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Nostamme hattua   säv. & san. Pekka Tonttila 

     

Nostamme hattua, 

niin saamme moikattua 

kerralla koko iloisen seurueen. 

Näin syvään kumarramme 

ja siten osoitamme 

niille respektiä, jotka sen ansaitsee.   

  

Näin nousee hattu. 

Sitä heiluttakaa! 

Kun vielä kumartaa, 

pokkaa tai niia. 

Upeaa! 

Sitten hattu päähän takaisin. 

  

Hattua nostamme, 

toisia innostamme 

hilpeästi hip-hei! juhlatunnelmaan.     

Näin käsi sydämellä, 

mielellä kepeällä. 

Satapuolisesti kaikille onnea vaan! 

 

Näin nousee hattu. 

Sitä heiluttakaa! 

Kun vielä kumartaa, 

pokkaa tai niia. 

Upeaa! 

Sitten hattu päähän takaisin. 

 

Näin nousee hattu. 

Sitä heiluttakaa! 

Kun vielä kumartaa, 

pokkaa tai niia. 

Upeaa! 

Sitten hattu päähän takaisin. 

Hattu päähän takaisin. 

 

Kuperkeikka  säv. & san. Pekka Tonttila 

 

Elämässä asioita tulee joskus laiminlyödyksi. 

Mutta tämä juttu saattaa sulle koitua vielä hyödyksi. 

Tää seikka nimeltään on Kuperkeikka. 

Seikka nimeltään on Kuperkeikka 

 

Heitä kuperkeikka - ylitä itsesi! 

Heitä kuperkeikka - ylitä itsesi! 

Se kysyy rohkeutta ja sisukkuutta, mutta    

palkitsee kun oppii jotain uutta. Kas näin! 

  

Kun rivakasti ponnistaa,       

voi onnistaa, mutt aina se ei riitä.          

Saa sietää kyllä senkin, 

joskus menee alle penkin. Mitäs siitä. 

Niin käydä voi kun rohkeasti seikkailee. 

Niin käydä voi kun rohkeasti seikkailee. 

 

Heitä kuperkeikka - ylitä itsesi! 

Heitä kuperkeikka - ylitä itsesi! 

Se kysyy rohkeutta ja sisukkuutta, mutta    

palkitsee kun oppii jotain uutta. Kas näin! 

 

Siis eteen taikka taaksepäin   

hilpeästi näin teet kuperkeikan. 

Oon kokenut myös minä sen    

itseni ylittämisen hurjan seikan.    

Ja vielä vanhanakin kuperkeikkailen.  

Vielä vanhanakin kuperkeikkailen.  

 

Heitä kuperkeikka - ylitä itsesi! 

Heitä kuperkeikka - ylitä itsesi! 

Se kysyy rohkeutta ja sisukkuutta, mutta    

palkitsee kun oppii jotain uutta. Kas näin! 

 

Heitä kuperkeikka! 

Heitä kuperkeikka! 

Se kysyy rohkeutta ja sisukkuutta, mutta    

palkitsee kun oppii jotain uutta. Kas näin! 

 

Kello-Kalle   säv. & san. Pekka Tonttila 

 

Nippa nappa, tiukka paikka.  

Mittatikku tiu vai kappa?  

Kiikun kaakun taikka  

vatupassi, balalaikka. 

Oo-oo-o  ootapa! 

 

Täältä tulee Kello-Kalle 

alle aikayksikön. 

Erehtymätön Kello-Kalle  

kertoo sen kylmän totuuden. 

 

Kellot yhtä mittaa  

tik-tak raksuttaa. 

Yllin kyllin antaa aikaa, 

mutta lopussa hoputtaa. 

Saa päätä pahkaa kiiruhtaa 

 

Kun tulee tulee Kello-Kalle 

alle aikayksikön. 

Erehtymätön Kello-Kalle  

kertoo sen kylmän totuuden. 

  

Eipä heikun keikun  

viisarit heilukaan. 

Ei aika riennä ei, kun  

se valuu vaan hukkaan  

jo ennen kuin huomaatkaan 

  

Taas tulee Kello-Kalle 
alle aikayksikön. 

Erehtymätön Kello-Kalle  

kertoo sen 

kylmän totuuden 
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Brässit housuissa  säv. & san. Pekka Tonttila 

 

Kiiltonahkakengissä 

käy askeleet, kop kop! 

Kingi koko jengissä 

ja vaatetus tip top.   

 

Ja brässit housussa! 

 

Koketeeraa ja poseeraa. 

Ääni värähtää, 

kun laulaa Buona Sera, Signorinaa 

ja sitten pärähtää: 

 

Brässit housussa! 

 

Paita vitivalkoinen. 

Vaikka kraka kiristää, 

silti aina iloinen, 

sillä mieltä piristää.  

 

Brässit housussa! 

 

Borsalino-hattuineen 

hän ylös hypähtää, 

ottaa tanssiaskeleen 

ja jälleen törähtää. 

 

Brässit housussa! 

 

soolo 

 

Myös Linnanjuhliin asteli, 

kun taitavasti rokkasi. 

Presidenttiä hän kätteli 

ja pontevasti pokkasi.    

 

Ja brässit housussa! 

 

Torvensoittajamme ei 

lainkaan ole totinen. 

Hän puutarhaansa torven vei, 

niin huumoria viljellen.   

 

Ja brässit housussa! 

Brässit housussa! 

Brässit housussa! ... 

  

Pikkolo  säv. & san. Pekka Tonttila 

 

Iloinen pikkolo  

hienon hotellin 

tienaa  palkkansa vain juomarahasta.   

Kautta kantapään  

hän oppi hommat nää 

kiskoen omasta selkänahasta. 

 

 

Herrasväkeä  

saa pikkolo tavata 

herrasväelle oven avata.  

Kas, tuo väki varakas  

on tärkeä asiakas. 

Siks eestaas kannattaa ravata. 

 

Hiukan naurattaa, 

kun syvään kumartaa, 

käden ojentaa, ja sitten kilahtaa. 

Kolikoita saa, 

jopa kahisevaa 

eikä aikaakaan ne taskuun vilahtaa. 

 

Ja iloinen on pikkolo. 

 

Vaatteet upeat,   

kengät kiiltävät 

hohtaa pikkolomme hymyn säteistä. 

Autot prameat, parkkeerattavat, 

taas väki äveriäs antaa käteistä 

 

Ja iloinen on pikkolo. 

 

Herrasväkeä  

saa pikkolo tavata 

herrasväelle oven avata.  

Kas, tuo väki varakas  

on tärkeä asiakas. 

Siks eestaas kannattaa ravata. 

 

Iloinen on pikkolo 

Iloinen on pikkolo 

 

Tse Tse Topi  säv. & san. Pekka Tonttila 

 

Oli pikkunen koiranpentu. 

Sen nimeksi pantiin Topi. 

Koska se on huipputyyppi,  

nimi sille hyvin sopi.  

Vaikka ensin vaikutti, 

ettei edes nimeään se pentu opi. 

 

Tse Tse Topi! 

Hopi hopi! tule luokse!  

Tse Tse Topi! 

Hopi hopi! tänne juokse!    

Tse tse Topi!  

  

Oppipa sentään ajan myötä, 

kun kasvoi isommaksi. 

Ja talon vahtiminen  

annettiin sen hommaksi. 

Nyt synttäreillä nautitaan  

pillimehut Topin kunniaksi. 
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Tse Tse Topi! 

Hopi hopi! tule luokse!  

Tse Tse Topi! 

Hopi hopi! tänne juokse!    

Tse tse Topi!  

  

 soolo 

 

Tää pikkunen koiranpentu 

onkin jo iso piski. 

Se kokkaa omat ruokansa 

ja hoitaa jopa tiskit. 

Se muutti omaan asuntoon, 

mutt joka päivä sille soitan kummiski 

 

Tse Tse Topi! 

Hopi hopi! tule luokse!  

Tse Tse Topi! 

Hopi hopi! tänne juokse!    

Tse tse Topi! 

Tse Tse Topi! 

Hopi hopi! tule luokse!  

Tse Tse Topi! 

 

 

Laskutaito   säv. & san. Pekka Tonttila 

 

Laskea sä osaat, 

ynnäät ja vähennät, 

kerrot ja jaat 

siinäpä tärkeimmät. 

  

Ensin lasket kymmeneen   

ja eteenpäin siitä, 

vaikkapa tuhanteen.   

No, eiköhän jo riitä. 

  

Laskutaito joka iikkaa koskettaa. 

Matematiikkaa se on. 

Laskutaitoa siis tarvii jokainen 

poika ja neitokainen.  

 

Voit mäkeäkin laskea, 

jos sulla on sukset. 

Sekin vaatii taitoa   

tai vahvat takamukset. 

 

Älypuhelimella voi  

maksella laskut 

ja taskulaskimella  

laskea voi taskut. 

  

Laskutaito joka iikkaa koskettaa. 

Matematiikkaa se on. 

Laskutaitoa siis tarvii jokainen 

poika ja neitokainen.  

 

Kun lasketaan rahoja,    

on oltava tarkka. 

Nyt on meillä euroja,  

ennen oli markka. 

 

Summanmutikassa  

voit heitellä tikkaa 

mutta osumassa jo  

tarvitset matikkaa 

 

Laskutaito joka iikkaa koskettaa. 

Matematiikkaa se on. 

Laskutaitoa siis tarvii jokainen 

poika ja neitokainen. 

 

Laskutaito joka iikkaa koskettaa. 

Matematiikkaa se on. 

Laskutaitoa siis tarvii jokainen 

poika ja neitokainen.  

  

Bingo  säv. & san. Pekka Tonttila 

 

Bingo-iltaan perhe  

rättisitikalla huristaa. 

Tunnin matkan jälkeen 

navigaattori näin kuuluttaa: 

Bingo!  

 

Siellä pallot pyörii ja kilistää.  

Numerot silmissä vilistää.    

Me pyöritään kuin pallot. 

On pyörällä jo pääkallot. 

 

Bingo! Bingo! 

 

On salissa iloista sakkia, 

väkeä kuin pipolakkia. 

Puristan tiukasti kuponkia. 

Täysosuma vai päin honkia? 

Bingo! Bingo! Bingo!  

 

Päävoittoa vaari jahtaa  

ja valppaana vahtaa,  

välillä toviksi torkahtaa, 

hetken perästä herää ja huudahtaa: 

Bingo! Bingo! Bingo!Bingo! 

 

 soolo 

 

Mummin nuoruudessa soitti  

Biitlesien Ringo, 

mut myöhemmin valloitti 

sydämensä kokonaan Bingo. 

 

Bingo! Bingo! Bingo Bango Bongo! 

Bingo! Bingo! Bingo Bango Bongo! 

Bingo! Bingo! Bingo Bango Bongo! 
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Kivi, paperi ja sakset säv. & san. Pekka Tonttila 

 

Kivi, paperi ja sakset 

Kuka niistä voittaja on? 

Kivi, paperi vai sakset. 

Ei kukaan ole voittamaton. 

 

Kivi on kova 

ja sakset tylsyttää 

Kivi siis voittaa 

ja sakset häviää. 

 

Kivi, paperi ja sakset 

Kuka niistä voittaja on? 

Kivi, paperi vai sakset. 

Ei kukaan ole voittamaton. 

 

Sakset leikkaa 

paperin kahtia. 

Voittajaksi veikkaamme 

siis saksia. 

 

Kivi, paperi ja sakset 

Kuka niistä voittaja on? 

Kivi, paperi vai sakset. 

Ei kukaan ole voittamaton. 

 

Entäs sitten paperi? 

Kiven pakettiin pistää  

tuo hento kaveri 

ja siten kiven nitistää. 

 

Kivi, paperi ja sakset 

Kuka niistä voittaja on? 

Kivi, paperi vai sakset. 

Ei kukaan ole voittamaton. 

 

Aina ei voi voittaa. 

Sen kaikki ymmärtää. 

Siispä kunnioittakaamme 

hyvää häviäjää. 

 

Kivi, paperi ja sakset.  

Yks voittaa, toinen häviää. 

Kivi, paperi ja sakset. 

Mutt  pelimerkit käteen jää. 

 

 
Hiirten häät  säv. & san. Pekka Tonttila 

 

Nytpäs kävikin niin, 

että jäi hiiri-poika kiikkiin 

tyttö-hiiren pyydyksiin. 

Ja kohta mentiin naimisiin. 

 

Hääpäivän aamuna 

vettä tietenkin satoi.  

Ja kuten asiaan kuuluu,  

aurinkokin paistoi.  

 

Ho-ho-hoo!  Hi-hi-hii!   

Hääväki hihitti. 

Siellä vilisee viiksekkäitä, 

missä hiiret viettää häitä. 

 

Juhlat hiiriltä ne käy. 

Ei niistä kissat tiedäkään. 

Kas, sateella ei niitä näy, 

kun ei ne märkää siedäkään.   

 

Ho-ho-hoo!  Hi-hi-hii!   

Hääväki hihitti. 

 

Ja sitten tanssittiin,  

täysikuu hopeainen. 

Koko yö juhlittin. 

Lammen pinta heijastuvainen. 

 

Hiirten suut osuivat yhteen niin.  

Siis pussailtiin. 

Ne nähtiin yhä uudelleen ja uudelleen 

häähumussa suudelleen. 

 

Ho-ho-hoo!  Hi-hi-hii!   

Hääväki hihitti. 

Siellä vilisee viiksekkäitä, 

missä hiiret viettää häitä. 

 

Häämatkalle ne lähtivät.  

Kaarnalaivall merille.  

Niin vaivihkaa häipyivät. 

Vaan pääsivätkö perille? 

 

Mitä nyt! Hys hys.  

 Ei kuulu enää hihitys. 

 On itänyt kysymys: 

 Yllättikö väsymys? 

 

Sen verran voin nyt paljastaa,    

ne palasivat matkaltaan. 

Nyt voitte alkaa valmistaa 

Ristiäisjuhlaohjelmaa. 

   

Hi-hi-hii! Ha-ha-haa! 

Sepäs mukavaa. 

Hi-hi-hii tiesin sen, 

tässä on happy end. 
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Nau, sanoi kissa   säv. & san. Pekka Tonttila 

 

Nau, sanoi kissa 

Englannissa 

ja tarkoitti sanoessaan: 

Nyt tai ei koskaan. 

Se kissan nimi selvis, 

sehän oli Elvis. 

Kissan nimi selvis,     

sehän oli Elvis. 

 

Eräs italialainen  

rantaleijona, oi! 

O sole mio -  

oopperaa lauloi.      

Ja aurinkoa otti 

tuo Pavarotti. 

Ja aurinkoa otti 

tuo Pavarotti. 

 

 

Osaatko soutaa   säv. & san. Pekka Tonttila 

 

Osaatko soutaa?  Osaatko soutaa? 

Päivä aurinkoinen,  

aina kun mä soudan  

olen hyvin onnellinen. 

 

Airot veteen tasatahtiin ja vene lipuu hyvin. 

Selkä tosin menosuuntaan ja kumarrus on syvin. 

Voimakkailla vedoilla soutuvene liikkuu. 

Lainehilla vaahtopäillä aikalailla kiikkuu. 

 

Osaatko soutaa?  Osaatko soutaa? 

Päivä aurinkoinen,  

aina kun mä soudan  

olen hyvin onnellinen. 

 

Peräprutkulla päristäjä täysillä voi päästää.  

Soutuveneen soutaja, luontoa hän säästää. 

Soutamalla päästä voi vaikka Kiinaan asti, 

jos voimia vain riittää ja osaa oikeasti. 

 

Joten osaatko soutaa?  Osaatko soutaa? 

Päivä aurinkoinen, aina kun mä soudan  

olen hyvin onnellinen. 

  

Peruuttaminen on soutajalle helppo nakki. 

Airoilla kun huopaa, on veneessäkin pakki. 

Ihmeitä siis tapahtuu jatkuvasti täällä, 

helposti kun ihminen näin kulkee vetten päällä. 

 

Osaatko soutaa?  Osaatko soutaa? 

Päivä aurinkoinen,  

aina kun mä soudan  

olen hyvin onnellinen. 

 

Osaatko soutaa?  Osaatko soutaa? 

Päivä aurinkoinen,  

aina kun mä soudan  

olen hyvin onnellinen. 
 
 
Ripaska säv. & san. Pekka Tonttila 

 

Ei jaksa, ei jaksa, ei jaksa ripaskaa! 

Ei jaksa, ei jaksa, ei jaksa ripaskaa! Ei!   

                

Rankkaa on ripaska. 

Kuka sitä jaksaa? 

Mä en ainaskaa. Mä en ainaskaa. 

 

Viuhtoo ilmassa jalat nasakat. 

Ehkä siihen pystyy vain kasakat,  

tai kenties meidän kyläkauppias. 

 

Äiti sanoo: kaupassa kipaskaa, 

ostamassa kaikille sapuskaa! 

Mutta kauppias tanssii tänään ripaskaa 

ja huomenna vasta ruuat meille kuskaa 

 

Ei jaksa ripaskaa jälkeen päivän raskaan 

kyläkauppiaskaan. Lai-la-lai-lai-lai! HEI! 

     

Ei jaksa, ei jaksa, ei jaksa ripaskaa! 

Ei jaksa, ei jaksa, ei jaksa ripaskaa! Ei!   

 

Ei ripaskalla rikastu, sitä ei voi myydä. 

Ilmaiseksi kauppiaalta sitä siis vain pyydä. 

Ripaskasta mitään ei kannatakaan maksaa. 

Se on pelkkää ilmaa, silti sitä ei voi jaksaa. 

  

Ei jaksa, ei jaksa, ei jaksa ripaskaa! 

Ei jaksa, ei jaksa, ei jaksa ripaskaa! Ei!   
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Kukkopilli säv. & san. Pekka Tonttila 

 

On sunnuntaiaamu, 

telkkarin sääukko ennusti räntää, 

vaan mitäpäs tuosta.  

Uhmaten säitä mä ulos säntään 

urheasti kävelemään, 

kun kirpputorilla osuu silmään.  

   

Kukkopilli, Kukkopilli. 

Kirpparilla näin soittimen 

ikivanhan ja pölyisen. 

Siitä ääntä saanut en. 

Voi, Kukkopilli! 

 

Sen eurolla ostin. 

Trasselilla kiiltoa hinkkasin.  

Sepä alkoikin soida. 

Ihaillen aarrettani jo kuvittelin 

lumoutuneena pillin voimaan:  

kohtapa lähdemme konsertoimaan. 

 

Soi Kukkopilli, Kukkopilli. 

Kirpparilla näin soittimen 

ikivanhan ja pölyisen. 

Nyt kauniisti vislaten soi  

Kukkopilli, Kukkopilli.   

 

Torin keskellä tässä 

taitava katusoittaja oisin. 

Hurmaisin kaikki 

ja valoa harmauteen minä toisin. 

Lierihattuni täyttyisi kolikoista, 

emmekä piittaisi sääprofeetoista. 

  

Soi Kukkopilli, Kukkopilli. 

Kirpparilla näin soittimen 

ikivanhan ja pölyisen. 

Nyt kauniisti vislaten soi  

Kukkopilli, Kukkopilli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumpi ja Kampi   säv. & san. Pekka Tonttila 

 

Kumpi ja Kampi tappeli. 

Kumpi voitti? kysyttiin. 

Taisi tulla tasapeli, 

koska yhdessä pysyttiin. 

 

Ennen usein riiteli 

Kumpi ja Kampi. 

Nyt on reilu meininki    

ja paljon mukavampi. 

 

Ei tahdo riitaa haastaa 

ei Kumpi ei Kampi. 

Kun rauhaa rakastaa, 

on yhteiselo rattoisampi. 

  

Kumpi ja Kampi  

Kumpi ja Kampi 

Kumpi ja Kampi rauhaa rakentaa. 

 

Kiusaajia kieroon     

katsoo Kumpi ja Kampi.  

Ja sovintoa hieroo, 

jos on juttu hankalampi. 

 

Kumpi ja Kampi  

Kumpi ja Kampi 

Kumpi ja Kampi rauhaa rakentaa. 

  

On turhaa kaunaa kantaa, 

tuumii Kumpi ja Kampi. 

Kun anteeksi antaa, 

huominen on valoisampi. 

 

 Kumpi ja Kampi  

 Kumpi ja Kampi 

 Kumpi ja Kampi rauhaa rakentaa 

 Kumpi ja Kampi  

 Kumpi ja Kampi 

 Kumpikin näin tahtoo rauhaa rakastaa. 

 Kumpi ja Kampi  

 Kumpi ja Kampi 

 Kumpi ja Kampi rauhaa rakentaa. 
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Konkkaronkka tanssi   säv. & san. Pekka Tonttila 

 

Hip hurraa ja hoplaa! 

Nytpä tanssitetaan koko koplaa. 

Kukaan ei enää vedä lonkkaa, 

vaan hyppää konkkaronkkaa. 

 

Konkkaronkkaan joka iikka yhtyy 

Konkkaronkkaan kaikki ryhtyy 

Konkkaronkalle on ominaista, 

konkkaronkka kutsuu jokaista. 

 

Auttaa lihavaa ja hoikkaa,  

kunnolla tätä kun loikkaa. 

Koipiisi vipinää pistä 

se kroppaasi piristää, hei! 

 

Konkkaronkkaan joka iikka yhtyy 

Konkkaronkkaan kaikki ryhtyy 

Konkkaronkalle on ominaista, 

konkkaronkka kutsuu jokaista. 

 

Vaikkei ole upouusi 

rytmi tää, niin kokoapa luusi. 

Poljento mukaansa tempaa.  

Tiedä en iloisempaa. 

 

Konkkaronkkaan joka iikka yhtyy 

Konkkaronkkaan kaikki ryhtyy 

Konkkaronkalle on ominaista, 

konkkaronkka kutsuu jokaista. 

  

Sottiisiahan tämä onkin. 

Liikkeelle pistää saparonkin. 

Hoplaa ja hip-hip huraa! 

Moshaa hiuskiehkuraa! 

 

Konkkaronkkaan joka iikka yhtyy 

Konkkaronkkaan kaikki ryhtyy 

Konkkaronkalle on ominaista, 

konkkaronkka kutsuu jokaista. 

 

Konkkaronkkaan joka iikka yhtyy 

Konkkaronkkaan kaikki ryhtyy 

Konkkaronkalle on ominaista, 

konkkaronkka kutsuu jokaista. 

 

Konkkaronkkaan joka iikka yhtyy 

Konkkaronkkaan kaikki ryhtyy 

Konkkaronkalle on ominaista, 

konkkaronkka kutsuu jokaista. 

 

 

 

 

 

 

Juhlan kunnia    säv. & san. Pekka Tonttila 

 

On Juhlan kunnia! 

Ja hienoiksi laittauduttu. 

Juhlan kunnia! 

Pöydätkin koristeltu.  

Juhlan kunnia  

Ja kukkaset hattuun laitettu. 

 

Hip-hip! Hurraa! Hurraa! Hurraa! Hurraa! 

 

Juhlan kunnia! 

On kauniiksi laittauduttu. 

Juhlan kunnia! 

Bändikin tilattu.  

Juhlan kunnia!  

Ja lippu salkoon hilattu. 

 

Hip-hip! Hurraa! Hurraa! Hurraa! Hurraa! 

Eläköön! Eläköön! Eläköön! Eläköön!  

Hurraa! Hurraa! Hurraa! Hurraa! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


