
  Iitti 480 vuotta  

 
Ruotsi-Suomen kuningas Kustaa Vaasa julkaisi Iitin kirkkopitäjän 
perustamista koskevan vahvistusasiakirjan 2.6.1539. Näin iitin 
seurakunta ja kunta täyttävät tänä vuonna 480 vuotta. 

Juhlajumalanpalveluksen jälkeen on tarjolla kirkkokahvit ja 
ohjelmaa kirkonkylän alueella.  
Tapahtuma järjestetään yhdessä Iitin kunnan kanssa. 
 

 

Lasse Heikkilän Suomalainen Messu 
on v. 1997 valmistunut laulukokoelma, joka on useiden satojen 
esityskertojen myötä vakiintunut klassikoksi.  
Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017 Suomalainen Messu 
täydentyi 20 laulun ja instrumentaalikappaleen juhlaversioksi. 
Puolet niistä lauletaan IItin juhlajumalanpalveluksessa. 

 

IItin Kirkkopitäjä 480 vuotta 

Juhlajumalanpalvelus 

2.6.2019 

           
 

Musiikkina lauluja 
Lasse Heikkilän sävellyksestä 

Suomalainen Messu 

 

      



      Tervetulosanat 

1. Siunaamme sinua Suomi 
      Johdantosanat 
      johdatus synnintunnustukseen 

2. Itkua katuvan kansan 
      Synninpäästö 

3. Niin kuin on hanki valkoinen  
      Rukous 
      Jes. 44:1-5 

4. Vuosi Luojan kämmenellä    
      Room. 8:12-17 

5. Elämän kyllyydestä 
Evankeliumi- seurakunta kuuntelee seisten 

 Saarna 

6. Pohjalainen uskontunnustus – seisten 

7. Runsasta leipää - kolehti 
      Esirukous 

8. Liian kylmät tuulet 
      Isä meidän 

9. Laulu Suomelle - 4. säkeistö seisten 
       Päätössanat 

       Herran siunaus 

10. Viimeiset veneet 

       Lähettäminen  

 
Toteutus 

 
Kirkkoherra Mikko Pelkonen 
Yhdistetty kuoro solisteineen, 
 joht. kanttori Marja Ainali 

 
Pelimanniryhmä VALKIA Tampereelta: 

Dora Lukacs - viulu 
Henna Leppänen - harmonikka 

Toni Mäkinen - kitara 
Sami Moilanen - kontrabasso 

Lasse Heikkilä - kantele, lyömäsoittimet 
 

Äänentoisto Veli-Matti Nurminen 
 

 

         



 

9. LAULU SUOMELLE 
 

Miksi, Suomi, olet levoton? 
Vielä turva Jumalassa on. 
Vaikka sammuis tähdet, älä pelkää, 
Jumala ei hylkää, siihen luota vaan: 
Vesi virtaa alla routamaan. 
Vesi virtaa alla routamaan. 
 
Vielä kukkii koko tämä maa. 
Vielä kiittää kansa Jumalaa. 
Vielä veisaa västäräkki kerran 
kunniaksi Herran virren ihanan. 
Ja se laulaa lailla leijonan. 
Ja se laulaa lailla leijonan. 
 
La-la-lai-lai .. 
 
Nouse salkoon, lippu valkoinen! 
Piirrä pilviin risti sininen! 
Se on kallein aarre isänmaamme,  
merkki Kuninkaamme, liitto ikuinen. 
Nouse salkoon, toivo sydänten! 
Nouse salkoon, risti Jeesuksen! 
 
La-la-lai-lai .. 
 
Nouse salkoon, risti Jeesuksen! 

 

10. VIIMEISET VENEET 
 
 
Viimeiset veneet kun palaavat rantaan, 
illaksi kääntynyt päivä on. 
Piirretään vielä, hei, sydämet santaan! 
Valvotaan vierellä nuotion! 
  
Viilenee hiukan jo hyväily tuulen 
Joutsenet oikovat siipiään. 
Kanteleensoittajan uupuvan kuulen. 
Sirkatkin riisuvat pois kenkiään. 
 
Useimmat päivät pian unholaan vaipuu. 
Joitakin kauemmin muistella saan. 
Kipein ja suloisin niistä jää kaipuu, 
yhdessä jotka me taivalletaan. 
 
Huominen päivä jos kädestä Herran 
joillekin meistä viel lahjoitetaan, 
Rukoillaan rohkeutta ihmisen verran 
sielulla sielua koskettamaan. 
 
Jääkää siis hyvästi, ystävät rakkaat! 
Taivaassa vasta kai kohdataan. 
Siellä ei kanteleet soimasta lakkaa. 
”Hyvästi” -sanaa ei tunnetakaan. 

 

 
 
 
 
 
Sävellykset: Lasse Heikkilä 
Laulutekstit: Lasse Heikkilä, paitsi 
1. Jorma Viitala & Lasse Heikkilä 
4. Stella Kivi 
5., 7. Leena Valkonen 
 
 
 
 

 

1.SIUNAAMME SINUA SUOMI 
 
Me siunaamme sinua, Suomi, 
sinä rakkain isänmaa. 
Olet rakkautta, vapautta kantanut meille. 
Kumpaakaan niistä en tahtoisi pois kadottaa. 
 
Me siunaamme sinua, Suomi, 
sinä rakkain isänmaa. 
Sinun kesäs ja talves on mun elämääni. 
Kumpaakaan niistä en milloinkaan  
voi unohtaa. 
 
Me siunaamme sinua, Suomi, 
sinä rakkain isänmaa. 
Kun on Herramme johdatus turvana meillä, 
vieläkin lippumme korkeuksiin kohoaa. 
 
 

2.ITKUA KATUVAN KANSAN 
 
Kauan sitten teilleni lähdin 
uhmaten ulinaa, lunta ja Jumalaa. 
Kyllin kauas rämpiä ehdin, 
kunnes mä kopeuteeni kompastuin. 
Annoin harhaan viettien viedä 
väistäen meluten kuiskausta sydämen. 
Luulin ettei Herrani tiedä 
oikeita avaimia autuuteen. 
 

Itkua katuvan kansan  
silmästä pimeän ansan  
kuuletko, Isä, kun pyydän  
anteeksi sydämestäin 

 
Syytteen vastaan veljeä nostin: 
Siinä on vikapää, hirteen se vetäkää! 
Tuomio viipyi, itse jo kostin 
miekalla oman käden oikeuden. 
Kaivoin haudan rintani routaan. 
Peittelin kiroten tunteeni sytehen. 
Ämmät, lapset itkeä joutaa! 
Mies se ei ole joka pillittää! 

 
Itkua katuvan kansan…  

 
Eilen nousin huipulle vuoren. 
Nytkö jo uhoan: Itseni tuhoan? 
Surkeus alla mahtavan kuoren, 
ihmisen kokoinen ei milloinkaan. 
 

Itkua katuvan kansan …  
 
 

3. NIIN KUIN ON HANKI VALKOINEN 
 
1    Niin kuin on hanki valkoinen 
kirkkaimman auringon alla, 
puhdistuu tunto ihmisen 
armolle antautumalla. 
 
Jokainen muisto kunniaton 
pois kirjoista taivahan pyyhitty on, 
kun kaikki synnit on anteeksi annettu  
Jeesuksen ristin tähden. 
 
 
2   Niin kuin on taivas ääretön 
loputon aaltojen tarmo, 
rakkauden lähde on ehtymätön, 
ikuinen Jumalan armo. 
 
Kaiken Hän tietää viisaudessaan, 
ja kuitenkin valmis on unohtamaan, 
kun kaikki synnit on anteeksi annettu  
Jeesuksen ristin tähden. 
 
3   Niin kuin on metsä hiljainen 
sylissä yön avaruuden 
vaiti on kaiku syytösten 
huoneissa sydämen uuden. 
 
Poissa on paino menneisyyden. 
Käy armahdus ylitse ymmärryksen, 
kun kaikki synnit on anteeksi annettu  
Jeesuksen ristin tähden.



4. VUOSI LUOJAN KÄMMENELLÄ 
 
Silkkiuikku soutaa pitkin järven pintaa. 
Lainehet ne rantaa muistuttaa: 
Kämmenensä uurteissa Luoja meitä kantaa. 
Armossansa maailma rauhan saa. 
 
Kurkiaura merkin taivahalle piirtää. 
Ukkoskuuro kattoon rummuttaa: 
Valkeuden keskellä tummetessa illan  
Henki meitä taivaasta johdattaa. 
 
Punatulkkuperhe pakkasessa istuu. 
Lumihuntu luontoa lohduttaa: 
Lämpimintä täällä on huolenpito Herran. 
Viluiselle suojan Hän tarjoaa. 
 
Ensimmäinen pääsky pellon päällä lentää. 
Leskenlehdet kukkii, tuoksuu maa. 
Neljä vuodenaikaa ja kämmen suuren 
Luojan; 
voiko olla paikkaa sen rakkaampaa! 
 
 
 
 
 

5. ELÄMÄN KYLLYYDESTÄ 
 

Ei loskainen tie alla saappaiden estä. 
Minä tanssin elämän kyllyydestä. 
Tätä riemua rajua elämän riittää, 
kun Jeesusta sieluni kiittää. 
 
 

6.POHJALAINEN USKONTUNNUSTUS 
 
Sana suusta Jumalan  
saa ihimeet suuret aikaan 
Sanallansa Isä Jumala  
on luonut maan ja taivaan 
Näin minä uskon, totisesti uskon: 
 luonut on maan ja taivaan 
 
Jeesus Kristus, Jumalan poika,  
syntyi ihimiseksi 
Sana tuli lihaksi ja maailman valakeureksi 
Näin minä uskon, totisesti uskon: 
 ja maailman valakeureksi 
 
Jeesus Kristus surmattihin 
 ristihin naulaamalla 
Nousemalla kuolleista  
hän voitti synnin vallan 
Näin minä uskon, totisesti uskon:  
voitti synnin vallan 
 
Isän luokse taivahan maille  
pilivi Poijaan kantoo 
Neuvojaksi taivas meille  
Pyhän Hengen antoo 
Näin minä uskon, totisesti uskon:  
Pyhän Hengen antoo 
 
Maharollista Jumalalle 
 on meille maharottomat 
Isä, Poika, Pyhä Henki,  
ne kolome yhtä ovat 
Näin minä uskon, totisesti uskon:  
Ne kolome yhtä ovat. 
 
Kuolemasta Jeesus meirät vapahiksi osti 
Elää saan sen uskomalla ijankaikkisesti. 
Näin minä uskon, totisesti uskon: 
ijankaikkisesti 

7. RUNSASTA LEIPÄÄ 
 
Ei siinä voi muuta kuin kiittää, 
aittansa salvat kun aukaisee. 
Näin paljosta muillekin riittää, 
Niille ken puutteessa tarvitsee. 
 
Niin runsasta leipää syömme, 
niin raikkaat on lähteet maan. 
On siunattu jälkiä työmme. 
Paljosta hyvä on antaa. 
 
 
Niin laajat on pirttien pielet, 
pelloilla ruista ja mansikkaa. 
Soi nöyrinä kiitosta kielet, 
Herramme kaiken kun lahjoittaa. 
 
Niin runsasta … 
 
Taas turvassa uinumme yömme 
loisteessa lyhtyjen taivaisten. 
Syysviimassa löylyä lyömme. 
Helteessä järvi suo viileyden. 
 
Niin runsasta … 

8. LIIAN KYLMÄT TUULET 
 
Rakas Isä Taivahan, katso puoleen surevan.  
Ilahduta ihmislapsen masennettu mieli. 
Suothan soiton suloisen luokse alakuloisen.  
Jostakin nyt lennätä jo sinne satakieli. 
 
Kun ulvoo sieluissamme 
 liian kylmät tuulet, 
kun hiipuu huulillemme virsi voimaton, 
tiedämme että Sinä kuiskaukset kuulet. 
Pois pyyhit synkät pilvet tieltä auringon. 
 
Taivaan Isä, armahda kurjan laman uhreja.  
Loppuessa töiden on nyt taivas sysimusta. 
Nosta suosta valheiden kalliolle totuuden  
niitä, jotka korvikkeista etsii lohdutusta. 
 
Kun ulvoo … 
 
Suomen poika entinen kasket raivas 
korpehen.  
Kasvaa nyt vain ohdaketta vanhat viljapellot. 
Anna usko huomiseen,  
satoon moninkertaiseen 
Jossain on se seppä joka korjaa kirkonkellot. 
 
Kun ulvoo … 
 
Herra, tunnet tuhannet yksinäiset sydämet  
aivan liian kauan ihmisrakkautta vailla, 
lapset pitkin kyliä vailla isän syliä.  
Peitä heidät siipes alle lintuemon lailla. 
 
Kun ulvoo … 
 
 


