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Muolaalaisten Seura ry 

Jokioisten Karjalaisseura ry 



 

klo 10.00 Ehtoollisjumalanpalvelus Jokioisten kirkossa 

Alttaripalvelus  kirkkoherra Jyrki Koivisto 
Saarna  Sakari Karppi  
Musiikki  Tarja ja Ilona Sorri 

 
Seppeleenlasku sankarihaudalle ja Karjalaan jääneiden 
vainajain muistomerkille 

 
klo 11.30  Ruokailu Paanan koululla (Asemakuja 1, 

Jokioinen) 

klo 13.00  Vuosikokous 

klo 13.30  Päiväjuhla Paanan koululla 

Yhteislaulua Karjalaisten laulu, säestys Elisa Solasaari, piano ja 
Ilona Sorri, viulu 

Musiikkia  Trio Klemelä, Eeli ja Iida Klemelä, viulu ja Aada 
Klemelä, harmonikka 

Tervehdyssanat Jokioisten Karjalaisseura, puheenjohtaja Päivi 
Klemelä ja Muolaalaisten Seura, puheenjohtaja Eija 
Järvinen 

Lausuntaa Leena Aaltonen 

Musiikkia Klaus Pennanen, tenori ja Kimmo Ruotsala, piano 

Juhlapuhe  professori Arja Virta  

Kirjan  Näin Muolaa jäi elämään - kirjan julkistaminen, 
julkistaminen Anne Kuorsalo 
 

Yhteislaulua  Karjalan kunnailla 

VÄLIAIKA 

Yhteislaulua Hämäläisten laulu 

Musiikkia  Klaus Pennanen, tenori ja Kimmo Ruotsala, piano 

Kunnan tervehdys Jokioisten kunnan edustaja 

Musiikkia Elisa Solasaari, piano ja Ilona Sorri, viulu 

Seurakunnan  kirkkoherra Jyrki Koivisto 
tervehdys   
 
Päätössanat Forssan Seudun Karjalaseuran edustaja 

Maamme laulu               

Tilaisuuden juontaa Kari Raiskio 

  

  



Karjalaisten laulu  
 
Suloisessa Suomessamme  
oisko maata armaampaa  
kuin on kaunis Karjalamme  
laulun laaja kotimaa!  
:,:Lauluna sen kosket kuohuu,  
järven aallot loiskuaa  
säveleinä 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 :,: 

 

Karjalan kunnailla  
 
Jo Karjalan kunnailla lehtii puu, 
jo Karjalan koivikot tuuhettuu 
Käki kukkuu siellä ja kevät on, 
vie sinne mun kaihoni pohjaton. 
 
Mä tunnen vaaras' ja vuoristovyös' 
a kaskies' sauhut ja uinuvat yös' 
ja synkkäin metsies' aarniopuut 
ja siintävät salmes' ja vuonojen suut. 
 
Siell' usein matkani määrätöin 
läpi metsien kulki ja näreikköin, 
Minä seisoin vaaroilla paljain päin, 
missä Karjalan kauniin eessäin näin 



 
 
Hämäläisten laulu 
 
1. On mulle Suomi suloisin, 
Vaan Häme siitäi kallihin;; 
:,: Sen tuskin tiedän vertaista, 
Niin kaunista, niin herttaista, 
Kuin kulta Hämeen maa! :,: 
 
2. Lempeitä laaksoin lehtoja, 
Ja lintuin laulupuistoja 
:,: Ja marjaisia kankaitaan 
En unhoittaa voi milloinkaan. 
Oi Hämeen kallis maa! :,: 
 
3. On Hämeen pellot viljavat, 
Ja kasket kullan loistavat 
:,: Ja tuhannet sen tuomistot,  
Sen niityt, norot, varjostot, 
Ei maata vertaistaan ! :,:, 
 
 
Maamme  
 
Oi maamme, Suomi, synnyinmaa, 
soi, sana kultainen! 
Ei laaksoa, ei kukkulaa, 
ei vettä, rantaa rakkaampaa, 
kuin kotimaa tää pohjoinen, 
maa kallis isien. 
 
Sun kukoistukses kuorestaan 
kerrankin puhkeaa;; 
Viel' lempemme saa nousemaan 
sun toivos, riemus loistossaan, 
ja kerran laulus, synnyinmaa, 
korkeemman kaiun saa. 
 
  


