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K iitok sen aika
Kiitoksia siitä, että otitte vastaan kutsun
osallistua suvun 350-vuotisjuhlaan viime
vuoden elokuussa. Teitte juhlasta
ikimuistettavan, sillä sukuseuran perustajan,
Hilda Katteluksen harras toive oli saada
osallistua tähän juhlaan ja samalla nähdä
yhteinen ponnistuksemme, Katteluksen
sukukirja valmiina.
Vaikka sukujuhlan järjestäminen oli mittava
urakka ja vaati runsaasti talkootyötä sekä
hallituksen jäseniltä että mukaan saaduilta
vapaaehtoisilta, se ei kuitenkaan ollut kuin
murto-osa sukukirjan synnyttämisen
vaatimasta aineiston kokoamisesta,
muokkaamisesta ja lopulliseen asuunsa
saattamisesta. Kirjan valmistumisen jälkeen
kirjatyöryhmän takki oli melkoisen tyhjä ja
toisaalta, ehkäpä siitä syystä sukuseuran
tulevaa toimintaa pitää tarkastella terveen
kriittisesti.
Hallitus pohti huhtikuussa jatkoa ja päätti
valmistella sukuseuran vuosikokouksen
irroittamista sukujuhlista: jatkossa seuran
sääntöjen mukaan vuosikokous pidetään
edelleen kolmen vuoden välein, seuraava siis
vuonna 2010. Mutta varsinainen sukujuhla

järjestetään viiden vuoden välein, seuraava
2013, tällä jäijestelyllä sukuseuran vuosikokous
ja sukujuhla osuvat samalle vuodelle
harvemmin. Uskomme tällaisen jäljestetyn
antavan enemmän aikaa niille, jotka ovat
kiinnostuneita sukututkimuksesta ja seuran
toiminnan kehittämistä, kun myös kaikille
heille, jotka nauttivat sukujuhlan tunnelmasta,
ohjelmasta ja tuttujen ja vähän
kaukaisempienkin sukulaisten tapaamisesta.
Seuran perustamisesta on kulunut jo 14 vuotta
ja toiminnassa alusta saakka mukana olleet
alkavat kaivata mukaan nuorempaakin polvea.
Tämä jos mikä, turvaisi toiminnan jatkumisen
myös tulevaisuudessa, uudet toimijat tuovat
mukanaan myös uutta ajattelua ja samalla ehkä
myös uudenlaisen mallin viettää yhteistä juhlaa.
Jo nyt olisi aika saada vinkkejä ja toiveita siitä,
mitä te, suvun syvät rivit haluaisitte jatkossa
tehtävän.

Esko Aho
Katteluksen sukuseuran puheenjohtaja
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Sukujuhlan tu n n elm ia viim e k esältä
K atteluksen su k u seu ra jä ije s ti su k u ju h la n
viim e vu o d en elokuun 24. päivänä K osken Tl
N u o rte n tu v a n tiloissa. Ju h la n voi san o a
olleen m enestys m onellakin tavalla: Sali oli
ä ä riä ä n m yöten täy n n ä kattelu slaisia (kuva
etusivulla), o h jelm an läpivienti sujui
ju o h ev a sti ja a ik atau lu ssa sekä k o h o k o h tan a
oli v alm istu n e en su k u k irjan ju lk istam in en .
Ju h lay leisö v a ru ste ttiin h eti ovella
nim ilap u illa su k u h a a ra n sa v äritu n n u k sin .
V ieraat o h ja ttiin va sta a n o to n jälk e en

S u k u seu ra p alk itsi se u ra n to im in ta a n
o sa llistu n eita h en k ilö itä

su k u h a aro ittain om iin pöytiinsä. Pöydistä
k u u lu n u t iloinen ja vilkas p u h e e n so rin a ja
m aittav at ruokapöydän a n tim e t ilm ensivät
hyvää ju h la tu n n e lm a a . O m an p itäjän
ansiokas 15 henkilön m ieskuoro lisäsi yleisön
viihtym istä ryhdikkäillä lauluillaan.
L isäm austeen ju h lalle antoi salin kaunis
koristelu, iloa siis m yös silm älle.
Järjestely to im ik u n ta piti ju h lia o n n istuneina.
Hyvin m o n et v ieraat ko tiu tu iv at ju h la sta
u u n itu o re sukukirja kainalossaan.

Ju h la v ä e n k o m m en tit ilm ensivät yleistä
tyytyväisyyttä ju h la n antiin.

J u h lassa kuultiin K osken T l m ieslaulajien kom eaa kuorolaulua

HILDA KATTELUS in memoriam
”Jos rukiin tähkä nousee ylitse m uiden, niin sitä tuuli eniten tuivertaa. Sam a laki on siinä viljavainiossa, jonka
tähkiä sanotaan ihm isiksi.”

Olof Staffansson nousi vaimonsa
Britan
kanssa
vuonna
1658
Paimionjoen töyräälle, Katteluksen
kylään,
katsomaan
mitä tuli
ostettua ja samalla talon paikkaa.
Hän tuskin kuvitteli, että 350
vuotta myöhemmin heidän runsaat
3000 jälkeläistään olisi pantu
kirjoihin ja kansiin.
Tuskinpa tämä asia oli mielessä
päällimmäisenä
28-vuotiaalla
Hildallakaan, kun hän 280 vuotta
myöhemmin keräsi tavaroitaan
juurikoriin ja vanhaan vaneriaskiin
valmistautuessaan
lähtemään
ensimmäiseen työpaikkaansa. IsäKalle,
Ylitalon
isäntä,
oli
valjastanut hevosen, jolla he
lähtivät
Kosken
kirkonkylään.
Sieltä matka jatkui ensin linjaautolla Mellilän rautatieasemalle ja
siitä
edelleen
määränpäähän

Jyväskylän maalaiskuntaan, Kolun
kunnalliskotiin.
Tämä matka kesti 38 vuotta.
Eläkkeelle
siirryttyään
Hilda
asettui
asumaan
Paimionjoen
rantatöyräälle
Katteluksen
sillanpieleen Alitaloa vastapäätä.
Sanoinkin Hildalle, että hänestä tuli
kylän siltavouti, joka seurailisi
kulkijoita ja kylän elämää. Tuskin
Ylitalon pellon savi oli Hildan
varpaitten
välissä
päässyt
kuivumaan näiden vuosien aikana.
Silmäillessään
pihakeinusta
vastarannalle Katteluksen kylälle
lienee Hildalla voimistunut ajatus
kerätä sukua yhteen. Vuodesta
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1960 lähtien hän oli veljiensä
kanssa käynnistänyt ulkopuolisin
voimin
alustavia
selvityksiä
omasta,
Yli-Katteluksen
puoleisesta
suvustaan
Sukutilakunniakirjaa varten.
Ensimmäinen laajempi tapaaminen
oli Hildan veljen Adin 60vuotispäivillä Ylitalossa vuonna
1965. Lähes 200 sukulaista antoi
uskoa sukuseuran perustamiseen.
Loppu onkin jo historiaa, jota on
käsitelty
omassa
jäsenlehdessämme.
Hilda
oli
lehden
moottori
ja
ahkera
kirjoittaja.
Lehdestä
minäkin
sukutietouttani ammensin, kuten
niin moni muukin.
Olin
itsekin
paluumuuttanut
juurilleni
Alitaloon,
Hildaa
vastapäätä,
ja
olin
mukana
sukukirjatyöryhmässä. Tästä alkoi
tiivis yhteydenpito välillämme.
Minä kuljin milloin vanhojen
asiakirjojen, milloin valokuvaalbumien kanssa sillan yli Hildan
luo, ja siinä ilta usein vierähti
yömyöhäiseen.
Hildalla oli taito saada vieras
tuntemaan
itsensä
jotenkin
ainutlaatuiseksi,
tärkeäksi
ja
odotetuksi. Joskus illan ollessa jo
pitkällä Hilda sanoi, ettei hän nyt
keittänyt kahvia, kun olen niin
sinua
odotellut,
enkä
halua
katkaista
keskusteluamme
kahvinkeitolla. Otettiin pienestä
pikarista napsit Marskin ryyppyä sen tekemisessä kun ei mennyt
aikaa hukkaan. Kotiin kävellessä
oli tapaamisestamme hyvä maku
suussa - ilman näpsiäkin.
Hildan
sukurakkaus,
määrätietoinen
luonne
ja
huomattava
taloudellinen
tuki
mahdollistivat
sukuseuran
toiminnan ja sukukirjan tekemisen
tehokkaan aloittamisen.
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Hildan
päättäväisyydestä
ja
tahdonvoimasta olisi montakin
esimerkkiä,
mutta
kerron
viimeisen. Kun siirsimme vuodella
sukukirjan julkaisuajankohtaa 350
vuotuissukujuhliimme,
niin
epäilimme hallituksessa, miten
Hildan heikentynyt terveys kestää
tämän
siirron.
Hilda
sanoi
sopineensa
yläkerran
Herran
kanssa, että 'juhliin menen ja sitten
olen valmis lähtöön”. Niin myös
tapahtui.
Hildan
mukanaolo
juhlissa oli pelkkää tahdonvoimaa,
sillä hän halusi hyvästellä sukunsa.
Olin Hildan luona tiistaina 7.
päivänä lokakuuta. Hilda oli hyvin
väsynyt.
Hän tunnisti minut

kuitenkin äänestä, otti molemmat
käteni omiinsa, puristi lujasti ja
kiitti
kaikesta,
sekä
pyysi
välittämän
kiitokset
kaikille
sukukirjan tekijöille ja juhlien
järjestelyyn osallistuneille. "Nyt on
kaikki tehty ja hyvä olla.” Hildan
luota lähtiessäni, silmät kosteina,
ajatus jäähyväisistä kävi mielessä.
Tieto Hildan poisnukkumisesta
tulikin runsaan päivän kuluttua.
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Hilda on pitkän ja ansiokkaan
elämänsä varrella vaikuttanut
monen ihmisen elämään, niin
työssään kuin myös sen
ulkopuolella. Hildan tapaaminen

jätti aina jälkensä. On ollut
etuoikeutettua saada, yhtenä
monista, kulkea yhtä matkaa
Hildan kanssa nämä viimeiset
vuodet.

Tätä tunnetta kuvaa mielestäni
hyvin toinenkin hänen kirjaamansa
ajatus Yhtenä Heistä -kirjasta:

”Kun kaksi ihmistä viihtyy toistensa seurassa, he ovat viritetyt samalle aaltopituudelle ja heidän
kanteleensa soivat yhteen.”
Antti Kesälä

Jäsenm ak su jen m ak sam in en
Vuoden 2009 jäsenmaksu on 18 vuotta
täyttäneiltä 10 €/henkilö. Tätä nuoremmat
jäsenten lapset ovat sukuseuran
nuorisojäseniä. Jäsenmaksu maksetaan
oheisella tilisiirrolla Katteluksen sukuseuran
tilille 471010 - 22789. Tilisiirron viestiosassa
tulisi mainita aikuisten ja nuorisojäsenten
nimet ja mahdolliset osoitemuutokset.
Jäsenmaksun eräpäivä on 21.7.2009. Uusilta

jäseniltä ei peritä vuosikokouksen päätöksen
mukaisesti edelleenkään liittymismaksua.
Lisäksi toivomme tietoa kaikista
perhetapahtumista; syntyneistä, häistä ja
hautajaisista yms. henkilö-, paikka- ja
päivämäärätietoineen.

M uutam ia sukukirjoja on v ielä saatavana
Sukukirjan 300 kappaleen painoksesta on
jäljellä muutamia kirjoja. Nyt kannattaa
tehdä viime hetken hankinta heidän, joilla ei
sukukirjaa vielä ole. Se on myös arvostettu
lahja sukulaiselle. Kohta se on jo myöhäistä.
Katteluslaiset ovat näköjään huomanneet
kirjan olevan ostamisen arvoisen. Kirjan

O l o f S t a f f a n s s o n in

lisäpainos, jollainen voisi olla 50 kappaletta,
tulee mahdolliseksi vasta sen jälkeen, kun
kyseinen määrä lisävarauksia saadaan.
Loppujen kirjojen hinta on edelleen 49 €
pehmeäkantisena ja 57 € kovakantisena sekä
posti-ja lähetyskulut 12 €.

ja h ä n e n v a im o n s a
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