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Visassa mm. vanhoista koululaulukirjoista tuttuja maakuntalauluja.

Käyttöehdotus: Jaa pareille 5–10 laulun suikaleet, ja pyydä yhdistämään sanat 
toisiinsa. Jos jaat kaikille pareille samanlaiset suikaleet, parit voivat antaa vihjeitä 
toisille pareille vaikka hyräilemällä. Anna tilaa laulamiselle ja keskustelulle.

SUOMI-lauluvisa 1
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On mulle Suomi suloisin…

…vaan Häme siitä kallihin!

Suloisessa Suomessamme…

…oisko maata armaampaa.

Männikkömetsät ja rantojen raidat…

…laaksojen liepeillä koivikkohaat.

Kymenlaakso, sun laulusi soikoon…

…yli kaunihin Suomenmaan.

Kuulkaa korpeimme kuiskintaa!…

…jylhien järvien loiskintaa!
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Mä oksalla ylimmällä…

…oon Harjulan seljänteen.

Miss’ laaja aukee Pohjanmaa…

…veet merten, virtain vaahtoaa.

Maa ponteva Pohjolan äärillä on…

…se on entistaistojen tanner.

Kauas, missä katse kantaa yli peltojen…

…missä kaartaa taivon rantaa salo sininen.

Mun muistuu mieleheni nyt…

…suloinen Savonmaa!

Missä maat on mainioimmat,  
vetreämmät veet…

… sadat saartaa niemet,  
lahdet rakkaampata rantaa!
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Helky, laulu Auran rantain…

…silmä kirkas salamoi.

Näät kuinka rannat viljavat…

…on virtain kahta puolta.

Oi tunnetko kaukaisen tunturimaan…

…niin jylhän, kauniin ja loistokkaan?

Oi maamme, Suomi, synnyinmaa…

…soi, sana kultainen!

Oi, Suomi, katso, sinun päiväs koittaa…

…yön uhka karkoitettu on jo pois.

Siniristilippumme…

…sulle käsin vannomme, sydämin.
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Pojat kansan urhokkaan…

…mi Puolan, Lützin, Leipzigin  
ja Narvan mailla vertaan vuoti.

Olet maamme armahin Suomenmaa…

…ihanuuksien ihmemaa!

Kotimaani ompi Suomi…

…Suomi armas synnyinmaa.

Kauan on kärsitty vilua ja nälkää…

…Balkanin vuorilla taistellessa.

Mun isän’ oli sotamies ja nuori kauniskin…

…jo viisitoistavuotisna hän astui rivihin.

On maista kaikista sittenkin…

…tää synnyinmaa kaikkein rakkahin.
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Laulun nimi 1. säkeistön alku…  (aakkosjärjestys)             …1. säkeistön loppu.

*Varsinaissuomalaisten laulu Helky, laulu Auran rantain…                                 …silmä kirkas salamoi.

Oi, kallis kotimaa
Kauan on kärsitty vilua ja nälkää…         
                                                                        …Balkanin vuorilla taistellessa.

*Satakunnan laulu
Kauas, missä katse kantaa yli peltojen…                                  
                                                 …missä kaartaa taivon rantaa salo sininen.

Kotimaani ompi Suomi Kotimaani ompi Suomi…                           …Suomi armas synnyinmaa.

*Nälkämaan laulu Kuulkaa korpeimme kuiskintaa…              …jylhien järvien loiskintaa!

*Kymenlaakson laulu Kymenlaakso, sun laulusi soikoon…      …yli kaunihin Suomenmaan.

*Kymmenen virran maa Maa ponteva Pohjolan äärillä on…        …se on entistaistojen tanner.

*Vaasan marssi Miss’ laaja aukee Pohjanmaa…          …veet merten, virtain vaahtoaa.

*Uusmaalaisten laulu
Missä maat on mainioimmat, vetreämmät veet…        
                               …sadat saartaa niemet, lahdet rakkaampata rantaa!

Sotilaspoika
Mun isän’ oli sotamies ja nuori kauniskin…       
                                                       …jo viisitoistavuotisna hän astui rivihin.

*Savolaisen laulu Mun muistuu mieleheni nyt…                              …suloinen Savonmaa!

*Keski-Suomen kotiseutulaulu 
Männikkömetsät ja rantojen raidat…  
                                                                  …laaksojen liepeillä koivikkohaat.

*Kesäpäivä Kangasalla Mä oksalla ylimmällä…                                   …oon Harjulan seljänteen.

*Keski-Pohjanmaa Näät kuinka rannat viljavat…                         … on virtain kahta puolta.

Maamme Oi maamme, Suomi, synnyinmaa…                      …soi, sana kultainen!

Finlandia-hymni
Oi, Suomi, katso, sinun päiväs koittaa… 
                                                                  …yön uhka karkoitettu on jo pois.

*Lapinmaa
Oi tunnetko kaukaisen tunturimaan…   
                                                            … niin jylhän, kauniin ja loistokkaan? 

Kansalaislaulu Olet maamme armahin Suomenmaa…       …ihanuuksien ihmemaa!

Synnyinmaan laulu On maista kaikista sittenkin…   …tää synnyinmaa kaikkein rakkahin.

*Hämäläisten laulu On mulle Suomi suloisin…                             …vaan Häme siitä kallihin! 

Porilaisten marssi
Pojat kansan urhokkaan…         
              …mi Puolan, Lützin, Leipzigin ja Narvan mailla vertaan vuoti.

Lippulaulu Siniristilippumme…                         …sulle käsin vannomme, sydämin. 

*Karjalaisten laulu Suloisessa Suomessamme…                      … oisko maata armaampaa.


