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1. Hyvät ystävät

Hyvät ystävät juhla voi alkaa
sankarille me nostamme maljaa.

;.; Tääl ei juodakaan kolmosen kaljaa,
meille viihdyn suo shamppanja vaan ;.;

Hauska juomia kurkkuun on suistaa,
siten teekkariaikoja muistaa

;.; yhteinen juomalaulumme luistaa
juhlamieli on parhaimmillaan,

Tralala;.;

2. Tervetuloa

Tervetuloa, sikahumala
Aurinkoinen appelsiinimehujuoma.

Tervetuloa, kaikenkattava
Sysimusta pimeys ja sikahumala

3. Elomme päivät epäselvät

Elomme päivät epäselvät
kohtalo kova suonut on

;.; Kun eilen tulin tänään kotia
niin tänään tulen huomenna, huomenta!;.;

Jumalauta, täällä sammutaan
siskot veljet  tulkaa auttamaan

;.; me baarikaapin näämme ja sen valtaamme
ja kossupullon huiviin heitämme!;.;

4. Tule jo tarjoilija

Tule jo tarjoilija, tuo meille viinaa
janoisten palvelija, käy auttamaan!

jos kuulet sä tään
viestin, riennät täyttämään
tyhjän pään, muistat jään, 

tänne jään.
Tule jo tarjoilija, tuo meille viinaa!
Janoisten palvelija, käy auttamaan!

Kun tulet sä, niin 
pääsen jälleen juovuksiin, tuiteriin, 

oikein kunnon kekkuliin
Tule jo tarjoilija!



5. Jos eukkosi kieltää

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...

Trink, trink, Brüderlein trink
lass doch die Sorgen zu Haus
trink, trink, Brüderlein trink
leere dein Glas mit mir aus

Meide den Kummer und meide den Schmertz
dann ist das Leben ein Schertz

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 ...

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 ulos tuli laskettavaksi
ja uutta voi naukata pullon tai kaksi.

ja juo ja laula ja....

Yhä seurassa veikot nuo maistelee,
ja juo, ja juo,

ja viime pullosta taistelee,
ja juo, ja juo.

Kun baarissa viimein on tarjoilu loppu
on päässäkin sammunut

viimeinen proppu
ja juo  ja laula....



6. Niin minä neitonen

;.; Niin minä neitonen sinulle laulan,
kuin omalle kullalleni. :,:

:,: Jos olis valtaa niin kuin on mieli,
niin ottaisin omakseni. :,:

:,: Kullalleni minä laulelen,
ja kellekäs minä muille. :,:

:,: En minä laulele kallioille,
enkä metsän puille. :,:

7. Silja Line special

Jos saisin ginitonicin, ginitonicin,
tai sitten minttufernetin,

minttufernetin.
Kyll´ kelpais kossuvichykin,

kossuvichykin.
Nyt ryypätään, nyt ryypätään.

Jos saisin ison tuopposen,
ison tuopposen,

tai sitten pullo-olusen, pullo-olusen.
Kelpaisi tölkki-ölkkikin,

tölkki-ölkkikin,
nyt juhlitaan, nyt juhlitaan.

Kun taas on naama valkoinen,
naama valkoinen,

taas maistuu olut huurteinen,
olut huurteinen.

Juon sitä kolpakollisen, kolpakollisen,
ja oksennan yli laidan.

8. Liikennelaulu

Valppain mielin muista sä aina
vaaroja liikenteen.

Kaikki säännöt mieleesi paina,
paina ne tarkalleen.

Säännöt ne vasta auttavat lasta
turvassa kulkemaan.

Vältä vaaraa uhmailemasta,
sääntöjä seuraa vaan.



Muista aina: Liikenteessä
monta vaaraa ompi eessä.

Siksi valpas aina mieli se on
turva verraton.

Suojatietä muista sä käyttää,
se kadun poikki vie.

Valkoviiva ohjaa ja näyttää
missä on suojatie.

Niin vasemmalle, kuin oikealle
katsahda sittenkin,

silloin et jää auton alle
tiesi on turvaisin.

Muista aina...

Kaupunki on kauhean suuri,
joskus se eksyttää.

Ällös pelkää on apu juuri
poliisisetä tää.

Hän voipi vaikka neuvoa, taikka
muutenkin auttaa niin.

Siinä missä on paha paikka,
turvaudu poliisiin.

Muista aina... 

Leikitellä ei pidä tiellä,
sen sinä muistat kai.

Monta kertaa leikit ne siellä
hirveän lopun sai.

Äitikin uottaa, toivoo ja luottaa
lapsia koulustaan.

Ei saa huolta äidille tuottaa
tuhmilla tempuillaan.

Muista aina...

9. Minnet

Minnet!
Jag har tappat mitt minne!
Är jag svensk eller finne?

Kommer inte ihåg.

Inne!
Är jag ut eller inne?

Jag har luckor i minnet.
Sån´där små alkohål.

Men besinner,
man tätar med det bränvinn man får,

fastän minnet och helan går!



10. Paavi ja sulttaani

On Paavon elo ihanaa,
hän kaikki anerahat saa.

:,:On viini kallein juomansa
Oi, jospa Paavo oisin ma.:,:

Mutt’ ei, ei koskaan maistaa saa
Hän nuoren naisen suudelmaa.
:,:Käy illoin yksin nukkumaan

en paavi olla tahtoiskaan!:,:

Mutt’ sulttaani hän hummailee
Ja haaremissaan elelee

:,:Keskellä naisten viehkeäin
Sulttaani oisin mielelläin.:,:

Mutt’ ei, hän ompi polo mies
Hänt’ painaa koraaninsa ies.
:,:Ei maista viinin tippaakaan
en sulttaaniksi tahtoiskaan.:,:

En yksin olla tahtoisi
Ma paavi enkä sulttaani

:,:mutt’ vuoroin virkaan kumpaankin
ma mielelläni astuisin.:,:

Suo suukko mulle, neitonen,
Oon sulttaani ma hetkisen.

:,:Hei, veikot, maljat täyttäkää,
kun paaviks’ muuttuu poika tää.:,:

11. Moottoritie on kuuma

Sisko tahtoisin jakaa kanssas tämän yön,
mut sydän liikaa lyö.

Maailman ääni liian voimakas on.
Olen levoton.

Tahdon nähdä tulen jonka savua jo haistelen.
Elämä soi korvissa, tuoksuu tuulessa.

Olen tulessa.
Rintaa pakottaa, sydän tahtoo lentää

nousta tuulen selkään
vaikka sylisi on samettia
ja maailma on asfalttia.



Sisko tahtoisin jäädä,
mutta moottoritie on kuuma.

Kaupunkien valot mulle huutaa.
Tahtoisin selittää mutta laiva odottaa.

Sä olet mulle unelmaa mutta maailma on totta.
On, maailma on totta, on, on.

Lähden maailmalle etsimään itseäni
syvältä itsestäni

kun sen löydän tuon sen sulle lahjaksi
ehkä ainiaaksi

ei ole oikein lähteä
mut on seurattava tähteä

aallot on jossain kuuskyt metriä korkeat
kun tuulet suuttuvat

kuu on kuulemma ruosteenpunainen
ja niin surullinen

mä en usko mitään
ennen kuin näen omilla silmilläin

Sisko tahtoisin jäädä,.

12. Alla jallutähden

Täällä jallutähden alla
korkeimmalla kukkulalla.
Katson läpi lasin tyhjän,

sen täytän uudestaan.

Tällä 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…



13. Huomenta suomi

Ajan yössä, tulen tuolta kaukaa 
Silmät turtuu, selkää kolottaa 

Uinuu Putaa, Konginkangas, Laukaa 
Yössä kylän läpi jyrään, melkein nolottaa 

Kun toiset nukkuu vuoteessaan, 
mä usvaa putkeen panen vaan. 
Kumi laulaa, ääni on se työn. 

Rekka vetää niin kuin viimeistään 
Mä tutun taukopaikan nään 

Ja siellä juustosämpylän vain syön 

Hei huomenta Suomi, hyvin pyyhkii
Sun poikas valvoo taas ja ahkeroi 

Herrat Helsingissä laman alla nyyhkii 
Minä tein sen minkä aikamies vain voi

Tutun turbon vihellyksen kuulen 
Äänellään se mielen kohentaa 

Ujellus kuin rajun myrskytuulen 
Sitä desibelipellet koittaa ohentaa 

Kun toiset nukkuu vuoteessaan, 
mä usvaa putkeen panen vaan. 
Kumi laulaa, ääni on se työn. 

Rekka vetää niin kuin viimeistään 
Mä vihdoin määränpääni nään 
Ja rahtikirjat tiskille taas lyön 

Hei huomenta Suomi, hyvin pyyhkii 
Sun poikas valvoi taas ja ahkeroi 

Herrat Helsingissä laman alla nyyhkii 
Minä tein sen minkä aikamies vain voi 

Ajan yössä, tulen tuolta kaukaa 
Silmät turtuu, selkää kolottaa 

Uinuu Putaa, Konginkangas, Laukaa 
Yössä kylän läpi jyrään, melkein nolottaa 

Kun toiset nukkuu vuoteessaan, 
mä usvaa putkeen panen vaan. 
Kumi laulaa, ääni on se työn. 



Rekka vetää niin kuin viimeistään 
Mä tutun taukopaikan nään 

Ja siellä juustosämpylän vain syön 
Hei huomenta Suomi, hyvin pyyhkii 

Sun poikas valvoi taas ja ahkeroi 
Herrat Helsingissä laman alla nyyhkii 
Minä tein sen minkä aikamies vain voi 
Minä tein sen minkä aikamies vain voi

14. Tänään otetaan

:,: Tänään otetaan, tänään otetaan,
helvetin paljon viinaa :,:

:,: Huomenna on, huomenna on,
helvetin kova krapula :,:

:,: Idag ska vi ta, idag ska vi ta,
helveten mycket brännvin :,:

:,: I morgon ska vi ha, i morgon ska vi ha,
helveten kova krapula :,:

15. Pikku kakkonen

Pikku kakkosen posti
PL 347

33101 Tampere 10
Pikku kakkosen posti.

Pikku kakkosen URL
http://www.yle.fi/~ransu

Ammattikorkeakoulu,
tutkintona, mitä sen on väliä,

joku vitun tradenomi,
merkonomi kuitenkin.
Ammattikorkeasaari.



16. Juna kulkee

Tän tyhjän kotikaupungin
Nyt aijon jättää muistoihin

Kun tuijotan mä ruutuun vanhan television
Muistan kun juoksin perään pallon

mä läpi synkän laitakaupungin
Ja alla vaunusillan yksin haaveilin

Kun juna kulkee vaan
kulkee

on sillä suunta tuonne pohjoiseen
Se kulkee vaan

kulkee ja sinne palaa aina uudelleen

Taas katsoin kerran leffan sen
Tuon Kaurismäen veljesten

Ja laukkuun kaikkeni mä pakkaan
nyt ei auta muu

Jos valintani osuu oikein
niin vaunun oikein silloin valitsen

Mut väärään aina astuu mies tuo eilinen

Kun juna kulkee vaan
kulkee

on sillä suunta tuonne pohjoiseen
Se kulkee vaan

kulkee ja sinne palaa aina uudelleen



On elämä kuin juna vaan
Se aina jatkaa kulkuaan

Jos tunnelissa on se pitkään kaipaa aurinkoon
Paikkansa pelkojen myös kuljen

niin otan aina siitä selvyyden
Mä itse oonko syy jos vauhti hiljentyy

Ja juna kulkee vaan
kulkee

on sillä suunta tuonne pohjoiseen
Se kulkee vaan

kulkee ja sinne palaa aina uudelleen

17. Huutolaatta

juon mä hiukan viinaa, sitten oksennan,
oksennan

vessaan ryömin, sielläkin mä oksennan,
oksennan

huu-uutolaa-aatta, huu-uutolaa-aatta
Oksennan, oksennan
Laatta se lennähtää

Nyt tuntuu heikolta, vatsassa kiertää taas.
Taidanpa piipahtaa, mä nurkan takana.
Hetken jo helpottaa, elämä voittaa taas.

Ei, olin väärässä! Väistäkää, saatana!

Juon mä hiukan viinaa...



18. Lentävä kalakukko

Junnailijan pilli ilimoo jo viilsi, ilimoo jo viilsi.
Raotakylykikukko kiskoloilla kiilsi, Lentävä 

Kalakukko!
Kaekki sinne juoksi, kuin mottimehtään, kuin 

mottimehtään.
Eipähän se toki jättännä kettään, Lentävä Ka-

lakukko!

Pyörät ne lauloivat: “Kuopijoon käy tie!”
Kiskottii kirskuivat: “Tervehykset vie!”

Tunnelma olj siellä lupsakka heti, lupsakka 
heti!

Savonmuahan oekeet immeiset veti Lentävä 
Kalakukko!

Juttu siinä luisti, naurukin eli - naurukin eli.
Kiskoloella lenti siivetön peli, Lentävä Kala-

kukko!
Evväitäkkii syötii, rakkaas se iti - rakkaas se iti.
Murheet sekä ilot matkassa piti, Lentävä Kala-

kukko!

Pyörät ne laaloivat: “Kuopijoon käy tie!”
Kiskottii kirskuivat: “Tervehykset vie!”

Unjkin siinä pijan kuorsaasta punnoo - kuor-
saasta punnoo,

Kiekuven kun kiskoo raskasta junnoo Lentävä 
Kalakukko!



Johtavaa liikenneväylien 
diagnostiikkaa Suomessa 
ja maailmalla
www.roadscanners.com

Korttiakin lyötii, huastettiin jutut - huastettiin 
jutut.

Se on paekka, miss’ on vieraat ja tutut, Lentävä 
Kalakukko!

Pyöree puukin siinnäe vaehto jo kättä - vaehto 
jo kättä.

Rattoo pitki paenu voan väsymättä Lentävä 
Kalakukko!

Pyörät ne laaloivat: “Kuopijoon käy tie!”
Kiskottii kirskuivat: “Tervehykset vie!”

Immeisten kun moahan immeiset tuopi - im-
meiset tuopi,

Uamusella vettä Kallasta juopi Lentävä Kala-
kukko!

Riihimäk ja Lahti, Kouvola, Mikkelj - Kouvola, 
Mikkelj.

Siipilöissä loestaa raota ja nikkelj, Lentävä 
Kalakukko!

Kuopijossa ollaan, purkavus alkaa - purkavus 
alkaa.

Asemalla oekoo väsynyttä jalkaa Lentävä Kala-
kukko!

Pyörät ne laaloivat: “Kuopijoon käy tie!”
Kiskottii kirskuivat: “Tervehykset vie!”

Mittee mahtu reissuun, vaikee on vannoo - 
vaikee on vannoo.

Yks vaen tietäsj, mutta kehtoo ei sannoo, Len-
tävä Kalakukko!



19. Daadaa daadadaada

Jälleen lähtee laulu soimaan,
Kansa syöksyy karkeloimaan,
Sulaa iltaan sointi musiikin.
Tänne tultiin halki Suomen,
Missä lienee koittaa huomen,
On sinne matkaa kuitenkin.

Daa daa daa-da daa-da,
Kiitää alla autostrada,

Aina kiire, kiire jonnekin on, on, on.
Daa daa daa-da daa-da,

Hiki pintaan täytyy saada
Pojat antaa mennä siitä vain näin!

Tauko pieni kohta koittaa,
Tämän vielä jaksaa soittaa.

Kaikki mukaan, daa-da, daa-da, daa, daa!
Liikkumaan on laulu luotu,
Nyt on tämä kuuseen tuotu,

Jokainen nyt mukaan tulla jo saa.
Daa daa daa-da daa-da….

Kulkureiks on meidät luotu,
Hieman nuottikorvaa suotu.

Kaikki mukaan, daa-da, daa-da, daa, daa!
Eilen oltiin Mikkelissä,

Huomenna en muista missä.
Mutta tulkaa mukaan, laulaa taas saan.

Daa daa daa-da daa-da…

20. Aqua Vera
Lauletaanpa 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.:,:

1,2,3, VATTEN!

Entäs sitten aamulla,
on olo mitä parhain.
Kannat vettä saavilla,

sängyn viereen varhain.
Aamuyöllä vessassa

tuumit sormi kurkussa
AH, kun sentään hyvältä

paljas vesi maistuu.
:,: Och vatten och...



21. Nostakaamme malja

Nostakaamme malja,
Koskenkorvaa on.

Väljähtyköön kalja,
mallas kelvoton.
:,: Riemuella suo,

siispä veikko juo. :,:

Kalja voimallansa
meitä innostaa,

Koskenkorvan kanssa
mielet nostattaa.

:,: Lohdutusta tuo,
siispä veikko juo. :,:

22. Kaljaa 

Aina kun iltaisin mä opiskelen,
Mun mieli tekee niin – kaljaa.

Toisien kanssa milloin oleskelen,
Mä silloin tahdon niin – Kaljaa.

Siihen himoon auta eivät vissyt eikä
limut, pienen lohdun tuoda voivat

typsyt sekä pimut.

Suostu mä en
Nyt tyytymään limppariin, kun kerran

kumota voin paljon parempaakin:
kaljaa – saunassa kiskotaan
kaljaa – juomasta nautitaan

kaljaa – lisää me aina halutaan

Teekkarisaunalle siis polkuni käy
ja reppu kilisee – kaljaa.
Sauna vaan kuumaksi ja

Kassista kohta esiin otetaan – kaljaa.
Mut miksi täytyy loppua nyt tämän

ihanuuden, tahdon pullon paremman,
täyden ihkauuden!

Miksi on niin
kas pullohan tyhjenee, kun sitä illan

mittaan näin naukkailee:
kaljaa – lisää me tahdotaan
kaljaa – tiskiltä noudetaan

kaljaa – juoda me aina halutaan!



23.  Pyöreän pöydän ritarit

:,:Ritarit nuo pyöreän pöydän
käyvät viiniä maistamaan.:,:

:,:Käyvät viiniä - ei ei,
käyvät viiniä - juu juu,

käyvät viiniä maistamaan.:,:

:,:Pullokaupalla sitä nautin
neito kaunis mun povellain.:,:

:,:Neito kaunis – ei ei,
neito kaunis – juu juu,

neito kaunis mun polvellain.:,:

:,:Avaa tappi ja suusi myöskin
viini virtaa sun kurkkuusi.:,:

:,:Viini virtaa – ei ei,
viini virtaa – juu juu,

viini virtaa sun kurkkuusi.:,:

:,:Kun mä kuolen, mä toivon että
mut viinikellariin haudataan.:,:

:,:Viinikellariin – ei ei,
viinikellariin – juu juu,

viinikellariin haudataan.:,:

:,:Kylmän ruumiini hautaan kantaa
neljä suurinta juoppoa.:,:
:,:Neljä suurinta – ei ei,
neljä suurinta – juu juu,
neljä suurinta juoppoa.:,:

:,:Hautakirjoitus: Tässä lepää
juomareittemme kuningas.:,:

:,:Juomareittemme – ei ei,
juomareittemme – juu juu,

juomareittemme kuningas.:,:



24. Ikuisen teekkarin laulu

Talvi-iltain tummentuessa
polin suojiin me saavumme taas.

:,: Meidät tekniikka jälleen on jättänyt,
sen me tahdomme unhoittaa :,:

Unelma vain on diplomityömme, 
Joka tenttimme vanhennut.

:,: Jo ruostunut harpikko käyttämätön,
Tushi pulloihin jähmennyt. :,:

Aina teekkaripolvien uutten 
ohi pöytämme käyvän nään.

:,: Mutta meillä ei voimaa enää kylliksi 
heidän joukkoonsa liittymään. :,:

Viini laseissa ilkkuen päilyy, 
meitä kutsuen kuohuillaan.

:,: Pois murheemme tahdomme karkoittaa. 
Äly pois mitä maksoikaan. :,:

Ja kun Integer Vitae meille 
kerran viimeisen lauletaan. 

:,: Silloin ikuisen teekkarin haudalle 
oluttynnöri nostetaan. :,:



Teekkarihymni

Yö kuin sielu
Neekerin on pimiä.

Takajoukko nukkuu vain,
nukkuu vain.

Tarhapöllön ääni kimiä,
Kuuluu pappilasta päin,

kuuluu päin.

Ja taas, ja siis,
Ja 1, 2, 3, 4, 5.


