
OHJELMA:

klo  15.00 Sankarihaudat,  seppeleen lasku

Kunniavartio, reserviläiset
Suomen lipun vastaanotto, lippuosasto,  ylil. Erik Soininen
Lippujoukkue Sankarihaudoille, sotilasmest. Harri Kylliäinen
Kenttähartaus, lääninrovasti Erkki Lemetyinen
Puhe, alikersantti Mikko Junna
Seppeleen lasku, reserviläiset
Lippujoukkue poistuu Sankarihaudoilta
Lippu poistuu

klo  15.45 Kahvitilaisuus,  Pitäjäntupa

klo  17.00 Kirkko

Tervehdyssanat: sotilasmest. Harri Kylliäinen
Muistamiset: ylil. Veikko Junna ja sotilasmest. Harri Kylliäinen
Monologi: Marokon Kauhu/ Pauli Poranen

MAAMME  -laulu

TERVETULOA!

Poliisin reserviläiset ja paikalliset reserviläiset
ovat järjestäneet Talvisodan päättymisen muistotilaisuuden

Uukuniemellä  vuodesta 1990 lähtien.
Tänä vuonna Talvisodan päättymisestä on kulunut 77vuotta.

Tervetuloa Talvisodan päättymisen
muistotilaisuuteen

Uukuniemen kirkkoon
13.3.2017 klo 15.00 alkaen.

Suuret kunniamerkit.

MAAMME

Oi maamme, Suomi, synnyinmaa,
soi, sana kultainen.
Ei laaksoa, ei kukkulaa,
ei vettä, rantaa rakkaampaa,
kuin kotimaa tää pohjoinen,
maa kallis isien.

Sun kukoistukses kuorestaan
se kerran puhkeaa,
viel lempemme saa hehkullaan
sun toivos, riemus nousemaan,
ja kerran, laulus synnyinmaa
korkeemman kaiun saa.

VETERAANIN  ILTAHUUTO

Rannalle himmeän lahden
aurinko laskenut on.
Kutsu jo soi iltahuudon,
taakka jo laskettu on.
Taattoa muista sa silloin,
askel jo uupunut on,
lapset ja lastemme lapset,
teidän nyt vuoronne on.
:;Hoivatkaa, kohta poissa on veljet,
muistakaa, heille kallis ol’ maa.
Kertokaa lasten lapsille lauluin,
himmetä ei muistot koskaan saa! :;

Hymni soi holvissa hiljaa,
tummana kaipuuta soi.
Aika on korjannut viljaa,
sarka jo kynnetty on.
Ammoin me marssimme kahden,
tulta löi taivas ja maa.
Rannoilta Äänisen lahden,
kelle nyt kertoa saa.
:;Hoivatkaa, kohta poissa on veljet, …

Laineissa Laatokan mahti,
kahlita kenkään ei voi.
Veljet sen rantoja vahti,
konsa on koittava koi.
Ylväänä Karjalan heimo
tuskansa kantanut on.
Maaäiti suojaansa sulkee,
vartija poissa jo on.
:;Hoivatkaa, kohta poissa on veljet, …

Virsi 577

1. Sun kätes, Herra, voimakkaan
suo olla turva Suomenmaan
niin sodassa kuin rauhassa
ja murheen, onnen aikana.

2. Sun armos täällä meille soi,
mi kallehinta olla voi,
ja meille alla auringon
tää synnyinseutu rakkain on.

3. On isät täällä taistelleet
ja uskoneet ja toivoneet.
Me saimme saman asunnon,
ja samat vaiheet meidän on.

7. Sä turvaa maamme vapaus,
sen kansalle suo viisaus.
Suo armokaste maille sen
ja sydämihin ihmisten.

9. Suo, että sanas kirkkaana
saa keskellämme kaikua,
ja kautta sukupolvien
suo soida nimes kiitoksen.


