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1. Maamme  

Oi maamme, Suomi, synnyinmaa, soi, 

sana kultainen. Ei laaksoa, ei kukkulaa, 

ei vettä rantaa rakkaampaa, kuin 

kotimaa tää pohjoinen, maa kallis 

isien.  

Sun kukoistukses kuorestaan kerrankin 

puhkeaa, viel lempemme saa 

nousemaan sun toivos, riemus 

loistossaan, ja kerran, laulus 

synnyinmaa korkeemman kaiun saa. 

2. 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. 

3. Leukojen välliin  

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!  

Ryypillä tehdään kuninkaita herroja 

suuria ruhtinaita, Leukojen välliin... 

Ryyppi se painuu sisuksiin syvvään, 

päässä ja syämmessä tekkee se 

hyvvää, Leukojen välliin...  

Ryyppi se menee miehiin ja frouviin, 

kaikki sen saa, jotka tulleet on 

krouviin, Leukojen välliin...  

Ryyppi kun mennyt on kurkusta 

sissään, siellä se istuu ja pyytää lissää, 

Leukojen välliin…  

Käskekääs tänne se kyyppi, leukojen 

välliin ryyppi, leukojen välliin, leukojen 

välliin leukojen välliin viinaa juu!  

4. Lapin kulta  

Lapin kulta, Lapin kulta   

Karjala, Karjala   

Karhu sekä Olvi  

Karhu sekä Olvi   

Koff Koff Koff,   

Koff Koff Koff  

Emmentaali, emmentaali  

Gouda, Gouda  

Edami ja Aura  

Edami ja Aura  

Brie Brie Brie  

Brie Brie Brie  

Kopparberg, Kopparber,  

Golden Cap, Golden Cap  

Upcider ja Strongbow,   

Upcider ja Strongbow,  

Fizz Fizz Fizz  

Fizz Fizz Fizz  

5. Silja Line Special  

Tahtoisin ginitonicin, ginitonicin,   

tai sitten minttufernetin, 

minttufernetin,   

kelpaa se kossuvissykin, kossuvissykin,  

siis ryyppäämään, siis ryyppäämään.  



Kun on taas naama valkoinen, naama  

valkoinen,   

taas maistuu olut huurteinen, olut 

huurteinen  

juon sitä kolpakollisen, kolpakollisen  

ja oksennan yli laidan  

6. Helan går  

soolo:  

En liten fågel satt en gång  och sjöng i 

furuskog.  Han hade sjungit dagen 

lång,  men dock ej sjungit nog.  Vad 

sjöng den lilla fågeln då? JO!   

:,:Helan går,  sjung 

hoppfaderallanlallanlej!:,:  Och den 

som inte helan tar,  han ej heller 

halvan får.  Helan går - sjung 

hoppfaderallanlej!  

7. Tänään otetaan  

:,: Tänään otetaan, tänään otetaan  

helvetin paljon viinaa :,:   

:,: Huomenna on, huomenna on  

helvetin kova krapula :,:    

:,: I dag ska vi ta, i dag ska vi ta  helvete 

mycket brännvin :,:   

:,: I morgon ska vi ha, i morgon ska vi 

ha  helvete kova krapula :,:   

:,: Tänä võtame, tänä võtame  

kuradima palju viina :,:  

:,: Homme meil on, homme meil on, 

kuradima kova pohmakas :,:  

8. Kuka helvetti  

Kuka helvetti heitti kiven mun 

viinapulloon? (x4)  

Vem i helvetten kastar sten på min 

flaska brännvin? (x4)  

Who the hell threw a rolling stone to 

my whisky bottle? (x4)  

Wer zum Teufel warf ein Stein zu 

meine flasche Rheinwein? (x4)  

Kes kurat viskas kive minu 

viinapudelisse? (x4)  

9. Aqua Vera  

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…  

10. Karhuviina  

Ottaisin minä Karhuviinaa, jos vain 

pullon saisin. :,: Koko pullon ryyppäisin 

ja sitten oksentaisin. :,:  

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. :,:  

Tiu-tau..  

11. 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.  

12. Ko-ko-ko-koskenkorvaa  

:,:Ko-ko-ko-kosken- ko-ko-ko-korvaa, 

siitä aina kunnon räkä-käkännit saa.:,:  

Ta-ta-ta-talvi- pä-pä-pä-päivät… ! 

13. Hauki ja viina  

Katon rajas kulkee hauki,  

pahaa taitaa tarkoittaa.  

,: Kierrä pullon korkki auki,  

ryyppy pedon karkottaa.:,:  

Pöydän alta ryömii lisko,  

ilkein silmin tuijottaa.  

:,:Ryyppy toinen naamaan kisko, 

aistiharha lähdön saa.:,:  

Vierustuolil istuu hylje,  

pyrstö läpsii palleaas. 

 :,: Kunhan vain et lasiin sylje,  

mursu daamiks muuttuu taas.:,:  

Pöydän päällä ammuu nauta,  

maitoo koitta tyrkyttää.  

:,: Neljäs snapsi, jumalauta, 

maitohapot myrkyttää.:,  

14. Nuoruustango  

Lämpöni, lempeni annan   

Kaunis on nuoruutein   

Näät suven ruusut kannan   

Itseni yksin tein   

Ei ole muuta antaa   

Kuin tämä nuoruutein   

Sulle sen tahdon kantaa   

En ota itsellein   

Muuta en koskaan tahdo   

Kuin sinun olla vain   

Elämä ympärilläin   

Kaikkoaa kokonaan 

Huominen päivä ei meitä   

Vaaranna varjollaan   

Kun sinun saan vain olla   

Täysin ja kokonaan  

15. Niin minä neitonen sinulle laulan  

Niin minä neitonen sinulle laulan kuin 

omalle kullaleni  

niin minä neitonen sinulle laulan kuin 

omalle kullaleni  

Jos olis valtaa niin kuin on mieli niin 

ottaisin omaksein  

Jos olis valtaa niin kuin on mieli niin 

ottaisin omaksein   

Kullalleni minä laulelen ja kellekäs 

minä muille  

Kullalleni minä laulelen ja kellekäs 

minä muille   



En minä laula kallioille  

Enkä metsän puille  

En minä laula kallioille  

Enkä metsän puille  

16. Intian Q   

Intiassa kuukin on kuumempi,  

oo-hiio-hei,  

kuin aurinko meillä vaan suurempi,  

oo-hiio-hei.  

Ja kerran se lakkini sytytti,  

oo-hiio-hei,  

olin silloin päissäni tietysti  

oo-hiio-hei.  

:,: Hei juttele sinä vaan, kyllä sinut 

tunnetaan. Ja vaikka sen valheeksi 

vannotkin, niin kyllä sua uskotaan :,:  

Linnut siellä paistuivat lennossa, ja voi 

siellä myytiin pullossa. Ja jok'ikinen 

kala joka ongittiin, oli keitettynä kun se 

nostettiin.  

Hei juttele...   

Intiassa ankkuri nostettiin,  

ja Punaiseenmereen taas laskettiin.  

Ja sen minä voin vaikka vannoa,  

että seilasimme puolukkahillossa.  

Hei juttele...   

Näin minä Niilin rannikot,  

näin krokotiilit ja faaraot.  

Siellä muumiot oli niinkuin ennenkin, 

ja lähettivät terveiset teillekin.  

Hei juttele...   

Pyramidin huipull´oli majakka,  

ja majakass´oli kapakka.  

Ja siellä kävimme ryypyllä,  

ja muumioitten kanssa hypyllä.  

Hei juttele...  

Siellä näin minä Condus tyttösen,  

niin sievän, hennon ja herttaisen.  

Vaan yks teekkari juoksi mun perääni, 

ja halkaisi kirveellä kalloni  

Hei juttele…  

17. Henkilökuntaa  

:,: Henkilökuntaa, henkilökuntaa, 

paarlevuu :,:   

Henkilökuntaa, henkilökuntaa, 

henkilökuntaa, henkilökuntaa, 

henkilökuntaa paarlevuu uu uu uu. 

henkilökuntaa paarlevuu.  

Lissää viinaa...  

Jallu ois poikaa...  

Kaljakin kelpaa...  

Fuksit kuolee...  

18. 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 Suomeen,  

marssitaan, marssitaan  

Karjalaan, KARJALAAN!  

19. Ystävä sä snapsien  

Ystävä sä snapsien  

kaada lasiin pienehen.  

Minne käynkin maailmassa,  

voin siellä olla humalassa.  

Seuran taso vaihtelee  

känni silloin suojelee.  

20. Minne  

Minnet,  

jag har tappat mitt minne!  

Är jag svensk eller finne?   

Kommer inte ihåg.  

Inne,  

är jag ute eller inne?   

Jag har luckor i minnet,   

sådär små alkohål.  

Men besinn er,   

man tätar med det brännvin man  får,  

fastän minnet och helan går!  

Minne,  

muisti hävis, mut 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!  

21. Täällä Jallutähden 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,  

minä 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...  

22. Ryyppää vaan  

Ryyppää, ryyppää, ryyppää vaan, 

huomenna on sulla krapula,  

mut jos sä ryyppäät ryyppäät vaan,  

niin krapulaa ei tulekaan!  

Litteroi, litteroi, litteroi vaan,   

analyysi on mukavaa.  



Mut jos litteroit, litteroit, litteroit vaan 

alkaa sua harmittaa.  

Reflektoi, reflektoi, reflektoi vaan 

ferlektointi on mukavaa.  

Mut jos lekfertoit, lekfertoit, lekfertoit 

vaam alkaa sua naurattaa.  

23. Brännvin, vatten  

Brännvin, vatten,  

smakar skit som katten.  

Brännvin helt rått, 

:,:smakar jävligt gott.:,:  

Viinaa, vettä,  

mitä perkelettä.  

Viinaa raakaa  

:,:napaan kaatakaa.:,:  

24. Minun juomani kossu on  

:,: Minun juomani kossu on,  

vaikk on viljaviinaa. :,: 

:,: Hei luulia illalla  

vaikk on viljaviinaa. :,:  

:,: Silmät siit saan punaiset,  

sekä kieronlaiset. :,:  

:,: Hei luulia illalla  

sekä kieronlaiset. :,:  

:,: Kun minä menen kapakkaan,  

niin portsaritkin nauraa. :,:  

:,: Hei luulia hah hah haa  

portsaritkin nauraa. :,:  

25.Eino Leinon juomalaulu  

(Recit) 

Monta päivää juotuaan,   

pessimisti tuskissaan,   

tuumii: jo on, jukoliste,   

saavutettu päätepiste.   

Nuoranpätkä kourassaan   

hiipii nurkkaan kuolemaan.  

Mutta toiset nähtyään   

yhden poissa pöydästään,   

sydämissä syvä hätä   

alkoi etsiskellä tätä.  

Löytyi veikko nuorastaan,   

vainajana suorastaan.  

Mutta,   

(Kaikki) 

Saatuansa spriitä,   

virkistyi hän siitä.   

Kohottaen lasiaan,   

virkkoi: "veljet - asiaan".  

26. Sörnai gusha  

Sörnai gusha nietu molotova  

sörnai gusha herba moskova.  

:;: Njet, njet bonimal votvoi risubuska, 

dara zeva votvot harasoo. :;:  

Isä Stalin ja äiti Crutzheva,  

isgi silmää gini hibrakas.  

:;: Oi-oi oisiba vodgaa ollut heillä,  

oishi isgu käynyd alemmas. :;:  

Tuoksuu tuomet syrenit ja liljat, 

tuoksuu tuolla volgan randamill.  

;: Ai ai kaunis kulda Katjushka,  

tuoksuu tundeet rindas 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.” :;:  

Jag är gammal kolhoskvinna  

Jag har inga vänner inga barn, 

:;:Varken kor ellerfår jag heller äger i 

min mun jag inga tänder har.:;:  

Siperian lakeus on suuri,  

Siellä Sonja lunta lapioi.  

:;: Sonjalla kävi hiton huono tuuri, 

arotuuli uutta lunta toi. :;:  

Oon vain köyhä poika Petroskoista,  

ei oo mulla yhtään ystävää.  

:;: Sirppi ja vasara ne taivahalla loistaa, 

basga haisee, balalaikka soi. :;:  

27. Livet är härligt  

Livet är härligt!   

Tavarits, vårt liv är härligt!   

Vi alla våra små bekymmer glömmer,  

när vi har fått en tår på tanden, skål!   

Ta dig en vodka!   

Tavarits, en liten vodka!   

Glasen i botten vi tillsammans 

tömmer;   

det kommer mera efterhanden, skål!  

28. Jos (e)ukkosi kieltää sua juomasta 

Jos eukkosi kieltää sua juomasta,  

niin juo, niin juo.   

Jos kieltää sua viinoja tuomasta,  

niin tuo, niin tuo.  

Mutta juomasta älä sinä milloinkaan 

lakkaa,   

vaan vaihda sinä itselles parempi akka  

ja juo ja laula ja juo ja laula ja juo ja  

laula ja juo ja laula ja  

Trink, trink, Brüderlein trink  

lass doch die Sorgen zu Haus.   

Trink, trink, Brüderlein trink   

leere dein Glass mit mir aus.  

Meide den Kummer und meide den 

Schmerz  

Dann ist das leben ein Scherz  

Zu lieber Augustin  

Kauf dir ein Auto und fahr gegen 

Baum,  

dann ist das Leben ein Traum! :,:  

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 ja...  

Trink, trink, brüderlein.....  

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 ja...  

Trink, trink, brüderlein 

29. Unkarin viini   

Voi hyvät ystävät, meillä jos ois 

Unkarin viiniä saavi!  

Eikä kun kaks sitä kantais ja jois 



paksusti voitais kuin paavi.  

Silloinpa veikkoset huolta ei lain 

saavissa kieli kun maattaisi 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 raskahimmankin.  

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 vauhtiimme huimaan.  

Ei, vaikka enkelit, hupsis ja hei,  

loikkais saaviimme uimaan.  

Lähdön he pian sais pilviä päin,  

huutaa ja huitoa jaksamme näin. 

Muuta nyt ystävät, toivota ei: 

päästäispä saavihin uimaan!   

30. Vi ska dricka hela natten alkohol  

Vi ska dricka hela natten alkohol,  

Vi ska dricka hela natten alkohol,  

Vi ska dricka hela natten, Vi ska dricka 

inte vatten,  

Vi ska dricka hela natten alkohol!  

31. Eurovision   

Ranskassa juodaan viiniä,   

Saksassa olutta,   

Venäjällä vodkaa,   

Suomessa juodaan kaikkea,   

siis malja sille nostakaa!  

Norjassa poltetaan kirkkoja, 

Hollannissa ruohoa ja 

Venäjällä viinaa. 

Suomen poltetaan Turku! 

Siis malja sille nostakaa! 

Kirkossa lauletaan virsiä, 

Tuskassa heviä, eläkkeellä humppaa, 

Sitseillä lauletaan kaikkea 

Siis malja sille nostakaa! 

Sitseillä juodaan viiniä, 

Jatkoilla kaljaa, silliksellä skumppaa. 

Vappuna juodaan kaikkea 

Siis lakit päähän laittakaa! 

32. Vesipoikain marssi   

Pois se meistä, että täällä maisteltais' 

noita pahan tuomia, alkoholi juomia. 

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…  



38. Gaudeamus Igitur 

(Lauletaan seisten)  

;,; Gaudeamus igitur, 

Juvenes dum sumus ;,; 

Post icundam iuventutem, 

Post molestam senectutem 

;,; Nos habebit humus! ;,; 

(Akateemisen opetusviran haltijat ja 

emeritukset istuvat, muut seisovat) 

;,; Vivat academia, 

Vivant professores, ;,; 

Vivat membrum quodlibet, 

Vivant membra quaelibet, 

;,; Semper sint in flore! ;,; 

39. Ken ompi fuksi  

Ken ompi fuksi ’16 ylös nouskohon. 

Hän lasin käteen ottakoon  

ja huulilleen sen nostakoon  

juo pois, juo pois, juo pois, juo pois 

juo herran tähden pois.  

 


