
Seikkailuun säv. & san. Sanna Leena Saarinen 
 

Hei vaan, tervetuloa Sami, hei vaan, tervetuloa Piki.

Mitä tänään tehdä saa?

Käsiä kun taputtaa, seikkailumme alkaa!

Hei vaan, tervetuloa Mauri, hei vaan, tervetuloa Meeri.

Mitä tänään tehdä saa?

Reisiä kun rummuttaa, seikkailumme alkaa!

Hei vaan, tervetuloa Lunna, hei vaan, tervetuloa Peikko.

Mitä tänään tehdä saa?

Jaloilla kun kopistaa, seikkailumme alkaa!

Hei vaan, tervetuloa Tipi, hei vaan, tervetuloa kaikki.

Mitä tänään tehdä saa?

Korkealle pompitaan, seikkailumme alkaa!
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Laulu perhosesta säv. & san. Riikka Rauhala

Niityllä perhonen tanssii, se tanssii kukkavalssin

kauniisti tuulessa kaartaa, kedolla kukkien.

selässään sillä on siivet, sitruunankeltaiset

niillä se lentää voi ylös, luokse puiden oksien.

Lentää, liitää, kädellesi ilon piirtää.

Auringon säteissä keltaisena se siintää.

Siivet sen matkaa johtaa, hiljaa ne kuulla voi.

Yksin se ilmassa kulkee, tuuli on mukana.

Lentää, liitää, kädellesi ilon piirtää.

Auringon säteissä keltaisena se siintää.

Lapsi niityllä leikkii,

huomaa perhosen, surumielisen.

Puhaltaa perhosen lentoon,

lentoon, lentoon, elämään hentoon.

Lentää, liitää, kädellesi ilon piirtää.

Auringon säteissä keltaisena se siintää.

Lentää, liitää, kädellesi ilon piirtää.

Auringon säteissä keltaisena se siintää. 
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Piki Kissa kaupungissa säv. & san. Marko Aho

Piki kissa kaupungissa iltalenkillä

arvokkaana astelee, näin pystypäin

vaan tassunsa kun kastelee, hyppää säikähtäin.

Piki-kissa kaupungissa lähtee seikkailuun...

 
Aidan päälle loikkaa, hyvin siinä pysyy.

Kujan kolleja moikkaa ja kuulumiset kysyy.

Korttelin verran kulkee aitaa pitkin.

Nyökkää lailla herran, kun näkee poliisitkin.

Aidalta alas kulmassa sen ja odottelee vihreää...

Katsoo vasen, oikea, vasen - sitten kadun ylittää.

Piki kulkee torin laitaa, harppaa yli ojan, 

ihastelee paitaa ohi tallustavan pojan.

Ryömii alta pensaan, maa on yhä märkää.

Turkin mutaisen saa, se kyllä ärsyttää!

Vaan Turre, koira tuttu huutaa Pikille:

”Hei, nyt on hyvä juttu, tule piknikille!

Kassillisen kalaa löysin retkeltäin

isosti on iltapalaa siis meillä näin!”



Murkinat mahtavat, makoisat niin

vauhdilla ahtavat nyt sisuksiin.

Silakkaa, lohta, muikkua, haukea

ahmivat, kohta ei suut enää aukea.

Täynnä on massut, olot niin tukevat

ja kaverukset hassut lehtiä lukevat.

Ruoka kun sulaa, taas sitä vertyy.

Ei puuhasta pulaa, jo ideoita kertyy:

Koronaa, pingistä, Afrikan tähteä,

kunnes aamuyöstä on Pikin aika lähteä.

Jälkeen pitkän illan Piki suuntaa kotiin päin.

Jälkeen pitkän sillan se mietiskelee näin:

”Kissanpäiviä kun viettänyt oon yön,

on päivä lepoaikaa, ei vaivaa huolet työn.”

Piki-kissa kaupungissa puistonpenkillä

venyttelee, lepäilee, on elo raukeaa.

Kaupunki kun heräilee

Pikin toinen silmä hetkeksi vain aukeaa.. 
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Meri  säv. & san. Tapsa Kojo

Avoimella ulapalla, jossain meren pinnan alla,

pohjaan jos voit sukeltaa kohtaat monta tuttavaa.

Meeri Meritähti on tanssijana verraton.

Pyörähtelee hitaasti, valssin tahtiin kauniisti.

Joskus meri myrskyää ja laineet korkeet tyrskyää,

mutta jossain pinnan alla, rauhaisaa on kaikkialla.

Maurilla on lonkeroita. Ootkos koskaan nähnyt noita?

Niillä kelpaa heilutella, ystäville vilkutella.

Hai on nopein kaikista, kun se tahtoo kujeilla.

Kuperkeikan hienoimman se tekee luona simpukan.

 

Joskus meri myrskyää ja laineet korkeet tyrskyää,

mutta jossain pinnan alla, rauhaisaa on kaikkialla.

Onko Seppo kotona? Kuori hohtaa pohjassa.

Seppo onkin simpukka, joka asuu kuoressa.

Deli tykkää hyppiä korkealle vedestä.

Delfiinistä hauskinta ympäriinsä on roiskia!

 
Joskus meri myrskyää ja laineet korkeet tyrskyää,

mutta jossain pinnan alla, rauhaisaa on kaikkialla.

Matti onkin hevoinen, muttei ihan sellainen

kuin maalla juoksee hirnuen - vaan hidas merihevonen.

Joskus meri myrskyää ja laineet korkeet tyrskyää,

mutta jossain pinnan alla, rauhaisaa on kaikkialla.
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Tonttujen työt  san. & säv. Sanna Leena Saarinen

Tontut pienet ketterät, iloiset ja vikkelät

lahjoja ne valmistaa ja leikit alkaa saa.

Tontut pienet ketterät, iloiset ja vikkelät

vasaralla naputtaa, naulat kopauttaa. 

Vasalla nap-nap-naputtaa, naulat siellä kop-kop-kopauttaa.

Tontut pienet ketterät, iloiset ja vikkelät 

höylällä kun suihkitaan, silkoista saadaan.

Tontut pienet ketterät, iloiset ja vikkelät

torvi tuolla törisee ja rumpu pärisee.

Torvi tuolla tö-tö-törisee, rumpu siellä pä-pä-pärisee.

Tontut pienet ketterät, iloiset ja vikkelät

puikot niillä kilisee ja lanka hupenee. 

Tontut pienet ketterät, iloiset ja vikkelät

junan pilli vislailee ja tontut riemuitsee!

Junan pilli vis-vis-vislailee, tontut siellä ri-ri-riemuitsee!

Tontut pienet ketterät, iloiset ja vikkelät

lahjat vielä pakataan, joulu tulla saa!

lahjat vielä pakataan, joulu tulla saa!

lahjat vielä pakataan, joulu tulla saa!
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Lunnan yö säv. & san. Suvi Karppila

Tuolla metsän reunassa, aivan lammen rannalla,

siellä seisoo mökki, lumiukko sen pihassa.

Lunna nimeltänsä on, lumiukko verraton,

mökin lapset Lunnan komeaksi rakentaneet on.

Aurinko kun taivaalla, loistaa pilven raosta,

Lunna katsoo lasten iloa ja mäenlaskua.

Lapsi punaposkinen, vetää pulkkaa puhisten,

laskee alas luokse Lunnan, antaa iltahalauksen.

Ja kun ilta saa ja taivas tummenee, 

kun kuu ja tähdet tienoota valaisee,

Lunna kutsuu kavereita tanssimaan,

yön tahdissa valssaamaan.

Aurinko kun taivaalla loistaa pilven raosta,

Lunna katsoo lasten riemua hiihtoladulla.

Suksilla kun sivakoi, lujaa niillä mennä voi,

mökin pihaan palatessa Lunna hymyn heille soi.

Ja kun ilta saa ja taivas tummenee, 

kun kuu ja tähdet tienoota valaisee,

Lunna kutsuu kavereita tanssimaan,

yön tahdissa valssaamaan.
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Peikon retki  säv. & san. Sanna Leena Saarinen

Peikko pieni pörröpää

omituinen väriltään.

Kuka sitä haluaa

kaverikseen ollenkaan?

Haluaisin kaverin.

Mistä mä sen löytäisin?

Erilainen vaikka oon,

silti tahdon kainaloon!

Metsäretket kiinnostaa,

paljon uutta opettaa.

Lähdetkö sä mukaan sen,

peikon pienen pörröisen?

Lähdetkö sä mukaan mun

tähän hauskaan seikkailuun?

Lähdetkö sä mukaan mun

tähän hauskaan seikkailuun?

Hiiri pieni piipertää,

kannon taakse kiirehtää.

Isot sitä pelottaa,

ei kai kukaan kiinni saa!

Tikka tuolla koputtaa

männyn kaarnaa ruskeaa.

Toukan löytää maittavan,

aterian mahtavan.

Pupu tuolla pomppii vaan,

korviansa heilauttaa.

Viikset vähän värähtää,

kun ääni kova törähtää.

Hirvi siellä huutelee,

sarvillansa mahtailee.

Tanner ihan tömisee,

kun hirvi juoksuun ampaisee.

Puiden oksat kohahtaa,

kun varis ilmaan lehahtaa.

Lennosta näin huutelee,

meille se kai moikkailee.

Metsässä kun tallustaa

tuttavuudet uudet saa

Ystävänkin löytää voi,

metsässä kun karkeloi!
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Tipi Tipu säv. & san. Suvi Karppila

Pikku Tipi Lintunen istui kerran aidalla, 

mutta voihan kamaluus, aivan liian laidalla.

Tipi siitä putosi, ei rikki mennyt luita,

isäkukko pelästyi ja kutsui apuun muita.

Pikkupossu juoksi heti ystävänsä ääreen:

”Mitäs jos mä laittaisin sun pyrstöhösi kääreen?

Lehmä sekä vasikka ne ääneen ihmetteli:

”Miten sulle kävikään, nyt kerro hyvä veli!»

Oikoi jalkaa, siipee, kävi läpi kaikki luunsa.

Miten sitten kävikään, kun Tipi aukas suunsa?

Laa laa lal-lal-laa, ääntä korkeaa, 

ääntä matalaa, tuli molempaa

Puu puu pup-pup-puu, nyt ei auta muu, 

lul-lul-lul-lul-luu, kuin laittaa kiinni suu.

Hevonen kun tämän kuuli, tuli täyttä laukkaa. 

”Tarvitset nyt lääkettä, mun omenasta haukkaa!”

Lampaista se musta yhtyi keskusteluun tähän: 

”On sinun hyvä olla erilainen vähän.”



Isäkukko keksi tästä oivallisen tuuman:

”Kuules, poika äänesi on niin kuin pasuunan.

Väki täytyy herätellä joka aamu varhain,

siihen sinun äänesi on kaikista parhain.”

Oikoi rintaa, jalkaa, Tipi ojenteli kaulaa,

veti syvään henkeä ja alkoi sitten laulaa:

Laa laa lal-lal-laa, ääntä korkeaa 

ja ääntä matalaa, tuli molempaa.

Puu puu pup-pup-puu, kun käypi kamaluus, 

lul-lul-lul-lul-luu se voi olla voima uus!

Laa laa laa….

Oikoi rintaa, jalkaa, Tipi ojenteli kaulaa,

veti syvään henkeä ja alkoi sitten laulaa:

Laa laa lal-lal-laa, ääntä korkeaa 

ja ääntä matalaa, tuli molempaa.

Puu puu pup-pup-puu, kun käypi kamaluus, 

lul-lul-lul-lulluu se voi olla voima uus!
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Vihreä Sulka säv. & san. Marko Aho

Yhä hiljaa uinuu tiipii,

kun aamuvarhain hiipii

ulos Vihreä Sulka iloinen.

Vie jyväkipon, juoman

luo uskollisen kuoman

tuon odottavan Tähti-hevosen.

Pian metsää kohti laukkaa 

pari hurjapäinen näin,

kotileiri pölypilveen jää.

Hetken levähtää

ennen kuin kääntyy kotiinpäin,

poika eväät ja hepo heinää haukkaa.

Vaikka aamutuimaan 

voi innostua uimaan,

joki huuhtoo hien leikiten.

Kas Vihreä Sulka polskii,

kalat kanssaan molskii

Tähti seuraa vettä hörppien.

Ja taas metsää kohti laukkaa 

pari hurjapäinen näin,

uimapaikka pölypilveen jää.

Hetken levähtää

ennen kuin kääntyy kotiinpäin,

poika eväät ja hepo heinää haukkaa.

Touhukasta päivää

vailla tylsyyden häivää

vietettyään kylään ratsastaa.

Syö ja pesee hampaat,

sitten laskee lampaat.

Aamulla taas seikkailu odottaa.

Taas metsää kohti laukkaa 

pari hurjapäinen näin,

kotileiri pölypilveen jää.

Hetken levähtää

ennen kuin kääntyy kotiinpäin,

poika eväät ja hepo heinää haukkaa.



Sirkus   säv. & san. Tapsa Kojo

Näen teltan valtavan, kentälle näin nousevan,

loisteen värivalojen suuren sirkuksen.

Tirehtööri kuuluttaa, esitys nyt alkaa saa,

Pian verhot aukeaa ja orkka soittaa saa.

Pelle sieltä rynnistää, housut rikki repeää,

löytää et voi milloinkaan, ystävää hauskempaa.

Leijona on iloinen, valkoiset on hampaat sen,

mutta kun se karjahtaa, mua hiukan pelottaa.

 Karkkia ja hattaraa, poppareita, limukkaa

 väliajalla kun saa, on vielä hauskempaa!

Trapetsilta toiselle tyttö hyppää korkeelle,

poika hänet kiinni saa, sitten keinutaan.

Orkesterin viulisti, soittaa aivan hurjasti.

Mukaan ottaa rumpalin, triangelinkin.

 Karkkia ja hattaraa, poppareita, limukkaa

 väliajalla kun saa, on vielä hauskempaa!

Esitys kun ohi on, valot syttyy katsomoon,

ensi vuonna nähdään taas sirkus uudestaan!
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Hei hei ja moi  säv. & san. Sanna Leena Saarinen

Näin seikkaillen hoi, nää laulutkin soi

vaan nyt sulle sanon mä hei hei ja moi.

Sua kädestä pidän ja tunnen mä sen,

sun kanssasi vielä mä taas seikkailen.

Näin seikkaillen hoi, nää laulutkin soi

vaan nyt sulle sanon mä hei hei ja moi.

Sua olasta pidän ja tunnen mä sen,

sun kanssasi vielä mä taas seikkailen.

Näin seikkaillen hoi, nää laulutkin soi

vaan nyt sulle sanon mä hei hei ja moi.
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