Katajaisten vieraskirja
ajalta: 24.2.2009 – 29.1.2015

Namn : Info
Meddelanden : Ystävän Päivänä (Alla hjärttans dag)14 helmikuuta (14.2-2015)konsertti Virsbon
kirkossa kello 18.00
Conny Ös ja musiikki ystävät musikaallista viihdettä neljällä eri
kielellä:Ruotsi,Suomi,Ranska ja Englanti.Tule ja nauti ja huomaa kuinka "Rakkaus
yhdistää kaiken"
den 29 januari 2015 13:20:56

Namn : Katakaiset, Västerås
Hemsida : www.katajaiset.se
Meddelanden : Nyt sitten oikein hyvää tämän uuden vuoden jatkoa kaikille sivumme lukijoille!
Nyt voimme ilolla ilmoittaa, että ihka uusi keittiömme alkaa valmistumaan tuota
pikaa.
Yllätys, yllätys, jota varmasti kannattaa tulla ihailemaan! Mutta malttakaa vielä
hetki!
Aloitamme Tiistairuokailut 3. Helmikuuta ja aika on sama kuin aikaisemminkin, siis
klo 12.00, joten tervetuloa nauttimaan emäntiemme laittamia herkkuja taas!
den 19 januari 2015 04:39:52

Namn : Katajaiset, Västerås
Meddelanden : Suomi Seura Katajaiset kiittää kaikkia kuluneen vuoden aikana toimintaamme
osallistuneita ja erikoisesti heitä, jotka ovat vapaa-ehtoisella työllä seuraamme
kehittänyt ja vienyt sitä eteenpäin.
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2015.
den 22 december 2014 12:51:31

Namn : Maija tolonen, västerås
Meddelanden : SUURET KIITOKSET kaikille jotka järjestivät joulujuhlat,ketään
unohtamatta.Emännille erityisesti ruoka oli erittäin hyvää. Kiittäen Maija ja Markku
T
den 14 december 2014 09:06:20

Namn : Sirkka Liedes, Västerås
Meddelanden : Kiitos kaikille Suomiseura Katajaiset,kivasta Joulupolku tapahtumasta.Kiitos myös
siitä,että meidän pieni Nikki-tyttö (lapsenlapsi),sai tilaa olla juhlassa mukana,pienen
rulaattorinsa kanssa.Hän vammautui (cp-skada) pikkuaivoissa,synnytyksessa

tapahtuneen hoitovahingon seurauksena.Hänellä on vaikeuksia liikkumisen kans,ei
kehitysvammaa,eikä aivovammaa..Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta kaikille!
den 11 december 2014 11:14:49

Namn : Pauliina Mäkinen
Meddelanden : Kiitos kaikille jotka olitte auttamassa Joulupolun valmistelussa .Taas oli tupa täynnä
lapsia , vanhempineen .Anu laulatti ja Pukkikin kävi tervehtimässä.
Hyvää Joulua Toivoo Pauliina .
den 7 december 2014 23:15:57

Namn : Leena , Västerås
Meddelanden : Hej, saako saunaa tosiaan varata vain lauantaina tai sunnuntaina? seisooko sauna
tyhjillään lopun viikkoa? Voisiko tehdä systemeemin jotta jäsenet voisivat käyttää
saunaa useammin... Osaan kyllä lämmittää ja sammuttuaa puusaunaan tai
sähkösaunana ja siivota? Tahtoisin varata saunaa maanantaina 10.11 tai tiistaina
11.11?
Sauna-ajat/ Bastutider
Perjantai/ Fredag: Tilaussaunat/ Bokade bastupass: Klo. 14:00 - 18:00
Lauantai/ Lördag: Tilaussaunat/ Bokade bastupass: Klo. 14:00 - 18:00

Lähempiä tietoja Katajaisten toimistosta puh/fax: 021-12 22 08
Närmare upplysning Katajaiset tel/fax: 021-12 22 08
den 3 november 2014 16:22:20

Namn : Merja, Oulu
Hemsida : Teatteri Neliapila
Hittat : Sök Maskin
Meddelanden : Hei
Oletteko seurassanne kiinnostuneita suomenkielisestä teatteriesityksestä.
Esitimme tänä kesänä Harmaat pantterit Oulussa. Se tuntui olevan kiinnostava
aihe täälläpäin.t, Merja
den 22 september 2014 13:15:41

Namn : Ulla Harju, Västerås
Meddelanden : Hei!
Toivon että järjestätte joulupolkua. Lapsia on tulossa ja paljon. Mitä muuta aiotte
järjestää syksyllä lapsille?
Aurinkoisin terveisin
Ulla

den 5 september 2014 15:41:22

Namn : juhani, hallstavik
Hittat : Sök Maskin
Meddelanden : hyvää jatkoa katajaisille..
den 3 september 2014 17:00:20

Namn : Södra Bergens Balalikor, stockholm
Hemsida : http://sodrabergen.se
Meddelanden : Hej!
Vi var hos er för några år sedan och hade vårt repläger. Vi hade en oerhört trevlig
helg. Nu ber vi om hjälp med reklam för vår konsert med M A Numminen i
Stockholm i oktober. Skicka gärna e-post till info@sodrabergen.se så pratar vi
vidare.
den 2 september 2014 14:12:54

Namn : Katajaiset
Meddelanden : Hyvää syksyä kaikille sivumme lukijoille!
Syksyn opintopiirit aloittavat taas tomintansa niin, että kaikki uudet ja vanhat
seuran jäsenet ovat tervetulleita mukaan!
Katso Toiminnoista opintopiirit ja Tapahtumakalenterista muut seuran tulevat
tapahtumat!
Huom!
Syyskokous pidetään 11. lokakuuta klo 11.00 Suomituvalla.
den 29 augusti 2014 14:02:57

Namn : Katajaiset, Västerås
Meddelanden : Suomi Seura Katajaiset haluan toivottaa Juhlavaa ja aurinkoista Juhannusta
kaikille sivullamme vieraileville ja oikein hyvää kesää!
den 18 juni 2014 19:26:30

Namn : Katajaise
Meddelanden : 13-15.6.4014 RSKL:n Kesäfestivaalit Torshällassa.
Monipäiväisten juhlien lomassa jaettiin myös vuotuinen Karhu-kannun
kiertopalkinto, joka tällä kertaa luovutettiin seuramme ansioituneille aktiiveille Aira
ja Helge Lillkullille.
Aira ja Helge ovat vieneet suomalaista kulttuuria eteenpäin mm. Kansantanhun
myötä esiintymällä, ohjaamalla ja seuraamme edustamalla vuosikymmenien ajan ja
tekevät sitä edelleenkin.
Kiitokset ja lämpimät onnittelut seuramme puolesta!

den 15 juni 2014 15:49:24

Namn : Kirsti M
Meddelanden : Oli tosi hienot Suomi päivät ja kiva kun säätkin olvat suotuisat, hyvä ohjelma ja
hyvää ruokaa.Kiitos.
den 1 juni 2014 21:12:51

Namn : Päivi Saari, Köping
Meddelanden : Suuret kiitokset kaikille Katajaisille jotka olitta Helsingin risteilyllä oli tosi hauskaa!!!
Terveisin: Päivi ja Simo
den 16 maj 2014 14:35:46

Katajaiset
Namn :
Meddelanden :Lauantaina 3.5 pidettiin SS Katajaisilla RSKL:n KARAOKE-kilpailu, joka samalla oli
Västmanlandin piirin alkukarsinta ja finaali.
Jatkokoon pääsivät;
naisista Leena Berg ja
miehistä Timo Mylläri.
Onnittelut heille ja onnenpotkut finaaliin!!!
Finaali pidetään 13-15.6.2014 Torshällassa, RSKL:n Kesäfestivaalien yhteydessä.
den 6 maj 2014 17:39:27

Namn :Katajaiset, Västerås
Meddelanden :Suomalaista Äitienpäivää vietettiin 3.5-14
perinteisesti yhteistyössä Suomenkielisen seurakuntatyön ja Suomi Seura
Katajaisten kanssa. Ohjelmassa esiintyivät suomalaisen luokan lapset, Katajaisten
mieskuoro "Aikapojat", Kirkkokuoro ja Katajaisten Tanhuryhmä.
Puheen Äideille piti Eero Saarenpää.
Puhe oli erittäittäin koskettava tositapahtuma hänen lapsuudestaan sota-ajalta.
Juhlan juontajana toimi Jouni Kumpumäki.
Kiitokset Suomenkieliselle seurakuntatyölle hyvästä juhlien järjestelyistä ja hyvästä
yhteistyötä seuramme kanssa.
den 6 maj 2014 11:05:17

Namn :Katajaiset
Meddelanden : ILOISTA VAPPUA Seijalle ja kaikille muillekin sivumme lukijoille!
den 30 april 2014 10:59:07

Namn :seija annola
Meddelanden :hei!
onko kaikki suomalaiset nykyään eläkeläisiä! ajattelen esim.vapun aaton
iltapäivätansseja,vapun Aatto tavallinen työpäivä työssäkäyville.
mutta pääasia että yritetään jotakin järjestää, että murinat pois ja hyvää vappua

kaikille!( jäsen nyt ja jäsen aina)
den 28 april 2014 09:42:41

Namn :Katajaiset
Meddelanden :Iloista ja aurinkoista Pääsiäistä kaikille seuramme jäsenille ja kotisivumme lukijoille!
den 16 april 2014 20:46:54

Namn :Eija ja Reijo
Meddelanden :Kiitos myöskin sinulle Seija huomaavaisuudesta.On mukavaa olla soittamassa näin
iloiselle yleisölle.Tavataan taas,Terveisin Eija ja Reijo
den 30 mars 2014 20:01:15

Namn :seija järvinen, västerås
Meddelanden :Kiitos Reijolle ja Eijalle kivasta karaokeillasta katajaisilla 29/3.kiitos kaikille hyville
laulajille oli ilo kuunnella teitä.kevätterveisin seija j.
den 30 mars 2014 09:16:57

Namn :Sari Karhapää, Joensuu
Meddelanden :Löytyisikö tätä kautta kesätyötä muutamaksi viikoksi? kesällä 16 täyttävälle
reippaalle tyttärelle joka ihastui Västeråsin kaupunkiin asuttuamme siellä 20112012.Kaikki tarjoukset otetaan vastaan ja asunto jo olisi.
den 17 mars 2014 12:30:28

Namn :Mika Voutilainen, Kerava
Meddelanden :Moikka olisin tulossa pitämään terveysluentoa, kenen emailiin voin lähettää kutsun.
Terveysyhdistyksen pyynnöstä olen tulossa, heistä osa on kuullut luentoni ja
haluavat että muutkin kuulee sen.
den 9 mars 2014 09:37:02

Namn :Jari Kauppinen, Västerås
Meddelanden :Voi että kun oli hyvät lölyt, ja ilman savua kun tämä uusi kiuas on paikoillaan....
Tervesin:Jari ja poijat
den 1 mars 2014 18:57:56

Namn :Mika Voutilainen, KERAVA
Hemsida :http://bemer-partner.com/hyppynaru
Meddelanden :moikka, olin Västeråsissa viikko sitten pitämässä terveys luentoa ja tulen maaliskuun
viimeinen viikonloppu uudestaan, haluaisitteko te Suomeksi luennon , minut
kutsuttiin tuonne toiseen ryhmään uudestaan kertomaan niille jotka eivät olleet
paikalla.
yhteistyö terveisin Mika ja Essi
luento on ilmainen
den 5 februari 2014 04:54:54

Namn :maija tolonen, västerås
Meddelanden :Olipa MAHTAVAT ilta-päivätanssit 18.1-.Tosihyvä musiikki ja tytöt hoitivat hommat
aivan LOISTAVASTI.
Kiitokset kaikille, toivottavasti tätä saadaan lisää.
terv Maija ja Markku T
den 19 januari 2014 09:16:44

Namn :Eeva
Meddelanden :Olipa katajaisilla mahtavat iltapäivätanssit tänään. Kiitos Lapin Pojat ja Tuula,
samoin Ari Haatainen, Ville Säkkinen ja Osmo Meriläinen. Huippuhyvä orkesteri.
Tanssijoitakin oli tupa täynnä.
den 18 januari 2014 23:45:23

Namn :Kirsti Myllärinen
Meddelanden :
Sekä omasta että eläkeläisjaosto Näppärien puolesta, kiitän hyvästä yhteistyöstä
menneen vuoden aikana,toivon samaa tulevalle vuodelle.Toivotan teille kaikille
oikein HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!
den 21 december 2013 10:37:04

Namn :Hannele Lemström, Västerås
Meddelanden :Kiitos tonttumuoreille,Tertulle ja Sirkalle sekä koko keittiön henkilökunnalle
herkullisesta joulupöydästa Katajaisilla 14/12.

den 15 december 2013 14:11:15

Namn :Katajaiset, Västerås
Meddelanden :Suomi Seura Katajaiset kiittää seuramme jäseniä kuluneesta vuodesta ja toivottaa
kaikille Oikein Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
den 14 december 2013 10:37:35

Namn :Ghostface
Hittat :Sök Maskin
Meddelanden :HYVÄÄ ITSENÄISYYS PÄIVÄÄ SUOMI!
den 6 december 2013 12:21:44

Namn :Katajaiset, Västerås
Meddelanden :Suomiseuralla tapahtuu!
Ensin perjantaina eläkeläisten joulujuhla, sitten lauantaina joulumyyjäiset ja vielä
suuret karaoketanssit kaiken päätteeksi.
On hienoa, kun ihmiset lähtevät liikkeelle ja ovat kiinnostuneita seuralle
tapahtumista.
Tervetuloa vaan toistekin!!!
den 1 december 2013 09:57:11

Namn :Katajaiset

Meddelanden :Risteily Turkuun ja vierailu Turkulaisten eläkeläisten luokse tehtiin 16-18.9.
Matkan onnistumisesta huolehtivat Turkulaiset isäntämme, meidän matkanjärjästäjät
Teuvo, Raili ja Helge sekä kaikki matkalla olleet iloiset ihmiset. KIITOKSET jokaiselle
yhteisesti!
den 19 september 2013 07:12:24

Namn :Matti
Meddelanden :Kiitos sairaanhoitajalle hyvästä verenpainemittauksesta.
Nyt on sekin asia sitten kunnosa.
terveisin Matti
den 15 september 2013 18:05:02

Namn :Teuvo, västerås
Meddelanden :KUNTOVAUNU päivä oli mahtava tapahtuma! Lämmin kiitos kaikille jotka olitte
mukana täten kaikki onnistui loistavasti,ketään unohtamatta.Teuvo

den 1 september 2013 08:36:40

Namn :Eija//Karaokelaulajat kerho.
Meddelanden :KARAOKEKERHO PYÖRÄHTÄÄ KÄYNTIIN KESKIVIIKKONA 21/8 KLO: 18.00.
TERVETULOA KAIKKI LAULAMAAN. Terveisin Eija ja Reijo
den 19 augusti 2013 14:37:47

Namn :Katajaiset
Meddelanden :
Lauantaina 10. elokuuta järjestettiin Valtakunnalliset Karaokelaulun harrastajen
alkukarsinnat Katajaisilla.
Tässä luettelo jatkoon päässeistä sekä
Onnittelut!!
Harrastelija sarjoista.,
+ 65V.
Tauno Saranpää
Pauliina Mäkinen
Kirsti Häkkinen
Eetu Ahonen
40 – 64V.
Hannele Lemström
Seija Lahti
Helena Nykänen
15 – 39V.
Rainer Florin
Sonja Salojensaari
Karoliina Rantasalo
AVOIN – SARJA.
+ 50V.
Hasse Sakari
Reijo Kinnunen
Terttu Tuomi
Veijo Florin

Terveisin, Lauri.K

den 14 augusti 2013 14:05:55

Namn :Birgitt Halwas, Rostock
Meddelanden :Olen tutustunut sivunne Eevan kautta. Hieno homma!
Voisin tarjoa seuratanssia ja arge
ntiinalaistangoa jos olisin läsnä. Matka on sentään aika pitkä...
Hyvä jatkoa: Birgitt
den 31 juli 2013 15:13:16

Namn :Kataviihde // Eija
Meddelanden :Lämpimät Kiitokset kaikille jotka olitte juhlistamassa Suomi Seura Katajaisten 40
vuotis Suomipäiviä Katajaisilla launtaina ja sunnuntaina 1-2/6. Yleisöä oli saapunut
paikalle reilusti yli 100 henkilöä.Kiitos ja toivotaan että nähdään Katajaislla
jatkossakin.
Kataviihde // Eija.
den 7 juni 2013 11:31:18

Namn :kari, Hallstahammar
Hittat :Surfar runt
Meddelanden :http://www.youtube.com/watch?v=e8nMaXTzpJs videoleike Suomipäivästä 130601
den 1 juni 2013 20:03:46

Namn :Marjo
Meddelanden :Onnittelut Pauliinalle Kultakurkku kilpailun voiton johdosta!!:)
den 27 maj 2013 08:47:14

Namn :Katajaiset, Västerås
Meddelanden :Mälarinlaakson Kultakurkku 2013 kilpailujen finaali pidettiin seurallamme 25.5.
Paikalla oli runsaasti yleisöä ja kannustajia kilpailijoille, joita oli 10 henkilö ja tulivat
eri suomiseuroista. Voitot jakautuivat seuraavasti:
Naistensarja:
1. Pauliina Mäkinen
2. Nadja Fridström
3. Marjo Korhonen
Miestensarja:
1. Leo Raittila
2. Veijo Lehtonen
3. Jorma Seppänen.
Onnittelut kaikille voittajille ja kiitokset kaikille osanottajille, Reijolle musiikista ja
Paavolle juontamisesta sekä myös yleisölle erittäin leppoisasta illallasta!
den 26 maj 2013 13:40:28

Namn :Katajaiset, Västerås
Meddelanden :KAIKILLE SEURAN AKTIIVEILLE, jotka olivat mukana Kevätsiivouksessa
perjantaina 10.5 mitä suurimmat KIITOKSET. Nyt on varasto siivottu, piha kunnossa

kesää varten ja aitakin paikallaan!
den 16 maj 2013 17:23:25

Namn :Marjo
Meddelanden :Onnittelut kaikille kilpailijoille RSKL:n kilpailussa 27.4. Extra onnittelut Pauliinalle ja
Leolle RSKL:n karaoke kilpailun Finaali paikoista!
den 29 april 2013 20:45:04

Namn :Teuvo, Västerås
Meddelanden :Rskl:n Västmanlandin piirin karaokekilpailusta tulokset: Naisten sarjan voittaja oli
Pauliina Mäkinen Väteråsista,miesten sarjan voittaja oli Leo Raittila Köpingistä he
edustavat Västmanlandin piiriä Rskl:n karaokelaulun loppukilpailussa Axevalassa
8.5.2013 PS.Yleisö sai äänestää omat suosikkinsa Pauliina Mäkinen ja Timo Mylläri
olivat yleisön mielestä parhaat!

den 28 april 2013 16:24:20

Namn :Teuvo, Västerås
Meddelanden :Rskl:n Västmanlandin piirin karaokekilpailun karsinta ja finaali järjestettiin
Suomiseura Katajaisilla 27.4.2013 laulajia oli aivan mukavasti,erittäin hyvin lauloivat!
Kaunis kiitos kaikille osallistujille.Tuomareina olivat Juhani Kunelius,Marjo Korhonen
ja Timo Pajuluoma,heille myös kaunis kiitos ,hyvin hoitivat työnsä.Katajaisten
karaokekerholle sekä keittiön emännälle hienosti järjestetystä illasta oikein lämpimät
KIITOKSET!
Terveisin: Teuvo

den 28 april 2013 15:43:14

Namn :Hannele
Meddelanden :Suuret kiitokset kaikesta avusta Kalajaoston "pojille" sekä Eevalle lasten päiväleirillä
20.huhtikuuta.
den 21 april 2013 21:26:04

Namn :Tietokonekurssi, Västerås
Meddelanden :Ompa ollut mahtava kurssi,olemma oppineet ja saanut paljon tietoa tietokoneen
käytöstä! Syksyllä jatkamme.... Kiitämme opettajaa Juhani Nevala tästä kurssiajasta
den 11 april 2013 14:52:57

Namn :Marjo
Meddelanden :AURINKOISET PÄÄSIÄISET TEILLE KAIKILLE!!!Marjo/ Karaokekerho.
Suklaamunan makuista pääsiäistä kaikille Lastenleirin ja keittiön täteille! Jim :)
den 29 mars 2013 21:49:27

Namn :Eija /Kataviihde
Meddelanden :Suuret Kiitokset kaikille jotka olitte meidän tansseissa eilen virheellisestä
ilmoituksesta huolimatta. Kiitokset myös iloisille soittajille Ville Säkkiselle ja Rolf

Similälle hauskasta illasta. Hyvää kevättä teille kaikille ja tavataan taas.
den 23 mars 2013 08:53:47

Namn :Marjo/ Karaokelaulajat
Meddelanden :Kiitti kaikille jotka tulitte laulamaan, tanssimaan tai ihan muuten vaan Karaoketanssi
iltaan eilen 16.3
Toivottavasti nähdään ensi kerralla!
den 17 mars 2013 19:01:34

Namn :Marjo/ Karaokelaulajien kerho
Meddelanden :Porukalla lauleskeleen ja tanssimaan huomenna Lauantaina 16/2 Katajaisille!!
Terveppä tuloa!
den 15 februari 2013 10:16:38

Namn :Ritva Järvinen, Mölnlycke
Meddelanden :Kiitos Katajaisten emännille hyvästä ruuasta viikonoppuna.Kurssitilat olivat hyvät ja
kotoisat.Tehdään lehti kurssin osallistuja RJ
den 28 januari 2013 17:35:43

Namn :Kirsti Myllärinen
Meddelanden :Kiitos menneestä vuodesta, joka oli oikein tapahtumarikas,kiitän sekä omasta että
eläkeläisjaosto Näppärien puolesta hyvästä yhteistyöstä. Hyvää Uutta Vuotta2013.
den 1 januari 2013 12:53:33

Namn :Jim Love Korhonen
Meddelanden :Hei Katajaisten tätit,kiitos monista kivoista hetkistä lasten viikonloppu leireillä.Aina
on ollut tarjolla kunnon sapuskat,niitten avulla ollaan jaksettu touhuta
kaikenlaista.Kaipailin kavereita Jouluriiheen, mukavaa oli mutta ehkä mukavampaa
jos olis ollut enemmän kavereita paikalla.Eipäs surkutella, uusiks ens vuonna.Nyt en
kerkiä enempiä täytyy mennä auttaan mummua tekeen piparkakku talo. Mummulla
meinaa palaa pinna kun sen talo aina lahoo.Toivotaan paljon lahjoja kun pukki
tulee.Heippa Jim.
den 21 december 2012 08:52:28

Namn :Marjo
Meddelanden :KAIKILLE!! Oikein rauhaisat Joulut ja oikein riehakkaat Uudet Vuodet!! Marjo ja Pasi.
den 21 december 2012 08:34:23

Namn :Katajaiset, Västerås
Meddelanden :Suomi Seura Katajaset kiittää kuluneesta vuodesta kaikkia seuran jäseniä ja
yhteistyökumppaneita sekä toivottaa
Oikein Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2013.
den 13 december 2012 21:53:29

Namn :Maija ja Markku T, Västerås

Meddelanden :SUURET KIITOKSET Emännille todella maukkaasta ja runsaasta joulu-ruuasta kuin
myös kaikille ohjelman esittäjille.kiitokset jokaiselle erikseen ja kaikille yhteisesti
ketään unohtamatta.
Hyvää Joulua ja Onnekasta Uutta Vuotta kaikille
T: Maija ja Markku Tolonen
den 10 december 2012 06:08:27

Namn :Timo ja Hannele, Västerås
Meddelanden :Suuret kiitokset kaikille Katajaisten emännille todella mahtavasta joulupöydästä
jossa ruokaa löytyi riittämiin joka makuun.
den 9 december 2012 18:59:04

Namn :Marjo
Meddelanden :SUURI kiitos Katajaisten keittiön emännille maukkaista joulupöydän antimista,aina
yhtä iloisina touhuavat ja kattavat pöydän täyteen maukkaita joulun
antimia.Kuinkahan kävisi ilman teitä:(Kiitos myös "juontaja" pikku Paavolle.Teatteri
ryhmä Lahjattomat toivat myös
kortensa kekoon, kiitos heille.

den 9 december 2012 12:17:48

Namn :Pirkko (Pike) Mänty, Eskilstuna
Meddelanden :Kaunis kiitos mahtavan kivoista Karaoke illoista.
Hyvää Joulun "odotusaikaa".
Nähdään Tammikuussa.
den 28 november 2012 20:56:43

Namn :Tuula , Västerås
Meddelanden :Hei Seppo! Olitko suomalaisella KomVux-luokalla jossa "Pulukkinen" oli? Minä olin
myös siinä porukassa ja meillä oli mielettömän hauskaa, mutta opiskelu otettiin silti
tosissaan. Tiedän senverran että Heikki on muuttanut ja työskentelee Suomessa.
Terveisin Tuula silloinen Mustonen.
den 25 november 2012 00:59:06

Namn :Seppo, Rovaniemi
Meddelanden :Hej teille sinne västeroosiin , asuin siellä jokunen vuosi sitten, kysyisin teiltä, että
tunsitteko kaveria nimeltä Heikki Pulkkinen, jos niin voisitko lähettää jotain tietoa!?
Terveisin Seppo Pallari
den 24 november 2012 20:45:40

Namn :Hannele
Meddelanden :Suurkiitokset Mälaren Pelimanneille , Aikapojille sekä Johannalle todella mahtavasta
Venäläisen musiikin konsertista.
den 27 oktober 2012 21:59:27

Namn :Marjo / Kataviihde

Meddelanden :Hei vaan! Yllätyin kun aukaisin tän Katajaisten vieras kirjan, luultavasti on tullut pieni
väärin käsitys mitä tänne tulisi kirjoitella. Tanssien ja muiden tapahtumien ilmoitukset
jotka eivät kosketa Katajaisia, voitte ilmoittaa esim. FB:kin sivuilla tai lehtien "Minne
mennä palstalla" Marjo
den 26 oktober 2012 22:31:58

Namn :Marjo
Meddelanden :Onnittelut kaikille finaaliin päässeille Valtakunnallisesta karaoke kilpailusta
Tyresössä.Laivalla nähdään!! :)
den 21 oktober 2012 16:52:36

Namn :Sophie, Västerås
Hittat :Surfar runt

Meddelanden :Hej,
Jag hoppas att man får skriva på svenska här. Jag ville bara tacka för ett trevligt
besök av Reijo och Helge idag här hos mig i Ramnäs. Jag hoppas att ni blir nöjda
med rampen.
Vänliga hälsningar Sophie
Kvistberga AB
den 17 oktober 2012 11:46:26

Namn :Teuvo Nevala, Västerås
Meddelanden :Lämpimät kiitokset kaikille jotka osallistuitte vatakunnalliseen kävelypäivään
14.10.2012.Sade ja kylmätuuli yritti pilata tapahtuman.Terveisin: Teuvo
den 15 oktober 2012 11:56:44

Namn :Kari, Hallstahammar
Meddelanden :http://www.youtube.com/watch?v=NPTKpkQV-Jk Videoleike Musiikkipäivältä 121006
den 9 oktober 2012 15:43:56

Namn :Riitta Vallius, Västerås
Meddelanden :Kiitos kaikille, jotka olitte nauttimassa monipuolisista musiikkiohjelmista. Kiitokset
myös kaikille esiintyjille ja järjestelyissä mukana olleille, ilman teitä ei Musiikkipäiviä
olisi ollut!
Riitta V.
den 7 oktober 2012 19:26:58

Namn :Kirsti M, Västerås
Meddelanden :
Hei oli tosi kivat musiikkipäivät Katajaisilla, kiitos vaan Kataviihde kun
järjestitte,virkistää näin syksypimeässä.
den 7 oktober 2012 16:50:29

Namn :Seppo Ruuska., Ludvika

Meddelanden :20/10 Suomalaisen tanssimusiikin Konsertti. Fritidsgården Högstensgatan 29
Morgårdshammar i SMEDJEBACKEN KUNNONMIES & ANU
kl, 12,00-15,00
Sisään pääsy 100kr sisältää kahvin ja voileivän. TERVETULOA..
den 6 oktober 2012 01:40:40

Namn :Marjo & Pasi
Meddelanden :Kiitti vaan Taistolle kivoista sunnuntai filmi iltapäivistä :) Tullaan jatkossakin!
den 30 september 2012 22:21:34

Namn :taisto kämäräinen, västerås
Meddelanden :Hej kaikki elokuva fanit! Viime esityksessä taas yleisö ennätys 20 henkeä!
Seuraavan kerran mahtuu muutama vielä!Lähemmin tuloste taululla
katajaisilla.Tervetuloa!toivottaa Taisto K.K.
den 27 september 2012 20:58:45

Namn :Marjo/ Karaokelaulajat kerho
Meddelanden :HUOMIO!!!
Ei karaokekerhoa 5.9!!
Mutta ei hätää, me pidetään karaoketanssit perjantaina 7.9 kl. 19.00-23.00
Tervetuloa tavataan laulun,naurun ja tanssien merkeissä!!
den 2 september 2012 23:42:49

Namn :Marjo/ Karaokelaulajat kerho
Meddelanden :Nyt on lähtenyt käyntiin meidän Karaokekerho,kiitti kaikille jotka olitte Keskiviikkona
laulamassa Katajaisilla.Kaipasimme muutamia jäseniä,mutta toivottavsti ensi kerralla
nähdään:)Marjo
den 25 augusti 2012 16:41:53

Namn :Marjo/ Karaokelaulajat kerho
Meddelanden :Nyt saapuu syys ja sen mukana myös Katajaisten karaokekerho.Aloitamme
Keskiviikkona 22.8 kl.18.30-21.30. Terveppä tuloa lauleskelemaan!!
den 15 augusti 2012 22:19:47

Namn :Reijo Kinnunen
Meddelanden :RS-2012 Valtakunnallinen harrastajien Karaokekilpailun alkukarsinta pidetiin
Katajaisilla 4/8 ja osanottajia oli 15 innokasta kilpailijaa ja yleisöa tuli paikalle salin
täydeltä tanssimaan ja kannustamaan suosikkiaan,ilta oli viihtyisä ja hyvin
onnistunut.
Semifinaaliin lähtevät yli 60v sarja. Naiset;Riitta Vallius,Maire Niittylä ja Ulla Ojala.
Miehet; Tauno Saranpää ja Taisto Koivumaa.
Alle 60v sarja Naiset;Seija Lahti ja Hannele Lemström.
Miehet;Veijo Florin, Kalevi Lassila ja Timo Mylläri
Duo sarja;Seija Lahti ja Kalevi Lassila.
Yleisön suosikit;Riitta Vallius ja Timo Mylläri.
Onnittelut semifinaaliin valituille ja yleisön suosikeille.
Tuomareina toimivat;Timo Pajuluoma,Maija-Liisa Tamfalk,Erik Tamfalk ja Jukka
Päivärinne.

Suuret Kiitokset kilpailijoille,yleisölle,tuomareille ja järjestäjille.
Kilpailun järjesti; Katajaiset ja Lauri Kuusinen.
den 5 augusti 2012 20:04:16

Namn :Marjo/ Kataviihde
Meddelanden :Kiitos kaikille jotka olitte viettämässä Juhannusta Katajaisilla!
Tuli sekä tuttuja että tuntemattomia nauttimaan keittiön emäntien antimista ja mikä
parasta että saimme nauttia myös auringon paisteesta. Tervetuloa uudelleen!

den 25 juni 2012 15:20:42

Namn :Marjo Korhonen
Meddelanden :Onnittelut Leenalle ja Veijolle RSKL:n Finaali kilpailun kolmos sijoista Torshällassa :(
Meidän ja myös monen muun mielestä olitte ehdottamasti Ykkössijojen arvoisia!!!
den 18 juni 2012 10:51:14

Namn :Jim Love Korhonen
Meddelanden :Hei kaikki tätit jotka olitte järjestäneet taas kerran mukavan lasten leirin.Aloitimme
Lauantaina kl. 13.00 lounaalla kotona tehtyja lihapullia ja muuta mumsia.Syötiin
hyvällä ruoka halulla,jälki ruuaksi hetelmiä.Sitten olikin aika valmistautua Katajaisten
lasten Olympia kisaan.Tuli heitettyä renkaita,keihästä ja palloja oikein olan
takaa.Pyöriteltiin myös lanne rengasta hyvillä tuloksilla,hypittiin naruakin ja hypittiin
kyllä ihan muutenkin vaan.
RS lehdestäkin oli tultu oikeen ottamaan kuvia meistä 12sta energisestä kilpailijasta,
kyllä naurua maittoi. Lopuksi oli mitalleitten jako ja Suomen kansallis laulu raikui.
Kilpailut oli niin hikistä hommaa että saimme pulahtaa viileään veteen,ja sitten
saunaan lämmitteleen.
Kohta olikin sitten Olympia ruokailun aika,pöytä oli katettu Suomen lipuilla oli oikein
juhlallinen tunnelma.Keittiön tätit Aira ja Maija olivat touhunneet monta tuntia ruuan
kimpussa,alku ruoka oli leipä kinkulla ja salaatilla,pääruuaksi kanan koipia lohko
perunoilla ja salaattia,jälki ruuaksi oli jätski annos vohvelilla,juotavaksi oli
limpsaa.Kaikki lapset saivat Minna tädin tekemät Diploomit lähtiessään
kotio.Toivottavasti tullaan taas mummun kanssa seuraavan kerran.
Terveisin Jim.

den 10 juni 2012 18:33:24

Namn :Marjo/Karaokelaulajat kerho
Meddelanden :Kiitos Leena, ja onnea vaan matkaan Torshällaan sitähän aina tarvitaan kun on
kilpailuista kysymys.
Lähetän tässä kunnon onnen potkut persuksiin meiltä kaikilta,sekä vetäjiltä että
kerholaisilta!!
Marjo ja muut karaoken ystävät:)
den 10 juni 2012 10:15:13

Namn :tuula smeds, västerås
Meddelanden :Oli hienosti laitettu Kultakurkku-kilpailut.Olen iloinen toisesta sijasta, 16/6 lähden
edustamaan Västeråsia Torshällaan,teen parhaani.Kesä terveiset karaoke-vetäjille
jakaraokekerholaisille.Leena Berg
den 8 juni 2012 21:21:58

Namn :Katajaiset
Meddelanden :KULTAKURKKU 2012
Kilpailujen voittajat:
Naiset:
1. Irmeli Stenman,
2. Leena Berg,
3. Pauliina Mäkinen.
Miehet:
1. Veija Florin,
2. Reijo Ikola,
3. Juhani Määttä.
Onnittelut voittajille!
ja kiitokset kaikille osanottajille sekä yleisölle, joka toimi myös tuomaristona.

den 4 juni 2012 19:08:43

Namn :Marjo/ Huvitoimikunta
Meddelanden :Suuret Onnittelut Voittajille,ja myös muille osanottajille Katajaisten Kultakurkku
kilpailussa eilen.Oli tosi kiva että naapuri kunnistakin tuli laulajia ja myös
kannustajia,teitte sekä illastamme että kilpailusta tosi mukavan.
Tervetuloa kilpailemaan ensi vuonnakin! Kiitos myös meidän omalle DJ Reijolle,taas
kerran oli vehkeet huippu luokkaa!! Marjo:)
den 3 juni 2012 11:35:47

Namn :Marjo
Meddelanden :Kiitos Eija ja Reijo:)
Kolmas kerta toden sanoi,tosi mahtavaa!!Keskiviikkona nähdään.
den 27 maj 2012 22:43:55

Namn :Eija ja Reijo
Meddelanden :PALJON ONNEA MARJOLLE Legenda karaokekilpailun voitosta, joka oli Suomessa
perjantaina.Hienoa että toit voiton kotiin Västeråsiin HURRAA,HURRAA,,,,,,
den 26 maj 2012 20:33:28

Namn :Katajaiset, Västerås
Meddelanden :Vuoden 2012 Suomipäivät ja samalla seuran 39:net on nyt vietetty ja niistä kiitokset
kaikille: esiintyjille, vieraileville sekä seuran omille, emännille keittiöön,
runsaslukuiselle yleisölle ja järjestelyissä mukana olleille sekä ilmojen haltijalle!
den 20 maj 2012 20:03:33

Namn :Marjo
Meddelanden :Hei eikö kellään olis mitään kivaa kerrottavaa mikä piristäis,kun rupee kyllästyttään
nää samat jutut viikosta toiseen.Yhtä tylsää kun jotkut iän ikuiset sarjat jota
näytetään vuodesta toiseen uusintana.Hymyä huuleen kaikille ja oikein hauskaa
kesän jatkoo:)Marjo.
den 19 maj 2012 19:46:52

Namn :Eija, Sala

Meddelanden :Lämpimät Kiitokset Teille sinne Katajaisille kauniista kukista ja nätistä kortista.Se
lämmitti tosiaan minun mieltä.Toivottavasti nähdään Suomipäivillä.
Terveisin Eija.
den 17 maj 2012 18:52:27

Namn :Marjo
Meddelanden :Heipparallaa vaan kaikille,yritetään pitää mieli virkeenä vaikka ilmojen mukaan luulis
että syksy on tulossa:)
"Sateen jälkeen tulee pouta sää"
Hymyä huuleen!
den 10 maj 2012 18:59:41

Namn :Katajaiset, Västerås
Meddelanden :Henkilöitä, joilla on kysyttävää ja mielipiteitä Västmanlandin Piirin Karaoke finaalista,
pyydetään ystävällisesti ottamaan yhteyttä henkilökohtaisesti suoraan kilpailujen
järjestäjiin.
Puheenjohtaja Paavo Vallius

den 7 maj 2012 22:24:19

Namn :Anu
MeddelandLämpimät kiitokset teille kaikille jotka olette olleet yhteislaulu tilaisuuksissa
en :mukana.Nyt sunnuntaina oli kevään viimeinen ja orkesteri ja Anu kiittää!!Muistakaa
kummiskin laulella koko kesän ajan...ei muuta kuin "rullaati,rullaati"
den 3 maj 2012 12:09:09

Namn :Katajaiset, Västerås
Hemsida :Finska Föreningen Katajaiset
MeddelandeNyt olemme mukana myös Facebookissa.
n :Sieltä myös voit nähdä seuran tulevia tapahtumia ja ottaa yhteyttä seuraan.
Numera finns vi även i Facebook.
Där kan du se kommande händelser inom föreningen och ta kontakt med oss.
den 2 maj 2012 11:30:10

Namn :Marjo/ Huvitoimikunta
MeddelandeSIMAKASTA JA MUNKKIKASTA VAPPUA KAIKILLE!!Toivotteleepi:Huvitoimikunta
n:
den 30 april 2012 12:37:28

Namn :Marjo Korhonen
Meddelanden Hei vaan Rauni Kauppinen ja kiitos terveisistä,itse olen käynyt Katajaisilla n.
:vuodesta -96
Hyvää kevään jatkoa sinne Kinnulaan.
den 25 april 2012 18:12:47

Namn :kauppinen rauni, kinnula

Meddelanden terveiset kaikille suomalaisillle sinne västeråsiin täältä kinnulasta olen entinen
:suomi-seuran jäsen 70kymmenluvulta.
den 25 april 2012 11:15:57

Namn : Sanne hansen, Fagersta
Meddelanden : Kiitoksia, mukavasta karaokekilpailuista. Olen vain yllätynyt että kilpailijatkin julfin
maksaan siisänpääsylipun. T sanne
den 8 april 2012 20:35:06

Namn : Anu
Meddelanden : HUOMIO!!Yhteislaulu on sunnuntaina 29.4 KLO:14.00.EI 14.4 kuten aikaisemmin
on ilmoitettu!
den 8 april 2012 16:55:19

Namn : Eija /Kataviihde
Meddelanden : Kiitos kaikille osanottajille ja yleisölle RSKL:n Västmanlandin Piirin
karaokemestaruus kilpailusssa 2012. Oli hienoa että oli paljon yleisöä paikalla
kannustamassa suosikkejaan.
Suuret kiitokset myös tuomareille Aila Mattila,Johanna Nikkinen ja Timo Pajuluoma
työstä joka ei aina ole niin helppoa.
Henkilökuntaa unohtamatta kiitokset myös heille jotka auttoivat tämän kilpailun
järjestelyissä.
Naisten sarjan voitti Leena Berg 2. Sanne Hansen 3.Katja Jokinen Miesten sarjan
voitti Veija Florin 2.Tauno Saranpää 3.Seppo Päivärinne. Onnea voittajille finaliin!
den 8 april 2012 09:26:39
Namn : taisto kämäräinen, västerås
Meddelanden : Hauskaa Pääsiäistä! kaikille Katajaisille toiv.paljas jalkainen
kiuruvetinen.
den 6 april 2012 14:45:57
Namn : Anu
Meddelanden : Seuraava yhteislaulu tilaisuus on lauantaina 14.4 KLO:14.00.Tervetuloa kaikki
joukolla toivottamaan kevät tervetulleeksi,aikapojat ja orkesteri ovat taas paikalla.
den 2 april 2012 12:53:58

Namn : Anu
Meddelanden : Kiitokset kaikille lämpimästä yhteislaulu tilaisuudesta ja erityinen kiitos
Hallstahammarin laulajille kun tulitte vieraaksemme!Ensi kuussa palaamme taas
asiaan,päivämäärän ilmoitan myöhemmin.
den 26 mars 2012 09:58:35

Namn : Marjo/ Huvitoimikunta
Meddelanden : Hei Arja.
Olipa ikävä kuulla mielipiteesi meidän karaoke tanssi ajoista,vaikeeta olla kaikille
mieliksi kun kaikilla on niin eri työ aikoja.Iloksemme olemme kyllä huomanneet että
suurimmalle osalle sopii nämä ajat. Marjo.
den 23 mars 2012 22:54:15

Namn : Arja Hintsala, Västerås
Meddelanden : Moi!
Ette houkuttele ainakaan työssä käyviä ihmisiä teidän karaoke-tansseihin! Ajat ovat
teillä tuulesta temmattuja,jos haluatte meitä töissä olevia mukaan!
Terv Arja
den 23 mars 2012 20:54:34

Namn : Anu
Meddelanden : Hei taas laulun ystävät!!
Nyt sunnnuntaina 25.3 klo:15.00 on taas yhteislaulu tilaisuus.Tervetuloa vanhat ja
uudet mukavaan seuraan ja viihtymään.Mukana myös Aikapojat ja Katajaisten oma
orkesteri.
den 21 mars 2012 15:25:38

Namn : Marjo
Meddelanden : Heippa vaan taas,mummu huomasi että tuli väärän tätin nimi leiri kirjeeseen:
( Minna se piti olla eikä Mia.Kiitti vaan Minna tätille että saimme tehdä kipsi
naamiot.JIM
den 20 mars 2012 17:44:41

Namn : Katajaiset, Västerås
Hemsida : www.katajaiset.se
Meddelanden : Johtokunta lähettää näin KIITOKSET mieskuorolaisille, jotka olivat "puusavotassa"
ja siistivät yhdistyksenmme ympäristöä.
Hienoa, kun vielä se talkoohenki elää meidän keskuudessamme.
den 19 mars 2012 21:42:00

Namn : Marjo
Meddelanden : Hei vaan kaikki lastenleiriläiset ja leiri tätit.Olin mukana ekaa kertaa viikon loppu
leirillä,mutta toivottavasti mummu tuo sinne toisenkin kerran.Lauantaina tulimme
Katajaisille kamppeinemme siinä oli reppuja, makuupusseja,patjoja,tyynyjä ja
muuta tarpeellista:)CD levyjä,disko valot ja vähän purtavaa lauantain disko iltaan,
muutama filmikin oli tullut mukaan.Kiva oli huomata että oli mukana muutamia
"vanhoja" tuttujakin aikasemmista päiväkodeista.Piirtäminen ja värittäminen lähti
käyntiin ihan niinkuin ittestään,hetken kuluttua kuului keittiöstä:Syömään!Kaikki
syötiin makkara soppaa ruisleivän kera,hyvällä ruoka halulla.Massut täynnä
jaksettiin lähteä ulkoilemaan metsään ja rakentamaan majaa,jota oli jo alkanut
tekeen edellisen leirin lapset.Tapasimme jopa kaksi pääsiäis noitaakin joilta
saimme välipalaa.Palattuamme takaisin olikin keittiön tätit jo valmistaneet
hampurilaisia,kyllähän ne maistui kovan rakentamisen jälkeen.Sitten olikin jo aika
valmistautua illan kohokohtaan elikkä diskoon,tytöillä oli disko vaatteet me pojat ei
niin välitetty sellasesta.Musiikki soi ja lamput vilkkui,kaikki saivat vuorollaan esitää
haluamansa ohjelman.Tätit piti huolen että täytimme energia varastoamme välillä
mehulla ja peruna lastuilla.Lopuksi oli hampaitten harjaus ja makuu paikkojen laitto
kuntoon,halusin näyttää kavereille lopuksi Toys Story filmin.Aamulla odotti puuro
aamiainen,kaikkine lisukkeineen. Mummu kertoi ettei filmi kauan pyörinyt
illalla,ennenkuin saliin oli tullut hiljaisuus...
Mietittiin kavereitten kanssa siinä puuroa syödessä, että koskahan päästään
uudestaan?
Suuret halaukset leirin täteille:Airalle,Pauliinalle,Hannelelle,Mialle ja tietysti
mummulle./Jim.
den 18 mars 2012 20:38:00

Namn : Jolle
Meddelanden : Kyll saattiin nauttii parhasta ruottin suomalaisesta orkesterista kiitos Anu ja Megax.
den 12 mars 2012 11:04:37

Namn : Hannele Lemström
Meddelanden : Suuret kiitokset Anu Kumpumäelle ja Megaxin pojille hyvästä sekä monipuolisesta
tanssimusiikista Katajaisilla lauantaina 10 p:nä marraskuuta.
den 11 mars 2012 21:08:02

Namn : Marjo
Meddelanden : Samoin tykättiin täälläkin.Lehti senkun paranee vaan vanhetessaan,niinkuin viini
konsanaan.Marjo:)
den 4 mars 2012 22:43:26

Namn : Teuvo Nevala, Västerås
Meddelanden : Hei Paavo Jokinen Katajaisten lehden tekijä!
Sain lehden eilen postissa,olipahan ensinnäkin komea etusivu ja sisältö
erinomainen.
Toivottavasti jaksat tehdä lehteä vielä monet vuodet eteenpäin?
Kevätterveisin: Teuvo
den 2 mars 2012 08:56:54

Namn : Marjo
Meddelanden : Kiitos kaikille osanottajille RSKL:n karaoke kilpailussa. Onnittelut jatkoon
menneille,ja onnea Semifinaaliin.Kiitos tuomareille Juhanille,Pekalle ja
Pentille,musiikista vastaavalle Reijolle ja kilpailun juontajalle Paavolle,yleisölle joka
teki illastamme viihtyisän.Marjo/Kataviihde
den 19 februari 2012 18:27:55

Namn : Anu
Meddelanden : YHTEISLAULU!!!Nyt sunnuntaina 19.2 klo:14.00 tervetuloa kaikki laulamaan
mukavaan seuraan ja säestyksestä huolehtii Katajaisten pelimannit.
den 15 februari 2012 10:09:22

Namn : Eija
Meddelanden : RSKL:n Västmanlandin Piirin harrastajien KARAOKE-mestaruus kilpailun 2012
alkukarsinta.
Lauantaina 18/2 klo:19.00-24.00.
Ilmoittautuminen kilpailuun 18.00 alkaen.Kilpailuun osallistuminen edellyttää että
sinulla on RSKL:n jäsenkortti mukana.Kilpailun jälkeen jatkuu karaoke.
Liput 100 kr.
Järj.Katajaiset
den 13 februari 2012 09:25:13

Namn : Marjo
Meddelanden : Kiitti Taisto filmi tiedotuksesta!!
Kiitti Riitalle tosi hyvin suunnitellusta ja järjestetystä risteilystä.Tosi kiva tunnelma
tuntui tosiaan että oltiin samaa sakkia.Pirteät "huomenet" ja "väsähtäneet" hyvät

yöt,ovat sinänsä pieniä asioita mutta merkitsee paljon. Paljon hyviä uusia asioita
tuli esille jota nyt sitten vaan yhteis voimin toteuttamaan.
Kiitos kaikille mukana olleille,toivottavasti tehdään uusiks. Hymyillään kun tavataan!
Marjo.
den 12 februari 2012 17:05:15

Namn : taisto kämäräinen, västerås
Meddelanden : Hej Riitta! Oheisena tiedot tulevista filmeistä;Rukajärven tie.
Jatkosodan ensimmäiset päivät kesällä 1941.Emme kerro enempää jotta heille
joille filmi on ensi kertaa jäisi oma kuva näytöksestä.
Ikä raja 12 vuotta. Ensi ilta 1999.Filmin pituus 117 minuuttia, paussi noin tunnin
kuluttua.
Seuraava filmi Lupaus;käsittää kolmen nuoren naisen päätös liityä sodan syttyessä
lottin. aika 1939-1944.kesto 1tunti 52 minuuttia, paussi puolessa välissä filmiä.
Kolmas filmi Mosku;Mosku eli porokeisari Aleksi Hihnavaara 1882-1938. On Lapin
legenda.Häntä pelättin,kunnioitettiin ja vihattiin.kesto 2tuntia 9minuutia.
Erittäin kauniita maisema kuvia Lapista!Paussi jolloin voi käydä buffetissa limsalla
tai kaffeella! Tämä oli kevät kauden kokeilu filmi mielessä,jos kiinnostusta riittää
niin palataan syksyllä jälleen? terv. taisto k.k.
den 7 februari 2012 21:34:49

Namn : Anu
Meddelanden : Ystävät hyvät ,seuraava yhteislaulu tilaisuus on sunnuntaina 19.2
kello:14.00.Tervetuloa ja ota uudet ystävät mukaasi!!
den 7 februari 2012 10:24:47

Namn : taisto kämäräinen, västerås
Meddelanden : No heippa kaekki katajaiset ja niitten kannustajat! missä hemmetissä työ tuas olitte
viime laavantaeina? kun oljt tarjolla niin helevetin hyvvöö musiikkia ja muutenkin
myö harvat jotka olimme siellä niin, yritettiin pistöö kretongit heelumuan ja
muutenkaan ee murjotettu. jos ee muuta niin tulokoo syöhmän Tertun ihania
sillimuna voeleipiä,jo tookkeessa mänittä tuas viihyttävästä illasta ohi,ee aata muu,
kun #ehkä# kysyä että mahtusko sinne näppäröitten sakhiin,mutta kut ei vielt ole
kerinny sinne PRO;N kaan niin mithen hemmetissä työtten vuoksi pitäis ilohtellä ja
pithää huaskaa? tätä ihmettellöö tämä Vetterstorpin asukas?
den 6 februari 2012 23:30:21

Namn : Gate 25, Västerås
Hemsida : gate25.se
Hittat : Reklam banner
Meddelanden : Specialpris på konferenser för ideella föreningar!
Hej!
Vi har tagit fram ett specialpris på konferenser för ideella föreningar.
Kan passa bra till årsmötet, utbildningar och andra föreningsaktiviteter.
För endast 69 kr/pp inklusive moms konfererar ni på Gate 25 kvällar och helger.
I det ingår kaffe/te med tilltugg, där ni kan välja på flera alternativ,
moderna konferenslokaler upp till 150 personer,
trådlöst nätverk, datakanon, whiteboard, scen, ljud, ljus.
Priset gäller kvällar och halvdagskonferens på helger 2012,
och minimum 8 personer samt om momsen är en kostnad för er.
Vill ni konferera heldag på helgen är priset x 2.
I dialog med er ordnar vi också en god och prisvärd lunch.

Välkommen in på en visning! Öppet vardagar 8-18.
Ni hittar oss på Pilgatan 25, Ängsgärdet i Västerås.
Varmt välkomna!
Med vänliga hälsningar Gate 25 AB
Cina Koskinen & Ann-Sofie Granzell
021-44 44 830
www.gate25.se
den 2 februari 2012 12:03:24
Namn : Anu
Meddelanden : Kiitos kaikille yhteislaulu tilaisuudesta,oli ilo nähdä niin monta hyvää laulajaa
yhdessä.Laulu raikui ja tunnelma oli katossa!
den 30 januari 2012 14:04:07

Namn : Eija
Meddelanden : Hei kaikki karaoken ystävät!
Karaokekerho pyörähtää käyntiin keskiviikkona 25/1 klo 18.30.
Tervetuloa laulamaan ja tanssiman toivottaa vetäjät.
den 24 januari 2012 08:14:31

Namn : Anu
Meddelanden : Hei rakkaat ystävät jotka olette odottaneet yhteislaulua!Nyt sunnuntaina 29.1
KLO.15.00 on vuoden emsimmäinen.Tervetuloa joukolla mukaan ja
nauttimaan.Säestyksestä huolehtii Katajaisten pelimannit ja mukana on myöt
Aikapojat.TERVETULOA!
den 23 januari 2012 11:24:10

Namn : Marjo
Meddelanden : Tänään oli sitten ekat iltapäivä tanssit Katajaisilla, mutta toivottavasti ei viimeiset.
Kaikilla näkyi olevan tosi kiva meininki, tanssioita oli tullut jopa vähän
kauempaakin, lupasivat tulla toistekkin.Musiikista vastasivat Paavo Niva ja Taisto,
heidän ohjelmistosta löyty varmasti jokaiseen makuun sekä vanhempaa että
uudempaa musiikia.Kiitos pojille.Paussilla saimme sitten nauttia keittiön emäntien
makoisista pulla kahveista.Kiitos! Kataviihde/ Marjo
den 15 januari 2012 00:38:07

Namn : Tuula, Västerås
Meddelanden : Suuret kiitokset hienosti järjestetystä juhlasta uudenvuoden aattona. Kauniisti
katetut pöydät,kynttilät ja hyvä ruoka loivat ihanan juhlatunnelman!!!Kyllä
KATAJAISILLA osataan!!
HYVÄÄ UUTTA VUOTTA kaikille toivottaa Tuula
den 4 januari 2012 14:07:52

Namn : Teuvo Nevala, Västerås
Meddelanden : Haluamme toivottaa Rauhaisaa Joulunaikaa kaikille ruotsinsuomalaisille!
Teuvo ja Sirkka Nevala
den 23 december 2011 11:40:28

Namn : S S Katajaiset, Västerås
Meddelanden : Suomi Seura Katajaiset toivottaa jäsenilleen oikein Hyvää Joulua ja
Onnelista Uutta Vuotta 2012.
Paavo Vallius pj.
den 15 december 2011 17:22:36

Namn : Sirkka Liedes, Västerås
Meddelanden : Oikein paljon kiitoksia kaikille jotka olivat mukana järjestämässä kuoron
syyskauden päättäjäisiä,oli oikein mukava ilta,hyvää tarjottavaa ja reipasta laulavaa
porukkaa...Hyvää Joulua kaikille ja Onnea tulevallekkin Vuodelle!
den 14 december 2011 10:16:27

Namn : Kataviihde/ Marjo
Meddelanden : HYVÄÄ JOULUA 2011 ja vielä parempaa
UUTTA VUOTTA 2012!
Kaikille jotka olitte mukana Katajaisten jäsenten joulujuhlissa.
Lämmin Sydämmellinen kiitos keittiön Tontuille,jotka jaksoivat taas tälläkin kertaa
täyttää vatsamme ihanilla perinteisillä jouluruokilla.Mitähän tehtäs ilman teitä?
Kiitos Teuvolle hyvin juonnetusta ohjelmasta,voisit vaikka mennä juontamaan
Linnan juhlia:)
Kiitos kaikille jotka teitte illastamme iloisen ja mukavan!
Toivottavasti tapaamme ensi vuonna. Kataviihde/Marjo
den 11 december 2011 12:41:56

Namn : Kari, Hallstahammar
Meddelanden : http://www.youtube.com/user/karianteromatti?feature=mhsn#p/u/0/HmaFXtQZwj0
videoleike 111206 RÅby...
den 8 december 2011 00:29:23

Namn : Maija.J
Meddelanden : Teillä oli musiikkipäivät marraskuussa ja siltä sunnuntaelta on vaan kaksi
kuvaa,mmiksi ei ole kirkkokuorosta ja yhteislsulusta yhtään kuvaa?Olihan siellä
tupa täynnä ihmisii,ois ilo katella jälkeenpäin niin mukavasta.
den 6 december 2011 08:19:07

Namn : Marjo Korhonen
Meddelanden : Terveisiä Joulupolulta! Ainoa pettymys oli että joulupolun täytti lehti kasat ja lasten
pienet kuraiset jalat(kengät).Kaikki kauniit kynttilä lyhdyt,koristeet,tontut,joulupukki,
jääkarhu vai olikohan joulupupu saivat kuitenkin mielen iloiseksi sekä lapsien ja
aikuisten.Joulupukilta karkki pussit lapsille ja myös teatteri esitys kaiken
mielisille.Keitiötontut puuroineen ja kinkkuleipineen täyttivät jokaisen suuren sekä
pienen mahan.Kiitos! Nähdään ensi vuonna.Marjo ja Jim.
den 5 december 2011 11:18:24

Namn : Marjo Korhonen
Meddelanden : Heipparallaa! Onkohan joku menossa Joulu polulle huomenna jolla olis tilaa
autossa kahdelle tontulle?? SOITA: 0736450600/ Marjo
den 3 december 2011 10:07:17

Namn : Raija Metso Korpela, Västerås
Meddelanden : Kiitos Katajaisille hyvästä yhteistyöstä lasten joulujuhlan järjestelyissä. Toivotaan
paljon pieniä ja isoja tapahtumaan 4 joulukuuta. Meillähän on hyviä kokemuksia
aikaisemmistakin yhteisistä lasten tapahtumista. - Mainio asia olisi parantaa
neuvonpitoa eri suomalaustahojen tapahtumista. VÄSKYssä ei ole
kilpailemisajattelua. Mielestäni moninaisuus on rikkautta.VÄSKYllä on kokemusta
koko lääniä kattavasta yhteistyöstä. Suomen kielen hallintoalueet ovat positiivisia ja
piristävät kaikin tavoin toimia ruotsinsuomalaisten eduksi ja iloksi. Lämpöiset
terveiset/ Raija Metso Korpela VÄSKYn puheenjohtaja
den 22 november 2011 14:04:55

Namn : viihtynyt
Meddelanden : Kiitokset katajaisille erittäin viihtyisästä sunnuntai musiikkipäivästä,kiitokset Mälarin
pelimanneille sekä ihanalle kirkkokuorolle ja aikapojille.Erikoinen kiitos Anulle niin
kauniista soolo lauluista ja siitä mahtavasta "yhteislaulusta".tulempa uudemman
kerran kun on näin hyvä ohjelma.terv:M.j
den 15 november 2011 14:28:45

Namn : Kataviihde/ Marjo, Västerås
Meddelanden : Kiitos kaikille jotka olitte mukana Lauantain musiikki päivillä.Tavalliseen tapaansa
olivat keittiön emännät olleet vauhdissa ja laittaneet ruokaa ja paistaneet
pullia.Sieltä löytyi jokaiselle jotakin purtavaa.Haitarit soivat komeasti ja laulut
raikuivat,suur kiitos Göteborin Kupletti ryhmälle DaCapo.Kuulimme monta tuttua
vanhaa kappaletta mukavasti esitettynä.
Juontajana toiminut "Pikku" Paavo hoiti hommansa tuttuun tapaan.
Kiitos myös Taistolle joka joutui yllättäen hoitelemaan musiikki vehkeitä niin että
Katajanmarjat pystyivät esittämään oman osansa ohjelmasta.
Illalla saimme sitten pistää jalalla koreasti ja nauttia miellyttävästä tanssi musiikista
Paavo Nivan ja Taisto Granlundin johdolla, kiitos myös heille mukavasta illasta.
Kataviihde/Marjo.
den 14 november 2011 22:39:11

Namn : Marja-Terttu Mäntylä, Västerås
Hemsida : http://www.pro.se/Vasteras-Finska
Meddelanden : Syysterveiset!
Kiitos Eläkeläisjaosto Näppärille mukavasta eläkepäivän (28.10) ohjelmasta ja
erittäin maukkaasta perinneruuasta.
Terveiset talon kokeille: Kotitekoiset kaalikääryleet olivat suussa sulavia.
den 31 oktober 2011 19:03:26

Namn : Paula Vuorinen, Köping
Meddelanden : Ett jätte Tack till Finska Föreningen Katajaiset Västerås till Semifinalen.
Vilken Canon kväll!!!!
Vilket drag, yees....:))
Och ett jätte Tack till alla deltagare som gjprde kvällen njutbar...Mmm
Och ett tack Ari Hatainen och Lauri Kuusiselle och Jyryn Juhani Kunelius,
Pavo Niiva och Hanna Hatainen som har gjort den här kvällen möjlig....
En jätte kram till er alla Paula♥
den 17 oktober 2011 15:07:54

Namn : Raimo ja Leila, Motala/Askersund
Meddelanden : Kiitos eilisestä, hienosta ja viihteellisestä semifinaali-illasta.
den 16 oktober 2011 13:14:26

Namn : Jukka Alari, Turku
Meddelanden : Hei
Kiitän Rafaelin enkelten puolesta kutsusta saapua Suomipäiville esiintymään
toukokuussa 2012
Terveisin Jukka Alari Rafaelin enkelten pj
den 15 oktober 2011 19:28:38

Namn : katajaiset, Västerås
Hemsida : www.katajaiset.se
Meddelanden : Suuret Musiikkipäivät 12 - 13.10
Kaksipäiväiset musiikkijuhlat yhdistyksellä. Musiikkia jokaisen makuun.
Lauantaina 12.10
Lapsille ja nuorille klo 11.00 - 13.00
Kupletti-konsertti ym. klo 14.00 alkaen.
Juhlatanssit Paavo Niva ja Taisto Granlund klo 20.00 - 24.00
Sunnuntaina 13.10
Iltapäiväkonsertti klo 13.00
Kuoroesityksiä, Mälarin Pelimannit, yhteislaulua ym. ym.
Tervetuloa kaikki musiikin ystävät läheltä ja kaukaa!
den 15 oktober 2011 12:26:46

Namn : Marjo
Meddelanden : TULKAAHAN TÄNÄÄN 15.10 KATAJAISILLE KANNUSTAMAAN KAIKKIA
KILPAILIJOITA HARRASTELIJOIDEN KARAOKE
SEMIFINAALISSA,TANSSIMAAN JA MUUTENKIN PITÄMÄÄN
HAUSKAA.Marjo/Kataviihde.
den 15 oktober 2011 10:02:16

Namn : Karaokelaulajat kerho/ Marjo
Meddelanden : Katajaisten Karaokelaulajat kerho tänä iltana 5.10 Katajaisilla 19.00!!
Terveppä tuloa.
den 5 oktober 2011 10:43:13

Namn : terttu
Meddelanden : syksyn terveiset sinne teille kaikille,toivoo nuhainen ja yskäinen Terttu
den 21 september 2011 18:32:36

Namn : Jussi Telaranta ruosulista
Hemsida : http://groups.yahoo.com/group/ruosulista/
Meddelanden : Tutkailin RSKL:n kotisivuja ja huomasin että nykyinen liittohallitus
toimii kauden 2011 - 2015. Ei hyvänen aika! Onko näin pitkät
hallituskaudet ruotsalaisessa järjestöelämässä aivan normaaleja? Itse olen
tottunut siihen, että järjestöissä sykli on max 2 vuotta. Tämä olisi
ainakin yksi ensimmäisistä muutoksista, joita RSKL:ssä pitäisi tehdä jotta
toiminnasta tulisi demokraattisempaa sekä dynaamisempaa.
Jussi
den 14 september 2011 16:07:42
Namn : Karaokelaulajien kerho
Meddelanden : Nyt kun kesälomat menneet on ja syksy saapuu,niin on aika aloittaa

Katajaisten Karaokelaulajien kerho.
Keskiviikkona 24/8 kl.19.00
Tervetuloa!
den 21 augusti 2011 01:39:45

Namn : Kataviihde/ Marjo
Meddelanden : Kiitos kaikille jotka olitte viettämässä Juhannusta Katajaisilla:)Kiva oli todeta että
joukkoomme oli myös tullut muutama ensikertalainenkin,toivottavasti kaikilla oli
mukavaa ja että emäntien herkut maistui.
Oikein lämmintä kesää kaikille ja toivottavasti syksyllä tavataan uusissa voimissa!!
den 28 juni 2011 10:36:32

Namn : Tuula, Västerås
Meddelanden : Hienotjuhannusjuhlat!!! Nyt vain odotellaan syksyä-sitä ennen hyvää kesää
toivotellen
Tuula
den 28 juni 2011 03:24:41

Namn : Anu
Meddelanden : Tulokset rskl:n karaokefinaalista 18.6-2011 Göksteninkoululla Torshällassa.
Naisten sarja:
1.Merja Paananen,Torshälla
2.Sari Ahlqvist,Gävle
3.Hannele Lemström,Västerås
Miesten sarja:
1.Erkki Uusitalo,Mark
2.Risto Ruuska,Söderhamn
3.Alpo Similä,Västerås
den 22 juni 2011 11:45:01

Namn : Anu
Meddelanden : Onnittelut Hannelelle ja Alpolle loistavasta suorituksesta RSKL:n finaalissa
Torshällassa.
RSKL:n kilpailujen kontakti henkilö,Anu Kumpumäki
den 21 juni 2011 15:15:21

Namn : Karaoke laulajat kerho/ Marjo
Meddelanden : ONNITTELUT! RSKL:n Kilpailuissa kolmos paikoille sijouttuneet: Hannele
Lemström ja Alpo Similä.
Kilpailussa oli 7 nais ja 7 mies laulajaa, joista kummastakin sarjasta pääsi 3
finaaliin.Laulajien taso oli tosi tasainen,ei varmaan ollut tuomaristolla helppo
valinta.Vielä kerran PARHAIMMAT ONNITTELUT!
den 19 juni 2011 20:47:45

Namn : katajaiset, Västerås
Hemsida : www.katajaiset.se
Meddelanden : Mälarinlaakson Kultakurkku karaoke-kilpailut 11.6-11.
I sija naiset; Reija Keränen
I sija miehet; Mikko Mannermaa
II sija naiset; Pauliina Mäkinen
II sija miehet; Alpo Similä

III sija naiset; Katja Jokinen
III sija miehet; Ville Niskanen
Onnittelut voittajille!
Ja muille osanottajille, vetäjille sekä yleisölle suuret kiitokst hyvin onnistuneesta
illasta.
den 17 juni 2011 16:16:47

Namn : hannu
Meddelanden : kiitos kivasta kilpailusta,mutta mihin se punatukkainen tyttö joutui joka lauloi niin
lostavasti,hän pääsi myös finaaliin,mutta ei yhtään kuvaa näy...toivomme että ensi
kerralla olis tuomarit matkassa että äänestys menis oikein...muuten oli mukavasti
järjestetty
den 14 juni 2011 12:05:51

Namn : tuulamirjam, Västerås
Meddelanden : Kiitos hauskasta karaoke-illasta ja oikein hyvää kesää kaikille toivottelee Tuula
den 4 juni 2011 01:57:30

Namn : Eija ja Reijo
Meddelanden : Suuret Kiitokset kaikille karaokekerholaisille ja kerhonvetäjille tästä
kevätkaudesta,ja Terttu Paldaniukselle keittiön hengettärelle "Suuri Kiitos" että olet
jaksanut laittaa voileipiä ja kahvia joka kerta.Olette kaikki vaikuttaneet että meillä
on ollut viihtysiä karaokeiltoja.
Hyvää kesää kaikille ja syksyllä tavataan 24/8.
den 2 juni 2011 12:36:22

Namn : Karaokelaulajat kerho/ Marjo
Meddelanden : Heipparallaa vaan!! Voihan nenä tänään sitten Karaokelaulaja kerholla päättäjäiset:
( no hymyä huuleen kuitenkin, tänään lauletaan ja syödään hyvää ruokaa.Alotetaan
kello 18.00:)Moicca!
den 1 juni 2011 14:34:34

Namn : Pauliina ja Anton, västerås
Meddelanden : Kiitos Katajaisille ketään unohtamatta, jotka olette järjestäneet kevään aikana
useita juhla tilaisuuksia ,erityisesti haluamme kiittää Riittaa joka on jaksanut työnsä
ohessa ahertaa ja edustaa tarvittaessa seuraa, hän on " Korvaamaton" kiitos siitä.
den 24 maj 2011 13:30:04

Namn : Marjo
Meddelanden : Kiitti kaikille jotka olitte mukana Suomi päivillä Katajaisilla eilen, niin yleisö kuin
myös kaikki työn tekijät ja esiintyjät.Oli ilo kattella hauskaa teatteri esitystä sekä
taitavia tanhu tanssioita,ja muitakin tanssioita jotka saivat keinutella Jari Salmisen
miellyttävän musiikin tahtiin.Leevi Lettujen paistajalla ja hänen apulaisellaan
Somalla Seijalla oli tosi kuumat paikat keritä tarjoileen ihania lettuja kaikille.Me
Matti Myöhäset jäimme ilman,ensi kerralla laitetaan kaks ämpäriä taikinaa niin
eiköhän riitä.:)Lämpöiset kesän jatkot kaikille.Marjo
den 23 maj 2011 10:35:57

Namn : Katajaiset, Väterås
Meddelanden : Suuret kiitokset kaikille esiintyjille, arpavoittojen lahjoittajille, keittiön
henkilökunnalle, lättyjen paistajille, yleisölle ja kaikille jotka tekivät

Suomipäivistämme erittäin pirteät, monipuoliset ja kaikin puolin onnistuneet!
KIITOS!
den 22 maj 2011 19:03:22

Namn : Perhepäivät, Västerås
Meddelanden : Lämmin ja kaunis kiitos Ville Viking kun olit vaivautunut tulemaan katajaisille
hauskuttamaan ja leikkimään lasten kanssa! kiitos myös Mariannelle ja Minnalle
seikkailupolun järjestämisestä, henkilökunnalle myös kiitokset!toivottaapi: RSLU
den 15 maj 2011 11:01:59

Namn : Marjo
Meddelanden : HYVÄÄ ÄITIEN PÄIVÄÄ KAIKILLE ÄITEILLE! Kiitos kaikille jotka olitte Katajaisilla
viettämässä Äitien päivää ja nauttimassa keittiön emäntien tekemästä maukkaasta
kakusta ja kahvista jotka miehet niin loistavasti tarjoilivat.Ohjelmassakaan ei ollut
moittimista.Kiitos!
den 8 maj 2011 20:04:02

Namn : Anu
Meddelanden : RSKL:karaoke kilpailun tulokset.
Naisten sarja
1.Hannele Lemström
2.Leena Berg
3.Katja Jokinen
Miesten sarja
1.Alpo Similä
2.Mattias Höglund
3.Timo Mylläri
-Kiitos kaikille kilpailuun osallistuneille sekä yleisölle"viihtyisästä"illasta.
den 2 maj 2011 10:51:44

Namn : Anu
Meddelanden : Heikaikille!Nyt lauantaina "Vapun aattona"30.4 on Katajaisilla RSKL:n semiinaali
josta valitaan yksi nainen ja yksi mies edustamaan Västmanlandia RSKL:n
finaaliin.Tervetuloa kannustamaan ja laulamaan!!
den 28 april 2011 13:04:14

Namn : Karaoke laulajat kerho
Meddelanden : Kiitti kaikille jotka olitte karaoke kerhossa laulamassa ja tanssimassa eilen,tosi
mukavaa oli sai laulaa ja nauraa taas kerran:):)KAIKILLE OIKEIN ILOISET
PÄÄSIÄISET!
den 21 april 2011 11:04:23

Namn : Marjo
Meddelanden : OIKEIN HYVÄÄ JA TURVALLISTA MATKAA!! Eijalle ja Reijolle!
Yritämme pärjätä täälä ilman teitä sen aikaa:( Kataviihde!
den 20 april 2011 10:52:19

Namn : Marjo

Meddelanden : Yritimme todella pitää "pikku" Paavoa "kiinni" kaikin voimin tehtävissään, mutta
täytyy myös ymmärtää että kukahan meistä "uusista" tulokkaista jaksaa olla
mukana täysillä panoksilla noin monta vuotta?
Yritämme porukalla ottaa opiksi Paavolta niin paljon kuin suinkin,onhan hän
mestari alassaan.
Toivotaan että asiat luistaa kuitenkin entiseen tapaan ja että autamme toisiamme
parhaalla mahdollisella tavalla.Marjo.
den 30 mars 2011 14:37:05

Namn : Marjo
Meddelanden : ONNITTELUT!! Paavo Valliukselle!
(parempi myöhään kuin ei ollenkaan)
Marjo.
den 30 mars 2011 14:28:01

Namn : Anu
Meddelanden : Hei Reetta!!Tuloksia en laittanut vielä tänne koska kyseessä oli alku
karsinta.Tarkoitus oli laitta semifinaalin jälkeen.Mutta voin ne kertoa tässä
nyt.Naisten sarjasta jatkoon menivät:Pauliina Mäkinen,Riitta Vallius,Katja Jokinen
ja Hannele Lemström.Miesten sarjasta:Timo Mylläri,Pauli Sorsa,Usko Palanius
den 29 mars 2011 16:24:44

Namn : reetta
Meddelanden : Miksi ei ole kirjoitettu RSKL-karaoke osakilpailun tuloksia.Tietojeni mukaan pidettiin
Katajaisilla 19/3-11
den 29 mars 2011 11:00:19

Namn : Skultuna, Västerås
Meddelanden : Lämpimät onnittelut Katajaisten puheenjohtaja Paavo Valliukselle tänään 28.3.2011
olevan syntymäpäivän johdosta! toivoopi: Sirkka ja Teuvo
den 28 mars 2011 14:03:35
Namn : erkki
Meddelanden : Pikku-Paavon hommia ei kukaan pysty paikkaamaan , siksi aktiivinen paavo on ollu
, hyvää jatkoa vaan Paavolle
den 23 mars 2011 18:00:25

Namn : "pikku" Paavo Jokinen
Meddelanden : Kuultuani huhuja miksi olen lopettanut Katajaisten vastuu tehtävät. On paikallaan
ilmoittaa todelliset syyt että turhanaikaiset perättömät " huhut" lopppuisivat.Oltuani
toiminnoissa mukana enemmän tai vähemmmän muutamia vuosia, niin on tullut
pientä väsymystä ja motivaation puutetta. Joten on aika siirtyä vähän syrjään ja
antaa tilaa muutoksille sillä niitä tarvittaisi muuallakin.Jäsenenä olen edelleen
katajaisilla ja tulen ehkä auttamaankin jollain tavalla jos on tarvetta.
Hyvää ja aurinkoista kevättä kaikille. Toivoo "Pikku" Paavo
den 23 mars 2011 16:39:29

Namn : Eräs jäsenistä, Västerås
Meddelanden : Tarkoitin tietysti sanaa:ahkerimmista...anteeksi
den 20 mars 2011 17:23:42

Namn : Eräs jäsenistä, Västerås
Meddelanden : Taas on yksi ahkerisimmista katajaisten aktiivisista jäsenistä jättänyt kaiken
vapaaehtoisen seuran toiminnan,manttelin jota on vaikea
"periä".Ahkera,luotettava,"pikku-Paavo",suuret kiitokset hänelle monesta
vuosikymmenestä, seuran hyväksi tehdystä työstä.Herää vain kysymys miksi?
den 20 mars 2011 09:59:11

Namn : Lauri K
Meddelanden : Lauant. 26/2 -11 Pidetyissä Valtakunnallisten Karaoken alkukilpailusta Semifinaaliin
päässeet, 15/10 -11 pidettäviin
Västeråsissa Katajaisilla ovat seuraavat henkilöt, ei paremmuus järjestyksessä:
SARJA YLI 60V.
Eija Kinnunen
Maire Niitylä
Allan Romppainen
Tauno Saarenpää
Jorma Seppälä
Usko Paldanius
SARJA 30V-60V saakka.
Simo Saari
Veijo Lehtonen
Timo Mylläri
Terttu Tuomi
Hannele Lemström
SARJA 15V–30V saakka.
Susanna Taimi
Marko Taimi
Lämpimin terveisin, Lauri.K
den 4 mars 2011 15:53:55

Namn : Kataviihde/ Marjo
Meddelanden : Kiitos kaikille kilpailijoille kova tasoisesta kilpailusta!
Jatkoon päässeille onnea matkaan.
Kiitos tietysti kilpailun järjestäjille ja kaikille muille jotka olitte paikalla:)
Hymyillään kun tavataan!!
den 27 februari 2011 13:46:28

Namn : Kataviihde/ Marjo
Meddelanden : Kiitti kaikille kivasta ja menokkaasta illasta.
Tanssioita ja laulajia oli niin että piti ottaa vähän aikalisääkin,
vaikka jos yleisö olis saanut päättää niin olis menny aamu tunneille asti.Kaikilla
tuntui olevan hauskaa ja menopäällä ja sehän se pääasia on:)
Nähdään ensi kerralla!!
den 6 februari 2011 15:22:45

Namn : Anu
Meddelanden : Hei kaikille karaoken ystäville!!Nyt on jälleen pyörähtänyt käyntiin RSKL:n
Karaoken mestaruus kilpailu 2011.Karsinnat ovat kahdessa paikassa Köpingissä
lauantaina 12.3 Ögir-pubissa sekä Västeråsissa Katajaisilla lauantaina
19.3.Katajaisten kilpailuun ilmoittautumiset joko ennakkoon minulle taikka paikan
päällä klo:18-19 välisenä aikana.Lisää tietoa kilpailusta ja säännöistä saat
RSKL:nsivuilta,taikka soittamalla minulle 070-1719112.TERVETULOA mukaan
tavoittelemaan arvokasta titteliä.

den 24 januari 2011 10:49:28

Namn : Juhani Kunelius, Torshälla
Meddelanden : Tervehdys seura Katajaisille.
On uudet kilpailut Laila&Olavi.
Uudella nimellä.
12/02/2011 Eskilstunassa.SuomiSeuralla,
ensimmäinen veto.
Laulamme taustoista joissa ON SANAT.Naiset LAILAA MIEHET OLAVIA:
Ottakaa yhteyttä jotka on kiinostunut jussi 070-2522248.
Kullan.
den 10 januari 2011 00:39:16

Namn : terttu
Meddelanden : kiitos lämpimästä vastaan otosta,kun lauloitte minulle, mun syntymäpäivänä!!
den 9 januari 2011 13:38:02

Namn : Marjo/ Kataviihde
Meddelanden : Kiitos kaikille jotka tulitte Katajaisten karaoke tansseihin ja teitte illastamme tosi
mukavan!!
Meitähän ei pienet lumi pyryt pysäyttele kun laulu ja tanssi himot iskee:):)
Nähdään ensi kerralla!!
Toivotteleepi Kataviihde!
den 9 januari 2011 12:52:08

Namn : Tuula , Västerås
Meddelanden : Kiitos kaikille ahkerille suomiseuralaisille menneestä vuodesta ja oikein hyvää
alkanutta vuotta 2011 jokaiselle joka tätä kieltä taitaa ja nämä toivotukset ymmärtää
:) Tuula Peltonen ent. Mustonen
den 2 januari 2011 14:42:47

Namn : marjo
Meddelanden : ..myös suur kiitokset Tierna pojille aivan loistavasta esityksestä,saimme jopa nähdä
heidät kaksi kertaa lavalla.
Oikein hyvät joulut pojille,meiltä kaikilta täältä Västeråsista!
den 19 december 2010 10:27:30

Namn : Marjo
Meddelanden : Kiitos kaikille jotka toitte Joulu tunnelmaa Katajaisten myyjäisiin!
Keittiön Tontut oli taas touhuissaan niin kuin aina,makoisat joulu laatikot vaihtoivat
omistajaa kiivaan tahtiin.Myyjiä oli tupa täynnä ja naurun ja puheen sorina toi
markkina tunnelmaa.
Nähdäänhän ensi vuonna!
den 19 december 2010 10:21:46

Namn : kari
Meddelanden : http://www.youtube.com/watch?v=E2M7YQ2Ijew videoleike Veteraanin iltahuutoAikapojat
den 14 december 2010 10:03:43

Namn : joulupolku, västerås
Meddelanden : Kiitos kaikille jotka olitte järjestämässä joululupolkua!
Hyvää joulunodotusta teille kaikille!
Toivoo: Evangeline Jack Minna Sirkka ja Teuvo Skultunasta
den 13 december 2010 09:28:24

Namn : Marjo
Meddelanden : Kiitos mukavasta joulu konsertista Katajaisten mies kuorolle,Emmille ja kuoron
johtajalle Johannalle.
Oikein hyvät Joulut kaikille!!
den 11 december 2010 23:11:46

Namn : tepa!
Meddelanden : Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!Tapaamme taas ensi vuonna.
den 9 december 2010 23:18:01

Namn : Tuula, V:ås
Meddelanden : Tieto KARI TAPION kuolemasta iski kuin pommi! Ei, mitä, kuinka?! Itku tuli. Tunnen
myötätuntoa hänen perhettään kohtaan ja surua aivan liian varhain suuren
taiteilijan poistumisesta luotamme.Uskon että me kaikki suomalaiset muistamme
häntä lämmöllä. Tuula
den 9 december 2010 17:24:47

Namn : Hannele Lemström, Västerås
Meddelanden : Suuret kiitokset kaikille emännille herkullisesta joulupöydästä.
Hyvää Joulua
ja
Onnellista Uutta Vuotta
toivottavat: Timo ja Hannele
den 8 december 2010 20:05:14

Namn : Marjo tonttu
Meddelanden : Kiitos Katajaisten emännille tosi maukkaista joulu herkuista,kyllä olitte ahertaneet
taas kerran että kaikilla oli mahat täynnä ja hyvä mieli kotiin lähtiessä:)
TOIVOTAN KAIKILLE OIKEIN RAUHAISAA JOULUA JA RIEMUKASTA UUTTA
VUOTTA.
Ensi vuonna tavataan karaoken merkeissä!
den 7 december 2010 00:19:09

Namn : Reijo, Sala
Meddelanden : Sydämelliset kiitokset kaikille sinne Katajaisille ja karaokelaulajat kerhon jäsenille
kukista ja muistamisesta merkkipäivänäni.terveisin Reijo Kinnunen.
RAUHALLISTA JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA TEILLE KAIKILLE.
toivoo Eija ja Reijo
den 6 december 2010 10:44:43

Namn : TUULAMIRJAM, Västerås
Meddelanden : ...ja meillä kaikilla oli niin mukavaa siis Katajaisten joulujuhlassa! Ruokaa ei voi
kyllin kehua,se oli niiin hyvää, ja meininki oli kaikinpuolin aivan mahtava!Ihanaa
joulun odotusta kaikille. Tuula
den 5 december 2010 23:02:05

Namn : Usko jaTerttu Västerås
Meddelanden : Reijo Kinnuselle Sala onnittelut 5/12 olevan päivän johdosta.
den 5 december 2010 22:02:44

Namn : Teuvo, Västerås
Meddelanden : Kaunis kiitos Katajaisten emännille maukkaasta jouluruuasta,sekä
ohjelmanesittäjille hyvästä ohjelmasta!
Joulunodotus terveisin: Sirkka ja Teuvo
den 5 december 2010 08:48:34
Namn : Eeva
Meddelanden : Kiitos Katajaisten eläkeläisjaoston teatteriryhmälle vierailusta Mälarkodissa
asukkaiden pikkujoulussa. "Kirje Marsista" oli oikein hyvä esitys. Samoin Anulle
kiitos lauluista ja laulattamisesta.
den 28 november 2010 08:52:56

Namn : Aimo
Meddelanden : Onnittelut,Martille,Alpolle,Eijalle.Karaokekilpailusta,Musikkinharrastus on hyvällä
tasolla katajaisilla.
den 27 november 2010 13:18:53

Namn : Marjo
Meddelanden : ONNITTELUT EIJALLE!
den 22 november 2010 23:53:48

Namn : Nina Korhonen
Meddelanden : Onnittelut mammalle, karaoke kilpailun voitosta Skultunassa!
den 7 november 2010 13:39:44

Namn : Minna Vuohtoniemi, Västerås
Meddelanden : Täytyy lähettää kiitokset ja kehut Katajaisten keittiön ihmisille, etenkin heille jotka
työskentelivät Saapasjalkakissa-lastenesityksessä! Te piditte näyttelijöistä niin
hyvän huolen, tarjoilitte ruuan ilolla ja suurella sydämellä! Tämmöinen hyvä palvelu
ja lähimmäisenrakkaus jää hyvin ihmisten mieleen jotka vierailevat Katajaisille!!
Näyttelijät muistavat varmasti saamansa kivan vastaanoton. Hienoo!
den 1 november 2010 14:07:52

Namn : marco
Meddelanden : no niin katajaiset menkäähä äänestää Anu voittoon musalla on meinaan pikkusen
hyvä tango!!!

den 26 oktober 2010 20:03:44

Namn : Marjo
Meddelanden : Kiva lukee välillä positiivisiä uutisia:)en ollut itse katsomassa mutta olen kuullut että
oli ollut tosi kiva esitys:)Kiitos Väskylle!
den 24 oktober 2010 13:02:13

Namn : Tuula Mustonen
Meddelanden : Kiitos kaikille jotka olitte mukana katsomassa,järjestämassä ja auttamassa niin että
ilta SAAPASJALKAKISSAN seurassa oli mukava ja onnistunut. VÄSKY-terveisin
Tuula
den 19 oktober 2010 22:11:36

Namn : Mieskuoro Aikapoikien Kuoronjohtaja
Meddelanden : Tämä suomalaisten perisynti KATEUS se näyttää rehottavan täällä Ruotsissakin
oikein urakalla. Ei osata hyväksyä muiden mielipiteitä, vaan ollaan aina oikeassa
itse ja kadehditaan toisen onnistumista oikein vieraskirjan sivuilla epäasiallisella
tavalla. Ei osata olla reilusti häviäjän osassa, muttei osata myöskään tunnustaa
olevansa arvostelija (eli kirjoitellaan juttuja ei-omalla nimellä). Pelissä on aina
voittajia ja häviäjiä ja joka kerta joku jää toiseksi. Tosin meillä mieskuorossa ei ole
toiseksi tulleita ollenkaan. Meillä on vain voittajia. Ai miten niin ? Koska kuorolaulu
perustuu yhteistyöhön ja toisen osallistumisen kunnioittamiseen, meillä ei ole
kilpailua ollenkaan. Meillä osataan hävitä reilusti eli lauletaan kuuluvasti pieleen ja
pianistikin soittelee aina välillä omiaan, mutta henkilökohtaisuuksiin ei mennä ja
jokainen oppii virheistään. Olisikohan tarpeellista näillekin arvostelijoille siityä
johonkin sellaiseen kilpailutoimintaan mukaan, joka kehittää omaa sietokykyä
kestää häviäminen reilusti, eikä aina aukoa suuta turhaan. Turhien sanojen
sanominen vahingoittaa loppukädessä vain niiden lausujaa, ei sitä, jolle ne on
tarkoitettu. Ryhdistäydy suomalainen ja koita päästä kateudesta eroon. Voit
varmasti paremmin itsekin. Ja jos olet mies, niin tervetuloa meidän kuoroon
harjoittelemaan häviämistä reilusti. Meillä on 24 hyvää opettajaa minun lisäkseni
siellä.
terveisin Johanna Nikkinen Mieskuoro Aikapojat
den 5 oktober 2010 22:41:26

Namn : Nina
Meddelanden : Mää oon nyt lukenut vieraskirjan kivan karaoke illan jälkeen ja olen yllättynyt. Olin
katsomassa karaokekilpailua 18/9 ja minä ja kaverit ainakin oltiin samaa mieltä että
ihan oikeat voitti :)Pitää olla joku hirveän huono hävittäjä kilpailussa jos pitää
tällästa paskanpuhetta kirjotella vieraskirjaan,ja sit ei edes voi nimeensä pistää alle.
den 5 oktober 2010 21:43:30

Namn : Marjo
Meddelanden : Rupee pikku hiljaa ihmetyttään nämä moiset kirjoittelut,te nimettömät
tarkoitattekohan levytyksellä vuonna 2000 ollutta musa lista kappaletta? Pitää
paikkaansa mutta siitä ei ole penniäkään maksettu,montakohan laulajaa olisi ollut
kilpailussa jos kaikki olisivat käsi sydämmellä ollut reiluja ja ilmoittaneet vetävänsä
tai aikaisemmin vetäneet karaokea maksusta?Tai muuten laulaneet korvausta
vastaan?Kilpailussa parhaat voittivat,toivottavasti he pystyvät iloitsemaan
voitostaan!Kateus on maailman pahe sanotaan ja se kyllä pitää paikkaansa.
den 5 oktober 2010 19:32:36

Namn : kuka puhuu totta?

Meddelanden : Viitaten Kuusisen kommenttiin,olihan teijän voittaja parin vuoden takaa myös
levyttänyt aikasemmin ja sai osallistua kilpailuun.Istui kuulemma tuomaristossa
katajaisilla olleessa kilpailussa.Kysyn vaan keille säännöt on tarkoitettu?
den 5 oktober 2010 15:28:38

Namn : Rätt skall vara rätt., Västerås
Meddelanden : Vastaus Nimimerk. Taisto Köngäs.
Toivottavasti tämän sivun lukijat osaavat itse ratkaista onko Köngäs oikeassa
omien sormiensa läpi katsotuin Katajaisten sääntöineen, vai onko Lauri Kuusinen
oikeassa virallisine sääntöineen.Sitä ei näköjään Köngäs kykene itse
ratkaisemaan.
den 5 oktober 2010 00:51:13

Namn : Taisto Köngäs, Västerås
Meddelanden : Mitä tulee karaokelaulajien sääntöihin osaan ne varmaan paremmin kuin moni
muu, että niistä ei tarvitse tässä forumissa enään kirjoitella. Ja sanontahan sanoo
"Se koira älähtää johon kalikka kalahtaa", elikkä siis vieläkin arvostusta voittajille ja
reilut onnittelut olisi paikallaan.
den 4 oktober 2010 22:46:12

Namn : Rätt skall vara rätt., Västerås
Meddelanden : Vastaus nimim. Taisto Köngäs Västerås.
Toivottavasti myös köngäs luki nämä Lauri Kuusisen lähettämät Karaokelaulajan
kilpailusäännöt.Toivottavasti viesti meni lopultakin perille niin ettei sinun tarvitse
kirjoitella kuulopuheiden perusteella karaokelaulajien säännöistä, ja yrittää olla
puoluuellinen määrättyjä henkilöitä kohtaan.
den 3 oktober 2010 21:34:45

Namn : Lauri Kuusinen
Meddelanden : Koskien Kajaisilla pidettyä karaokelaulun harrastajien Semifinaalia.
On ollut kuulemma paljon kirjoituksia kyseisestä Semifinaalista, etenkin eri
osallistujien mukanaolemisesta.
Jokainen kilpailija ilmoittautuessaan alkukilpailuun on saanut käteensä
Ilmoittautumis kaavakkeen joka sisältää SÄÄNNÖT ja ne koskee jokaita
osallistujaa,ja tärkeimmät niistä ovat ne missä kilpailija allekirjoituksellaan vannoo
ettei ole Entinen eikä Nykyinen Orkesterin jäsen, eikä myöskään Karaoken vetäjä
erilaisissa tilaisuuksissa korvausta vastaan, taikka levyttänyt taikka muuten
esiintynyt Laulusolistina yleisölle korvausta vastaan.
TUOMARISTON päätöksestä Ei voi valittaa eikä ulkopuoliset voi puuttua ,
vaikkakin on asiasta erilaisia mielipiteitä.
Jokainen kilpailuun osallistuja on allekirjoituksellaan myöntänyt
seuraavaa:Allekirjoituksellani myönnän lukeneeni ja täyttäväni ylläolevat säännöt
sekä täyttäväni myös ylläolevat sääntövaatimukset koskien KARAOKELAULUN
HARRASTELIJOIDEN LAULUKILPAILUA.
Kun syyttää jotakin täytyy myös pystyä todistamaan syytökset oikeaksi. Ja on
ikävää jos tällainen syyttely johtaa henkilökohtaisiin välien rikkoutumisiin.
Lauri Kuusinen
den 1 oktober 2010 12:12:13

Namn : tepa
Meddelanden : kiitos kaikille karaoke kilpailun järjestäjille! Oli tosi kivat semifinaali kisat.
den 29 september 2010 23:07:26

Namn : Marjo
Meddelanden : Onnittelut kaikille jatkoon menneille karaoke kilpilijoille Katajaisilla 18.9.Kiva
huomata että laulajat sen kun paranee vaan vuosi vuodelta, tuomareilla oli taas
kerran hikiset paikat.
Kiitokset Lasse Kuusiselle että sain olla mukana tuomaristossa ja että sain niin
vaativan tehtävän.
Aurinkoisia syksy päiviä kaikille!! Marjo
den 29 september 2010 20:58:04

Namn : Taisto Köngäs, Västerås
Meddelanden : Miksi sellainen henkilö pitää kieltää kilpailemasta jolla on yhtä suuri oikeus
osallistua kuin kaikilla muillakin kyseiseen kilpailuun. Kilpailun tuomariston valinnan
hoiti toinen henkilö, ja mitä poisjäämisiin tulee niin kaikki henkilöt joitten piti
osallistua osallistui jos ei ollut este. Joten se ei johtunut kilpailun järjestäjistä vaan
henkilökohtaisista syistä. Siihen että "Tämä kyseinen henkilö" sattui myös
voittamaan oman sarjansa voimme olla iloisia ja onnitella Seuran puolesta. Olisi
hyvä jos myös ne henkilöt jotka eivät pärjänneet yhtä hyvin voisivat tunnustaa
rehellisesti hävinneensä paremmalleen eikä koko ajan laittaa energiaansa
vetämään mattoa toisten jalkojen alta. Seura on ylpeä että tällaisia tilaisuuksia
järjestetään seuramme tiloissa.
den 29 september 2010 20:55:16

Namn : Paavo Vallius
Meddelanden : Vastaus nimim. "Harrastaja mutta ei tyhmä"
Valitettavasti ei Katajaisten johtokunta voi puuttua asiaan, koska kilapailujen
järjestäjät olivat vain järjestäneet kilpailut Katajaisten tiloissa. Siis vuokranneet
Katajaisten salin kilpailuja varten.
Jos nimimerkki haluaa muutosta kilpailujen sääntöihin, niin voi ottaa yhteyttä
järjestäjiin.
Ystävällisin terveisin Paavo Vallius, Suomi Seura Katajaisten puheenjohtaja
den 28 september 2010 17:46:27

Namn : harrastaja mut ei tyhmä
Meddelanden : Miks ihimeessä Katajaiset eivät noudata muitten kilpailuje sääntöjä?Siellä on
kilpailusa mukana henkilö joka on myös tiedon antaja kilpailusta ja kaiken lisäks
vielä hommannu sinne omat mieluusesa tuomarin.Vetää karaokea muualla ja on
koko aja tekemässä mielensä mukaan.Puheenjohtaja ja johtokunta puuttukaa
asiaan ja tehkää jotain.Pois jääneitä oli jo monta viime kulipailusta.
den 26 september 2010 17:23:34

Namn : jäsen
Meddelanden : iloista syksyä kaikille! ajattelin vaan kysyä koskahan nämä nuoret romanit esintyy
uudestaan? saisko teidän kautta tietää näitten nuorten romanien esiintymisistä?
olin kuuntelemassa heitä hallstahammarissa oli todella upeata kuuneltavaa.
den 9 september 2010 21:34:58

Namn : Vesa Sandström
Meddelanden : Perjantain 3:mas päivä syyskuuta tulee Suomen entinen ulkomaan ministeri Erkki
Tuomioja vierailulle Katajaisten suomiseuraan klo 11:30-14:00
den 31 augusti 2010 13:12:52

Namn : Timo Nummela, nokia finland

Hemsida : !!!!!!!
Meddelanden : EDELLISESTÄ PUUTTUI,VIELÄ ETTÄ
LOMPSASSA OLI LOTTOLUPONKI TUFLORIDAN-LOTTO JA AJOKORTTI
LÖYTÄJÄLLE 300€ PALKKIO VIHJEESTÄ TAI PALAUTUKSESTA.PUH:
+358400786983
den 14 juli 2010 18:03:56

Namn : timo nummela, nokia finland
Meddelanden : hei Katajaiset,ensinnäkin iso kiitos 8-10,07.2010 saamastamme lämpimäste
palvelusta.toiseksi lompahukkasin lompakkoni jota jo ky
kyselinkin.rahalla n.300 € ei ole väliä vaan muu sisältö(lähes tyhjä)
tuntomerkit:h-d logo ketju 40 sm nahkaneppari rikki, musta, saumat rispaa.Olisin
kiitolinen tarkkaa
vaisuudestanne.
den 12 juli 2010 21:56:24

Namn : koti
Meddelanden : Kiitos Eijalle ja Reijolle kun tulitte sinne Mälar kotiin!!Tällainen merkitsee paljon
noille vanhuksille..
Kiitos vielä kerran, ja Terve Tuloa uudestaan
Toivoo: Terttu
den 21 juni 2010 20:53:20

Namn : Terttu
Meddelanden : koskahan olisi tulossa näitten nuorten romanien konserteja lisää oli aivan
mahtavia.. olisi kivaa kuulla lisää toivottavasti katajaiset järjestää jotain.
ps.mahdollisenman pian
den 14 juni 2010 00:41:59

Namn : Rockari mimmi
Meddelanden : Kiitti kaikille jotka olivat mukana naamiais karaokessa,tosi kivat pileet toivottavasti
otetaan uusiks:) Oikein aurinkoiset kesä lomat Eijalle ja Reijolle toivottavasti
jaksatte jatkaa karaokea syksyllä taas:)kaikille muille myös hauskat
kesät:)Rockaillaan kun nähdään!!!!
den 1 juni 2010 09:08:29

Namn : katajainen
Meddelanden : Alakkeepas äänestää Anua finaali on nyt laavantaena,sisuradion sivulla on
äänestys menossa.
den 24 maj 2010 09:10:37

Namn : hansu
Meddelanden : Lykkyä tykö Terttu sinne Olavi Virran kilpailuihin jotka pidetään Karja lohjalla
den 19 maj 2010 18:09:26

Namn : vieraat Gävlestä
Meddelanden : Kiitos Katajaisille juhlista mutta jäimme kaipaamaan iskelmää pääjuhlassa.Tanhua
ja pelimanni musiikkia oli kyllä,eiköhän yleisö jo kaipaa muutakin.Teidän tyttönen
joka oli juontaja oli viime vuonna Skövdessä laulamassa ja se oli paras ohjelma

numero siellä,hyvin hoiti juonto puolen,terveiset hänelle.
den 17 maj 2010 20:52:32

Namn : Marjo, Västerås
Meddelanden : Terveiset Vääksystä!Yritin tehdä parhaani Karaoke Legenda seniori kilpailussa ja
toin Västerååsiin kolmos paikka pokaalin!:)
den 17 maj 2010 11:16:18

Namn : Oili Tuomenoja
Meddelanden : Sinä joka kirjoitit oilioili.se:n nimissä "Hei minä olen kuorolaisten kanssa kysellyt
vähän eikö valittaisi Anu kuoronjohtajaksi.Hän on paras laulaja
.ruotsinsuomalaisista ja musikaalisesti hyvä Jukka"
Miksi kirjoitat Oilioilin nimissä? Minä en ole mieskuoron ohjaajavaihdoksen takana!
den 16 maj 2010 09:06:44

Namn : kari
Meddelanden : http://www.youtube.com/watch?v=sxQnmVA9TdI video leike RSKL karaoke
kilpailusta 100514
den 14 maj 2010 20:19:13

Namn : katajainen
Meddelanden : Hep,hep!Onnea Anulle,humppafinaali paikasta Landskronaan.Kaikki
äänestämään,,,ja het ens viikolla.
den 8 maj 2010 20:21:35

Namn : oilioili.se
Meddelanden : Hei minä olen kuorolaisten kanssa kysellyt vähän eikö valittaisi Anu
kuoronjohtajaksi.Hän on paras laulaja .ruotsinsuomalaisista ja musikaalisesti hyvä
Jukka
den 29 april 2010 13:02:19

Namn : Marjo, västerås
Meddelanden : Ja meillä kaikilla oli niiiin mukavaaa...ens keskiviikkona uusiks,kaikki joukolla
mukaan Katajaisille laulamaan!!!!
den 8 april 2010 11:08:44

Namn : laulun ystävä
Meddelanden : Miksi Katajaisten Aikapojat ei järjestä enää yhteislauluiltoja niinkuin ennen
den 7 april 2010 22:00:41

Namn : katajainen
Meddelanden : onnea meijän Anulle semi paikasta Seinäjoen tango markinoille..peukut ja varpaat
on pystyssä!
den 5 april 2010 22:19:37

Namn : Anu
Meddelanden : Kiitämme suuresti kaikkia kilpailijoita ja yleisöä mukana olosta RSKL:n
kilpailussa.Onnea mukaan voittajille ja toivotamme kaikki joukolla mukaan
keskiviikkona karaoke kerhoon.
den 22 mars 2010 13:44:28

Namn : Marjo, Västerås
Meddelanden : Hyvää sunnuntaita vaan kaikille!
Pikkusen väsyttää eilisten pirskeitten jälkeen Katajaisilla,hyvin järjestetyt kilpailut ja
illan päätteeksi järjestetyt karaoket.Onnittelut kaikille jatkoon menneille:)
den 21 mars 2010 12:19:34

Namn : Anu (kerhon vetäjä)
Meddelanden : Kiitos kaikille jotka olitte "uuden"karaokekerhon avajaisissa perjantaina.Tunnelma
oli tosi leppoisa ja mukava startti meille.Tavataan taas keskiviikkona
24.3.Tervetuloa!!
den 15 mars 2010 09:49:32

Namn : Anita
Hemsida : http://www.123minsida.se/pepsis_sida
Meddelanden : Heippa heippa...Eiköhän kotisivujen vieraskirjat ole tarkoitettu ihan vaan tälläisten
ystävällisten terveisten jättämis paikaksi..Ne pienet kinat kai voi selvittää jossain
muuallakin. Että ystävällisin terveisin entinen Västeråsilainen. Ja oikein hyvää
kevään jatkoa kaikille sinne.
den 14 mars 2010 22:38:34

Namn : Katajaisten - ja karaokejaoston entinen jäsen, Västerås
Meddelanden : Hei!
Kiitos viimevuoden karakejaiston vetäjille torstai-illasta. Meillä oli aina tosi hauskaa
ja viihdyttiin hyvin teidän seurassa. Harmi, että ette jaksaneet jatkaa, mutta
ymmärrämme hyvin teitä.
den 14 mars 2010 21:28:35

Namn : Katajaisten entinen jäsen
Meddelanden : Hei Marjo Olitkos itsekkään puhaltamassa siihen hiilen viime vuonna,määrätyt
henkilöt puhaltaa omaan pussiin ja toiset seuran hyväksi.Onnea vaan matkaan
teille
den 11 mars 2010 10:14:55

Namn : Marjo, Västerås
Meddelanden : Onnea vaan "uudelle karaoke kerholle"ja sitten kaikki laulamaan, otetaan oppia
muutamista muista suomiseurojen karaoke kerhoista ja ruvetaan puhaltaan
samaan hiileen!!!!
den 11 mars 2010 09:55:53

Namn : Martti ja Matti
Meddelanden : Karaokekerhon jäädyttämisen syynä oli Huvitoimikunta, joka ej halunnut tehdä
yhteystyötä Kraraokejaoston kanssa. Sekä johtokunnan välinpitämättömyys
puuttua asiaan. Terveisin entiset vetäjät Martti ja Matti

den 10 mars 2010 21:06:56

Namn : Paavo Vallius
Meddelanden : Aikaisemmat Karoken vetäjät ovat itse ilmoittaneet, että Karaoke jaosto on
toistaisesti "jäissä" heidän osaltaan. Näin ollen nykyiset vetäjät jatkavat toimintaa.
YT Paavo Vallius pj.
den 10 mars 2010 13:38:02

Namn : karaokejäsen
Meddelanden : Herää kysymys ??? miksi on karaokekerhon vetäjät muuttuneet uusiksiksi
henkilöiksi
eikö vanhat vetäjät enää kelpaa
Katajaisille
den 8 mars 2010 19:07:53

Namn : karaokelaulaja
Meddelanden : Miksi olette vaihataneet karaokekerhon keskiviikoksi,torstai tai perjantai olisi paljon
parempi-siispä ainakin 3 jäsentä jää pois
den 4 mars 2010 20:19:33
Namn : Anu
Meddelanden : Katajaisten karaokekerho"Karaokelaulajat" pyörähtää käyntiin taas pienen tauon
jälkeen perjantaina 12.3 klo:19.00.Tämän jälkeen kerhomme on parisilla viikoilla
keskiviikkona klo:19.00.Tervetuloa kaikki vanhat ja uudet laulajat ja tanssijat
tietenkin myös.
den 1 mars 2010 13:06:12

Namn : tepo
Meddelanden : onnittelut tertulle ja eijalle hyvästä saavutukseta merifestivaali osa kilpailussa!!!
lykkyä tyky, kun lähdette sinne tallinnan laivalle
den 25 februari 2010 23:00:25

Namn : Aimo
Meddelanden : Karaokekerhoa ei sais lopettaa,minun mielestä se on hyvin toiminut kerho ja 25
jäsentä.Siinä on hyvin kehittyviä laulajia.Ja valmiita laulajia.Seurojen tanssit alkaa
mennä karaoke puolelle enemmän,sekinkannataa ajatella.Ja joissain seuroissa
nuoretkin löytäneet karaoken.
den 16 februari 2010 10:31:56

Namn : tepa
Meddelanden : heippa!!
minulla/meillä olis teille pieni,kysymys? minkä takia karaoke kerho on lopetettu?
mikä oli siihen syy? minä/me jotka siellä kävimme aina torstaisin oli niin kivaa,
ihana porukka oli aina koossa, siellä laulettiin ja pidettiin hauskaa, ja humoria kyllä
riitti..eikö se näin sais olla vai mikä tähän tuli?
den 13 februari 2010 22:41:13

Namn : kari
Meddelanden : http://www.youtube.com/watch?v=wFr2KGp7sSo karaoke 100206 saunaranta

den 7 februari 2010 13:14:51

Namn : Eeva
Meddelanden : Hyvä Sinkut! Meitä oli 27 sinkkua, kun kokoonnuttiin Katajaisilla 23 tammikuuta.
Uusi kokoontuminen on 20 helmikuuta klo 18. joten kaikki sinkut liikkeelle. Jos on
uusia tulossa ilmoita, kaikki entiset on lupautuneet tulemaan uudelleen.
den 29 januari 2010 18:22:24

Namn : tuulamirjam
Meddelanden : Harmi tosiaan ettei enemmän lapsia näkynyt kuvissa kun siellä kuitenkin oli paljon
ja monenikäisiä lapsia.Joulupolku on hieno tapahtuma! Jaksamista jatkossakinYHTEISVOIMIN. terv.Tuula
den 9 januari 2010 12:23:00

Namn : Anita
Meddelanden : Vastaus Annille:Valitettavasti emme saaneet valokuvajaa joulupolulle kuin edellis
vuonna.Kuvat ovat joulupolulla käyneiden lähettämiä jos on kuvia lisää lähettäkää
seuralle.Samalla haluan kiittää Askartelukerhon tyttöjä tästä suuresta työstä ja
kaikkia niitä jotka olivat auttamassa joulupolun valmistelussa Hyvää jatkoa vuodelle
2010
den 8 januari 2010 15:20:35

Namn : anni m
Meddelanden : hienoja kuvia joulupolulta mutta missä lapset-- olihan niitä toki paikalla
den 8 januari 2010 00:16:10

Namn : Leena
Meddelanden : Kiitos teille jotka järjestitte niin ihanan joulupolun 20/12.09
den 3 januari 2010 14:20:39

Namn : tuula mustonen, västerås
Meddelanden : Katajaisten linkkisivu on hyvä!! Sieltä löytää lähes kaiken mitä aloittelija tarvitsee
KIITOS ja HYVÄÄ VUOTTA 2010. Tuula
den 3 januari 2010 09:41:23

Namn : Tuulamirjam, västerås
Meddelanden : Missä vika,kun ei ihmisiä saa liikkeelle?Kun kaiken työn ja vaivannäön jälkeen on
kourallinen yleisöä paikalla ei voi kun vain ihmetellä.Vahinko teille jotka ette
nähneet Ritva Sorvalin ja Saku Koskelaisen loistavaa esitystä!!! Kertokaa hyvät
suomalaiset toivomuksistanne,mitä teille voisi tarjota. VÄSKY-terveisin Tuula
den 23 november 2009 15:41:29

Namn : Olavi, Borlänge, Borlänge
Hemsida : Sandvikenin Suomi-seura, Vanamot
Hittat : Sök Maskin
Meddelanden : Ns Etujärjestömme (RSKL:n) kehitysparlamentin ohjelma saa ainakin

allekirjoittaneen miettimään
minne pulju oikein on menossa
Parlamentti alkaa esittelemällä uusia toimintoja (mikäli mielikuvitusta on) vasta
sitten tulee
miten visiot rahoitetaan.
Nykyaikana on kuitenkin useimmmilla suomiseuroilla oma rahoitus melko olematon
(jäsenmaksutuloja
lukuunottamatta). Kaikki rakentuu kunnalta/maakäräjiltä saatavaan avustukseen,
joka pienenee
pienenemistään vuosi vuodelta. Tietenkin runsauden sarvi avataan kun demarit
pääsevät
hallitusvastuuseen ensi vuonna?
Tuntuu väkisinkin siltä, että uudet suunnitelmat uusista toiminnoissta jäävät
virtuaalimaailmaan
eli seurojen jäsenet saavat tieturin ja sopivan ohjelman, jolla voi elää RSKL:n
visioissa
esimerkiksi että suomalaisvanhuksilla on omakielinen hoito-osasto.
Tieturin ääressä vanhukset saavat valita vasemmasta valikosta esimerkiksi
ruokailunsa ja
liikuntaohjelmansa, jolloin oma kuva sätkyy näytöllä eri voimisteluliikkeitä tehden tai
Karjalan
paistia maistellen.
Iltapalaverilla voi vanhus panna karaokeohjelman päälle, jolloin 50-luvun tangot ja
rillumareimusiikki muistuu mieleen. Tieturiin on kytketty kultainen karaokemikrofoni, jolloin
vanhus voi
laulaa mukana.
Mahdollisuudet ovat moninaiset...
Rehellisesti sanottuna pitäisi kehitysparlamentin lähteä ensin selvittävämään
paljonko varmaa,
avustuksista riippumatonta rahaa on tulossa ja tarvitaanko kaikkia toimintamuotoja,
esimerkiksi
lapsitoimintaa kun nuorimman suomiseuralaisen ikä on 65+.
Lähetän tämän viestin myös RSKL:n liittohallitukselle mutta viestiini lyödään
automaattisesti
leimat:
Valehtelija, asioiden vääristelijä ja seuratoiminnan vahingoittaja
>>>>>
Kehitysparlamentti 2009 laivaristeilynä
24.- 25. lokakuuta 2009
Ohjelmassa:
Toiminnan tukipilarit
Luovuus seuratoiminnassa, uudet toiminnat esiin.
Yhdistyksen toiminnan rahoittaminen, rahoitusportaat ja sisäinen rahoitus.
Projekti työmuotona.
Nuoremmat sukupolvet seuratoiminnassa
Kuvaus Motalan Suomi-Seuran toiminnasta, yhteistyöstä ja visioista.

Ryhmäkeskustelut 2. ja 3. polven osallistumisen ehdoista järjestötoimintaan.
Parhaat vinkit nuorten ja nuorten perheiden mukaan saamiseksi.
den 4 oktober 2009 12:37:01

Namn : Olavi Stenholm, Borlänge
Hemsida : Vanamot
Hittat : Surfar runt
Meddelanden : Eikö katajaisilla ole selkärankaa huomauttaa RSKL:n johdolle, että pian on syytä
valmistella Liiton hautajaisia.
Johto ei välitä jäsenluvun romahdustamaisesta laskusta (Vuonna 1980 noin 60000
nyt 15000)
Puolet on eläkeläisiä ja missään julkisessa keskustelussa ei näy RSKL:n (tai
SEKL:n) mielipide.
Karaokeen panostetaan mutta miksi suomalaisvanhukset on unohdettu?
Liittojohdon mielestä Kaikki on porvarien vikaa!
den 31 augusti 2009 20:40:08

Namn : ossi
Meddelanden : moro!oltiin menneenä viikonloppuna power big meet.ssä siellä teijän kulmilla.siinä
sattu sitten ilmeisesti parit toimittajat paikoille,heitä kiinnosti kovin meidän linjaauto,kilpisjärven kilvillä varustettuna.he oti mutamia kuvia ja nimet ylös.ajattelin että
jos ollaan päästy lehteen niin olisko mahdollista saada kyseinen painos?
den 6 juli 2009 23:14:40

Namn : Markku, Fritsla
Meddelanden : Kiitoksia Katjaisille hyvin järjestetystä MM karaoken karsintakilapilusta. Syksyllä
tavataan Senioorikuninkaalisten merkeissä.
Kilapilun vetäjät.
den 10 juni 2009 03:03:25

Namn : Saku ja Milli...Örebro
Meddelanden : Onnea,onnea olet ansainnut voitot ja tietenkin edustat ruotsin suomalaisia.Pidetään
peukkuja!
den 5 juni 2009 23:55:29

Namn : Eskilstunan kamut...
Meddelanden : Miten ihanaa Anu että käyt myös meillä viihdyttämässä...ja hirveesti onnea
suomeen..eletään mukana fiiliksessä.
den 5 juni 2009 00:38:16

Namn : Motalan fanit
Meddelanden : Ihanaa Anu så oot vai stara ..tervetuloa juhannuksena aattona meillle..me ootetaan
sua..ja sun bändii....
den 1 juni 2009 23:58:14

Namn : Marko...Göteborg
Meddelanden : Mahtavaa Anu ja Onnea Suomeen.Löysin kuvagalleriasta kuvat.

den 1 juni 2009 13:17:10

Namn : Anu ja orkesteri
Meddelanden : Lämpimät kiitokser teille kaikille jotka olette viihdyttäneet "yhteislaulussa"
Katajaisilla.Otamme kesän yli paussin ja palaamme syksymmällä taas
asiaan.Oikein ihanaa kesää teille kaikille.T.Anu ja orkesterin pojat
den 25 maj 2009 13:03:59

Namn : Aila ja Erkki
Meddelanden : Kiitos Katajaisille miellyttävästä äitien päivästä ja kiitos ohjelmasta ja mikä
mukavinta että nuoremmat ovat tulleet mukaan toimintaan.
den 11 maj 2009 12:53:09

Namn : saapas
Meddelanden : ONNEA..ONNEA ANU Olvi Virta laulukilpailun voitosta ja lykkyä pyttyyn
Suomeen....sinähän osaat nämä hommat.
den 5 maj 2009 20:16:50

Namn : hyvän musan kaveri
Hemsida : http://.......
Meddelanden : Lämpimän isot onnittelut Anu Kumpumäelle Olavi Virran kilpailun voitosta
Tukholmassa...olet ihanaa kuultavaa!
den 4 maj 2009 13:25:47

Namn : Sirkka Liedes, Västerås
Meddelanden : Oikein Paljon kiitoksia mieskuoro Aikapojille,Johannalle,ja ennenkaikkea
järjestäjille,Kuoron 30-vuotis juhlakonsertista.Mahtava juhla,kiitos!
den 19 april 2009 10:09:15
Namn : Isoo Pertti, Nurmijärvi
Hittat : Surfar runt
Meddelanden : Tervyysiä serkkupoijalle Paavo Jokiselle sille kynämiehelle, mahtaako tulla trulleja
kattomahan?
den 31 mars 2009 19:50:07

Namn : Webmaster EaP
Meddelanden : Katajaisten kotisivu toimii nyt uudessa Ballou webbhotellissa.
Terveisin, Webmaster
den 20 mars 2009 21:32:14

Namn : Marjo & co, V-rås
Meddelanden : Kiitokset Eijalle ja Reijolle mukavista karaoke illoista....muistelemme kaipauksella!
Teidän Fanit.
den 19 mars 2009 10:57:56

Namn : Webmaster EaP
Meddelanden : Webbhotellin vaihdosta johtuen on tehty uusi vieraskirja. Entinen Spray webbhotelli

jossa vanha vieraskirja oli tulee loppumaan ja vieraskirjaa ei voi siirtää mukaan
uuteen Ballou webbhotelliin, joten on aloitettava kaikki alusta. Tämän vieraskirjan
olen tehnyt Freebokiin ja toivotaan että se toimisi paremmin ja kauemmin. Tämä ei
ole yhteydessä webbhotelliin, vaan on ihan erillinen toiminto.
Terveisin, Webmaster
/
Hej,
På grund av Webbhotell byte (Spray Webbhotell lägs ner) så kommer gamla
gästbok att inte längre vara tillgänglig. Har skapat en ny gästbook Freebokista.
Hoppas att den kommer att fungera bättre och längre. Mvh. Webmaster
den 24 februari 2009 22:16:35

Katajaisten edellinen vieraskirja ajalta: 12.10.2008 – 17.03.2009
http://katajaiset.se/information/muuta_info/vanha_vieraskirja.html

