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jyrkänteistä liukumaan!
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hauska alkaa retki!
2. Ladut hankeen hiihdetään,
tehdään hyppyreitä,
pakkaselle ilveillään –
ei se estä meitä.
Uutta riemua se suo:
ruusut poskille vain luo.
Ladut hankeen hiihdetään,
tehdään hyppyreitä,
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pakkaselle ilveillään –
ei se estä meitä.

3. Ei nyt nahjustella, ei –
kas, kuin kelkka kiitää!
Pois nyt tieltä, hih ja hei –
sukset liukkaat liitää!
Lintuina me lennetään,
ahteen alle ennetään!
Ei nyt nahjustella, ei –
kas, kuin kelkka kiitää!
Pois nyt tieltä, hih ja hei –
sukset liukkaat liitää!
4. Rohkeasti, innostuin
sykkii rinnat nuoret.
Riemuamme täysin suin
kaikuu metsät, vuoret.
Hyppyrit kun heiskuttaa,
vauhtia vain riemu saa.
Rohkeasti, innostuin
sykkii rinnat nuoret.
Riemuamme täysin suin
kaikuu metsät, vuoret.
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5. Sitten vihdoin pirttihin.
Äiti ruokaa laittaa.
Vehnäpullat, maitokin –
oi, kuin nyt ne maittaa!
Näinpä kasvaa herttainen,
reipas polvi Suomellen.
Sitten vihdoin pirttihin.
Äiti ruokaa laittaa.
Vehnäpullat, maitokin –
oi, kuin nyt ne maittaa!
Sanat Juho Laine eli Johannes Hanell (1856 – 1937)
Sävel Johannes Natanael Vainio (1875 – 1948)

Kansakoulunopettaja, kuoronjohtaja ja säveltäjä JN Vainio toimitti vuonna 1909 ilmestyneen
Valistuksen laulukirjan koulujen ja nuorison tarpeeksi. Siitä ilmestyi 41. painos 50 vuotta
myöhemmin. Kirja sisälsi 220 laulua ja se oli tarkoitettu kansakoulujen laulunopetukseen, iltamiin
ja kokouskäyttöön. Vainion sävellyksiä ovat Satakunnan laulu, Kissimirri (Kissimirri, kissimirri
koreana käyt), Köyhän lapsen joulukuusi, Mammanpojan laulu, Minäpä olen se pikkuinen poika
sekä Mirri (Mirrin kolttu se kirjava on).

