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KIITOKSEKSI KIRPPARILLE 

KOLMIKYPPISEN KYVYILLE 5.3.2018! 

 

MARJA 

Nyt on syytä synttäreille 

juoda maljat juhlijalle 

kolmekymppistä kehua 

kiitellä näin Kirppuamme 

hyysätä hyväntekijää. 

Aika muistaa auttajia 

vetreitä sen vetäjiä 

tosi toimen tekijöitä 

kivireemme kiskojia. 

 

Kerrotko aivan alusta 

hetkistä ja henkilöistä? 

LAURI 

Pieni Kirpun alku aivan 

vähäinen sen väkimäärä. 

Alkuun kaksi arkipäivää 

kunkin viikon kuluessa 

oli ovet avoimina 

ostajia odotellen 

Lemettisen leipomossa 

taikinan tekijän talossa. 

Samoin pesäss` bensan myyjän 

huoneessa huoltoaseman. 

 

Minne sieltä muutettihin 
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kunne kuormat kuljetettiin? 

LAURI 

Sieltä Riitta Sillankorva 

vetreä Kirpun vetäjä 

sekä talkoiden tekijät 

avuliaat auttajansa. 

Vaihtoi vaivoin varastonsa 

tuonne kirkon kivijalkaan 

kuorohuoneeseen kumosi. 

Laittoi myyntiin lattialle 

lelut, vaatteet levitteli. 

Josta kamat joka ilta 

aina päivän päätyttyä 

nurkkiin, kaappeihin kasattiin 

vaivoin vietiin varastoihin. 

Nyt on paikat jo paremmat 

kotoiset myös komeromme 

vaikka hyllyt hytkyenkin 

kaikki siististi sisällä. 

 

Mistä tulee tuomisenne 

tarjottavat tavaranne? 

SEIJA 

Laupiaat nuo lahjoittajat 

kiltit meille kiikuttavat 

tarpeettomat tavaransa 

ystävien ylijäämät. 

 

Ahkerat myös ajomiehet 
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meidän kunnon kuljettajat 

kerran viikossa keräävät. 

Hyllyt, hyvät, huonekalut 

sängyt, kaapit kaikenlaiset 

sekä kunnon kulkuneuvot 

varastoista vaattehetkin. 

Raahaavat ne rappusissa 

sekä hissillä hilaavat. 

Kiskovat kivitaloista 

aitoista ja asunnoista. 

Sieltä Kirppuun kiidättävät 

autokuormina ajavat. 

 

Miten vaatteita valitaan 

kutimia kunnostetaan? 

SEIJA 

Naiset niistä parhaat pakkaa 

kerää kaiken kelvollisen. 

Pahviin astiat pakataan 

vaatteet pussiin puristetaan 

säilötään ne muovisäkkiin. 

Vietäviksi viluisille 

omaksi vähäosaisten. 

 

Mitä pakkaajat pakisee 

tuskastuuko tuomisista? 

SEIJA 

Ei ole harmia havaittu 

ei he sanoin sadattele. 
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Siinä ikään kuin sivussa 

pölisevän pöydän päässä 

paljon pakkaajat pakisee 

parantelee palloparkaa. 

Menoa maamme manailee, 

jäkättelee Järvenpäästä. 

Jopa juorut juttelevat 

niille kilvan kikattavat 

mukaville muikistavat 

äimistelee älyttömät. 

Näin on tutuksi tultu 

kahvipöydän kavereiksi 

ihan yli-ystäviksi 

jopa hengen heimolaisiks`. 

 

Kokeeko ostaja omaksi 

paikan kylän parahaksi? 

LAURI 

Kiittävät he Kirppuamme 

mainioksi marketiksi. 

Kaikki siististi sisällä 

kauniisti on katettuna 

naulassa ja narikassa. 

Esillä ostajan edessä 

rahapussin raahaajalla. 

Löytää myyjä myytävänsä 

sekä ostajat omansa 

valituista vaattehista 

tarjotuista tavaroista. 
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SEIJA 

Ihan ostaja ilahtuu 

iloisehen ilmapiiriin 

välittömähän väkehen. 

Siinä juuttuu juttuseuraan 

tarttuu myyjän tarinoihin. 

Istuu ihan sohvan päälle 

painoks` penkin pehmustetun. 

Kahvit hälle kaadetahan 

kannetaan myös kastettavaa. 

Rahantuojalle ratoksi. 

kilisevän kiitokseksi. 

 

Missä asuu autettavat 

venyvätkö veneen alla? 

SEIJA 

Kotimaassakin kovasti 

isämaassa ikuisesti 

asuu monta autettavaa 

täällä syliin syntynyttä. 

Heitä hyvin hyysätähän 

monta kuormaa kuljetetaan 

vaatteita ja varusteita 

patjoja ja paketteja 

kaikenlaisia kaluja. 

Myös on viety viluisille 

päällepantavaa pakattu 

tummaihoisten tuville, 

kotoutettavan koteihin. 
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LAURI 

Myös on kaupoista kaluttu 

vanhenevaa varastoista: 

leipää, pullaa pussukoita 

sekä maitoo markettien. 

Niitä sieltä Viaan viety 

keitettäväksi kerätty. 

”Yhdessä kakkua katettu” 

köyhän kyökin kylmiöihin. 

 

Suoriutuuko sukulaiset 

Viron heikot heimoveljet? 

SEIJA 

Autokuormien ajajat 

tavaroiden tasaajamme. 

Kaksi kuormaa kuskailevat 

kuussa Viroon kuljettavat. 

Kohteisiin kovaosaisten 

heimoveljen hepeneiksi: 

Papalle on monta paitaa 

arkiasut aikuisille 

lapaset myös lapsillensa 

Heille haalarit hatutkin 

näille kengät ketterille 

huivit hurstit mummon päälle. 

 

Myös on viety, viritelty 

kulkuneuvot kuljeteltu 

jaeltu myös jalkarattaat 
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rollaattorit roikoteltu. 

Kaapit monet on kasattu 

pöydät viety Pöltsämaalle 

viltit, vällyt Viljamaalle 

 

Onko ollut onni myötä 

makua matkojen teossa? 

LAURI 

Aina ei mene kuin ajatus 

kuljettajain kulkiessa. 

Joskus osuu osakkaaksi 

liftariksemme livahtaa 

itse villi ”Vihtahousu” 

kirottu kiusan tekijä: 

 

Kaappi kaatuu miesten päälle 

rikki posliinit posahtaa 

muuttuu astiat muruiksi 

siivottomaks` sirpaleiksi. 

 

Tuolla tiellä tuskallista 

kovaa on kokea kolari 

liikkuvassa liikenteessä 

armottomassa ajossa. 

Myös voi matka myöhästyä 

kyyti jättää kyyppärimme. 

Kuolleen supin, kun kuvaaja 

kesken kaiken tietä tukkii 

kerää ketjuun kolareita 
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aiheuttaa peräänajoja. 

 

Autokin voi ailahdella, 

siltä sippaa sisuskalut. 

Siihen matkakin simahtaa 

kun ei ehdi Eckerölle 

ajaa autoo alukselle. 

 

Onko ollut ongelmia 

esteitä myös Eestinmaalla 

LAURI 

Ennen vielä Virossakin 

rikolliset riesanamme. 

Murjoen ja mukiloiden 

avasivat auton ovet. 

Raastoivat rahat ja tavarat 

veivät eväät, einehetkin. 

Pakanat myös passit veivät 

liput sekä litteratkin. 

Siinä jo hymykin hyytyy 

teki mieli tiskiin lyödä, 

sekä hatut että hanskat. 

Kirota kaikki nuo kisällit 

sinne manalan majoille, 

”Vihtahousun” vierahiksi 

kekäleiden kerääjiksi. 

 

Mikä on oma osanne 

saatteko te saatavanne? 
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LAURI 

Meiltä on kyllin kyselty 

aikeitamme aprikoitu: 

Mikä on miesten takana 

kuka kauniin kansalaisen 

nauravien naisiemme? 

Kun he Kirppuun kiiruhtavat 

aina aamuin ahkeroimaan 

monet päivät pääksytysten 

paketteja pakkailemaan. 

 

- Itse me kovia kokeneet 

sota-ajan sortamatkin. 

Oomme nähneet nälkäpäivät, 

paleltu on paikatuissa 

repaleissa retke-elty. 

Nyt on kiva Kirpus` auttaa 

siellä kurjuutta kukistaa. 

Auttaa maamme avuttomat 

hemmotella heimoveljet 

myös nuo muuttajat mukauttaa 

antaa heille ihmisarvo. 

- Siitä saamme saatavamme 

ihmeen iloisen mielen 

hyvältä tuntuvan hyrinän 

ihan kivan kiitoksemme. 

 

Riimitteli Lauri Päivinen, muusat Seija Heiskanen, 

Eira Lahti, Dangy Sipiläinen, ja Airi Jeskanen 


