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Karjalaisten laulu, syntyi 1881. 
P. J. Hannikainen kirjoitti Karjalaisten laulun ensimmäisen version vuonna 1881, jolloin se julkaistiin Savo-
Karjalaisen osakunnan laulukokoelmassa Uusi kannel Karjalasta, soitto sointuva Savosta. Helsingin 
yliopiston musiikinopettaja Richard Faltin vanhempi valitsi laulun sävelmäksi Liperistä muistiin merkityn 
kansansävelmän, joka myöhemmin tuli tunnetuksi joululauluna No onkos tullut kesä. Hannikaisen mielestä 
sävelmän valinta ei kuitenkaan ollut onnistunut eikä laulu ollut tekstiltäänkään hyvä. Hän ei halunnut julkaista 
laulua uudelleen, kun opettaja Pekka Puhakka vuonna 1898 pyysi häneltä uutta sovitusta tekeillä 
olleeseen Kansanopiston laulukirjaan. Hannikainen toivoi myös, ettei kukaan muukaan sitä sovittaisi, vaan 
Karjalalle tehtäisiin kokonaan uusi maakuntalaulu. 

Lopullinen laulu syntyi v. 1899.  
Laulu jäi kuitenkin vaivaamaan Hannikaisen mieltä. Niinpä hän kesän 1899 aikana kirjoitti uuden tekstin ja 
sävelsi sen. Hän teki siitä yli 20 työversiota ennen kuin oli tyytyväinen. Puhakka sai nuotit loppukesällä 1899. 
Hän jakoi laulua kaikkiin Pohjois-Karjalan kansakoulupiireihin, ja Hannikainen puolestaan painatti laulun kahteen 
lauluvihkoon, jolloin Karjalaisten laulu alkoi nopeasti levitä.  
Laulun onnistumista kuvaa Hannikaisen kohtaaminen säveltäjämestari Sibeliuksen kanssa kesällä 1899: 
Hannikainen oli esittänyt Karjalaisten laulua Sibeliukselle, joka oli lausunut siitä pienen kohteliaisuuden. 
Myöhemmin Hannikainen näki Sibeliuksen istumassa ajatuksissaan, ja hän kuuli Sibeliuksen hyräilevän 
Karjalaisten laulua. 

Kurja sana 
Laulun viimeisen säkeistön sanoja ”kurja Karjalamme” on aika ajoin arvosteltu. Varsin usein tässä kohdassa on 
alkuperäisten sanojen sijasta laulettu ”kaunis Karjalamme”. Maaherra Pirjo Ala-Kapee ehdottikin heinäkuussa 
2004 laulun sanoja muutettavaksi. Hän piti sanoja ”kurja Karjalamme” Karjalaa väheksyvinä. Karjalaiset kävivät 
keskustelua muun muassa Karjala-lehdessä eivätkä lämmenneet muutokselle. Sana ”kurja” viittaa tässä siihen, 
että kaikista Suomen maakunnista juuri Karjala on kautta aikojen joutunut eniten kärsimään sodista, kuten on 
tapahtunut useita kertoja sekä ennen laulun kirjoittamista että myöhemminkin. Tämän totesi myös Ala-Kapeen 
herättämän keskustelun yhteydessä muun muassa Markku Laukkanen. Muutosta vastaan on huomautettu 
myös, että laulun ensimmäisessä säkeistössä todella sanotaankin: ”kaunis Karjalamme” 
Karjalaisten laulun sana

1. Suloisessa Suomessamme 

oisko maata armaampaa, 

kuin on kaunis Karjalamme, 

laulun laaja kotimaa! 

:,: Lauluna sen kosket kuohuu, 

järven aallot loiskuaa, 

säveleitä salot huokuu, 

ikihongat humajaa. :,: 

2. Perintönä laulun juuret 

meill’ on entisajoilta, 

jolloin kaikki toimet suuret 

laulun tehtiin mahdilla, 

jolloin meidän kankahilla 

taitomiehet askaroi, 

nuotioilla nokisilla 

ongelmoita askaroi. 

3. Yli Suomenniemen vielä 

maine kuulu kulkevi, 

kuinka Väinön kannel siellä 

koko luonnon lumosi; 

kuinka Seppo taitoniekka 

Sammon kirjokannen loi, 

tahi Kaukomielen miekka 

sota-innoin salamoi. 

4. 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. :,: 

5. Kyll’ on kansa Karjalankin 

monet kovat kokenut, 

väkivallan raaimmankin 

iskut tuimat tuntenut; 

kestänyt on sodan pauhut, 

sorrot vuosisatojen, 

sodan pauhut, vainon kauhut, 

kolkot vuodet katojen. 

6. Mutta meiltä laulun mahti 

mennyt maan ei rakohon, 

säveleiden sorja tahti 

viel ei vierryt pakohon. 

Josko murhe mieltä painaa 

tahi riemu kohottaa, 

laulu, soitto, meiltä aina 

yhtä herkäst’ irtoaa. 

7. Konsa vaino Suomeamme 

kovin kourin koittelee, 

silloin kurja Karjalamme 

Suomen surut soittelee. 

:,: Ja kun onnen päivän koitto 

Suomellen taas sarastaa, 

silloin riemun suuri soitto 

Karjalasta kajahtaa! :,: 



Nälkämaan laulu 

Nälkämaan laulu eli Kainuun marssi ("Kuulkaa korpeimme kuiskintaa...") on vuodelta 1911 
peräisin oleva Ilmari Kiannon runo, jonka sävelsi lauluksi Oskar Merikanto. Nälkämaan laulu on 
kainuulaisten maakuntalaulu, joka sanoituksellaan pyrkii kuvaamaan Kainuun luonnonkauneutta 
sekä kainuulaisten sisukkuutta, ahkeruutta ja isänmaanrakkautta. 

Nälkämaan laulu on Suomen eniten laulettuja maakuntalauluja. Kajaanin maanviljelysseura tilasi 
laulun sen tekijöiltä seuran omaksi lauluksi. Alkuperäinen teksti oli pidempi kuin nykyisin tunnettu; 
maanviljelysseuran sihteeri piti tekstiä liian pitkänä, joten hän muokkasi sen yhdessä säveltäjän 
kanssa sittemmin tunnettuun muotoonsa. [ 

 

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 piilköhöt paikoillaan! 
Vainojen virmat, oi vaietkaa! 
Rapparit, ryöstäjät, kaijotkaa! 
Miekkaa ei tarvis – tarmoa vaan 
puolesta hengen ja heimon ja maan. 

Nosta jo rintaasi maausko uus, 
taannuta 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 vaan menköhöt merten taa! 
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Savolaisen laulu: 

Savolaisen laulu on Savon historiallisen maakunnan, Etelä- ja Pohjois-
Savon nykymaakuntien sekä savolaisten maakuntalaulu. Se on 
myös Suomen ensimmäinen maakuntalaulu. 

Savolaisen laulun on sanoittanut August Ahlqvist (kirjailijanimi A. Oksanen) ja 
säveltänyt Karl Collan. Ensimmäisen kerran Savolaisen laulu esitettiin ravintola 
Kaisaniemessä Savo-karjalaisen osakunnan päättäjäis- ja erojaisillassa 9. 
joulukuuta vuonna 1852, sen jälkeen kun keisari Nikolai I oli määrännyt osakunnat 
lakkautettaviksi. Viisi päivää myöhemmin laulun sanat julkaistiin Suometar-lehden 
etusivulla.  

Viron ensimmäisillä laulujuhlilla vuonna 1869 Savolaisen laulu esitettiin neljän 
säkeistön mittaisena nimellä Mu meeles seisab alati. Runoilija Lydia Koidula käänsi 
laulun Ahlqvistin alkuperäistekstin 1., 2., 9. ja 10. säkeistön pohjalta.  

Savolaisen laulusta lauletaan yleensä ensimmäinen, yhdeksäs, kymmenes ja 
yhdestoista säkeistö 

 

1. Mun muistuu mieleheni nyt 
suloinen Savonmaa. 
Sen kansa kaikki kärsinyt 
ja onnehensa tyytynyt, 
tää armas, kallis maa. 

2. Kuin korkeat sen kukkulat, 
kuin vaarat loistoisat! 
Ja laaksot kuinka rauhaisat, 
ja lehdot kuinka vilppahat, 
kuin tummat siimehet! 

3. Sen salot kuin siniset on, 
puut kuinka tuuheat, 
ja kuin humina hongikon 
syv' on ja jylhä, ponneton, 
ja tuulet lauhkeat! 

4. Ja kussa tähdet tuikkivat 
kovalla talvella, 
ja kussa Pohjan valkeat 
suloisemmasti suihkavat 
kuin Savon taivaalla? 

5. Tok' yhtä vielä muistelen, 
sen suihke armaampi, 
se silmä on Savottaren, 
johonka taivas loistehen 
ja sinens' yhdisti. 

6. Me emme liioin kerskuko, 
sanomme kumminkin: 
Muu Suomi ellös ilkkuko, 
jos meill' on hoikka kukkaro, 
jos köyhiks' keksittiin. 

 

 

 

 

7. Useinpa pelto kultainen 
se sulla kellerti, 
kun meidän vaivan, viljehen 
kumohon löi vihollinen 
ja poltti tuhkaksi. 

8. Ja monta kertaa sattui niin, 
kun meitä vainot löit, 
kun vaimot, lapset kaadettiin 
ja miehet sortui sotihin, 
sä rauhan leipää söit. 

9. Jos kielin voisi kertoa 
näkönsä vanhat puut, 
ja meidän vaarat virkkoa, 
ja meidän laaksot lausua, 
sanella salmensuut; 

10. Niin niistäpä useampi 
hyv' ois todistamaan: 
"Täss' Savon joukko tappeli, 
ja joka kynsi kylmeni 
edestä Suomenmaan!" 

11. Siis maat' en muuta tietää voi 
Savoa kalliimpaa, 
ja mulle ei mikään niin soi 
kaikesta, minkä Luoja loi, 
kuin: "armas Savonmaa! 
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