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Muistoksi

Järvenpään lukion rehtori Atso Taipaleelle
Me Jävenpään Yhteiskoulun vuoden 1956 ylioppilaat
haluamme tällä 50 vuotta taaksepäin luotsaavalla kirjasellamme muistuttaa perinteisillä karonkkalauluilla sen
hetkisistä tuntemuksista. Vuoden 1956 Vill - luokkalaiset ovat sanoittaneet sen aikaisiin iskelmiin ja ne liittyvät sekä opettajiimme että 1956 ylioppilaisiin.
Toivotamme menestystä arvokkaalla työsarallanne!

Jävenpää 3.6.2006
Anja Heininen

Paavo Heininen
Armas Aatos Karesjoki
Matti Huttunen
Soini Kalpio
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Väiski
Rehtori Väinö Kyrölä
Sävel: "Mambo Italiano"
Jo kolme vuotta taaksepäin
me saimme rehtoriksi Väinön, siit lähtein kuulemme kaikin säin
me aamuin keskusradiosta näin
T54/E()8+%)(:=14(/8Z995+%%)(56(=
Huomio, huomio, rehtori täällä
ollaanpas, nyt aivan hiljaa siellä
kuuluuko, eiks kuulu sinne vielä.
Järjestäjä sanomaan
sit, kun rupee kuulumaan,
Järjestys ja kuri ompi luja täällä
nopsasti suomenkielen taidon tiellä
lennämme, Väiski kun ei koskaan kiellä
Kettusta & Martti Vaulaa
seuraamasta. Pahaa paulaa
svetisimin kammoaa hän,
Saarenmaa auttaapi tähän.
Esitelmät, ainehenkin teelmät
kyhäämään hän kaikki saa
ilman tautofoniaa
Aleksis, eikä, kun Juhani Aho
tuttu on hälle kirjallinen taho
Uudempi runous ja taide laho
muodostaapi poikkeuksen,
sille sulkee luokan uksen
Väiski, tän koulun lukko.
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Päikki

Elvi Päivänsalo

Sävel: "Myllärin Irene"
Kun Kellokoskelta taas auto saapuu kauppalaan
ja liikakuormitustansa se ryhtyy purkamaan
niin harmaan talviulsterin ja hilkan viehkeän
sä viimeiseksi autosta näät ulos pyrkivän.
meidän Elvimme on::
Tuo pikkuinen pullea ain' huoleton
ja vaikkakin koulu joskus voimille käy
ei sitä Elvistä ainakaan näy

se

Maantiede kasvi ynnä eläinoppi aikoinaan
ol nykyisehen verraten kuin toiveunta vaan
kas läksykirjoja ei meillä ollut laisinkaan,
ett' ihmetellä täytyy, kun sai meidät oppimaan
::se meidän Elvimme on:,:
Opetuksessa varmasti voittamaton
ja vaikka meillä nyt jo tyhjä on pää
ei siitä moittia voi Eviä.
Me Nahkalinnassakin joku vuosi majailtiin
ja kohta tultuamme piti käydä remonttin
kas Elvin mielestä ei luokka ollut kunnossa
kun lampunvarjostimet sekä verhot puuttuivat.

meidän Elvimme on:,:
Se
Siinä innossaan toisinaan malttamaton.

Jos muutaman vuoden vielä kärsinyt ois
niin koko linna ois' sortunut pois.
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Eeva Tyynelä

Sävel: "Oi kallis kotimaa"
Kauan ei sitä,

kun sinä tyttö läksit
koulumme penkiltä maailmaan.
Voi, Eetu Tyynelä,
tyttö sulo Pohjolan
ei löydy opettajaa armaampaa

Misså sun valkea pörrösi huiskii
Tyttölasten kilvan jo kuiskaillessa.
Voi, Eetu Tyynelä,
tyttö sulo Pohjolan
ei löydy opettajaa armaampaa
Sääret ne loikkii
ja käsivarret oikoo
Tyynelän neitosen ohjaillessa
Oh, Eetu Tyynelä,
tyttö sulo Pohjolan
ei löydy opettajaa armaampaa

Naakka

Kerttu Ignatius

"Aku Ankan autosta on

..."

,Naakka, onko autostasi kumi puhjennut?:,:
Purukumilla paikkaamme sen,
,:Etkö osaa autoasi itse ohjata?:
kun tyttäresi muualla on?
:Naakka ei kaioppilaasi laiskureita lie?:
vai miksi laiskalle jätät så ne?
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Veera

Veera Sirkeinen
Sävel: "Kuolleet lehdet"
Toivoisin sinunkin muistelevan

tunteja ranskan tuon sointuisimman.
Hymyilit Veera säsuloisimmin
luokkaamme aina kun sä astelit.
Kauan tuo ilosi kestänyt ei
pois tyhmyytemme sen vei.
Tunneista jäljelle jäänyt on vain
Asseyez-vous, s'il vous plait, mes amis.
Ken verbejä muistoissaan kantaa
paljon hän voi omistaa.
Ei niitä voi muuten muistaa
ne syömmeen kätkeä saa.
Kun kevät saa
niin lehdet puiden
ne puhkeaa
ja versoaa
kuin ikävyys
mi kauniin muiston
voi synnyttää
Kun tuntis jää
Hetken hymys sun
vielä loistaa
on päivä tää
jo viimeinen
Ovat kirjojemme lehdet irti
ne mennessään vie tuulonen.
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Piirakka

Irma Harjulin
Savel: "Sokeripala"
Piirakkaa on olemassa varsin monenlaista

mutta harvoin piirakaksi leivotahan naista
niin kuin meidän koulussamme leivottu on yksi.
Sanaisella veitselläå sen saa kai pienityksi.
Ulkonaista olemustaan ei käy moittiminen.
Vaatetus on toisinansa jopa taiteellinen.
Punatäplät poskillansa alinomaa hohtaa
pittoreskin vaikutelman mieleeni ne johtaa.
Järjestystä valvomassa on hän omaa sarjaa.
Tottuneilla otteilla hän kaitsee lapsikarjaa.
Päiväkirjamuistutukset tulee tarpeen mukaan
tarpeen, jota siten voine tyydyttää ei kukaan.
Piirustuksen opetus on saava uuden vaiheen
Työskentelysaliks muuttuu koulun yläkerta
jotta Suomen taidepiirit saavat uutta verta.

Solmu

Sylvi Salmio
Sävel: "Kun ensi kerran sinut näin"
Solmu pieni ystävämme hissaa, suomea opettaa
Vaikka kello on jo soinut, tuskin malttaa hän lopettaa.
Välitunneilta sisään tullaan Solmun varmalla johdolla.
Oviaukossa seistessänsä on hän umpisolmuna.
Raittius on asia, mi Hilkka Solmua viehättää.
Jos raittiin miehen joskus saisin, en pakoon päästäisi
vietavää.
Kun ensi kerran sinut näin, niin tunsin itseni kasvavan.
Kun ensi kerran äänes kuulin, luulin lintusen laulavan.
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Bränni

Laina Brehmer
Sävel: "Oolannin sota"
Se Helsinkiin muutto oli kauhea
kurjaa, kurjaa, kurjaa
Nyt kahdeksan paikallisjunalla
täytyy Järvenpäähän oppia kuljettaa
Sumfaraa sumfaraa sumfarallallalaa
kurjaa, kurjaa, kurjaa
Sinä fyssaa ja kemiata opetat
hurjaa, hurjaa, hurjaa
Ja kuitenkin kunnialla selviät
Sillä sullahan turvana Ponte on
Sumfaraa sumfaraa sumfarallallalaa
hurjaa, hurjaa, hurjaa
Et pulaan ole tovereitas jättänyt
hurraa, hurraa, hurraa
vaan avuliaasti ain' olet auttanut
Tuolta Helsingin kuuluilta kulmilta
Hah-hah-haa hah-hah-haa haha-hah-hah-haa
hurraa, hurraa, hurraa.
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Wiki

Rehtori Vihtori Raevuori
Sävel: "Kyll' on hevosmiehiäkin.."
Moni muistaa varmaankin

koulumme ex-rehtorin

Hänet kyllä aina tuntee
siivekkäästä kynästä
Nuorna miesnä Wihtori ol' eduskuntakirjuri
Sieltä hänet otettin
Nahkalinnaan raahattiin.
Pikakirjoitus on työtä
aina suuriarvoista
mutta mestareita siihen
kehittyy vain harvoista
Nopea on Wihtori
koulumme ex-rehtori
siivekästään lennättää
sikäli kuin ennättää.
Kirjoituksen ala tämä
monille on vaikea
uusintojen uusinnoilla
täytyy sitä korjata
Jollei nytkään helpota
otetaan re-uusinta
Vihdoin päästään tulokseen
jopa yläarvoiseen.
Wikin lehtisistä muistaa
joku vielä avaimen
Ilmi kävi että Linnankoski oli Peltonen

Lyijykynä lentävä
oli tuiki tärkeä
koulussamme aikoihin
Raevuori-rehtorin.
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Ussa

Eva Backman

Sävel: "Kultaansa ikävöivä"
Tuoll' on mun kirkkoni ain' yhä tuolla

koulumme pohjoisen kiviseinän puolla
Voi minun kirkkoni, voi minun arvoni
kun et tule jo, kun et tule jo
On siellä pappeja on komioita
mutt' kansa ei tahdo katsella noita
Voi minun virkani, voi minun arvoni
kun et tule jo, kun et tule jo
Lapset ovat kaunihit kaunis mikrofooni
kauniimpi kirkkoväk' ja saarnastooli
Voi minun kirkkoni, voi minun arvoni
kun et tule jo, kun et tule jo

Lapset ne laulavat sorialla suulla
soreampi urkurin ääni on kuulla
Voi minun kirkkoni, voi minun arvoni
kun et tule jo, kun et tule jo
Mutta älä sinne toivo, tääl'on sulle työtä
Lapset tarttevat voppia uutta
Voin sinun unelmas' voi sinun toiveesi
kun ei lähde jo, kun ei lähde jo

Jääpä, jääpä Ussamme, jääpå koulun puoleen
Taikka jo menehtyvät ikävään ja huoleen
Voin sinun unelmas' voi sinun toiveesi
kun ei lähde jo, kun ei lähde jo.
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Jumppa

Liisa (Toivonen) Tarus
Savel: "Auf wiedersehen"
Toimekkaan Liisa-jumpan
tehtävä varsin vaikee on
että saisi tyttöparvet
notkeiksi, norjiks' muuttumaan.
Nyt jumpataan, nyt jumpataan
ja taaskin jumpataan
siis oikeaan ja vasempaan
lopuks' ympäri kerran vaan.
Yhdessä pitkän lenkin
kanssasi, Jumppa tehdä sain
tullessa tuiskujenkin
ulvoissa tuulten tuikeain.
nyt kävellään, nyt kävellään
ja taaskin kävellään.
Lanttukoululle päin, Lanttukoululle päin,
oi pienet ystäväin.
Muotoa Jumppa seuraa
paljetit kouluhatussaan
Kuitenkaan unhoita ei
vanhoja hiihtohousujaan.

Nyt hiihdetään, nyt hiihdetään
jäi Liisa hiihtämään
300

kilometriään,

300

hän lökäpöksyissään.

kilometriään
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Eppla

Ester Kokkonen
Sävel: "Vanha merimies muistelee."
Hän on Iuokkaa monta nähnyt
on tyhmää ja etevää
On meistä hän kyllikseen saanut
ei tunne nyt ikävää
On metodinsa meille tuttu:
"Ei välituntia hukata saa."
Hän on kärsinyt tyynet ja tuuliset säät
kuin martyri konsanaan.
Mut sattui sitten kerran
Raimo Leilaan rakastumaan.
Sitä katsoi hän hetken verran
"Tuo ei ole sopivaa."
Silloin meistä kummasti tuntui
omaa luokka kun morkkas hän näin.
"On henki tään huono ja käytös kurja."
Vaan minkäs sille voi.
Nyt on eron hetki eessä
ja neuvosi tarpeen on
Ei Napoleon ole unhohon jäänyt

eikä Berliinin kongressit.
Tästä kiitoksen hartaimman sulle
me kannamme vilpittömän.
Ja nyt kyyneleet poskille vierimään saa
ja unhoon jää kaikki muu.
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Maileena

Majleena Raevuori
Sävel: "Muistatko Mon Repon?"

Kiltävimpäin kattiloiden,
ihanimpain pannujen
luokse haaveissani kuljen
keskuskoulun keittolahan.

Muistan paistin ruskehimman
kuohkehimman vatkulin.
Nähnyt kaakkuni mustuneen oon,
Voi, voi, voi!
Aikain menneitten taa
aatos taas samoaa
ajat ne entiset
tunnit ihmeelliset
voin vieläkin tavoittaa.
Muistot opettajan kauniin
ihanimmat silmät nuo
iäks' syömmeen kätkenyt oon Maj-Leenan.

Touruska

Elvi Tourunen

Sävel: "Bä, bă, vita lamm..."
Haukkukaamme nyt Elli Tourusta.
Häll' on ääntä ja soittotaitoa.
Joka juhlassa hän johtaa kuoroa
ja laulaa silloinkin täyttä kurkkua.
Elli Tourunen on joskus vihainen.
Silloin saattaa olla tunti tällainen:
Tämä näin on c ja sitten tulee d.
No johan nyt on.. jos joku hymyilee.
Touruskalla on kaksi tytärtä.
Molemmat ovat sangen villejä.
Kuule, Touruska, så ole lujana,
ettei heitä voi pojat narrailla.
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Sylvi

Sylvi Sillanmaa

Sävel: "Ajetaanpa pojat kyydilla"
Engelskanpa maikasta laulun
oomme tässä sepitelleet.
Koulusta tuottapi vaikeutta löytää
toista yhtä kirpeätä maikkaa.
Viime sekä tänä vuonnakin
han oli nenäkkäänlainen.
Kyllä se siitä ohitse mennee
kunhan ne tyttäret varttuu.
Moniapa kirjoja tunnilles
me tuomme aina mukanamme.
Huomata saattavat abikokelaat silti
ei oikeita salkust' löydy.

Palauttaissas' kokeita hurja olit,
haukuit sä meidät kaikki
Vaan sitä emme me murehdi lain
siis huutakaamme riemuisasti.
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Simppu

Erkki Kolehmainen
Savel: "Kallavesj"
Pielavesj. Pielavesj.
kauas jäi se kalavesj.
Siksipå Erkki-sedän mieleen
ovat retket järven viereen
kahlailemaan kosteikkoon
kaislistoon, kaislistoon.
Kevät taas kerran saa
Erkki silloin ehdottaa:
vietettäiskö epohetki
tekeämällä linturetki
hetteikössä kahlaten
samoten samoten.
Mutta voi, kauhu oi
minkä myllypeikko toi
Retkellä tuoll' keväisellä
ihan henki ol mennä.
Opettaja apuun riens
reima mies, nyt sen ties.
Vuodet menj, toiset tulj,
syömmet yhteen meillä sulj
Nyt on eessä surun hetki
koska alkaa eron retki
mutta muistot yhdistää,
mieliä lämmittää.
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Väkä
Heino Kokkonen

Sävel: "Laivat puuta miehet rautaa"
Luokan eessä hartahasti
Heino pappa haastaa

kovakalloisille.
Oppilaita istuu
haukotellen, pilaa tehden.
Heino kääntää lehden.
Jomman salat julki,: hiiohoi
kauan kestää tunti :,: hiiohoi
Harmia joskus on liikaa
mitta täyttyy verkkaan hiio-hoi
Heino silloin puuskahtaa
mutt' huumorista apu hiio-hoi
hiio-hoi, hoi, hoi.

Jatkosota - hiisi vieköön Jyväskylän kurssi
tykkitehtahalle.
Taito ballistiikan
leivän tuotti valtiolta
pari sotavuotta.
Ehkä ikävästä hiio-hoi
tukka lähti päästä hiio-hoi
Harmia joskus on liikaa
mitta täyttyy verkkaan hiio-hoi
Heino silloin puuskahtaa
mutt' huumorista apu hiio-hoi
hiio-hoi, hoi, hoi.
Liekö huvi vaiko vaiva
Heino Kokkoselle

vaalilautakunta
Kansanvallan maassa
viivan veto, lasku äänten
tärkeää on näätsen.
Heino temput taitaa hiio-hoi.
äänestäjää ohjaa hiio-hoi.
Harmia joskus on liikaa
mitta täyttyy verkkaan hiio-hoi
Heino silloin puuskahtaa
mutt' huumorista apu hiio-hoi
hiio-hoi, hoi, hoi.

Tähän asti kouluamme
palvellut on Heino
kakskymment' vuotta.
Kuluneet ei suotta
tunnit fyssan, aljan, jomman.
Heino tuntee homman.
Kateederin takaa hiio-hoi
Istuu ukko vakaa hiio-hoi
Harmia joskus on likaa
mitta täyttyy verkkaan hiio-hoi
Heino silloin puuskahtaa
mutt' huumorista apu hiio-hoi
hiio-hoi, hoi, hoi.
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Aune Miettinen
Sävel: "Aseman kello..."
Luokkamme etehen topakkana astuu
Miettisen Aune oiva.
Kuullaan taasen ruotsin tunnill
monta kaskuu soivan

Tällä tunnilla läpikäydään
ensin kirjoitukset
sitten vielä ehditään ne
Collinin harjoitukset.

Kylläpä sä Aune meidän päihin
ruotsia ajat suotta,
kas eihän ole ennenkään näihin
koskaan voitu luottaa.
Muoti se on sulle suuri juttu,
sitä aina seuraat,
sievä puna sun huuliltas tuttu,
josta ei oo kun reunat.
Lopuksi tahdomme kiitokset kantaa
sun työsi raskahan vuoksi,
Oothan sä koettanut hyvät neuvot antaa
kokeiden ajaksi tuoksi.
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Lenkku

liri Levantin

Sävel: "Juna vislas just pois...", "Onko Kellokoskelle menijöitä? Auto män justiinsa!
Auto starttas' just pois Järvenpäästä,
ja se huristi Kellokoskelle päin.
Auton sillalla yht' tyttölasta
minä ihmeissäin kahtelemaa jäin.
Niin suuret oli renkahat korvissa sen,
ja punaväri oli huulilla luonnollinen,
niin kommee oli piili
mut kommeempi oli liri.
Ja käskevästi äänensä autossa kajahteli,
kun järjesteli paikoilleen oppilaita,
ja välillà jututti kuljettajaa.
Oi liri, oi liri
ota pikkuinen kiri,
sillä karkausvuosihan jälleen on.

Saksa maista parahin on sulle,
Suomea siihen ei verrata voi.
Reinin rannat sua kutsuu vierailulle,
vanhat valssit sieltä houkuttain soi
:Vaan palasit kotihin kuitenkin,
täällä olihan ystäväs rakkahin,
rotukoirasi hienoin
joka haukahduksin vienoin
sinut tervetulleeksi toivotti:,:
Lenkku koulussa kauhu on suuri,
alaluokkalaiset pelkäämään sai
eikä sanojaan säästele, juuri
oppilaan parasta kai tarkoittaa.

23

Lenkku, kuinka pahasti useinkin,
:Oi
sinun mielesi saimme me kuohuksihin,
sillä ymmärtäneet emme,
aina painaa mielehemme
sinun neuvojas' monia viisaita,

Ilta

Ilta
Kokkonen

Sävel: "Mallorca"
Kun valkolakkein tie pois koulustamme vie
sua llta me aina muistamme.
Niin monet probleemat ja käyrät mutkaiset
niitä ahdoit sä pieniin päihimme.
Myös siihen sääntöön me jo vihdoin totuimme,
että ei edes haukotella saa.
Jos kuuluu haukotus tai näkyy aikomus,
silloin kympillä koulu kohoaa.
Ja piikin pistäväisen me usein tunsimme
kun kaikkein eessă teimme suuren tyhmyyden.
Mut sentään lohdutuksen me aina saimme myös,
ettei tää juttu kulje yli luokan kynnyksen.
Kuitenkin lltasta Heinon mielitietystä
pelkkää kaunista mielehemme jää
ja neuvojansa me niin usein kaipaamme
kun kuljemme tiellä elämän.
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Havukkala

Anita Havukkala
Sävel: "Carry me back...
Poikien katseet kääntyy sinne,
missä vain Anitan kengät sipsuttaa.
Heilahtaa nilkka, keinuu lanne,
kun rouva Havukkala meitä opettaa.
Kiitoksen kaunihin tuomme me sulle
meille kun kerran sä tunnin järjestit.
Ei ollut aikaa haaveilulle,
englannin läksyn kun meiltä tenttasit.
Kotona sull'on poikalapset
joita on kokonainen "tuplavahinko"
Sulle voi tulla harmaat hapset,
ennen kuin heille on valmis ravinto,
Kun kotiin saavut niin leipää ne huutaa
tuskin oot ovesta tullut sisälle,
Pantava lieteen onpi tulta
keitettävä myöskin kahvi isälle.

Vekkeli

Veijo Kokkonen

Sävel: "Mallorca"
Kun Moskowitsin tie luo Pielaveden vie
siellä vanha Ursa maja on.
On tenho Pielaveden niin oudon ihmeinen,
siellä olla saa aina huoleton.
Kun sieltä matkustaa, niin toivoa vain saa,
että taas sinne pääsee uudestaan.
Tääll' mieleen muistuu koulu ja kauppalanvaltuusto,
missä Helanterin sä rökitit.
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On vaalitaistelua tääll' käyty ankaraa,
mut valitsijamieheks' et sentään päässyt sa.
Lyö aalto rantaan Ursan, kun hiljaa laulelet,
ja ongenvavan kaareen så tarkkaan tuijotat.
Mut syksy maalle saa, jää kalavedet taa,
Järvenpäähän sun matkas johdattaa.
Soi kovaa komennus ja syntyy ojennus,
Jumppa sulle on nautintoa vaan.
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OPPILAAT
Marjatta Modenius
Sävel: "Mallorca..."

Kun linja-auton tie
nyt Soukkioon se vie
siellä Marjatan oma koti on
mutt' ethän tyttönens
saa aikaas' hukata
sillä Järvenpäässäkoulu odottaa.
Sull' ompi hyvä pää
se maikat tyydyttää
siitä voit olla aina huoleton
mutt' hiljaa mielessäs'
sä salaa toivonet
että primuksena oisit luokallas.
Kun lauantaihin päästään
niin kotiin matkustat
ja siellä kera Niilon
sä lähdet tanssimaan.
On matka hauska aivan
kun auto lämmin on
ja onnen sinitaivas
Niin ihmeen kirkas on.
Nyt aherasti lue
Marjatta tyttönen
sillä eessäsi lakki häämöttää
Ja sitten sinun ties'
taas Nilon luo se vie
hänen luonaan on onnen satumaa.
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Inkeri Lappalainen
sävel:"El baion."

Kiltti, ahkera tyttö on vain
se, ken seuraavan laulumme sai
Hän on tietysti Lappalaisen
Inkeri, Inkeri, Inkeri.

Hälle kielet on helppoa niin,
toki pelkoa ei ole iin
Silti yksi on talttumaton
matikka, matikka, matikka.
Oh Inkeri
mene Polille, siellä sen oppii.
Oh, Inkeri,
Siellä kutsuen soi El baion.

Elvi Listo

Sävel: "Heidenröslein".
Näin mä tytön pienoisen
tytön opistolla

Oli hento herttainen
aina kulki hymyillen

tiellä tai koululla.
Elvi, Elvi, Elviira,
Evi opistolla.

Heikki puhui: Lähdetkö
tänään elokuviin.
Elvi: Vielä kysytkö,
sehän aina ollut on
Minun suurin huvin'.
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Evi, Evi, Eviira,
Elvi opistolla.

Yhdessä sitten kuljettiin
Jävenpään elokuviin
Siellä aitio otettiin
Clark Gablea ihailtin
Karamelleja syötiin
Elvi, Evi, Elviira,
Evi opistolla.
Mutta kerran synkistyi
nuoren parin taivas:
Heikki tivoliin pistäytyi
Evi sitä ällistyi
kateus häntä vaivas.

Elvi, Elvi, Elviira,
Elvi opistolla.

Lyhyeenpä kuitenkin loppui Heikin
loma. Sillä Elvi päättikin
noutaa heti kotihin
pojan uskottoman.
Elvi, Elvi, Elviira,
Elvi opistolla.
Ei oo enää pilvessä
nuorten onnentaivas
Kotiin kulkee yhdessä
usein käsi kädessä
nuoripari paras.
Elvi, Elvi, Elviira,
Elvi opistolla.
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Anssi Porvali

Sävel: "Aseman kello"
Maantien laidassa vinkkelitalo on
maalattu keltaiseksi
Ei sovi verrata tämän kylän poikia
Anssimme vertaiseksi.
Maantien laidassa vinkkelitalo on
maalattu vihreäksi.
Siellä on heilinsä aina oma
Mutta hän on siellä yksin.

Tuolta ne tulee ne Anssin kullat

muiston kellot kilkkaa
Voi sitä pojan sydäntä,
kun se ajattelee muita.

Aika sen varmasti parantaa
hän on heikko ja häilyväinen
On hänen kultansa uskollinen
rakas ja ihmeellinen

Erkki Sukupolvi
Sävel:"El baion"

Tämä Erkkihän on herrasmies.
Kuinka niin, kysyy joku kenties
Siihen vastaus vaatimaton
"Varovainen kas aina hän on".
Kera tyttöjen haastellessaan
vastaan pane hän ei ollenkaan
Jos sanot mustaksi valkeata
hymyns yrittää hän salata.
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Taän hän oivaltaa: Turhaa väitellä
on kera naisten.
Koska kumminkin nuo avuksensa

saa viekkauden

Et sä liikoja lörpöttele
huuda etkä melskaele.
Käsi poskella mietiskelet.
Mitä lie, sitä virka så etTyttöäsikö unelmies tai mitä lausunut on Euclides,
tai kolmioo Pythagoraan
aiot ryhtyä parantamaan,
vaan varmaa on: jälkipolvet viel
sinusta puhuu.
Ehkä viel keksintös' uusi
tieteiden on sukupuu.
Et näyttämölläkään oo taidoton,
oli ottees kuin Valention.
parrasvaloissa kerran kun sä
vaimolles vannotit lempeä.
Jos aika hitaasti matelee ees
silloin tartut sä siveltimees
Kuten Vincikin aikoinaan teet
loihdit kankaalle vällyvät veet
Kyllä vaan Erkkimme
esteet pois kaikki tieltänsä raivaa
Siksi niin onnea
Sulle tahdomme vain toivottaa.
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Anja Sipolainen

Sävel: "Tuoll on mun kultani

...

Anja tyttö kahdeksannen taiteellinen tyyppi
Matikat ne kuitenkin on hälle suuri pyykki
Voi meidän Anjamme, voi meidän Anjamme,
kuin sun nissä käy, kuin sun niissä käy?
Kerran Anja hairahtui ja halkoihin hn sortui
mutta kai se halko hältä lopulta jo murtui
Voi meidän Anjamme, voi meidän Anjamme,
Kestithän sä sen, kestithän sä sen.
Linnut ne lauloivat ja sorialla suulla
soriampi moottorpyörän pärinää ol kuulla
Masa kun se visiteeras jätskikioskilla
Kuin korvas kesti sen, kuin korvas kesti sen?

Eikö yhtään sydämesi pamppaillut kun kuulit
että sotapoika Anssi
kouluss käväs juuri
Voi meidän Anjamme, voi meidän Anjamme
muistat kai sä sen, muistat kai sä sen?
Pianon äänet kauniit on,
Joit kullan sormet loihtii
Varsinkin jos luokan nero
ne säveltää ja loihtii
Voi meidän Anjamme, voi meidän Anjamme
Mennyttä kai oot, mennyttä kai oot.

Kotinsa nyt Anja saattaa
hypermoderniksi
Itsellään kun hällä on
ne taiteelliset niksit,
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Putkituoleja hän rakastaa
ja niitä riittää,
Voi, ei pehmeitä ne lie,
ei pehmeitä ne lie.

Paavo Heininen

Sävel: "Myllärin Irene..."
Oot kahdeksannen tukipylväs
Paavo Heininen.
Tää pylväs ylös yltääpi
hipoo rajaa pilvien.
Mutta hyvä sun on Paavo muistaa
seikka tää.
Kun kuuseen kurkottaapi
Katajaiseen kapsahtaa.
Kas maine häilyvä on
se usein pois pyyhältää
jos tänään saanut sen oot
huominen sen kähveltää
Siks' Paavo muista sä vain
ei puheet auttane lain
teot taitosi vasta todistaa.

Et urheilussa huippuluokan tuloksia tee
Aäressä pianon hurjastelet

laakereita niittäen.

Kun liruttelet valssit Straussin,
taikka Träumerein,
niin tytöt ympärilläs huokaa
"Oi soita yhä vain".
Sun soittos Marjatan hurmas
kenties Raijankin nyt
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ja hetkeks' Anjakin siihen

oli Mielistynyt.
Nyt pidä varasi vaan
ettei nuottejasi
tytöt nuo pääse sekoittamaan.

Kun avioon sä aiot,
Muista Paavo neuvo tää:
Ota vaimokses kaunis, mutta
älä järkevää.
Oma viisautes korostuu
rinnalla tyhmyyden.
Kun silloin vastakohdat
toisiansa täydentää.
Mutt nainen taidokas on
hän panee pyörälle pääs,
silloin tyhmäksi muutut,
järkes pois häviää.
Ja vaikkakin olet ehkä
vaimosi pää
Ei päättömyyksiäs voi ymmärtää.
On eessäs koitos ankara
hyvin selvittänet sen
sulle peukut pystyyn nostaen
onnenpotkut annamme
sitä puolestasi toivomme,
mitä varmaan itsekin,
Olkoon valkolakkis keväällä
viiden ällän arvoinen.
Ei oppi ojahan kaada, joskin vaikeaa lie
se mutkainen polku tiedon meille mi vie.
Siis Paavo muista sä vain,
ei puheet auttane lain
teot taitosi vasta todistaa.
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Vilho Muurinen

Sävel: "Kalastaja Eemeli"
Vilho Muurinen
on koulumme piirissä
melkoinen lukumies.
Vili Muuriseks hänt' kutsutaan.
Jos onni on myötä, niin keväällä
kukaties.
Hän saapuupi määräsatamaan.
Jos alja ahdistaa
tai on jomma kauheaa,
Vilhon luokse vain keräytykää.
Auliisti neuvojaan
hän ryhtyy jakamaan,
ettei tyhmäkään tyhmäksi jää.
Kun Keussu innolla käy opettamaan
se tuttu on vanhastaan.

Hyräilyä..

Hän fysiikkaa harrastaa,
ja myöskin kemiaan
hällä jonkillainen mieltymys on.
Hän atomit tuntee niin kuin 5 sormeaan
elektrooni ei tuntematon
Hälle mieliharrastus on läksynkertaus
aika joutuu lukion, sanotaan.
Lisäks harjoitusta kaks
ei liene hullummaks
tunti jää vielä biologiaan.
Sen jälkeen voikin jo käydä nukkumaan
mutta humenna taas jatketaan.

Hyräilyä..
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Cingiz Safiulla

Sävel: "Mambo Italiano"
Kas poika rientää kouluhun
se vaatii opiskeluhun
päänvaivat sekå rankat hikoilut
vaan vielä jaksa urheasti hieman
ponnistaa, niin tyylikkään kesämyssyn
saat varmaan
kutreillesi tummille noin kieppumaan
Saat tytöt ympärilles
kas kun lakki ylioppilaan on aina valtti
kun vain hoppla soi
ja Zike-poika karkeloi
ja aatos lentää kuni leija
on mielessänsä Seija.
Jos Seijaa tahdot tanssittaa

saat Riihimäkeen matkustaa.
Hei, Seija ootathan mua Seija.
Et, et saa, mulle enäärimpuilla
ja vastustaa.
Tai koppaan sinut sylihin ja istutan
sun Chrysleriin
ja sitten senkuin mennään vaan.

Täys faarti päälle, ohjaamaan
käyn itse mină Chrysleria
Ei näe pappa mia, kun kurvit suoraks
vetäisen väliin haitariain soitellen.
Hei hurraa on Seija
mun kyydissäni năin näin năin,
huolta nyt vailla eteenpäin päin päin
kiidän on määrää vailla mun riemuni
kun kyydissäin on tummatukka pikisilmä
Seija, mun armas Seija.
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Anneli Vainio

Sävel: "On syömmesi jäätä"
Mailla Tuomaalan on
neito ainutlaatuinen
Käytös sievä, koruton
käynti ketteräinen on
Lypsytaitoinen hän
ison maatalon tyttö
Ken susta saa emännän
onnen poika hän on.
Tiedä et, mitä tehdä voit
kun yhdestä ain unelmoit.
llanhämyssä käsikkäin
elokuvista kun astelet.
Miks myöntää et voi
ett syömmes hän voitti
poika tummakutrinen
mielitiettys hän kai.
Saksankieli vaikeaa
on sulle kuin meille
parantaako asiaa,
jos kirjeenvaihtoon turvaudut.
Kaks poikaa Saksanmaan

kirjeitäsi ne oottaa
Apu Herstin, Adolfin
Ällän sulle tuottaa.
Mutta miksi sä Anneli
merta eemmäks lähdet kalaan
eikö poikamme kotimaan
enää sulle ne kelpaakaan:
Vaikka myönnå sä et,
ett syömmes hän voitti
poika tummakutruínen
kerroimme sen sävelin.
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Teuvo Mertens

Sävel:

Arvon mekin..."

Kouluhun ei lioin mieli
pala Teuvo-pojalla
Vuoteeseen kun hän kieri
vasta aamutunneilla.
Onko laitaa öitä valvoo
koulupäivät sänkyy palvoo
Lallalalalalallalalalalaala

Shakkiko taas mielen täytti
vaiko kirja Agathen
Aamu koitti, jäljet näytti
tuhkat monen tupakan.
Kun taas päästään vuoteen uuteen
Teuvo ryhtyy lakkoon suureen.
Lallalalalalallalalalalaala
Ehkä hieman tukistusta
kaipais otsatukkansa

Kerran Väiskin ojennusta

tarvitsi myös tapansa

Älă polta maikan nähden
Tervehdi niit' tavan tähden.
Lallalalalalallalalalalaala

Teuvon mieltä viehättävät
pallot erinimiset
myöskin silmää miellyttävät

lentopallotyttöset
Alä sentään rehentele,
tuomarina ärhentele.

Lallalalalalallalalalalaala
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Jäinen puikko räystään alla
Teuvon hengen salpasi
Kohta hän kameralla
taidekuvan laukaisi.
Myös on kohde taiteellinen
sääripari plastillinen.
Lallalalalalallalalalalaala

Arvon pienen koulu saapi
harrastusten rinnalla.
Hobbynsa kun kukoistaapi
kaikk on hyvin Teuvolla.
Syytä oisi ahkerointiin
pieneen itsekritikointiin.
Lallalalalalallalalalalaala

Ari Valpas

Sävel: "Hän oli merta monta
Ari Valpas aamulla saapuu
Mäntsäläästä päin autolla,
huivi kirjava kaulassa liehuu
askel tuttu tallella
Sulta koulu liukkaasti luistaa,
läksyt pysyy muistissa.
Älä turhaa jännitä, pää pidä kylmänä,
vaikk lakki häämöttää.

Ari monasti metsässä laukkaa
Pyssy uljaasti olalla.
Ja kyllähän siellä myös paukkaa
Mutt osuuko todella?
Kai joskus oot jotain sä saanut,
kun vaistos on valveilla
Muista: Jänikset oravat ja muutkaan
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elukat ei tule katseilla.

Hän on tyttöä monta nähnyt
on tummaa ja vaaleaa.
Lie moni niistä unhoon jo jäänyt
mutta yksi ei konsanaa.
Raijalla kauan jo olleet
on aakkoset kurssissaan
Ja Vallusta sievin ja sorjin ja armain
on Raija yksin vaan.
Sai Epla kerran kuulla,
ett käräjillä kävit sä
eikä auttanut muuta kuin luulla,
pahaksipa oot päässynnä.
Mutta selvisit pulmasta sentään
Ja nyt kai jo ymmärrät, ett tansseista Raijan kanss
parasta
palata on tandem-pyörällä.

Virpi Ruisvaara

sävel: "On neidolla punapaula"
On

Virpillä punapaula

kun tanssihin käy
Mutta siitä me kerromme

myöhemmin kai.

On Virpillä taiteellist

taipumusta
Ne tuoneet on hälle ihailua.
Hän juhlissa koulussamme
meit' ilahduttaa;
kun herkällä äänellään lausua saa.
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Ja kynäänkin tarttua
kaihda hän ei.
Ja piirakan numeron kymppihin vei.
On Virpillä useita poikatuttavia.
Mutta paljon pidät
kai Arskasta sa.
Ja kaikkehen tähän pitäisi
viel lisätä
nyt Kaikut ja Osmot
ja muut pykälät.
On Virpi ain' ahkerana,
siis pelko nyt pois.
Valkolakkia ilman
et jäädä så vois.

Timo Mela, The new manana type
Sävel: "Mañana"

Kai jonkinlainen tapaus
myös Timo Mela on.
Vaikk luokallaan ei olekaan hän superverraton.
Vain kaksi kertaa vuodessa on suuri
tavallaan.
Se mitatessa punnitessa vasta
havaitaan.
Tuo Timo, tuo Timo
silloin kuuluu kolistajiin honkien.
Kun astui sitten laitokseemme
järjestelmä uus,
ett' täytyi ottaa matikka tai
ranskan ihanuus.
Niin Timo Melan linja oli
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pitkä matikka.
On laskut aina helpommat kuin
ranska kopsata.

Näin pärjää, näin pärjää,
kun osaa käyttää oikein järkeään.

Älyä kuinka Timola lie
sitten itsellään.
Nyt selviytyä tenteistä ei
tiedä yksikään
Hän parransängen takaa tyytyväisnä
myhäilee.
Ja uskoo, ettei tunnin unot
hälle haittaa tee.
Hän luottaa, hän luottaa,
että kaikki selviääpi itsestään.

Matti Suomela

Sävel: "Minäpä olen se pikkuinen poika"
Sinäp olet se terhakka poika

kahdeksannen Matti.
Pieni on varsi, mutt' suuri on järki
Oot aika neropatti.
7 päivää viikossa on,

mutta lauantaina se loppuu.
Suonniemelle kotia Riittansa luoksi
on Matilla silloin hoppu.

Vuoden päivät teinikuntamme
tointa ja puhetta johdit.
Olit ponteva poika ja
otteissa reipas, kun virkaan
astua tupsahdit.
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Ei sinun, Matti huolia täydy,
kuink kirjoitustes laita.
Ei tietojes eessä kukaan
Helsingin herra voine olla saita.
Kun keväällä päässäs on valkoinen lakki.
Sekä mustaa valkoisella,
sulle yhdessä riemuiten laulamme
Hei tuutima tuutilulla.

Matti Huttunen

Sävel: "Kalastaja Eemeli"
Sä seuduilla näillä olit suosittu poikamies
ja Masaksi ristitty oot.
Sä liiaksikin sydämiä murskasit, kukaties,
mutt pikku Ritvan säjäit kainaloon.
Kun Ritva kotiin jää, hän sulle sähköttää
Tule mansikoita poimimaan"
Sa vastustele et, vaan sinne pinkaiset
mutta mansikoita popsimaan.
Sä säännöt pesiksen kanss' Ritvan pikkuisen
Palon naisille opetit

Hyräilyä..

Sulla tiimoilla vatsan oli umpisuoli myös,
joka kovasti vaivasi.
Mutta tohtorisetä, kun siinä teki työns",
se sinutkin paransi.
Oli Ritva iloinen kuin taivaan lintunen,
kun kultansa luokse hän sai.
Sä varo naisia, no samanlaisia.
Jok ikinen tyyppi on kai
Ja karkausvuosi tää se naista yllyttä
ukkoa etsimään.

Hyräilyä..
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Latostenmaa & Lindroos
Sävel: "Pohjolan yössä kerran"

Koulunpenkiltä kerran
löysit sä ystävän
Luonas on viipynyt kauan
Raimo sun ystäväs.
Katseensa kirkas loisti
kuin tähdet Pohjolan nuo.
Koulunpenkillä kerran
lempenne syttyi tuo.

Aamulla juna saapui.
Leilasi tulee taas.
Saat koko pitkän päivän
katsella Leilaa vain.
Aiotko Raimo mennä
heiniä seivästämään.
Sinne voi sydämes jäädä
palata koskaan ei.
Joskus voi käydä niinkin,
ett juna myöhästyy,
eikä selitykset
auttaneet yhtään nuo.
Maisterit koulun tämän
ymmärrä lempeä ei
muistutuksen Raimo
kirjaan sai luokan sen.
Martti-nimeä suosit
Leila sä ennemmin
Miksi sen Raimoksi muutit
aivan yllättäen
Raimo on uskollinen yhdelle kerrallaan
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perua kansakoulun kuuluu se olevan.
Vaikeudet koittaa lähiaikoina
Koittakaa ne voittaa
työllä ja tarmolla.
Onnea toivotamme
suulla ja syömmellä.
Keväällä että saatte
riemuita yhdessä.

Juhani Manninen
Sävel: "Sä kasvoit neito..."
Ken tuo nuori herrasmies,
mi kouluun pyöräilee,
vaikk' huurtees hiukset nenänpiel,
Suu silti hymyilee.
Niin vakaa, tyyn' on käyntinsä
ei horju milloinkaan.
Et moitteen sijaa hänessä
sä löydä muutenkaan.
Ei tyttöön silmät pälyile
on sivo tavoiltaan.
Ei huvituksiin aattele
käy varhain nukkumaan.
On läksyns ain hoitanut
suurella huolella
Ja matikoita taitanut
on aina huvilla.

Ei litä tarvi pelätä
tään kunnon Juhanin
siis mallimiest' jos etsit sä
niin häntä kosikin.
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Yrjö Seppälä
Sävel: "Kallavesj"

Järvenpää, Järvenpää
Yrjön lempipaikka tää.
Vaikka joka kesäsentään
Härröösehen tuonne sientää
se on Suomenlahdessa, rauhaisa mukava
Matikkaa, matikkaa, sitä Yrjö harrastaa.
Sepä oiva hupi hälle saivartelun ystävälle.
Kiitollinen, hupaisa erittäin nettoisa.

Sulta ei, kielet hei
oikein tahdo luistaa ei.
Kuinkas käykään maaliskuussa
Ei kai ole sormi suussa

kun saat tekstin etehes.
Kestääkö sydämes?
Reaalit, mainiot
siinä pojun ansiot
halunnetko paljon pinnoi
kun nyt luet kovin innoin
tuota psykologiaa
kauhean vaikeaa
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Soini Kalpio

Sävel: "Rosvo Roope"
Jos haluatte kuunnella
niin voimme kertoa
tosisadun tähdestä
ei oo vertoa.
joll
Hän ompi Sone nimeltään
tää tähdenlento uus
Pian Hollyvoodiin kutsun saat
sä Sone kuuluisuus.

Ol viime kesä kiireinen

kun paukkui kiväärit
kun kera tuntemattoman
sotilaan taistelit
vai liekö itse ollut
tuntematon sotilas
kun kerroit kisailleesi
kera kauniin Kaarinas'.

Viis' Kaarinoista kauniista
tuo Käpy jotain on
siks' leffa reissun ehdotit
tuonne Filmilinnahan.
Häät kreivin linnas' vietettiin

kuinka kävi Sone sun
kun portin pieleen Kytötien
jäit yksin puheluun.

Myös neiti Talonmies
sun kultas oli varmaankin

surratessa kamorain

sun lempes leimahti
se laulu loppui lyhyeen
neiti luutaan tarttuen
Sonelle lähtöpotkut antoi
Pois, pois, pois.
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Aatos Helppolainen
Sävel: "Kaksi ruusua"
On suojas koulun vanhan mainion
nyt poika tummatukkainen
ja nimi tämän misterimme on
Helppolainen
Hän posket tyttösen saa hehkumaan
mut kukaan tiedä toki ei,
hän mitä silloin käyttää keinonaan
Helppolainen
Hän lienee tarkoitettu
vain kirjan äärehen kai
ne silti usein jätti
ja luokse Villen jo sai

Taas loistaa kortit siellä
on toinen pataässä

ja toisen pakan päällä
on kolmonen

Ne siellä joka päivä loistavat
ja jokaiselle muistuttaa
se tyhmä on ken ei vain korvillaan
studentiksi saa.
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MUUT LAULUT

Abiturienttilaulu.
Nyt on meillä ilon päivä abiturientit,
luvut ovat lopussa
ja kohta alkaa tentit

tuutimalullaa tuutimalullaa

Loppunut on meidän kesken
koulun kanssa pesti
alaluokat sinne jäävät iankaikkisetsi
tuutimalullaa tuutimalullaa
Mehän oomme koulun penkit
perin pehmitelleet
mukaviksi mööbeleiksi
muille muovaelleet
Tuutimalullaa tuutimalullaa

Abiturat aikovat nyt koulun kolkon jättää
eikä enää perukeille
lyödä rauhan kättä
Tuutimalullaa tuutimalullaa

Abiturat jättävät nyt koulun
kolkot muurit, abiturat
ruoan päälle ottaa kuurit
Tuutimalullaa tuutimalullaa

Koululaiset painakoot päin koulun
penkkilöitä, lukekohot läksyjään
ja valvokohot öitä.
Tuutimalullaa tuutimalullaa
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Abitura neito on mutt' koulutyttö piika
koulutyttö maailmassa
onpi aivan liikaa
Tuutimalullaa tuutimalullaa
Abiturus herra on mutt' koulupoika renki
Opettajan kädessä on koulupojan henki.
Tuutimalullaa tuutimalullaa
Ja jos täässä reput saamme, niinkuin pahoin pelkään,
pannaan reput kainaloon tai heitetään ne selkään.
Tuutimalullaa tuutimalullaa
Mutta jos kerran vielä tutenteiksi tullaan,
niin sitten me vasta lauletaan että
Tuutimalullaa tuutimalullaa

Laulu Iuokalle

Sävel: "Vanhan myllyn tarina"
On luokka vanha, homehtuneet
seinät ovat sen
Niin harvoin enää
luokan ovi aukee kolkaten
ja kuitenkin niin paljon
luokka meistä haastaa vois
mi ajan myötä
painunut on pois
Niin vanha luokka
kertoa voi monta tarinaa
mut niitä kuulla harvan sydän saa
se kuulla saa ken vanhan luokan kieltä tajuaa.
Sen seinät kuiskaa, taulu rupattaa.

Se nähnyt ompi iloa
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ja suruakin kai,
ja lattialle karvas kyynel
tipahtaa jo sai

se iihin lienee pettymystä
pelkkää huokunut,
ja täyden kympin myötä iloinnut
Niin vanha luokka
kertoa voi monta tarinaa
mut niitä kuulla harvan sydän saa
se kuulla saa ken vanhan luokan kieltä tajuaa.
Sen seinät kuiskaa, taulu rupattaa.

Se rakkautta nähnyt on
ja ehkä suukonkin
On kuullut Teuvon vitsit se
ja Paavon muminat
se eron tuskan näkee nyt
ja yhtyy suremaan
ja kuulee lauseen: "Sua muistetaan."
Niin vanha luokka
kertoa voi monta tarinaa
mut niitä kuulla harvan sydän saa
se kuulla saa ken vanhan luokan kieltä tajuaa.
Sen seinät kuiskaa, taulu rupattaa.

Vahtimestari

Harald Tuomi
Sävel: "Älä itke äitiäni."
Älä sure vaksi lain
älä vaksi kulta,
vaikka lumi peittäisi
asuntosi sulta.
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Vaksi aina hymyää,

ei pienet surut paina
vaikka koulu jäätyisi
ei kylmyys häntä vaivaa.
Monet surut ilot on
vaksilla ollut meistä,
"Kukas taasen särkenyt on ikkunaruudun teistä?"

Sinut vaksi tulemme
muistamaan me aina
kiitoksella vaivoistasi
joita meistä kannat.

Muut

Sävel: "Billy Boy"
Kyllä oppilaitansa koulu voi palvella
siitä osoitus on toimiston rouva
Tarvitsetpa litua, konsua tai mustetta
sitä antaa sulle hymyilevä rouva
Voiko kukaan moittia koulun siivoojia
Heitä huraa-huudoin vain voimme muistaa
Kun on tunnit lopussa, alkaa luudat heilua.
Pian taulut ja lattiat taas loistaa
Koulun keittolassa on täti niin verraton
Maailman parhaat keitot hän laittaa
Jos on kaurapuuroa, taikka lammaskaalia
kyllä varmasti ruoka meille maittaa.
Vaikka pois lähdemme ulos maailmalle
meiltä unholaan ette jää varmaan.
Kunpa aina voisimme tulla kouluun vellille.
Täällå saamme me ihravatsan parhaan.
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Makarooni
Trullai trullai trullallalei

oi makarooni, oi makarooni
oi maka maka makarooni

oi
oi
oi
oi
oi

gramofooni
semafoori
mikrofooni

oi
oi
oi
oi
oi
oi

tamburiini
sakariini
Mussoliini
margariini
marilyyni
Levantiini.

telefooni
appelsiini
oi kureliivi
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Unelmia tulevasta valkolakista

Maali lähenee
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