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1. HYVÄT YSTÄVÄT 

(Mukaelma Figaron häistä) 

 

Hyvät ystävät juhla voi alkaa, 

sankarille me nostamme maljaa, 

:,: Tääll’ ei juodakaan kolmosen kaljaa, 

meille viihdyn suo samppanja vaan. :,: 

 

2. AQUA VERA 

(sävel: Terve teille lintuset) 

 

Lauletaanpas vedestä,  

jota aina riittää. 

Vaikka kuinka joisit sä,  

ei se lopu siitä. 

Pikku Aqun jano on,  

niin myös Paulin, Anteron. 

Ah, kun sentään hyvältä 

paljas vesi maistuu. 

 

:,: Oooch vatten och vatten  

och vatten är så gott, 

så rysligt, fasligt, billigt  

så hälsosamt och vått:,: 

Ett, två, tre, VATTEN! 

 

Entäs sitten aamulla,  

on olo mitä parhain. 

Kannat vettä saavilla,  

sängyn viereen varhain. 

Aamuyöllä vessassa,  

tuumit sormet kurkussa 

Ah, kun sentään hyvältä 

paljas vesi maistuu. 

 

:,: Oooch vatten och vatten  

och vatten är så gott, 

så rysligt, fasligt, billigt  

så hälsosamt och vått:,: 

Ett, två, tre, FYRA! 

 

 

3. EUROVISION 

Ranskassa juodaan viiniä, 

Saksalla olutta, Venäjällä vodkaa, 

Suomessa juodaan kaikkea, 

siis malja sille nostakaa! 

 

Kirkossa lauletaan virsiä, 

Tuskassa heviä, eläkkeellä humppaa. 

Sitseillä lauletaan kaikkea, 

siis malja sille nostakaa! 

 

Ennen oli miehet rautaa, 

ja laivat oli laivantekoaineesta tehty. 

Nykyään on miehet puuta, 

ja laivat ovat merenpohjassa, pohjassa! 

 

4. JALLUTÄHDEN ALLA 

(sävel: Pohjantähden alla) 

 

Täällä jallutähden alla, 

korkeimmalla kukkulalla. 

Katson läpi lasin tyhjän, 

sen täytän uudestaan. 

 

Täällä jallutähden alla, 

lasi täyttyy leikatulla. 

Siitä suojakseni peiton 

minä itselleni saan. 

 

Ja alla jallutähden, 

mitä otan yhden tähden. 

Ja vain jallutähden nähden, 

itken ilon kyyneleen. 

 

Täällä jallutähden alla, 

kova jano laulajalla. 

Huolet viinaa naukkaamalla 

siirtyy päivään huomiseen. 

 

Täällä jallutähden alla, 

hiipii sieluun asti halla. 

Mutta korkin avaamalla 

sulaa sydän uudelleen. 

 

Ja alla jallutähden… 
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5. HELAN GÅR 

En liten fågel satt en gång, 

och sjöng i furuskog. 

Han hade sjungit dagen lång, 

men dock ej sjungit nog. 

 

Men vad sjöng den lilla fågeln då? 

- Jo! 

 

Helan går, 

sjung hopp faderallal lallal lei. 

Helan går, 

sjung hopp faderallal lallal lei. 

Den som inte helan tar, 

han ej heller halvan får. 

Helan går, 

sjung hopp faderallal lallal lei. 

HEJ! 

 

6. INTERNATIONALEN 

Mera brännvin i glasen, 

mera glas på vårt bord, 

mera bord på kalasen, 

mer kalas på våran jord. 

Mera jordar med måne, 

mera månar till Mars, 

mera marscher till Skåne, 

mera Skåne, bevars, bevars, bevars. 

 

Lisää viinaa mun lasiin, 

lisää laseja pöydälle, 

lisää pöytiä näihin juhliin, 

lisää juhlia kansalle. 

Lisää kansaa Suomeen, 

lisää Suomea päälle maan, 

lisää maata Suomelle, 

marssitaan, Karjalaan, Karjalaan! 

 

7. JOS AVECISI KIELTÄÄ 

Jos eukkosi kieltää sua juomasta, 

niin juo, niin juo. 

Jos kieltää sua viinoja tuomasta, 

niin tuo, niin tuo. 

Vaan älä sinä milloinkaan  

juomasta lakkaa, 

vaan hanki sinä itselles’ parempi 

akka/ukko. 

Ja juo ja laula, ja juo ja laula, 

ja juo ja laula, ja juo ja laula. 

 

Upseerit sotia taistelee, 

ja juo, ja juo, 

ja teltassa viinoja maistelee, 

ja juo, ja juo. 

Kun taistelun melskeessä  

pyssyt ne paukkaa, 

niin upseerit välillä pullosta naukkaa, 

ja juo ja laulaa… 

 

Maisterit koulussa opettaa, 

ja juo, ja juo, 

ja illalla tuntinsa lopettaa, 

ja juo, ja juo. 

Kun päivällä saksaa ja matikkaa jauhaa, 

niin illalla raitilla räyhää ja pauhaa. 

Ja juo ja laulaa… 

 

8. LYHYT SUOMALAINEN 

JUOMALAULU I 

Nyt! 

Taas! 

 

9. LYHYT SUOMALAINEN 

JUOMALAULU II 

Kop kop kop. 

Sisään! 

10. LYHYT TURKULAINEN 

JUOMALAULU 

Ai nyvvai? 
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11. MINNE 

(sävel: Memory) 

 

Minne! 

Jag har tappat mitt minne. 

Är jag svensk, eller finne? 

- Kommer inte ihåg. 

Inne! 

Är jag ut eller inne? 

Jag har luckor i minne. 

- Sån’där små alkohål. 

Men besinn er, 

man tätar med det brännvin man får, 

fastän minnet och helan går! 

 

Minne? 

Muisti hävis’, mutt’ minne? 

Juhlista selvisimme 

- muistikatkoja on. 

Minne? 

Lähtisin vaikka minne, 

kunhan selvittäisimme, 

mitä tapahtunut on. 

Mutta tiedän mä keinon 

mikä auttaapi tuo: 

ota ryyppy, ja muistis juo! 

 

12. NÄKÄRÄINEN 

(sävel: Hämä-hämähäkki) 

 

Näkä-näkäräinen, pöytään tuli hei 

Jano oli rankka, näkäräisen vei 

Kurkkuun kuivaan pojat lasin kaas 

Näkä-näkäräinen pöytään tuli taas. 

 

13. OLUTKAANON 

(sävel: Jaakko kulta) 

 

Lapin kulta, Lapin kulta, 

Karjala, Karjala, 

Sininen ja Olvi, Sininen ja Olvi, 

Koff Koff Koff, Koff Koff Koff. 

 

14. PIENET KONJAKIT 

(sävel: Pienet sammakot) 

 

Pienet drinksut nuo, 

pienet drinksut nuo, 

niin kauheest’ niitä on. 

Pienet drinksut nuo, 

pienet drinksut nuo, 

ja on olo verraton! 

 

On brandya, on viskiä, 

ja koskenkorvaakin. 

On rommia, aivan pommia, 

aijai kun innostaa. 

 

Pienet konjakit, 

pienet konjakit, 

ne lystikkäitä on. 

Ei korvia, ei korvia, 

ei häntää laisinkaan. 

 

15. PIENET KÄÄRMEET 

(sävel: Kuningaskobra) 

 

On pieniä käärmeitä, 

helvetin pieniä käärmeitä. 

Kun ne pannaan samaan pussiin, 

siellä ne saava rauhassa 

- ja taas on pieniä käärmeitä. 

 

On pieniä kiviä, 

helvetin pieniä kiviä. 

Kun ne pannaan samaan pussiin, 

siellä ne saavat rauhassa 

- ja niitä alkaa kiinnostaa. 

 

16. PIKKU KAKKOSEN POSTI 

Pikku kakkosen posti 

PL 347, 33101 Tampere 10 

Pikku kakkosen posti. 

 

Pikku kakkosen url 

http://www.yle.fi 

/~ransu 
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17. PUNCHEN KOMMER 

Punschen kommer, punschen kommer 

ljuv och sval.  

Glasen imma, röster stimma i vår sal. 

Skål för glada minnen! Skål för varje vår! 

Inga sorger finnes mer, när punsch vi får. 

 

18. SEN SIIDERIN 

(sävel: Den glider in) 

 

Sen siiderin, sen siiderin, 

sen siiderin kumoon imen. 

Viskaan helttaani mä sen, 

kaljaa vihaan. 

Viskaan taas kurkkuun sen! 

 

19. SILJA LINE SPECIAL 

Tahtoisin ginitonicin, ginitonicin, 

tai sitten minttufernetin, minttufernetin. 

Kelpaa se kossuvichykin, kossuvichykin 

Nyt ryypätään, nyt ryypätään. 

 

Jos saisin, mitä tekisin, mitä tekisin? 

Kyl varmaan jotain keksisin, 

jotain keksisin. 

Tai sitten kotiin juoksisin, kotiin juoksisin 

Nyt jänistää, nyt jänistää. 

 

Kun taas on naama valkoinen,  

naama valkoinen 

Niin maistuis olut huurteinen,  

olut huurteinen 

Juon sitä kolpakollisen, kolpakollisen 

Ja oksennan yli laidan. 

 

20. SNAPSIN KAVERI 

(sävel: Ystävä sä lapsien) 

 

Ystävä sä snapsien, 

kaada lasiin pienehen. 

Minne käynkin maailmassa, 

voin siellä olla humalassa. 

Seuran taso vaihtelee, 

känni silloin suojelee. 

 

21. SNAPSIN MEKIN 

ANSAITSEMME 

(sävel: Arvon mekin ansaitsemme) 

 

Arvon mekin ansaitsemme 

näissä juhlissa suurissa 

Vaikkei jano vaivaisikaan 

tässä pöydässä kuivassa. 

 

Snapsi snapsin nauttijalle,  

viivaa viinan tahtojalle, 

Lallalalala lallalla, lallalla lallalla, 

Lallalallala lallalla lärvit juu. 

 

22. SÖRKAN SALLIT 

(sävel: Katjuša) 

 

Sörnai gusha nietu molotova 

sörnai gusha herba Moskova. 

:;: Njet, njet bonimal votvoi risubuska, 

dara zeva votvot harasoo. :;: 

 

Isä Stalin, äiti Crutzheva, 

iski silmää ginihibrakas’. 

:;: Oi-oi oisiba vodkaa ollut heillä, 

oisi isku käynyt alemmas. :;: 

 

Tuoksuu tuomet, syreenit ja ruusut, 

tuoksuu tuolla Volgan randamill’. 

;: Ai, ai, kaunis kulda Katjushka, 

tuoksuu tundeet rinnas’ rindamill’. :;: 

 

Siellä missä versoaapi vilja, 

siellä kasvoi kaunis Katjushka. 

:;: Katjushkalla komiat on keuhkot, 

basga haisee Nevan rannalla. :;: 

 

Oon vain köyhä kolhoosinainen, 

ei oo mulla yhtään ystävää. 

:;: Ei ole lehmää eikä ole lammasta, 

eikä suussa yhtään hammasta.” :;: 
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Siperian lakeus on suuri, 

Sonja siellä lunta lapioi. 

:;: Sonjalla kävi hiton huono tuuri, 

länsituuli uutta lunta toi. :;: 

 

Oon vain köyhä poika Petroskoista, 

ei oo mulla yhtään ystävää. 

:;: Sirppi ja vasara ne taivahalla loistaa, 

basga haisee, balalaikka soi. :;: 

 

23. TESTAMENTTI 

(sävel: Jos sul lysti on) 

 

:,: Kun mä kuolen,  

vanhan heilani sä saat. :,: 

Sen voin jättää ihanuuden, 

kun saan enkelistä uuden. 

Kun mä kuolen, vanhan heilani sä saat. 

 

:,: Kun mä kuolen, snapsilasini sä saat. :,: 

Sillä taivaan kapakoissa 

snapsit juodaan kolpakoissa. 

Kun mä kuolen, snapsilasini sä saat. 

 

:,: Kun mä kuolen, taskumattini sä saat. :,: 

Sillä taivaassa kun juodaan, 

siellä ämpärissä tuodaan. 

Kun mä kuolen, taskumattini sä saat. 

 

24. TOTI 

(sävel. Suomen laulu) 

 

Kuule kuinka lehmä ammuu, 

Väinäöinenkin jo sammuu. 

Laulu vodkan on, laulu vodkan on! 

 

Kuumaa vettä, sokeria, 

siihen vähän konjakkia. 

Sen on totia, se on totia! 

 

Kun on saanut vähän viinaa, 

tekee mieli saada lisää. 

Se on humala, se on humala! 

 

25. UNDULAATTI 

Olen pieni undulaatti vaan, 

ja olen niin nälkäinen. 

Mun kotiväki, mun kotiväki,  

on niin saita. 

Ne syöttää silliä aina vaan,  

ja sitä en halua. 

Vaan haluaisin, vaan haluaisin  

Coca-colan ja jätskin! 

 

26. UNKARIN VIINI 

(TOKAYERIA) 

Voi hyvät ystävät meillä jos ois’ 

Unkarin viiniä saavi. 

Eikö kun kaks’ sitä kantais ja jois’, 

paksusti voitais kuin paavi. 

Silloinpa veikkoset huolta ei lain, 

saavissa kieli kun maattaisiin vain. 

Voi hyvät ystävät meillä jos ois’ 

Unkarin viiniä saavi. 

 

Painakoon lyijynä saavimme tuo, 

olla ei vaivojen vanki. 

Nostava hän, joka laulaa ja juo, 

taakan on raskahimmanki! 

Veljeni, nyt syliin sieppaan mä sun, 

tanssimme ympäri vannehditun. 

Voi hyvät ystävät, vuotais nyt vuo, 

Oltais ei vaivojen vanki! 

 

Ulkona paiste tai pakkanen ei 

vaikuta tahtiimme tuimaan. 

Ei, vaikka enkelit - hupsis ja hei! -  

loiskaisi saaviimme uimaan. 

Lähdön he sais pian pilviä päin, 

huutaa ja huitoa jaksamme näin. 

Muuta nyt, ystävät, toivota ei: 

Päästäispäs saavihin uimaan! 
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27. VESIPOIKIEN MARSSI 

(sävel. Kapteeni katsoi horisonttihin) 

 

Pois se meistä, että täällä maisteltais’ 

noita pahan tuomia, alkoholijuomia, 

vaikka henki keltä täällä haisteltais’ 

niin huugo raikas sois’. 

 

Hurraa, me nuoret vesipojat, 

pää on selvä meillä aina, 

krapulat ei meitä paina, 

hurraa, me nuoret vesipojat, 

meillä luonto raitis on. 

 

Säyseästi näin kun aina elelee, 

itseksensä hissuksiin, 

nenä kirjassansa kiinn’. 

Tarmokkaasti lasiin aina sylkäisee, 

siitä riemu verraton. 

 

Hurraa, me nuoret ... 

 

Paha perii riettauden sellaisen, 

jota toiset harjoittaa, 

kun he itsens’ juovuttaa. 

Sukukunnan turman tuopi tuollainen, 

kulttuurin turmion. 

 

Hurraa, me nuoret... 

 

28. VIINAA, VETTÄ 

(sävel. Kissa vieköön) 

 

Viinaa, vettä, mitä perkelettä! 

Viinaa, raakaa, napaan kaatakaa, JA! 

Napaan kaatakaa! 

 

Brännvin, vatten, smakar skit som katten! 

Brännvin helt rått, smakar jävligt gott, JA! 

Smakar jävligt gott! 

 

 

 

29. VILJAVIINAA 

(sävel. Indiana Jones) 

 

Viljaviinaa, maistetaan 

Viljaviinaa, siitä ryypyn saa! 

Viljaviinaa, lauletaan, 

sillä kaukaiset aarteet me aukaistaan. 

 

Viljaviinaa, maistetaan 

Viljaviinaa, siitä ryypyn saa! 

Viljaviinaa, trallalaa, 

sillä äänemme myös me aukaistaan! 

 

30. YKSIJALKAINEN 

(sävel. joku joululaulu) 

 

Yksijalkaisena paikallaan, 

pääni täynnä viinaa seistä saan. 

Arvaatko jo kuka oon? 

No snapsilasi, hiiohoo 

Teepä musta selvä! 
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