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Koulutie
Säv. Jean Sibelius,  
san. V. A. koskenniemi

 1. Olen unessa useasti
  sinun kaduillas, koulutie. 
  Kotiportilta kouluun asti 
  minun askeleeni vie.

 2. Syysaamu kirpeä koittaa 
  yli heräävän kaupungin 
  ja sen laidassa koski soittaa 
  tutun sävelen ilmoihin.

 3. Talot matalat kahta puolta
  – miten tunnen ne tarkalleen! 
  Yli niiden mäeltä tuolta 
  kohoo kirkko torneineen.

 4. Ja mun matkani keskitiellä 
  näky ihana, aamuinen: 
  tytön sinisen kohtaan siellä 
  ja katsehen sinisen.

 5. Vie jalat kuin karkelossa 
  läpi pienen puistikon. 
  Sen penkillä kuutamossa 
  ens runoni tehty on. 

 6. Ja puiston puiden takaa 
  – miten lempeine silmineen
  mua katsoo kaunis vakaa 
  runoruhtinas, piispa Franzén. 

 7. Ja koulun aitaa vastaan 
  jo vanhan rehtorin nään. 
  Miten tuttu astunnastaan 
  ja ryhdistä miehisen pään. 

 8. Syysaamu kirpeä koittaa 
  yli heräävän kaupungin 
  ja sen laidassa koski soittaa 
  tutun sävelen ilmoihin.

 9.  Ja ma unhotan läksyni vaivan 
  ja kaikki niin kaunihiks saa. 
  Mua jossain, kaukana aivan, 
  elo ihana odottaa.

  10. Olen unessa useasti 
  sinun kaduillas, koulutie. 
  Ah, enkö ma hautahan asti 
  myös koululainen lie?

Koulutie
Säv. Jean Sibelius, san. V. A. koskenniemi
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 1.  Kun koulutyöni alkaa taas,
  sua kiitän Isäni, kun muistan 
  hellää hoidantaas 
  ja rakkauttasi.

 2.  Sä mulle kodin rakkahan
  ja vanhempani soit
  ja lapseks kodin taivahan
  mun kastehessa loit.

Koulumatka
Säv. Helmi Valio,  
san. Maija Konttinen

 1. Kesäleikit, hommat jäivät,
  tuli eteen syksypäivät.
  Nyt jo pienet koulutiellä
  astelevat ilomiellä.

 2. Kohta ovat määränpäässä,
  herttaisina syksysäässä,
  aukenevat koulun ukset,
  vartoo neuvot, opetukset.

 3. Eikö lapset kiiruhtaisi,
  ilomielin taivaltaisi?
  Eikö kiittäis Jumalaansa,
  kaiken hyvän antajaansa!

Kysymyksiä
Säv. A. E. Hagfors, san. Emil von 
Qvanten, suom. Nestor Järvinen

 1. Minne käy tuulen 
  ilmassa tie? 
  Minne käy tuulen 
  ilmassa tie?
  Minnekä myrsky merien 
  aallot viimeinkin vie?

 2.  Missä on pilven 
  hautausmaa?
  Missä on pilven 
  hautausmaa?
  Sanopa, missä 
  taivahan tähti 
  levätä saa?

 3.  Ihminen minne, 
  minnekä hän?
   Ihminen minne, 
  minnekä kän?
  Minnekä rientää ihmisen 
  henki, tiedätkö sen?

 3.  Nyt tieni kulki kouluhun,
  käyn uutta oppimaan.
  Mua johda totuuteesi sun
  ja aina oikeaan.

 4. Sä, Isä taivaan, näet mun,
  jos missä kulkenen.
  Jos kotiin käyn tai kouluhun,
  jään silmäis etehen.

Kun koulutyöni alkaa taas
Säv. William Mason, san. K. V. Tamminen
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Lapsukaisten 
koululaulu
Kansansävelmä,  
san. J. F. Granlund

 1.  Koska meitä käsketään,
  mielessämme pitämään
  neuvoa ja opetusta,
  joista saamme valistusta.
  Niin me kaiken ikämme
  mielessämme pidämme.

 2.  Ahkerat ja siivot me
  aina olla tahdomme,
  nöyrät myös ja kuuliaiset,
  Jumalaamme luottavaiset,
  joka aina armostaan
  valmis ompi auttamaan.

 3.  Pikku taulut, kirjaiset
  meille ovat mieluiset.
  Niistä monet opit saamme,
  tuta myöskin Jumalaamme.
  Tätä koulu tarkottaa,
  joka meitä opettaa.

 4. Lapsiraukat, jotka vaan
  kulkumaille ajetaan,
  jäävät ilman opetusta,
  oppivat he pahennusta;
  Isä hyvä, laupias,
  auta, hoida lapsias!

Mörri-Möykky
Säv. ja san. Marjatta Pokela

 1.  Korpikuusen kannon alla
   on Mörri-möykyn kolo. 
  Siellä on koti ja siellä on peti 
  ja peikolla pehmoinen olo. 
  Tiu tau tiu tau tili tali tittan
   sirkat soittaa salolla.
  pikkuiset peikot ne piilossa 
  pysyy kirkkaalla päivän 
  valolla.

 2.  Syksyn tullen sieniä kasvaa 
  karhunkankahalla. 
  Mörri-Möykky se sateessa 
  istuu kärpässienen alla. 
  Tiu tau tiu tau...

 3.  Ottaisin minä Mörri-
  Möykyn jos vain kiinni saisin 
  pieneen koriin pistäisin 
  ja kotiin kuljettaisin.
  Tiu tau tiu tau... 

 4. Vaan eipä taida meidän äiti
   peikkolasta ottaa, 
  eikä se edes usko että
  Mörri-Möykky on totta.
  Tiu tau tiu tau... 
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Poikaset,  
tyttöset kilvan 
Suomalainen kansansävelmä, 
san. Immi HellÉn

 1.  Poikaset, tyttöset 
  kilvan kilvan,
  kas, kuinka kelkat lentää!
  Huimasti, tuimasti, 
  hih-huh-hei!
  Vaan kenpäs ensin entää!

 2.  Kupperin, kapperin, 
  huiskin haiskin,
  mentihin kuperkeikkaa.
  Ken tässä kyydissä 
  voiton sais?
  Hei pannaan, 
  pannaan veikkaa!

On suuri sun  
rantasi autius
Suomalainen kansansävelmä, 
san. V. A. Koskenniemi

 1.  On suuri sun rantas 
  autius, sitä sentään 
  ikävöin: miten villisorsan 
  valitus soi kaislikossa öin. 

 2.  Joku yksinäinen eksynyt, 
  joka vilua vaikeroi 
  jok’ on kaislikossa kierrellyt 
  eik’ emoa lötytää voi. 

 3.  Sun harmajata 
  aaltoas olen katsonut 
  kyynelein, ens’ 
  surunsa itkenyt rannallas 
  mun on oma nuoruutein. 

 4. On syvään sun kuvasi 
  painunut ja sitä ikävöin, 
  olen villisorsaa kuunnellut 
  mä siellä monin öin. 
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Paimenen syyslaulu
Säv. ja san. P. J. Hannikainen

 1.  Lehti puusta variseepi
  päivä yötä pakenee.
  Lintu pieni syksyn tieltä
  kesämaille rientelee.

 2.  Minä, pieni paimentyttö
  lentohon en pääsekään.
  Tänne, tänne jäädä täytyy
  syksyhyn ja ikävään.

 1.  On syksy niin 
  ihmeellinen, minä 
  kaikkea ymmärrä en.
  Miten vihreä maa, 
  värin uuden nyt saa, 
  linnut lentävät merien taa. 

 2.  Mihin siilit ja 
  etanat käy? 
  Niitä syksyllä 
  missään ei näy. 
  Mihin pois katoaa, 
  missä siilien maa, 
  mullan allako ne asustaa? 

 3.  Kuka vaahterat 
  kauniiksi saa,
  värit muuttaa ne, 
  nyt punertaa? 
  Kuka pensselillään 

  lehdet käy värjäämään? 
  Missä maalarin tuon 
  kotimaa? 

 4. Miten kypsyvät 
  puolukat nuo?
  Mistä karpalot päälleen 
  saa suo? 
  Mikä punertumaan 
  saapi marjat ja maan? 
  Syksyn ihmeitä 
  kaikki on vaan. 

 5.  On syksy niin 
  ihmeellinen, minä 
  kaikkea ymmärrä en. 
  Miten muutoksen saa 
  koko kesäinen maa?  
  Värit hehkuvat nyt 
  loistossaan. 

On syksy niin ihmeellinen
Säv. Jussi Rasinkangas, san. Juhani Konola



9

Pääskysten 
syyslaulu
Suomalainen kansansävelmä,  
san. P. J. Hannikainen

 1.  Hyvästi jääkää
  nyt hyvät ystävät,
  maille vierahille
  nyt pääskyt lähtevät.

 2.  Armas ol´ aika,
  jok´ on nyt lopussa;
  suven sulo aika,
  se kaunis, ihana.

 3.  Vaan kun on mennyt
  taas syksy, talvikin,
  silloin palajamme
  taas tänne takaisin.

Oravan pesä
Säv. P. J. Hannikainen, 
san. Immi HellÉn

 1.  Kas kuusen latvassa 
  oksien alla on pesä 
  pienoinen oravalla;
  sen poikaset siinä ne 
  leikkiä lyö ja pikku 
  hampahin siementä syö.

 2.  On siinä vihreä 
  vilpoinen katto ja 
  naavoista lämpöinen 
  lattiamatto ja 
  pikkuruikkuiset 
  ikkunat ja vuoteena 
  sammalet vihannat.
 
 3.  Kun talven tuulet ne 
  metsässä laukkaa ja 
  lumet ne lentää ja 
  pakkanen paukkaa, 
  niin oravan pesästä 
  pienoinen pää se 
  ikkunan reiästä pilkistää.

 4. Ja kuusonen tuutivi 
  tullessa ehtoon siell’ 
  oravan poikasen 
  tuttuhun kehtoon 
  ja elämä heillä on 
  herttaisaa, kun kuusen 
  latvassa keinua saa.

Syksylaulu
Suomalainen kansansävelmä,  
san. H. L.

 1.  Illan taivas tummenee, 
  jo syksy maille hiipii; 
  tuuli kolkko kohisee 
  ja lehdon puita riipii. 

 2.  Järvet sinihohtoiset 
  jo kohta jäihin peittyy. 
  Lasten leikkitanteret 
  nyt lumen alle heittyy. 

 3.  Kaikki pienet lintuset 
  nyt muille maille lentää. 
  Kesän riemut mennehet 
  vain aatoksihin entää. 
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 1.  Ei kruunut syksyhyn 
  säilyneet, ole kukkaimme 
  halvimpainkaan
  kaik’ kallihit ruusut ja 
  orkideet, ne eivät  
  kukkineet lainkaan.
  Mun leikkisiskoni, tähtiöin 
  jo taivas yllämme palaa,
  mut vielä ma kesähän 
  ikävöin. Ja mun sydämein 
  suvehen halaa.

 2.  Osan nuoruudestamme
  hautahan joka syksyhän 
  sentään viemme.
  Kesän loistoa päivän 
  paahtavan, niin vähän 
  me saaneet liemme.
  Mun leikkisiskoni, 

Syyslaulu
Säv. Ilmari Hannikainen, 
san. Hilja Haahti

 1. Taakseni jäivät aurinko-
  päivät, ruusut ja mansikat, 
  hehkuvahuulet, läikkyvät 
  aallot, lämpimät tuulet, 
  syksy ne vei, syksy ne vei.

 2. Syksy sä tumma, kaihoisa 
  tumma, kaunis sentään 
  loistossa tähtein, katson 
  silmihis työhön lähtein 
  – tullos vaan, tullos vaan.

On mennyt  
suvi armas
Mukaellut Juho Laine

 1.  On mennyt suvi armas,
  saa talvi kylmä vain.
  Jää hyvästi kun kuihdut pois,
  mun kukkamaailmain!

 2. Pois lintuparvet rientää
  nyt maihin lämpimiin.
  Oi onnea, kun talven jäät
  voi välttää, väistää niin!

  vieläkin sinä voitko 
  kesää kiittää?
  Niin paljon on sortunut 
  suruihin. Niin niukasti 
  riemua riittää.

 3.  Mut oman veremme 
  unelmain, me 
  tunnemme hurman ja 
  huuman. Ja toivossa 
  kesäin tulevain me 
  pyyhimme kyyneleen 
  kuuman. Mun leikkisiskoni, 
  vieläkin sinä voitko 
  kesähän luottaa?
  Ja jos pettää ensi suvikin,
  yhä suvesta suvehen 
  vuottaa?

Vanha syyslaulu
Säv. Toivo Kuula, san. V. A. Koskenniemi



11

Syksyn tullessa
Säv. Mikael Nyberg, san. M. N.

 1.  Syksy jo saa, harmaa on 
  maa, koivuista lehtiset 
  pois putoaa. Lintusten tie 
  etelään vie, siellähän 
  kesäkin ikuinen lie.

 2.  Kolkkona jää seutumme 
  tää kaipaamaan suvea 
  pois rientävää. Pimeyteen 
  syksyhiseen vaipuvi luonto 
  jo verkaalleen.

 3.  Veikkoset hei! Surra tok´ ei,
  kesä jos mennessään 
  paljonkin vei. Työhön me 
  vaan nyt ahkeraan, kesää 
  ei muisteta kaivatakaan.

Syysmetsässä
San. J. H. Erkko

 1.  Syysmetsän lehdet 
  hohkaa kultaa, 
  ja pihlaja käy purppuraan.
  Maa ei lie pelkkää 
  mustaa multaa,
  se antaa meille lahjojaan.

 2.  Ja silkkisulka lintu liitää,
  kuin lapsi, 
  marjan poimintaan.
  Mut ahnas kissakin se kiitää
  jo saalistansa vaanimaan.

 3.  Ei koira kissalle suo rauhaa,
  vaan metsästäjän tultua
  puun juurella 
  se räyhää, pauhaa 
  – jo lintu leijaa ilmassa.

 4. Mies häpeissänsä 
  laskee pyssyn,
  suop´ elämälle kunniaa. 
  Hän syvään päähänsä 
  vie myssyn
  ja metsän rintaa tarkastaa.
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Pyry
Säv. ja san. Martti Hela

 1.  Pyry, pyry, pyry, hei!
  Mistä tulit sinä tänne?
  Tuntureilta Lapin maan
  ja olen ystävänne
  vaik onkin rintain lunta vaan.

 2.  Pyry, pyry, pyry hei!
  Miksi tuiskus ovat julmat?
  Kiire mulla ompi niin,
  kun maat ja metsäkulmat
  mun täytyy peittää 
  nietoksiin.

 3.  Pyry, pyry, pyry, hei!
  Konsa lähdet maasta tästä?
  Kevätajan leuto sää
  kun saapuu etelästä,
  mua kutsuu pohjan 
  aava jää.

Revontulten leikki
Suomalainenkansansävelmä, 
san. Ilmari Kianto

 1.  Ne leimuaa, ne loimuaa,
  ne roihuaa ja lyö,
  ne paistavat kuin patsahat
  ja välkkyvät kuin vyö!

 2.  Ne liitävät, ne lentävät,
  ne laukkaa, läähättää,
  ne korskuvat kuin konkarit,
  joit’ urhot kiidättää!

 3.  Ne liehuvat, ne riehuvat,
  ne soutelee ja soi,
  ne heijailee kuin enkelit
  tai aallot ailakoi.

 4. Ne hiipivät, ne kiipivät,
  ne kisaellen käy,
  ne sukeltavat pilvihin,
  niin ettei niitä näy.

 5.  Ne tummuvat, 
  ne sammuvat,
  ne repeevät kuin jää,
  ne kirkastuvat kilvan taas
  ja yöhön rynnistää!
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Lumilinna
San. I. H.

 1.  Linna uljas, linna suuri,
  hankeen tehtiin tässä juuri.

 2.  Seinä vankka tuulet estää,
  myrskyn tuiman muurit 
  kestää.

 3.  Katto hohtaa niin kuin 
  kulta! kas, nyt tehdään 
  takkaan tulta!

 1.  Minä hiihtelen hankia 
  hiljakseen minä hiihtelen 
  siskojen kanssa. Koti 
  tuolla se vilkkuvi kultainen
  tuli taasen on takassansa. 
  Emo huolella käy, eikö lapsia 
  näy kun ilta jo hangilla 
  hämärtäy. 

 2.  Älä murehdi turhia äitini 
  mun me tullaan, tullahan 
  kyllä. Me tulemme poskin 
  niin lämpimin meill onhan 
  villaista yllä ja jos kylmäksi 
  jää joku sormeni pää, sun 
  suukkosi kyllä sen 
  lämmittää. 

 3.  Me hiihdämme alta 
  ikkunan me katsomme 
  salaa sisään: isä pitkää 
  piippua polttelee emo 
  takkahan halkoja lisää.
  Hei, hip,hip hurraa, kaikk´ 
  kerrassaan ovi auki ja
  äidin helmahan vaan.

 4. Ne nousevat lapsuus-
  muistot nuo, ne aukee 
  maailmat armaat,näen 
  silmät mä äitini lempeät 
  taas ja taattoni hapset 
  harmaat! Se vast´oli mies!   
  Ja taruja ties kun joutui ilta 
  ja leimusi lies.

Hiihtäjälapset
Säv. Aksel Törnudd, san. Eino Leino
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Lumilinna
San. I. H.

 1.  Linna uljas, linna suuri,
  hankeen tehtiin tässä juuri.

 2.  Seinä vankka tuulet estää,
  myrskyn tuiman muurit 
  kestää.

 3.  Katto hohtaa niin kuin 
  kulta! kas, nyt tehdään 
  takkaan tulta!

Kelkkamäessä

 1.  Talvi saapui nietoksineen,
  lapset liukuu kelkkoineen.
  Raikkahasti nauru soi, 
  pienet huutaa hei ja hoi! 
  Touhu posket ruskottaa, 
  niin on hauskaa, riemuisaa.

Lumikorpien yö
Säv. Otto kotilainen,  
san. Vilppu Kaukonen

 1.  Lumikorpien tyyni
   ja mahtava yö!
  Puut korkeat 
  taivasta halaa –,
  yli maisten 
  varjojen palaa –,
  ikitähtien ääretön 
  loistava vyö.

 2.  Ylös kääntyvi 
  hengen etsivän tie.
  Väre puhtahin 
  sydämen täyttää –,
  maan taistelot 
  pieniltä näyttää –,
  yön hartaus 
  haavehet kauvaksi vie.

 3.  Lumikorpien tyyni 
  ja mahtava yö!
  Koko luonnossa 
  tuntuvi taivas –,
  sydän, unhota 
  arkiset vaivas –,
  yön suuressa 
  rauhassa tyyntyen lyö!

Mäenlaskijain 
laulu
Säv. B. Widmann

 1. Helei! Helei! Mäen harjalle 
  vaan! Pohjolan peittävi 
  lumi ja jää, raitis on mieli 
  ja kirkas on sää!
  Sukset ja kelkat nyt 
  liikkeelle, hei! Helei! Helei!

 2.  Helei! Helei! Mäen 
  rinnettä vaan! Pohjolan 
  tuuli jos tuimakin ois,
  meihin sen viima ei 
  pystyä vois, suonissa veri 
  lämmin kun on, hei!
  Helei! Helei!



Talviaamu
San. I. H.

 1.  Kirkas on talvinen sää,
  kuurassa koivu ja kuusi,
  aamu on raikas ja uusi,
  kitehet kimmeltää.

 2.  Ilmojen siintävä vyö,
  huurteisen metsän yllä,
  lempeellä hymyilyllä,
  aurinko leikkiä lyö.

 3.  Vierellä veräjän suun
  hehkuvat marjatertut,
  missä on metsän kertut
  latvasta pihlajapuun?

 4. Herttainen tulkkunen pien´
  siiven jo nostavi hennon,
  alkaa riemuisan lennon,
  löytävi tuttavan tien.
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Talven ylistys
San. Ida Pihl

 1.  Terve talvi sun tuiskuines, 
  terve taas! Terve vitinen
   valkea vaippas! 
  Terve! Pohjan valkeat 
  säihkyen leimuun leimuaa, 
  tähdet yössä nyt välkkyy
  ja loistein loistaa!

 2.  Luopa pohjoinen 
  poskille purppuraa! 
  Tuopa povehen
   puhdasta mieltä! (Tuopa!) 
  Loista tähtönen yössäni 
  vilkkuellen (vain.) 
  Näytä aatoksen 
  oikeata tietä! (Näytä.)

Talvilaulu
Säv. L. Lundh, san. Z. Topelius

 1.  Taas hangella muistaa
  poikaset luistaa
  ja suksilla suistaa,
  nyt huolta ei!
  Kun nietokset nauskaa 
  ja jäätiköt rauskaa,
  niin retki on hauskaa, 
  soi metsä, hei!

 2.  Nyt tähtöset vilkkaa
  ja kulkuset kilkkaa,
  hei, riemua silkkaa,
  kun hulmutaan!
  Ma valjastan varmaan
  nyt varsani harmaan,
  ja siskoni armaan
  vien kuutamaan.

 3.  Kun talvi maan voittaa
  ja puhurit soittaa
  ja korvia koittaa,
  niin parhain saa:
  nääs joutuvi luvat
  ja juhlaiset tuvat
  kun kaukaiset kuvat
  yön valloittaa!
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Tähtilaulu
Säv. K. E. SjögrÉn, san. E. 
Tegrin, suom. Olli Vuorinen

 1. Tähtöset loistaa,
  tietäni valaisevat:
  tähtöset toista 
  eloa ilmaisevat.

 2. Lentää ken voisi
  juuri kuin lintunen tuo;
  mieluista oisi 
  kohota tähtien luo.

 3.  Laulelen sentään,
  vaikk ´olen vankina maan,
  laulu kun lentää
  tähtien asuntolaan.

 4. Laulu ja soitto
  puhtaampi tähdissä lie, 
  –  suuri on voitto
  Luoja kun sinne mun vie.

Talvilaulu
San. Yrjö Veijola

 1.  Lunta, lunta, lunta vaan!
  Hanget kylmät kattaa maan;
  kattaa laaksot, kukkulat,
  kattaa korvet vihannat.
  Lunta, lunta, lunta vaa!

 2.  Talon laittoi lämpöisen
  itsellensä ihminen.
  Liettänsä hän kohentaa,
  kesää miettein odottaa.
  (Lunta, lunta, lunta vaan!)

 3.  Mutta pieni varpunen,
  joll´ on rinta lämpöinen,
  sydän pieni, sykkivä,
  kestää talven tyrskyjä.
  (Lunta, lunta, lunta vaan!)

 4. Visertääpi varpunen
  kesää kolkkoon korpehen.
  – Lunta, lunta, lunta vaan!
  Hanget kylmät peittää maan.
  (Lunta, lunta, lunta vaan!)
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Kotoa erotessa
San. Ina A...a

 1.  On talvinen päivä ja 
  pakkassää, kun kodista 
  lapsuuden lähden.
  Ja kyynel silmäni 
  himmentää, minä tiedä 
  en minkä tähden.

 2.  Mun matkani joutuvi 
  eespäin vaan, jo katoaa 
  kotini armas.
  Taas kyynel mun 
  silmästän´ karkoaa,on ero 
  niin katkera, karvas?

 3.  Ja eessäni tie on niin 
  mutkainen, oi Herra, 
  jos eksyn mä siellä! 
  On maailman polku niin 
  vaarainen, jos turvana 
  et ole tiellä!



20


