
MERTEN AALLOILLA, PIENISSÄ PIRTEISSÄ JA KOTIKOIVUN JUUREEN 
LASTEN LEIKKIOHJELMA 
 
Sakari Topeliuksen saduista ja runoista innoittunut Pienten Piiperoitten ohjelma.  
 
1. MERTEN AALLOILLA  
 
Koostuu kolmesta meriaiheisesta laululeikistä: Hanhisilla, Mustanmeren 
merimies ja Merimiesleikki. 
 
 
A.) HANHISILLA 
 
Laululeikki Ilokerästä, jossa puolet tanssijoista saavat heittäytyä pitkäsiipisiksi 
joutseniksi ja puolet lyhytsiipisiksi hanhiksi. Hanhet jahtaavat sisääntulossa 
joutsenia, kun linnut pyrähtävät parvissa näyttämölle.  
 
Askeleet: juoksuaskel, tytöt aloittaen oikealla, pojat vasemmalla.  
Joutsenet: siivet ovat koko käden mittaiset ja käsiä liikutellaan koko matkalta 
Hanhet: siivet ovat lyhyet, eli kämmenet pidetään selän takana. Kädet liikkuvat 
kyynärpääjohtoisesti. 
 
 
1. Säkeistö 

Mistäs tulet, kustas tulet, hanhi hanhi valkea, 
Meren rannalt, meren rannalt, joutsen joutsen ylpeä. 

Jokaisesta kuviosta näyttämölle pyrähtää yksi joutsen ja yksi hanhi. Joutsen pakenee 
jahtaavaa hanhea.  

2.-3. Säkeistö 

Mitä sieltä tekemästä, hanhi hanhi valkea, 
Poikiani pesemästä, joutsen joutsen ylpeä. 

Pesitkö sie miunkin pojat, hanhi hanhi valkea? 
En mie pessyt poikiasi, joutsen joutsen ylpeä. 

Loputkin joutsenet ja hanhet lentävät näyttämölle, joutsenet edellä ja hanhet perässä 
jahdaten. Muodostetaan lopuksi pystysolat, joutsenet vasemmalla ja hanhet oikealla 
puolella. 

4. Säkeistö 

Mie siun merehen upotan, hanhi hanhi valkea, 
Kyllä siipein kannattavat, joutsen joutsen ylpeä. 

1-8  Joutsenten vastuu kädet käsissä pienillä juoksuaskelilla 8 eteen, 8 
taakse. Hanhet seisovat paikallaan. 

1-8  Hanhet kohottavat kädet ja juoksevat eteenpäin 8 pientä 
juoksuaskelta. Samalla joutsenet käyvät hanhien portista 8 juoksulla ja kaikki 
kääntyvät uudelle rivipaikalle yleisön kautta 8 juoksulla. 

5. Säkeistö 



Mie siun tulessa poltan, hanhi hanhi valkea, 
Kyllä vesi sammuttaapi, joutsen joutsen ylpeä. 

 

1-8  Hanhien vastuu kädet käsissä pienillä juoksuaskelilla 8 eteen, 8 
taakse. Joutsenet seisovat paikallaan. 

1-8  Joutsenet kohottavat kädet ja juoksevat eteenpäin 8 pientä 
juoksuaskelta. Samalla hanhet käyvät joutsenten portista 8 juoksulla ja kaikki 
kääntyvät uudelle rivipaikalle yleisön kautta 8 juoksulla. 

6. Säkeistö 

Mie siun portista pujotan, hanhi hanhi valkea, 
Jo oon siitä ennen käynyt, joutsen joutsen ylpeä. 

1-16  Ensimmäinen pari yleisöstä katsottuna nostaa portin etukädellä ja 
kaikki linnut muodostavat parit juosten yhdessä portin alta. Jatketaan muodostamalla 
paripiiriä vastapäivään. 

 


