
   
  

Kaloja meressä -laulu 

 

Merellä nyt seilataan, aalloilla näin keinutaan 

Merikaislat vilkuttaa meille helmojaan 

Aurinko tuo häikäisee, meren maata valaisee 

Lämmöllänsä tuudittaa meri kehtoa 

 

Kaloja, kaloja vedessä loikkii veneen perässä 

Kaloja, kaloja voit nähdä vedessä voit nähdä 

meressä  

 

Meren aallot suojelee pehmeästi hyväilee 

Rantaviiva kaukana meille lymyilee 

Meri suuri, valta, kätkee monta tarua 

Salaisuudet aaltojen merten syvyyden 

 

Kaloja, kaloja vedessä loikkii veneen perässä 

Kaloja, kaloja voit nähdä vedessä voit nähdä 

meressä  

 
Kuuntele laulu: Kaloja Meressä by Ti-Ti Nalle & 

Playground Music Scandinavia 

https://www.youtube.com/watch?v=I4M9R3SOOXw 

 

Kömpelö kampela – Kengurumeininki 

 

Kömpelö kampela kultainen on ihan hassun 

muotoinen  

Litteä pyrstö ja litteä pää pohjalla mennä vilistää 

Näin kampela ui, näin kampela ui 

Kun kampela polskuttaa, sitä ei kiinni saa 

 

Solakka silakka parvessaan on tottunut kaveriin 

luottamaan 

Ilmaan hyppää ponkaisten verkkoja nuottia 

väistellen 

Näin silakka ui, näin silakka ui 

Kun silakka polskuttaa, sitä ei kiinni saa 

 

Hilpeä hauki on iloinen, melkein 10 kiloinen  

Kaislikkoon kun katoaa, virvelimiehiä harmittaa 

Näin hauki ui, näin hauki ui 

Kun hauki polskuttaa, sitä ei kiinni saa

 

 

 

 

 

 

 

Valas valtavan kokoinen on sankari suurten 

selkien 

Kitansa kun aukaiseen, vaikka talon nielaiseen 

Näin valas ui, näin valas ui 

Kun valas polskuttaa, sitä ei kiinni saa 

 

Näin kampela ui,  

näin silakka ui,  

näin hauki ui,  

näin valas ui 

Näin kalat, näin kalat ui,  

Kun kalat polskuttaa, niitä ei kiinni saa! 

 
Kuuntele laulu: Kengurumeiningin Kömpelö kampela 

https://www.youtube.com/watch?v=XCHj3ZgVg4s 

Katso laululeikki-ideat Kengurumeiningin keikalta: 

https://youtu.be/Dt3THR0KJCw 

 

Kalakaveri 

 

Soinnut: C C/G F F/C G F  

 

Ku pitsa alkaa tökkii ni ota vaikka kalaa 

Ku nakki ei maistu ni ota sillon kalaa 

Ota silloin kalaa 

Pistä se mahaan 

Ota vaikka lohi ja laita se pataan 

Kalakalakalakala Kiva kaveri!  

Jos broccoli on pahaa, niin ota silloin kalaa 

Jos iskä ei tykkää, niin ota sitä salaa 

Kaveriksi tilli 

Ja tähän rumpufilli 

(Pa-ru-pup-pa-tsuka-ka-pu-pum-pau!) 

Kalakala mikä kala? Ihan sama mikä kala, 

joka kala hyvä kala, kuha kalaa syöt! 

 
Kuuntele laulu: K-Citymarketin Kalakaveri 

https://youtu.be/J4sa-Zt-GVQ 

 

 

 

 
 Katso lisää: https://neuvokasperhe.fi/ruokakasvatus

   

  
    



  
Ellin kalalaulu 

 

Eipäs ollut auki upporikas hauki 

Sillä oli rahaa yli tonni 

Viiksiniekka made oli sille hurjan kade  

Niin meni hauelta kalaonni 

 

Iloinen on mutu, onnistui sen kutu 

Ui se vastavirtaan suureen koskeen 

Surullinen kuha, jolla oli paha nuha 

sen sitten lounaalla pisti poskeen  

 

Vanha viisas karppi koitti olla skarppi 

mutta kesken loppui siltä järki 

Viisi kertaa kuusi oli sille ihan uusi 

ja tietokilpailun voitti särki 

 

tuosta lipuu ohi punakylkilohi 

pyrstöön puri puolenkilon lahna a 

Lohi kala puotiin ja siellä sille tuotiin 

yöpaita, harja ja hammastahnaa 

 
Kuuntele laulu: Ellin kalalaulu · Arja Heiska 

https://youtu.be/tZswQEpgnqQ 

 

Kalavale 

 

Aamulla varhain, kun aurinko nousi, kaksi jo 

kalamiestä järvellä suosi 

Saaren kärkeen kokka se kolisi, tässäpä hyvä 

paikka onkia olisi  

Koukkua järveen päätin mä kiskaista mutta se oli 

kii oli tiukasti niskasta  

Lensin metrin ja lensin kaksi, vesi nousi korvia 

korkeammaksi  

 

Kiiski, kiiski, ahven ja särki - siinä on onkimiehen 

kolmen kärki 

Koho kulkee ylös se alas, nyt sieltä taitaa tulla jo 

valas! 

Vaan mitä ihmettä haavi on auki, ei, ei, ei, ei, 

sehän on partahauki! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onkea viskelin hammasta purren, koukku se 

kuusesta nappasi kurren 

Lentävä orava on syöttinä mulla, ei taida sillä 

haukea tulla 

Arto sen huomasi, Raimo sen keksi, mato oli 

kasvanut metriseksi 

Minä siinä ongin ja nauroin vasta, Arto ei 

tuntenut ankeriasta 

 

Kiiski, kiiski, ahven ja särki - siinä on onkimiehen 

kolmen kärki 

Koho kulkee ylös se alas, nyt sieltä taitaa tulla jo 

valas 

Vaan mitä ihmettä haavi on auki, ei, ei, ei, ei, 

sehän on partahauki 

 

Kohta jo huutelin katsomaan äkki, siimassa kii oli 

kolmekin näkki 

Viimeinen heitto ja nyt tuli nappi, vaan lähti 

silläkin venhosta tappi 

 

Kiiski, kiiski, ahven ja särki - siinä on onkimiehen 

kolmen kärki 

Koho kulkee ylös se alas, nyt sieltä taitaa tulla jo 

valas 

Vaan mitä ihmettä haavi on auki, ei, ei, ei, ei, 

sehän on partahauki 

 
Kuuntele laulu: Kalavale Jummi Jammi Orkesteri - 

https://youtu.be/8CuMrQs96ho 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katso lisää: https://neuvokasperhe.fi/ruokakasvatus 

  
    

  
    


