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Maamme
Oi maamme Suomi synnyinmaa,
soi, sana kultainen!
:,: Ei laaksoa, ei kukkulaa,
ei vettä rantaa rakkampaa
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. :,:
Savolaisen laulu
Mun muistuu mieleheni nyt
suloinen Savonmaa,
:,: sen kansa kaikki kärsinyt
ja onnehensa tyytynyt
tää armas, kallis maa, :,:
tää armas, kallis maa.
Jos kielin voisi kertoa
näkönsä vanhat puut
:,:ja meidän vaarat virkkoa
ja meidän laaksot lausua,
sanella salmensuut, :,:
sanella salmensuut.

Niin niistäpä useampi
hyv' ois todistamaan:
:,:Täss' Savon joukko tappeli,
ja joka kynsi kylmeni
edestä Suomenmaan, :,:
edestä Suomenmaan!
Hämäläisen laulu
On mulle Suomi suloisin,
vaan Häme siitä kallihin,
:,: sen tuskin tiedän vertaista,
niin kaunista, niin herttaista
kuin kulta Hämeenmaa!:,:

Revontulta sen talvinen taivas luo,
kun pakkanen parhaana räiskyy,
ja tunturilaaksojen vuolas vuo
se kallioseinihin läiskyy.
Niin mieltäni nostaa ja juhlistaa
tämä kymmenen, kymmenen virran maa.
Olet voiman ja vilppauden kotimaa,
tätä kannat kaksoisleimaa,
se mieleni toivoja toinnuttaa,
se antavi intoa reimaa.
Oi loistaos loitos aikojen taa
tulevaisten toivojen kallis maa!
Karjalaisten laulu

Lempeitä laaksoin lehtoja
ja lintuin laulupuistoja
:,: ja marjaisia kankaitaan
en unhoittaa voi milloinkaan –
oi Hämeen kallis maa!:,:
On Hämeen pellot viljavat
ja kasket kullan loistavat
:,: ja tuhannet sen tuomistot
sen niityt, norot, varjostot!
Ei maata vertaistaan! :,:
Jos miestä missä tarvitaan
maan eestä vaikka kaatumaan,
:,: niin uljaita on urhoja,
on järkeä, on kuntoa,
jos toimeen tartutaan. :,:
Kymmenen virran maa
Maa ponteva Pohjolan äärillä on,
se on entistaistojen tanner;
niin rohkea reima ja horjumaton:
se on muistojen mainio manner.
Tämä maa minun mieltäni innostaa:
Se on kymmenen, kymmenen virran
maa.

Suloisessa Suomessamme
oisko maata armaampaa,
kuin on kaunis Karjalamme,
laulun laaja kotimaa!
:,: Lauluna sen kosket kuohuu,
järven aallot loiskuaa,
säveleitä 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 koettelee,
silloin kurja Karjalamme
Suomen surut soittelee,
:,: ja kun onnen päivän koitto
Suomelle taas sarastaa,
silloin riemun suuri soitto
Karjalasta kajahtaa!:,:

Synnyinmaan laulu
Esilaulajana Kalevi Ilkka
On maista kaikista sittenkin
tää synnyinmaa kaikkein rakkahin.
Vie minne tiesi, sen lämmin liesi
on lämpöisin.
Voi kuin on kaunihit järvet sen
ja kosket kuohuissa pauhaten,
sen pilven väikky ja lähteen läikky
ja taivas sen!
Ja vaarat korkeat, kuusikot,
ja koivumetsät ja kalliot,
sen pohjanpalot, sen tähtein valot
ja kuutamot!
Ma lemmin kieltä ja kansaa sen,
ja heikot voimani uhraten
teen työtä siellä ma intomiellä
ja riemuiten.
Pyhäjoen kotiseutulaulu
Pyhäjokiseuran lauluyhtye
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Missä maat on mainiommat,
vetreämmät veet,
sadat saartaa niemet, lahdet
rakkaampata rantaa!
Missä virrat viehkeämmät,
saaret, seljänteet,
maa ja meri aulihimmin
aarteitansa antaa!
Uusmaa Suomen kruunussa
on helmi kirkkahin,
täällä kukkaan puhkeaapi
tiede, taidekin,
tääll' on Suomen pää ja sydän,
into hehkuvin,
lempi lämpöisin.

Helky laulu Auran rantain
silmä kirkas salamoi!
Kaiu, maine, kauas kantain,
minkä kunto kansan voi!
Täällä Suomen synnyinmuistot,
täällä työn ja tiedon puistot
virttä vapauden soi.
:,: Helky laulu, kaiu, maine,
virttä vapauden soi! :,:

Miss' laaja aukee Pohjanmaa,
veet merten, virtain vaahtoaa,
me siellä maassa hallojen
niin kasvoimme kuin kuuset sen:
ei niitä sää voi säikyttää,
ei kuihtumaan saa talvetkaan,
:,: ei kuihtumaan saa talvetkaan, ei puute
kurjuus korpimaan. :,:

Nälkämaan laulu
Kuulkaa korpeimme kuiskintaa!
Jylhien järvien loiskintaa!
Meidänpä mainetta mainivat nuot:
koskien ärjyt ja surkeat suot;
:,: meidänpä vapautta vaarat on nää!
Meidän on laulua lahtien pää!
Meille myös kevätkin keijunsa toi:
rastas ja metso täälläkin soi.:,:
Taival lie hankala – Olkoon vaan!
Luonto lie kitsas – Siis kilpaillaan!
Kolkassa synkeän syntymämaan
pirttimme piilköhön paikoillaan.
:,: Vainojen virmat? Oi vaietkaat!
Rapparit, ryöstäjät? – kaijotkaat!
Miekkaa ei tarvis – tarmoa vaan
puolesta hengen ja heimon ja maan! :,:
Nouskohon rintaamme maausko uus!
Taantukoon taika ja vanhoillisuus!
Maamies, muista, miss' onnesi on:
riihesi rikkaus riippumaton!
:,: Kainuhun kansa, ah, arpasi lyö!
Missä on ryhtisi, kunnia, työ?
– Meidän on uudesta luotava maa!
Raukat vain menköhöt merten taa!:,:

Satakunnan laulu
Kauas missä katse kantaa
yli peltojen,
missä kaartaa taivon rantaa
salo sininen,
Siellä Satakunnan kansa
tyynnä kyntää aurallansa
maata isien
Täällä muinoin töin ja toimin
raatoi rauhan mies,
luonnon voitti loitsuvoimin,
synnyt syvät ties.
Kasvun kotipelto kantoi,
raatajalle onnen antoi
lämmin kotilies.
Koska Suomen viljelystä
uhkaa sorron yö,
häätämään käy hävitystä
täällä kansan työ.
Nousee Satakunnan kansa,
entisellä voimallansa
karhun kämmen lyö.

Keski-Suomen kotiseutulaulu
Männikkömetsät ja rantojen raidat,
laaksojen liepeillä koivikkohaat,
ah, polut korpia kiertävät kaidat,
kukkivat kummut ja mansikkamaat!
:,: Keitele vehmas ja Päijänne jylhä,
kirkkaus Keuruun ja Kuuhankaveen,
vuorien huippujen kauneus ylhä,
ah, kotiseutua muistoineen. :,:
Syntymäpaikka kun on sydän Suomen,
siis sitä suottako kiittelisin?
Täällähän aukeni ens' elon huomen,
tänne ma toivon hautanikin.
:,: Täällä on naapuri heimoni verta,
täällä on ystävä voittamaton,
tänne, ah, tänne on kaipaus kerta,
täällä on kaikki mi kallista on! :,:
Kymenlaakson laulu
Kymenlaakso, sun laulusi soikoon
yli kaunihin Suomenmaan,
se lapsesi haltioikoon
sinun eestäsi toimintaan.
:,: Kymenlaakso, sa seuduista kallein
oot,
sua vallat valkeat varjelkoot.
Kymenlaakso, sun laulusi soikoon
yli kaunihin Suomenmaan. :,:

Kuin aallot järvein tuhanten
käy rannoillamme yhtehen,
niin liittohon myös meidät saa
sun nimes kallis synnyinmaa.
Jos vainomies
sun sulkis ties,
niin kuolemaan me taistellaan
:,: niin kuolemaan me taistellaan
kuin Vaasan urhot ainiaan. :,:
Et turvatta sa, Suomi jää,
on vankka pohjas ranta tää,
ja muuris meidän olla suo,
jot' eivät myrskyt maahan luo.
Pois unteluus ja hervakkuus!
Niin onnehen maan pohjoisen
:,: Niin onnehen maan pohjoisen
vie kunto, työ sen poikien. :,:

