
1. Kalliolle Kukkulalle 
 
Kalliolle, kukkulalle 
Rakennan minä majani 
Tule, tule tyttö nuori 
Jakamaan se mun kanssani 
 
Jollen minä sinua saa 
Niin lähden täältä kauas pois 
 
Muille maille vierahille 
Etten sua nähdä vois 
Kalliolle, kukkulalle 
Rakennan minä majani 
Tule, tule tyttö nuori 
Jakamaan se mun kanssani 
 
Jollen minä sinua saa 
Niin lähden täältä kauas pois 
 
Muille maille vierahille 
Etten sua nähdä vois 
Kalliolle, kukkulalle 
Rakennan minä majani 
Tule, tule tyttö nuori 
Jakamaan se mun kanssani 
Jollen minä sinua saa 
Niin lähden täältä kauas pois 
Muille maille vierahille 
Etten sua nähdä vois 
 
2. Taivas on sininen ja valkoinen 
 
1. Taivas on sininen ja valkoinen ja tähtösiä täynnä. 
Taivas on sininen ja valkoinen ja tähtösiä täynnä 

Niin on nuori sydämeni ajatuksia täynnä. Niin on 
nuori sydämeni ajatuksia täynnä. 

2. Enkä mä muille ilmoita mun sydänsurujani. Enkä 
mä muille ilmoita mun sydänsurujani. 

Synkkä metsä, kirkas taivas, ne tuntee mun 
huoliani. Synkkä metsä, kirkas taivas, ne tuntee 
mun huoliani. 

 
3. 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' 
Ja 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 
 

4. Soittajapaimen - Tein minä pillin pajupuusta 
 
Tein minä pillin pajupuusta 
Toki vain pajupuusta, hei 
Soreasti, koreasti pillini soipi 
Toki vain pajupuusta, hei 
Soreasti, koreasti pillini soipi 
Toki vain pajupuusta 
 
Metsässä soitan illansuussa 
Toki vain illansuussa, hei 
Soreasti, koreasti pillini soipi 
Toki vain illansuussa, hei 
Soreasti, koreasti pillini soipi 
Toki vain illansuussa 
 
Karjankin kellot kilvan soittaa 
Toki vain kilvan soittaa, hei 
Soreasti, koreasti karjankin kellot 
Toki vain kilvan soittaa, hei 
Soreasti, koreasti karjankin kellot 
Toki vain kilvan soittaa 
 
Lainehet lammen loiskien laulaa 
Toki vain loiskien laulaa, hei 
Soreasti, koreasti lainehet lammen 
Toki vain loiskien laulaa, hei 
Soreasti, koreasti lainehet lammen 
Toki vain loiskien laulaa 
 

5. Kultainen nuoruus 
 
Lapsena tuntenut murheita en, riemuja vain, 
kohdata sain. 
Siksi kai aika tuo onnellinen säilyykin 
muistelmissain. 
 
Ei kultainen nuoruus, 
jää unholaan. 
Vaan muistoissain jälleen, 
sen luoksein saan. 
Ei kultainen nuoruus, 
jää unholaan. 



Vaan muistoissain jälleen, 
sen luoksein saan.  
Päivinä nuoruuden onnellisen, kohdata sain, 
rakkaimpain. 
 
Hetkeä tuota unhoita en, 
muistoissain säilyy se ain. 
Ei kultainen nuoruus, 
jää unholaan. 
 
Vaan muistoissain jälleen, 
sen luoksein saan. 
Ei kultainen nuoruus, 
jää unholaan. 
Vaan muistoissain jälleen, 
sen luoksein saan. 
 

6. Kullan ylistys 
 

1. Minun kultani kaunis on, 
vaikk' on kaitaluinen, 
Minun kultani kaunis on, 
vaikk' on kaitaluinen. 
Hei luulia illalla, 
vaikk' on kaitaluinen, 
Hei luulia illalla, 
vaikk' on kaitaluinen. 
 
2. Silmät sill' on siniset, 
vaikk' on kieronlaiset, 
Silmät sill' on siniset, 
vaikk' on kieronlaiset. 
Hei luulia illalla, 
vaikk' on kieronlaiset, 
Hei luulia illalla, 
vaikk' on kieronlaiset. 
 
3. Tukka tummanruskea, 
vaikk' on tappurainen, 
Tukka tummanruskea, 
vaikk' on tappurainen. 
Hei luulia illalla, 
vaikk' on tappurainen, 
Hei luulia illalla, 
vaikk' on tappurainen. 
 
4. Suu on sillä supukka, 
vaikk' on toista syltä, 
Suu on sillä supukka, 
vaikk' on toista syltä. 
Hei luulia illalla, 
vaikk' on toista syltä, 
Hei luulia illalla, 

vaikk' on toista syltä. 
 
5. Kun minä vien sen markkinoille, 
hevosetkin nauraa, 
Kun minä vien sen markkinoille, 
hevosetkin nauraa. 
Hei luulia illalla, 
hevosetkin nauraa, 
hei luulia hah hah haa, 
hevosetkin nauraa. 
 

7. Tuoll’ on mun kultani 

1. Tuoll' on mun kultani, ain' yhä tuolla, 
Kuninkahan kultaisen kartanon puolla; 
Voi minun lintuni, voi minun kultani, 
Kun et tule jo! 
Kun et tule jo! 

2. On siellä tyttöjä, on komioita, 
Kultani silmät ei katsele noita; 
Voi minun lintuni, voi minun kultani, 
Kun et tule jo! 
Kun et tule jo! 
 
3. Kukat ovat kaunihit, kaunis kevät-aamu, 
Kauniimmat kultani silmät ja haamu; 
Voi minun lintuni, voi minun kultani, 
Kun et tule jo! 
Kun et tule jo! 

4. Linnut ne laulavat sorialla suulla, 
Soriampi kultani ääni on kuulla; 
Voi minun lintuni, voi minun kultani, 
Kun et tule jo! 
Kun et tule jo! 

5. Hunaja ja mesileipä makialle maistaa, 
Kultani suu sekä huulet on toista; 
Voi minun lintuni, voi minun kultani, 
Kun et tule jo! 
Kun et tule jo! 

6. Voi koska näen minä senki ilopäivän: 
Kultani sivullani kulkevan ja käyvän! 
Voi minun lintuni, voi minun kultani, 
Kun et tule jo! 
Kun et tule jo! 

7. Syys tulee etehen ja kesäpäivä rientää, 
Vaan minun kultani ei tule sentään; 
Voi minun lintuni, voi minun kultani, 



Kun et tule jo! 
Kun et tule jo! 

8. Tule, tule kultani, tule kotipuoleen, 
Taikka jo menehynki ikävään ja huoleen; 
Voi minun lintuni, voi minun kultani, 
Kun et tule jo! 
Kun et tule jo! 

8. Lasten liikennelaulu 
 
Valppain mielin muista sä aina 
vaaroja liikenteen. 
Kaikki säännöt mieleesi paina, 
paina ne tarkalleen. 
Säännöt ne vasta auttavat lasta 
turvassa kulkemaan. 
Vältä vaaraa uhmailemasta, 
sääntöjä seuraa vaan. 
 
Muista aina: Liikenteessä 
monta vaaraa ompi eessä. 
Siksi valpas aina mieli se on 
turva verraton. 
 
Suojatietä muista sä käyttää, 
se kadun poikki vie. 
Valkoviiva ohjaa ja näyttää 
missä on suojatie. 
Niin vasemmalle, kuin oikealle 
katsahda sittenkin, 
silloin et jää auton alle 
tiesi on turvaisin. 
 
Muista aina... 
 
Kaupunki on kauhean suuri, 
joskus se eksyttää. 
Ällös pelkää on apu juuri 
poliisisetä tää. 
Hän voipi vaikka neuvoa, taikka 
muutenkin auttaa niin. 
Siinä missä on paha paikka, 
turvaudu poliisiin. 
 
Muista aina... 
  
Leikitellä ei pidä tiellä, 
sen sinä muistat kai. 
Monta kertaa leikit ne siellä 
hirveän lopun sai. 
Äitikin oottaa, toivoo ja luottaa 
lapsia koulustaan. 

Ei saa huolta äidille tuottaa 
tuhmilla tempuillaan. 
 
Muista aina... 
 

9. Seitsemän miehen voima 
 
Kiljukoon nyt kaikkein kaula 
Koska mielin virren laulaa 
voimasta seitsemän miehen 
voimasta seitsemän miehen 
  
Tähtiä kuin Otavassa 
Poikia on Jukolassa 
Laiskan pulskeita jallii 
Laiskan pulskeita jallii 
  
Juho pauhaa, pirtti roikaa 
Hän on talon aika poika 
Ankara Poika-Jussi 
Ankara Poika-Jussi 
  
Tuomas seisoo niin kuin tammi 
Koska saarnaa Aaprahammi 
Jukolan Salomon Suuri 
Jukolan Salomon Suuri 
  
Simeoni, liuhuparta 
Valittaa se ihmisparka 
Syntinen, saatana, kurja 
Syntine,n saatana, kurja 
  
Simeoni herneet keittää 
Timo sekaan rasvat heittää 
Patahan kuohuvaan sylkee 
Patahan kuohuvaan sylkee 
  
Lauri poika metsäs' häärii 
Katselevi puita väärii 
Mäyränä nummia tonkii 
Mäyränä nummia tonkii 
  
Viimein tulee hännän huippu 
Pikku-Eero, liukas luikku 
Jukolan tiuskea rakki 
Jukolan tiuskea rakki 
  
Siinä onpi veljessarja 
Jalo niin kuin sonnikarja 
Voimalla seitsemän miehen 
Voimalla seitsemän miehen 
 
 



10. Satumaa – Aavan meren tuolla puolen 
 
Aavan meren tuolla puolen jossakin on maa, 
Missä onnen kaukorantaan laine liplattaa. 
 
Missä kukat kauneimmat luo aina loistettaan, 
Siellä huolet huomisen voi jäädä unholaan. 
 
Oi jospa kerran sinne satumaahan käydä vois, 
Niin sieltä koskaan lähtisi en linnun lailla pois. 
 
Vaan siivetönnä en voi lentää vanki olen maan, 
Vain aatoksin mi kauas entää sinne käydä saan. 
 
Lennä laulu sinne missä siintää satumaa, 
Sinne missä oma armain mua odottaa. 
 
Lennä laulu sinne lailla linnun liitävän. 
Kerro että aatoksissain on vain yksin hän. 
 
Oi jospa kerran... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  Sininen ja valkoinen 
 
Kotimaa kun taakse jäi, 
mietin hiljaa mielessäin, 
mitä siitä kertoisin, 
kysyjille vastaisin. 
 
Kertoisinko köyhyyden? 
 
laudat eessä ovien tai sen kaiken rikkauden? 
 
kunnes tiesin vastauksen: 
Sininen on taivas, 
siniset on silmänsä sen. 
Siniset on järvet, 
sinisyyttä heijastaen. 
 
Valkoinen on hanki, 
valkoiset on yöt kesien, 
valkoiset on pilvet, 
lampaat nuo taivaan sinisen. 
 
Juuret kasvoi maahan sen, 
kylmän sekä routaisen. 
Lämmön tunsin kuitenkin, 
lujuudessa graniitin. 
 
Hiljaa kuusten kuiske soi, 
terveisensä tuuli toi. 
 
Sininen ja Valkoinen 
värit ovat vapauden! 
Sininen on taivas, 
siniset on silmänsä sen. 
Siniset on järvet, 
sinisyyttä heijastaen. 
 
Valkoinen on hanki, 
valkoiset on yöt kesien, 
valkoiset on pilvet, 
lampaat nuo taivaan sinisen 
 
 
 

   
 


