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KYMMENEN VIRRAN MAA

Maa ponteva Pohjolan äärillä on, 
se on entistaistojen tanner. 
Niin rohkea, reima ja horjumaton, 
se on muistojen mainio manner. Tämä 
maa minun mieltäni innostaa,
se on kymmenen, kymmenen virran maa!

Revontulta sen talvinen taivas luo,
kun pakkanen parhaana räiskää,
ja tunturilaaksojen vuolas vuo,
se kallioseinihin läiskää.
Niin mieltäni nostaa ja juhlistaa
tämä kymmenen, kymmenen
virran maa!

Kesäaurinkos kanssa mä valvonut
oon ja viettänyt yötöntä yötä.
Ja vaipuen vienohon haaveiluun
vain katsonut Luojan työtä.
En tenhoas tuota voi unhoittaa,
oi kymmenen, kymmenen virran maa!

Olet voiman ja vilppauden kotimaa –
tätä kannat kaksoisleimaa. 
Se mieleni toivoja toinnuttaa,
se antavi intoa reimaa, 
Oi, loistaos loitos aikojen taa, 
tulevaisten toivojen kallis maa!

A.V. Koskimies
Oskar Merikanto
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HOPOTI HOI 

Hopoti, hopoti, hopoti hoi! 
Varsa hypäten hirnuu. 
Hopoti, hopoti, hopoti hoi! 
Voita Valpuri kirnuu. 
Voin minä voitelen leivällen, 
leivän vien minä varsallen, 
sitten ei varsani pelkää! 
Hei, jopa pääsin sen selkään!

Kopoti, kopoti, kopotikoi, 
joutuhun varsani juokse! 
Hopoti hopoti hopotihoi! 
Vie minut mummoni luokse! 
Yli vuorien harpataan, 
poikki merien kahlataan. 
Mummo kakkuja paistaa, 
tekisi mieleni maistaa.

Sanat: E. Suonio
Sävel: E Melartin, sov. L. Kangas

IHAHHAA, IHHAHHAA

Ihahhaa, ihhahhaa, hepo hirnahtaa.
Ihanaa, ihanaa, onhan ratsastaa.

Juokse, hepo, hiljaa, kannat pikku Liljaa.
Kanna kotiin saakka kevyt, kallis taakka.
Juokse, hepo, hiljaa, kannat pikku Liljaa.
Kanna kotiin saakka kevyt, kallis taakka.

Ihahhaa, ihahhaa, hepo hirnahtaa.
Ihanaa, ihanaa, onhan ratsastaa.

Juokse, hepo, hiljaa, kannat pikku Liljaa.
Kanna kotiin saakka kevyt, kallis taakka.
Juokse, hepo, hiljaa, kannat pikku Liljaa.
Kanna kotiin saakka kevyt, kallis taakka.

Ihahhaa, ihahhaa, hepo hirnahtaa. 
Ihanaa, ihanaa onhan ratsastaa.

Sanat: Laura Latvala, 
Sävel: Marjatta Meritähti

JUOKSE SINÄ HUMMA

Juokse sinä humma, 
kun tuo taivas on niin tumma 
ja taival on pitkänlainen.
Eihän se tyttö minun kyytiini tullut,
kun olen poika hurjanlainen.
Hummani hei, hummani hei, 
huputiti hummani hei.

Juokse sinä humma,
kun tuo taivas on niin tumma
ja kahden tässä hiljaa mennään.
Humma on poĳalla ainoa aarre
ja sellaista ei ole kellään.
Hummani hei, hummani hei, 
huputiti hummani hei.

Juokse sinä humma,
kun tuo taivas on niin tumma,
kun varjot ne tietäni peittää.
Maantieltä hiljaa mun lauluni kuuluu
Ja Liinukka harjaa heittää. 
Hummani hei, hummani hei, 
huputiti hummani hei.

Juokse sinä humma, 
kun tuo taivas on niin tumma,  
ja tiuku on aisan alla.
Voi kuinka pieninä palasina
onkaan mun leipäni maailmalla. 
Hummani hei, hummani hei, 
huputiti hummani hei.

Juokse sinä humma, 
kun tuo taivas on niin tumma,
ja metsässä huokaa tuuli.
Maantien mutkassa pieni on tölli
ja siellä on kirsikkahuuli. 
Hummani hei, hummani hei, 
seisahda hummani hei.

Kansansävelmä, muokkaus ja sanojen 
lisäys Tapio Rautavaara, 
sovitus  George de Godzinsky. 
Ensilevytys 1953. 
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Laulu Julia Pihavainio, säestys Aleksi  Hannula

Saarna seurakuntapastori 
Mikko Reĳonen 
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Kapellimestari Olli Kannisto 
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Kunnan Pojat Musiikkia

Kunnan Pojat Musiikkia

Ministeri Raimo Sailas Juhlapuhe

Maarit Simoska Juhlan juonto

Perinne- ja kokoelmatoimikunta 
Eeva-Liisa Ylinampa

Kirppu-orin ja  suomenhevosen
näyttelyn esittely

VPK:n soittokunta ja yleisö

LAPSILLE 
Vankkuriajelua Heli-tammalla klo 13–15
Kyydin tarjoaa K-Supermarket Ounasvaara. 
Keppihevosratsastusta, perinneleikkejä ja satuja 

Hopoti hoi

VPK:n soittokunta ja yleisö Kymmenen virran maa

VPK:n soittokunta ja yleisö  Juokse sinä humma
Ihahhaa, Ihahhaa

KAHVI-   JA MEHUTARJOILU

MUUTA OHJELMAA
Kirppu-orin ja suomenhevosen näyttely tallissa
Jukkoaisan kiinnittäminen: pohjoissuomalainen tapa. 
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Totto-korut ja Totto-julkaisuja




