
 

    

 

Veetään nuottaa 

 

Veetään nuottaa, saahaan kaloja! 

Kissalle kiisket, koiralle kuoreet, 

muorille muikut aivan tuoreet. 

Isot kalat myyään, 

pienet kalat syyään. 

Kups kalat konttiin! 

 
Lähde: 

https://peda.net/kotka/varhaiskasvatus/kpl/ryhm%C3

%A4t-1-2/ryhm%C3%A4-

12/lauluja/vedet%C3%A4%C3%A4n-nuottaa 

 

Nuottamiehen sapuska 

 

Savukala, hyvä kala, 

kapakala, makupala, 

eipä noita, ihanoita, 

silakoita vilakoita. 

Merivettä, perunoita, 

sekaan suolaa, hiukan voita, 

sehän se on nuottamiehen sapuska! 

 
Tekijät: Eero Koivistoinen, Veikko Ahvenainen, Veikko 

Lavi 

 

Vedetään nuottaa 

 

Vedetään vedetään nuottaa, 

mitähän se nuotta tuottaa ? (x2) 

Nuotalla nousee kaloja -kaloja! 

Herroille herkkupaloja -paloja! 

Kissalle kiiskiä, koiralle kuoreita, 

sinulle ja minulle muikkuja tuoreita... 

Hups, kups koppaan,sipu sipu sintit soppaan! 

Hupsista hops vaan, sipu sipu sintit soppaan!

 

 

 

 

 

 

Soutaa, solkkaa 

 

Soutaa, solkkaa, 

airot ne kolkkaa! 

Vaari pani kalakontin 

veneen kolkkaan. 

 
Lähde: https://varssyja.wordpress.com/loruja-

aihealuettain/ammatit/ 

 

Valaskala 

Äiti antoi mulle rahaa, 

osta vähän kalaa 

Minä poika pyydystinkin suurensuuren valaan 

Mitä teki valas tää? 

Pyrstö heilui, tättärää 

No miks? 

Siks, no kun se oli valaskala! 

 
Fröbelin Palikat - Valaskala: 

https://www.youtube.com/watch?v=OiHDis7a-40 

 

Nallet tallustaa 

 

Nallet tallustaa lammen rantaan onkimaan. 

Pienin suuren kalan saa. Muut ei ollenkaan. 

 

Nallet tallustaa mustikoita maistamaan. 

Pienin marjat mussuttaa. Muut ei ollenkaan. 

 

Nallet tallustaa sienimetsään poimimaan. 

Pienin täyden korin saa. Muut ei ollenkaan. 

 

Nallet tallustaa karhuluolaan nukkumaan. 

Pienin hyvän unen saa. Muut ei ollenkaan. 

 
Tekijä: Risto Järvenpää 
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Haukirouva 

Haukirouva pyntättynä saappaisiin ja hattuun  

iski kiinni pyydykseen ja lähti heti vattuun. 

Uistinkoukku leuassa, pitkin metsää tanssi,  

kalamiehen kotona sujui pasianssi. 

 
Lähde: https://www.maistuvakoulu.fi/wp-

content/uploads/2019/07/Kalarunot.pdf 

 

Särkirouvan painajainen 

 

Näin hirveää painajaista, kalastajat tulivat maista.  

Ne oppivat jauhamaan meidät pulliksi! Oppivat 

käärimään fileet rulliksi,  

värjäämään joka rullan pääsiäistrulliksi.  

Siinäpä olikin särkiherralla työ: "Ei ne meitä syö,  

ei siinä ole mitään järkeä: Niille vain lohi on 

tärkeä.  

Me ollaan särkiä, mitättömiä ja märkiä." 

 
Lähde: https://www.maistuvakoulu.fi/wp-

content/uploads/2019/07/Kalarunot.pdf 

 

Silakkaliitto 

 

Silakkaliiton vuosikokouksessa puitiin 

ajankohtaisia asioita:  

"Olemme pitäneet turskat ja lohet hengissä, 

vaikka välillä olemme uineet pikkukengissä.  

Ihmisetkin voivat mainiosti, tosin silakansyönti on 

vähentynyt siinä jengissä.  

Kiitän teitä tavoitteiden saavuttamisesta.  

Palkaksi jaamme planktonrasioita. 

 

Lähde: https://www.maistuvakoulu.fi/wp-

content/uploads/2019/07/Kalarunot

 

 

 

 

Pienet kalat uivat  

Pienet kalat uivat, ai ai 

pienet kalat uivat, ai ai 

Taitaa tulla hauki! 

 

Leikki 1: Lapset uittivat kaloja "vedessä" kankaan 

päällä. Kun leikissä lauletaan "taitaa tulla hauki!", 

lapset piilottivat kiireen vilkkaa kalat veden alle.  

Leikki 2: Kädet ovat leikisti uivia kaloja. Kun 

laulussa lauletaan "taitaa tulla hauki!", peitetään 

silmät kämmenillä. 

 
Lähde (mukailtu): 

https://www.leikkipankki.fi/Leikit/Tiedot/4 

 

Sinisellä järvellä 

 

Sinisellä järvellä aallot ne loiskuu 

ja kalatkin hyppivät, 

että vesi vain roiskuu. 

Käsillä heilutellaan puolelta toiselle aaltoja. Sitten 

hypitään tasajalkaa. 

 
Lähde: https://varssyja.wordpress.com/loruja-

aihealuettain/vesistojen-elamaa/ 

 

Ui pikkukala 

 

Ui, ui, pikkukala 

ympäriinsä vedessä. 

Ui, ui pikkukala 

kaunista on vedessä. 

Mutta missä on kala? 

Minne se katosi? 

Tässä on kala! 

LOISKIS! 

 
Lähde: https://varssyja.wordpress.com/loruja-

aihealuettain/vesistojen-elamaa/ 
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Kalalajiloru  

 

Lajintuntemus on ihan pikku juttu  

kun lorun avulla tulee kalasta tuttu!  

Kellä on evissä punaa ja raitapaita  

sekä selkäevässä piikkinen laita?  

Se on ahven, Suomen yleisin kala, 

maultaan todellinen herkkupala!  

 

Kaislikossa vaanii nälkäinen hauki,  

valtavat leuat on sillä ammollaan auki.  

Kalevalassa hauen leukaluu suuri  

oli Väinämöisen kanteleen malli juuri.  

Yksi kala on kuin haukiahven,  

ulkonäkö kuin lajin kahden.  

 

Solakalla kuhalla on suuri suu ja raidat  

ja selässä isot evät pystyssä kuin aidat. 

Ankeriaan muoto on käärmemäisen pitkä.  

Pitkät on myös sen uintimatkat, jos mitkä.  

Se syntyi kaukaisilla vesillä vieraan maan,  

mut ui Suomeen asti aikuiseks kasvamaan.  

 

Vanha lahna on pullea takaa ja edestä.  

Kovasti nauttii se lämpimästä vedestä.  

Lapin kylmyys olisi sille kova vastus,  

kauhistus paha vilustus ja aivastus.  

Kampelan ulkonäkö on varsin hassu,  

on sillä litteä kylki ja vino nassu!  

Kierot silmät kulkua ohjaa,  

kun simpukoita etsii pitkin pohjaa.  

 

 

 

 

 

 

 

Pikkuinen silakka ei halua uida yksin  

niitä meneekin koko parvi vierityksin.  

Silakalla on suhteellisen iso pää,  

mut rasvaevää ei tällä hopeaselällä nää.  

Nuorena siika näyttää vähän silakalta,  

mutta kun katsoo tarkasti yltä ja alta,  

huomaa siian selässä rasvaevän  

ja pienen alaleuan syystä ison nenän.  

Lokoisat on oltavat isolla kirjolohella,  

on oma koti ja ruokinta siinä ohella.  

Punakylkeä kasvatetaankin altaassa 

samaan tapaan kuin lampaita haassa.  

 
Tekijä: Johanna Häkkinen 

 

Kesämuikku 

 

Istui yksin mirriluikku, vatsassaan kesämuikku,  

vierellään verkko ja pihamännyn kerkko.  

Muikkuparan veljet välttivät teljet,  

ne planktonia syövät ja lekkeriksi lyövät!  

 
Lähde: https://www.maistuvakoulu.fi/wp-

content/uploads/2019/07/Kalarunot.pdf 

 

Lohimamma  

 

Lohimamma vatsastansa punaherkut antoi,  

Piia-piika kipossansa mädin kotiin kantoi.  

Laittoi kaviaarin, hurmas Heikki-vaarin,  

lohen lykkäs uuniin, itse lähti duuniin.  

 
Lähde: https://www.maistuvakoulu.fi/wp-

content/uploads/2019/07/Kalarunot.pdf 
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