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2. Valon voimia vaalien vartumme,
ja me laulamme, leikimme yhä.
Tosityöhön taas toimella tartumme,
elon määrä on suuri ja pyhä!
Nuoren voimamme, sen vannomme,
edistykselle aina me annamme;
veri nuori kun suihkuten suonissa käy,
ei esteitä tiellämme näy, ei näy!
Ei esteitä tiellämme näy!

3. Tule ystävä uljas, me yhdymme,
sinut siunaten seuraamme suomme;
ja kun tarmolla työhön me ryhdymme,
Suomen suureksi, rikkaaksi luomme!
Nuoren voimamme, sen vannomme,
isänmaallemme armaalle annamme;
veri nuori kun suihkuten suonissa käy,
ei esteitä tiellämme näy, ei näy!
Ei esteitä tiellämme näy!
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Nuorisoseuralaismarssi
Nuorisoseurojen varhaisissa kuukausikokouksissa ja perheiltamissa laulettiin aluksi ja lopuksi ja usein välilläkin
”yksiäänisesti”. Paikallisille nuorisoseuroille kirjoitettiin ja
sävellettiin jo varhain omia lauluja, jotka eivät tosin tulleet
laajempaan tietoon. Sen sijaan yhteistä laulua ei vuosisadan alun
nuorisoseuraliikkeellä ollut.
Keväällä 1921 Keski-Suomen Nuorisoseurojen Liitto pyysi
Suomen Nuorison Liiton esimiestä ja Suomen Nuoriso-opiston
johtajaa
Aukusti
Ripsaluomaa
kirjoittamaan runon
nuorisoseuraliikkeen 40-vuotisjuhlaan ilmestyvään juhlakirjaansa. Ripsaluoma kirjoitti Nuorisoseuralaismarssin ja
taiteilija Juhani Pohjanmies sävelsi sen välittömästi. Runo ja
sävellys julkaistiin Nuori Keski-Suomi –albumissa KeskiSuomen nuorisoseuroille omistettuna.
Nuorisoseuralaismarssin kantaesitys tapahtui Keski-Suomen
Nuorisoseurojen Liiton kesäjuhlassa heinäkuun 9. Päivänä 1921
Jyväskylän kunnallistalossa säveltäjän itsensä johtaessa
juhlakuoroa. Ripsaluoma oli seuraamassa ensiesitystä ja sai
juhlaväeltä voimakkaat suosionosoitukset. Vilho A. Pesola
lauloi bassona joukossa ja muisteli vuosikymmeniä
myöhemmin, ”miten innostavasti ja lämmittävästi ’marssi’
vaikutti niin yleisöön kuin laulajiinkin… Heti ensi esityksestä
sai sen vaikutelman, että Suomen nuorisoseuraväki oli
’Nuorisoseuralaismarssissa’ saanut laulun, jolla tulisi olemaan
elinvoimaa.”
Näin tapahtuikin. Keski-Suomen nuorisoseuroille omistetusta
marssista muodostui nopeasti koko maan nuorisoseuraväen
yhteinen laulu, jonka sytyttävät ja innostavat sanat ovat
vuosikymmenten ajan kaikuneet sadoissa ja tuhansissa
nuorisoseuratilaisuuksissa kautta maan.
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