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KARJALAISTEN LAULU

Suloisessa Suomessamme oisko maata armaampaa
kuin on kaunis Karjalamme, laulun laaja kotimaa.
Lauluna sen kosket kuohuu, jlirven aallot loiskuaa.

Säveleitä salot huokuu, ikihongat humajaa.

Ei oo meillä rikkautta eikä maamme viljavaa,
vaan on laulun runsautta, kylvämättä kasvavaa.
Sit' ei pane id:in halla, eikä Pohjan pakkaset,

se ei somr sortamalla, sitä ei lyö rakehet.

Konsa vaino Suomeamme kovin kourin koittelee,
silloin kurja Karjalamme Suomen surut soittelee.

Ja kun onnen piüvlin koitto Suomellen taas sarastaa,
silloin riemun suuri soitto Karjalasta kajahtaa.

KIITOS SULLE. JUMÄLANI
virsi 34 | :

Kiitos sulle, Jumalani, armostasi kaikesta,
jota elinaikanani olen saanut tuntea.

Kiitos sulle kirkkahista, keviüsistä plüvistä.
Kiitos myöskin raskahista syksyn synklin hetkistä.

Kiitos sulle jokaisesta elämäni hetkestä.
Kiitos piüvän paistehesta niin kuin pimeydestä.
Kiitos sulle taisteluista, rististlikin, Jumalain.
Kiitos. että aina muistat, autat mua tuskissain.

Kiitos sulle kukkasista, jotka teilliün kukoisti.
Kiitos myöskin ohdakkeista, jotka mua haavoitti.

Kiitos, että tahdot mulle elon antaa ilüsen.
Kaikesta. oi Herra. sulle annan ikikiitoksen.



Tervehdyssanat Teri-Säätiön hallintoneuvoston
puheenjohtaja Kari Koho

Kukkien lZihetys hautausmaille

Muisto 65 vuoden takaa

Kotiseutua aatellen Terijoen rannat (säv. ja san. Mirja Sipiliünen)
es. Sanna-Katri Riükkönen ja Kanerva Seppälä

Meeri Mansikan runoja
Maire Härus, lausunta

Uusille asuinsijoille Eräs evakkotie: Juhani Sipiliünen

Laulua Kuutamotrio esiintyy
Joe Lyons, Sam C. Hart Kodin kynttilät, sov. Toivo Kärki

Muistelus Seurojentalolta Pekka Aberg kertoo

Laulua Emmaus (säv. Toivo Viro, san. Aari Surakka)
Juhani Mutru, laulu, Matti Peltonen, piano

Perustetaan omia seuroja Tuusulan Karjalaiset, Terijoki-Seura...

Yhteislaulua Karjalaisten laulu

Laulua Kuutamotrio esiintyy
George de Godzinsky: Sulle salaisuuden kertoa mä voisin

Eteenpäin elon tiellä Hilkka Keltikangas muistelee

Yhteislaulua JärvenpääJaulu

Järvenpälin kaupungin tervehdys

Loppusanat Tuovi Paju

Yhteislaulua Kiitos sulle Jumalani

Ohielmanmuutokset mahdollisia



Kuutamotrio:

Juhlan juonto

Juhlatyöryhmä

JARvENPÄA-LAULU
Sävel: Sellanen ol Viipuri

Ennan aikaan näillä mailla oltiin vielä paljon vailla
eikä kukaan kummempaa kaivannut kai.

Järvenpä vain kyläpaha, kiven alla leipä, raha,
kapaloissaan kehitys köllöttää sai.

Sitten tuli karjalaiset, alkoi olot toisenlaiset,
täällä vanhat vaihtuivatkin uuteen systeemiin:

Jos vain kylä ollut joskus, kaupan, tehtaiden nyt keskus.
Kouluja on täzillä monta, kulttuuria verratonta.

Kohnisoimtu ompi rannalla, Pikku-Kalle torin varrella.
Sellanen on Järvenpää, sellanen on Järvenpää,

monta täeillä vstävää!

T:üiltä Sibelius-Janne musiikin vei maailmalle,
säveliä Ainolan tunnelmiin loi.

Nyt on säveltäjät toiset, esittäjät aikamoiset,
oopperaakin täZilläpiün nauttia voi.

Taidetta on kaikenlaista: kuvaa, sanaa sointuvaista,
kyllä kelpaa hanastaa ihan mitä vain.

Urheilu on suosiossa, täyttä usein katsomossa.
Kun Järvenpäästä tulee juttu, kohta vieraskin on tuttu.
Vanhankylän niemi upea, j?irvi kuvankaunis maisema.

Sellanen on Järvenpää, sellanen on Jeirvenpää,
kaikki tä:illä viehättää !

(Olavi Järveläinen, muk.)

Maria Keskinen, Mia Paimela,
Anna-Maarit Saari
Markku Helko, piano

Tuovi Paju

Marja Felt, Tuovi Paju ja Eija Sipiläinen


