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KARJALAISTEN LAULU

Suloisessa Suomessamme oisko maala amuamna-
kuin on kaunis Karjalamme. laulun laaja kotimaa
Lauluna scn kosket kuohuu, j?Uvcn aallot loiskuaa.
Sävclc'tä salot huokuu. ikihongat humajaa.

Ei oo mcillä rikkautta. Eikä maamme viliavaä.
Vaan on laulun mnsauna kvlvämältä kasvavaa.
Sit ei panc idän hallA eikä pohjan pakftaseL
sc ei sorru sortamalla, sitä ei lyö rakehct.

Konsa vaino Suomeamme kovin kourin koittelee-
Silloin kurja Karjalamme Suo[rcn surut soittelee.
Ja kun onnen päivän koiüo Suorncllen nän sarasta4
Siltoin riemun suuri soirb Karjalasla käjahtaa.

KIITOS SULLE JUMALANI Virsi 341

Kiitos sulle jumalani arrnostasi kaikesta,
Jola clinaikanani olen saanul nrnleä.
Kiitos sulle kirkkahista keväisist?i p:iivistä.
Kiilos myöskin rasl€hista s_vks-yn sFrkän hctkistä.

Kiitos sullc jokaiscsta clämäni hetkcstä.
Kiitos pävän paistehesta. niin kuin pimeydest?i.
Kiil.os sullc taisteluisa. rististäkin Jumalain.
Kiitos, cttä aina muistat, autat mua tuskissain.

Kiitos sullc kukkasista. jotka teilUlin hkoisti.
Kiitos myöskin ohdakkeista jotka müa haavoifti.
Kiilos. cftä tahdot mullc clon anlaa i iisen.
Kaikesta. oi Herra. sulle annan ikikiitoksen!
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Yhteislaulua Karialai$en laulu
SaestaUi George de CoAzinsky (Mafkus Räivio)

Alkusanat KunMnkämrccri Sakari Sipil,äinen (Kari Koho)

Lausünlaa Elli Tompuri (Hanna Jokinen)
- Eino Lrino: Ty]'rintlttö

Laulua Aulikki Rautavaara (Jaam Rairio)
- Heino Kaski: Maa käünis atlani kukois{aä
- Jcan Sibclius: Illalle
Säcstys Crcorge dc Godzinsky (Markus Raiyio)

Miesvoimistelua Tcdiocn uimareiden voimislclrrvhmä
ßa; Hehsepp:i. Kari Pietinen, jari Pcltonicrni.
Jukka Marfincn)

Tcrvehd,vspuhe Terijoen Naisliiton puhcenjohtäja Säarä Karinicmi
(Maire Hänrs)

t aulusikermä Sam Tcrijocn Taiteeqstävien teätleriryhmä
Sihvon Jääkärinmor- (Karjalainen Nä)'tlämö: Jaana Raivio Jukkr
siamestä Marttinen. Inkeri Heüonheimo. Kari Pictincrl

Kari Helaseppä, Jari Peltoniemi, Mairc Härus
Hanna Jokineq Vieno Poutiainen. Irje Rä11ö.
Eija Sipiläinen)
Säcstys Gcorgc de Godzinskv (Marlnrs Rairio)

Pälkelmä Märia Jonrnin Emmi Jurkkaja Tcrijocn Taitccnystä\'icn
Miehcn kvlkiluusla nä]'ttelijöitä

(lda Rättä, Jari Peltoniemi, Vieno Pouliaincn)

Yhtcislaulua Nikkelimarkka- TuliDunaruusut
Säcstlüi Georgc dc dodzinz-kv (Markus Rair io)

l,ausunlaä Erla Sipiläincn
- Rauha Määttänen: Laprsrrudcn rannalla

Vißi 341 Säestzüi Georgc de Godzinsky (Markus Raivio)

Ohjelnan saunnittelu, t(rleutus jd juonto: Inkeri t{erkonheimo



NIKKf,LII\4ARKKA

Kyllä minä maksan scn kkelüu[kar\ jonka rninä olen sulta lairnnrutt.
Olenhan jo vanruankin ollut silli vaillaja kauankin markkaasi kaivarurut.
Ainähan on makscttava eikös juu, uüü üssli maaihnässa velkaantuu.
AinäJüm on maksettav4 eilös juu, lnitä tässä maailnassa velkaantuu.

Mutta sinä itse! Milloin sä maksat suruq joüa olet mulle tuotlanut,
Kaihoni kalvaan, jonka minä saul kun ole'n sinun sanoilisi luottanut?
Ainaha[ on maksettava...... ..,..

Sävclüin).t Georg Malmstön
Siuul Tatu Pekkarinen

,TT'LIPUNARUUSUT

Illoin luokse picnor kapakan
ratsuuri juoksuun hopular.
Kuisku hiljaa arotuuli,
l l - ' : t t  1 ! l ' :e! p.r i ! : ! l i , i t i l i .

tyttö, jota yksirr rakästän.
tlcijäur, ruusut tulipunaiset
suo Yartsn vair on kükkincet!
Kauneimmat toin niisui sulle.
suukon palkaksi suol mulle;
Mu.tlc suukko, sulle ruusut tulipuiraisct!

Tia-virla vuolas. aaltoinql
vyörw kauas mere€n k doten.
Niirr kuh virran nielee meri,
kuolruu luonas kuuma veri;
Rozi, pusuur tyltö tulinen!
Heijaa, ruusut tulipunais€t . . . .. .

Kaufiaru on mulla rnaja pie\
Trihdet puslim yliruiytui:i üen.
Satuläan stul nosfdrl kult4
Ratsun lento on kuin tulta-
taivaanrannarr laa kun sinut vien!
Heijaa, ruusut tulipuraiset.....

Sävel ja sarrat: Usko Kcnrpni


