
Kevät 2022 Suomituvalla 

Covid-19 alkoi jäädä unholaan ja useimmat jaostot aloittivat toimintansa varovaisesti vieläkin. 
Kirjakerho pyöri jo täysillä ja perjantaisissa tapaamisissa oli 14 vakiojäsentä. 
Tauno Alari, Vesa Pellikka, Raili Pellikka, Raili Alari, Silja Tuuhea, Aira Saavalainen, Raili Lusua, 
Vuokko Hellgren, Liisa Väliviita, Kirsti Myllärinen, Olavi Kumpula, Raija Harju ja Sofia Hoffrén 
sekä ohjaaja Toivo Hoffrén (valokuvaaja). 

Keittiössä on yllättäviäkin tehtäviä. Raili, Sofia 
ja Liisa selvittivät tämänkin ongelman. 

Katajaisten ensimmäinen vuosikokous vietiin 
rähinällä läpi enemmistön voittaessa. 



Näppärien kuukausittaista juhlaa seurattiin suurin joukoin. Myös väliviikkoina kävijämäärät 
Suomituvalla ovat hyvässä nousussa. Nyt on kesälläkin mahdollisuus tavata toisensa. 

Kaikki mukaan Ihana Suomiranta Juhlimaan



Askartelijat taiteilivat pääsiäiseksi koristeita. 

Tyytyväisinä hyvään hoitoon ja hierontaan, Gyllene Hornet Spa Hotel Siljan rannalla. 
Raili Lusua, Liisa Väliviita, Aira Saavalainen, Silja Tuuhea ja Sofia Hoffrén



Komia kirkko keskellä Falunia
Ihmettelyä riitti, varsinkin puiset pienet urut

Alarit ruokailemassa Leksandissa
Soppaa, kalaa, lihaa, salaattia ja kahvit

Anundshög on turistikohde Västeråsissa 
Kahvilassa saa hyvää soppaa lounaaksi

Västeråsissa rakennetaan uusi hätäkeskus 
Entisen ”akutin” ja helikopterin väliin

Hyvään vauhtiin on päästy. Suomituvalla
vieraili Pursi ja me vierailtiin Motalassa. 

Muitakin tapahtumia on Suomirannalla ollut
kevään aikana ja kesällä tapahtuu lisää

Linjurikuski esittelee autoaan Tellervo
Kaattarille ja Toivo Hoffrénille Suomituvan

edessä rattoisan kaupunkikierroksen jälkeen 



SS Pursi nauttimassa Katajaisten antimia. Meistä järjestäjistäkin tämä tuntui juhlatilaisuudelta 

RSE risteilyllä Helsinkiin esityksiä voi seurata
näinkin viihtyisästi. Liisa, Sofia, Kirsti, Aira ja

Silja. Liisa ja Kirsti esiintyivät itsekin. 

RSE oli varannut 500 paikkaa ja kaikki
täyttyivät jo alku keväästä. Monelle tapahtuma

on hyvä tapailla vanhoja tuttuja. 

Uspenskin katedraali
Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian kuolonuneen

nukkumisen muistolle pyhitetty katedraali
Helsingin ortodoksisen hiippakunnan ja seurakunnan

pääkirkko.

Helsingin torilla on aina Kitkan viisaita tarjolla
ja ne menevät kaupaksi niin turisteille kuin

paikkakuntalaisillekin. 



Kun mieskuoro nousee lavalle, niin pöydissä jää paikat tyhjiksi
Äitienpäivää 
vietettiin kukkien, 
laulujen ja muiden 
esitysten kera. 

Oili Tuomenoja oli 
pukeutunut vanhan 
hyvän ajan äidiksi 
esiliina edessä ja 
huivi päässä. Hän 
kertoi historiaa joka 
esityksen välissä. 

Äidit kukitettiin kaunein kukkasin

Kirkko oli toisena 
osapuolena 
järjestämässä 
äitienpäivää. Pappi 
Veli-Pekka Järvinen 
kertoi äitien päivistä 
maailmalla ja juhlan 
alkuperästä. 
Uusi diakoni Merja 
Korhonen esitteli 
itsensä ja toivotti 
meidät tervetulleksi 
kirkkoon. 

Airi ja Seppo Ranta esiintyivät



Jaostot lopettivat kevätkautensa 
yhteisiin ruokailuihin.
Yläkuvissa englannin opiskelijat 
ruokailevat yhdessä 
voimisteluryhmän kanssa. 
Vasemmalla kirjakerholaiset 
tyytyväisinä ja kulhot tyhjinä. 

Monet ryhmät pitävät taukoa 
syyskuun alkuun ja toiset 
kokoontuvat harvakseen koko 
kesän ajan. 
Grillijuhlat ja muut ulkosalla 
tapaamiset kesän lämmössä on 
sitä parasta kesänviettoa meille 
aikuisiässä oleville. 



Linjuri lastillinen turisteja lähti Suomituvalta Motalaan 2022-05-18

Motalan suomalaisilla on kauhean suuri talo ja sitä Seppo Pukari meille esitteli

Motalan museossa on radioita ja televisioita Puhelimia, polkupyöriä, mopoja ja autoja



Suomipäivillä saimme nauraa, kun Tukholmalaiset esittivät tunnin teatterin ”Kierrätys” 

Mieskuoro Aikapojat lauloivat ja Mälarin pelimannit soittivat Suomipäivillä 

Tanssiryhmä Supikkaat upouudessa tanssissa, joka esitti revontulia 



Kirjakerholaiset taas asialla. Tällä kertaa
Västeråsin kunnan uudessa vesipuistossa. Kunta

tuopi puita kahdesti viikossa, joten makkarat
halkeilivat ja kahvipannu mustui. 

Auta toisia ilolla       Ahkerat palkitaan    Luonto on ihmeellinen

Katajaisten maanantainen kävely Luonto sirkuttaa kaikkialla


