
Anja lappalainen 

Illoin luokse pienen kapakan 

Lauantaina pieneen kapakkaan 

joskus Anja kilvan kiiruhtaa 

nappaa siellä pullon, kaksi 

olo tulee varmemmaksi 

näin kun joskus juhlia hän saa 

Sieltä sitten kohta suunnistaa 

Töllille hän joskus tanssimaan 

Istuu ”Hänen” polvellansa 

poski vastaan poskeansa 

näin kuin aina istua vain vois. 

Mutta kuinkas käykään keväällä 

selviääkö – eikö selviä 

Saako hatun valkoisen, 

vai jääkö ilman hattuansa 

täytyy sentään jotain yrittää. 

Eipä ehdi Anja Kievariin 

etkä illoin ”Hänen” polvelleen. 

Tentit oottaa tenttijäänsä 

kirjoitukset keväämmällä 

niihin täytyy Sinun kurkottaa 

Riitta Auvinen 

Sanat eivät riitä kertomaan 

Ei sulle  koskaan tarvi lausein toistaa 

sä tiedät kaiken ilman muuta niin 

Kun lakin saat, niin myös sun silmäs loistaa 

ja ehkä silloin hellyt kyyneliin 

Sanat joudut tarkkaan muistamaan 

aina niitä tarvitaan 

Jättää et sä hissaa et psykaakaan saa, unholaan 

Kokeet saivat toiset huomaamaan 

kuinka ahkera oletkaan 

vielä kuitenkin taito punnitaan 

Nyt ilman seuraa sun me jäädä saamme 

kun kotiin Puumalaan meet lukemaan 

Vain tieto yksi – sitä odotamme, 

vuos tää on tuonut ylioppilaaks, Riitankin. 

 

 

 

Paula Putkonen 

On neidolla punapaula 

Kas tuossa nyt tulee Paula, 

jok kouluhun käy 

mutt tuolla jo menee auto 

on Paulall täys työ 

ett ehtii hän bussiin mi kouluhun vie 

Ja tuoltahan  saapuu apu 

pian Paulallekin 

hänet Hessu kun tieltä korjaa 

ja koulun vie 

ja rukouksia pitämään hän 

ajoissa ehtii kuitenkin 

Ei Paulalle ilta riitä 

kun kokouksiss käy 

mutt aina on hällä aikaa 

jos huolia kellä on 

ja kun sinä selviät kirjoituksist 

kai koulun sä alat pian kaivata 

 

Hilppa Sorjonen 

Ilon laulu 

Sie läksit Vyyhtilästä 

Vuoksenniskaan kouluun 

Tien toivot kaunihimpaan 

Tien näät Ateneumiin 

Ken myymään Suur-Savoon jää 

Ei muuta hän nää 

Kuin Puumalaa 

Pian saat kai unohtaa nää 

nää päivät koululaisen 

näin voit alkaa piirustuksen 

On kuvien maa 

ja värien 

On pantava työt pois 

rakkaan teinikunnan 

Vie kauneus maailalle 

Vie mukaas kaikkialle 

Ei koulua milloinkaan 

se jää nyt menneisyyteen 

Käy aina huoletta 

ja hymyäs älä peitä 

Vie iloon laulumme tää 

maailmaan suureen 



Aura Sihvonen 

Puuvillapellot 

Eihän ollut Aura kovin vanha 

kun isä hänet kouluun uuteen laittoi 

Ahjoon uuteen nyt saapui tyttönen 

Laukun uuden hän sai itsellensä 

kirjat uudet myöskin omaksensa 

Alkoi taival nyt koululaisen tään. 

Näin Aura pikkuhilja varttui 

kirjaan toisen jälkeen tarttui 

latinat sekä Ainot oppien 

Nyt on vuotta kahdeksan jo mennyt 

pojat ovat jääneet vähemmälle 

Aura koulunsa on käynyt kunnolla! 

 

Helena Rasilainen 

Petteri Punakuono 

Tunnet Opelin, Minin Fiatin 

ne varmaan 

Muistat vuodet, joit Tapsan 

kanss sä vietit, niitä viisi on varmaan. 

Mut katumaan et jää, 

sillä täähän on vain elämää. 

Loppui tuo leikki kesken 

Vaikk todeks sen luulimme, 

mutt Lappeesta seuralaisen 

löytäneen sun kuulimme. 

Onnes on ollut ”veikko”, 

myös tuurilla pärjäilit. 

Alja lie ollut heikko, 

kerran sä myös tuplasit. 

Mutt talvi-ilta pitkä 

ei urakka alie mahdoton 

ja lopuksi kun oikein pinkee 

riemun tuo se sisimpään. 

Ainahan siihen asti, jotenkin kai 

pärjäilee 

vaikka nuo maikat aina 

tehtäviä määräilee. 

 

 

 

Marjukka Suomu 

Oi niitä aikoja 

Tää koulutalo mielees usein palaa 

jossa istuit vuotta yhdeksän. 

Ei tarvitse sitä enää jatkaa 

ja sullekin muut ovet aukeaa. 

Voi niitä vuosia; 

voi niitä vuosia 

Ne tahtoisitko elää uudelleen 

Tuo aika kokeiden 

tuo aika läksyjen 

Ne tahtoisitko elää uudelleen. 

Ne ajat on nyt vierineet vain ohi 

Mossematkat pois on hävinneet. 

Mantan eessä on nyt matka pitkä, 

menneisyys sun on nyt Jaskakin. 

Voi niitä vuosia 

voi niitä vuosia 

Ne tahtoisitko elää uudelleen 

Tuo aika juhlien 

Tuo aika poikien 

Ne tahtoisitko elää uudelleen 

Anja Holmroos 

Prinsessa 

Nokoako palvot kun öin ja päivin 

valvot kirja kouras istuen kai 

vietät iltasi 

Lukeminen auttaa ÄLLÄT saat sen 

kautta 

Tarmoahan sulla on me tiedämme jo sen 

Käyntisi ylväs muttet ole pylväs mihin 

joka YRJÖ poika nojailla näin vois. 

Polkkari on parhain sanon sulle sen 

vain. Sanon ettet turhaan lähtis 

uutta etsimään. 

Me toivotaan että kejukaista 

onnistaa kyllä lippalakin aina saa 

jos vain siihen jaksaa kyllin kurkottaa. 

 

 

 



Sirkka Kukkonen 

Saku Sammakko 

Sirkka se punaisella renullaan 

ahaa, ahaa 

Sirkka se punasella renullaan 

ahaa, ahaa 

Sirkka se punasella renullaan 

Näin ajeli koulumatkojaan 

ahaa, ahaa, ahaa 

Teatteri toiminta Sirkalla 

ahaa, ahaa 

Tatteritoiminta Sirkalla 

ahaa, ahaa 

Teatteritoiminta Sirkalla 

oli aina lähellä sydäntä 

ahaa, ahaa, ahaa 

Niin Nalle Puhin kuin Pepinkin 

ahaa, ahaa 

Niin Nalle Puhin kuin Pepinkin 

ahaa, ahaa 

Niin Nalle Puhin kuin Pepinkin 

sä muistat iäti varmaankin 

ahaa, ahaa, ahaa 

Eeva-Liisa Suuraho 

Rakkauden korkea veisu 

Puheenjohtaja teinikunnan 

on Eeva-Liisa entinen 

nyt et nuijaa enää 

heiluttaa saa 

ovat teinihommat jääneet taa 

Taide ompi varmaan harrastukses 

siitä kertoo hyvät piirrokset 

sekä suuret hienot seepran kuvat 

luoka 2.1. seinällä 

Ovat psyka, ussa, historia 

mieliaineitasi koulussa 

siinä sivussa nyt alja jomma 

etkä heikko ole kielissä 

Sull on kovin koitos vielä eessä 

maaliskuun tienoilla 

Laulun tään me tähän lopetamme 

ja toivotamme ONNEA 

 

 

Saara Arppo – Annukka Lehtonen 

Isotalon Antti ja Rannanjärvi 
 

”Arpon Saara ja Lehtosen Annukka 

ne jutteli kahren kesken” 

Mennään illalla diskoteekkiin 

ja pannaan ranttaliksi 

Hei, mennään…. 

”Kaljaa kulmaa ja miehiä iskee 

ja olo on ku Saksanmaassa” 

Siellä ne unohtuu Tuiret ja Hanskit 

ja kaikki vanhat heilat 

Hei, siellä… 

”Kohta se alkaa teillekkin, aika 

jolloin ne pileet loppuu” 

Kirjasta päähän ja lukemaan vinhaan 

siitä se tieto kasvaa… 

Hei, kirjasta…. 

”Ranskan kirjat ja ranskanvihkot 

ja hissan kirjat ja kaikki” 

Vaikka nyt kaikki harmaailta  

näyttää, niin kyllä se iloksi muuttuu… 

 

Reijo Moilanen 

Rosvo Roope 

Jos täytätte mun lasini  

niin tahdon kertoa 

oll kahdeksannell aika poika joll ei vertioa 

Hän nimeltään ompi Repe(a) Moilanen 

Hän  raivoraitis aina on 

ei vaivaa kankkunen. 

Ei polta poika tupakkaa 

ei tervaa keuhkojaan 

Hän ompi tyyni luonteeltaan 

ei auo leukojaan 

Niin kunnollista kundia 

jolle ei oo vertoa 

ei löydy joka ahjosta  

sen tahdon kertoa 

 



 

Marketta Leiniäinen 

Yellow River 

Terve vaan, työsi tehnyt oot 

pois sä Markein lähdet jo 

vuotta kahdeksan tarpeeksi on 

nyt jokaiselle 

Conwat jokaiset käynyt oot 

ollut siellä kai joku on 

jonka vuoksi sä aina vaan 

sinne saavuit 

Heipä hei, heipä hei 

kai joskus vielä tavataan 

Heipä hei, heipä hei 

sä lähdet nyt hei terve vaan 

Kunnollinen oppilas kai aina 

ollut oot 

Ikävä sun varmaan tulee 

jälkeen kaiken tään 

Siis näkemiin. 

 

Minna Saarelainen 

Kuubalainen serenaadi 

Minna poistui kapakasta kai hiukan horjuen 

Oli alkumaljat juotu otti suunnan discoon päin 

Joku tyttö discossa itki oli Minna tehnyt hyvän 

työn 

Oli vienyt toisen oman eikä hevillä palauta. 

On Minnalla aatoksissaan kaikki kundit kerrallaan 

Kuka Minnan eteen sattuu hän Minnasta 

partnerin saa. 

Minna tietää mitä tahtoo, hän elää ja vaikuttaa. 

Butterilla illat kuluu – kirjat kotona odottaa 

 

 

 

 

 

Marja Suikkanen 

Ei itketä lauantaisin 

Aurinkoinen hymysi se mieltä lämmittää 

koulussa kun kuljet hymy huulillas 

yks ja toinen katseleenkin sinun hyörinääs 

toiset eivät ehdi sinun touhuusi 

 

Mene discoon lauantaina 

mene juhlimaan iloiten 

Ei iltasi hukkaan kulua saa 

Töllillähän Marja silloin tällöin käväisee 

Tanssin rytmi tempaasee sinun mukaansa 

Mitäs siitä vaikka saksaan nyt sä pääset 

voithan  sinne aina kirjeen kirjoittaa 

Mene discoon.. 

Hei surut mielestäs heitä pois 

Kohta koulusi ohi on 

elämä eessäsi on, verraton 

 

Sirpa Lempiäinen 

Matalan torpan hiilloksella 

Vähikkälän kansakoulusta 

sinä aloitit opintosi 

ja haaveilit oppikoulusta 

ja siitähän tulikin tosi 

Monta kertaa iltamyöhään 

tuli ranskaa luetuksi 

ja vielä aamunkoitteessa 

tuli Ainokin kertailluksi 

Aamukuudelta koulupäiväs 

aloitit virkeänä 

ja vasta viiden tienoissa 

kotiin palasit pirteänä 

 

 

 

 

 

 



Pekka Salomaa 

Käymme yhdessä 

Muistathan Pekka niin 

silloin kun sä opariin 

päätit pyrkiä nyppimään 

tiedon jyviä 

Siit on 8 vuotta kohta kulunut 

enää et tyhmänä voi vaeltaa 

Sä käyt yhdessä ain 

cum Lingua Latina 

vaikka esteitä on 

joskus tiellä opinnon 

Sä voit kaikki ne 

voittaa jos seuraat 

 

Mirja Nironen 

Vapaapäivä 

Koko kevään kiire painaa 

joka päivä maikat ahdistaa 

ne käskee vaatii huuta 

joka iltaan työtä vaan. 

Täällä tuhlata ei aikaa 

sillä suuri karuselli pyörii vain 

se mukaan sinut vaatii 

etkä jouda lukemaan 

Viimein koittaa päivä tuo 

joka lakin päähäs suo 

Mutta vielä vähän aikaa 

sitä ennen kiire painaa 

koko kevään Riku ahdistaa 

se käskee pyytää vaatii 

etkä ehdi tanssimaan 

Viimein saapuu päivä tuo 

joka lakin päähäs suo 

kohta koittaa toukokuu 

ja sitten alkaa lomakuju 

 

 

 

 

Hannu Luukkonen 

Terve metsä terve vuori 

Terve koulu, terve vaksi 

terve herra rehtori 

Täss on Hanski, uljas nuori 

abiturus, hurmuri 

ja kultakiharat liehuu! 

Enkun tunnin kuluessa 

urhea on taistelu 

välituntiin tultaessa 

Hannu lähtee ”lenkille” 

ja painoa tunnolleen saapi. 

Koulumäkeen, asfaltille 

sastepilvi jälkeen jää. 

Hanski poika prätkällänsä  

kulman taa kun häviää 

ja koulu unholaan jääköön 

 

Seija Salontie 

Katupoikien laulu 

Hypit tanssit 

missä ja milloinka vaan. 

Tanssin mahdin 

tunnet sä ain suonissas. 

Vain tanssi sulle on elämää 

ja siksi kaikki turhat jäädä saa. 

Kun nyt on aika tenttien 

ja ankeimpien koulujuttujen 

pois tanssi heitä mielestäis 

käy mittelöhön tietojen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pirjo Keltanen 

Me tulimme kapakasta 

Hän tuli Tarkkolasta 

auto punainen ulvoen, 

läksyt tarkasti luettuna ja mieli iloinen. 

Hän huomasi sattumalta, että  

oli jo lauantai, 

valot kirkkaat Lappeenrannan 

kutsui villiin leikkeihin. 

Raviradoilla tuttu näky 

Pirjo rattaineen on 

hevosmiesten mielenrauhan 

jako  Pirjo vienyt on. 

Koirat kiinnostavat häntä ja piirustus 

kirjallisuus 

Harrastukset jalot nämä, ei kai kaikkea 

aikaasi vie. 

Viime ponnistus on juuri, nyt sinulla edessäs 

sä saavutit taistelulla, tämän tärkeän hetkisen. 

VYK sun taakses jääpi, tie UUSI aukenee 

muista neuvot opettajain, 

ettet matkaasi ojassa tee. 

Juha Toropainen 

Finlandia 

Sun naurus kaikuu aina käytävillä 

et tullut helmiä sä poimimaan 

vaan sitä vakaumustas levittämään 

jonk kaikki varmaankin tuntevat 

ja naiset liittokokouksissanne ne 

muistaa Juha Toropaisen. 

Sä kokeet tiedät varmaan ennen muita 

ja Meltolassa tuttu vieras oot. 

ja aamulla kun kouluun taas sä saavut 

sun askeleesi jälleen vessaan käy 

sä siellä heität kentin huuleen noin vaan, 

vaikka päässä hieman jyskyttää. 

 

On kokouste diktaattori Jussi 

kun ovesta hän sisään astelee 

ja naiset kiharoitaan silittelee 

et kiusausta 

vastustaa sä voi 

mutt silti toivon, että 

valkolakin sä saisit oi sä suosikki. 

 

Liisa Tella 

Emma 

Oi muistathan Liisa 

ne lukuisat muikut 

joit Ilmajärvestä narrailit 

sinä ahkera olit ja läksysi luit 

ja uljasta lettiä kasvatit 

”Oi Liisa, Liisa, Oi Liisa, Liisa 

ja toisinaan Pekkaakin tapasit” 

Oi uskothan Liisa 

et kevät kun koittaa 

saat valkean lakin sä päähäsi 

sinä selviät kyllä, vaik tiukoille ottais 

kun ponnistat viimeist voimasi 

”Oi Liisa, Lisia, Oi Liisa, liisa 

ja säilytät rautaisen otteesi.” 

 

 

Kirsti Piik 

Oi niitä aikoja 

Nyt koulu sulle mielees varmaan palaa 

josssa istuit vuotta kahdeksan 

Ei tarvinnut ehdoin koskaan valaa 

lisää tietoa sun päähäsi. 

Oi niitä aikoja oi niitä aikoja 

ei koskaan enää ne palaa uudelleen 

tuo aika läksyjen tuo aika kokeiden sä kunnialla 

läpi veithän sen. 

 

Taakse ovat jääneet autoretket 

kun Anglialla illoin ajeltiin 

palaavatko pienet hellät hetket 

vai onko tultu toisiin aatoksiibn. 

Oi Kirsti kaunoinen sä korven kukkanen 

nyt viime taistoon olet matkalla 

Sä muista algebrat ja hissat bioskat 

vain unohtaa sun täytyy kaikki muu 

 

 

 

 



Jorma Kosunen (Reeperbahn) 

 

St Pauli ja Reeperbahn 

sinne Joppe lähties mielellään 

jos ei koulu hällä tiellä ois 

ja English Miettinen 

 

St Pauli ja Reeberbahn 

saksankieltä siellä tarvitaan 

Miina anna mulle kymmenen 

ja huomaa hymy tää. 

tiet monta mutkikasta 

Jorman Fiat käynyt on 

Tanssipaikat salatuimmat 

eivät unhoon hältä jää 

Kauniit naiset suuret metsot 

Jorman intohimo on 

metsämies on Suomen parhain 

ampujana verraton. 

St Pauli ja Reeberbahn 

ja kun koulu Jorman kyllästää 

väki Kuokkalammin korpien 

tuo kohti Imatraa 

St Pauli ja Reeberbahn 

meijän Timsa mie ja naapurit 

sumuun humuun sekä Shemeikkaan 

tuo suureen kaupunkiin 

tuttu lause ”samanlaiset” 

tietää Jorma mitä juo 

Takki nurkkaan cotti huuleen 

Vanhan töllin tytön luo 

Aamuvarhain Joppe saapuu 

Hiltu kanssa kaunisten 

Sankari mä aikamoinen 

Kuokkalammin korpien 

 

 

 

 

 

 

 

Juha Vesuri 

Kasatsok 

Lauantaina koulu tämä laukee 

Jussi poistuu riemuaskelin 

portinvartija Tiippana jo raukee 

sapuu Jussi huutaa silvuplee 

 

Ja väki tuttu Kievarissa istuu 

Jussin kaikki huomanneet jo on 

joku häntä pöytäänsä jo vinkkaa 

Tänne Jussi – kunnon Toveri 

Kuuden jälkeen kaikki on jo juhlaa 

juttu luistaa ääni kovenee 

viikon murheet tuokiossa tuhlaa 

kaikki muut siis miksei Jussikin 

Maanantaina koulu tämä aukee 

Jussi saapuu iloaskelin 

koulussa hän osaa kaikki läksyt 

suosios on joka lehtorin 

Marjaana Kääriäinen 

Mä lähden stadiin 

Olit kerran kunnon koulutyttö 

vakaa vanha Väinämöinen 

Vaan on vuodet nuo menneet 

Nyt sä lähdet lätkimään 

puistät tuulemahan 

Jos aiot täältä pois 

pane tossuun jo vipinää 

jso tuntuu niin – käy vain lukemaan 

tuskin muuten onnistut 

Ja sinut kaikki muistaa 

kilttinä kukaties 

kiva paikka Rasila 

missä sinut tunnetahan 

Kaikki vaatien uottaa 

numeroitas nousemahan 

On aika muuttua 

Nyt näyttää niille vaan 

Nyt anna kaiken olla 

No, ryhdy töihin vaan  

saat nähdä, kuinka käy 

kun sen hatun päähäs saat 

(Jos aiot täältä pois 

pane tossuun jo vipinää) 



Maija-Liisa Kostiainen 

Sydämesi tyhjä huone – ilo kauas kulkee 

Kauas toivees kulkee 

sydämesi sulkee 

ovensa ja hiljaa on 

Eräs haavees lienee 

päästöpahvikin 

pian kai se omanasi on 

Tänne tulit kerran 

viivyit tietyn veran -  

nyt sä aiot mennä pois 

Ihailevat katseet 

sua vain seuraavat 

onhan vaatteesi niin ihanat 

Tyyliäsi jatka vain 

Ilahduta muita ain 

Tule vaan 

taas uudestaan 

2,1, stä katsomaan 

Muistojesi syvyyteen 

tuohon pieneen huoneeseen 

kaipauksen tie 

hetkiseks vie 

päiviin menneisiin. 

 

Isa Renlund 

Buff lohikäärme 

Isa nyt et paljon 

tanssia sä voi 

tentit ankeet eessä on 

ne kaikki aikas vie 

Henno myöskin jonkin  

aikaa oottaa saa 

ei Renun etupenkilel 

hän kohta sua saa. 

Siis Isa koulun vaikein 

vaihe eessä on 

jos läpäiset sen kunnolla 

on valkolakki sun 

 

 

Airi Punkkinen 

Kuubalainen serenadi 

Te tulitte Kievarista 

aika paljonkin horjuen 

oli monta kaljaa juotu ja 

vahalla matkattiin. 

Joku kyttäili sua siellä 

se oli kai Kiiskinen 

mutta JO SEN kyyti vielä ei 

kiinnostanut ollenkaan. 

Pera lahjoja paljon osti 

ne kantoi sun etehes 

toi hienon yöpaidan 

toi myöskin sormuksen 

mutta voi sua hupero sinä 

Peralle nauroit vaan ja särjit 

sydämen joka sua rakasti niin… 

 

Nyt kirjoitukset eessä on 

myöskin sinulla 

niistä varmasti selviätkin 

pari luokaka kun varmistit 

ja keväällä kyllä 

naamme valkolakin 

sun kutreillas 

siispä sulle toivotamme 

nyt ONNEA ONNEA vaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


