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MITÄS PELIÄ TÄMÄ ON?      Säv. san. Johanna Viksten 
 
 
Mitäs peliä tämä on, mitä peliä? 
Mitäs peliä tämä on, mitä peliä? 
Pelataanko nurmikolla, tilanne on kuusi-nolla 
Mitellään mies kunnolla! 
Nappulat siis pitäis olla, huidotaanko maila-lal-la, lal-la-lal-la lal-la-lal-la lal-la-lal-
la laa 
 
Mitäs peliä tämä on, mitä peliä? 
Mitäs peliä tämä on, mitä peliä? 
Pitääköhän kortit olla, kotipesät hietikolla? 
Vai kuula puutasolla? 
Pelikenttä ruohikolla, verkollako valmiina-na nan-na-nan-na nan-na-nan-na nan-
na-nan-na-naa 
 
Mitäs peliä tämä on, mitä peliä? 
Mitäs peliä tämä on, mitä peliä? 
Shakki-matti suosiolla, antautunut taidan olla 
Onks skarppi oma polla? 
Rangaistaanko paitsiolla hubaa riittää katsomolla lal-la-lal-la lal-la-lal-la lal-la-lal-
la laa 
 
Mitäs peliä tämä on, mitä peliä? 
Mitäs peliä tämä on, mitä peliä? 
 

C-osa (puhuen): Monta epeliä, kentällä sepeliä 
Jos menen peliin, joudunko kiipeliin?  
En ole tomppeli vaikka on uusi peli 
Säännöt on selvät: pimpeli pompeli, kuka sen ompeli? (minkä ompeli?) 
–Peliasun. –No hiiri! Paikoillanne valmiit NYT! 
 

Mitäs peliä tämä on, mitä peliä? 
Mitäs peliä tämä on, mitä peliä? 
(luetellaan erilaisia pelejä) 
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KAHDEN MINUUTIN KALANNIMIKOULUTUS   Säv. san. Johanna Viksten 
 
 

Turpa, törö, viispiikki, vimpa 
Hietatokko ja kivinilkka 
Turpa, törö, viispiikka, vimpa 
Härkäsimppu, isosimppu, pilkka auta ei vaan kannustus 
Tää on kahden minuutin kalannimikoulutus 
Tää on kahden minuutin kalannimikoulutus 

 
(räpäten)  
Ei kalat pidä mekkalaa itsestään,  
Siis kuka pystyy Suomen kalat nimeämään? 
Tukala ei oo muistaa, hauki se on kala. 
Muistista luistaa – maistuu savulohipala. 
 
Tuttu on myöskin muikku,  
made tuo pitkä luikku. 
Silakka, ahven, kuha, silli.  
Mausteeksi sopii vaikka ketsuppi tai tilli! 
 

Turpa, törö, viispiikki, vimpa 
Hietatokko ja kivinilkka 
Turpa, törö, viispiikka, vimpa 
Härkäsimppu, isosimppu, pilkka auta ei vaan kannustus 
Tää on kahden minuutin kalannimikoulutus 
Tää on kahden minuutin kalannimikoulutus 

 
(räpäten)  
Ei kalat pidä mekkalaa itsestään,  
Siis kuka pystyy Suomen kalat nimeämään? 
Tukala ei oo muistaa, litteä on lahna. 
Enolle maistuu siian mätitahna. 
 
Tuttu on myöskin särki,  
Kalaa syö, kasvaa järki! 
Silakka, ahven, kuha, silli.  
Laita jo kuumaksi hiiligrilli! 
 
 C-osa 
 Usko taikka älä, kala on myös kolmipiikki. 
 Ethän sano ihan vielä että sulle riitti kiitti kalabaliikki. 
 Hei nosta ylös käpälä, sun oma kymmenpiikki. 
 Toutain, vielä jatkuu showtime! 
 
 Turpa, törö, viispiikki, vimpa… 
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SANO BUSSIKUSKILLE MORO  san. Johanna Viksten, Säv. Jussi Kinnunen – Kalle 
Ryökäs 
 
Olen toki koira vain, mut pitkään karvoja kasvatellut: 
Usein tuumin kulkiessain, mikähän ihmisille on oikein tullut, 
kun ei osata tervehtiä juuri ketään? 
Maanko vetovoima suupieliänne alaspäin vetää? Sanotaan 
 

bussikuskille moro! 
Vastaantulijalle hymyillään! Miksi  
olisit kuin läkähtynyt poro? Miksi 
poispäin katsellaan ja lymyilllään? 
bussikuskille moro! 
Vastaantulijalle hymyillään! Miksi  
olisit kuin läkähtynyt poro? Miksi 
poispäin katsellaan ja lymyilllään? Poispäin katsellaan ja lymyillään. 

 
Olen toki koira vain, mut pitkään karvoja kasvatellut: 
Usein tuumin kulkiessain, mikähän ihmisille on oikein tullut, 
miksei naapuria pysähdytä jututtamaan? 
ihmiskielellä säätilasta puhelemaan? Huikataan 
 

bussikuskille moro!  
Vastaantulijalle hymyillään! Miksi  
olisit kuin läkähtynyt poro? Miksi 
poispäin katsellaan ja lymyilllään? 
bussikuskille moro! 
Vastaantulijalle hymyillään! Miksi  
olisit kuin läkähtynyt poro? Miksi 
poispäin katsellaan ja lymyilllään?  

  
Eihän tässä mitään robotteja olla, vaan  
kohteliaita nisäkkäitä. 
Vaikka olis huono päivä, taikka täitä, 
jaetaan maailma hymyillen sovinnolla. Sanotaan:  
 

bussikuskille moro! 
Vastaantulijalle hymyillään! Miksi  
olisit kuin läkähtynyt poro? Miksi 
poispäin katsellaan ja lymyilllään? 
bussikuskille moro! 
Vastaantulijalle hymyillään! Miksi  
olisit kuin läkähtynyt poro? Miksi poispäin katsellaan ja lymyillään? 
Poispäin katsellaan ja lymyilllään. 
Poispäin katsellaan ja lymyilllään. 
Hau hau hau! 
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MAKEALLE ERI MAHA   San. Johanna Viksten, säv. Kalle Ryökäs  
 
Ma-ma-ma-makeaa 
Ma-ma-ma-makeaa 
Ma-ma-ma-makeaa-aa 
 
Isät äidit miettii kovin, mistäköhän kiikastaa, 
kun ei  lapsen vatsaan sovi  
lautasmallin perusruokaa oikeaa.  
Syönti tyssää perunoihin, kalapihvi kesken jää 
Mikä menee ipanoihin?  
Keitto jäähtyy, lautaselle jämähtää. 
 

 On makealle eri maha lapsilla kokonaan 
 Uusi tieteellinen tutkimus sen vahvistaa 

  On makealle eri maha ja sinne saa 
  koko täytekakunkin mahtumaan. 
 
Ma-ma-ma-makeaa 
Ma-ma-ma-makeaa 
Ma-ma-ma-makeaa-aa 
 
Nonparellit, jäätelöt ja keksit hihkuu vierekkäin:  
–Hei, hei vielä limpparikin,  
hyvää matkaa mahalaukkuun tännepäin! 
Salmiakki, noitapilli, kuppikakkuun sulautuu. 
Nieluun soljuu lakusilli,  
hepuli ja mökä moninkertaistuu. 
 

 On makealle eri maha lapsilla kokonaan 
 Uusi tieteellinen tutkimus sen vahvistaa 

  On makealle eri maha ja sinne saa 
  koko täytekakunkin mahtumaan. X 2 
 
Kahden mahan loukku, tuplavatsalaukku 
Kahden mahan loukku, tuplavatsalaukku 
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SAHALAULU san. Johanna Viksten – Kalle Ryökäs, säv. Kalle Ryökäs 
 
Rannalla meren asuu koukkuselkäinen ukko. 
Aamuisin aina kiekuu hänet herättäen kukko. 
Mökkinsä ei ole suuri, se on täynnä työkaluja 
Vaan ukolla ei taida olla laisinkaan työhaluja 
Kun vallan omituisesti hän tapaa käyttää sahaa. 
 

Ukko sahaa soittaa 
Ukko sahaa soittaa 
Se tuulen ujelluksen,  
myrskyn pauhun, aaltojen kuohun, voittaa. 

 
Kuuluvaa ääntä kummaa naapurit äimistelevät 
Ukkoa pientä ja tummaa velhona jotkut pitävät. 
Mikähän aikaan saakaan moisen ulinan 
Väki uskoo taikaan, ukkoa tuntuvat karttavan.  
Kun vallan omituisesti hän tapaa käyttää sahaa. 
 

Ukko sahaa soittaa... 
 

C-OSA 
Vaan delfiinit soiton kuuli, lauma tuo rantautui. 

  Omien lauluksi luuli, ja niin sana kantautui: 
  “Jos nokkavat vieraatkin kokevat hyväksi, 
  nähkäämme saha siis taiteeksi syväksi!” 
 
  Pormestarin johdolla ukkoa hurrasi kylänkin väki 
  ja tulevan miehensä eräs leskirouva sahaukossa näki. 
              

Ukko sahaa soittaa...   
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MENNÄÄN METSÄÄN    san. Miska Kajanus – Johanna Viksten, säv. Johanna Viksten     
    
Jos metsään tahdot; laita takki, 
taskuun yksi varanakki, 
kelpokengät, vesipullo,  
muonaa täyteen pakki. 
 
Luontoliiga on jees meille.    
Pakokaasut moottoriteille 
jää, kun nuotiolla kaskut 
kerrataan elämän nousut, laskut. 
 
 Tuu mukaan tyttö tai pojan epeli 

METSÄÄN METSÄÄN. 
Tää on paras liveseikkailupeli - 
MENNÄÄN MENNÄÄN. 

 
Ja auto sammuu N-Y-T, nyt! 
Luontoon mä oon piiloon mennyt 
Jotain suurta osa ollaan. 
Kiireet pois mä nollaan. 
 
Luontoretki on jees-rasti.   
Seikkailua yöpuulle asti. 
Teltassamme kuuluu kuorsaus – 
makuupussissa lienee dinosaurus 
 

Tuu mukaan tyttö tai pojan epeli 
METSÄÄN METSÄÄN. 
Tää on paras liveseikkailupeli - 
MENNÄÄN MENNÄÄN. 

 
Mielikuvitus on mielen kutitus: 
ikiajan tarut elää, kuuluu risahdus, 
itikka hämähäkin verkon leikkaa, 
Tapsa ja Tellervo kalliolla breikkaa, 
tikka pesää laittaa, loikkaa pupu - 
muttei pöksyyn. Täyttä kaulaa voimme laulaa: 

 
Tuu mukaan tyttö tai pojan epeli.. 
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TERE, MORO, TERVE     Säv. San. Johanna Viksten 
 
Tere, moro, terve, hei, moi, ciao! 
Koira siihen vastaa että “Hau hau hau!” 
Tere, moro, terve, hei, moi, ciao! 
Kissa siihen vastaa että “Mau mau mau” 
Leijonaa mä myöskin tervehdin, 
Kun se karjaisi – (karjahdus) – niin pakoon pinkaisin. 
 
(kysytään yleisöltä seuraava eläin) 
 
Tere, moro, terve, hei, moi, ciao! 
Koira siihen vastaa että “Hau hau hau!” 
Tere, moro, terve, hei, moi, ciao! 
Kissa siihen vastaa että “Mau mau mau” 
(uusi eläin) mä myöskin tervehdin, 
Kun se (murahti/karjaisi/sihisi tms.) ––– niin pakoon pinkaisin. 
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AJOPELIT MIELESSÄ   Säv. Kalle Ryökäs San. Johanna Viksten 
 

Pikku-Valtti ei paikallaan seiso, 
hän juosten painaa kaasu pohjassa. 
Rallivaihteen syntyessään sai,  
ajopelit mielessä on aina vain. 

 
Passeli hinta ensin tingittiin, 
auton kun uuden Maltti hankki. 
Niityllä lehmiä nähtiin. Valtti huomas: 
“Täysi on lehmän bensatankki”! 
 

Pikku-Valtti ei paikallaan seiso… 
 
(väliosa) 
 
"Ohjausta poika sai koettaa", 
reiluna luvan antoi Maltti. 
Autoa hevoseen vertas, ja Valtti mietti: 
“kadonnut onko hepan ratti?” 
 

Pikku-Valtti ei paikallaan seiso… 
 
Autoja reipas on hän huoltamaan, 
puskurit takaa Valtti tutki. 
Buldoggi tassutti vastaan. Valtti kysyi: 
 “Missä lie koiran pakoputki”? 
 

Pikku-Valtti ei paikallaan seiso… 
 
Katsastusmiestä Valtti esittää. 
Kissa on konepellin päällä.  
Se tyytyväisenä kehrää. “Jep! 
Toimiva on moottori täällä"! 
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PARI SANAA SIILIN RUOKAVALIOSTA   säv. san. Johanna Viksten 
 
Lauluissa ja saduissa 
siilit ne aina maitoa joo 
lautasella saa 
hyvää meinataan, vaan tässä 
pari sanaa siilin ruokavaliosta. Ei   
äidit teille varmaan siilin ruokaa kotiin osta? 
 

Siilin maha on niin arka 
jos tarjotaan maitoa, oi siili-parka,  
pikkutilkkaakaan. 
Ei voi siili yöllä hiiviskellä,  
siili-polo-neesia tanssia jos on  
vatsavaivaa jos 
vatsa vaivaa 

 
Nykytieteen valossa 
nyt oomme saaneet neuvoja 
siili napostaa 
marjaa, etanaa, niin tässä 
pari sanaa siilin ruokavaliosta. Ei   
isät teille varmaan siilin ruokaa kotiin osta? 
   
 Siilin maha on niin arka... 
  
Hyönteisiä, matoja 
sieniä, tammenterhoja 
siili mutustaa 
ötökkää ja itikkaa,  
Mummot ja vaarit – niin varmaan joo – 
teille tätä tarjoo. 
 

 Se potee laktoosi-intoleranssia - "MITÄ!?" 
  laktoosi-intoleranssia  
  Ei vatsa voi sillä hyvin viilistä 
  lähtee pörinää silloin siilistä... 
 

Siilin maha on niin arka... 
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ISO KÄSI HYTTYSELLE  San. Kalle Ryökäs – Johanna Viksten, säv. Kalle Ryökäs 
 
Olen hyttynen nälkäinen ja hento. 
Masu tyhjänä ei onnistu mun lento.  
Millään malta en olla mä hissukseen ja 
ininä paljastaa ihmiselle aikeen.  
 
Piirsin kartan verisuonten sijainnista, 
Harjoitin mäkikotkien laskeutumista. 
Mutta kun melkein jo ruokailu onnistaa,  
(inisten:) Inahdan– ja käsi esiin ponnistaa 
 
Kerjään verta nenästä nenään 
lentää ilman en voi enää.  
Kerjään verta nenästä nenään 
i-so kä-si hyt-ty-sel-le! 
 
Kun näkökentän kämmen valtava peittää,  
aika hyvästit on ruokailulle heittää. 
Teidän ihmisten otteet kovin roimat on: 
jättiä vastaan hyttynen on voimaton! 
 
Siis tuumin: täytyy olla ovela kuin kettu, 
tai multa saamatta jää tuoreverilettu. 
Yöllä suojassa peiton pehmotäytteen 
kerään uinujalta vihdoin verinäytteen. 
 
Kerjään verta nenästä nenään 
lentää ilman en voi enää.  
Kerjään verta nenästä nenään  
i-so kä-si hyt-ty-sel-le! 
 
C-OSA (FLAMENCO):  
Ja kaikki raivokkaasti mulle taputtaa 
Suosio aina eteenpäin mua kannustaa 
On sulla paljon, ja tarvitsen vain vähän: 
tilkan verta pieneen kärsääni tähän! 
Lähiruoka iholtasi suo tää,  
ymmärrä nälkäistä inisijää!  
 
Kerjään verta nenästä nenään 
lentää ilman en voi enää.  
Kerjään verta nenästä nenään  
i-so kä-si hyt-ty-sel-le!       X 2 
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PALJASPEPPUHEPPU   san. Johanna Viksten, säv. Kalle Ryökäs 
 
 
Paljaspeppuheppu, juoksu villi  
ääni on kuin pikajunan pilli  
ohi vilahtaa ja nauraa hupun alla. 
  
Paljaspeppuheppu, ikää kaksi 
vauhti kiihtyy yhä hurjemmaksi.  
Jalat näkyy vaan kun juoksee pyyhkeen alla 
 

Paljaspeppuheppu 
kylvyn jälkeen 
olohuoneessa kipittää. 
Paljaspeppuheppu -- 
pyyhe viittana nelistää, 
sisiliskona vilistää 
vain märät jalanjäljet lattiaan jää 
jalanjäljet lattiaan jää. 

 
Saunaa paljaspeppuheppu tarvitse ei,  
hän vain pukuhuoneessa huutaa hei 
hien muuten vaan ottaa pomppimalla. 
 
Paljaspeppuheppu, kiinni ei saa. 
Isi pyydyksenä käyttää pyjamaa, 
äidin eksyttää hän sik-sak-tekniikalla. 
 

Paljaspeppuheppu 
kylvyn jälkeen 
olohuoneessa kipittää. 
Paljaspeppuheppu -- 
pyyhe viittana nelistää, 
sisiliskona vilistää 
vain märät jalanjäljet lattiaan jää 
jalanjäljet lattiaan jää. 
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HUTTU-HALTTUNEN  san. Johanna Viksten, säv. Kalle Ryökäs 
 
 Huttu-Halttunen. 

On salaisuus voimien noiden 
Huttu-Halttusen 
joka aamuinen puurolautanen. 

 
Oli bussipysäkillä päivittäinen probleema;  
eräs mummo jonon eteen aina vain osui. 
Kunnes otti Halttunen tilanteen tuon haltuunsa;  
miksi mummo etuili ja kyynärpäillään hosui? 
Ei mummo vuosiin ollut valssannut,  
siksi oli hän pahalla tuulella.  
Tuntikausia tanssitti mummoa Huttu-Halttunen puuron voimalla. 
 

Huttu-Halttunen. 
On salaisuus voimien noiden 
Huttu-Halttusen 
joka aamuinen puurolautanen. 

 
Kulmakaupan Unskin lava-auto usein tielle laukesi,  
taaskin neljän ruuhkassa moottori keitti. 
Kun Halttunen pinkaisi paikalle, moni leuka aukesi.  
Pian Ameriikan vaunun pientareelle heitti. 
Auton korjasi hän hetkessä, pinnan kiillotti vahaliinalla.              
Unskin tielle nosti autoineen Huttu-Halttunen puuron voimalla. 
 

Huttu-Halttunen... 
 
C-OSA:  Kuka lastenvaunut junaan auttaakaan, kuka  

mummojen kauppakassit kantaa? 
Kuka pihan kiistat sopiikaan, kuka  
myrskyn kaatamat puut raivaa?  

 
Kuka tulipalot ehtii sammuttaa, kuka  
hiihdossa kultaa saavuttaa? Kuka 
kunnallisvaalit voittaa taas, kuka  
vahvin on – nyt kaikki huutaa? 

 
Huttu-Halttunen... 
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ILMAUIMAKOULU   san. Johanna Viksten, säv. Kalle Ryökäs 
 

Minä en vettä yhtään pelkää 
Pian mä osaan uida selkää 
Huidon vain taakse vimmaisesti 
Suorana kädet näin tasaisesti. 

 
Nyt rintauinti opetellaan 
Jalat vain koukkuun ojennellaan 
Ja kädet samanaikaisesti 
Suorita sammakkotesti! 

 
Ilmauimakoulu tämä on 
Ilmauimakoulu.   
Ilmauimakoulu tämä on 
Ilmauimakoulu. 

 
On tullut aika koettaa perhosta 
Innostuin kuivauimakerhosta 
Kädet ne pyörii yhtä aikaa 
Lajissa onkin jo vauhdin taikaa. 

 
Viimeisenä on tyyli vapaa 
Tarzan näin myöskin uida tapaa 
Kroolaten pääsee nopeasti 
Vaikkapa Ruotsiin asti. 

 
Ilmauimakoulu tämä on 
Ilmauimakoulu.   
Ilmauimakoulu tämä on 
Ilmauimakoulu. 
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PORON TÄHTIKUVIO  san. Johanna Viksten, säv. Pentti Rasinkangas 
  
  

Muinoin Pohjolaan se antoi valon kirkkaimman,  
antoi valon kirkkaimman. 
Ja taipaleet ne taittui 
kantoi hanki kulkijan, kantoi hanki kulkijan.  

  
Poron tähtikuvio 
alla pohjoisen taivaan 
se meille löytynyt on uudestaan 
Poron tähtikuvio 
alla pohjoisen taivaan 
se meille löytynyt on uudestaan 
  

Tähtikartalta se poistaa kerran päätettiin,  
poistaa kerran päätettiin 
Vaan tuollahan se silti loistaa, loistaa meille niin,  
loistaa, loistaa meille niin 

  
Poron tähtikuvio 
alla pohjoisen taivaan 
se meille löytynyt on uudestaan 
Poron tähtikuvio 
alla pohjoisen taivaan 
se meille löytynyt on uudestaan 
  
 

 


