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Pohjanmaan virsitie tai virsireitti 
 
 
Esitys: 
 
Haetaan rahoitus ja toimija Virsitielle, joka tutustuttaa matkailijan pohjalaisten virren tekijöiden 
maisemiin. Kohteita ovat mm. Vaasan kirkko (Mirjami Lähteenkorva), Teuvan Horonkylä (Simo 
Korpela), Isonkyrön ja Haapaniemen pappilat (Lars Stenbäck), Seinäjoen keskusta (Jukka-Pekka 
Jyrä), Nurmon kirkko (Jouko Ikola) ja Kuortaneen Klemettimuseo (Heikki Klemetti). Tehdään 
maakuntien yhteinen toteutus useiden Leader alueiden yhteistyönä.   
 
Yhteistyökumppaneina voivat olla Lapuan hiippakunnan kirkkokuorot ja kuoroyhdistykset, sekä 
kohdeseurakunnat. 
 
 
 



Virsitie taustaa. 
 
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kuntanimet näkyvät monien virsien merkinnöissä;  
Alavus, Teuva, Kuortane, Lapua, Ylistaro Lisäksi on merkinnät; toisinto Etelä-Pohjanmaalta ja 
toisinto Pohjanmaalta.  
Pohjalaisia säveltäjiä ja virsisanoittajia on useita; Heikki Klemetti, Lars Stenbäck, Irja Hiironniemi, 
Wilhelmi Malmivaara, Simo Korpela jne. Korpelan syntymäkodin pihaan Teuvalle, Horonkylän 
Kässyyn on pystytetty hänen muistokivensä. Stenbäckin hautamuistomerkki on Isonkyrön 
hautausmaalla. Klemetin synnyin koti on museoitu Kuortaneella. 
 
Uusia virsiniekkoja ovat Jouko Mäki-Lohiluoma (Seinäjoki), Eija Harmanen (Ilmajoki) ja Martti 
Hemminki (Nurmo), Jukka-Pekka Jyrä (Seinäjoki) ja Jouko Ikola (Nurmo) Heidän säveliä ja 
tekstejä löytyy Siionin Virsistä, Siionin Kanteleesta ja Nuoren seurakunnan veisuista. 
   
Virsitie on autoiltava maantiereitti, jota voi käyttää kuorot, työyhteisöt, lauluporukat, perheet jne. 
Virsitiellä pysähdytään noin 1 kilometrin päähän kohteesta ja kävellään paikkaan, jossa virren teksti 
tai sävelmä on syntynyt. Kohde voi olla myös virrentekijän koti, museo, hauta, muistomerkki jne. 
 
Lauletaan virsi paikassa, jossa se on syntynyt, tai johon se erityisesti liittyy. Esimerkiksi: Silmäisi 
eteen Jeesus, virren ja runon on kirjoittanut Lars Stenbäck. Hän on syntynyt Kuortaneen 
Haapaniemen pappilassa. Itse virsi on kirjoitettu Isonkyrön virsisaaressa pappilan rannassa. 
Toinen esimerkki: Heikki Klemetin synnyin koti on Kuortaneella järven rannalla. Paikka on 
historiallinen ja sinne on koottu Heikki Klemetin musiikillista historiaa.  
 
 
Virsitien kohteita: 
 
 
Vaasan kirkko 
 
Kirkossa (NSV, Nuoren seurakunnan veisukirja 97) 
Sanat: Mirjami Lähteenkorva (Vaasa) 
Sävel: Tapani Nuutinen 
 
Mirjami Lähteenkorva on tehnyt myös Kirkkokantaatteja. Kirkossa nimisen runon hän kirjoitti 
Vaasan kirkossa katsellessaan edessään istuvan pienen pojan touhuja. Elämä kuljetti poikaa kohti 
kansanterveystyötä ja politiikkaa. Runon ja veisun poika on Pekka Puska. 
  
 

  
 
 
 



 
 
Teuva, Horonkylä. Simo Korpelan synnyin koti 
 
Jeesuksesta laulan (Virsi 273) 
Sanat: Simo Korpela (Teuva) 
Sävel: Martti Hela 
 
Muita Korpelan virsiä ovat 80 ja 626 
 

     
 
Korpelan synnyin kodin pihapiirissä on idyllinen tunnelma, runsaasti luonnonkukkia ja muistokivi.  
Simo Korpelan esittelyn ja tarinan voi tilata paikanpäälle puh. puh. 040 512 9343 
 
 
Ilmajoki, Koskenkorva 
 
Kiitos Taivaan Isä (Siionin kannel 102) 
Sanat: Eija Harmanen (Ilmajoki) 
Sävel: Jaakko Löytty 
 
Ilmajokinen Eija Harmanen on teologian tohtori ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja 
Seinäjoella. Hän on kirjoittanut runoja ja toimittanut mm. Lapuan hiippakunta 50 vuotta juhlakirjan, 
Haasteena yhteys. 
 
 
Seinäjoki, Keskusta 
 
Jos lienen joskus uskonut (Siionin virsi 88) 
Itketkö sinäkin, Jumala (NSV 96) 
Iltalaulu (NSV 23) 
Sanat ja sävel: Jouko Mäki-Lohiluoma (Seinäjoki) 
 

https://www.google.fi/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.seikkailesuupohjassa.fi%2Fkohde%3Fid%3Dsimo-korpelan-synnyinkoti&psig=AOvVaw35xWtw70x0W3UBnMgJIqzy&ust=1573136488104000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCyl5_k1eUCFQAAAAAdAAAAABAD


 
 
Jouko Mäki-Lohiluoma on Tampereella asuva Seinäjoelta lähtöisin oleva muusikko ja lauluntekijä. 
Hän on liikuntatieteen maisteri ja nuorena seiväshypyssä menestynyt urheilija.  
 
 
Seinäjoki 
 
Päivä päivältä vain (NSV 59) 
Sanat: Jukka Jyrä (Seinäjoki) ja Kaija Pispa 
Sävel: Jukka Jyrä 
 
Jukka-Pekka Jyrä (nyk. Isokangas) on Vaasassa syntynyt ja Seinäjoella kasvanut gospel-artisti. 
Häneltä on ilmestynyt useita hengellisiä levyjä. Isokangas toimii opettajana Diakonia 
ammattikorkeakoulussa Järvenpäässä. 
 
 
Nurmon kirkkopuisto 
 
Ääni huutaa: Erämaahan (Siionin virret 184) 
Sanat: Jouko Ikola (Nurmo) 
Sävel: Jaakko Löytty 
 
Huoneen ristin hiljaisuuteen (Siionin virret 92) 
Sanat: Jouko Ikola (Nurmo) 
Sävel: Martti Hemminki (Nurmo) 
 
 

 
 



Jouko Ikola on pappi ja kirjailija. Hän toimi Nurmon kirkkoherrana ja kappeliseurakunnan 
johtavana pappina. Ikola siirtyi eläkkeelle jäätyään Kuopioon. Vuonna 2016 Ikolan kirja ”Hyvyyttä 
on” voitti Vuoden kristillinen kirja -kilpailun yleisöäänestyksen.  
 
 
Nurmon seurakuntakoti 
 
Tulipatsas (NSV 108) 
Puolustaja (NSV 12) 
Sanat ja sävel: Kari Haapala (Nurmo) 
 

 
 
Kari Haapala on Nurmossa kasvanut muusikko. Hänet tunnetaan erityisesti gospelmusiikistaan, 
mutta hän on tehnyt myös maallisempaa musiikkia. Haapala on säveltänyt ja sanoittanut kappaleita 
muun muassa Annika Eklundille, Laura Voutilaiselle ja Katri Helenalle. Omia albumeja on 
seitsemän. Haapala on Mustarastas -yhtyeen keulahahmo. NSV:n lisäksi Kari Haapalan lauluja 
löytyy Elämän siiville laulukirjasta. 
 
 
Ylistaro, komia kirkko 
 
Suo, Jeesus, paras opettaja (Virsikirja 409) 
Sanat: Antti Räty 
Sävel: Toisinto Ylistarosta   
 
 

 
 
Herättäjäjuhlat Komialla kirkolla Ylistarossa.  
 
 
Isokyrö, pappilan virsimaja ja vanha hautausmaa 
 
Silmäisi eteen Jeesus (Virsikirja 288, Siionin virsi 20) 
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Sanat: Lars Stenbäck (Kuortane, Isokyrö) 
Sävel: Huugo Nyberg 
 
 

       
 
 
Lars Jakob Stenbäck oli suomalainen runoilija ja pappi. Hän liittyi ylioppilaana herännäisyyteen, ja 
hänet vihittiin papiksi 1842. Hän syntyi 1811 Kuortaneella Haapaniemen pappilassa ja kuoli 1870 
Isossakyrössä. Vaasassa hän toimi rehtorina ja oli myös maamme ensimmäinen kasvatusopin 
professori. Stenbäck toimi Isonkyrön kirkkoherrana ja rakennutti Kyrönjoen Pappilansaareen 
Virsimajan. Siellä hän kirjoitti mm. virren ”Silmäisi eteen Jeesus”. Myös virsikirjan ns. 
juhannusvirsi 259 on hänen tekemä. Tauno Väinölä kirjoittaa virrestä näin: Virren Kiitetty Herra, 
joka kansallensa tekijä Lars Stenbäck (1811-1870) oli lahjakas runoilija. Virtensä hän sepitti 
ruotsinkielisen virsikirjakomitean jäsenenä, johon myös Runeberg kuului. Komiteatyön 
ensimmäisenä tuloksena valmistui 1857 Runebergin virsikirjaksi sanottu ehdotus kansallisrunoilijan 
työn hedelmänä. Stenbäckin oma virsikirjaehdotus ilmestyi 1866. Stenbäckille tärkeää oli 
moitteeton, kaunis muoto, mutta ennen muuta dogmaattinen selkeys. Omia virsiä Stenbäck sepitti 
vähän.  
 
 
Lapua, Virranniemen pappila 
 
 

 
 
Oi Herra, jos mä matkamies maan (Virsikirja 631 ja Siionin virret 251) 
Sanat: Wilhelmi Malmivaara (Lapua) 
Sävel: Mikael Nyberg 
 
Wilhelm "Wilhelmi" Malmivaara oli kirkkoherra, kansanedustaja, kirjailija ja virsirunoilija. Hän 
syntyi Lapualla Niilo Kustaa Malmbergin perheeseen. He asuivat Virranniemen pappilassa. 
Elämänsä viimeisenä iltana isä kutsui vuoteensa ääreen nelivuotiaan Wilhelmin, nuorimman 
lapsensa, ja sanoi tälle: "Tule, poikani, siunaamaan isää.". Nämä isän sanat jäivät velvoittavaksi 



kehotukseksi pojan sydämeen koko hänen elämänsä ajaksi. 
Malmivaara avioitui vuonna 1875 Karin Rajanderin kanssa ja heille syntyi yksitoista lasta. Perhe 
koki paljon surua, sillä neljä lapsista kuoli yhden tai kahden vuoden iässä Kiuruvedellä. 
Lavantaudin raivotessa Lapualla kaksi tytärtä menehtyi kymmenen vuoden iässä sekä myös lasten 
äiti Karin. Kyynelten koulussa syntyi elävä toivon virsi: ”Oi Herra, jos mä matkamies maan”  
 
Virren 631 tarina Tauno Väinölän kirjoittamana: 
 
Kun lavantautiepidemia vei lyhyessä ajassa hänen perheestään kolme jäsentä: äidin ja kaksi tytärtä, 
Malmivaara istui surun murtamana pappilassaan, pää käsien varaan painuneena. Sisään astui hiljaa 
vanha ystävä, seurakunnan hurskas suntio. Tämä laski kätensä pappinsa olkapäälle ja sanoi: "Herra 
kysyi kolmannen kerran: Simon, Joonaan poika, rakastatko minua?" Tästä kertoessaan Malmivaara 
sanoo: "En minä kykene selittämään, mitä ne sanat vaikuttivat minuun. Mutta päivä valkeni 
uudestaan, kun ystävä huomautti minulle, että nyt ollaan Herran käsissä. Ilman sitä sanaa olisin 
sortunut." 
Oi Herra, jos mä matkamies maan syntyi yksinäisen miehen virtenä. Tekijän kokemus oli kuitenkin: 
vaikka "muut kaikki hylkää", Jeesus ei jätä. Jeesus auttaa elämämme matkalla ja vie perille. Oi 
Herra, jos mä matkamies maan on virsi kristityn toivosta ja sen perustasta, joka kestää, ”vaikkei ois 
toivoa ollenkaan”. Virsi myös kertoo, mitä Herran siunaus elämässä merkitsee. 
Malmivaara kirjoitti virtensä E. A. Hagforsin (1827-1913) sävelmään ”Minne käy tuulen ilmassa 
tie”, johon hän oli mieltynyt ja jonka hän toivoi tulevan myös hengelliseen käyttöön. Kun virsi 
vuonna 1920 liitettiin Hengellisiin lauluihin ja virsiin, Mikael Nyberg sävelsi sen uudelleen. 
Virsikirjassa kumpikin sävelmä on mukana, Nybergin koraali a-vaihtoehtona. 
 
 
 

 
 
Käy kohti isänmaatansa 
Sanat: Wilhelmi Malmivaara (Lapua) 
Sävel: Toisinto Etelä-Pohjanmaalta 
 
Herra Jeesus kun täällä vain kanssamme on (Virsikirja 310) 
Sanat: Wilhelmi Malmivaara (Lapua) 
Sävel: Toisinto Lapualta 
 
 
Seinäjoki, Katilankylä 
 
Soi, virteni, kiitosta Herran (Virsikirja 903, Siionin virsi 133) 



Sanat: Mikko Katila (Seinäjoki, Vaasa) 
Sävel: Suomalainen kansantoisinto Kalajoelta 
 
Herra, Herra, älä heitä (Siionin virsi 244) 
Sanat: Mikko Katila (Seinäjoki, Vaasa) 
Sävel: Suomalainen toisinto 
 
 
Kuortane, kirkkoranta 
 
Sen suven suloisuutta (Virsikirja 620) 
Sanat: Elias Lönnrot, Niilo Rauhala 
Sävel: Toisinto Kuortaneelta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuortaneen kirkkoranta on henkeä salpaavan kaunis, Etelä-Pohjanmaan Rivieraksikin kutsuttu. 
Tuntuu kuin Elias Lönnrot olisi juuri tässä runoillut virren 620 ” Sen suven suloisuutta toivossa 
katselen, kun kerran kaikki uutta on maassa autuuden. Jumala voimallansa luo uuden taivaan, maan 
ja kirkkaudellansa ne täyttää kokonaan”. Virren sävel on toisinto Kuortaneelta. Toisinto tarkoittaa 
vanhan uusiutumista, muunnosta ja duplikaattia.   
 
 
 
 
Kuortane, Hiironniemi / Haapaniemen ranta 
 
Herra, rakkaastani (Virsikirja 241) 
Sanat: Irja Hiironniemi (Kuortane, Lehtimäki) 
Sävel: Hans Puls 
 
 



 
 
Kuortaneen Ruonalla on Lapuan hiippakunnan omistama Haapaniemen hiippakuntakartano. 
Sen rannalta voi katsella Hiironniemeen, jossa Irja Hiironniemi oli miniänä. Irja syntyi Lehtimäellä 
ja oli ammatiltaan opettaja. Irja on julkaissut kymmenkunta runokokoelmaa 70-80 luvuilla. Hän on 
sanoittanut myös virsiä, mm. rakastetun perhevirren 241 ”Herra, rakkaastani tunnen iloa”. 
 
Kevätillan yllä (Siionin virsi 142) 
Sanat: Irja Hiironniemi (Kuortane, Lehtimäki) 
Sävel 142: Eero Väätäinen 
 
 
Kuortane, Haapaniemi 
 
 

  
 
 
Haapaniemen pihapiirissä Lapuan hiippakunnan piispoja Yrjö Sariola, Eero Lehtinen,  
Jorma Laulaja ja Simo Peura 
 
 
Silmäisi eteen, Jeesus (Virsikirja 288, Siionin virsi 20) 
Sanat: Lars Stenbäck 
Sävel: Huugo Nyberg 
 
 



                                                                  
 
Lars Stenbäckin synnyin koti on Haapaniemen pappila 
Lars Jakob Stenbäck oli suomalainen runoilija ja pappi. Hän liittyi ylioppilaana herännäisyyteen, ja 
hänet vihittiin papiksi 1842. Hän syntyi 1811 Kuortaneella Haapaniemen pappilassa ja kuoli 1870 
Isossakyrössä. Vaasassa hän toimi rehtorina ja oli myös maamme ensimmäinen kasvatusopin 
professori. Stenbäck toimi Isonkyrön kirkkoherrana ja rakennutti Kyrönjoen Pappilansaareen 
Virsimajan. Siellä hän kirjoitti mm. virren ”Silmäisi eteen Jeesus”. 
 
Tauno Väinölä kirjoittaa virren tarinan. För Jesu milda ögon 

Aikojen kuluessa on tätä Lars Stenbäckin virttä laulettu suomeksi monin eri sanoin. Siionin 
Kanteleen laulajat ovat oppineet kolme eri versiota (1881, 1923, 1961). Martti Ruuthin 
suomennosta Hengellisissä lauluissa ja virsissä (1903, "Jeesuksen silmäin eteen") on kertaalleen 
tuntuvasti muokattu. Siionin virsien historia tuntee kaksi eri suomennosta. Suomennoksista vanhin 
on Siionin Kanteleeseen 1881 tullut "Sun silmäis eteen, Jeesus".  
 
Virsikirjaehdotuksessa 1984 oli Anna-Maija Raittilan uusi suomennos. Sen tilalle kirkolliskokous 
1986 kuitenkin valitsi, hivenen muokattuna, Jaakko Haavion suomennoksen (Siionin virret 1971: 
169), joka sisältyy myös Haavion suomentamiin Stenbäckin Runoihin (1973). Virsikirjaan jäi siinä 
vaiheessa epähuomiossa maininta, että kyseessä olisi Anna-Maija Raittilan suomennos, mikä ei siis 
pitänyt paikkaansa. 
 
Tässä virressä Stenbäck on antanut "erittäin onnistuneen ilmaisun luonteenomaisesti suomalaiselle 
kristillisyydelle" (Yrjö J. E. Alanen). Se sisältyi alun perin runosarjaan "Sointuja" (Accorder) ja 
ilmestyi ensi kerran pietistisessä viikkolehdessä Evangeliskt Veckoblad 1839. Runon tunnelmaa 
tehostavat Stenbäckille ominaiset toistot. Kansanlaulun yksinkertaisuus ja selkeys ovat tehneet 
runosta lakastumattoman. Osuutensa on kieltämättä myös Huugo Nybergin kauniilla sävelmällä, 
jota voi pitää täysosumana. 
 
Huugo Nyberg (1873-1935) valmistui papiksi 1898 ja toimi vuodesta 1908 Helsingissä kuurojen 
(kuuromykkien) pappina. Heitä varten hän toimitti mm. katekismuksen. Nyberg johti useita kuoroja 
ja harrasti myös säveltämistä. Toiseen tekstiin liitettynä tämä hänen sävelmänsä tunnetaan Brittein 
saarillakin (The Church Hymnary 1973: 666 "O thou, my Judge and King”).  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuortane, Heikki Klemetin kesäkoti (Klemettimuseo) 
 
Taas siunattu päivä (Virsikirja 532) 
Sanat: Thomisson, Maskulainen 
Sävel: Heikki Klemetti (Kuortane) 
 
 
Muita Klemetin sävllyksiä: 
Vapahtajani Jeesus on (Virsikirja 298) 
Jumala täysi turva on (Virsikirja 181) 
Loi Herra kuvaksensa (Virsikirja 239) 
 
 
 

          
 
 
Heikki Klemetin kesäasunto Kuortaneella on nykyisin kotimuseo, lähellä kirkkoa. Sinne on 
arkistoitu merkittävä määrä Klemetin musiikillista elämää.Klemetin tie kulki Rasinperän 
kansakoululta Vaasan lyseoon. Hän opiskeli myös Berliinissä.  Heikki Klemetti oli säveltäjä, 
sovittaja, musiikkikriitikko ja kuoronjohtaja. Klemetti on ollut suomalaisen kuoromusiikin 
merkittävimpiä uranuurtajia ja kehittäjiä. Klemetti palkittiin professorin arvonimellä ja hän sai 
kunniatohtorin arvon Helsingin Yliopiston filosofian ja teologian tiedekunnilta.  
Klemetin sävellyksistä tunnetuimmat ovat 1700-luvulta periytyään kansansävelmään sovitettu 
mieskuorolaulu Oi kallis Suomenmaa sekä virsi 532 ”Taas siunattu päivä nyt luo valoaan”.  



Myös Porilaisten marssin suomennos on Klemetin käsialaa. 1918 sodan innoittamana kirjoitettu 
”Vilppulan urhojen muistolle” saavutti aikanaan suoranaisen kulttimaineen Etelä-Pohjanmaan 
suojeluskuntien ja Lapuan liikkeen piirissä. Heikki Klemetti on ikuistettu myös postimerkkiin. 
 
Virren 532 tarina Tauno Väinölän kirjoittamana: 
Den signade dag, som vi nu här ser 
 
Tätä virttä sanotaan Ruotsissa aamuvirsien kuningattareksi. Ennen vanhaan sitä saattoi luonnehtia 
myös virsikirjamme ainoaksi kevätvirreksi: puhutaanhan siinä puista, pensaista ja ruohosta sekä 
lintusesta, joka lentää korkeuteen ja yltyy "lauluunsa riemulliseen". Nythän meillä on muitakin 
kevätvirsiä (567–570). 
 
Toisaalta tätä vanhaa pohjoismaista "päivälaulua" (dagvisa) tiedetään aikoinaan lauletun 
jouluaamuisin kirkonmäellä. Sen alkusäkeistöissä onkin joulun riemu ilmaistuna, siinä soi enkelten 
kiitosvirren kaiku täysiäänisenä: ”Vaan kirkkaimman armosi auringon toit / yön keskelle lahjana 
taivaan, / kun ainoan Poikasi syntyä soit / maan lapseksi ristiin ja vaivaan. / Toi paimenet viestiä 
enkelien: / On koittanut autuuden päivä.” 
 
Siinä myös muistutetaan: "Se päivä ei ylpeille valjeta voi, / sen köyhät ja syntiset saavat." 
 
Virsi palautuu keskiajalle saakka, mutta ei ole kyetty selvittämään sen alkuperää, varhaisinta 
muotoa ja käyttöä jne. Nimitys "dagvisa" lienee tarkoittanut yksinkertaisesti aamuvirttä. "Siunattu 
päivä" on voinut merkitä jokaista päivää tai sitten sunnuntaita, Herran päivää. Tai joulupäivää. 
 
Ihan yksinkertainen ei virren tie meillekään ole. Hemminki Maskulainen suomensi siitä 
virsikirjaansa 5-säkeistöisen version, joka oli vielä vuoden 1938 virsikirjassa (526 "Taas loistaapi 
aurinko kirkkauttaan"). Vuoden 1886 virsikirjaan tuli sen rinnalle "Taas siunattu päivä", joka 
puolestaan pohjautui J. O. Wallinin versioon vuodelta 1819 ja jonka oli suomentanut K. M. 
Kiljander. Nykyiseen virsikirjaan nämä yhdistettiin (samalla menetettiin ensin mainittuun liittynyt 
kaunis pohjoismainen kansansävelmä). Kaikki ei suinkaan palaudu keskiaikaan saakka. Niinpä 6. 
säkeistö on alkuaan Hemminki Maskulaisen sepittämä, 3. ja 7. säkeistö Wallinin lisäämiä. 
 
Heikki Klemetin (1876-1953) valoisa duurisävelmä tulkitsee osuvasti virren tekstiä. Rauhallinen 
daktyylipoljento antaa sille juhlallisen marssin luonteen. 
 
 

 
 
Alavus, Toivo Kuulan näyttelyhuone 
 
On kaunis synnyinmaamme (Virsikirja 574) 
Sanat: Wäinö Havas (Kivijärvi khra) 
Sävel: Toivo Kuula (Alavus, Vaasa) 
 



          Toivo Kuulan patsas Vaasassa 
 
 
Toivo Kuula kuuluu ehdottomasti Alavuden elävään historiaan. Hänen nimeään kantaa mm Toivo 
Kuulan laulukilpailu ja Taidekeskus Harriin avattu säveltäjän pysyvä näyttely. 
Toivo Kuula mielletään yleensä vaasalaiseksi ja siellä hänen lapsuudenkotinsa olikin. Moni ei 
kuitenkaan tiedä, että perimätiedon mukaan Kuula syntyi Alavudella. Hänen molemmat 
vanhempansa olivat syntyneet Alavudella, isä Matti Kuula (alk. Taikinamäki) lukkarin virkataloon 
kuuluneessa Taikinamäen torpassa ja äiti Susanna (Sanna) Vehkakoski Sydänmaan Vehkakoskella. 
Toivo syntyi 7. heinäkuuta vuonna 1883, jolloin Susanna oli vierailemassa lapsuudenkodissaan. 
Synnytys tapahtui Vehkakosken saunassa, joka on edelleen olemassa. Saunan seinässä on 
tapahtumasta kertova muistolaatta. Vehkakosken päärakennus on palanut. 

Toivo Kuulasta tuli yksi Suomen tunnetuimmista säveltäjistä ja hän ehti säveltää elämänsä aikana 
noin 200 teosta. Hän opiskeli Helsingin musiikkiopistossa, eli nykyisessä Sibelius-Akatemiassa, 
sekä ulkomailla mm. Bolognassa, Leipzigissa ja Pariisissa. Hän toimi kapellimestarina Oulussa, 
Helsingissä sekä Viipurissa. 

Vappuna 1918 Toivo Kuulaa ammuttiin päähän Viipurin Seurahuoneella tapahtuneen kahakan 
päätteeksi. 18. toukokuuta hän kuoli saamiinsa vammoihin Viipurin lääninsairaalassa vain 34-
vuotiaana. Kuula on haudattu Helsingin Hietaniemen hautausmaalle. 

 
Virren tarina Tauno Väinölän kirjoittamana. 
574 On kaunis synnyinmaamme 
 
Virren juhlava sävelmä on Toivo Kuulan viimeisiä sävellyksiä. Se syntyi sodan varjossa, 
huhtikuussa 1918 Säiniöllä, lähellä Viipuria, missä Kuula toimi orkesterinjohtajana. Hän sävelsi sen 
Runebergin virteen "On Herran templiin tulla" (nyk. virsi 196 "On Herran temppelissä"). Samaan 
aikaan Kuula sävelsi myös Lars Stenbäckin iltavirren "Kun maan ja mantereen".  
 
Maassa käytiin sotaa. Huhtikuun lopulla valkoiset valtasivat Viipurin. Vapunpäivänä Toivo Kuula 
osallistui vapautusjuhlintaan. Iltamyöhällä sattunut välikohtaus päättyi siihen, että Kuulaa 
ammuttiin kuolettavasti päähän; hän kuoli 18.5.1918 vasta 35-vuotiaana. 
 
Kuulan kaksi hengellistä laulua joutuivat sitten Suomen Lähetysseuran sävellyskilpailuun, jossa ne 
saivat ensimmäisen palkinnon. Molemmat liitettiin Hengellisten laulujen ja virsien toiseen osaan 
(1920). 
 
Virren On kaunis synnyinmaamme runoilija Wäinö Havas (1898-1941) osallistui 19-vuotiaana 
nuorukaisena äsken mainittuihin Viipurin taisteluihin, joissa hän haavoittui. Virsi on tietenkin 

http://vaasalaisia.info/vaasapedia/images/7/73/Toivo_Kuula_2.jpg


kirjoitettu paljon myöhemmin; ensi kertaa se julkaistiin Havaksen kuoleman jälkeen kootussa 
kokoelmassa Vartion vaihto 1944. Aikanaan se otettiin lestadiolaisten Siionin lauluihin. – Havas, 
Kivijärven kirkkoherra, taisteli sekä talvi- että jatkosodassa komppanianpäällikkönä; hän kaatui 
elokuussa 1941. 
 
On kaunis synnyinmaamme on keskikesän virsi ("ei yötä ollenkaan!"). Runoilija ylistää isänmaansa 
luonnon kauneutta ja Luojan töitä. Elämä tässä kauniissa maassa ei kuitenkaan ole huolettoman 
ihanaa, vaan "tiellä vaikealla maan helle uuvuttaa". Niinpä kesän tunnelmat johtavat 
mietiskelemään taivaan suven autuutta. ”Soi siellä virret toisin kuin täällä milloinkaan…” 

 
Muita Kuulan teoksia: 
 
Toivo Kuulan Häämarssi soi usein kirkoissa 
Oi riemun rikkautta (Virsikirja 629) 
 
 
 
Pietarsaari, J L Runebergin koti ja kotikaupunki 
 
Isänmaan virsi - Sun kätes Herra voimakkain (Virsikirja 577) 
Sanat: J L Runeberg (Pietarsaari, Vaasa, Saarijärvi, Ruovesi) 
Sävel: Keskiajalta 
 
Virsikirjassa on 21 Runebergin runoilemaa virttä 
 
 

      
 
 
 
 
 
Johan Ludvig Runeberg oli suomalainen runoilija, opettaja, toimittaja ja professori. Runebergiä 
pidetään Suomen kansallisrunoilijana. Hänen ruotsiksi kirjoittamansa työt vaikuttivat voimakkaasti 
myös Ruotsin kirjallisuuteen. J. L. Runebergin puoliso oli kirjailija Fredrika Runeberg.  

Runoilija J. L. Runeberg loi ihannekuvan Suomen kansasta ja Suomen luonnosta ja antoi Vänrikki 
Stoolin tarinoissa Suomelle moraalisen identiteetin, olemassaolon oikeutuksen. Runeberg oli jo 
eläessään merkittävä kulttihenkilö, ja hänen muistonsa kunnioittaminen saavutti palvonnanomaisia 
mittoja. Runeberg syntyi Pietarsaaressa 5.2.1804 Runebergin lapsuudenkoti oli köyhä, mutta 



taustalla oli kuitenkin merkittävä sukupiiri, jonka kuuluisin jäsen oli Turun piispaksi 1803 ja 
sittemmin arkkipiispaksi nimitetty Jacob Tengström. Runeberg lähetettiin kahdeksanvuotiaana 
setänsä luokse Ouluun kouluun, ja sedän kuoltua hän kävi kolme vuotta Vaasan triviaalikoulua, aina 
luokkansa priimuksena.  

Vallankumousvuoteen 1848 johtanut poliittinen levottomuus sai Runebergin kevään 1846 
kriittisessä tilanteessa kirjoittamaan ja ojentamaan Helsingin ylioppilaille jo alun perin 
kansallislauluksi tarkoitetun Vårt Landin (Maamme) ja sitten kokoamaan ja kirjoittamaan joukon 
moraalia ja vastuullisuutta korostavia runoja, jotka ilmestyivät jouluksi 1848 nimellä Fänrik Ståls 
Sägner (Vänrikki Stoolin tarinat). Molemmissa korostetaan Suomen kansan köyhyyttä ja tyytymistä 
kohtaloonsa, mutta samalla uskollisuutta ja urhoollisuutta. 

Suuren osan 1850-lukua Runeberg omisti virsikirjatyölle ja virsirunoilulle. Hän korjasi ja uudisti 
monia vanhempia virsiä ja kirjoitti itse 62 virttä, joista osa on säilynyt sekä ruotsin- että 
suomenkielisessä virsikirjassa. Runebergista tuli jo eläessään "Suomen ensimmäinen suurmies", ja 
hänen muistonsa kunnioittaminen saavutti palvonnanomaisia mittoja. Runebergin päivää 5.2. 
vietettiin kynttilänvalaistuksin kansallispäivänä. 

Runeberg vaikutti eläessään myös Vaasassa, Saarijärvellä ja Ruovedellä. 

 

 D. F. Hirn (repro Daniel Nyblin) 1862. Uuden Suomen kuva-arkisto.  
 
 
Virren 577 tarina Tauno Väinölän kirjoittamana. 
Sun kätes, Herra, voimakkaan. Bevara, Gud, vårt fosterland 
 
Maamme-laulu ja isänmaanvirsi Sun kätes, Herra, voimakkaan liittyvät J. L. Runebergin (1804-
1877) runoudessa selvästi toisiinsa. Totta kai ne ovat luonteeltaan erilaiset: virsi on rukous, 
kansallislaulusta taas hengellinen ulottuvuus puuttuu. Mutta näiden kahden runon sisällössä on 
paljon yhtäläistä. 
Lähtökohta on yhteinen: "Ei laaksoa, ei kukkulaa, ei vettä, rantaa rakkaampaa kuin kotimaa tää 
pohjoinen" – Maamme-laulun avausta vastaavat virren sanat: "meille alla auringon tää synnyinseutu 
rakkain on". 
 
Kun Maamme-laulussa sanotaan: "Täss' auroin, miekoin, miettehin isämme sotivat", niin virren 3. 
säkeistössä laulamme: "On isät täällä taistelleet ja uskoneet ja toivoneet." 
 
Silmäänpistävin yhtäläisyys on molemmissa runoissa esiintyvä kuva kukaksi avautuvasta nupusta. 



Maamme-laulu ennustaa tulevaa: "Sun kukoistukses kuorestaan kerrankin puhkeaa", meidän 
rakkautemme saa isänmaan toivon ja riemun nousemaan loistossaan. Virsi sen sijaan kuvaa 
nykytilannetta menneisyyden taustaa vasten: "Sä autoit valoon tämän maan kuin kedon kukan 
ummustaan." 
Kauas tuleviin päiviin virsikin suuntaa ajatuksemme, kun sen lopussa rukoilemme: ”Suo, että sanas 
kirkkaana / saa keskellämme kaikua, / ja kautta sukupolvien / suo soida nimes kiitoksen.” 
 
Sun kätes, Herra, voimakkaan tuli vasta vuoden 1938 suomenkieliseen virsikirjaan, siihen, joka 
otettiin käyttöön juuri talvisodan syttyessä. Harras, ytimekäs ja rikassisältöinen virsi, jossa yksikään 
sana ei ole turha, tuli pian rakkaaksi ja tärkeäksi kansallemme, eikä vähiten sotiemme 
rintamamiehille.  
Runebergin suuri isänmaanvirsi osoittaa, miten paljon meillä on aihetta kiitokseen. Se viittaa 
luottavasti tulevien sukupolvien työhön ja rukoukseen. Ennen kaikkea se on rukous isänmaan 
puolesta. 
 

 
 
Lapua, Kiviristin kenttä 
 
Lapuan taisteluvirsi – Minä vaivainen vain (Virsikirja 622) 
Sanat: Ruotsalainen 1656 
Sävel: Toisinto Lapualta 
 
 

 
 

Kiviristi on Lapuan vanhin julkinen muistomerkki. Se on pystytetty vuonna 1864 Suomen sodan 
Lapuan taistelun muistoksi. Kiviristille suoritetaan vuosittain kunniakäynti Lapuan Päivien 
yhteydessä. Alun perin Kiviristillä viitattiin nimenomaan muistomerkkiin. Sittemmin sitä on 
käytetty myös kuvaavaan koko muistomerkin ympärille syntynyttä kaupunginosaa. Kiviristin 
alueella sijaitsevat myös Lapuan lukio ja Koulutuskeskus Sedu. 

http://62.148.204.4/html/index.php?iContentID=878


 
Pian Suomen sodan Lapuan taistelun 14.7.1808 jälkeen taistelupaikalle Murhakorpeen hankittiin 
muistokivi. Se pystytettiin sille paikalle, missä luutnantti Magnus Blum kaatui noustuaan aidalle 
tähystämään. Tämä muistokivi jäi sodan jälkeen unohduksiin ja hoitamatta. Muistokivessä on teksti: 
"Stupade I Segern Öfr Ryssarne D 14 Juli 1808. Saknad af Fäderneslandet och Vapenbröder". 
Taustapuolen teksti on syöpynyt lukukelvottomaksi. 
 
Suomen sodan muisto alkoi tulla uudelleen esiin, kun J. L. Runeberg julkaisi vuonna 1848 
ensimmäisen osan Vänrikki Stoolin tarinoista. Suomen sodan veteraanit nostettiin sankareiksi. 
Nouseva kansallisuusaate ja ehkäpä ajan venäläisvastainen mielialakin tarttui Törnävän 
ruukinpatruunaan Gustaf August Wasastjernaankin, joka kesällä 1860 matkusti vanhan 
taistelukentän ohi Seinäjoelta Kauhavalle lankonsa Otto Donnerin kanssa. Wasastjerna lupasi 
hankki pienen muistomerkin Lapuan sankarien kunniaksi.  
Patruuna piti lupauksensa. Muistopatsas valettiin Tukholmassa, mutta perimätiedon mukaan se 
juuttui Turussa tulliin. Venäläisviranomaiset kielsivät luovuttamasta muistomerkkiä, ja tarinan 
mukaan patsas haettiin salaa roskien joukosta takapihalta Lapualle. 
  
Patsaan suurta paljastusjuhlaa - ensimmäisiä Lapuan Päiviä - vietettiin 14.7.1864. Paikalla oli 
kolme Suomen sodan veteraania ja yleisöä jopa parituhatta. Lapualle pystytetyn ensimmäisen 
muistopatsaan jälkeen muissa Etelä-Pohjanmaan kunnissa syntyi pyrkimyksiä tehdä omia patsaita, 
mutta niiden pystyttämiseen ei virkavalta enää antanut lupaa. Uudessa isäntämaassa Venäjällä ei 
ymmärrettävästi suuresti ilahduttu suomalaisten muistellessa vihollismaan armeijassa käymiään 
taisteluita Venäjää vastaan.  
Kiviristin nimen saaneessa muistopatsaassa on Julius Krohnin kirjoittamat säkeet: "Tappelit tässä 
Sankarit Suomen, Heittivät henkens eest oman maan. Poikansa patsaan nostivat heille, Wannoen 
vuorons Kuollansa näin." Takapuolelle on kirjoitettu kaatuneiden upseerien nimet: "Ramsay, M. 
Blum, D. Aminoff, v. Qvanteen, Gestrin ja 106 miestä W. 18 14/7 08". 
 
1880–1890-luvuilla vakiintui tapa koristella Kiviristi 14.7. Sitä alettiin hyödyntää myös erilaisten 
kesäjuhlien ohjelmanumerona tai pitopaikkana. Muistopäivän ympärille syntyneen ensimmäisen 
varsinaisen Lapuan päivän 1902 jälkeen Kiviristille on suoritettu kunniakäynti joka vuosi 
poikkeusaikoja lukuun ottamatta.  
 
Virren 622 tarina Tauno Väinölän kirjoittamana 

Minä vaivainen, vain mato, matkamies maan. Jag eländ’ matk och vandringsman (O Jesu Christ, du 
nådenes brunn) 

Virttä sanotaan Lapuan taisteluvirreksi. Se liittyy Suomen joukoille voittoisaan Lapuan taisteluun 
14.7.1808 – mutta millä tavalla, siitä on erilaisia kertomuksia. Toisten mukaan virsi veisattiin ennen 
taistelua, mutta uskottavammalta tuntuu se kuvaus, joka sisältyy esim. Erkki Kurki-Suonion kirjaan 
Viikon virsi. Taistelun päätyttyä uupuneet soturit leiriytyivät nuotioiden ääreen. Silloin kerrotaan 
jonkun miehen virittäneen tämän virren, johon sitten yksi toisensa jälkeen liittyi. 
 
"Taisteluvirreksi" tätä virttä ei itse asiassa voi lainkaan luonnehtia. Se on virsi elämän 
katoavaisuudesta ja iankaikkisen elämän toivosta. Sen kuvakieli on kaunista. Tosin "mato" ei ole 
kaunis kuva ihmisestä, mutta sekin pohjaa Raamattuun: "Mutta minä olen maan mato…" (Ps. 22:7). 
"Elo täällä kuin unta ja varjoa on", kuohuvan kosken lailla levotonta, "veden lailla se hiekkahan 
haihtuu". Mutta toivotonta sen ei tarvitse olla. Niinpä "sinne kiirehdin, missä on toivoni maa". Virsi 



huipentuu Kolminaisuuden ylistykseen. 
 
Alun perin kyseessä on loppuosa tuntemattoman ruotsalaisen runoilijan virrestä "Oi Jeesus Kristus, 
autuuden ja armahduksen lähde" (304), jossa alkuaan oli 11 säkeistöä. Sen jakaminen kahdeksi 
virreksi toteutui vuoden 1938 virsikirjassa. Nykyisellään ei ehkä ilman muuta ymmärrä virsien 304 
ja 622 kuulumista yhteen, sillä edellisen säkeistöt ovat selvästi lyhyempiä kuin jälkimmäisen. 
Tapahtui nimittäin niin, että nykyisessä virsikirjassa virren 304 sävelmä saatettiin yhdenmukaiseksi 
virsien 11 ja 313 kanssa: joukko perättäisiä neljäsosanuotteja vaihdettiin puolinuoteiksi, jolloin 
runomitta muuttui ja tavujen lukumäärä väheni. 
 
Virren 622 herkästi kuvioiva sävelmä on Lapualta muistiin merkitty kansantoisinto samaisesta 
koraalista. Se on juhlavan kaunis, todellinen aarre.  
 
 

 
 
Ylihärmä, kirkko 
 
 

 
 
 
Saavu Kristus, Vapahtaja (Siionin virsi 176) 
Sanat: Leena-Marja Renko (Ylihärmä, Kauhava) 
Sävel: Lars T. Nyberg 
 
Kun Vapahtaja kuolee (Siionin virsi 205) 
Sanat: Leena-Marja Renko (Ylihärmä, Kauhava) 
Sävel: Toisinto Etelä-Pohjanmaalta 
 
 
Kauhava, Nurmo ja Lapua 
 
Rakas Herra, avun saavat (Siionin virsi 159) 
Sanat: Antti Pukkila (Kauhava) 
Sävel: Kustaa Penttilä (Nurmo, Lapua) 
Penttilä on sovittanut kuoroille useita Siionin virsiä 
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Lapua, Seurakuntaopisto, Lapuan kampus 
 
 

      
 
 
 

 
 
Ah vuodata Herra jo henkesi (Siionin virsi 45) 
Sanat: Väinö Malmivaara (Lapua, kristillisen opiston johtaja) 
Sävel: Toisinto Etelä-Pohjanmaalta 
 
Vielä Herra kutsut meitä (Virsikirja 174) 
Sanat: Väinö Malmivaara  
Sävel: Toisinto Etelä-Pohjanmaalta 
 
 
Lapuan tuomiokirkko 
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Rakas Jeesus, sanassasi (Siionin virsi 177) 
Sanat: Mauno Salomäki (Lapua) 
Sävel:  
 
Herramme, auttajamme (Siionin virsi 208) 
Sanat: Mauno Salomäki (Lapua) 
Sävel: Toisinto Etelä-Pohjanmaalta 
 
 
 
 
 
 


