
Vuoden kolmannet juhlat ovat pian

Tervehdys kainuulaiset! Tänä vuonna olemme 
saaneet juhlia ankeiden koronavuosien jälkeen: 
toukokuussa vietimme yhdistyksen reilulla vuodella 
lykkääntyneitä 50-vuotisjuhlia Radisson Blussa ja 
syyskuun alussa saimme julkistaa Tervan tiet 
-muistomerkin iloisessa kansanjuhlassa Toppilassa. 
     Muistomerkin paljastuksesta uutisoitiin laa-
jalti Oulussa, Oulujokivarressa ja Kainuussa niin 
etukäteen kuin juhlan jälkeen. Paikalla oli noin 
150 henkeä, ja määrä yllätti meidät järjestäjät. 
Toivotaan, että ensi kesänä ja tulevinakin vuosina 
yhä useamman tie vie Toppilansalmen rannalle 
teosta ihailemaan. Oulun Seudun Kainuulaisten 
tavoitteena on luoda teoksen ympärille jokavuotinen 
kesätapahtuma, jossa terva tuoksuu ja musiikki soi.
     Tässä kirjeessä on molemmista juhlista muuta-
ma kuva, ja lisää niitä löytyy yhdistyksen kotisivuilta  
www.kainuulaiset.fi.

TERVETULOA RÖMPPÄJUHLIIN 23.10.2022

Syksyllä edessä ovat Römppäjuhlat, vuoden kol-
mas suuri kokoontuminen. Römppäjuhlillakin on 
juhlavuosi, sillä näitä syksyn kohokohtia on vietetty 
nyt kolme vuosikymmentä. 
      Tervetuloa sunnuntaina 23.10. kello 13 Alek-
sinkulmaan nauttimaan paitsi palvilammaskeitosta, 
myös mukavasta yhdessäolosta. Koska alkuvuosi 
oli vielä poikkeusaikaa koronatilanteen kanssa, 
meiltä jäi kokonaan viettämättä jäsensynttärit. 
Niinpä muistamme Römppäjuhlassa vuonna 2021 
pyöreitä vuosia (60, 70, 75, 80, 85 jne.) täyttäneitä. 
Keiton sekä rönttösten ja piirakoiden lisäksi tarjolla 
onkin myös täytekakkukahvit.
     Ilmoittaudu mukaan maanantaihin 17.10. 
mennessä Sohville p. 040 7489 775 tai sähköpos-
tilla kainuulaiset@gmail.com. Muista kertoa, jos olet 
yksi synttärisankareista tai jos tarvitset autokyytiä. 
Koetamme järjestää kimppakyytejä.
     Vaikka kaikki on kovasti kallistunut, halusimme 
yhdistyksessä pitää Römppäjuhlan hinnan ennal-
laan. Niinpä juhlan hinta on jäsenille 20 euroa ja 
muille 25 euroa. Kannattaa ottaa käteistä mukaan, 
sillä korttimaksupäätteemme ei välttämättä toimi.

OULUN SEUDUN KAINUULAISET RY
Jäsenkirje syksy 2022

Pj. Elsi Salovaara ja historioitsija Markus H. Korhonen 
olivat äänessä Toppilan Satamaravintolassa. 

Kivien paljastuttua kuultiin kuvanveistäjä Mikko Tapiota. 
Lopuksi teosta pääsi ihastelemaan ja kuvaamaan läheltä. 

JULKISTUSJUHLAN KUVAT: SEPPO ESKELINEN



LOPPUVUODEN 2022 TAPAHTUMAT

Syyskokous ke 16.11. klo 17 Aleksinkulmassa. 
Hyväksytään mm. toimintasuunnitelma ja talousar-
vio vuodelle 2023 sekä valitaan hallitukseen 
jäsenet kaksivuotiskaudelle erovuoroisten tilalle. 
Kokouskahvit. Jos olet kiinnostunut toimimaan 
hallituksessa, ota yhteyttä pj. Elsi Salovaaraan 
p. 044 5626 447 tai muihin hallituksen jäseniin.

Päiväturinat to 1.12. klo 10-12 Aleksinkulman 
Pohjansalissa (2. krs). Pannu on kuumana!

Koko perheen joulupuurot la 10.12. klo 13-15 
Aleksinkulman Juhlasalissa. Jouluista ohjelmaa, 
yhteislaulua ja maistuvat riisipuurot tarjolla. 

Tammikuussa 2023 ei ole päiväturinoita, vuoden 
ensimmäiset päiväturinat torstaina 2.2.2022. 

Kuvassa paikalla olleet viirin saajat: Maikki ja Reijo Anttonen, Salme Hamari, 
Olavi Kolehmainen, Raija Liikamaa, Liisa Romppainen, Elsi Salovaara ja  
Veikko Seppänen. Sylvi Savela ja Erkki AS Manninen eivät päässeet juhlaan. 

Kainuulaisista kertovalla monologillaan juhlaväkeä 
huvittanut Suomussalmen Teatteri Retikasta tuttu 
Eero Schroderus sai yllätyshalauksen.

Jos yhteystietosi 
muuttuvat, 

muista ilmoittaa ne 
sihteeri 

Marjaleenalle
 

040 5199 885
tai sähköpostiin

kainuulaiset@gmail.com

Kaunista 
syksyn 
jatkoa!

KUVIA OULUN SEUDUN KAINUULAISTEN 
50-VUOTISJUHLISTA. KUVAAJA: TERO TAKALO


