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Ota koppi     säv. san. P Tonttila                
 
Mä heitän pallon. Ota kii! 
Voit sä olla mun kaveri? 
Ota koppi! Nappaa kii!    
Älä nuku, sieppari! 
Jos pudotat se pomppia voi 
kauas pois!  
Ota koppi! Sieppari! 
Mä tahdon pelata sun kanssasi. 
Se hauskaa ois. 
  
Mä lainata sulle voin räpylää 
ja mailalla lyödä vain näpyjä. 
Ota koppi! Nappaa kii!    
Älä nuku, sieppari! 
Jos pudotat se pomppia voi 
kauas pois!  
 
Meille aurinko hymyilee.   
Ei haittaa tee vaikka sataisi. 
Ota koppi! Nappaa kii!    
Älä nuku, sieppari! 
Jos pudotat se pomppia voi 
kauas pois!  
Lai la lai lai lai lai … 
 
Ota koppi! Nappaa kii!    
Älä nuku, sieppari! 
Jos pudotat se pomppia voi! 
 
Kiitti, että oot mun kaveri.  
Ja pallon saat ikiomaksi. 
Ota koppi! Nappaa kii!    
Älä nuku, sieppari! 
Jos pudotat se pomppia voi 
kauas pois!  
Ota koppi! Sieppari! 
Mä tahdon pelata sun kanssasi. 
Se hauskaa  ois. 
Lai la lai lai lai lai … 
 
Ota koppi! 

 

 

 

 

 
 
Ähäkutti   säv. san. P Tonttila 
 
Kerran maassa kaukaisessa 
vietti muuan pressa päiviä lepposia.    
Asui pomppulinnassansa 
hovinarrin kanssa, joka keksi kepposia. 
Se presidenttiä ylisti, 
kumarsi ja pyllisti ja nauroi: 
 
    Ähäkutti, ähäkutti, ähäkutti, ähäkutti 
    ja näytti pitkää nenää, näin pitkää nenää 
   Ähäkutti, ähäkutti,  
   kättään heilautti ja sitten taputti 
 
Kun nauroi presidentti,  
sen vatsaelementti 
hytkyi tynnyrin kokoinen. 
Ja hovinarrin pesti  
jatkui iloisesti aina kujeillen. 
Se presidenttiä ylisti  
kumarsi ja pyllisti ja nauroi:   
  
   Ähäkutti … 
 
Tuli vaalit presidentin   
ja aika vaalitentin,  
kuinkas kävikään, 
kun ihan huvin vuoksi  
paikalle myös juoksi narrimme ilveilemään.   
Se presidentiksi valittiin  
taas kumarrettiin ja pyllisteltiin. 
 
… ja tanssittiin ja hurrattiin ja ihmeteltiin:  
Hupsista!, Voi siis käydä näinkin!  
Saimme Hovinarrista presidentin. 
Ja kuten kuuluu asiaan 
tulee uuden pressan virassaan 
myös puhe pitää aikanaan.     
Vaan osaatkos arvata, 
mitä mahtoikaan tuo sanoa  
no tietysti että:    
 
     Ähäkutti, ähäkutti, ähäkutti, ähäkutti 
     ja näytti pitkää nenää, näin pitkää nenää 
    Ähäkutti, ähäkutti, ähäkutti, ähäkutti 
    kättään heilautti ja kaikki taputti 
    Ähäkutti, ähäkutti, ähäkutti, ähäkutti 
    kättään heilautti ja kaikki taputti.  
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Kärpäsenä katossa     säv&san. P Tonttila 

      Mä elän kärpäsenä katossa,  
      kärpäsenä katossa. 
      Täältä ylhäältä kuin kuningas  
      alamaisia seuraan, kas 
      kun elän kärpäsenä katossa. 
  
Katson lastenhuoneessa tapahtuvaa 
kuin 3d seikkailuelokuvaa: 
merirosvot ja inkkarit taistelee 
ja kilpa-autoillaan huristelee. 
Ja minä kärpäsenä katossa katselen.   
 
Avaruudeksi huoneen kuvittelen, 
kun siellä öisin huvittelen.       
Mä lapsia nenästä kutittelen 
ja kuin raketti lentoon ampaisen. 
       
        Mä elän kärpäsenä katossa … 
  
Olin eilen joutua imuriin,    
kun lastenhuonetta siivottiin. 
Mutta nippa nappa mä pelastuin, 
nukkekodin lamppuun kun piilouduin.     
Mä yhä kärpäsenä katossa elelen.  
 
Lastenhuoneessa asustaa 
Viivi, Emilia ja Kustaa. 
Mutta jos ne täältä muuttaisi, 
pois tolaltaan se minut ajaisi    
ja minä kärpäsenä katossa surisin.  

soolo 
Minä kärpäsenä katossa surisin 
 
Hauskinta on vakoilla 
usein viiden hujakoilla, 
kun perhe yhdessä murkinoi. 
Ja iloinen puheensorina korvissa soi 
ja minä kärpäsenä katossa hykertelen, 
      kärpäsenä katossa. 
      Täältä ylhäältä kuin kuningas  
      alamaisia seuraan, kas 
      kun elän kärpäsenä katossa. 

 

Luurankoja         säv. san. P Tonttila 

 
Kaikilla meillä on luuranko sisällä 
sinulla, minulla, äidillä ja isällä. 
Onko? Luuranko? Oho! Tuota uskoisinko.                                   
Luuranko? Luuranko. Huudanko: IIK! 
 
Jos sellainen luukasa sisälläni olisi, 
luulenpa että se kauheesti kolisisi. 
Minäkö muka luuranko?  
Pelottaa jo! Hui! 
Luuranko? Luuranko. Huudanko; IIK! 
    
      Me ollaan luurankoja, luurankoja 
      kovapäisiä kalloja,  
      hurjia hahmoja: luurankoja, luurankoja. 

 
Jos kulkisi ihminen ilman luitansa, 
ois lyllertämässä vain veltto lihakasa. 
Oisko kivaa? No, ei tosiaankaan!    
Ei munkaan mielestä. 
Luuranko, Luuranko, huudetaan; JEE! 
     Me ollaan luurankoja, luurankoja 
     kovapäisiä kalloja  
     hurjia hahmoja: luurankoja, luurankoja. 
     Me ollaan luurankoja, luurankoja 
     kovapäisiä kalloja  
     hurjia hahmoja: luurankoja, luurankoja 
     luurankoja, luurankoja. 
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Saapasjalkaennätys  säv. & san. Pekka Tonttila 
              
On uudet saappaat alla, 
kun mä tänään kouluun astelen. 
Ja sataa kaatamalla, 
siksi olenkin näin iloinen. 
Silmät ymmyrkäisinä   
toiset katsoo ja ihmettelee, 
toiset katsoo ja ihmettelee. 
     Tanssittaako saapas jalkaa  
     vai jalka saapasta? 
     Kuin siivin liidän yli lammikoiden.  
     Aikamoinen lennätys. 
     Taitaa tulla saapasjalkaennätys 
 
Onpas huoletonta! 
Näin kepein askelin voin astua. 
Tiedän kyllä monta, 
joilla tossut saattaa kastua. 
Ne silmät ymmyrkäisinä  
katsoo ja ihmettelee.  
 
    Tanssittaako saapas jalkaa … 
 
Mun täytyy kyllä myöntää, 
tää on taikaa superkumisaappaiden.       
Ne vain eteenpäin mua työntää, 
kun minä itse viheltelen. 
 
    Tanssittaako saapas jalkaa … 
    taitaa tulla, taitaa tulla  
    saapasjalkaennätys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neiti Aika     säv. & san. Pekka Tonttila 
  
Minulla on kaksi kättä.   
Toinen hiukan pidempi toista.   
Vaan kaikella on tarkoituksensa, 
jos ihmettelet moista. 
Ne osoittavat aikaa, ja siksi 
kättä kutsua voi myös viisariksi. 
 
Vuorokaudet ympäriinsä, 
pitkin päiviä ja öitä, 
aina tuiki tärkeitä  
käsilläni teen mä töitä.   
Ja aikaa mittailen ihmisille, 
laiskamadoille ja myös työmyyrille.     
 
     Neiti Aika tikittää 
     kellotaulun takana.  
     Ja rattaita pyörittää 
     uupumatta aina.         
 
Pitkä käsi tikkaa minuutit. 
Lyhyt käsi mittaa tunteja. 
Tasaisesti saman verran  
jokaiselle vuorokaudessa. 
Ja hamaan maailman tappiin asti 
lisää aikaa tehtailen jatkuvasti. 
 
     Neiti Aika tikittää 
     kellotaulun takana.  
     Ja rattaita pyörittää 
     uupumatta aina.         
 
Siis tarkkana kuin porkkana,  
nauris taikka peruna. 
Ruoka-aikaan viisainta on olla kotona. 
 
Jos minulta kysyt.    
Ajan hermolla pysyt, 
kun elät tässä ja nyt. 
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Las tenko dinka dulla     
 säv. Pekka Tonttila san P & Tuula Tonttila 

Las tenko dinka dulla, las tenko dinka dulla 
Las tenko dinka dulla, las tenko dinka dulla 
 
Lastenkodinkadulla on tänään vipinää, 
tapahtuu jotakin jännää. 
Sähköinen tunnelma lyö melkein kipinää, 
kun kadulla kaikuu laulu tää.  

 
Las tenko dinka dulla, las tenko dinka dulla 
Las tenko dinka dulla, las tenko dinka dulla 
 
Lasten kotikatua täällä kuvataan. 
Se tottako on vai leikkiä. 
Huomenna kaikille se näyttää luvataan. 
Se naurattaa jo talkkari-Heikkiä. 
 
Las tenko dinka dulla, las tenko dinka dulla 
Las tenko dinka dulla, las tenko dinka dulla 
 
Jos tää ois niinku äiti ja tää ois niinku isi, 
niin kuka näiden lapsi sitten olla tahtoisi.  
Rosvoja myös olisi, ne pankin ryöstäisi 
Ja sitten tulis poliisi ja niitä vakoilisi.  
Joku voiskin alkaa vaikka palomieheksi.  
Ja pappi jakais kaikille mehua ja piparia. 
 
Las tenko dinka dulla, las tenko dinka dulla 
Las tenko dinka dulla, las tenko dinka dulla 
 
Niillä poliiseilla olis viksu koira, 
Mikä sen koiran nimi olis 
No, Viksu! 
Ja se vainuais ne roistot kiinni. 
Ja jos siell ois jäniksiä,  
niin voitais pitää loikkimiskilpailuja 
Aasi vetäis jäätelökärryjä 
Kaikki sais ilmaiseks jätskiä. 
Apinat kiipeilis puissa ja tiputtais meille 
hedelmiä 
Ja norsu suihkuttais kärsällään vettä. 
Joo se hoitais kasvimaata.    
Ja sitte siell ois robotti. 
Ei se oo eläin.  
 

 
No, dinosaurus sitte.    
Se voisi olla liukumäkenä. 
Nuorallatanssija paistais meille räiskäleitä. 
Ja heittelis niitä sieltä ylhäältä. 
Sitte siel ois hienoja katulamppuja,  
jotka ois eri värisiä.  
Joo, ja, ne värit vaihtuis joka päivä.  
Las tenko dinka dulla, las tenko dinka dulla 
  
Kiireinen kissa   säv. & san. Pekka Tonttila  
 
On kissan vauhti mahdotonta. 
Tulessa on rautaa monta. 
Silmiänsä siristelee,  
hampaitansa kiristelee. 
Kyytiä vaan kirittää 
ja pyydyksiään virittää. 
 
Se urakalla oikein huhki, 
ajatteli päänsä puhki, 
juoksi kieli vyönsä alla, 
aika tarkkaan allakalla. 
Sinne tänne hajallensa 
huiski kaikki satimensa. 
 
”Kiirettä nyt täytyy pitää. 
Muuten en mä ehdi mitään. 
Jos lankea ei hiiret ansaan, 
menee usko kissakansaan.” 
 
Vaan eipä mennyt hiiri loukkuun, 
napsahtikin omaan koukkuun 
hätähousu kissimirri. 
Siinä meni yksi nirri. 
Kahdeksan on henkeä 
kissallamme jäljellä. 
 
Lunkisti nyt ottaa hiiri 
vierellänsä perhepiiri. 
Runoja ja romaaneja, 
hiirisakin suosikkeja. 
Waltaria lukiessaan, 
viiksiänsä sukiessaan, 
nenällänsä silmälasi, 
kirjailijaa siteerasi: 
 
”Jäi hölmö katti hiirettä, 
kun piti liian kiirettä”. 
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Sateenkaari   säv. & san. Pekka Tonttila 

Sateenkaarta kohti astellaan. 
Vaatteet siinä kyllä kastellaan, 
mutta mitäs tuosta.       
Turha sateessa juosta. 
Ei se haittaa,  
mä voin laittaa meille teen poriseen. 
 
Sateenkaaresta niin hullaannuin, 
että runojani sulle luin 
ja laulun tekaisin. 
Menin aivan sekaisin. 
Vaikk päästä heittää,  
voin silti keittää meille teen. 
   
    Ja näin teetä nautitaan. 
    Näin teetä nautitaan 
    Mitään muuta ei tarvitakaan, 
    kun sateenkaaren alla vaan  
    istutaan ja nautitaan. 
 
On sateenkaari koti aarteiden. 
Siellä missä sydän kultainen    
ja värit hohtaa, 
ystävät kohtaa. 
Se on paikka, jossa vaikka  
toisilleen voi keittää teen 
 
    Ja näin teetä nautitaan. 
    Näin teetä nautitaan. 
    Mitään muuta ei tarvitakaan, 
    kun sateenkaaren alla vaan  
    istutaan ja nautitaan. 
    Mitään muuta ei tarvitakaan, 
    kun sateenkaaren alla vaan  
    istutaan ja nautitaan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurren sairaskertomus    
      säv. & san. Pekka Tonttila 
   
Kävi kehnosti Kurre-paralle, 
kun ei se ollut varovainen. 
Se kirmaisi auton alle. 
Nyt sairaalassa makaa  
pikku-oravainen.  
 
Surkea on kertomus  
ja vieläpä lyhyenläntä. 
Valtaisa oli valitus,  
kun renkaan alla litistyi  
pörröinen häntä. 
 
     Näin lausui  
     Kurre-raukan  sairaskertomus  
     Kurre-raukan  sairaskertomus   
 
Kun häntä siis meni pilalle,  
tuotiin laastaria ja kangasta. 
Niistä sai Kurre tilalle     
uuden hännän ja vahvistuksen  
rautalangasta.    
 
     Näin lausui  
     Kurre-raukan sairaskertomus  
     Kurre-raukan sairaskertomus   
 
No, nyt on Kurre jo tottunut 
uuteen tekoperäpäähän. 
Yhtään ei edes sattunut, 
vaikka pyllähtikin pyllylleen  
se liukumäen jäähän.  
 
No, nyt on Kurre jo tottunut  ….   jäähän 
 
   Ja niin jatkuu Kurren jännät seikkailut 
   sen paljastaa uusi jatkokertomus 
   jatkuu Kurren jännät seikkailut.    
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Viisipiikkinen          säv. & san. Pekka Tonttila 

Tää haarukka on mulla viisipiikkinen. 
Yksi piikki niistä pikkiriikkinen. 
Sen nimi on Pikkurilli, Pikkurilli, 
ensimmäinen jäsen viisipiikkisen. 
Pikkurilli, Pikkurilli, 
ensimmäinen jäsen viisipiikkisen. 
 
Jos viisipiikkinen kaipaa koristusta, 
toinen piikki sen kantaa sormusta. 
Sen nimi on Kultaralli, Kultaralli, 
toinen jäsen haarukkani viisipiikkisen. 
Kultaralli, Kultaralli, 
toinen jäsen haarukkani viisipiikkisen. 
 
Hyvin pyyhkii aina viisipiikkisellä, 
kun suurin piikki niistä seisoo keskellä. 
Sen nimi on Oltermanni, Oltermanni, 
kolmas jäsen haarukkani viisipiikkisen. 
Oltermanni, Oltermanni, 
kolmas jäsen haarukkani viisipiikkisen. 
 
Viisipiikkinen myös meitä varoittaa.  
Neljäs piikki neuvoo ja tietä osoittaa. 
Sen nimi on Suomensotti, Suomensotti, 
neljäs jäsen haarukkani viisipiikkisen. 
Suomensotti, Suomensotti, 
neljäs jäsen haarukkani viisipiikkisen. 
 
Viisipiikkisellä pääset onnen ajelulle 
viides piikki pystyyn   
ja se kyydin hankkii sulle. 
Se on Peukalopotti, Peukalopotti, 
viides jäsen haarukkani viisipiikkisen. 
Peukalopotti, Peukalopotti, 
viides jäsen haarukkani viisipiikkisen. 
 
Tää viisipiikkinen kulkee vierelläsi. 
Yhdessä kaikki viisi onkin täysi käsi. 
Viisipiikkisellä tartut kiinni elämään, 
teet sillä jotain hyödyllistä ja tärkeää 
ja siitä vielä voit panna  paremmaksi, 
jos viisipiikkisiä onkin sulla kaksi. 

 
 
ja siitä vielä voit panna  paremmaksi, 
jos viisipiikkisiä onkin sulla kaksi. 
 

 

 


