
RIPARILAULUÄÄNESTYKSEN 2017 TULOKSET

Tulos Laulu Äänet
1. Tuu mun vaimoksen (Sun silmäs aina mä muistan…) 87
2. Kuljeta ja johda (Pieni on äänemme, Herra…) 66
3. Evankeliumi (Pahuutensa tähden tänään vaikeroi maa…) 59
4. Tilkkutäkki (On sängyn päälle levitetty…) 57
5. Elämä on nyt (Kiitos kun saan tässä olla…) 53
6. Laula ihmisille (Laula ihmisille ilosta, laula surusta...) 53
7. Lapsuuden usko (Kerran usko lapsuuden sulla oli…) 52
8. Herra, kädelläsi (Onneni on olla Herraa lähellä...) 51
9. Kirkossa (Tuli kirkkoon mies ja lapsi…) 51

10. Riihikirkkohymni (Maksettu on…) 49
11. Väsyneet maan (Kuulkaa väsyneet maan…) 49
12. Kahden maan kansalainen (Tämä pieni maa…) 42
13. Sitkeä sydän (Herätys on nyt, uni häviää…) 40
14. Varjoista maan (Viimeisin voimin taas eteesi käyn…) 38
15. Olet vapaa (Niin kuin linnunpoikaa, joka kurkkii…) 35
16. Älä pelkää (Tunnen pelon vyöryvän aaltojen lailla…) 35
17. Isä, jää meitä rakastamaan (Hiipuu jo tuli, liekit nujertaa maa…) 34
18. Sateenkaariunet (Liian helposti me alistumme…) 34
19. Olet valveilla (Illan rauha hiipii maahan meluisaan…) 33
20. Pyhiinvaeltajan laulu (Eilinen jääköön taa…) 33
21. Kahden maan kansalainen (Edessä reitti tuntematon…) 32
22. Siunaa koko maailmaa (kuule, Isä taivaan, pyyntö tää…) 27
23. Martin Luther Kingin laulu (Korkean vuoren rinteille johti…) 25
24. Sama taivas, sama maa (Sama taivas yllä tämän maan…) 24
25. Ylitse merten (Ylitse merten, kohti laajaa maailmaa...) 23
26. Ilta pimenee (Ilta pimenee, tulenliekkimme tietä valaisee...) 22
27. Pyhän kosketus (Riisu kengät, maa jolla seisot…) 22
28. Pidä minusta kiinni (Kaukaa sinua hain…) 20
29. Turvapaikka (Hiljaisuuden tuulet hyväilevät kasvojani…) 20
30. Tänään häneen uskon (Tunnen suurta Jumalaa vain vähän…) 20
31. Jumala rakastaa maailmaa (Kuinka kukaan, kukaan rakastaa...) 19
32. Kaksi tavallista kättä (Hän ei mitään pyhimystä kaipaa…) 18
33. Taisteluni (Sun ristis luo johtaa tänään askeleeni…) 18
34. Yksi nimi (On yksi nimi ylitse muiden…) 18
35. Me saamme kasvaa (Kuningas kerran pellon raivasi…) 17
36. Rakkaus on lahja Jumalan (Vaikka minä voisin vuoret siirtää…) 17
37. Pohjalainen uskontunnustus (Sana suusta Jumalan saa ihimeet…) 16
38. Saviruukku (Olen särkynyt saviruukku…) 16
39. Vuorilaulu (Niin kuin vuoret nää…) 16
40. Siipeni murtuneet (Oi Jumala, siipeni murtuneet…) 14
41. Tartu käteen Jumalan (Sammuu loiste kynttilöiden…) 14
42. Krusifiksin juurella (Tää on hetki totuuden…) 13
43. Vie vuorille tää viesti (Vie vuorille tää viesti, huuda se kaikkeen maailmaan...) 13
44. Vaeltaja (Oon onnellinen vaeltaja…) 11
45. Tie on pitkä ja pölyinen (Tie on pitkä ja pölyinen, kuljen taakkaani kantaen...) 10
46. Hiljainen kaupunki (On kaupunki aivan hiljainen…) 9
47. Jumalan rakkaus (Jumalan rakkaus on kuin meren aava...) 7
48. On vaikeata rakastaa (On vaikeata rakastaa, vaan oppivani soisin...) 7
49. Anna mun etsiä (Yötuuli heiluttaa täällä verhoa…) 5
50. Anna meille rauhasi (Anna meille rauhasi, Herra, tänäänkin...) 4
51. Ilman sua (Ilman sua elämäni vailla selvää suuntaa on…) 4
52. Kiitos (Kiitos, kun tähän aamuun asti…) 4
53. Mennään kotiin (Vaikka hiekka joskus onkin kuuma…) 4
54. Kala-Pekka (Pekka oli kalamies…) 3
55. Matkamies (Mä olen pieni matkamies…) 3
56. Sinapinsiemen (Kaikista siemenistä alla auringon…) 3
57. Toistemme eestä rukoilemme (Toistemme eestä rukoilemme, taas kunnes kohdataan...) 3
58. Lähden kaikille kertomaan (Lähden kaikille, kaikille kertomaan hän rakastaa...) 2
59. Pyydä, niin paljon saat (Pyydä, niin paljon saat. Etsi, niin löydät tien...) 2
60. Usko Jumalaan (Usko Jumalaan, katso ylös, toivo taas…) 1
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Shine, Jesus, Shine (Lord, the light of your love is shining…) 2
Tahtosi tiellä (Sinun edessäsi painamme päämme…) 2
Enkeli (Hänet haudattiin maanantaina menoin pienimuotoisin…) 1
Hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet (Kaltereiden takaa kasvot ihmisen nään…) 1
Jeesus, sinä huomaat meistä jokaisen… (Virsi 513) 1
Jokapäiväinen leipä (Pelko kasvaa maailmassa, veli vihaa vielä veljeään…) 1
Jumalan valtakunta tulee (Pelottelut synkkään tulevaisuuteen…) 1
Käy, Herra, meitä siunaamaan (Viimeisen laulun vielä laulan…) 1
Leivän siunaus (On sinulla, oi Jeesus, kaikki valta…) 1
Maailman kaikissa kylissä (Tätä ikuista laulua lauletaan…) 1
Niin on kaunis maa (On elämäni tie lyhyt, mua se vie…) 1
Suojelusenkeli (Maan korvessa kulkevi lapsosen tie..) 1
Suutari ja vieras (Hän oli suutari, vanha ja lempeä mies…) 1
Taas yllemme aurinko saa (Taas yllemme aurinko saa, taas kullassa maa kimaltaa…) 1
Tänä aamuna aurinko nousi (Tänä aamuna aurinko nousi ja maalasi väreillään…) 1
Tässä olen (Tässä olen edessäs, Jumalani) 1
Vain yksin Jeesus (Vain yksin Jeesus, hän mulle kyllin on…) 1


