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On mulle Suomi suloisin…

…niin herttaista kuin kulta Hämeenmaa!

Suloisessa Suomessamme…

…säveleitä salot huokuu, ikihongat humajaa. 

Männikkömetsät ja rantojen raidat…

…ah, kotiseutua muistoineen.

Kymenlaakso, sun laulusi soikoon…

…yli kaunihin Suomenmaan.

Kuulkaa korpeimme kuiskintaa!…

…rastas ja metso täälläkin soi.

Isänmaallinen lauluvisa I
Lauluvisa I:ssä on 23 laulun 1. säkeistön alkua ja 
loppua. Laulut ovat koululaulukirjoista tuttuja 
maakuntalauluja ja muita isänmaallisia lauluja.

Tulosta sopiva määrä säkeitä ja leikkaa suikaleiksi. 
Viimeisenä on vastaussivu, josta voi tarkastaa 
laulun nimen ja oikean vastauksen. 

Esimerkki: Jaa ryhmä kahteen joukkueeseen, ja 
anna molemmille saman verran samoja suikaleita. 
Pyydä joukkueita yhdistämään säkeistön alku ja 
loppu. Anna tilaa laulamiselle ja keskustelulle.

Hyviä internetsivuja
 y Ylen Elävä Arkisto (hakusana: maakuntalaulut)
 y www.vahvike.fi > musiikki > laulunsanat
 y www.maakuntalaulut.fi (valmistuu v. 2017) 

Aineiston voi tulostaa Vanhustyön keskusliiton Vahvike-aineistopankista, internetsivustolta www.vahvike.fi.
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Mä oksalla ylimmällä…

…Roineen armaiset aallot sen rantoa hyväelee.

Miss’ laaja aukee Pohjanmaa…

…ei puute, kurjuus korpimaan.

Maa ponteva Pohjolan äärillä on…

…se on kymmenen, kymmenen virran maa.

Kauas, missä katse kantaa yli peltojen…

…tyynnä kyntää aurallansa maata isien.

Mun muistuu mieleheni nyt suloinen…

…tää armas, kallis maa!

Missä maat on mainioimmat, vetreämmät veet…

…into hehkuvin, lempi lämpöisin.
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Helky, laulu Auran rantain…

…Helky laulu, kaiu maine, virttä vapauden soi!

Näät kuinka rannat viljavat on…

…Kas siitä soinnun saa tää Keski-Pohjanmaa.

Oi tunnetko kaukaisen tunturimaan…

…tää on Lapinmaa.

Oi maamme, Suomi, synnyinmaa…

…maa kallis isien.

Oi, Suomi, katso, sinun päiväs koittaa…

…sun päiväs koittaa, oi synnyinmaa.

Siniristilippumme…

…on halumme korkehin.
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Pojat kansan urhokkaan…

…saa sankareita vielä nähdä Suomenmaa!

Olet maamme armahin Suomenmaa…

…kodin tahtoisin nostattaa.

Kotimaani ompi Suomi…

…ahon laitaa reunustaa.

Kauan on kärsitty vilua ja nälkää…

…ei löydy maata sen armaampaa.

Mun isän’ oli sotamies ja nuori kauniskin…

…ne muistan ainiaan.

On maista kaikista sittenkin…

…sen tuttu liesi on lämpöisin.
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Laulun nimi 1. säkeistön alku…  (aakkosjärjestys)             …1. säkeistön loppu.

*Varsinaissuomalaisten laulu
Helky, laulu Auran rantain… 
                                          …Helky laulu, kaiu maine, virttä vapauden soi!

Oi, kallis kotimaa
Kauan on kärsitty vilua ja nälkää…         
                                                                  …ei löydy maata sen armaampaa.

*Satakunnan laulu
Kauas, missä katse kantaa yli peltojen…                                  
                                                       …tyynnä kyntää aurallansa maata isien.

Kotimaani ompi Suomi Kotimaani ompi Suomi…                                   …ahon laitaa reunustaa.

*Nälkämaan laulu Kuulkaa korpeimme kuiskintaa!…        …rastas ja metso täälläkin soi.

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

*Kymmenen virran maa
Maa ponteva Pohjolan äärillä on…         
                                               …se on kymmenen, kymmenen virran maa.

*Vaasan marssi Miss’ laaja aukee Pohjanmaa…            …ei puute, kurjuus korpimaan.

*Uusmaalaisten laulu
Missä maat on mainioimmat, vetreämmät veet…        
                                                                  …into hehkuvin, lempi lämpöisin.

Sotilaspoika Mun isän’ oli sotamies ja nuori kauniskin…      …ne muistan ainiaan.

*Savolaisen laulu Mun muistuu mieleheni nyt suloinen…          …tää armas, kallis maa!

*Keski-Suomen kotiseutulaulu
Männikkömetsät ja rantojen raidat…  
                                                                          …ah, kotiseutua muistoineen.

*Kesäpäivä Kangasalla
Mä oksalla ylimmällä…                           
                                         …Roineen armaiset aallot sen rantoa hyväelee.

*Keski-Pohjanmaa
Näät kuinka rannat viljavat on… 
                                             …Kas siitä soinnun saa tää Keski-Pohjanmaa.

Maamme Oi maamme, Suomi, synnyinmaa…                             …maa kallis isien.

Finlandia-hymni
Oi, Suomi, katso, sinun päiväs koittaa… 
                                                              …sun päiväs koittaa, oi synnyinmaa.

*Lapinmaa Oi tunnetko kaukaisen tunturimaan…                    …tää on Lapinmaa. 

Kansalaislaulu
Olet maamme armahin Suomenmaa…         
                                                                              …kodin tahtoisin nostattaa.

Synnyinmaan laulu On maista kaikista sittenkin…                …sen tuttu liesi on lämpöisin.

*Hämäläisten laulu
On mulle Suomi suloisin…          
                                                     …niin herttaista kuin kulta Hämeenmaa!

Porilaisten marssi
Pojat kansan urhokkaan…         
                                                  …saa sankareita vielä nähdä Suomenmaa!

Lippulaulu Siniristilippumme…                                            …on halumme korkehin. 

*Karjalaisten laulu
Suloisessa Suomessamme…  
                                            …säveleitä salot huokuu, ikihongat humajaa. 


