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Avaussanat  Eino Toivanen 
Eläkeliitto, Riihimäen osasto 

Yhteislaulu Ystävän laulu  
(säv. Vysotski, suom.san. J. Vainio) 

Kaupungin tervehdys Kari Vilkman 
 Riihimäen kaupunginvaltuuston varapj.  

Musiikkiesitys  Alpo Siitonen, Eläkeliitto, Riihimäen osasto 
   säestäjänä Päivi Siivonen, harmonikka 

Runoesitys  Tuula Skouen 
  Riihimäen kristilliset eläkeläiset   

Seurakunnan tervehdys Pastori Jukka Vänskä 

Yhteislaulu Hämäläisten laulu  
(säv. Silcher, san. Erkko, sov. Hagfors) 

 
YSTÄVÄNLAULU 
Mistä tunnet sä ystävän  
Onko oikea sulle hän  
Anna meren se selvittää  
Kuka viereesi jää  
Ja jos silloin kun myrsky soi  
Vain sun kumppanis vaikeroi  
Vene lähimpään rantaan vie  
Jääköön pois mikä lie 

Mistä tunnet sä ystävän  
Onko oikea sulle hän  
Anna tunturin selvittää  
Kuka viereesi jää  
Kun on kaukana kaikki muut  
Ja kun päättyvät pitkospuut  
Kuka rinnallas ruikuttaa  
Takaisin mennä saa 

Mistä tunnet sä ystävän  
Onko oikea sulle hän  
Ajat ankeimmat selvittää 
Kuka viereesi jää  
Kun on sinulla vaikeaa  
Ja kun tarvitset auttajaa  
Silloin ystävyys punnitaan 
Menee muut menojaan 

Siitä tunnet sä ystävän  
Kun on vierelläs vielä hän 
Turhat tuttavat silloin ois  
Hävinneet pian pois 

 

 



 

 

 

 

 
Runoesitys Aino Paukkunen 

Eläkeliitto, Riihimäen osasto 
 
 
Yrjö Jylhän Kiirastuli-esittely Raimo Nieminen 
 
 
Vuoksen vartio  Veijo Rintakoski 
     
 
Musiikkiesitys Pikku-tytön laulu 

Riihimäen eläkkeensaajat  
 
 
Runoesitys Vicky Koskela,  

Eläkeliitto, Riihimäen osasto 
 
 
Kuoroesitys Riihimäen seudun senioriopettajien kuoro 

Kysymyksiä 
(Säv. Hagfors, san. Malmivaara) 
Soi iltakellot  
(Napolilainen kan.säv., sov. O.P, suom. A.V.) 
Tuuli hiljaa henkäilee  
(säv. Bellman, suom. Vuorinen) 

 
Muotinäytös   Riihimäen eläkkeensaajat 
 
Yhteislaulu Taas on aika auringon 

(Säv. Olin Stig, suom. Virtanen, sov. Salo)  
 
 

 

Hyvää Ystävänpäivää!  
 
 



 

 

 

 

HÄMÄLÄISTEN LAULU  
On mulle Suomi suloisin, 
vaan Häme siitä kallehin, 
sen tuskin tiedän vertaista, 
niin kaunista, niin herttaista 
kuin kulta Hämeenmaa! 
sen tuskin tiedän vertaista, 
niin kaunista, niin herttaista 
kuin kulta Hämeenmaa! 
 
Lempeitä laaksoin lehtoja 
ja lintuin laulupuistoja 
ja marjaisia kankaitaan 
en unhoittaa voi milloinkaan - 
oi Hämeen kallis maa! 
ja marjaisia kankaitaan 
en unhoittaa voi milloinkaan - 
oi Hämeen kallis maa! 
 
On Hämeen pellot viljavat 
ja kasket kullan loistavat 
ja tuhannet sen tuomistot, 
sen niityt, norot, varjostot! 
Ei maata vertaistaan! 
ja tuhannet sen tuomistot, 
sen niityt, norot, varjostot! 
Ei maata vertaistaan! 
 
Ei impee missään rakkaampaa, 
ei siveempää, ei jalompaa, 
kuin Hämeen valkotukkainen, 
tuo sinisilmä neitonen 
on rusoposkinen 
tuo sinisilmä neitonen 
on rusoposkinen 
kuin Hämeen valkotukkainen, 
tuo sinisilmä neitonen 
on rusoposkinen 
 
 
 
 

 
Kun miestä missä tarvitaan, 
maan eestä vaikka kaatumaan, 
niin uljaita on urhoja, 
on järkeä, on kuntoa, 
kun toimeen tartutaan. 
niin uljaita on urhoja, 
on järkeä, on kuntoa, 
kun toimeen tartutaan 
 
TAAS ON AIKA AURINGON  
Kun taas on aika auringon, niin uskon 
siinä taikaa on.  
Mä sulle taitan kukkasen, kun vastaan 
riennät nauraen.  
Ja tanssipaikan suuntaanpäin, näin 
lähdetään me käsikkäin.  
Sun naurus tarttuu ihmisiin, ja uskon 
jälleen haaveisiin.  
Ihmisten mielet lannistaa, talvella 
pakkas-sää.  
Reippaankin miehen astuntaa huopanen 
hiljentää.  
Tuntuu, kuin vuotta kymmenen jatkunut 
talvi ois.  
Nähdessäs vihdoin peipposen, heität taas 
turkin pois.  
Kun taas on aika auringon, niin uskon 
siinä taikaa on.  
Mä sulle taitan kukkasen, kun vastaan 
riennät nauraen.  
Ja tanssipaikan suuntaan päin näin 
lähdetään me käsikkäin.  
Sun naurus tarttuu ihmisiin, ja uskon 
jälleen haaveisiin.  
Juhlat, kun Jussin päivän on, silloin taas 
tarkenee.  
Loisteessa öisen auringon, yksin en 
taikaa tee.  
Kokkoihin liekit leimahtaa, samoin myös 
sydämiin. Monikin kenties ehdottaa 
toiselle: "EIKÖS NIIN"?  
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