
Katajaiset 60 vuotis juhlat 28-29/8 2021
60v on sen verran iso juhla että se oli jaettu kolmeen 
osaan. Lauantaina lohisoppaa ja esityksiä, illalla 
tanssit ja sunnuntaina pääjuhla. 

Jo soppaa litkiessä parkkipaikat täyttyivät ääriään 
myöten. Osa syöjistä nautti ateriansa teranssilla 
tungoksen välttämiseksi. Istumapaikat täyttyivät 
salinkin puolella ja jotkut harhailivat käytävillä. 

Oili Tuomenoja toimi kuuluttajana kumpanakin 
päivänä. Hän kertoi myös Katajaisten historian 
tapahtumia ja väliin sopi myös hauskoja juttuja. 

katajaiset.se sivulta löydät tämän kuvakertomuksen ja 
sinne tulee myös Katajaiset lehti 2021/3 jossa juttu. Marjut Forsgård ja lohisoppa

Autojen määrä osoittaa kiinnostusta

Leif, Seppo ja Ari antoivat alkusävelet juhlaan

Kaikille löytyi istumapaikka sisätiloista Oili Tuomenoja osaa mikrofonin käytön 



Trio Kontrast: Kimmo Hulkkonen, Hans och PO Hiller

Intialaiset tanssijat esittivät sulavia liikkeitä 

Kansa seurasi tanssiesityksiä ihmetellen joustavuutta



Nämä intialaiset tytöt ovat vasta kuusi vuotiaita, mutta tanssi sujui loistavasti 

Kolmas intialainen ryhmä 

ABF osallistui Katajaiset 60v juhlan järjestelyihin. Evin Abdalla 
järjesti nämä intialaiset tanssijat ABF:n laskuun. Itse hän järjesti 
kyselykilpailun, johon kaikki vastasivat. Kyselyt koskivat 
Katajaisia. Yhdeksän oikein löytyi kolme, mutta kympin saanti 
oli liian vaikeaa. 
Vastauksista sai lukea, että Riitalla on neljä lasta, Katajaisten 
postinumero on 72591, ABF=Arbetarnas BildningsFörbund, 
Suomituvan koko 200 m², ABF perustettiin 1912, Mieskuoron 
opintokerhon vetäjä on Helge Lillkull, seuran varapuheenjohtaja 
on Allan Törmänen, eniten jäseniä ollut 1532, vuosittain 10-20 
opintokerhoa Katajaisilla. Evin Abdalla



Allan Törmänen esittelivät kansallispukuja

Monella oli puku
päällä ja loput

roikkuivat hengarissa

Airi Ranta ja Leila Törmänen toimivat pukujen esittelijöinä 

Silja Tuuhealla oli
useampia pukuja ja
koristeita Karjalan

alueelta



Pentti Nimell ja Seppo Ranta Airi ja Leila erinomaisen puvun kimpussa

Riitta Vallius Hannele Lemström Aira ja Helge Lillkull



Sivakat esittivät useita tansseja kumpanakin päivänä

Ari Haatainen

Ari Haatainen taiteili haitariensa kanssa ja Leif
Björklund myötäili säveliä kitaralla. 

Arin haitaria on ilo kuunnella ja lopuksi tuli
tietenkin kaikkien rakastama Säkkijärven
polkka Sitä on kuultu Arin soittamana yli 

500 000 kertaa You tubella. 
Arpajaiset tuottivat monia onnellisia voittajia,
varsinkin pääpalkinto, Kori, jonka sai Aino. 

Aino Laukka



Mälarin pelimannit ja mieskuoro kohottivat juhlatunnelmaa sunnuntain pääjuhlassa

Sali täyttyi juhlavieraista ääriään myöten 

Pentti Nimell Seija Annola ja Mirja Järvinen Kansallispukuja



Oili Tuomenoja, juontaja Jouni Slagner, juhlapuhe 



Nina Slagner RSKL

Motalan SS puheenjohtaja Tanja Ronkainen

Katajaisten puheenjohtaja Teuvo Nevala sai
ottaa vastaan pitkän jonon Onnen toivottajia. 

Surahammarin Suomiseura Lempi Roiha Skinnskattebergin puheenjohtaja Pasi Suvanto



FHH Sisukkaiden puheenjohtaja ja Katajaisten
kunniajäsen Eero Saarenpää 

(Katajaisten puheenjohtaja 1991-2000) 

Surahammarin Suomiseuran puheenjohtaja
Keijo Harjula

Rahalahjoituksia virtasi Katajaisten tilille aina
vaan suurempia määriä. Ainakin jos lahjoittavan

seuran edustajiin oli uskominen. 

ABF:n edustaja Eva-Marie Rasmussen

Virsbon Suomiseuran puheenjohtaja 
Kaarina Mustonen

Västmanlandin suomiseurat olivat edustajiensa
myötä paikalla kertomassa Onnentoivotukset ja

seuraamalla päivän ohjelmaa. 

Otin reilut sata kuvaa, joten lisää löytyy, jos jotain kaipaat, niin tarkista kamerani. 

ONNEA KATAJAISET 60 vuotta          Toivo Hoffrén


