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Laulettavaa kesäiltoihin
Kaikki laulaa -teemavuoden kunniaksi pyysimme ehdotuksia 
hieman vähemmän tunnetuista kansanlauluista. Ehdotuksia 
tulikin kiitettävästi ja valitsimme niistä neljä julkaistavaksi 
lehdessä. Kaikki ehdotukset ovat hyviä, mutta valikoimasta 
pyrittiin tekemään monipuolinen. Lisää ehdotettuja lauluja 

löydät lehden internet-sivulta: kananmusiikki-lehti.fi –> 
nuotit ja teoria.

Kiitämme kaikkia osallistuneita! Lehdessä julkaistujen 
ehdotuksien tekijöille lähetämme yllätyspalkintoja.

Pia Rask perustelee omaa ehdotustaan 
näin: Kyseinen laulu on hieno, mutta en ole 
sitä löytänyt oikein mistään laulukirjoista. 
Melodia polveilee hienosti päällekkäisistä 
tersseistä muodostuvin kaarin. Lopun alen-
nettu toinen aste (as) pisteenä iin päälle. 

Sain sen kerran jollain kurssilla romanimie-
heltä, joka muisti vain ensimmäisen säkeis-
tön ja Hilja Grönforsilta sain tähän loput 
säkeistöt. Vuosien aikana mukana kulkenut 
kappale. Surumieliset kaiholaulut ovat oh-
jelmistossani aina olleet keskeisellä sijalla.
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Saija Hostikka oli löytänyt kappaleen sat-
tumalta, kun etsi kansanlaulua pääsykokei-
siin. Kappale taipuu monenlaisiin sovituk-
siin mutta toimii myös sellaisenaan. 
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Pekko Käpin kääntämänä laulu suomeksi: 
Tuudi lasta nukkumaan, tuudi lasta. Yksi 
lapsi hangen (aikaan), toinen lapsi pellon 
sängen aikaan, kolmas lapsi kalan kutemi-
sen aikaan. Oudotju (lapsen nimi) hangen 
aikaan, Fedottu (lapsen nimi) pellon sängen 
aikaan, Kaisa kalan kudun aikaan. Tule uni 
oven taakse, tule uni. 

Petra Käppi kertoo ehdottamastaan kehto-
laulusta, että se on hänen arkistoretkiensä 
ensimmäisiä isoja löytöjä. Kappale edustaa 
Petralle kansanmusiikkiherätystä. Myös 
kappaleen suomalaiselle kansanlaululle 
epätavallinen rytmi kiehtoo. Se edustaa sa-
mankaltaista rytmiikkaa kuin toinen Petran 
rakastama musiikkiperinne, Tansanian  
gogo-heimon sormipianon soitto. Kappa-
le on Petran ja Pekko Käpin 2010 ilmes-
tyneellä Uni uuhella ajeli -levyllä. Linkki 
kappaleen Youtube-tallenteeseen löytyy 
Kansanmusiikki-lehden verkkosivulta 
kansanmusiikki-lehti.fi > nuotit ja teoria.
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Kappaletta ehdotti Sirkka Kosonen ja pe-
rusteli ehdotustaan näin:
Koivu on meille tärkeä puu. Sillä on paljon 
parantavia vaikutuksia: mahla, pakuri, juhan-
nuskoivu, saunavastat ym. Laulun sanat on 
monimerkitykselliset, ja melodia hivelee 
itäsuomalaista korvaa.


