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KARJALAISTEN LAULU 
 
 
 
1. Suloisessa Suomessamme 

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

 
2. Perintönä laulun juuret 

meill' on entisajoilta, 
jolloin kaikki toimet suuret 
laulun tehtiin mahdilla, 
jolloin meidän kankahilla 
taitomiehet askaroi, 
nuotioilla nokisilla 
ongelmoita askaroi. 

 
3. Yli Suomenniemen vielä 

maine kuulu kulkevi, 
kuinka Väinön kannel siellä 
koko luonnon lumosi; 
kuinka Seppo taitoniekka 
Sammon kirjokannen loi, 
tahi Kaukomielen miekka 
sota-innoin salamoi. 

 
4. 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. :,: 

 
 
 
 
5. Kyll' on kansa Karjalankin 

monet kovat kokenut, 
väkivallan raaimmankin 
iskut tuimat tuntenut; 
kestänyt on sodan pauhut, 
sorrot vuosisatojen, 
sodan pauhut, vainon kauhut, 
kolkot vuodet katojen. 

 
6. Mutta meiltä laulun mahti 

mennyt maan ei rakohon, 
säveleiden sorja tahti 
viel ei vierryt pakohon. 
Josko murhe mieltä painaa 
tahi riemu kohottaa, 
laulu,soitto, meiltä aina 
yhtä herkäst' irtoaa. 

 
7. Konsa vaino Suomeamme 

kovin kourin koittelee, 
silloin kurja Karjalamme 
Suomen surut soittelee. 
:,: Ja kun onnen päivän koitto 
Suomellen taas sarastaa, 
silloin riemun suuri soitto 
Karjalasta kajahtaa! :,:  



 

 

 

MESSU kello 10 

Saarna Pauli Tuohioja, liturgi Jukka Kuusisto, kanttori Kari Nousiainen 
 

Ruokailu kello 11 - 13 
 

 

PÄIVÄJUHLA kello 13 

Kesäpäivä Kangasalla Vilhelmiina Piipponen viulu ja Kari Nousiainen piano 
 
Avaussanat Helka Eeva-Korpela 
 
Kynttilän sytytys edesmenneille metsäpirttiläisille 
Karjalan kunnailla Vilhelmiina Piipponen viulu 
 
Seurakunnan tervehdys Jukka Kuusisto 
 
Runoja Lapanaisista Julia Keski-Mäenpää 
 
Musiikkituokio Suuriniemen perhe 
 
Ruokamuistoja Metsäpirtistä Raija Haapsaari ja Helka Eeva-Korpela 
 
Metsäpirtti Suomen itsenäistymisen aikaan Kalevi Hyytiä 
 
Yhteislaulu Kotimaani ompi Suomi 

 

Kohvit ja sajut – VÄLIAIKA 
 

Reppurin laulu Vilhelmiina Piipponen viulu ja Kari Nousiainen piano 
 
Juhlapuhe Fil.tri Eeva Tuokko 
 
Metsäpirttiläisiä yhteisöjä esittäytymässä 
 
Yhteislaulu Heili Karjalasta 
 
Tervehdykset 
 
Huomioinnit 
 
Päätössanat ja lähettäminen Pauli Tuohioja 
 
Karjalaisten laulu 



 

 

Kuva 1 Hannele Väliniemi 

KOTIMAANI OMPI SUOMI 
 
1.  Kotimaani ompi Suomi, 

Suomi, armas synnyinmaa. 
Siellä valkolatva tuomi 
ahon laitaa reunustaa, 
siellä valkolatva tuomi 
ahon laitaa reunustaa.  

 
2.  Siellä ensi kerran kuulin 

lintuin laulun lehdossa. 
Siellä äiti hymyhuulin 
tuuditti mua kehdossa, 
siellä äiti hymyhuulin 
tuuditti mua kehdossa. 

 
3.  Siellä myöskin ensi kerran 

lempi syttyi sydämiin. 
Liekö ollut tahto Herran, 
kun se päättyi kyyneliin? 
Liekö ollut tahto Herran, 
kun se päättyi kyyneliin? 

 
4.  Siellä synnyin, sinne mieli 

palaa mailta maailman. 
Taaton maa ja maammon kieli, 
kuinka teitä rakastan! 
Taaton maa ja maammon kieli, 
kuinka teitä rakastan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEILI KARJALASTA 

 
Kauas maailmaan läksin kulkemaan 
kuljin niin iloisna ja huoletonna vain 
Jouduin Karjalaan, kuinkas sattuikaan 
lemmenpiston sydämeeni sain. 
Hei Karjalasta heilin minä löysin 
löysin heilin pienen herttaisen. 
Hän kohta minut sitoi lemmen köysin 
sitoi hurmahan iäisehen. 
 
Tunne outo rinnassani on kuin paino 
povellani 
ja kuitenkin niin onnellinen oon. 
Hei Karjalasta heilin minä löysin 
vaivuin hurmahan iäisehen-. 
 
Vaan en saanutkaan tuonne onnelaan 
jäädä – täytyi jälleen rientää kauas pois. 
Mutta rinnassain yks on aatos vain: 
Jospa Karjalaan taas päästä vois. 
Hei Karjalasta heilin minä löysin… 
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