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Minun kultani kaunis on…

…vaikk’ on kaitaluinen.

Tiedän paikan armahan…

…elo tyyni, suojakas.

Kaunis, kirkas aurinko paistaa…

…Huolet sulta haihtuu ain’.

Nytpä tahdon olla ma…

…sievän, hauskan, puhtoisen.

Lapsoset ketterät kotihaasta…

…illalla kylpy maittaa.

Kansanlauluvisa
Visassa on suomalaisten kansanlaulujen  
1. säkeistön alkuja ja loppuja.  
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Esimerkki: Jaa ryhmä kahteen joukkueeseen, ja 
anna molemmille saman verran samoja suikaleita. 
Pyydä joukkueita yhdistämään säkeistön alku ja 
loppu. Anna tilaa laulamiselle ja keskustelulle.

Tulosta sopiva määrä säkeitä ja leikkaa suikaleiksi. 
Viimeisenä on vastaussivu, josta voi tarkastaa 
laulun nimen ja oikean vastauksen.  K
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On neidolla punapaula…

…solmii hän sen.

Oi muistatkos, Emma…

…kun lupasit olla minun omani.

Niin minä, neitonen…

…ottaisin omakseni.

On suuri sun rantas autius…

…kaislikossa öin.

Tuoll’ on mun kultani…

…kun et tule jo.

Keitä te ootte te nuoret poijat…

…kun en mä tunne teitä?
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Heilu, keinuni, korkealle…

…kuulas on taivahan silta!

Kevät toi, kevät toi…

…...ja rannoille hampparin.

Keinustuolin minäkin ostan…

…Vaasan nikkarilta.

Suomessa olen minä syntynyt…

…siellä majassa matalassa.

Arvon mekin ansaitsemme…

…lal-lal-lal-lal-lal-laa.

Kalliolle, kukkulalle…

…jakamaan se mun kanssani.
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Sä kasvoit, neito kaunoinen…

…vihreellä nurmella.

Jo Karjalan kunnailla…

…kaiho pohjaton.

Jos sais kerran reissullansa…

…reissulta kotia palata.

Täällä Pohjantähden alla…

…toisen kodon saamme.

Taivas on sininen ja valkoinen…

…ajatuksia täynnä.

Murheisna miesnä jos polkusi kuljet…

…rullaati rullaati, rullallallei!
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Laulun nimi 1. säkeistön alku…  (aakkosjärjestys)             …1. säkeistön loppu.

Laulu Suomessa Arvon mekin ansaitsemme… …lal-lal-lal-lal-lal-laa.

Heilu keinuni korkealle Heilu, keinuni, korkealle… …kuulas on taivahan silta!

Karjalan kunnailla Jo Karjalan kunnailla… …kaiho pohjaton.

Jos sais kerran reissullansa Jos sais kerran reissullansa… …reissulta kotia palata.

Kalliolle, kukkulalle Kalliolle, kukkulalle… …jakamaan se mun kanssani.

Kaunis, kirkas aurinko paistaa Kaunis, kirkas aurinko paistaa… …Huolet sulta haihtuu ain’.

Keinustuolin minäkin ostan Keinustuolin minäkin ostan… …Vaasan nikkarilta.

Suutarinemännän kehtolaulu Keitä te ootte te nuoret poijat… …kun en mä tunne teitä?

Muurari Kevät toi, kevät toi… …ja rannoille hampparin.

Saunavihdat Lapsoset ketterät kotihaasta… …illalla kylpy maittaa.

Kullan ylistys Minun kultani kaunis on… …vaikk’ on kaitaluinen.

Murheisna miesnä Murheisna miesnä jos polkusi kuljet… …rullaati rullaati, rullallallei!

Niin minä, neitonen Niin minä, neitonen… …ottaisin omakseni.

Mökin laittaja Nytpä tahdon olla ma… …sievän, hauskan, puhtoisen.

Emma Oi muistatkos, Emma… …kun lupasit olla minun omani.

On neidolla punapaula On neidolla punapaula… …solmii hän sen.

On suuri sun rantas autius On suuri sun rantas autius… …kaislikossa öin.

Matalan torpan balladi Suomessa olen minä syntynyt… …siellä majassa matalassa.

Lapsuuden toverille Sä kasvoit, neito kaunoinen… …vihreellä nurmella.

Taivas on sininen ja valkoinen Taivas on sininen ja valkoinen… …ajatuksia täynnä.

Kotini Tiedän paikan armahan… …elo tyyni, suojakas.

Tuoll’ on mun kultani Tuoll’ on mun kultani… …kun et tule jo.

Täällä Pohjantähden alla Täällä Pohjantähden alla… …toisen kodon saamme.


