergen puhui Suomen itsenäisyydestä ja muistutti raamatun
sanomaakin. Mieskuoro Aikapojat lauloivat monet laulut ja lopuksi ylistys Suomen itsenäisyydelle.

Västeråsin ja Köpingin tanhuajat näyttivät taitojaan suurta yhteishenkeä vaativilla esityksillään.

<--Ruusuilla kunnioitettiin sodan aikaisia veteraaneja.
Mikaelin kirkossa on pieni teenurkkaus, joka on auki päivittäin.

Joulumyyjäiset Suomituvalla 20191207

Maija Tolonen oli taas valmistanut sellaiset määrät vantusta, myssyä, sukkaa ja tossua, että koko
Katajainen kansa tulee tallustelemaan hiki hatussa, jos ilmat pysyvät näin lauhkeina koko talven.

Marketta Forss ja kumppanit levittelivät sellaiset määrät aarteitaan pöydälle, että kaikki
shoppailijat voivat tyytyväisinä valita joululahjojaan.
Keittiöstä emännät tarjoilivat karjalanpiirakoita munavoilla ja possumunkkeja kahvilla.
Joulumielistä kansaa riitti tungokseen asti. Monia tuttavia tavattiin, uusia löydettiin ja kuulumisia
vaihdettiin. Väliin seurattiin hiihtokilpailuja televisiosta. Viihtyisää porukkaa!

Katajaisten askartelijat möivät tuotteitaan suurella
menestyksellä ja arvatkin menivät onnen onkioille.
<- Jaana Paldanius toi äitinsä jouluostoksille Suomituvalle.
Kylmiö myytiin tyhjiin. Lanttulaatikot, porkkanalaatikot,
pullapitkot, kaakut, joulutortut ja ternimaito menivät kuin
kuumille kiville.
HYVÄÄ JOULUA ja ONNEA VUODELLE 2020

Katajaisten joulujuhla Suomituvalla 20191214

Puheenjotaja ja illan juontaja Paavo Vallius, Yhteislaulujen äänimiehenä Vesa Pellikka, (Seppo
Ranta veteli haitaristaan äänet ja sävelet), Räppäri Airi Ranta räppäsi sekä kertoi jouluruuan
tärkeydestä makuhermoja herätellen, Kauko Rinne ja Sofia Hoffrén nauttivat illasta tyytyväisinä.

Tanhuajat taas vauhdissa: Airi Ranta, Seppo Ranta, Aila Rinne, Ellen Porvari, Mikko Porvari, Pentti
Nimell (ohjaaja), Riitta Vallius, Maija Tolonen.

Jouluruoka on tärkein ja halutuin Joulujuhlan numero. Ruokajonoon on kiire ainakin, kun on
Katajaisten ahertajien laittamaa alkuperäistä oikeaa Jouluruokaa tarjolla.
Kuka nämä herkut sai aikaan? Olitko sinä kantamassa korteasi kekoon? Ainakin nämä kantoivat:
Liisa Väliviita, Kirsti Voutilainen, Raili Alati (ja Taunokin pyöri siellä jaloissa), Raili Lusua, Mirja
Järvinen, Sirkka Harmaala, Pirjo Granö, Pirkko Eskola ja laatikkomestari Pentti Nimell. Sekä
muutamia muita.

Liisa Väliviita ja Seppo Ranta esittivät näytelmän, joka perustui jokavuotiseen uuden vuoden
esitykseen ”rouva, näkymättömät vieraat ja palvelija”.
Tällä kertaa näytelmän nimi oli ”Katajaisten kartanon emännöitsijä” (Liisa Väliviita).
Mister (Seppo Ranta). Näkymättömät vieraat: Valtiopäivämies (Paavo Vallius), Päätoimittaja
(Toivo Hoffrén), Kuviotanssi ohjaaja (Pentti Nimell), Emeritus talousneuvos (Helge Lillkull).
Esiintymisten välissä lauloimme Sylvian Joululaulun, No onkos tullut kesä nyt
talven keskelle (sopiva ilmaus sateiseen joulukuuhun), Kulkuset jne.

Lucia
Jouluhlan aattopäivänä vieraili Suomituvalla Lucia. Ryhmässä oli 24 lasta
Dingtunan koulusta ja he lauloivat ruotsalaiselle elekeläis porukalle.
Me, jotka huolehdimme tämän porukan hyvinvoinnista ja ruokailusta, saimme
seurata Lucia kulkuetta ja kuunnella heidän laulujaan.

Iloista Joulunviettoa ja Katajaista Vuotta 2020!

Kauneimmat Joululaulut Mikaelin kirkossa 20191215

Mikaelin kirkossa lauloimme kauniisti Joululauluja suurella joukolla. Kirkko oli täynnä kansaa.
Melkein kaikki Västeråsissa asuvia suomalaisia.
Oili Tuomenoja esitteli laulut, niiden synnyn, sanoittajat ja säveltäjät.
Pappi Emma Sihvola Van Kersbergen säesti ja lauloi (myös urut pauhasivat).
Väliin kuuntelimme yksinlaulu esiintymistä ja ailuisten sekä lasten kuoroa.
Emma kertoi Joulunsanomasta ja hiljentymisen tärkeydestä.
Ne kuuluisat kirkkokahvit saivat viimeisetkin suupielet nousemaan.

Rauhallista Joulua ja Voimia ensi Vuoteen!

Katajaisten tiedoite ensi vuoden alkuun
Huom! Kirjakerho siirretty vuonna 2020. Uusi aika: joka perjantai klo 13.00 – 15.30.
Paitsi silloin kun on Näppärien perjantaijuhlat.
(Alkaa Toivon luennoilla: Tietokone, vanha tavara, terveys, historia jne.).
Huom! Suomitupa avoinna vuonna 2020 maanantaisin ja torstaisin klo 11 – 14.
Huom! Tiistain ruokailu siirtyy maanantaiksi, sama aika klo 12.
Huom! Boule siirretään maanantaiksi klo 13? (Epävarma vielä). Alkaa helmikuussa?

