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   Hämeenlinnan Seudun Kalevalaiset Naiset ry 
 
 

 

Lokakuussa lauloimme kehtolauluja keskellä päivää 
 

Pirjo-Liisa Niinimäki 
Yhdistyksemme lokakuun jäsentapaaminen vietettiin kehtolaulujen parissa. Hämeenlinnan 
pääkirjaston Mediahuoneeseen oli 15.10.2022 kokoontunut 13 yhdistyksemme jäsentä 
muistelemaan kehtolauluja ja kertomaa tarinoita niiden takana. 
 
Aluksi laulaja Marjuska Santala ja kitaristi Tommi Varjola esittivät  
kolme sovittamaansa kehtolaulua:  

 
Mitä itket pieni lintu? (trad., Kanteletar) 
Tuuditan tulisoroista (trad., san. J.H. Erkko) 
Kotona (Lauri Parviainen / Immi Hellén, löytyy 1940-luvun 
nuottikirjasta) 

 
Muistelimme lauluja, joita olimme oppineet omilta äideiltämme ja mummoiltamme tai joita 
olimme laulaneet omille lapsille ja lapsenlapsille. Lauloimme yhteisesti Suutarin emännän 
kehtolaulua, Tuu, tuu tupakkirullaa, Lapin äidin kehtolaulua, Sinistä unta ja monia muita 
tuttuja lauluja. 
 
 

Tässä muutamia lauluja ja tarinoita tapahtuman satona: 
 
Tuu, tuu tupakkirulla / Nuku, nuku nurmilintu 
 
Tuu tuu tupakkirulla, mistäs tiesit tänne tulla 
Tulin pitkin Turun tietä, Hämäläisten 
härkätietä 
Mistäs tunsit meidän portin? Siitä tunsin 
teidän portin, 
Haka alla, pyörä päällä, karhuntalja portin 
päällä. 
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”Tyttäreni tapasi isovanhempiaan harvoin, sillä 
asuimme Rovaniemellä ja isovanhemmat Vantaalla. 
Tytär oli vajaan vuoden ikäinen ja muistan, kuinka 
isäni istui keinutuolissa ja nukutti häntä laulamalla Tuu 
tuu tupakkirulla. Välillä hän vain hyräili, sitten jatkoi 
taas laulua erilaisilla sanoilla. Nuku, nuku nurmilintu, 
väsy väsy västäräkki, nuku kun minä nukutan, väsy kun 
minä väsytän. Siihen tyttö nukahti. Se oli ainoa kerta 
kun isoisä ja tyttärentytär tapasivat. Isä kuoli vain 
vajaan puolen vuoden kuluttua tuosta tapaamisesta, ja 
seuraava käyntimme etelässä olikin hautajaisreissu.” 
(Riitta) 
 

 
Aa, aa allin lasta 
 

Aa, aa allin lasta, pientä linnunpoikaa. 
Ei ole isää ei ole äitiä joka lasta hoitaa. 
 
Aa, aa allin lasta, pientä orporaukkaa. 
Tuuli yksin tummaiselle tuutilaulua laulaa. 
(trad., sanat vuoden 1924 koululaulukirjasta)  
 

Samalla sävelmällä toiset sanat: 
 

Kis, kis kippurahäntä, huomenna mennään Lappeenrantaan. 
Mitä sinne tekemään? Kissanpoikia pesemään. 

 
 

”Lapsuudestani on jäänyt mieleen 
kehtolaulu Aa, aa allin lasta. Se oli 
kammottava, koska pieneen 
lapsenmieleeni ei mahtunut ajatus, ettei 
lapsella olisi isää eikä äitiä. En 
myöskään ymmärtänyt, että alli oli 
sorsalintu. Luulin sen tarkoittavan Alli-
nimistä ihmistä. Tämän takia pidin 
paljon enemmän samalla sävelmällä 
lauletusta Kis, kis kippurahännästä. 
Synnyin kaakkois-Suomessa, ja meille 
Lappeenranta oli se iso kaupunki, 
johon mentiin, kun oli tärkeitä asioita 
tai ostoksia.” (Pirjo-Liisa) 
 

”Meilläkin laulettiin Aa, aa allin lasta. Laulun loputtua lapsi kuitenkin aina lausui painokkaasti: 
’On äiti ja isä.” (Marjatta) 
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Aa, aa allin lasta ”iloisemmalla” sanoituksella: 
 
Aa, aa allin lasta, pientä linnunpoikaa 
Pienellä linnulla pienet siivet joilla se poikiaan hoitaa. 
 

Aa, aa, allin lasta, pientä 
linnunpoikaa. 
Pienellä linnulla pikkuinen nokka, 
jolla se poikiaan hoitaa. 
(trad.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sekalaisia kansanlauluja 
 

Ajetaanpa poijaat kyydillä, kyllä valtio kyydin maksaa. 
Valtion tallis on sellainen varsa, että kyllä se juosta jaksaa! 

 
”En muista, että minulle olisi erityisesti laulettu lapsena. Omille lapsilleni lauloin näitä 
(kehtolaulutapahtuman yhteislauluja). Eniten olen laulanut lapsenlapsilleni. Yksi heistä oli 
oikein huono nukahtamaan, ja hänen kohdallaan pitikin sitten ottaa kaikki keinot käyttöön. 
Kun kaikki kehtolaulut oli laulettu, jatkoin millä tahansa lauluilla, vaikka vähän 
railakkaammillakin: Ajetaanpa poijaat kyydillä, Rati riti ralla ja Koivun oksaan korkealle teki 
peippo pesän.” (Marjatta) 
 

Lapin äidin kehtolaulu 
 
Äiti lasta tuudittaa, lasta tuntureiden 
Päivä taakse kaikkoaa, Ylhäin tähtivöiden 
Vaikka kylmä hallayö Toiveet usein maahan lyö 
Kerran lapsein lahjaks saat Nää kairain kultamaat. 
(Kalervo Hämäläinen) 

 
 
”Äidinpuoleisista sukulaisistani puolet asui ja 
asuu Lapissa, joten heitä näki harvoin. Kun 
joku heistä tuli kyläilemään, se oli meille 
lapsille kuin joulu. Halusin aina mennä 
yökylään sinne, missä Vilhelmiina-täti 
majoittui, esimerkiksi mummolaan. Hän lauloi 
minulle aina Lapin äidin kehtolaulua.” (Matias) 
 
Pauli Hiltunen - Lapinäidin kehtolaulu ( 
Rautalankaa ) 

 

 

 
 
  

 

www.kaleva.fiyksi-lastenlaulu-nousi-lukijoiden-
selvaksi-suosiki4807466  

Sininen uni -laulussa Nukkumatti kuljettaa pienokaiset 

sinisellä autollaan unen sinilinnun tuuditeltavaksi. 
KUVA: MARLEENA MALINIEMI  

Tämä laulu nousi Kalevan kyselyssä suosikiksi. 
Lapselle kannattaa kotona laulaa, oli ääni ja vire 
millainen tahansa, kannustaa säveltäjä Soili Perkiö. 
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Pieni tytön tylleröinen 
 
Pieni tytön tylleröinen metsätietä kulki, 
saapui sinne Nukku-Matti, silmät pienet sulki. 
Kasvoi kuusi kukkalatva, käki siinä kukkui, 
Mutta tytön tylleröinen nurmikolla nukkui. 
(trad., sanat Helmi Tengman). Lauletaan myös sanoilla ”Pieni pojan 
palleroinen” 
 

”Olin perheemme viidestä 
lapsesta vanhin, ikäeroa 
kuopukseen oli yhdeksän 
vuotta. Niinpä minun piti 
toisinaan nukuttaa tämä 
kuopus, Matti-veljeni. 
Olin tarhassa oppinut 
laulun Pieni tytön 
tylleröinen.  Se sopi hyvin, 
kun nukutettavan nimikin 
oli Matti ja siinä laulettiin 
Nukku-Matista. Muistan, 
kuinka harmitti, kun muut 
lähtivät leikkikentälle 
leikkimään, mutta minun 
piti jäädä veljeä 
nukuttamaan. Jos hän ei 

meinannut nukahtaa, laitoin kevyesti käden hänen silmilleen – mutta ei se mitään auttanut. 
(Sinikka) 
 

Iltavirsi 553 
Anna, Isä, armiaasti, 
mitä pyytää lapsesi. 
Jeesus, meille laupiaasti 
tule aina turvaksi. 
Lohduttaja laupias, 
Pyhä Henki armias, 
nöyrän rukouksen kuulkoon, 
aamen, niin nyt tapahtukoon. 
(virsi 533, viimeinen säkeistö) 

 
”En muista, että minulle olisi lapsena laulettu kehtolauluja. Siskoni kuitenkin sanoo, että äiti 
lauloi aina iltavirren joka alkaa: ’Päivä jälleen yöhön vaipuu, saamme käydä lepäämään’. Siitä 
erityisesti viimeinen säkeistö ’Anna, Isä, armiaasti, mitä pyytää lapsesi’ oli tärkeä. Omille 
lapsillemme mieheni lauloi yleensä iltalaulut. Kun lapsenlapset olivat yökylässä eivätkä 
meinanneet nukahtaa, lauloin heille monta kertaa (Brahmsin kehtolaulua) ’Levon hetki nyt lyö, 
jo joutuvi yö’.  
 
 

 
 
 

 
 
Nukkumatti | Kuvittajat 
Kuvitus H.C Andersenin satuun ”Nukkumatti” kirjassa Satuja viittoen. 
(Kuuron liitto ry.) 

 

https://kuvittajat.fi/work-sample/nukkumatti
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Tuuti lasta keinuhun 
 
Tuuti lasta keinuhun, 
tuuti toisen lasta, 
orjaks täytyi tulla mun, 
vapaa olin vasta. 
Tuuti lulla hussa aa! 
Et sä lapsi kulta 
itkullasi viedä saa 
muistojani multa. 
 
Tuuti lulla sydämein, 
nuku siki-unta! 
Mistä saisin surullein 
unhotuksen lunta! 
Lapsi, miksi nuku et! 
Vaiko itket siksi, 
että laulut huomannet 
orvon kyyneliksi? 
(Kasimir Leino, Robert Kajanus, painettu mm. Työväenopiston 
laulukirjassa 1928) 

 
”Minulla on mielessäni hiukan 
surullinen ja vähän hurjakin kehtolaulu. 
Sen laulamisesta on vahva muisto, 
vaikka en voi käsittää, mistä olisin 
oppinut laulun. Olin kuusi tai 
seitsemänvuotias, ja pikkuveli sekä äiti 
olivat sairaana. Tähän hetkeen liittyy 
muisto, että olin talon vinttikerroksessa 
nukuttamassa pikkuveljeä. Siellä oli 
kuuma, ja lauloin itse keksimälläni 
sävelmällä laulua ’Tuuti lasta keinuhun, 
tuuti lulla, hussa aa, nuku lapsikulta’. 
Mutta veli vain huutaa ja huutaa. Olen 
myöhemmin löytänyt runon sanat 

jostain äidin vanhasta kirjasta ehkä noin 1940-luvulta. Mutta en taatusti ole osannut lukenut 
sitä 6–7-vuotiaana.” (Kirsti) 
 
 

Tiedätkö mitä mä yöllä näin 
 
Tiedätkö mitä mä yöllä näin, 
silmät auki kun vuoteeseen jäin. 
Äiti kun jätti mun pimeään, 
sammutti lampun mennessään.  
 
Hiljaa mä makasin vuoteellain, 
kello seinällä raksutti vain. 
Uni ei tullut, mä valvoin vaan, 
viimein mä nousin istumaan. 

 
 
Anni Tannin Lapsilaulajat  
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Tiedätkö mitä mä silloin näin 
silmät suurina katsomaan jäin? 
Keltainen kuu katsoi ikkunaan, 
valaisi huoneen kokonaan. 
(säv. & sanat Usko Kemppi) 
 

”Olen laulanut lastenlapsilleni paljon 
kaikenlaisia lastenlauluja, ihan muitakin kuin 
kehtolauluja. Yksi heistä asuu ulkomailla, ja 
halusin opettaa hänelle suomen kieltä. 
Lauloin sellaista pitkää, pitkää tarinaa kuin 
’Tiedätkö mitä mä yöllä näin, silmät auki kun 
vuoteeseen jäin’. Siihen hän nukahti. 
(Anneli)  
 
 
 
 
 
Katinalassa 30.10.2022 
Maritta Päivinen 
 
 
 
Tarinateksti: Pirjo-Liisa Niinimäki 
Tekstin taitto: Maritta Päivinen 
Kuvat: Taina Kangas ja Pirjo-Liisa Niinimäki 
Kuvakaappaukset: google/kehtolaulut 

 
 
Eveliina Pokela Nukkumatti 


