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Musiikkinumero + avauskohtaus: Lätkän ihmemaa
(Mies 1 & 2 & Ami)
Lähtötelineissä (Urheilutoimittaja, mies 1 & 2)
Penkkiurheilijat Pena & AP 1. (Pena, AP)
Pariluistelu + musiikkinumero: Sinut haluan vain (Urheiluselostaja,
nais- ja miesluistelija)
Urheiluhullun vaimon miehen monologi + musiikkinumero: Sulle vain
+ bändi keskustelee tuloksista (Mies, Sauli, Janne)
Pottakoulutus (Saku, äiti, isä)
Musiikkinumero: Kipakan akan kehtolaulu
Penkkiurheilijat Pena & AP 2. + musiikkinumero: Oikeesti
Urheiluhullu taivaassa (Pietari, Urheiluhullu) + musiikkinumero:
Pyssyllä ei miestä saa (Pietari)
Penkkiurheilijat Pena & AP 2. (Pena, AP)
Hiihtoliitto-AID –tukikonsertti (kaikki) + musiikkinumerot: Minä olen
muistanut (Marja-Liisa Kirvesniemi), Poing poing poing (Kari-Pekka
Kyrö), Kimi Räikkönen, Kirjeen Sulle kirjootan (Juha Mieto), Kenties
(Teemu Selänne), Sakari Kuosmanen (Finlandia).
Urheilu-uutisia (Urheilutoimittaja)
Keke & Nico rantasaunalla (Keke, Nico) + musiikkinumero: Vanha
rantasauna (Nico)
Parisuhdetennistä Wimbledonista (Seija, Pena, Sauli)
Penkkiurheilijat Pena & AP 3. (Pena, AP)
Loppumusiikkinumero: Kiitos urheilusta (Kaikki) + (encore) De glider
in.
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KOHTAUS 1: Lähtötilanne
Musiikkinumero: Lätkän ihmemaa (sanat nuoteissa)
Alkujuonto:
MIES 1:
Tämä on nyt sitä itseään!
MIES 2:
Suuren urheilujuhlan tuntua!
NAINEN:
Nopeammin, korkeammalle,
voimakkaammin! Tänä iltana hyvä yleisö
me kisaamme perinteisessä viihdytyksen
kolmiottelussa jossa lajeina ovat laulu,
tanssi ja yleinen häröily.
MIES 1:
V-tyyli, luistelu ja avoin väkivalta on
valitettavasti kielletty.
MIES 2:
Nesteytys kisan aikana toki sallitaan,
mutta vain yleisölle.
NAINEN:
Suoritustemme puhtautta valvovat
Pingisliitto, Kansainvälinen
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antidopingtoimikunta ja Suomen
maatalousministeriö.
MIES 1:
Pankaa tekin kaikki peliin niin tulette
näkemään uskomattomia suorituksia.

NAINEN:
Arvoisa yleisö, me olemme tullleet
voittamaan teidän suosionne. Hyvät
herrat. On aika. VIIMENEN PUKUVAIHDOSSA ON RUOTSALAINEN!
KOHTAUS 2: Lähtötelineissä
URHEILUTOIMITTAJA:
Ja sitten urheilua: Suomen
yleisurheilumaajoukkue on löytänyt
harjoitteluunsa uuden asenteen. Löydön
takana ovat maajoukkuetta salaisella
leirillä kouluttaneet jamaikalaiset
valmennuspsykologit, joiden terveiset
suomalaiselle yleisurheilulle ovat selvät:
unohtakaa jo lasset ja lätsäpekat,
jättäkää menneiden haikailu ja
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suhtautukaa urheiluun rennosti, tässä ja
nyt-mentaliteetilla. Rennosti? Urheiluun?
Onko se mahdollista tällä
kansanluonteella? Seuraavassa
välähdyksiä Yleisurheilumaajoukkueen
viimeisimmistä treeneistä. Ai niin, muuten
väliaikatulokset ovat: Teps taps yks kaks
jyps taps kaks kaks.
Urheilijat jammailevat paikalle.
Taustalla soi reggae.
Mies 1:
Terve!
Mies 2:
Moi!
Mies 1:
Kärsitkö jalkasienestä?
Mies 2:
No en minä siitä juuri nautikaan.
NAINEN:
Hei, jätkät, mitä insinööri tekee, kun
paperi loppuu?
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JÄTKÄT:
Laskee housuihin.
ÄÄNI:
Paikoillanne
Mies 1:
Miksi kutsutaan isoa töppäystä
Pauligilla?
ÄÄNI:
Valmiit
NAINEN:
Juhlamokaksi.
Lähtölaukaus. Kaikki kolme
urheilijaa vetää maihin ja huutaa:
JUOKSIJAT:
Älkää ampuko ollaan omia!
Hekottelevat.
JUOKSIJAT:
Hei sori vähän kevennettiin... Joo hei
eiku nyt oikeesti lähtee.
SAULI:
Paikoillanne -Valmiit
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Lähtölaukaus. Jätkät ratsastaa ulos
mielikuvitushevosilla. Nainen jää
juoksemaan, heittämään, hyppäämään,
tempaisee kaikki mahdolliset lajit ja
lähtee sitten tyytyväisenä pois.
NAINEN:
Nuin. Ja eikun kulmasohvamainoksen
kuvauksiin.
Kohtaus 3: Pena ja A-P
PENA:
AP.
A-P:
Pena. Sinäkin täällä. Seijako pakotti.
PENA:
Jeps. Ei näytä kovin kaksiselta tää sou
tähän saakka.
A-P:
Asiantuntemattomat pilkkaa urheiluu.
Muka hauskaa.
PENA:
Ja vielä tahallaan laitettu alkamaan
samaan aikaan kun Valioliigan
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ennakkotunnelmat. Läheks tonne
Lähipubiin. Siel on viiskyttuumanen
taulutv.

Urheiluruudun tunnusmusiikki...
Kohtaus 4. Pariluistelu
URHEILUSELOSTAJA:
Tervetuloa Taitoluistelun MM-kisoihin.
Meitä on lähestytty katsojakysymyksellä,
jossa nimimerkki Kiira-fani Kauhavalta
ihmettelee, millaista aivotyötä tuollaisen
huikeaa keskittymistä vaativan
suorituksen takana on. Mitä
taitoluistelijat siis kilpailuohjelmansa
aikana ajattelevat? Nyt hyvä Kiira fani ja
muut samaa kysymystä pohtivat, mikäli
teillä on tvssänne maksullinen sport plus
kortti, on teillä mahdollisuus tämän
suoran lähetyksen aikana seurata livenä
luistelijoiden ajatuksenjuoksua. Mutta
nyt! Suomalaisittain jännittäviin
tunnelmiin. Jäälle luistelee kuuma ryhmä
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ja siellä Suomen Sven-Åke Mättö ja
Sinikka Mönkäre uudella
vapaaohjelmallaan. Huomio kiinnittyy
heti Sinikan poikkeukselliseen asuun,
joka on tiettävästi Paola Suhosen varta
vasten Sinikalle suunnittelema uniikkiasu
ja se yhdistää japanilaisuutta ja
suomalaisuutta ja vastustaa
turkistarhausta.
MIES:
Se laitto sen. Voi jukoliste. Mistä tästä
oikein otat kiinni.
NAINEN:
Tulikohan ne haarakiilan nepparit ihan
varmasti kiinni? Tuli. Hyvä.
MIES:
Nuo olkatoppaukset vielä menis mutta
toi vyötärö on kyllä ihan mahdoton.
NAINEN:
Mitä tuo nyt taas murjottaa.
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MIES:
SIIS JOISSAKIN URHEILULAJEISSA
ON SÄÄNNÖT ETTÄ MILLASIA ASUJA.
MUTTA KUN TÄMÄ ON OLEVINAAN
TAIDETTA!
Nainen vetää lipat.
URHEILUSELOSTAJA:
Aijjaijjjai!
MIES:
Ja aina samassa kohdassa.

NAINEN:
Nyt kun on mokannu niin voi viimeinkin
rentoutua.
Luistelevat.
NAINEN:
On sillä kyllä ihanat nuo pakarat.
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MIES:
Se kuvittelee että kaikki kattoo tota sen
pukua että tän noston kornius ei erotu.
Mutta eihän tuolla skriinilläkään näy kun
meikäläisen takalisto.
NAINEN:
Vaikka ne on nähny miljoona kertaa niin
aina ne vaan säväyttää.
Musiikkikappale: Sinut haluan vain
(tyttö laulaa pojan osan ja poika tytön)
Luistelupari:
Selkäpii vain väreet täyttää,
mä kuin kuumeessa oon.
Kummaa voimaa voit sä käyttää.
Tukalalta näyttää.

Jo valintas tee, sanat muista nää.
sä vain saat mun sydämein.
Siis valintas tee ja koeta ymmärtää,
haluun miehen vierellein.
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Minkäs voit, minkäs tässä sulle voit.

Sinut haluan vain,
Sinut haluan vain, u-u-uuuu.
Sua odotan vain,
Sua odotan vain, u-u-uuuu.
Sinut haluan vain,
Sinut haluan vain, u-u-uuuu.
Käyt kudoksiin, sä mulle niin.

Jos oot niin täynnä huumaa,
sä sen kait näyttää voit.
Myönny en yhtään tuumaa.
Jos laskelmoit.

Mä valinnan teen.
Sanas muistan nuo.
Mä en niin vain kätees jää.
Mä valinnan teen.
Kuulun vain Sun luo.
Sä voit meidät täydentää.
Kaikesta niin varma oot.
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Sinut haluan vain,
Sinut haluan vain, u-u-uuuu.
Sua odotan vain,
Sua odotan vain, u-u-uuuu.
Sinut haluan vain,
Sinut haluan vain, u-u-uuuu.
Käyt kudoksiin, sä mulle niin.

Sinut haluan vain,
Sinut haluan vain, u-u-uuuu.
Sua odotan vain,
Sua odotan vain, u-u-uuuu.
Sinut haluan vain,
Sinut haluan vain, u-u-uuuu.
Käyt kudoksiin, sä mulle niin.
MIES:
Tääkö se nyt on sitten se paljon puhuttu
henkinen kantti. Että pitää kestää katella
11 metriä leveetä kuvaa omasta
hanuristaan. Entäs kotikatsomot.
Miltähän näyttää 60 tuumasessa
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teräväpiirtoteeveessä tää ahteri. Joka
ikinen sloggi vekki takuulla erottuu.
NAINEN:
Ei tää nyt paskemmin menny. Ainakin
tulkinnasta tulee täydet.
MIES:
Ja nyt salamipizzalle.
Nainen lähtee. Joku heittää lavalle
pehmolelun.
MIES:
No niin. Hirmu kiva. Ei meillä ookkaan
kotona kun kolmesataa tämmöstä vasta.

KOHTAUS 5: Miesmonologi + Musiikkikappale Sulle vain

Urheiluhullun vaimon miehen monologi
(tulee paikalle taloustyöasussa ja
ihan puhki)
Antero:
Anneli on kyllä tehokas, eikä vaan
joulusiivouksen kanssa vaan joka viikko
vuoden ympäri. Semmonen elohopea
että. Anneli on oikee hornetti… Niin
anneli on siis minun vaimo. Se löysi
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minut urheiluseuran
vapaaehtoistyöntekijöiden kevätkampanjan avauksesta,
tienvarsipuhdistusryhmästä, oli sen
ryhmän vetäjä. Sitä ennen oli ne nk.
poikamiespäivät vailla suuntaa ja
suunnitelmaa. Nyt on suunnitelma, ollut
siitä lähtien kun tavattiin, tai Anneli
tapasi minut.
Ensin oli yksiöistä kaksioon –projekti,
sitten kaksioon sänkyparvi –projekti,
kaksiosta rivitaloon –projekti ja sitten
rivitalosta omakotitaloon projekti. Sen
jälkeen tuli kaksi lasta –projekti ja keittiö
uusiksi –projekti. Tässä rinnalla on
kulkenu ”tue appivanhempia” –ryhmä,
myötäelä sairauksissa –tiimi ja
puutarhakaupunginosa-ideariihi.
Annelihan se nämäkin masinoi... minä
niissä käyn.
Niko ja Petteri pelaa jalista, jäkistä, sitoo
perhoja ja muovailee
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sanomalehtimassasta eläimiä. Nämä on
ma, ti, ke, to, pe ja su. La on vapaa.,
silloin siivotaan.. Minä kuljetan,
kuuntelen ja leivon kannatuspullat.
Annelin idea. Hei… täällä tätä pullaa olis,
jos haluutte kannattaa, niin nyt kannattas
kannattaa, tosi hyviä… Niin, Annelihan
se itse pelaa ringetteä, korista,
salibandya ja hyppää siitä keskimmäisestä mäestä. Ja yrittää saada
olympialaisten kesäkisat Kehvolle. Ja
kuulemma tarvitsis tukea. Ollaan yritetty
poikien kanssa auttaa. Eihän tässä
mitään. Hyvin on mennyt, Annelilla. Totta
kai joskus haaveilee isännän omasta
hetkestä, kahvikupin ääressä bilteman
kuvastoa selaillen.
Musiikkikappale: Sulle vain
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KOHTAUS 6: Pottakoulutus
Lapsi juoksee näyttämölle, äiti potan
kanssa perässä
SAKU:
Taku ei mee potalle, Taku ei mee
potalle.
ÄITI:
Sakun täytyy oppia menemään potalle,
Saku on jo iso poika.
SAKU:
Taku ei mee potalle.
Tulee jääkiekkopelistä
ISÄ:
Kalapa! kalapa! Kalapa!
Laulaa Kalpan kannustuslaulua
ja lapsi huutaa mukana
ÄITI:
(Saa hermoromahduksen) AAAAAA!
UKKO JUOKSEE KAIKET PÄIVÄT
JÄÄKIEKKOPELEISSÄ JA MINÄ
YRITÄN OPETTAA LASTA POTALLE!
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SINUSTA JA SINUN JÄÄKIEKOSTA EI
OO MITÄÄN HYÖTYÄ TÄLLE
PERHEELLE!
ISÄ:
Äläs sano, Kun hätä on suurin on Tamin
prinsiipit lähellä.
Ottaa Tamin kirjan taskusta
Aurinkokuninkaan ”menesty omassa
joukkueessasi”. On joka miehen
kasvatusopas. Katoppas Saku kun,
meidän perhe on joukkue ja Saku sinä
oot avainpelaaja meidän joukkueessa…
ÄITI:
Joukkueenjohtaja erottaa ihan just
valmentajan mikäli se ei saa tätä
avainpelaajaa tekemään kohta maalia!
Lähtee
ISÄ:
Nyt isi lukee sulle täältä Tamin prinsiipit
niin johan alkaa potta päristä. ”Menestys
alkaa arvoista”. aivan! ”Pelaat niin kuin
harjoittelet” .Siinäs kuulit Saku. ”Näe
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metsä puilta ja aloita lopputulos
mielessä”. Nyt vaan alat miettiä
sitä…lopputulosta. ”95 prosentin keskittyminen tuo 50 prosentin suorituksen”.
Juuri näin! ”kuuntele niin sinua kuunnellaan”…, ”kansainvälisyys on mielentila”.…Tämä seuraava on tärkeä! ”tavoite
on unelma jolla on deadline”.
SAKU:
Kakka tuli houtuun.
ISÄ:
…Täähän on ihan paska kirja..
Kokeillaan huomenna Pietilän Saken
teesejä
KOHTAUS 7, Musiikkikappale:
Kipakan akan kehtolaulu

Miksi hemmetissä sinä et jo nuku piu,
pau
Samanlainen oot kun koko isäs suku piu
pau
Iltaisin ei kyllä yhtään uni maita,
Aamuisin taas ollaan niinkuin vanukkaita
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Venyttäisiin vaikka yhtä mittaa iltaan
Pää ei tahdo millään nousta pieluksiltaan
Piu, pau, piu, pau!

Mihinkä on taaskin livahtanut ukko, piu,
pau
Nettiyhteydessä vieläkin se tukko piu,
pau
Pyykit pesemättä ruuat laittamatta
Pölyt pyyhkimättä matot tamppaamatta
Biojäte yhä viemättä on mulla
Mutta teepäs tässä istu vain ja lullaa
Piu pau piu pau!

Mutta äiti sua tuuditella jaksaa piu pau
Sillä hellä hoito vielä vaivan maksaa piu
pau
Kun on sulla tosi hyvä pallo silmä
Ruuminrakennekin niinkuin Häkkisellä
Urheilet sen ison tilipussin josta
Mulle huvilan saat Monacosta ostaa
Piu pau piu pau
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KOHTAUS 8: Pena ja AP
PENA:
Paljon peli?
AP:
Jyps japs yks kaks teps taps kaks kaks
PENA:
Vieläkinkö?
PENA:
Että voi olla uskomatonta sösseröintiä
kun siinä oli varma paikka!
AP:
Ja kun vastustajan puolustus oikein
viittilöi että tännepäin tännepäin täällä on
meillä aukko puolustuksessa.
PENA:
Hyvä kun eivät inva taksia tilaa siihen
ettei tarttis niinku ite luistella sinne
maalille ja rakenna tunnelia ettei tartte
katsojien nähden hyökätä jos sattuu
vaikka ujostuttamaan se porukka siellä
kiekkokatsomossa ja asenna vastustajaa
varten valomainosta että tästä sisään ja
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maali on tuolla päin! Ja järjestä sinne
maalin sisään pientä purtavaa ja kevyttä
musiikkia kun on niin kiva kun tulit
käymään meidän maalilla! Mikä ihme
siinä voi olla niin vaikeeta. Yks pieni
kiekko ihan mahottoman isoon maaliin.
Edes kerran kaudessa. Ja on treenit ja
on valmentajat ja on hierojat ja on
kuukausipalkka ja autoetu ja
ruotsalainen supermalli tyttöystävänä.
Niin mikä ihme siinä oikeesti
maksaa??!!!
Musiikkikappale: Oikeesti
Joka päivä kaiken aikaa
mietin onko tämä totta ollenkaan
etten koskaan sitä taikaa
maalinteon koekaan
mutta kantoi oikeasti
tämä haave aina peliin huomiseen
ja taas hetken ihanasti
tunsin mailan lentoon lähteneen
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Tahdoin oikeesti tehdä maalin
enkä vain aina mä puolustaa
tahdoin oikeesti, kokea kaiken
mikä ollut on unelmaa
tahdoin yksin luistella läpi
tahdoin ylämummoon pamauttaa
olla hetken oikeesti onnellinen
kun kansa mua rakastaa

Uskonut en silloin ennen
että todelliset fanit löytäisin
kun ne aina tullen mennen
mua kivillä heittikin
mutta nyt on kaikki toisin
ryyppäsin kanssa julkkisvosujen
seiskan kanteen siitä pääsin
mulle lahjoitti se suuren rakkauden

Tahdon oikeesti päästä lööppiin
enkä vain urheilu-uutiseen
tahdon oikeesti kokea kaiken
joka liittyy nyt julkkikseen
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tahdon päästä myös bb-taloon
tutustua Johanna Tukiaiseen
olla hetken oikeesti onnellinen
kun pääseen iltikseen ja iltalehteen
olla hetken oikeesti onnellinen
kun kansa mua rakastaa
KOHTAUS 9: Urheiluhullu taivaassa
PIETARI:
Ja varsinainen taivashan on meillä sitten
täällä.
URHEILUHULLU:
Ai. No on kyllä vähän erilainen kun mitä
kuvittelin. Kivat valaisimet kyllä. Ja te,
siis Pyhä Pietari, ootte...
PIETARI:
Nainen. Niin. Et oo kuule eka joka on
vähän hämmentyny ja sano Pirkko vaan.
Niin. Joo ei tää useimpien ennakkoodotuksia ihan vastaa. mut kato kyllähän
tämmönen sisätila niin onhan se
tasasempi sääoloiltaan. Ja onhan täällä
tätä porukkaa kuitenkin aika kivasti. Ja
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tarjoiluakin täällä on niinkun näkyy ja
elävä orkesteri.
URHEILUHULLU:
Mitäs täällä sitten niinkun tehdään.
PIETARI:
No mitä nyt tehdään... nautitaan olosta ja
tarjoilusta, rupatellaan ihmisten kanssa...
URHEILUHULLU:
En minä kyllä. En taida tulla. Ei oo minun
juttu.
PIETARI:
Ja voihan täällä tietysti kattoo urheilua.
URHEILUHULLU:
Tä? Urheilua?
PIETARI:
No niin. Onhan meillä täällä tää
taivaskanava.
URHEILUHULLU:
Oi jumankleissön! Anteeks. No onhan
terävä kuva! Oi perkele! Anteeks.
Vireeni!
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PIETARI:
Tällä kanavalla pyörii non stoppina
suomalaisen urheilun huippuhetket ja
niihin pääsee ihan iholle, vaikka
palkintokorokkeelle urheilijan kanssa
URHEILUHULLU:
Se on siinä! Siellä se lepää! Hei mikäs
tää parranajokonenappula on?
PIETARI:
Sillä voi ajaa Juha Miedon parran.
Ilmanvastus pienenee sen verran että
se ei häviä Wassbergille sitä sadasosaa
Lake Placidissa.
URHEILUHULLU:
Vau! Mistä pitää painaa että Suomi
pääsee jalkapallon MM kisoihin?
PIETARI:
No älähän nyt innostu. Ei Hänkään nyt
ihan mihin tahansa pysty. Kaikki muu
kyllä onnistuu.
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URHEILUHULLU:
Okei, noi sitten vuoteen 2003 SuomiRuotsi loppuotteluun korjaamaan
huutava värryys. Forsberg, Sundin ja
Jönsson loukkaantuvat 1 erän lopussa ja
Suomi voittaa 5-1, sitten korjataan vielä
muutamia mäkihyppytuloksia ja Visa
Hongisto voittaa sadan metrin juoksun
pekingissä..Noin. Huh huh Kiitos ja
näkemiin tai siis heippa.
PIETARI:
Mihis sinä nyt?
URHEILUHULLU:
Ton mukaan.
PIRU:
Tsau
PIETARI:
Miksi ihmeessä?
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URHEILUHULLU:
Mä tarviin syvempiä kokemuksia. Jotain
todellista.
PIRU:
No niin. Sinäkö halusit kokea uudestaan
sen hiihdon MM-kisojen
lehdistötilaisuuden Lahdessa 2001?
Kenenä haluaisit kokea sen. Haluatko
olla Paavo M Petäjä? Vai Isometsä? Vai
Isometsän vaimo, sekin on ollu aika
suosittu?
Musiikkikappale: Pyssyllä ei miestä saa (Pyhä Pietari – sanat nuoteissa)
KOHTAUS 10: Pena ja AP
PENA:
Hei AP! Jos oisit urheilulaji niin mikä
olisit?
AP:
Toi on kyllä aika paha... mä voisin olla
ehkä golf mutta kun mä oon niin lyhyt.
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PENA:
Ja rahvaanomanen.
AP:
Totta. Hm. Hei nyt mä keksin! Mä oon
mäkihyppy! Kaikki tykkää mutta vaan
hullut uskaltaa kokeilla!
PENA:
Mä oon suunnistus. Ja suunnistuksesta
Jukolan viesti. Mahdoton seurata mutta
älyttömän suosittu.
AP:
Meidän pomo on taas perhosuinti. Tosi
raskas, roiskuu seinille ja on täysin
tehoton.
PENA:
Mikähän meidän Seija ois. Varmaan
formula. Hirvee meteli koko ajan ja tulee
ihan käsittämättömän kalliiks.
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KOHTAUS 11:Hiihtoliitto Aid
tukikonsertti-potpuri
Marja-Liisa Kirvesniemi:
Mie oon aitellu, et mie kannan kortein
kekoon tän meiä hiihtoliiton avittamiseks
ko täss meinataa olla iha pulas koko
sakki ko se miun oma Harrikkakkii ittens
käräytti niien nesteitten kans, et kaikki
ponsoritkii kaikkos. Et miulkii ku se suksi
ei oo ain luistanu. Ain ko joku miunkii ohi
meni, ni mie aittelin et nyt vissii pitäs
vähä vauhtii itekii lisätä. Ni et avittaahan
täs nyt pittää hiihtoliittookii ja sitä varten
myö ollaa nyt pantu pystyy tällanen
tukikonsertti. Hiihtoliitto AID. Et
tervetuloo mukaan. Mie alotan.
Musiikkikappale: Minä olen muistanut
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Marja-Liisa Kirvesniemi:
Mie olen miettinny Sinnuu paljo – Harrii
siis –
nii paljo enämpi ku kettää muu-uu-ta.
Haarakäyntii polttavaa olen miettiny
suhmuroisi illoi
miettiny Sinnuu sillo niinku hiihtokopilla.

Mie olen aitellu Sinnuu paljo – Harrii siis
– nii paljo enämpi ku kettää muu-uu-ta.
Mie ole muistanu siut nii lutusina unina,
vakavina väleinä vaan,
kuhan mie Siut takasi saan.
Musiikkikappale: Poing Poing Poing
Kari-Pekka Kyrö:
En tiedä mitä aikaan sain,
kun tämän hormonilastin hain.
Nestepusseja toin tonneittain,
hyvää tarkoitin mä vissiin vain.
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Sinne laukku jäi tää Shellin taa,
nyt jo kohisee taas koko maa.
Kuka nesteytyksen saada voi,
kun se poliisin jo ovelle toi.

Epo-po-po-poo-poo-po-poo-poo
Epo-po-po-poo-poo-po-poo-poo
Epo-po-po-poo-poo-po-poo-poo
Epo-po-po-poo-poo-po-poo-poo

Musiikkikappale: Kirjeen Sulle kirjootan
Juha Mieto:
Sähköviestin lähetin ja liitteheksi laitoon
oikein oman rikuvaniikin.
Sähköviestin lähetin ja liitteheksi laitoon
oikein oman rikikuvaniikin.
Siinä istun komiasti Kurikassa huussis,
jokohan sen pian uusis?
Siinä istun komiasti Kurikassa huussis,
jokohan sen pian uusis?
Eruskunnast tipahrin ja tuli töihin tauko,
oon mä sitä taivastellu.
Eruskunnast tipahrin ja tuli töihin tauko,
oon mä sitä taivastellu.
Sull on siellä parlamentis
ylen määrin töitä,
minä valvon yksin öitä.

32

Sull on siellä parlamentis
ylen määrin töitä,
minä valon yksin öitä.

Musiikkikappale: Kenties
Teemu Selänne:
Sä odotatko mua laisinkaan?
Ratkaisun mä jälleen tehdä saan,
kun aina lausun: Kenties, kenties,
kenties.

Tuon kysymyksen taas kuulla saan:
minkä pukuhuoneen kanssas jaan,
ja jälleen vastaan: kenties, kenties,
kenties.

Oi miksi yhä emmin,
mä vastaanko milloin?
Jos todella mä emmin,
oio mua kansa remmin.

Pelaanko mä lainkaan vai en?
Vaiko ihan muuta puuhailen?
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Taas minä vastaan: kenties, kenties,
kenties.
Musiikkikappale: Finlandia
Sakari Kuosmanen:
Oi hiihtoliitto, Sinun päiväs koittaa,
on kaikki uhka karkoitettu pois.
Kun vielä puhdas urheilu näin voittaa,
niin silloin sponsoreita olla vois.
Kun vielä puhdas urheilu näin voittaa,
niin silloin sponsoreita olla vois.
KOHTAUS 12: Urheilu-uutisia

URHEILUTOIMITTAJA:
Ja sitten urheilutuloksia. Päivän lajeina
olivat avunanto huumausainerikokseen,
sopupeli ja tietenkin doping.
Huumausainerikoksesta tuli ehdollista,
sopupeleistä

sakkoja ja doping-

rikkomuksista kilpailukielto. Ja edelleen
Teemu miettii jatkaako ja jyps japs on
yks kaks ja teps taps kaks kaks.
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KOHTAUS 13: Keke ja Nico saunan terassilla

Keke ja Nico rantasaunalla (Niko ajohaalarissa
kypärä kädessä tai lähistöllä, Kekellä aamutakki,
jonka alla ajohaalari capri-versiona)

Keke:
Vrrrrrrrooooommmmmm (Keke tekee
itse äänitehosteen ja seuraa ohiajavaa
formulaa). Kato jos sä Nico sanot, että
mulla ei ns. iskänä oo ollu tarpeeks
aikaa Sulle, niin mä sanon sulle:
Vrrrrrrrooooommmmmm!!! Kato, me
ollaan tiimi ja tiimin perusedellytyksenä
on, että sen jokainen jäsen on tiimin
jäsen ja toteuttaa yhteisesti sovittuja
päämääriä. Vrrrrrrrooooommmmmm .
Nico, sitä varten meillä on tää tiimin
saunailtakin, se kuuluu tän koko
bisneksen koko kuvaan.
Nico on hiljaa.

35

Keke:
Vrrrrrrrooooommmmmm!!! Ja että mä en
sua tukis tarpeeks niinkö? Mut, kato
nykysin se ei enää riitä kato. Kun me
alotettiin, niin ajeltiin vähän niinku vaan
teini-ikäsenä. Vrrrrrrrooooommmmmm!!!
Nykysin on ajettava tosissaan jo ihan
kymmenvuotiaana, Homelite-luokassa,
Vrrrrrrrooooommmmmm!!! Partnerluokassa Vrrrrrrrooooommmmmm!!!,
Husqvarna-luokassa
Vrrrrrrrooooommmmmm!!!. Sen jälkeen
voi vasta haaveilla omasta mahdollisesta
mestaruudesta F1:ssä,
kuninkuusluokassa, jonka vaan osa
saavuttaa. Mitäs mieltä sä Nico tästä
olet?
Nico on hiljaa.
Keke:
Vrrrrrrrooooommmmmm!!! Mä olen
miettiny sua joka ikisessä
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renkaanvaihdossa kyynelehtien
huurtumattomaan visiiriin. Ja mä voin
sanoa tällasella kokemuksella, noin 16
vuotta F1-maailmassa kahlanneena Vrrrrrrrooooommmmmm!!! - että siinä
otettava ns. kypärä kauniiseen käteen,
väännettävä shikaaniin samalla tavalla
kuin prisman parkkiruutuun. Vrrrrrrrooooommmmmm!!! Niinku sulla ja etenkin
mulla, miten ainutlaatuinen koordinaatio
meillä onkin, täytyy vaan nöyränä
pikkupoikana häntäänsä nostamatta
todeta: tällanen paketti mä oon.
Vrrrrrrrooooommmmmm!!!
Nico on hiljaa.
Keke:
Vrrrrrrrooooommmmmm!!! Äitiskin
rakastaa sua, niinku minuakin, Sina. Mä
olen siinä mielessä ainutlaatuinen
tapaus, että mä tiesin etukäteen mitä mä
tein. Vrrrrrrrooooommmmmm!!! Ja ja ja
jos nyt miettii Kimiä, Häkkistä, Kovalaista
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ja jotain J.J. Lehtoa, niin siinä ollaan
hyvin lähellä mäkiautoluokkaa tai
neppiskisoja.
Nico on hiljaa.
Keke:
Vrrrrrrrooooommmmmm!!! Ja jos sä
väität, että mä en välitä… niin se
turvallisuus on a ja o. F-ykkösessä
nopeudet on rajut Vrrrrrrrooooommmmmm!!! keskittyminen välttämätöntä ja ajolinjan
valinta se, mikä tekee mestarista
mestarin… Vrrrrrrrooooommmmmm!!!
Nico:
No eihän tässä nääkään mitään, kun oot
myyny sponssoritarran tähän kypärän
visiiriin!!!!
Laittaa kypärän päähän, jonka visiirialueen
täyttää Rantasipi-sponsoritarra kokonaan.
Keke:
Sponsorit, bisnes, verkostoituminen,
image, turbo, intercooler, pitstop,
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furniture, agriculture…se on se Fykkösen main point…
Nico:
Eihän tässä nääkkään mitään kun oot
myynyt sponsoritarran tähän kypärän
visiiriin.

Keke:
Sä olet Nico. Vrrrrrrrooooommmmmm!!!
Mä olen Keke.
Vrrrrrrrooooommmmmm!!! Tää on sun
valinta Nico, kun mä olen Keke. Ja mä
lähen nyt lämmittämään nämä renkaat
tonne saunaan..
KOHTAUS 14: Parisuhdetennis
Wimbledonista
PENA:
Freesejä nää kirkon uudet ideat. Tää
tennisavioliittoleiri on ollu tosi hyvä ja
tehokas.
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SEIJA:
Kyllä meillä ainakin paremmin menee
kun noilla muilla jotka täälä on.
PENA:
Hyvä tyyppi. Se pappi. Se dikoni.
SEIJA:
Se on DIAKONI.
Pena missaa pallon
TUOMARI:
Fifteen-love
Bändi antaa hillityt aplodit.
Naisen syöttö.
SEIJA:
Ja se on psykologi.
PENA:
No vaikka ois patologi. Haetkos sä sitten
ens viikolla Annan ja Oton tarhasta vai
haenks mä.
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SEIJA:
Ihan sama.
PENA:
OK. Hyvä juttu.
SEIJA:
Sulta se käy niin kätevästi toi.
PENA:
Mikä?
SEIJA:
Työnjako meidän perheessä.
Pena missaa pallon.
PENA:
Mitä?
TUOMARI:
Thirty-love
Yleisöltä vaimeat aplodit. Naisen syöttö
PENA:
Seija...
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SEIJA:
Sä vaan noin vaan päätit että vaimo
hakee lapset.
PENA:
Yhdessä päätettiin!
SEIJA:
Tosi reilua!
PENA:
Sähän sanoit että se on sulle sama!
SEIJA:
No niin sanoin.
TUOMARI:
Thirty-fifteen
Yleisöltä vaimeat aplodit, miehen syöttö.
Pallottelevat vähän aikaa puhumatta.
SEIJA:
Mutku.
PENA:
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MIKÄ MUTKU!
SEIJA:
Sanosit joskus että hei, anna mä haen,
mee sä vaikka sipukalle.
Mies missaa pallon taas.
TUOMARI:
Fourty. Game.
Yleisöltä vaimeat aplodit
PENA:
Ei oo totta! Mä oon kyllästyny olemaan
syyllinen ja aina väärässä! Siis mähän
kysyin että kummin tehdään! Ja nämäkin
on sun puolella!
Pena rettelöi tuomarin ja yleisön suuntaan.
Sauli ripittää Penaa.
PENA (tuomarille):
Kyllähän säkin kuulit kun mä sanoin että
vai haenks mä? Mä vaadin hidastuksen!
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Näyttää hidastuksen, saa syöttövuoron.
Tästä pitäis varmaan tehdä semmonen
tiukka pallo missä Seija juoksuttaa Penaa.
PENA:
Hei rauhotutaas nyt. Näähän on vaan eri
näkökulmia. Just niinku se dikoni sanoo.
SEIJA:
Diakoni. Ja se on psykologi.
PENA:
Seija pliis! Eihän tässä oo oikeeta ja
väärää. Vaan eri tulkintoja.
SEIJA:
Ja Seija kun vähän itkee niin se
rauhottuu ja huomaa että Pena on
oikeessa.
Nainen vetää kauhean kovan.
PENA:
Auuuu! Auuu! Aina samaan kohtaan!
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Kohtaus 15: Pena ja AP
PENA:
On taas ihan mielettömän kipee tää
oikee reisi.
AP:
Salillako tuli.
PENA:
Joo. Oli liikaa lastia jalkakyykyssä.
AP:
Pitäs muistaa venytellä. (bändille):
Paljon peli?
PENA:
Jyps japs yks kaks ja teps taps kaks
kaks.
AP:
Ai vieläki!
AP:
Näin sitte viime yönä ihan kauheeta
unta.
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PENA:
No.
AP:
Ne oli niinku Pekingin olympialaiset. Ja
keihäsfinaali. Ja suomalaiset oli kaikki
viimesellä heittokierroksella.
Thorkildssen heitti ensin ja se heitti sen
minkä se sillon kisoissa oikeestikin
90,57. Ja sitten tuli suomalaiset,
molemmat Terot ja Wirkkala. Ja ne alko
paiskoo. Jokainen yli 92 metriä ja
Pitkämäki teki uuden
maailmanennätyksen. Suomi sai
kolmoisvoiton ja jumankauta kuule kun
Linnun pesässä soi Maammelaulu ja
joka korokkeella oli suomalainen
keihäänheittäjä...
PENA:
Mikä siinä muka niin kauheeta oli?
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AP:
Mä olin siellä katsomossa ihan yksin.
Kohtaus 16: Musiikkikappale: Kiitos urheilusta (Thak You for the music)

Kiitos urheilulle ja yleisölle

Tässä nyt seison ja mietin - missä mä
oon?
Tunnelma outo, jäinkö mä paitsioon?
Ymmärrän sen nyt jos ilman mä jään:
”Sinivalkoisen lipun mä liehuvan nään!”
Milloin parempaa toivoa voi.
Silloin sielussa mulla näin soi.

Nyt tiedän: Urheilulle kiitos, Sä paljon
annat.
Selkärankaa kansan kannat.
Urheilulle kiitos,
tää laulu näin Sulle soi
riemun jo toi,
ja yhä soi,
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kun toistaa näin saan: Nyt tiedän:
Urheilulle kiitos.
Sä paljon kanssani jaat!

Mut urheilu yksin - vajavainen näin on.
Yleisön vaatii ja luo sille hurmion.
Yhteispelillä voiton mä saan.
Kaiken kun kanssasi tänään mä jaan.
Meillä yhteistä näin olla voi.
Meidät kaikki näin yhteen jo toi.

Nyt tiedän: Yleisölle kiitos, Sä paljon
annat.
Selkärankaa kaiken kannat.
Yleisölle kiitos,
tää laulu näin Sulle soi
riemun jo toi,
ja yhä soi,
kun toistaa näin saan: Nyt tiedän:
Yleisölle kiitos.
Sä paljon kanssani jaat!
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-----Oot illan tään nähnyt,
urheilun laulut, kaiken muun.
Vielä mä tahdon Sulle toistaa kerran
toisenkin, uudenkin, vieläkin:
Yleisölle kiitos, Sä paljon annat.
Selkärankaa kaiken kannat.
Yleisölle kiitos,
tää laulu näin Sulle soi
riemun jo toi,
ja yhä soi,
kun toistaa näin saan:
Nyt tiedän: Yleisölle kiitos.
Sä paljon kanssani jaat!
Nyt tiedän: Yleisölle kiitos.
Sä paljon kanssani jaat!

Encore: Det glider in
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