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1. Jo joutui armas aika1. Jo joutui armas aika1. Jo joutui armas aika1. Jo joutui armas aika1. Jo joutui armas aika
ja suvi suloinen.ja suvi suloinen.ja suvi suloinen.ja suvi suloinen.ja suvi suloinen.
Kauniisti joka paikkaaKauniisti joka paikkaaKauniisti joka paikkaaKauniisti joka paikkaaKauniisti joka paikkaa
koristaa kukkanen.koristaa kukkanen.koristaa kukkanen.koristaa kukkanen.koristaa kukkanen.
Nyt siunaustaan suopiNyt siunaustaan suopiNyt siunaustaan suopiNyt siunaustaan suopiNyt siunaustaan suopi
taas lämpö auringon,taas lämpö auringon,taas lämpö auringon,taas lämpö auringon,taas lämpö auringon,
se luonnon uudeks’ luopi,se luonnon uudeks’ luopi,se luonnon uudeks’ luopi,se luonnon uudeks’ luopi,se luonnon uudeks’ luopi,
sen kutsuu elohon.sen kutsuu elohon.sen kutsuu elohon.sen kutsuu elohon.sen kutsuu elohon.

2. Taas niityt vihannoivat2. Taas niityt vihannoivat2. Taas niityt vihannoivat2. Taas niityt vihannoivat2. Taas niityt vihannoivat
ja laiho laaksossa,ja laiho laaksossa,ja laiho laaksossa,ja laiho laaksossa,ja laiho laaksossa,
puut metsän huminoivatpuut metsän huminoivatpuut metsän huminoivatpuut metsän huminoivatpuut metsän huminoivat
taas lehtiverhossa.taas lehtiverhossa.taas lehtiverhossa.taas lehtiverhossa.taas lehtiverhossa.
Se meille muistuttaapiSe meille muistuttaapiSe meille muistuttaapiSe meille muistuttaapiSe meille muistuttaapi
hyvyyttäs’, Jumala,hyvyyttäs’, Jumala,hyvyyttäs’, Jumala,hyvyyttäs’, Jumala,hyvyyttäs’, Jumala,
ihmeitäs’ julistaapiihmeitäs’ julistaapiihmeitäs’ julistaapiihmeitäs’ julistaapiihmeitäs’ julistaapi
se vuosi vuodelta.se vuosi vuodelta.se vuosi vuodelta.se vuosi vuodelta.se vuosi vuodelta.

SuvivirsiSuvivirsiSuvivirsiSuvivirsiSuvivirsi

2. Syntymäpaikka kun on sydän Suomen,2. Syntymäpaikka kun on sydän Suomen,2. Syntymäpaikka kun on sydän Suomen,2. Syntymäpaikka kun on sydän Suomen,2. Syntymäpaikka kun on sydän Suomen,
siis sitä suottako kiittelisin?siis sitä suottako kiittelisin?siis sitä suottako kiittelisin?siis sitä suottako kiittelisin?siis sitä suottako kiittelisin?
Täällähän aukeni ens’ elon huomen,Täällähän aukeni ens’ elon huomen,Täällähän aukeni ens’ elon huomen,Täällähän aukeni ens’ elon huomen,Täällähän aukeni ens’ elon huomen,
tänne ma toivon hautanikin.tänne ma toivon hautanikin.tänne ma toivon hautanikin.tänne ma toivon hautanikin.tänne ma toivon hautanikin.
Täällä on naapuri heimoni verta,Täällä on naapuri heimoni verta,Täällä on naapuri heimoni verta,Täällä on naapuri heimoni verta,Täällä on naapuri heimoni verta,
täällä on ystävä voittamaton,täällä on ystävä voittamaton,täällä on ystävä voittamaton,täällä on ystävä voittamaton,täällä on ystävä voittamaton,
tänne, ah, tänne on kaipaus kerta,tänne, ah, tänne on kaipaus kerta,tänne, ah, tänne on kaipaus kerta,tänne, ah, tänne on kaipaus kerta,tänne, ah, tänne on kaipaus kerta,
täällä on kaikki, mi kallista on!täällä on kaikki, mi kallista on!täällä on kaikki, mi kallista on!täällä on kaikki, mi kallista on!täällä on kaikki, mi kallista on!

Keski-Suomen kotiseutulauluKeski-Suomen kotiseutulauluKeski-Suomen kotiseutulauluKeski-Suomen kotiseutulauluKeski-Suomen kotiseutulaulu
1. Männikkömetsät ja rantojen raidat,1. Männikkömetsät ja rantojen raidat,1. Männikkömetsät ja rantojen raidat,1. Männikkömetsät ja rantojen raidat,1. Männikkömetsät ja rantojen raidat,
laaksojen liepeillä koivikkohaat,laaksojen liepeillä koivikkohaat,laaksojen liepeillä koivikkohaat,laaksojen liepeillä koivikkohaat,laaksojen liepeillä koivikkohaat,
ah, polut korpia kiertävät, kaidat,ah, polut korpia kiertävät, kaidat,ah, polut korpia kiertävät, kaidat,ah, polut korpia kiertävät, kaidat,ah, polut korpia kiertävät, kaidat,
kukkivat kummut ja mansikkamaat!kukkivat kummut ja mansikkamaat!kukkivat kummut ja mansikkamaat!kukkivat kummut ja mansikkamaat!kukkivat kummut ja mansikkamaat!
Keitele vehmas ja Päijänne jylhä,Keitele vehmas ja Päijänne jylhä,Keitele vehmas ja Päijänne jylhä,Keitele vehmas ja Päijänne jylhä,Keitele vehmas ja Päijänne jylhä,
kirkkaus Keuruun ja Kuuhankaveen,kirkkaus Keuruun ja Kuuhankaveen,kirkkaus Keuruun ja Kuuhankaveen,kirkkaus Keuruun ja Kuuhankaveen,kirkkaus Keuruun ja Kuuhankaveen,
vuorien huippujen kauneus ylhä,vuorien huippujen kauneus ylhä,vuorien huippujen kauneus ylhä,vuorien huippujen kauneus ylhä,vuorien huippujen kauneus ylhä,
ah, kotiseutua muistoineen.ah, kotiseutua muistoineen.ah, kotiseutua muistoineen.ah, kotiseutua muistoineen.ah, kotiseutua muistoineen.

Gaudeamus igiturGaudeamus igiturGaudeamus igiturGaudeamus igiturGaudeamus igitur
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Post iucundam iuventutem,Post iucundam iuventutem,Post iucundam iuventutem,Post iucundam iuventutem,Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,post molestam senectutem,post molestam senectutem,post molestam senectutem,post molestam senectutem,
nos habebit humus, nos habebit humus.nos habebit humus, nos habebit humus.nos habebit humus, nos habebit humus.nos habebit humus, nos habebit humus.nos habebit humus, nos habebit humus.

Vivat academia, vivant professores!Vivat academia, vivant professores!Vivat academia, vivant professores!Vivat academia, vivant professores!Vivat academia, vivant professores!
Vivat academia, vivant professores!Vivat academia, vivant professores!Vivat academia, vivant professores!Vivat academia, vivant professores!Vivat academia, vivant professores!
Vivant membrum quodlibet,Vivant membrum quodlibet,Vivant membrum quodlibet,Vivant membrum quodlibet,Vivant membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,vivant membra quaelibet,vivant membra quaelibet,vivant membra quaelibet,vivant membra quaelibet,
semper sint in flore, semper sint in flore.semper sint in flore, semper sint in flore.semper sint in flore, semper sint in flore.semper sint in flore, semper sint in flore.semper sint in flore, semper sint in flore.


