
SUOMALAINEN RUKOUS

Siunaa ja varjele meitä,
Korkein, kädelläs!
Kaitse ain` kansamme teitä,
vyöttäen voimalla meitä,
heikkoja edessäs!
Sulta on kaikki suuruus,
henki sun hengestäs.

Herramme, kirkasta meille
kasvos` laupiaat,
niin että armosi alla
toivoa rohkaisemalla
kukkivat roudan maat.
Vaivoissa näytä meille
kasvosi laupiaat.

Tutkien sydämemme
silmäs meihin luo!
Ettemme harhaan kääntyis,
ettei kansamme nääntyis,
silmäsi meihin luo!
Alati synnyinmaalle
siipies suoja suo!

VIELÄ NYTKIN MUISTAN

Vielä nytkin muistan viljapellot laajat
niityt, kukkanurmen, lammen siintävän.
Muistan koivikot ja kuusimetsät taajat
muistan kosken kuohun, virran kiitävän.
Siellä lapsuusvuodet  onnellisna vietin
Turvis isän, äidin, kodin armahan.
Harvoin kyynel silloin poskilleni vieri,
kaikki huolet laskin äidin helmahan.
: Mailta lännen vielä aatokseni liitää
luokse synnyinmaani armaan puolehen.
Hellät muistot minun puoleheni kiitää
vuotten vieriessä menneisyytehen :

KARJALAISTEN LAULU

Suloisessa Suomessamme
oisko maata armaampaa
kuin on kaunis Karjalamme
laulun laaja kotimaa!
Lauluna sen kosket kuohuu
järven aallot loiskuaa,
säveleitä salot huokuu,
ikihongat humajaa.

Ei oo meillä rikkautta
eikä maamme viljavaa,
vaan on laulun runsautta
kylvämättä kasvavaa.
Sit` ei pane idän halla,
eikä pohjan pakkaset,
se ei sorru sortamalla,
sitä ei lyö rakehet.

Konsa vaino Suomeamme 
kovin kourin koittelee,
silloin kurja Karjalamme
Suomen surut soittelee.
Ja kun onnen päivän koitto
Suomelle taas sarastaa,
silloin riemun suuri soitto
Karjalasta kajahtaa.

Osallistumismaksu 5 €

PITÄJÄJUHLA METSÄPIRTISSÄ
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1   Lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkki
2.  Muistojen lehto
3.  Kulttuuritalo
4.  Vorken ranta

Metsäpirtti Seura ry – Metsäpirttijärjestöt toimikunta



OHJELMA

Klo 11.00 Lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkki
Yhteislaulu Karjalan kunnailla
Tervehdyssanat Ossi Tuokko
Kukkien lasku
Yhteislaulu Metsäpirtin laulu

Siirtyminen kulkueena kyläkilpiä kantaen hautausmaalle

Klo 12.00 Muistojen lehto
Yhteislaulu Suvivirsi
Puhe Leo Laulajainen
Itkuvirsi Marjatta Lohikoski
Harras hetki Pauli Tuohioja
Kukkien lasku
Yhteislaulu Suomalainen rukous

Klo 13.00 Kulttuuritalo, Koselan keskusta
paikallisesta kahvilasta tarjolla pientä purtavaa
tutustuminen kulttuuritalon näyttelyyn

Klo 13.30 Pitäjäjuhla, kulttuuritalo
Yhteislaulu Vielä nytkin muistan …
Avauspuheenvuoro Valentina Lestnikova
Tanssia / musiikkia                   Paikalliset
Puhe Kalevi Hyytiä
Lausuntaa Marjatta Lohikoski
Puhe Marina Smekalova
Tanssia /musiikkia Paikalliset
Yhteislaulu Karjalaisten laulu
Juonto Ossi Tuokko

Klo 16.00 Vorken ranta
Vapaata ohjelmaa, yhteislauluja, kilpailuja, kahvia, kyläesittelyjä
Juonto Erkki Hiltunen

Muutokset mahdollisia

KARJALAN KUNNAILLA

Jo Karjalan kunnailla lehtii puu,
jo Karjalan koivikot tuuhettuu,
käki kukkuu siellä jo kevät on,
vie sinne mun kaiho pohjaton.

Ma tunnen vaaras ja vuoristovyös
ja kaskies sauhut ja uinuvat yös
ja synkkäin metsies aarniopuut
ja siintävät salmes ja vuonojes suut.

Siell` usein matkani määrätöin
läpi metsien kulki ja näreikköin,
minä seisoin vaaroilla paljain päin,
missä Karjalan kauniin eessäin näin.

METSÄPIRTIN LAULU

Metsäpirtti, synnyinpaikka,
sieltä alkoi elontie.
Vuodet vierii, juoksee aika,
sinne yhä aatos vie.

Siellä kerran lapsuusaikaan
hauskat leikit leikittiin.
Miten pian nuoruus saikaan
-taivas peittyi unelmiin.

Meri väikkyi, joki juoksi,
koski kuohui mahtava.
Ajatuksin saavun luoksi
kotijärven rantoja.

Muistan kuinka syysilta
piiloon peitti auringon.
Kimalteli kuudan silta 
lainehilla Suvannon.

Metsäpirtin rajamailla
vyöryi laaja Laatokka.
Kalaa antoi,oli vailla,
usein otti uhrinsa.

Metsäpirtti, rakas seutu,
tuomenkukkain, vuokkoin maa.
:Jatkui elon meren soutu,
sua en voi unohtaa:

SUVIVIRSI

Jo joutui armas aika
ja suvi suloinen.
Kauniisti joka paikkaa
koristaa kukkanen.
Ja siunaustaan suopi
taas lämpö auringon,
se luonnon uudeks` luopi,
sen kutsuu elohon.

Taas niityt vihannoivat
ja laiho laaksossa.
Puut metsän huminoivat
taas lehtiverhossa.
Se meille muistuttaapi
hyvyyttäs` Jumala,
ihmeitäs` julistaapi
se vuosi vuodelta.

Taas linnut laulujansa
visertää kauniisti,
myös eikö Herran kansa
Luojaansa kiittäisi!
Mun sieluni, sä liitä
myös äänes` kuorohon
ja armon Herraa kiitä,
kun laupias hän on.
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