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VEISUJA JUHLIEN ALUKSI
HELAN GÅR!

TÄNÄÄN OTETAAN

En liten fågel satt en gång
Och sjöng I furuskog.
Han hade sjungit dagen lång
Men dock ej sjungit någ.
Vad sjöng den lilla fågeln då? JO!

Tänään otetaan, tänään otetaan,
helevetin paljon viinaa.
Huomenna on, huomenna on,
helevetin kova krapula.

Esilaulaja:

Kaikki:
Helan går
sjung hoppfalleri fallerallalei,
helan går
sjung hoppfallerallalei.
Och den som inte helan tar
han heller inte halvan får.
Helan går!
Sjung hoppfallerallalej!

(sävel: Joulu on taas)

I dag ska vi ta, i dag ska vi ta,
helevete mycket brännvin.
I morgon ska vi ha, i morgon ska vi ha,
helevete kova krapula.
Tänä vötame, tänä vötame
kuradima palju viina.
Homme meil on, homme meil on
kuradima kova pohmakas.

HYVÄT YSTÄVÄT
Hyvät ystävät juhla voi alkaa,
sankarille me nostamme maljaa.
Tääl ei juodakaan kolmosen kaljaa.
Meille viihdyn suo shampanja vaan.
Hauska juomia kurkkuun on suistaa,
sitten opiskeluaikoja muistaa.
Yhteinen juomalaulumme luistaa,
juhlamieli on parhaimmillaan.

2

VELJET, ASIAAN!
KARHUVIINA

VESIPOIKAIN MARSSI

(sävel: Mörri-Möykky)

(sävel: Kapteeni katsoi horisonttiin)

Ottaisin minä Karhuviinaa,
jos vain pullon saisin.
:,: Pieneen kurkkuun kaataisin
ja sitten oksentaisin. :,:

Pois se meistä, että täällä maisteltais'
noita pahan tuomia, alkoholijuomia,
vaikka henki keltä täällä haisteltais'
niin huugo raikas sois'.

Tiu-tau tiu-tau tili tali tittan,
juodaan rommia kolalla.
:,: Sitten kun ollaan koko pullo juotu,
niin ollaan perseet olalla. :,:
Vaan eipä taida meidän äiti
Karhuviinaa ottaa.
:,: Eihän se edes usko, että
Karhuviina on totta. :,:

Hurraa, me nuoret vesipojat,
pää on selvä meillä aina,
krapulat ei meitä paina,
hurraa, me nuoret vesipojat,
meillä luonto raitis on.

Tiu-tau…
Syksyn tullen sieniä kasvaa
varpaanväleissämme.
Eikä me sukkia vaihdeta
ei ainakaan keskenämme.
Eikä me sukkia vaihdeta
kuin korkeintaan keskenämme.
Tiu tau…

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...
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Brännvin, vatten,
smakar skit som katten!
Brännvin helt råt
smakar jävligt gott!

KOSKENKORVA
(sävel: Jos sul lysti on)

Ko-ko-ko-kosken ko-ko-ko-korvaa siitä aina
kunnon räkä-kä-kännit saa.
Ko-ko-ko-kosken ko-ko-ko-korvaa siitä aina
kunnon räkä-kä-kännit
kunnon räkä-kä-kännit
kunnon räkä-kä-kännit saa-aa-a

EINO LEINON
JUOMALAULU
(sävel: Piiri pieni pyörii)
Lausuen:

Tu-tu-tu-tuborg och Ca-ca-ca-carlsberg
är den besta pi-pi-pi-pilsner som jag vet.
Tu-tu-tu-tuborg och Ca-ca-ca-carlsberg
är den besta pi-pi-pi-pilsner,
är den besta pi-pi-pi-pilsner,
är den besta pi-pi-pi-pilsner som jag vet.

Monta päivää juotuaan
pessimisti tuskissan
mietti: "Jo on, jukoliste
saavutettu päätepiste."
Nuoranpätkä kourassaan
hiipi nurkkaan kuolemaan.

KARHU

Mutta toiset nähtyään
yhden poissa pöydästään
sydämissä syvä hätä
alkoi etsiskellä tätä.
Löytyi veikko nuorastaan
vainajana suorastaan.
Mutta.

(sävel: Lohikäärme Puff)
On Karhu mallasjuoma niin huurteinen
Se lasissani vaahtoaa on väri kullankeltainen
Karhua en vaihda, sen kans niin mukavaa
on silloinkin kun muutoinkin
on olo tukala
Karhu pullossansa sua odottaa
Se siellä salaa kuplii vaan juojaansa vartoaa
Viljasta kai tehtiin Karhu aikoinaan
Jos löydät sen ja nautit sen
Karhu jälleen elää saa!

VIINAA, VETTÄ

(sävel: Jeepers creepers)
Viinaa, vettä
- mitä perkelettä?
Viinaa raakaa
napaan kaatakaa!

Laulaen:
Saatuansa spriitä
virkistyi hän siitä.
Kohottaen lasiaan
virkkoi: "Veljet – asiaan!"

OLUTKAANON

(sävel: Jänis istui maassa)
Lapin kulta, Lapin kulta
Karjala, Karjala
Sininen ja Olvi, Sininen ja Olvi
Koff, Koff, Koff
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TUULAHDUKSIA IDÄSTÄ
SÖRNAI GUSHA

(sävel: Karjalan Katjuusa)
Sörnai gusha nietu molotova,
sörnai gusha herba moskova,
:,: Njet, njet bonimai votvot risubuska,
dara zeva votvot harashoo.:,:
Isä Stalin, äiti Chrutzheva
isgi silmää ginihibragas’,
:,: Oi, oi oisiba vodkaa ollut heillä
oisi isgu gäynyd alemmas. :,:
Tuoksuu tuomet, syreenit ja liljat,
tuoksuu tuolla Volgan randamill’,
:,: Ai,ai, kaunis kulta Kaditzusha
tuoksuu tuomet rindas rindamil. :,:
Siellä missä versoaapi vilja,
siellä kasvoi kaunis Katjuska.
:,: Katjuskalla komiat on keuhkot,
basga haisee Nevan rannalla. :,:
Siperian lakeus on suuri,
siellä Sonja lunta lapioi.
:,: Sonjalla kävi hiton huono tuuri,
länsituuli uutta lunta toi. :,:
Oon vain köyhä kolhoosinainen,
ei oo mulla yhtään ystävää.
:,: Ei ole lehmää eikä ole lammasta
eikä suussa yhtään hammasta. :,:

5

Olen köyhä poika Petroskoista,
ei oo mulla yhtään ystävää.
:,: Sirppi ja vasara ne taivahalla loistaa,
basga haisee, balalaikka soi! :,:

INTERNATIONALEN
(sävel: Kansainvälinen)

Mera bränvin i glasen,
Mera glas på vårt bord,
Mera bord på kalasen,
Mera kalas på vår jord.
Mera jordas kring månen,
Mera månar kring 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 Suomeen,
marssitaan, marssitaan, Karjalaan,
KARJALAAN!

LAULUJA SIITÄ ITSESTÄÄN
JOS EUKKOSI KIELTÄÄ
SUA JUOMASTA
(sävel: Terve teille lintuset)
Jos eukkosi kieltää sua juomasta,
niin juo, niin juo.
Jos kieltää sua viinoja tuomasta,
niin tuo, niin tuo.
Mutt’ juomasta älä sinä milloinkaan lakkaa,
vaan hanki sinä itselles parempi akka.
:,: Ja juo ja laula, ja juo ja laula,
ja juo ja laula, ja juo ja laula. :,:
(ja juo, ja juo)
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…
Kun olutta paljon he juoneet on,
he on, he on,
on rakossa paine jo mahdoton,
niin on, niin on.

Niin nestettä tuli ulos laskettavaksi
ja uutta voi naukata pullon tai kaksi,
ja juo ja laula…

JUODAAN VIINAA
(Säv. San.)

Kolmen tähden jallupullon juotuaan
kaksi miestä tutkii muistikirjojaan
Toinen tuskailee kun sivut täynnä on
on toisen kirja pitkään ollut sivuton.
Vaimo liikaa mieheltänsä kyselee
Ei kun pullo pöytään, sitten miettimään
Lapset nukkuu, pimeys vain tihenee
vaimo vastauksen pian saa äijältään:
Juodaan viinaa, tullaan viisaammiksi näin
Juodaan viinaa, on todellisuus piinaa hetkittäin
Selvin päin
Vanhus nuoren pastorin saa sekaisin
siltä kuolemasta liikaa udellen
Tarjoilut on niukkaa kanssa öylätin
vanhus kiittää mutta jälkeen aamenen:
Juodaan viinaa...
Joillakin on liian paljon edessään
toiset menneisyyttään irti karistaa
Yksi uinut on kuin kalat vedessään
toinen naapureitansakin aristaa
Juodaan viinaa...
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LEUKOJEN VÄLIIN

PORSASTELLEN

Viina on elämän riemuja varten,
viina on lahjana jumalatarten –
leukojen välliin, leukojen välliin,
leukojen välliin viinaa, juu!
Leukojen välliin ryyppi,
nyt joka ainut tyyppi!
Leukojen välliin, leukojen välliin,
leukojen välliin viinaa, juu!

Äidin pienet sienet ryyppää viinaa, pöytäviinaa,
jaloviinaa.
Äidin pienet sienet puhuu kiinaa, riisiviinaa,
hiivaa.
Sinä ja minä.
Varsinkin minä.

(sävel: Silmien välliin)

Ryypillä tehdään kuninkaita,
herroja suuria, ruhtinaita,
leukojen välliin…
Ryyppi se painuu sisuksiin syvvää,
päässä ja syämmessä tekkee se hyvvää,
leukojen välliin…
Ryyppi kun on mennyt kurkusta sissään,
siellä se istuu ja pyytää lissää,
leukojen välliin, leukojen välliin,
leukojen välliin viinaa, juu!
Käskekääs tänne kyyppi,
leukojen välliin ryyppi,
leukojen välliin, leukojen välliin,
leukojen välliin viinaa, juu!

(sävel: Porsaita äidin)

Äidin pienet sienet tulee känniin, nojaa nänniin
kun tulee känniin.
Joitakuita rupee kohta pänniin kun nojaa niin,
niin, ränniin.
Sinä ja minä
Ainakin minä.
Äidin pienet sienet tekee mutkaa, ilman tutkaa
kun tulee mutkaan.
Äidin pienet sienet joutuu putkaan, kun iskee
kynnet votkaan.
Sinä ja minä
Muutkin kuin sinä.
Äidin pienet tuikut kohta sammuu, sali tummuu,
kuka ammuu?
Mittään ei jäänyt kaljakannuun, tuikut sammuu,
juu juu.
Sinä ja minä
Varsinkin minä

TESTAMENTTI

(sävel: Jos sul lysti on)
:,: Kun mä kuolen snapsilasini sä saat :,:
Sillä taivaan kapakoissa
snapsit juodaan kolpakoista
Kun mä kuolen snapsilasini sä saat.
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:,: Kun mä kuolen vanhat sikarini saat :,:
Ne on siellä portaan alla
kolmas lauta vasemmalla
Kun mä kuolen vanhat sikarini saat.

Seilaa seilaa seilaa vaan,
huomenna on sulla siirtomaa
Mutt’ jos seilaat, seilaat, seilaat vaan,
Siirtomait’ ei olekkaan.

:,: Kun mä kuolen vanhan heilani sä saat :,:
Sen voin jättää ihanuuden
kun saan enkelistä uuden
Kun mä kuolen vanhan heilani sä saat.

ROSVO ROOPE
(sävel: Rosvo roope)

Jos täytätte mun lasini, niin tahdon kertoa. (x4)
:,: Kun mä kuolen pullo arkkuun laittakaa :,:
Sillä elo ilman viinaa
ompi taivaassakin piinaa
Kun mä kuolen pullo arkkuun laittakaa.
:,: Vi blir alla kommunister när vi dör :,:
För i stora himmelsalen
sjunges internationalen
Vi blir alla kommunister när vi dör.

RYYPPÄÄ

(sävel: Jos sul lysti on)
Ryyppää, ryyppää, ryyppää vaan,
huomenna on sulla krapula.
Mutt’ jos ryyppäät, ryyppäät,
ryyppäät vaan,
krapula ei saavukaan.
Sorvaa, sorvaa, sorvaa vaan,
huomenna on sulla kapula.
Mutt’ jos sorvaat, sorvaat, sorvaat vaan,
kapulaa ei olekkaan.

Nyt täynnä on mun lasini, en ehdi kertoa. (x 4)
Nyt tyhjä on mun lasini, en jaksa kertoa. (x 4)
Jos löydätte mun lasini, niin näen kertoa. (x 4)
Noh, täytättekös lasini, tai alan kertoa. (x 4)

VESILAULU

(Sävel: Ratiritirallaa)
Älkää juoko vettä,
siitä seuraa että.
Vesi käyden puolitiehen,
viekin sitten koko miehen.
Juokaa paloviinaa,
niin ei jano piinaa.

Tislaa, tislaa, tislaa vaan,
huomenna on sulla pontikaa
Mutt’ jos tislaat, tislaat, tislaat vaan,
Jäljelle jää etikkaa.
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SEURAAVANA AAMUNA
MINNET
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 besinner,
man tätar med det brännvin man får,
fastän minnet och helan går!
Minne?
Muisti katosi 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!

SILJA LINE SPECIAL
(sävel: Silja line)

Jos saisin ginitonicin, ginitonicin,
tai sitten minttufernetin, minttufernetin.
Kyll’ kelpais kossuvichykin, kossuvichykin.
Nyt ryypätään, nyt ryypätään.
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Kun taas on naama valkoinen, naama
valkoinen,
taas maistuu olut huurteinen, olut huurteinen.
Juon sitä kolpakollisen, kolpakollisen.
Ja oksennan yli laidan.

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.
:,: och 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.
:,: och vatten och vatten och vatten är så gott,
så rysligt, fasligt, billigt så hälsosamt och vått:,:
Ett, två, tre VATTEN!

ILLAN LOPUKSI
TÄMÄN TALON ONNEKSI
:,:Ja me juomme tämän talon onneksi, kippis,
kippis.:,:
:,: Täällä oleville, poissa oleville
ja vastakin talohon tuleville,
kippis, kippis.:,:
:,: Ja me juomme tämän talon konkurssiin,
kippis, kippis.:,:
:,: Täällä oleville, poissa oleville
ja vastakin talohon tuleville,
kippis, kippis.:,:
:,: Ja me juomme tämän auton bensiinin, kippis,
kippis.:,:
:,: Kaiken öljynkin, koko voitelun
ja helavita akkumalaattorin,
kippis, kippis.:,:

OODI
SITOUTUMATTOMUUDELLE
(sävel: Pikku matin autosta on kumi
puhjennut)
Hitihatit työnnetään hissikuiluihin. x3
Nyt on aika muutoksen!
Demareiden touhu on kuin Linnanmäeltä. x3
Nyt on aika muutoksen!
Vassareiden paikka löytyy Töölönlahdesta. x3
Nyt on aika muutoksen!
Vihreät ne suljetaan biolaitokseen. x3
Nyt on aika muutoksen!
Lannanhaju leviääpi Kepun suunnasta. x3
Nyt on aika muutoksen!

HEI VAHTIMESTARI

Kitkekää nyt kokkarit pois ruispellosta. x3
Nyt on aika muutoksen!

:;:Hei vahtimestari, tule, täytä lasini,
vie tyhjät pullot pois:;:
:;:Kyllä enemmänkin juodaan
jos vain lisää tuodaan,
ja laskut maksetaan jos jaksetaan:;:

Kristilliset palaa kirkkojensa mukana. x3
Nyt on aika muutoksen!
Svenskagruppen lastataan me ruotsinlaivoihin.
x3
Nyt on aika muutoksen!
Perussuomalaiset löytää raastuvasta. x3
Nyt on aika muutoksen!
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NIILLE, JOTKA EIVÄT HALUA LAULAA

Ulko-ovi

Nimeä-Ei muutoksiaEpäkaupallinen 1.0
Tämä vihkonen on julkaistu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 1.0 - Suomi -lisenssillä.
Se tarkoittaa, että voit levittää sitä eteenpäin ei-kaupallisesti, mutta et muokata sitä.
Lisätietoja:
www.juhlanpaikka.fi

