
73.Teri joki-juhla
lauantaina 28.7.201 2

kel lo 1 9.30 alkaen

Hotel l i

Severnaja Riviera

Teri joki

Teri -Säätiö

ja

Teri joki -Seura ry



Kuohuviinitarjoilu

Terijoki-juhla

Juonto: Tuovi Paju

Säestys: Darja Meerkova



Yhteislaulu
"Karjalaisten laulu"

Tervehdyssanat
Veli-Pekka Sevón

Teri-Säätiön hall ituksen
puheenjohtaja

Lausuntaa
Eeva Kilpi: Laulu rakkaudesta
Aaro Hellaakoski: Poutapäivä

Esko Manninen

Terijokelaisia säveliä
Darja Meerkova

Enne vanhaa Terjoel ,
vuoropuhelu

Marja Felt ja Tuovi Paju

Yhteislaulu
"Teri joki foxtrot"

Tietokilpailu ja
palkintojen jako
Nina Sevón-Vilkman

Yhteislaulu
"Uuvekirko humppa"

Tulevista tapahtumista
Jukka Marttinen

Teri joki-Seura ry:n
puheenjohtaja

Yhteislaulu
"Kiitos sul le Jumalani"



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
meil l ' on entisajoi lta,

jol loin kaikki toimet suuret
laulun tehti in mahdil la,
jol loin meidän kankahil la
taitomiehet askaroi,
nuotioi l la nokisi l la
ongelmoita askaroi.

3. Yl i Suomenniemen vielä
maine kuulu kulkevi,

kuinka Väinön kannel siel lä
koko luonnon lumosi;

kuinka Seppo taitoniekka
Sammon kirjokannen loi,
tahi Kaukomielen miekka
sota-innoin salamoi.



4. Ei oo meil lä rikkautta
eikä maamme vil javaa,
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,
väkival lan 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,
si l loin kurja Karjalamme
Suomen surut soittelee.

: , : Ja kun onnen päivän koitto
Suomellen taas sarastaa,
si l loin riemun suuri soitto
Karjalasta kajahtaa! : , :



Terijoki foxtrot

1 . Kannaksella ranta aurinkoinen on
hieno lämmin santa siel lä loputon.
Siel lä öin ja päivin sävel aaltoin soi
aava päiväss', kuutamossa unelmoi.

Morsio meren vilkkaammaks’ saa veren
vieraansa helposti vangitsee.

Teri joki ei, Teri joki ei,
mielestämme unhoitu konsaan ei.

2. Huvilat nuo uljaat helmas’ hongikon
sulot kastemaljat vaiheel’ hietikon.
Kasinol la viulut, saksofonit soi
Teri joki vastaas ken olla voi.

Siel lä kans’ armaan hyvä ompi varmaan
aaltojen soittoa kuunnellen.
Meri juoruu ei, meri juoruu ei,

vaikka joskus suukonkin varkain vei.



Uuvekirko humppa

1 . Viel Suomenlahe laineet huuhtoo Uuvekirko rantaa
ja lapsuus-, nuoruusmuistoloi se yhä meil le antaa.

Ne loistaat kultahelmilöin viel nytki i elon tiel
ja siks nää meijä aatokset ni i usjast ovat siel .

Ko Uuvekirko tytöt ol ku metsämansikkoi,
hei l si lmät ol ni i siniset ja posket punakkoi.
Meil muistoi ol la pittääkii nääs iha joka sääl:
ni i l Uuvekirko ukkoloi l ol paita pöksyi pääl.

2. Mäkkiimääe kunnahilt ni i kauas katse kantaa
ain sinne mis ne laineet huuhtoo lentohiekkarantaa.

O rakkauve hauvalki i ni i hi l jasta ku enne
ja sinne vaa se aatos rientää vuosiloiki i menne.

Ko Uuvekirko tytöt ol ku metsämansikkoi,
hei l si lmät ol ni i i loset ja nauru i lakoi,

mut nyt ei maksa itkuks pistää vaik myö ollaa tääl
ja Uuvekirko ukkoloi l ol paita pöksyi pääl.

3. Nyt nosta poika pöksylöitäis Uuvekirko mall i i
ni pannaa oikee tahti tähä karjalaisee ral l i i .

Ko muistot meitä ain vaa vievät lapsuuskunnahil le,
jos itkettää tai naurattaa, ei mittää maha sil le.

Ko Uuvekirko tytöt ol ku metsämansikkoi,
hei l naurukii ni i i losest miu korvissaiki i soi.
Kaik Uuvekirko muistelot mei keral ovat tääl
ko Uuvekirko ukkoloi l ol paita pöksyi pääl.



Kiitos sulle Jumalani

1 . Kiitos sul le Jumalani armostasi kaikesta,
jota el inaikanani olen saanut tuntea.

Kiitos sul le kirkkahista keväisistä päivistä.
Kiitos myöskin raskahista syksyn synkän hetkistä.

3. Kiitos sul le jokaisesta elämäni hetkestä.
Kiitos sul le paistehesta, ni in kuin pimeydestä.
Kiitos sul le taisteluista, rististäkin Jumalain.
Kiitos, että aina muistat, autat mua tuskissain.

4. Kiitos sul le kukkasista, jotka tei l läin kukoisti .
Ki itos myöskin ohdakkeista, jotka mua haavoitti .

Ki itos, että tahdot mulle elon antaa iäisen.
Kaikesta, oi Herra, sul le annan ikiki itoksen!




