Ohjelmakutsu
Lapin, Oulun ja Keski-Suomen senioripiireille
Pohjanmaan senioripiirillä on ilo kutsua teidät neljän
piirin tapaamiseen Seinäjoelle, Sokos Hotelli Lakeuteen, osoite Torikatu 2, 60100 Seinäjoki
27.-28.9.2019.

Tervetuloa!
Ohjelma

Moderaattorina Pohjanmaan piirin varapuheenjohtaja Erkki Honkala
Perjantai 27.9.2019
11.00 – 13.00

Ilmoittautuminen
Tapaamismateriaalin jako, Arpoja

12.00 – 13.00

Keitto-/salaattilounas noutopöydästä

13.00 – 15.00

Tapaamisen avajaiset
Avaussanat: Pohjanmaan kansallisen senioripiirin puheenjohtaja
Taija Hakola
Yhteislaulua
Kansallisen senioriliiton tervehdys puheenjohtaja Anneli Taina
”Pohjalaasta trossoota ja vähä muutaki” Esa Perttu
Torstain laulajat
Tervehdykset Lapin, Oulun ja Keski-Suomen senioripiireiltä
Seinäjoen Kansallisten Seniorien tervehdys puheenjohtaja Mikko
Tuominen
Yhteislaulua

15.00 – 15.30

Iltapäiväkahvi/tee ja makea kahviteema

15.30 – 17.30

Vierailu Aalto-keskukseen ja Apila-kirjastoon
Seinäjoen oppaat

tai
15.30 – 17.30

Omaa aikaa kaupungilla
Oman maun mukaan

19.00 – 19.30

Kaupungin vastaanotto

19.30 – 24.00

Iltajuhla
Avaussanat
Puheenjohtaja Taija Hakola
Yhteislaulua
Buffet-illallinen
Illallismusiikkia
Ukulele-orkesteri
Juhlapuhe
Kansanedustaja Paula Risikko
Yhteislaulua
Huomionosoitukset
Vapaa sana
Tanssia
Rirektiivi-orkesteri ”Määrää viihtymään.”

Lauantai 28.9.2019
Hotelliaamiainen yöpyjille

9.00 – 10.30

Tapaaminen jatkuu
Päivänavaus Duo Rami Loukola & Charlotta Saari
Missä mennään? Puheenjohtaja, ke Petteri Orpo
Yhteislaulua
Paneeli (ke Janne Sankelo ja mm. puolueen puheenjohtajistoa)
Jaloittelutauko (Huoneen luovutus)

11.00 – 12.00

Tapaamisen päättäminen
Piirien puheenvuorot
Kymmenen virran maa
Seuraavasta tapaamisesta päättäminen
Keski-Suomen kotiseutulaulu
Päätössanat: Puheenjohtaja Taija Hakola
Vaasan marssi

12.00 – 13.00

Keitto-/salaattilounas noutopöydästä

Ohjeistus
Ilmoittautuminen

Majoitus

Majoitushinnat

Pysäköinti

Tämä tapahtuu maksamalla osallistumismaksu, 90 euroa, perjantailta ja 12 euroa lauantailta, yhteensä 102 euroa, jos osallistut
molempina päivinä. Perjantain lounas ja avajaiset, ilman päiväkahvia, on 20 €. Maksu suoritetaan Seinäjoen kansallisten seniorien
tilille
FI07 4108 0010 3840 09. Eräpäivä 13.9. Kirjoita nimesi ja mahdolliset ruokarajoitteesi tiedonantoja-osaan.
Jokainen varaa majoituksensa itse suoraan hotellille 13.9. mennessä. Varaustunnus: BSENIORIT (Huom! B-etuliite on oltava, että
koodi toimii myös nettisivuilla.) Varauksen voi tehdä varauskoodilla netistä www.sokoshotels.fi tai hotelliin: Original Sokos Hotel
Lakeus, puh. 010 7648 000 tai sp: lakeus.seinajoki@sok.fi
Yhden hengen standard-luokan huone 89€ / yö.
Kahden hengen standard-luokan huone 109€ / yö.
Huonehintaan sisältyy aamiainen noutopöydästä sekä bonukset
S-etukortilla. Huoneet ovat käytössänne tulopäivänä klo 15.00 jälkeen ja ne luovutetaan lähtöpäivänä viimeistään klo 12.00.
Original Sokos Hotel Lakeuden piha-alueella pysäköintihinnat
ovat: 1. tunti veloituksetta, seuraavat tunnit 1 € /tunti. Vuorokausitaksa 8 €. Pysäköinti maksetaan saapuessa pihalla sijaitseviin pysäköintiautomaatteihin ja lippu sijoitetaan autoon.

Kymmenen virran maa
1. 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!
2. 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!
3. Kesäaurinkos kanssa mä valvonut oon ja
viettänyt yötöntä yötä.
Ja vaipuen vienohon haaveiluun
vain katsonut Luojan työtä.
En tenhoas tuota voi unhottaa,
oi kymmenen, kymmenen virran maa.
4. 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!

Keski-Suomen kotiseutulaulu
1. Männikkömetsät ja rantojen raidat,
laaksojen liepeillä koivikkohaat,
ah, polut korpia kiertävät, kaidat,
kukkivat kummut ja mansikkamaat!
Keitele vehmas ja Päijänne jylhä,
kirkkaus Keuruun ja Kuuhankaveen,
vuorien huippujen kauneus ylhä,
ah, kotiseutua muistoineen.
2. Syntymäpaikka kun on sydän Suomen
siis sitä suottako kiittelisin?
Täällähän aukeni ens' elon huomen,
tänne ma toivon hautanikin.

Täällä on naapuri heimoni verta,
täällä on ystävä voittamaton,
tänne, ah, tänne on kaipaus kerta,
täällä on kaikki, mi kallista on!

Vaasan marssi
1. Miss' laaja aukee Pohjanmaa,
veet merten virtain vaahtoaa,
me siellä maassa hallojen
niin kasvoimme kuin kuuset sen:
Ei niitä sää voi säikyttää,
|: ei kuihtumaan saa talvetkaan :|
ei puute, kurjuus korpimaan,
ei kuihtumaan saa talvetkaan
ei puute kurjuus korpimaan.
2. Kuin aallot järvein tuhanten
käy rannoillamme yhtehen,
niin liittohon myös meidät saa
sun nimes', kallis synnyinmaa.
Jos vainomies sun sulkis ties,
|: niin kuolemaan me taistellaan :|
kuin Vaasan urhot ainiaan,
niin kuolemaan me taistellaan
kuin Vaasan urhot ainiaan.
3. Et turvatta, sa Suomi jää,
on vankka pohjas ranta tää,
ja muuris meidän olla suo,
jot' eivät myrskyt maahan luo.
Pois unteluus ja hervakkuus!
|: Niin onnehen maan pohjoisen :|
vie kunto, työ sen poikien,
niin onnehen maan pohjoisen
vie kunto työ sen poikien.

