
 

 

 

 

 

 

 

 

Itsenäisyyspäivän 

vietto 

Ylitorniolla 

6.12.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jumalanpalvelus 

Ylitornion kirkossa klo 10.30 

Päiväsaarna, seurakuntapastori Nina Palm 

Kanttori Pekka Pyykönen 

Ylitornion Mieslaulajat, joht. Pekka Pyykönen 

 

Kunniakäynti sankarihaudoilla 

Puhe, Reeta Laitinen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja 

Oi kallis Suomenmaa, säv. Heikki Kemetti, Ylitornion Mieslaulajat 

 

Seppeltenlasku 

Virsi, Siunaa ja varjele meitä, säk 1. ja 3. 
 

1. Siunaa ja varjele meitä, 

Korkein, kädelläs. 

Kaitse ain kansamme teitä 

vyöttäen voimalla meitä 

heikkoja edessäs. 

Sulta on kaikki suuruus, 

henki sun hengestäs. 

 

3. Tutkien sydämemme 

silmäs meihin luo. 

Ettemme harhaan kääntyis, 

ettei kansamme nääntyis, 

silmäsi meihin luo. 

Alati synnyinmaalle 

siipies suoja suo. 

 

Kunniavartio 

Ylitornion Reservijärjestöt 



 

Kahvitarjoilu 

Ylitornion kunnantalolla klo 12.00 

 

Päiväjuhla  

Päiväjuhlan ohjelma klo 12.30 

 

Päiväjuhlan ohjelma 
Liput saapuvat 

Lippufanfaari 

Lippulaulu Ylitornion Soittajat ja yleisö, joht. Olli Kannisto 

 

Juonto ja  

tervehdyssanat Jaana Fiva   

 

Juhlapuhe Kaisa Inkeroinen, kirjastotoimenjohtaja 

 

Ylitornion Mieslaulajat Suomen laulu, säv. Fredrik Pacius   

 Laulu Suomelle säv. Lasse Heikkilä  

 Finlandia, säv. Jean Sibelius  

  

Vuoden 2018 Kulttuuripalkinnon luovuttaminen   

 Aino Kurtti, sivistyslautakunnan puheenjohtaja 

 

Ylitornion Soittajat, solistina Kaarlo Kauppi  

 Veteraanien iltahuuto, säv. Kalervo Hämäläinen 

 

Maamme Ylitornion Soittajat ja yleisö 

Liput poistuvat 

Lippufanfaari 



 

LIPPULAULU  

Siniristilippumme,  

sulle käsin vannomme, sydämin:  

sinun puolestas elää ja kuolla  

on halumme korkehin.  

Kuin taivas ja hanki Suomen  

ovat värisi puhtahat.  

Sinä hulmullas mielemme nostat  

ja kotimme korotat.  

Isät, veljet verellään  

vihki sinut viiriksi vapaan maan.  

Ilomiellä sun jäljessäs käymme  

teit' isäin astumaan.  

Sun on kunnias kunniamme,  

sinun voimasi voimamme on.  

Sinun kanssasi onnemme jaamme  

ja iskut kohtalon.  

Siniristilippumme,  

sulle valan vannomme kallihin:  

sinun puolestas elää ja kuolla  

on halumme korkehin.  

                            V.A. Koskenniemi 

 

 

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. 

   J.L.Runeberg 

 

Linja-auto itsenäisyyspäiväjuhlaan kulkee seuraavasti: 
 

klo 9.00 Raanujärvi, Kyläniemi 

klo 9.15 Meltosjärvi 

klo 9.45 Kantomaanpää 

klo10.15 Ylitornio, Kirkko 

 

Kyydin tarvitsijoita pyydetään ottamaan yhteys liikennöitsijään viim. 5.12. 

aamupäivällä. Puh  044 069 3585. 

 

 

Ohjelman järjestää Ylitornion kunnan sivistystoimi, 

kustannuksista vastaavat Ylitornion kunnanhallitus ja Ylitornion seurakunta 



 

 


