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 Dove sei? 

 Sono qui. 

 (Tu) come stai? 

 

 Canzone 

LA CANZONE DELLE DITA 
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 Papa(dito) 

 Mama(dito) 

 Fratellino  

 Sorellina 

 Piccolino 

 

un dito 

https://www.youtube.com/watch?v=KJpkarDiodU


 Missä on peukalo? 

 Täällähän minä. 

 Mitä sulle kuuluu? 

 Kiitoksia hyvää. 

 Juostaan pois.  

SORMILAULU 
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 Peukalo 

 Etusormi 

 Keskisormi 

 Nimetön 

 Pikkusormi  



MUSIIKKI 

 Olennainen osa arkeamme 

 Vaikuttaa tunteisiin ja kehon toimintoihin (hermosto, hormonit, immuunijärjestelmä) 

 Vaikuttaa mielialaan 

 Aktivoi tai rauhoittaa  

 Luo yhteenkuuluvuutta  

 Osa ryhmän/yksilön identiteettiä 
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Robert Wilhelm Ekman Väinämöisen soitto 

1866 
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Laulan lauluja sun mieleesi,  

lausun lauseita sun kieleesi.  

 

Salaliitto 
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LAULAMINEN 

 Yksi varhaisimmista vuorovaikutuksen muodoista 

 Luo turvallista ilmapiiriä 

 Motivoi (Green, 1993; Kao & Oxford, 2014; Mizener, 2008; Schön ym., 2008) 

 Antaa itseluottamusta (Kao & Oxford, 2014) 

 Aktivoi aivoja 

 Houkuttelee vuorovaikutukseen ja osallistumaan 

 Yhteenkuuluvuuden tunne lisääntyy yhdessä laulaen 

 Vähentää ahdistusta (Medina, 2002) 
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MUSIIKKI & OPPIMINEN 

 luokan ilmapiiristä rennompi (Jolly, 1975) 

 tunteiden herääminen (Sloboda, 2005) -> oppimisen tehostuminen (Pekrun, Goetz, Titz & 

Perry, 2002) 

 Säännöllinen musiikillinen harjoittelu vaikuttaa positiivisesti lasten kognitiivisiin kykyihin 

(Bilhartz, Bruhn & Olson, 2000). 
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LAULUT & OPPIMINEN 

 Laulut lisäävät kielen oppimista (Abbott, 2002; Legg, 2009). 

 Laulaminen vaikuttaa positiivisesti oppijoiden tehtäväsuoriutumiseen (Hallam, Price & 

Katsarou, 2002). 

 Laulaminen lisää rentoutta, kohottaa energiatasoa ja tuo iloa (oksitosiinin tuotannon 

lisääntyminen aivoissa) (Grape ym., 2003; Huron, 2006). 

 Laulajien avuliaisuus toisiaan kohtaan lisääntyy (Kirschner & Tomasello, 2010). 

 Kulttuurin välittyminen 
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LAULUJEN KÄYTTÖ  

KIELEN OPPIMISESSA  

 Kielen oppimisen alusta asti  

 Alussa kuuntelu ja hyräily / rytmikäs taputtaminen 

 Laulettaessa kertosäkeet ensin, vähitellen laulusta muita osia haltuun 
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LAULUT OPETUSMATERIAALINA  

 Kielellinen ja kulttuurinen aitous 

 Kielen eri rekisterien kirjo 

 Vaihtelua ja autenttisuutta opetukseen 

 Opetustilanteen yhdistyminen oppijoiden vapaa-aikaan 

 Kielen ja kulttuurin oppimisen ja osaamisen mielekkyys 

 Huom! Henkilökohtainen emotionaalinen lataus voi olla voimakas! 
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ÄÄNTÄMINEN 

 Laulut, lorut ja rytmiset laulelmat (chants) tehostavat ääntämisen oppimista ja lisäävät 

puheen sujuvuutta (Heikkola & Alisaari, 2018; Lems, 2005; Morley, 1991). 

 Erityisesti äänenpaino ja -sävy sekä äänteiden pituus hyötyvät (Burgess & Spencer, 2000) 

Alisaari 2019 



VUOROVAIKUTUS 

 Erilaisia ilmaisuja vuorovaikutukseen (Murphy, 1991) 

 Kielen tuottamiseen lisää mahdollisuuksia  

 Diskurssitaitojen kehittyminen (Cameron, 2003) 

 Päässä soivat laulut -> kielen ainekset koko ajan mielessä (Murphey, 1990) 
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MUISTI 

 Rytmi, melodia & riimit (Graham, 1992; Palmer & Kelly, 1992) 

 Melodia (Ludke ym. 2014; Sammler ym. 2010; Thaut ym., 2005; Yalch, 1991) 

 Sävelkorkeus tuo lisää prosodista informaatiota muistin tueksi (Peretz ym., 2004; Serafine 

ym., 1984; Yalch, 1991) 

 Rytmi ja rytmikäs liike (Holme, 2009) 
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MUISTAMISEN TEHOSTAMINEN 

 Yksinkertaiset ja toistuvat melodiat (Dowling ym., 2002; Schön ym., 2008) 

 Yksinkertainen sanasto ja rakenteet (Schön ym., 2008) 

 Lyhyet & tarpeeksi hitaasti lauletut laulut (Kilgour ym., 2000) 

 Laulun toistaminen (Kilgour ym., 2000) 

 Perinteiset melodiarakenteet (Sloboda, 2005) 
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KULTTUURI & SISÄLLÖT 

 Laulut autenttista materiaalia kulttuurin opetukseen 

 Sisältöjen opetus: esim. Vanhoja poikia viiksekkäitä: luonnonsuojelu 
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TUTKIMUKSIA LUOKISSA 

 Medina 1990: sanasto (piirrokset) 

 Legg 2009: fraasit & sanat laulaen vs. perinteisin menetelmin 

 Coyle & Gómez Gracia 2014: sanaston reseptiivinen oppiminen (liikkeet) 

 Alisaari 2015: paikallissiijojen reseptiivinen oppiminen 

 Alisaari & Heikkola 2016: kirjoittamisen sujuvuus 

 Heikkola & Alisaari: ääntäminen, suullinen sujuvuus 
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Kirjoittamisen sujuvuus A2-tason oppijoilla 
Alisaari & Heikkola 2016 a 

laulu n = 14 kuuntelu n = 20 rytmi n = 17 
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Erot ryhmien välillä 

• Lauluryhmä vs. rytmiryhmä: p = .014 

• Laulujen kuunteluryhmä vs. rytmiryhmä: p = .013 

• Lauluryhmä vs. laulujen kuunteluryhmä: p = .970 
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Kirjoittamisen sujuvuus eri ryhmissä 
Alisaari & Heikkola 2016 b 

 

 
 

Sujuvuuden keskimääräinen muutos eri opetusryhmissä sanamäärin tarkasteltuna 

Lauluryhmä 

M = 50,46 % 

SD = 57,76 % 

min. = -19,5 % 

max. = 151,95 % 

 

Kuunteluryhmä 

M = 38,42 % 

SD = 44,02 % 

min. = -26,09 % 

max. = 125,00 % 

 

Rytmiryhmä 

M = 35,44 % 

SD = 26,50 % 

min. = 4,69 % 

max. = 85,07 % 
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Erot ryhmien välillä 

• Rytmi- ja lauluryhmä: p = 0,029 

• Rytmi- ja kuunteluryhmä: p = 0,010 

• Laulu- ja kuunteluryhmä: p = 0,62 
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M IKSI  L AU LU JA KIEL EN OP ETU KSEEN?  

 Ekologinen kielenoppiminen (van Lier, 2000): 

• Ymmärrettävät tarjoumat 

• Huomion kohdistaminen kieleen 

• Oma tuottaminen 
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YMMÄRRETTÄVÄT TARJOUMAT 

 Tarjoumat: ympäristössä saatavilla olevia kielen aineksia 

 

 Laulut: 

• Helpot sanat, ilmaisut ja rakenteet 

• Tuki liikkeistä & kuvista 

• Kukin oppija valitsee itselleen mielekkäitä tarjoumia! 
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HUOMION KOHDISTAMINEN KIELEEN  

 Kielen oppimisen edellytys (Schmidt, 1990; van Lier, 1998) 

 Laulut nostavat huomion kohdistamisen tasoa (tunteet & sävelkorkeus) (Schön ym. 2008) 

• Sanat erotetaan helpommin lauletusta kuin puhutusta tekstistä 

• Äänteiden erottaminen helpottuu sävelkorkeuden vaihtelun myötä 

• Lauluista hyötyä erityisesti kielenoppimisen alkuvaiheessa 
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OMA TUOTTAMINEN 

 Tuottaminen kielen oppimisen edellytys (Swain, 2000) 

 

 Laulut: 

• Tuotetaan valmiita ilmaisuja 

• Runsas toisto 

• Paljon mahdollisuuksia harjoitella 
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OPISKELIJOIDEN & OPETTAJIEN 

KOKEMUKSET 



OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSET 
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OPETTAJIEN USKOMUKSET JA TOIMINTA 

 Opetusmenetelmät: laulaminen, laulujen kuuntelu ja runojen lausuminen  

 Osallistujia 94 

 

 Kaikki kolme menetelmää erittäin hyödyllisiä tapoja opettaa suomea 
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Psykologinen 

vaikutus 

Laulaminen 

M (SD)a 

Laulujen 

kuuntelu 

M (SD)a 

Runojen 

lausuminen 

M (SD)a 

Tilastollinen 

merkitsevyysb 

Lisää ryhmän 

yhteenkuuluvaisuuden 

tunnetta 

3.50 (0.65)  3.21 (0.80) 3.22 (0.74) L – K p=0.005 

L – R p=0.003 

Aktivoi oppijoita 3.39 (0.66) 3.24 (0.71) 3.42 (0.56) NSᵇ 

Herättää tunteita 3.39 (0.67) 3.45 (0.56) 2.91 (0.88) L – R p=0.002 

K – R p=0.000 

Vaikuttaa mielialaan 3.38 (0.62) 3.41 (0.55) 2.98 (0.82) L – R p=0.014 

K – R p=0.000 

Rohkaisee kielen 

tuottamiseen 

3.23 (0.71) 3.12 (0.71) 3.28 (0.73) NSc 

Lisää kielen tuottajan 

itseluottamusta 

3.25 (0.67) 3.05 (0.76) 3.33 (0.60) K – R p=0.015 

Lisää turvallisuuden 

tunnetta 

3.16 (0.81) 3.22 (0.82) 3.20 (0.77) NSc 

Vähentää kielen 

tuottamisen ahdistusta  

3.29 (0.73) 3.21 (0.78) 3.36 (0.57) NSc 

Motivoi oppijoita 2.99 (0.76) 3.23 (0.60) 3.13 (0.76) L – R p=0.006 

K – R p=0.033 

 
a Vastaukset raportoitiin Likertin asteikolla (1 = täysin eri mieltä, 2 = eri mieltä, 3 = samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä). 

M = keskiarvo, SD = keskihajonta 
b L – K = laulamisen ja laulujen kuuntelun välinen ero, L – R = laulamisen ja runojen lausumisen välinen ero, K – R = 

laulujen kuuntelun ja runojen lausumisen välinen ero. 

c Ei tilastollisesti merkitsevää eroa. 
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sopii… Laulaminen 

M (SD)a 

Laulujen kuuntelu 

M (SD)a 

Runojen 

lausuminen 

M (SD)a 

Tilastollinen 

merkitsevyysb 

kaikenikäisille 

oppijoille 

3.63 (0.53) 3.82 (0.39) 3.31 (0.71) L – K p=0.005 

L – R p=0.002 

K – R p=0.000 

ääntämisen 

harjoitteluun 

3.95 (0.55) 3.08 (0.82) 3.49 (0.70) L – L p=0.000 

K – R p=0.001 

sanaston 

harjoitteluun 

3.51 (0.57) 3.51 (0.65) 3.35 (0.70) NSc 

rakenteiden 

harjoitteluun 

3.35 (0.79) 3.28 (0.77) 3.23 (0.84) NSc 

tekstianalyysin 

harjoitteluun 

2.85 (0.97) 3.26 (0.90) 2.77 (1.02) L – K p=0.015 

K – R p=0.000 

toistamiseen  3.46 (0.65) 3.49 (0.63) 3.39 (0.70) NSc 

kertaamiseen  3.50 (0.62) 3.54 (0.63) 3.34 (0.75) NSc 

uuden 

opetteluun  

3.35 (0.77) 3.40 (0.65) 3.20 (0.79) K – R p=0.010 

uusien aiheiden 

esittelyyn 

3.48 (0.62) 3.62 (0.54) 3.32 (0.75) L – K p=0.010 

K – R p=0.000 

kulttuurista 

oppimiseen 

3.50 (0.56) 3.60 (0.60) 3.34 (0.71) K – R p=0.004 

kielitaidon 

kehittämiseen 

laajemmin 

3.43 (0.63) 3.53 (0.65) 3.29 (0.81) K – R p=0.005 

 a Vastaukset raportoitiin Likertin asteikolla (1 = täysin eri mieltä, 2 = eri mieltä, 3 = samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä). M = 

keskiarvo, SD = keskihajonta 
b L – K = laulamisen ja laulujen kuuntelun välinen ero, L – R = laulamisen ja runojen lausumisen välinen ero, K – R = laulujen 

kuuntelun ja runojen lausumisen välinen ero. 

c Ei tilastollisesti merkitsevää eroa. 
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Käytän... 

opettamiseen tai 

harjoitteluun 

Laulaminen 

M (SD)a 

Laulujen kuuntelu 

M (SD)a 

Runojen 

lausunta M 

(SD)a 

Tilastollinen 

merkitsevyysb 

ääntäminen 2.25 (1.15) 2.42 (1.11) 2.31 (1.11) L – K p=0.000 

sanasto 2.41 (1.16) 2.93 (0.90) 1.96 (1.03) L – K p=0.000 

L – R p=0.000 

K – R p=0.000 

rakenteet 2.05 (1.09) 2.72 (0.90) 1.91 (1.06) L – K p=0.000 

K – R p=0.000 

tekstin 

ymmärtäminen 

1.84 (0.99) 2.31 (1.00) 1.61 (0.83) L – K p=0.000 

K – R p=0.000 

kuullun 

ymmärtäminen 

2.00 (1.01) 2.69 (0.89) 1.67 (0.87) L – K p=0.000 

L – R p=0.003 

K – R p=0.000 

johdatus uuteen 

aiheeseem 

2.00 (1.06) 2.41 (1.07) 1.78 (0.93) L – K p=0.000 

L – R p=0.035 

K – R p=0.000 

suomalainen 

kulttuuri 

2.30 (1.16) 2.87 (0.94) 2.07 (1.03) L – K p=0.000 

L – R p=0.019 

K – R p=0.000 

 a Vastaukset raportoitiin Likertin asteikolla (1 = ei koskaan, 2 = harvoin, 3 = silloin tällöin, 4 = usein).  

M = keskiarvo, SD = keskihajonta 
b L – K = laulamisen ja laulujen kuuntelun välinen ero, L – R = laulamisen ja runojen lausumisen välinen 

ero, K – R = laulujen kuuntelun ja runojen lausumisen välinen ero. 
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KÄYTÄNNÖSSÄ 
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HYÖDYN MAKSIMOINTI 

 säännöllisyys ja toisto 

 oppijoiden aktiivisuus (liikkeet mukaan) 

 opettelulle aikaa 

 laulujen ja lorujen yhteys oppijoiden kiinnostuksen kohteisiin 

Alisaari 2019 



LAULUJEN KÄYTTÖ 

 Tunnin alussa alustuksena aiheeseen 

 Oppimisen välineenä: sisällöt, sanasto, ääntäminen, kielen 

rakenteet 

 Muistiin painamisen apuna: luettelot, idiomaattinen kieli 

 Ymmärtämistaitojen kehittäminen (kuultu ja luettu) 

 Tekstianalyysitaitojen kehittäminen 
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Täksi yöksi jää 

Jokin koettaa sua täällä viivyttää 

Luodinkestävää sydäntä ei oo vielä keksittykään 

Jos sulla kerran on taskussa se suuri unelma 

Tämä hetki jää 

Ja vain se mitä teet nyt on tärkeää 

 

 

HYVÄÄ YÖTÄ JA  HUOMENTA  
D O N  H U O N O T  

Hyvää yötä ja huomenta, ehdit myöhemmin 

nukkua 

24 tuntia, toivottavat sulle onnea 

Hyvää yötä ja huomenta, hei älä vielä luovuta 

Kaikella on hintansa mut mikään ei oo vielä 

mahdotonta 
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Lakaisen, lakaisen, lakaisen, 

Kaikki lattiat minä lakaisen. 

Ja jos roskia ois, heti lakaisisin pois, 

Lakaisen, lakaisen, lakaisen. 

PUHDISTUSLAULU 
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Imuroin, imuroin, imuroin. 

Kaikki lattiat minä imuroin. 

Ja jos pölyä ois, heti imuroisin pois, 

Imuroin, imuroin, imuroin. 

 

Markku Kaikkonen 

Sanastoa: 

verbit 



Kädet ylöspäin, ja sitten sivulle, 

Ja vielä eteenpäin,  

Lanteille, silloin kun me pyöritään ja 

Taputa, ja sitten napsuta, 

Tömistä jalkoja,  

Saat vielä parin kanssa tanssia ja… 

LEIKKILAULU 
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San. Markku Kaikkonen, ghanalainen 

kansansävelmä 

Sanastoa: 

Suuntia + 

verbejä 



PÖLLÖPÖÖ 
S A R I  K A A S I N E N  

 _________ olen pöllö ja ___________ olen Pöö,  

ja ______________ on hirmuisen hyvä näkö. 

Ja ________ olen pöllö ja __________ olen Pöö, 

hiiret siis varokaa, kun täältä ____________ Pöö.  

 

Pimeässä _____________ tämä pöllö ja Pöö, 

tarkkailee, valvoo, kuinka sujuu yö. 

Ja pimeässä _____________ tämä pöllö ja Pöö,  

huhuilee ja ___________: ”Huhuu, huhuu, höö!” 

 

Alisaari 2019 

Kuullun 

ymmärtäminen 



KIELINUPPU 

 https://www.kielinuppu.fi/  

 https://www.youtube.com/channel/UCioNvXnSYCVr8IHrIRdSMcw  

 Kielinuppu on Katri Bormin ja Sarah Gonçalvesin projekti, joka tuottaa 

lastenlaulumateriaalia suomen kielen oppimisen tueksi.  

 Lauluihin liittyvää materiaalia on saatavilla hankkeen sivustolta. 

 YouTubessa olevia lauluja saa vapaasti käyttää opetuksessa. 
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Makkarass' on kaksi päätä, toinen pää ja tää 

toinen pää ja tää, toinen pää ja tää.  

Makkarass' on kaksi päätä, toinen pää ja tää 

sit' on vaikea ymmärtää.  

 

Kun toista päätä puraisee, niin toinen vielä jää 

toinen vielä jää, toinen vielä jää. 

Kun toista päätä puraisee, niin toinen vielä jää  

niin toinen vielä jää, jos jää. 

 

  

 

 

MAKKARALAULU  
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Ostakaa makkaraa 

Ostakaa makkaraa,  

eurolla ja kahdella jo paljon saa. 

 

  tää = tämä 

  puraista  

 

 

pää 



No onko koira kotona?  

No, ei oo, ei oo, ei oo, ei. 

No, ei oo koira kotona. 

Se on kai mennyt ongelle,  

Joo, se on kai mennyt ongelle. 

 

No onko koira… 

Se on kai mennyt naamiaisiin…  

ONKO KOIRA KOTONA 
T O H T O R I  O R F F  J A  H E R R A  D A L C R E U T Z  
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Se on muuten hyvä koira  

muttei koskaan kotona,  

paitsi lauantaisin piipahtaa se saunassa.  

Ja ottaa löylyt aikamoiset, pesee häntänsä  

ja lähtiessä haukkuu vielä isäntänsä. 

No onko koira… 

Se on kai mennyt kirjastoon. 

No onko koira… 

Mut se lupas tulla huomenna. 

 



Ja matka jatkuu 

Joensuusta länteen, Kuopiosta pohjoiseen 

Ei enää duunii, painan puita uuniin 

Syvemmälle skutsiin meen 

Loputonta baanaa, loppua en tuu saamaan 

Kaukana poika on himasta, ne sanoo et koita jo hidastaa 

Saisko jo ekan tuopin alas, en saa kai näit vuosii takas 

Suomi rakas saa kuosittaa, vielki ratis vaa suorittaa 

Karkuun kaamoksesta, sakot ylinopeudesta 

Samal vaihtuu mesta, kärsin vauhtisokeudesta 

Reissutarinoita, tyhjii varikoita 

Aamuvapinoita, eksyny on stadin poika 

 

JVG: IKUINEN VAPPU 
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Ja matka jatkuu 

Joensuusta länteen, Kuopiosta pohjoiseen 

Ei enää duunii, painan puita uuniin 

Syvemmälle skutsiin meen 

Ikuinen vappu takapenkil jatkuu 

Haluun tarunhohtoiseen 

Ei enää duunii, painan puita uuniin 

Syvemälle skutsiin meen 

Junaa, laivaa, flygarii, ootan tääl pysäkil 

Brunaa aina…  

Ja matka jatkuu 

Puhekieli 



Miks mä löydän nää 

Avaimet pöydällä 

Alla paperi 

Miks ne on just nää 

Sanat jotka sä 

Sinne kirjotit 

Miks se yllättää 

Et sä voit jättää 

Kaiken niin helposti 

Miks täs kämpässä 

En voi peitellä 

Mun kyynelii 

EVELINA MIKS 
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Kaiken sen jälkeen ku 

Aina mä annoin 

Kaiken mitä mul on antaa 

Vedät maton jalkojen alta ja 

Jatkat sun matkaa niin kuin meit ei ois ollenkaan 

Ja mä mietin et 

 

 

Miks 

Miks, miks, miks 

Miks, miks 

Miks, miks, miks 

 

 

Puhekieli 

Miks? 



Skibidi skimban-haa 

Skibidi skimban skimban-baa 

Skibidi skimban-haa mut minne 

Ba-ba-ba-baariin 

Se on harmaa rinne 

Skimban-haa 

En skigidiskimboi jalkaan paa 

Skibidi skimbaamaan taas sinne 

Ba-ba-ba-baariin 

 

 

 

Se on harmaa rinne 

Ei mennä siniseen 

Ei mennä punaseen 

Ei mustaan mennä se on varmaa after 

ski on rinne harmaa 

Ei siniseen 

Ei mennä punaseen 

Ei mustaan mennä se on varmaa after 

ski on rinne harmaa 

En osaa laskee 

 

TEFLON BROTHERS HARMAA RINNE 
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Älä kysy mones menos 

En tiedä mist ees tulos 

En osaa laskee 

Harmaa laiffi, harmaakaihi 

Anna nii arvaan kaikki muuttuu harmaaks 

Monot pinos pöydän päällä kinostuu 

Ei oo ongelmii pidos nii paranee pidotki 

Monot pinos pöydän päällä kinostuu 

Ei oo ongelmii pidos nii paranee pidotki 

Skibidi skimban-haa 

Skibidi skimban skimban-baa 

Skibidi skimban-haa…  

 

Värit 



Nuoruus ei aina helppoo oo 

Vaik lapsuuden unelmat toteutuu 

Voitko sä suoraan kertoo 

Ootko sä mun, vai jonkun muun? 

Välil vaikeet, yksin haikeet mut 

Mä oon valmis, revi mut, haluun vaan sut 

Jengi täällä kylmää kylvää 

Mut faija sano hei tyttö pidä sun pää ylhääl 

Mitä virheitä sä ikin tuutkaan tekemään 

Niin älä ripusta sun onneasi kehenkään 

 

ROOPE SALMINEN & KOIRAT  

PIDÄ PÄÄ YLHÄÄL 
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Mut sit mä näin sut ja tiesin tää on menoo 

Mä vaan hyppään tähän kyytiin vaik en tiiä jäänkö eloon 

Tai jotain sellasta mitä muut ei tajuu 

Tai jotain sellasta mitä mä en edes tienny että haluun 

Ja pitäs saada unta, mut miten saisin 

Kun näin et olit vartti sitte viel onlines 

Mä oon idiootti, oltaispa me molemmat 

Mä ikävöin sua heti ku lähet ovesta 

Tottakai tää saattaa alkaa huomen ahdistaa, 

Mut mä oon valmis, revi mut, riko mut, haluun vaan sut 

Keskustelun 

pohjana 



Huuda, huuda ilosta 

Huuda, huuda vapaudesta ja 

huuda, huuda onnesta 

Ja sä voit jatkaa valehdellen 

Tai sä voit tietää totuuden 

HALOO HELSINKI: HUUDA 

Mä nautin siitä tunteesta kun sanon hyvää 

huomenta 

Ja näen jotain riemua ohikulkijan ilmeestä 

Mä tanssin yksin kadulla 

Ja pidän ovet avoinna 

Ja nautin joka hetken jälkeen lisää elämästä 
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Käskymuoto 



Tuntisitko mun ääneni muiden joukosta? 

Tuntisitko mun nimeni sanomatta? 

Olisinko sinulle vain joku ihminen? 

Vai yksi ja ainoa, ainutkertainen? 

 

Tuntisitko sä käteni pimeässä? 

Tietäisitkö mun tarinani kysymättä? 

Olisinko sinulle läpi aikojen 

Se yksi ja ainoa, ainutkertainen? 

SAMI SAARI: AINUTKERTAINEN 

Juuri se oikea alla tähtien 

Se yksi ja ainoa ainutkertainen 

(2x) 

 

Kävelisitkö vierelläni kirkon ovesta? 

Kuulisitko sä musiikin soivan holveissa? 

Olisinko sinulle läpi aikojen 

Se yksi ja ainoa, ainutkertainen? 

 

Juuri se… 
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Konditionaali 



Kylven ilossa, asun Voikilossa, 

Kopperossa, asunnossa, jossa 

voi nukkua ja kylpeä,  

oon siitä hyvin ylpeä. 

On puhtaita molemmat neliöt. 

Ei viihdy siellä loiseliöt. 

On kiilto parketissa,  

ruoka supermarketissa. 

 

PUHTOINEN LÄHIÖNI 
E P P U  N O R M A A L I  

Sinä arvostelet lähiöitä… 

 

Katson ulos ikkunasta. 

Kai tää on mesta nasta? 

En tiedä paremmasta. 

Ainakin kaupunginjohtajasta 

tää lähentelee taivasta. 
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STA 



 Millainen tunnelma laulussa on? 

 Mistä laulu kertoo? 

 

 Teksti esille kuuntelun ajaksi 

 Kuuntelu useampaan kertaan 

EMMA SALOKOSKI: VEDEN ALLA 
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Tekstin 

ymmärtäminen 



• Peukalot pystyyn 
• Sutsi satsi satsaa, sutsi satsaa 

 
• Peukalot pystyyn, kyynärpäät 

taa 
• Sutsi satsi satsaa, sutsi satsaa 

 
• Peukalot pystyyn, kyynärpäät 

taa, polvet yhteen 
 

Fröbelin palikat: Sutsisatsi (*) 
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• Peukalot pystyyn, kyynärpäät 
taa, polvet yhteen, peppu 
pystyyn 
 

• Peukalot pystyyn, kyynärpäät 
taa, polvet yhteen, peppu 
pystyyn, leuka eteen 
 

• Peukalot pystyyn, kyynärpäät 
taa, polvet yhteen, peppu 
pystyyn, leuka eteen, kieli 
ulos... 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WQx5ItLjx-o


PAIKALLISSIJAT 

 Ukko Nooa: saunaan, naulaan 

 Täti Monika: torille 

 Jänis istui maassa Suomessa: maassa, Suomessa, koulussa 

 Onko koira kotona: ongelle, naamiaisiin, saunassa, kirjastoon 

 Eppu Normaali: Puhtoinen lähiöni 
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KONDITIONAALI 

 Jospas minä kissan saisin 

 Pave Maijanen: Lähtisitkö 

 Ultra Bra: Vesireittejä 

 Sami Saari: Ainutkertainen 

 Scandinavian Music Group: Joisin viskin ja nousisin 
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OMISTUSLIITE 

 Jenni Vartiainen: Muruseni 

 Minun kultani kaunis on 

 Olavi Virta: Sinun silmiesi tähden 

 Eppu Normaali: Tahroja paperilla 
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VERBIN AIKAMUODOT 

 Ultra Bra: Minä suojelen sinua kaikelta: preesens, imperfekti, perfekti 

 Maija Vilkkumaa: Timantti: preesens, imperfekti 

 Eppu Normaali: Vihreän joen rannalla: preesens, imperfekti, perfekti 

 Chisu: Baden-Baden: preesens, imperfekti, pluskvamperfekti 

 Päivänsäde ja Menninkäinen: preesens, imperfekti, pluskvamperfekti 

 Aki Sirkesalo: Naispaholainen: imperfekti 

 J. Karjalainen: Telepatiaa: imperfekti 
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VERBIKETJUT 

 Anna Puu: Meidän täytyy keksiä 

 Haloo Helsinki: Huuda 

 Anssi Kela: Levoton tyttö 

 Sakari Kuosmanen: Rakkauden haudalla 

 J. Karjalainen: Hän  
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LAULUJA YM.  

 http://www.perkoila.net/aamunlaulutnuotit.html (ei toimi tällä hetkellä) 

 https://www.facebook.com/pages/S2-opetusmusiikkia/325038067533883?fref=ts (ei 

tarvitse itse olla Facebookissa) 

 Jenni Alisaari: Songs and poems in the second language classroom. The hidden potential 

of  singing for developing writing fluency. Annales Universitatis Turkuensis. Series B 

Humaniora 426. Turku: Turun yliopisto 2016. Kirja on luettavissa osoitteessa 

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/128287/AnnalesB426Alisaari.pdf?sequence=2 
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