
Eläkeliiton Haapaveden yhdistyksen
45 v-juhla

ja
Pohjois-Pohjanmaan piirin

sääntömääräinen
syyskokous

Haapaveden yläkoulu, Kytökyläntie 59 a,
86600 Haapavesi

lauantaina 19.11.2016

Tervetuloa!

Kutsu



Päivän ohjelma

klo
9.45-11.00 Vieraiden saapuminen
 Valtakirjojen tarkistus
 Ruokalippujen, 10€/hlö, sekä arpojen myyntiä
 Ruokailu
 Tervehdysten vastaanotto
11.00 - 12.30 45 v-juhla
12.30 -13.00 Juhlakahvit
13.00 - Piirin syyskokous

Juhlaohjelma 
Yhteislaulu Synnyinmaan laulu, säestys Jouko Puolitaival
Tervehdyssanat  Yhdistyksen puheenjohtaja Teuvo Vuoti
Tervehdykset Haapaveden kaupunki, kaup.joht. Antti-Jussi Vahteala
 Seurakunta, kirkkoherra Mauno Soronen
 EL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin pj. Paavo Leskinen
Hanurimusiikkia Kairanmaan soittajat, Haapavedeltä
Juhlapuhe Eläkeliiton liittovaltuuston puh.joht. Markku Sivonen
Lauluesitys Viihdelaulajat, kuoro
Tanssiesitys Tanssiteatteri Tilleri Talleri

Ansiomerkkien jako Markku Sivonen ja Paavo Leskinen

Päätössanat

Yhteislaulu  Kymmenen virran maa



IImoittautumiset ruokailuun 11.11.2016 mennessä:

Leila Mustonen le.mu@luukku.com  040 746 7168
Teuvo Vuoti     040 559 5041

Mahdolliset muistamiset pyydämme osoittamaan
yhdistyksen tilille FI48 50290440002455

Synnyinmaan laulu

On maista kaikista sittenkin tää synnyinmaa kaikkein kallehin. Vie 
minne tiesi sen tuttu liesi on lämpöisin. 

Voi kuin on kaunihit järvet sen ja kosket kuo huissa pauhaten. Sen pilven 
väikky ja lähteen läik ky ja taivas sen.

Ja vaarat korkeat, kuusikot ja koivumetsät ja kalliot, sen pohjanpalot, sen 
tähtein valot ja kuutamot.

Ma lemmin kieltä ja kansaa sen ja heikot voima ni uhraten teen työtä 
siellä ma intomiellä ja riemuiten.



Kymmenen virran maa

Maa ponteva Pohjolan äärillä on,
se on entistaistojen tanner.
Niin rohkea, reima ja horjumaton,
se on muistojen mainio manner.
Tämä maa minun mieltäni innostaa,
se on kymmenen, kymmenen virran maa!

Revontulta sen talvinen taivas luo,
kun pakkanen parhaana räiskää,
ja tunturilaaksojen vuolas vuo,
se kallioseinihin läiskää.
Niin mieltäni nostaa ja juhlistaa
tämä kymmenen, kymmenen virran maa!

Kesäaurinkos kanssa ma valvonut oon
ja viettänyt yötöntä yötä.
Ja vaipuen vienohon haaveiluun
vain katsonut Luojan työtä.
En tenhoas tuota voi unhottaa,
oi kymmenen, kymmenen virran maa.

Olet voiman ja vilppauden kotimaa –
tätä kannat kaksoisleimaa.
Se mieleni toivoja toinnuttaa,
se antavi intoa reimaa.
Oi loistaos loitos aikojen taa,
tulevaisten toivojen kallis maa!


