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Virsi 581

1. Kiitos, Jumalamme,
kun annoit kauniin maan,
annoit jylhät metsät,
loit vedet virtaamaan.
Kiitos sisukkaasta
työstä isien,
kiitos isänmaasta
ja kohtaloista sen.

2. Sovinnossa meidän
suo maata rakentaa,
että jokaiselle se kodin tarjoaa.
Kädestäsi maamme
siunauksen saa,
ohjaa esivaltaa ja viisautta jaa.

3. Herra, Pyhän Hengen
suo kodit rakentaa,
saavu perheisiimme
ja rauhan mieltä jaa.
Auta, Herra, että
meistä jokainen
oman paikan löytää,
käy työhön iloiten.

4. Rukoilemme rauhaa
myös koko maailmaan,
että kaikki kansat
pian saavat isänmaan.
Sinä, Herra, saatat
mielet avartaa,
että ymmärrämme:
on yhtä koko maa.

(Säv. Pekka Simojoki,
san. Anna-Mari Kaskinen)

Virsi 584

1. Siunaa ja varjele meitä,
Korkein, kädelläs.
Kaitse ain kansamme teitä
vyöttäen voimalla meitä
heikkoja edessäs.
Sulta on kaikki suuruus,
henki sun hengestäs.

3. Tutkien sydämemme
silmäs meihin luo.
Ettemme harhaan kääntyis,
ettei kansamme nääntyis,
silmäsi meihin luo.
Alati synnyinmaalle
siipies suoja suo.

(Säv. Taneli Kuusisto, san. Uuno Kailas,
säk. 2 muod. Niilo Rauhala)

Juhlan ohjelman toteuttaa 
Nokian kaupungin kulttuuripalvelut ja 
Nokian seurakunta yhteistyössä 
Nokian Sotaveteraanit ry:n ja 
Nokian reserviläisjärjestöjen kanssa.



Virsi 332

1. Herraa hyvää kiittäkää,
iloiten ylistäkää,
luodut kaikki laulakaa,
Luojan suurta kunniaa!

Jesper Swedberg 1604. Suom. 1700.
Virsikirjaan 1701. Uud. Julius Krohn 
1880.

Virsi 577

1. Sun kätes, Herra, voimakkaan
suo olla turva Suomenmaan
niin sodassa kuin rauhassa
ja murheen, onnen aikana.

2. Sun armos täällä meille soi,
mi kallehinta olla voi,
ja meille alla auringon
tää synnyinseutu rakkain on.

3. On isät täällä taistelleet
ja uskoneet ja toivoneet.
Me saimme saman asunnon,
ja samat vaiheet meidän on.

4. Ja meidän polkuamme saa
taas lapsemmekin taivaltaa.
He kyntää kerran peltomme
ja uskoo kuin me uskomme.

5. Oi Herra, käy sä siunaamaan
nää rannat rakkaan synnyinmaan.
Suo aina rauha suloinen
ja estä sota verinen.

6. Sä siunaa mielet vakaiset
ja hurskaat työt ja aikehet.
Lyö maahan maansa pettäjät,
tuo julki juonet ilkeät.

7. Sä turvaa maamme vapaus,
sen kansalle suo viisaus.
Suo armokaste maille sen
ja sydämihin ihmisten.

(Säv. trad., san. J. L. Runeberg, suom.
Lasten Suometar, Wäinö Havas.)
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