
 

       

 

   
 

       
   

         

 

 

 
 

       
 

      
  

    
  

      
    

  
   

     
        

     
        

    

      
         

 

Heikki ja Tintti nauttivat sadun maailmaan heittäytymisestä. 

MÄNNISTÖN SEURAKUNNAN URKUSADUT 
Artikkelin alussa Tintti Tinkala taustoittaa urkusatujen käyttöä Männistön seurakunnassa Kuopiossa. 
Taustoituksen jälkeen siirrymme toteutukseen, Kalojen valtakunnassa -urkusatuun. Mukana on myös 

Minä soudan -laulun nuottikuva. 

Lisämateriaali liittyy Pieni on Suurin -lehden 2/21 Laula–leiki–liiku-palstalla olevaan kokonaisuuteen. 

Teksti Tintti Tinkala 

Kanttori, Männistön srk, Kuopio 

Taustaa 

Männistön seurakunnassa on pidetty vuosien 2013–2020 aikana 4 isoa urkusatuesitystä ja yksi pienempi. 
Vuonna 2013 Lounatuulen matkassa (teemana ystävyys), vuonna 2015 Laru lampaan seikkailu (teemana 
erilaisuuden hyväksyminen ja Hyvä paimen -raamatunkertomus muokattuna) ja vuonna 2016 urkusatu 
Nooan arkissa (teemana Vedenpaisumus-raamatunkertomus muokattuna). Olen sovittanut myös 
perinteisen Prinsessa Ruusunen -sadun urkusaduksi ja sitä on esitetty meidän seurakunnassamme ainakin 
vuosina 2014 ja 2020. 

Keväällä 2020 minulla mielessäni oli seuraavan urkusadun aihe kaloista ja vesien suojelusta. Niinpä kirjoitin 
tämän sadun ja viime syksynä esitimme Kalojen valtakunnassa -urkusatua. Olin kuullut kuopiolaisen laulaja-
lauluntekijä Juuso Happosen hienon järviaiheisen laulun aikaisemmin ja kysyin häneltä luvan käyttää laulua 
tässä esityksessä. Tästä laulusta tuli esitystä kehystävä laulu. 

Olemme yhdessä Heikki Monosen kanssa olleet tekemässä opiskeluaikoina 2000-luvun alkupuolella 
Kuopion Sibelius-Akatemian urkusatuesityksiä Lasten pakkaspäivät -tapahtumaan. Idea urkusaduista syntyi 
siitä. Tarve ja halu tehdä urkuja ja kirkkosalia lapsille tutuksi tällä tavoin tuli uudestaan esiin, kun tulin 
Heikin kollegaksi Männistön seurakuntaan töihin osa-aikaisesti vuonna 2012 ja mietimme mikä olisi kiva ja 
toimiva tapa saada tehtyä yhteistyötä päiväkotien, eskareiden ja koulujen kanssa. 

Seuraavana syksynä meillä oli ensimmäinen urkusatuviikko. Yhteistyömme on toiminut hyvin tämän 
konseptin kanssa. Minä olen vastannut esityksen käsikirjoituksesta ja valinnut siihen sopivia, lapsille tuttuja 
lauluja ja Heikki on miettinyt äänellistä toteutusta urkurina. On onni, että on idearikas ja taitava 



 
       

          
       

  

        
   

         
            

       

 
    

          
          

    
 

 
 

           

 
           

   

        
  

     
  

  

         
 

  

             
 

  
           

   
        

   
          

  

 
     

           
        

 

improvisoija työparina. Kahteen viimeisempään urkusatuun olen kirjoittanut myös Heikille puheroolin. On 
kiva, jos myös urkuri on esityksessä vuorovaikutuksessa kasvotusten yleisön kanssa. Yhdessä olemme sitten 
muokanneet käsikirjoituksen ja musiikin kokonaisuudeksi. Musiikin lopullinen muoto löytyy harjoitellessa. 
Siis se, että huomaa, missä kohtaa kannattaa alkaa vaikka johdatella musiikilla tunnelmaa seuraavaan 
kohtaukseen. 

Kokemuksemme urkusaduista ovat pelkästään positiivisia. Toki kirjoittamiseen, valmistelemiseen ja 
harjoittelemiseen (esim. tekstin ulkoaoppimiseen) menee paljon aikaa, mutta yleisöltä ja kohderyhmien 
aikuisilta saatu palaute on rohkaissut jatkamaan. Näiden satujen esittäminen on ollut myös itselleni 
mieluista ja palkitsevaa muusikon ja esiintyjän työtä. Lapset yleisönä ja vuorovaikutuksessa ovat 
välittömyydessään ainutlaatuisia ja on ihanaa elää itsekin hetki todeksi sadun maailmassa. 

Urkusatu yhteisenä prosessina – tavoitteita ja palautetta 

Urkusatukonseptiin on liittynyt myös halu kehittää ryhmäprosessia seurakunnassa. Olemme kehittäneet 
mallia, jossa urkusadun valmisteluun osallistuu erilaisia ryhmiä seurakunnassamme: esim. taidekerho, 
koululaisten toimintatupa (avoin iltapäivätoiminta), lapsikuorolaiset ja perhekerholaiset. Ryhmissä on 
askarreltu lavasteita ja tarpeistoa esityksiin ja esim. urkusadun lauluja on laulettu pitkin syksyä 
perhekerhon kirkkomuskarituokioissa ja osin lapsikuorossa, jotta urkusatuesityksessä tulisi vastaan tuttuja 
lauluja. 

Olemme halunneet pitää urkusadut teemoiltaan sellaisina, että niissä lauletaan lapsille tuttuja sen hetken 
lastenlauluja, perinteisempiä lastenlauluja ja kuullaan myös improvisoitua musiikkia. Aiheiltaan ja/tai 
toteutukseltaan nämä ovat olleet sellaisia, että myös kirkkoon kuulumattomat ja eri uskontokuntiin 
kuuluvat ovat voineet mukaan esitykseen (kasvatuksen kori 1). Näin olemme tavoittaneet erittäin laajan 
joukon alueemme lapsia ja saaneet näyttää heille reitin kirkkoon, kirkkosaliin ja esitellä urkuja. 

Käytännössä lähes kaikki alueemme päiväkodit, eskarit ja koulujen 1–2-luokat ovat osallistuneet 
urkusatuihin. Kalojen valtakunnassa-urkusatuunkin pystyi osallistumaan koronasyksystä huolimatta lähes 
350 lasta, kun esityksiä järjestettiin tilavassa kirkossa yhteensä 11. Kohderyhmiltä olemme saaneet hyvää 
palautetta. Päiväkodit ja koulut suorastaan toivovat näitä esityksiä ja olemme kokeneet yhteistyön 
arvokkaaksi. 

Lapset pitävät ennakkoluulottomasti uruista ja urkumusiikista. Urkujen äänikertoja kannattaa hyödyntää 
kekseliäästi ja rohkeasti kokeillen. Myös esitystilanteeseen kannattaa jättää joustamisen varaa, jos joku 
lapsiryhmä pitää jostain laulusta tosi paljon sitä voi ottaa useampaan kertaan ja joskus taas on syytä edetä 
nopeammin eteenpäin. 

Olemme halunneet, että saduissa on myös hauskuutta, hulluttelua ja huumoria. Kirkossa saa leikkiä, nauraa 
ja iloita ja olla reipasta menoa! Osa musiikista on ollut meidän urkusaduissa esittävää, mutta suurin osa 
osallistavaa musiikkia eli yhteislauluja ja laululeikkejä. Toimivaksi olemme kokeeneet, että yleisö voi tulla 
esim. kertosäkeeseen mukaan laulaen, rytmittämään perussykettä tai tekemään laululeikin liikkeitä. Tässä 
urkusadussa meillä ei ollut poikkeuksellisesti taidemusiikkia mukana, mutta aikaisemmissa urkusaduissa 
meillä on ollut myös klassista musiikkia uruilla mukana. 

Viime syksynä koronarajoitusten aikaan lapset eivät voineet tulla esityksen jälkeen kokeilemaan urkuja, 
mutta aikaisempina vuosina monet lapset ovat halunneet tulla kokeilemaan soitinta. Jos tällaiseen halutaan 
tarjota mahdollisuus, kannattaa siihen varata riittävästi aikaa esitysten välille. 

Taidetta, lavastusta, roolitusta, musiikkia, äänentoistoa 

Kuopion Pyhän Johanneksen kirkossa on kiitollista tehdä urkusatuja. Kirkossa on liikuteltavat tuolit, joita voi 
kääntää urkuihin päin ja urkujen vierellä kiinteät kuoroportaat kaiteineen, jotka on helppo lavastaa 
näyttävästi. Välimatka urkujen ja kuoroportaiden välillä on pieni, mikä mahdollistaa myös urkurin 



     
     

       
   

           
   

  

         

 

      
    

   

 

 

  

  

 
     

       

         

           

                 

  

        

            

       

 

 
     

  
       

     

             
  

     

puheroolit urkusadussa. Tässä sadussa elimme omina itsenämme sadussa mukana. Jos käytät tätä Kalojen 
valtakunta -urkusatua, voit vapaasti muokata sitä omiin tarpeisiisi ja käytettävissä olevan tilan mukaan. 

Satuun voi ottaa useampia henkilöitä esittämään hahmoja, jos se tuntuu paremmalta vaihtoehdolta tai eri 
rooleihin hyppääminen kesken urkusadun ei tunnu itsestä luontevalta. Tärkeää on myös hyvä äänentoisto. 
Puhe ja laulu kannattaa mikittää, jolloin uruista voi käyttää monipuolisemmin eri äänikertayhdistelmiä.
Äänenvahvistaminen mahdollistaa myös puhutun tekstin ja urkujen soittamisen yhtä aikaa. Meillä oli 
käytössämme langattomat headsetit. 

Lavasteet teimme koululaisten Toimintatuvassa, kun pidin siellä tätä kalasatua silmällä pitäen 
musiikkimaalauskerran missä maalasimme kaksi isoa remonttisuojauspaperia, joista tuli järvimaisema. 
Lisäksi lapset askartelivat erilaisia kaloja muutaman viikon aikana Taidekerhossa, Toimintatuvassa ja 
Lapsikuorossa. Minä olin leikannut myös painokuvia kaloista ja kontaktimuovittanut niitä. Lavasteisiin 
lainasin omilta lapsiltani pehmokaloja ja Heikin lapset lainasivat sammakko-pehmolelun. 

Kirkossa oli ollut edellisenä viikonloppuna 4-vuotissynttärit ja jätimme juhlakoristeet eli sifonkihuiveista 
solmitut värikkäät viirinauhat ja ilmapallot koristamaan ja värittämään kirkkoa. Lapsille se välitti juhlafiilistä, 
kun he saapuivat kirkkosaliin. 

KÄSIKIRJOITUS 
URKUSATU KALOJEN VALTAKUNNASSA 

Kirjoittanut Tintti Tinkala 

KERTOJA: Tervetuloa Pyhän Johanneksen kirkkoon. Minun nimi on __________. 

URKURI: Minun nimeni on ____________. 

KERTOJA: Kohta kuulette urkusadun, jossa seikkaillaan Kalojen valtakunnassa. Sadussa kuullaan 

musiikkia, joka tulee tästä suuresta soittimesta, jonka nimi on urut. 

URKURI: Urut on maailman suurin soitin, ja siitä erikoinen soitin, että sitä soitetaan sekä käsillä, 

että jaloilla. 

KERTOJA: Jos vastaan tulee sinulle tuttuja lauluja, voit laulaa ja leikkiä mukana omalla paikallasi. 

Ollaan nyt ihan hiljaa, niin kuullaan, kun kohta urut lähtevät käyntiin. (urut käyntiin) 

Alkumusiikki: Improvisaatio Minä soudan-laulun (säv. ja san. Juuso Happonen) teemasta 

(urkuimprovisaatio jatkuu hiljaa seuraavan tekstin aikana, kunnes muuttuu lauluksi) 

KERTOJA: (nostaa lattialta karttapallon, ja pyörittelee sitä) 

Tässä on maapallo. Maapallon pohjoisella puoliskolla on kohta, jota sanotaan Euroopaksi. 
Euroopassa on maa nimeltä Suomi. Suomessa kaupunki, jonka nimi on --------. 

Ja ------:ssa järvi/meri/joki, jonka nimi on ---------. 

Meille paikkakunnan asukkaille tuo järvi/meri/joki on tosi rakas. Sen rannat ja vesi tuovat 
iloa ja kivoja juttuja kaikille ihmisille, lapsille ja aikuisille. 

Vesi on monille tärkeä juttu, kaiken alku ja juuri! Vedessä voi tehdä kaikenlaisia juttuja. 



  

  

        

 

 
     

   

   
      

 

  

                  

 

    

     
         

     

       

   

   

              

 

 
       

    
  
    

  

             

  

     

  

   

       

Viittaa, jos olet käynyt järvellä uimassa! Kuinkas moni on käynyt melomassa 

Suppailemassa? Kalassa? Soutelemassa? Kävelemässä rannalla? 

Arvaatkos, mitä minä lähdin nyt tekemään? (soutuliikettä käsillä) 

Ihan totta, minä soudan! Tule sinäkin mukaan liikkeeseen ja lauluun! 

Laulu liikkuen: Minä soudan (säv. ja san. Juuso Happonen) 

– lauletaan laulun alkuosaa sanoilla: 

1. Minä soudan…. 
2. Minä melon… (ei kertosäettä) 

KERTOJA: Ihmiset voivat nauttia vedestä niin monella tavalla, mutta vedessä asuu myös kaikenlaista 

väkeä, pienempiä ja isompia! Tiedättekös te, että kenen koti järvi/meri/joki on? 

(lapset saavat vastata) 

– Kyllä, se on kalojen koti. 

Tänään me tavataan yksi minun ja urkuri-_______:n kaveri. Sen nimi on Härkki ja se on kuha! 
Hän on luvannut näyttää meille monia hassuja tyypejä! (Kuha-pehmolelu käteen) 

– Moi Härkki! 

HÄRKKI: (Pehmokala, kuin käsinukkena): ”Moi moi _________! Moimoi _________i! 

URKURI: Moimoi! 

HÄRKKI: Moimoi lapset! 

KERTOJA: Nyt lähdetään kurkkaamaan vedenpinnan alle, ota nenästä kiinni nyt sukelletaan ja 

tehdään hyppy! 

LAULU JA LIIKE: Kalat (säv. Jukka Salminen, san. Sirpa Sironen-Hänninen. Kirkkomuskari 2) 

Lauloin 1. säkeistön kahteen kertaan ja liikkeenä uimisliikettä. Laulun aikana siirryin ylemmälle portaalle, 
missä Made-pehmokala ja Taidekerholaisten askartelemia merenneitohahmoja. Kun Kalat-laulu loppui 
urkuri soitti uruista improvisoiden matalia ääniä, järvenpohjan tunnelmaa seuraavan tekstin alle. (Musiikki 
loppui vasta, kun olin lausunut Vaarikala-runon.) 

KERTOJA: OHHOH, minnes me päädyttiin? Onko tämä järven pohja? Kukas täällä asustaa? 

(Madepehmolelu käteen) 

Se on vaarikala! Vaarikala on made-eli matikka. 

(Koululaisryhmät tykkäsivät kovasti kun arvuuttelin, että tietääkö joku mikä kala tämä on.) 

RUNO: Vaarikala (san. Essi Nyyssönen, s. 151 Kirkkomuskari 2) 

KERTOJA: Mutta mikäs porukka tuolta ui? Kaloja tulee ihan joka puolelta! 



 
 

       

 

               

 

   

              

     

                  

  

 

            

  

  

 
       

 
 

 

     

  

  

            
  

 
     

 
 

 
       

           

       

           

    

   

HÄRKKI: 

(Siirtyminen kohtaan, missä Kirjolohipehmo- ja pikkukirjolohia, ja urkuri urkuparven reunalle) 
Tässähän on Kalanpoikasia Emokalan kanssa! 

Moi Emokala, mitä sulle kuuluu? 

(Emokala-pehmo kertojan toiseen käteen) 

EMOKALA: Moi Härkki ja kaverit! Nämä minun kalanpoikaset ovat ihan vallattomia, uivat ihan minne 

sattuu! Voisitteko auttaa minua? 

K & U: Tottakai! 

EMOKALA: Minä yritän laulaa niille tätä uimalaulua, että oppisivat uimaan tahdissa, mutta eivät meinaa 

millään kuunnella. Mikä nyt avuksi? 

URKURI: Hei, minä sain idean! Jos minä soitan täältä urusta topakat rytmit lauluun ja jos te kaikki 

laulatte ja taputatte mukana, niin saadaan poikaset uimaan samassa tahdissa! 

(siirtyy urkuihin) 

KERTOJA: Hyvä idea! Kuunnellaas, millaisen sykkeen urkuri-_______ meille antaa. 

Lauletaan ja leikitään yhdessä “Pikkuiset kalanpojat järvessä/meressä/joessa ui.” 

(Urkuri aloittaa soittamaan rytmiä uruilla ja johdattaa laulun alkusoittoon samalla.) 

LAULU JA LEIKKI: Pikkuiset kultakalat (säv. kansansävelmä, san. Anna-Kaarina Kiviniemi) 

(Laulatin tämän muokatuin sanoin: Pikkuiset kalanpojat järvessä ui. Lauloimme laulun 
kahteen kertaan, ja välisoiton aikana kehotin leikkimään ja laulamaan rohkeasti, että kalat 
oppivat paremmin.) 

EMOKALA: Voi kiitos lapset, nythän se sujui! Nyt me jatketaan matkaa, heihei! 

K & U : Heihei! 

KERTOJA (Härkki-kuhalle) 

Kuule Härkki! Nyt minusta tuntuu, että on hyvä nousta pintaan vähän rannalle lepäämään ja 
katsomaan mitä rannalla näkyy. Uidaan rannalle! 

Improvisaatio Minä soudan -laulun teemasta. 

Laitoin Härkki-pehmolelun maahan ja sitten käännyin selin yleisöön ja puin nopeasti kruunun 
ja prinsessahameen ylleni eli vaihdoin Prinsessan rooliin ja istuuduin valtaistuimelle 
(nojatuoliin, jossa kultainen kangas päällä) ja vilkuttelin kuninkaallisesti. Urkuri soitti 
musiikkia siihen asti, kunnes minä olin valmis ja siirtyi sitten urkuparven reunalle. 

URKURI: Näettekö, kuka tuolla rannalla istuu? Sehän on ihan oikea prinsessa! Hei, Prinsessa! 

PRINSESSA: Hei vaan kaikki! (kuninkaallista vilkuttelua) 

Onpas mukavaa nähdä näin suuri joukko teitä alamaisia täällä rannalla! 

Haluattekos tavata puolisoni, prinssin? 

URKURI: Tottakai! 



 

      

   

             

               

 

 
    

  
 

 
              

    

                 

     

    

 

      

     

 
     
  

   
 

             

               

 

  

         
        

 

  

 

      

URKURI: 

(Sammakko esiin tuolin viereltä) 

Mutta tuohan on sammakko! 

PRINSESSA: 

URKURI: 

PRINSESSA: 

Ei, kyllä tämä on minun puolisoni Prinssi! 

Anteeksi teidän Korkeutenne, mutta kyllähän tuo on ihan selvästi sammakko! 

Kyllä minä tiedän, kuka minun prinssini on! Kuunteles, kun kerron mitä tapahtui! 

(urkuri siirtyy takaisin urkujen ääreen) 

LAULU: Sammakkoprinssi (säv. Soili Perkiö, san. Hannele Huovi. Karvakorvan laulupurkki) 

Yleisö mukaan kertosäkeeseen rytmittämään taputuksilla reisiin. Laulun jälkeen urkuri 
takaisin urkuparven reunalle. 

URKURI: Ahaa, nyt minä ymmärrän! Sinä siis pussasit prinssiä jalkaan ja se muuttui sammakoksi! 

Ohhoh, ihmeellinen juttu! 

PRINSESSA: No, niin siinä vaan kävi! Mutta kuules, haluaisitko sinä suukon ja muuttua sammakoksi? 

URKURI: Oi ei, en halua! 

PRINSESSA: (Lapsille) 

Entäs haluaako joku teistä suukon? (Useimmiten vastauksena oli huuto: EI! ) 

URKURI: Kuule, nyt me lähdetään, heihei! 

PRINSESSA: Hei, hei! (kuninkaallista vilkutusta) 

MUSIIKKI: Improvisaatio Taskurapu-laulun teemasta seuraavan tekstin alle, siihen asti kunnes Taskurapu-
laulu alkaa 

(Ensin käännyin selin yleisöön, riisuin prinsessa-asut ja palasin omaksi itsekseni. Sitten 
nappasin Härkin maasta käsiini.) 

KERTOJA: Kuule, Härkki, kyllä täällä järvellä ja rannoilla asuu aika erikoisia tyyppejä! 

HÄRKKI: Kyllä vaan, mutta uidaan nyt järven pohjaan asti. Siellä asuu metka kaverini, 

joka on himosiivooja! 

(Härkki yleisölle): 

Kuinkas moni teistä on himosiivooja? (aina nousi jokunen käsi pystyyn ☺) Täällä 
järvessä/meressä/joessa asuu yksi teidän kaltaisenne. Kiva huomata, että muuallakin on 
ahkeria siivoojia! 

(Uimisliikettä, jonka aikana siirryin kohtaan, jossa Rapu-lelu ja roskia.) 

LAULU JA LEIKKI: Taskurapu (säv. Soili Perkiö, san. Hannele Huovi. Muumien laulukirja) 



            
   

 

       

              

 

      

    

    

    

      

    

      

          

     

   
  

     

   

          

    

        
  

           

   

    

 
        

 

 

            

        

               

  

Muutin sanat alusta; sinisessä järvessä, piilokiven kolossa. Leikin ja lauloin laulun itse 
keksimieni liikkeiden kanssa ja otin lapset mukaan liikkeisiin. Kun laulu loppui, istahdin ravun 
viereen ja nostin sen kädelleni. 

KERTOJA: Hei Rapu, mitä sinä teet? 

RAPU: Minä siivoan! Ihmiset heittävät kaikenlaista roskaa ympäriinsä ja sitten ne päätyvät tänne 

järveen ja sitten on meillä vedenelävillä täällä tukalat oltavat! 

KERTOJA: Miksi kukaan heittää järveen roskia? 

RAPU: Joskus ihmiset ovat valtavan ajattelemattomia! 

Roskia ja likavettä päätyy veteen myös tehtaista. 

KERTOJA: Voi ei, saako niin tehdä? 

RAPU: Ei saa. Hankalalle tuntuu, kun yrittää sitten mennä eteenpäin tai taaksepäin niin on 

koko ajan sakset jumissa! 

KERTOJA: Tosi ikävä juttu! Miten voisimme auttaa? (välillä kysyin tämän myös lapsilta) 

RAPU: Kertokaa kaikille, että ei saa roskata! 

KERTOJA: Selvä. Tehdään niin! (yleisölle) 

Sanotaan yhdessä, ”Ei saa roskata” että muistetaan tämä varmasti! Minä lasken kolmeen ja 
sanotaan sitten yhteen ääneen. 1-2-3 

KAIKKI YHDESSÄ: Ei saa roskata! 

KERTOJA: Ja hei, minusta tuntuu, että meidän kannattaa huutaa, niin että kuulevat naapurissakin asti. 

Minä lasken kolmeen ja huudetaan että, ei saa roskata! 1-2-3! 

KAIKKI: EI SAA ROSKATA!!! 

MUSIIKKIA: yhtäkkiä, voimakkailla äänikerroilla Hurja hai-laulun teemaa Tappajahai-elokuvan 
tunnusmusiikkia mukaillen 

KERTOJA: Mutta voi kauhistus, mikä ääni tuo on? Mikä peto tuolta ui! (Hai-pehmolelu syliin) 

Tämähän on Hurja Hai Hulla Bulla, joka on eksynyt meidän järveen/mereen/jokeen! 

Voi kauhistus! Tule mukaan lauluun ja leikkiin! 

LAULU JA LEIKKI: HURJA HAI (Säv. Soili Perkiö, san. Hannele Huovi. Urpon ja Turpon laulukirja 

(2. säkeistössä tehdään käsillä “hainleukojen lonksutusliikkeitä”) 

KERTOJA: Aika hurjaa porukkaa täällä kyllä on! Härkki, minua pelottaa! 

Pelottiko teitä lapset? --- Oottepa te rohkeita! Minua kyllä pelotti tuo hurja Hai. 

HÄRKKI: Älä pelkää! Kuule, aina se, joka on pelottavan näköinen ei ole oikeasti pelottava. 

Ei kannata olla ennakkoluuloinen! 



   

 
       

           

  

       

  

          

    

 
          

       

         

 

           

 
          

 

          
 

  

    

 
   

    
         

      

  

 
      

 

   

    

   

 
 

KERTOJA: Totta, olet ihan oikeassa! 

MUSIIKKI: Minä soudan laulun -teemasta improvisaatio (seuraavan aikana) 

KERTOJA: Kuule Härkki, (katsoen kelloa) kello on jo aika paljon ja minusta tuntuu että minun pitää jo 

lähteä jatkamaan työpäivää tuonne maan pinnalle. 

Mites teillä lapset, jatkuuko teillä koulupäivä/päiväkotipäivä? 

YLEISÖ: Joo! 

HÄRKKI: Selvä minä saatan teidät pinnalle. Lähdetään uimaan! 

KERTOJA: Tule sinäkin mukaan laulamaan ja leikkimään! 

LAULU JA LEIKKI: Säv. ja san Juuso Happonen: Minä uin -säkeistö laulusta Minä soudan 

KERTOJA: Olipa se ihmeellinen retki, oikea seikkailu, kiitos Härkki! 

HÄRKKI: Moimoi lapset! Moi moi urkuri-________! Moimoi kertoja-______i! 

(Härkki sukeltaa takaisin veteen) 

KERTOJA: Sinne se Härkki lähti jatkamaan matkaa. Ihmeellisiä olentoja nuo kalaset! 

MUSIIKKI: Tunnelmallista musiikkia improvisoiden seuraavan tekstin aikana ja siirtyminen suoraan 
improsta lauluun 

Huom! Seuraavan tekstin voi jättää pois kasvatuksen yhteistyön 1.koriiin kuuluvissa 
tapahtumissa 

KERTOJA: (Karttapallo syliin) 

Minä uskon, että kerran kauan sitten Jumala loi tämän ihanan maailman 

ja antoi tämän meille ihmisille asuinpaikaksi. Meidän tehtävä täällä maan päällä on pitää 
huolta toisistamme ja tästä kauniista maapallosta, sen luonnosta ja vesistä. 

Kohdellaan niitä reilusti, niin saadaan nauttia kaikista ihmeellisistä asioista, joita maa 
päällään kantaa! Parasta on, kun saamme nauttia mukavista asioista yhdessä toistemme 
kanssa, niin kuin vaikka tänään täällä kirkolla. 

Tule mukaan loppulauluun! 

Loppulaulu: Luuriallallalei (säv. suomalainen kansansävelmä, san. tuntematon. Lasten virsi) 

Sinun kanssas: 

1) taputellen 

2) tömistellen 

3) vilkutellen …. 


