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Tervetuloa

Synnyinmaan laulu

On maista kaikista sittenkin
tää synnyin maa kaikkein rakkahin.
Vie minne tiesi, 
sen tuttu liesi on lämpöisin.

Voi kuin on kaunihit järvet sen
ja kosket kouhuissa pauhaten,
sen pilven väikky
ja lähteen läikky
ja taivas sen!

Ja vaarat korkeat, kuusikot,
ja koivumetsät ja kalliot,
sen pohjanpallot,
sen tähtein valot
ja kuutamot!

Ma lemmin kieltä ja kansaa sen,
ja heikot voimani uhraten
teen työtä siellä
ma intomiellä
ja riemuiten.

Kymmenen virran maa

Maa ponteva Pohjolan äärillä on:
se on entis taistojen 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 vienoon haaveiloon
vain katsonut Luojan työtä.
En tenhoas tuota voi unhoittaa,
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.



45- vuotisjuhlan aikataulu:

10.00-11.00 Vieraiden saapuminen
Valtakirjojen tarkastus
Tervehdysten vastaanotto
Ruokalippujen sekä arpojen myyntiä
Ruokailu

11.00-12.30 45-vuotisjuhla

12.30-13.00 Kahvitauko

13.00 Piirin syyskokous alkaa

Ilmoittautuminen:
Kukkien asemasta pyydämme kartuttamaan yhdistyksemme
tiliä OP FI96 5291 0840 0217 00

Ennakkoilmoittautuminen yhdistyksistä pyydämme ke.
12.11.2017 mennessä sähköpostitse
reino.kivioja@kotinet.com tai puh. 044 5440 148. Varaa sa-
malla ruokaliput.

Hinnasto: Ruokalippu  10 €. Sis. kinkkukiusaus, leipä, levite,
ruokajuoma ja marjakiisseli. (Ilmoita ruoka-allergioista).

Kahvit tarjoaa yhdistys, piiri ja Nivalan kaupunki.

Arvat 1 kpl 2 €, 3 kpl 5 €. 
Arvotut voitot lunastettavissa ohjelmaosion jälkeen.

Juhlaohjelma:

Yhteislaulu Synnyinmaan laulu
Tervetuloa Yhdistyksen puheenjohtaja Reino Kivioja
Musiikkia Nivalan Pelimannit
Tervehdykset Nivalan Kaupunki Nivalan Kaupunki 

kaupunginj. Päivi Karikumpu
Nivalan SeurakuntaNivalan Seurakunta
Seurakuntapastori Aleksi Päkkilä
Pohjois-Pohjanmaan piiri Pohjois-Pohjanmaan piiri 
puheenjoht. Paavo Leskinen

Lauluryhmä Ellit

Juhlapuhe Eläkeliiton toiminnanjohtaja Anssi Kemppi

Senioritanssiesitys

Monologi Maija Ylen-Julin

Kunniamerkkien jako

Musiikkiesitys Nivalan Mieslaulajat

Yhteislaulu Kymmenen virran maa

Laulujen säestys
Nivalan Pelimannit

Laulujen sanat: Synnyinmaan laulu 
takasivulla Kymmenen virran maa


