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Ohjelma

Alkusoitto
Kanttori Salla Kujala
Jean Sibelius: Kuusi
Tervehdyssanat
Puheenjohtaja Pentti Kaustinen
kynttilän sytytys sankarivainajien muistolle ja
hiljainen hetki
Sotaorpovirsi
Lausuntaa
Saara Riihola
”Äidin suru” kirjoittanut Pertti Marttinen
Tammenlehväkuoro johtaa Mihkel Koldits
Suomenmaa
Kaunis kotimaani
Varpunen jouluaamuna
Jo joutui ilta
Kirjeitä rintamalta

lukee Ritva Kokko

Juhlapuhe

Piispa Jukka Keskitalo

Tammenlehväkuoro
solistina
Kiitoslaulu
Sotilaspoika

Anton Häkkinen

Tervehdykset:
Oulun kaupunki
valtuuston puheenjohtaja Juha Hänninen
Tuiran seurakunta
kirkkoherra Niilo Pesonen
Veteraanijärjestöt
Oulun Rintamaveteraanit ry
kunniapuheenjohtaja Onni Toljamo
Oulun sotaveteraanit ry
puheenjohtaja Reijo Sallinen
Ansiomerkkien jako
Päätössanat

Senja Lamberg

Yhteislaulu

Kymmenen virran maa

Juhlakahvit

SOTAORPOVIRSI

1. Jeesus, sinä tunnet tiemme, muistat kaikki
vaiheemme.
Lapsuutemme kirkkaat päivät, murheet,
huolenaiheemme.
Sodan halki meidät kannoit, turvan vanhuudessa
annoit.

2. Sodan muisto kaikkein raskain sydäntemme
pohjaan jää.
Menetystä suunnatonta kuinka voisin ymmärtää?
Maksaa saimme kalliin hinnan, murhe täytti lapsen
rinnan.
Rakas hautaan laskettiin. Tuska oli suuri niin.

3. Jeesus, olet heikon turva, olet orvon ystävä,
Murheessamme suurimmassa kuljet aina vierellä.
Jeesus muista särkyneitä, rakkaudella heidät peitä.
Itse saavuit luoksemme, murruit meidän
vuoksemme.

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
sen kallioseinihin läiskää.
Niin mieltäni nostaa ja juhlistaa
tämä kymmenen, kymmenen virran maa

Kesäaurinkos kanssa mä valvonut oon
ja viettänyt yötöntä yötä
ja vaipuen vienohon haaveiluun
vain katsonut Luojan työtä.
4. Taivaan Isä, meitä kannoit halki lapsuusvuosien.
Perheillemme voimaa annoit lohduttaen, rohkaisten. En tenhoas tuota voi unhoittaa,
oi kymmenen, kymmenen virran maa.
Kannoit vanhuuteemme asti. Siksi aivan luottavasti
jäämme käsiin Jeesuksen armostasi kiittäen.
Olet voiman ja vilppauden kotimaa,
5. Jeesus, olet auttajamme, lohduttaja ainoa.
tätä kannat kaksoisleimaa,
Sinä kaiken tuskan tunnet, kannat vuotten painoa.
se mieleni toivoja toinnuttaa,
Syliin nostat kaikki lapset, pienimmät ja
se antavi intoa reimaa.
harmaahapset.
Oi loistaos loitos aikojen taa,
Kerran vielä taivaassa, rakkaat saame kohdata.
tulevaisten toivojen kallis maa!
Anna-Maija Kaskinen
virren 378 melodiaan
(kaitse Jeesus paimen hyvä..)

Sanat V.A. Koskimies
Sävellys Oskar Merikanto

