
8.-9.11.2018

LAULUVIHKO



1. PUMPPULAULU

:,: Meidän laivassa, meidän laivassa
    on suuri reikä pohjassa ja se uppoaa, ja

    se uppoaa siis kaikki pumppaamaan.
    YKKÖSPUMPPU;.;...

2.REISSULAULU
(Säv. Täti Monica)

On meillä hauska setä nyt bussikuskina
kun setä ajaa bussia on näky komea.

:,: Kas näin heiluu bussi
ja bussi heiluu näin:,:

On meillä...
:,: Kas näin kaatuu tolppa ja tolppa

kaatuu näin:,:
:,: Kas näin lentää mummo ... :,:
:,: Kas tuolla näkyy tutka ... :,:
:,: Kas näin viestii kuski ... :,:

3. SILJA LINE SPECIAL
(Klassikko)

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 maistu olut huurteinen, olut huurteinen

Juon sitä kolpakollisen, kolpakollisen
Ja oksennan yli laidan

Jos saisin mitä tekisin, mitä tekisin?
Kyll’ varmaan jotain keksisisin, jotain keksisin.

Tai sitten kotiin juoksisin, kotiin juoksisin.
Nyt jänistää, nyt jänistää.

Kyll pojat eilen häpesin, eilen häpesin
kun yhden tytön tapasin, tytön tapasin.

Ja sitten homman mokasin, homman mokasin.
Nyt hävettää, nyt hävettää.



4. EINO LEINON
JUOMALAULU

Monta päivää juotuaan
pessimisti tuskissaan
päätti: Jo on jukoliste
saavutettu päätepiste!

Narunpätkä kourassaan
nurkkaan hiipi kuolemaan.

Mutta toiset nähtyään
yhden poissa pöydästään
sydämessään suuri hätä

alkoi etsiskellä tätä.
Löytyi poika nuorastaan

vainaja suorastaan ...
Mutta!

Saatuansa priitä
virkistyi hän siitä:
Kohottaen lasiaan

virkkoi: “ Veljet — asiaan!”

5. KO-KO-KO-KOSKEN-
KO-KO-KO-KORVAA

Ko-ko-ko-kosken-ko-ko-ko-korvaa,
siitä aina kunnon rä-kä-kä-kännit saa.

Ko-ko-ko-kosken-ko-ko-ko-korvaa,
siitä aina rä-kä-kä-kännit,

aina kunnon rä-kä-kä-kännit,
aina kunnon rä-kä-kä-kännit saa!

Perseessä peukalo, toinen kerta tänään jo.
Puulle maistuu jo tää-ä-ää, tieheni käyn.

Perseessä peukalo, toinen kerta tänään jo.
Ainainen naiminen vituttaa, tieheni käyn.

(ilman konsonantteja)
E-e-ä eu-a-o, oi-e e-a ä-ää o.

Uu-e ai-uu o ää-ä-ää, ie-e-i äy.
E-e-ä-eu-a-o, oi-e e-a ä-ää o.
Ai-ai-e al-l-e l-u-aa, le-e-l äy.

(säv. joulu on taas)

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

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

:,:I dag ska vi ha, I dag ska vi ha
helvete mycket brännvin.:,:

:,:I morgon ska vi ha, I morgon ska vi ha
helevetin kova krapula.:,:

:,: Täna vötame, täna vötame
kuradima palju viina.:,:

:,:Homma meil on, homma meil on
kuradima kova pohmakas.:,:

7. PERSEESSA PEUKALO
..

(säv. Finmatkojen tunnari)

6. TANAAN OTETAAN
.... ..



Annatko mulle pillua vai revaa,
annatko sitä mikä viidakossa venaa

Annatko mulle pillua vai revaa
Hei - anna revaa!

Annatko mulle kullia vai melaa,
annatko sitä mikä viidakossa venaa

Annatko mulle kullia vai melaa
Hei - anna melaa!

(säv. Macarena)
8. HULLU PIISI!

On pieniä käärmeitä :,:Helvetin pieniä käärmeitä.
Kun ne pannaan samaan pussiin,
niin siellä ne saavat rauhassa...
Ja taas on pieniä käärmeitä:,:

Kobra vanha valkoinen,
nousee pystyyn huojuen,

ja taas on pieniä käärmeitä:,:

10. KRAPULA RYYPPY
(säv. Petteri Punakuono)

Muistat juoneesi kossun ja vinkunkin
varmaan ja heräät keskellä aamun niin harmaan

Silloin keino tää sut taas henkiin herättää

Kun sul on kalpee kuono, ohimossa jyskyttää,
olo on sangen huono, alavatsaa närästää.

Särkevin niskavilloin kun heräät jälkeen eilisen,
krapularyyppy silloin tuo sulle hyvän huomenen

Yö kun aamuun käynyt on ja olet eloton,
olut tai viinaa terävä ja oot taas henkiin heräävä

Toimi siis joutuisasti, älä makaa kärsien
napaan vain koko lasti, näin karkotat sä kankkusen.

Yö kun aamuun...
(säv. kuningaskobra)

9. PIENET KAARMEET 
.. ..



(säv. pienet sammakot)

Pienet drinksut nuo, pienet drinksut nuo,
niin kauheest’ niitä on

Pienet drinksut nuo, pienet drinksut nuo
ja olo on verraton!

On brandya, on viskiä ja koskenkorvaakin

On rommia aivan pommia aijai kun oksettaa.

:,: Pienet konjakit, pienet konjakit ne
lystikkäitä on :,:

:,: Ei korvia, ei korvia
ei oo häntää laisinkaan :,:

11. PIENET DRINKSUT
(säv. Kymppi kaks)

Huikka kaks, huikka kaks,
mukaan vaan ja dokaamaan

huikka kaks, huikka kaks,
shottei shottei lisää vaan

huikka kaks, huikka kaks, tilililili-li, ti-li

Päivä kaks, päivä kaks, aamu alkaa kaljalla
päivä kaks, päivä kaks,

nousuun päästään paukulla
päivä kaks, päivä kaks,
kohta käydään laatalla

päivä kaks, päivä kaks, tilililili-li, tili

Tentti kaks, tentti kaks, onko buranat tallessa
tentti kaks, tentti kaks,

en taida valmistuu ajoissa
tentti kaks, tentti kaks,

pohja näkyy taas tuopissa
tentti kaks, tentti kaks, tili--ei *ttu pysty..

12. HUIKKA KAKS



Räkäkäkäkänni, 
räkäkäkäkänni
on tavoitteena.

On kännissä kivaa.
On kännissä helvetin mukavaa.

Ja viinaa ja viinaa.
Ja viinaa ja viinaa me tarvitaan.

Olen ihan marinoitu.
Olen ihan marinoitu,
mut ei se riitä vaan,

vielä on jano.
Lisää viinaa,

vahvaa viinaa,
jaloviinaa,

kaikkee viinaa,
räkäkäkäkänni!

13. RAKAKAKAKANNI
.. .. .. .. ..

En liten fågel satt en gång
och sjöng i furusskog.

Han hade sjungit dagen lång
men dock ej sjungit nog.

Vad sjöng den lilla fågeln då?
JO!

Helan går!
Sjunghoppfaderallanlallanlej!

Helan går!
Sjunghoppfaderallanlei!

Och den som inte Helan tar,
han ej eller Halvan får.

Helan går!
Sjunghoppfaderallanlej!

HEJ!
Kokonaan me kerralla kaikki kipataan,

kokonaan me kerralla kipataan.
Se ken ei kippaa kokonaan hän ei saa puolikastakaan.

Kokonaan!
Me kerralla kipataan!

14. HELAN GAR

On tänään onnen päivä, ei huolesta häivää.
On tänään onnen päivä, ja onnellinen oon.

En iloisempi koskaan, en koskaan, en koskaan,
en iloisempi koskaan, kuin tänään olla voi.

Jos joskus murhe vaivaa, se vaivaa, se vaivaa,
voi silloin multaa kaivaa ja huolet hukuttaa.

15. ONNEN PAIVA
..



Kop! Kop! Kop!

16. SISAAN
....

Ystävä sä snapsien kaada lasiin pienehen.
Minne käynkin maailmassa,
voin siellä olla humalassa.

Seuran taso vaihtelee
känni silloin suojelee.

19. SNAPSIEN KAVERI

Ja juhlat jatkuu, ja juhlat jatkuu,
keppanaa ja viinapaukkuu.

Ja juhlat jatkuu ja juhlat jatkuu,
Haima vinkuu ja maksa paukkuu!

21. JUHLAT JATKUU

Ottaisin minä kossupaukun
jos vain jostain saisin heti pullon
tyhjentäisin sitten oksentaisin,

heti pullon tyhjentäisin sitten oksentaisin.

Tiu tau tiu tau tili tali tittan, otetaan
kossua kolalla.

Kiitä me sitten känniin tullaan ja ollaan
perseet olalla.

Siitä me sitten känniin tullaan ja ollaan
perseet olalla.

17. KOSSULAULU

No onkos tullut känni nyt koulun keskelle,
:,: ja otetaankos huikat myös toiselle jalalle? :,:

Ja inssikin nyt sortuu kuin deeku ryyppäämään,
:,: ja lasitkin kun täyttyy niin kaik on mielissään. :,:

Ja hyvä lämmin, hellä on tussu hoitsukin.
:,: Oi, jospa ihmisellä ois känni ainainen! :,:

18. NO ONKOS TULLUT KANNI?
..

(säv. Jaakko Kulta)

Lapin Kulta, Lapin Kulta,
Karjala, Karjala,

Sininen ja Olvi, Sininen ja Olvi
KOFF, KOFF, KOFF
KOFF, KOFF, KOFF

20. LAPIN KULTA KAANON

PERKELES!

22. POHOJANMAALANEN
JUOMALAULU



YKS SILLE!

24. YKS SILLE!

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!

25. VI SKA DRICKA
HELA NATTEN

Minne?
Jag har tappat mitt minne?
Är jag svensk eller finne?

Kommer inte ihåg.

23. MINNE (?)

Puhelinlangat kaulaan
ja töpseli perseeseen.

Kaikista kurjimman kohtalon,
mulle elämä tarjosi.

Isäni kuoli viinaan, äiti paskalle ammuttiin.
Kaikista kurjimman kohtalon,

mulle elämä tarjosi.
Siis, puhelinlangat kaulaan

ja töpseli perseeseen.
Kytkentä tuhanteen volttiin ja

pääset taivaaseen.

26. PUHELINLANGAT
KAULAAN

Ammattikorkeakoulu,
Koulutusohjelma: Mitä vitun väliä!

Tutkinto kuitenkin! Ring Ring Ring...

Inne, är jag ut eller inne?
Jag har luckor i minne
sån`där små alcohol.

Men besis 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!

27. AMK-LAULU



:,: Saku Sammakko kosiomatkallaan, ahaa, ahaa:,:
Saku Sammakko kosiomatkallaan 

veti Hillevi Hiirtä pulkassaan,
ahaam ahaa, ahaa.

:,: Saku Sammakko veti oikein vauhdilla, 
ahaa, ahaa :,:

Saku Sammakko veti oikein vauhdilla sitä Hillevi Hiirtä
Pulkassaan, ahaa, ahaa, ahaa.

:,: Saku Sammakko teki sitä seisaaltaan, ahaa, ahaa:,:
Saku Sammakko teki sitä seisaaltaan, eikä Hillevi ollut

moksiskaan, ahaa, ahaa, ahaa.
:,: Nyt Hillevi Hiirestä huomataan, ahaa, ahaa

:,: Nyt Hillevi Hiirestä huomataan,
Saku on vetänyt paljaaltaan, ahaa, ahaa, ahaa.
:,: Ei tiennyt Saku ei Matiaskaan, ahaa, ahaa:,:

Ei tiennyt Saku ei Matiaskaan että Hillevi Hiireltä taudin saa,
ahaa, ahaa, ahaa. 

28. SAKU SAMMAKKO II 31. NAIDAAN LAMPAITA
(säv. Lambada)

:,: Naidaan lampaita, lampailla ei ole hampaita. :,:
:,: Laita lammas rinteeseen, 
pistä sorkat saappaaseen,

työnnä sormi lampaan perseeseen. :,:

:,: Naidaan lehmiä, lehmät eivät ehdi empiä. :,:
:,: Laita kulli sieraimeen, niin sen kieli lipaisee,

ihanasti sinun kivekseen. :,:

:,: Naidaan norsuja, norsut eivät käytä kortsuja. :,:
:,: Ota pesti sirkukseen, liity ihmeperheeseen,

työnnä jalka norsun perseeseen. :,:

:,: Naidaan poroja, porot ovat metsän horoja. :,:
:,: Tartu kiinni sarvista, ota haju arvesta,

vedä varvi koko tokasta. :,:

:,: Naidaan mäyriä, mäyrien vehkeet ovat käyriä.:,:
:,: Vedä mutka suoriksi, ota mäyrä huoraksi,

silloin saat sä kupan varmasti. :,:

:,: Naidaan majavaa, majavalta löytyy parrua. :,:
:,: Ota kiinni hampaista, vedä parru padosta,

työnnä parru pikku majavaan. :,:

:,: Naidaan lääkäärii, lääkäri tietää sinun tautisi. :,:
:,: Ota pistos hauikseen, laita lääkäri kontilleen,

työnnä neula lääkärin perseeseen. :,:

:,: Naidaan fukseja, fukseilla ei ole tauteja. :,:
:,: Vie fuksi kiltikseen, heitä sohvalle vattalleen,

työnnä kyrpä fuksin perseeseen, :,:

KUPIT-ETEE KUPIT-TAA

29. TURKULAINEN
JUOMALAULU

NY!

30. LYHYT TURKULAINEN
JUOMALAULU



Viina on elämän riemuja varten,
viina on lahjana jumalatarten.

Leukojen välliin, leukojen välliin,
leukojen välliin viinaa juu!

Ryypillä tehdään päälliköitä,
nostetaan palkkaa, tehdä ei töitä.

Leukojen välliin...
Leukojen välliin ryyppi,
nyt joka ainut tyyppi!

Leukojen välliin...

Ryyppi se painuu sisuksiin syvvää,
päässä ja syömmessä tekkee se hyvvää.

Leukojen välliin...
Ryyppi kun menny on kurkusta sissää,

siellä se istuu ja pyytää lissää.
Leukojen vällii...

Käskekääs tänne kyyppi,
leukojen vällii ryyppi!

Leukojen välliin...

32. LEUKOJEN VALLIIN
..

:,: Kun mä kuolen snapsilasini sä saat:,:
Sillä taivan kapakoissa

snapsit juodaan kolpakoista.
Kun mä kuolen snapsilasini sä saat.

:,: Kun mä kuolen vanhat sikarini saat. :,:
Ne on siellä postaan alla,

kolmas lauta vasemmalla.
Kun mä kuolen vanhat sikarini saat.

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

Kun mä kuolen vanhan heilani sä saat.
:,: Kun mä kuolen kortsupakettini saat. :,:

Sillä taivaassa ei panna, koska enkelit ei anna.
Kun mä kuolen kortsupakettini saat.

:,: Vi blir alla kommunister när vi dör :,:
För i stora himmelsalen sjunges internationalen.

Vi blir alla kommunister när vi dör.

33. TESTAMENTTI
(säv. Jos sun lysti on)

Mennään alasti (meille)
Mennään alasti (meille)
Mennään alasti (meille)

ja ollaan päällekkäin, HEI!

34. MENNAAN ALASTI...
....

(haluamaasi paikkaan)



TORSTAI 8.11.2018
20:00 - 21:45  Housebändi Indigga // Starlight Palace // KANSI 6-7
20:00 - 22:00  Karaoke // Iskelmäbaari // KANSI 6 

21:00 - 23:45  Pianisti Christopher // Piano bar // KANSI 7
21:15 - 24:00  Trubaduuri Jaco // PUB // KANSI 7
22:30 - 23:00  AVAJAISET & JUNGLE RAVE // Starlight Palace // KANSI 6-7
23:00 - 02:00   “ANIMAL KARAOKE” // Iskelmäbaari // KANSI 6   
23:00 - 02:00   Haalarimerkkimyyntiä // Starlight Palace // KANSI 7
23:30 - 04:30  Ysärijytää // Klubi // KANSI 10
01:00 - 02:45  Bilebändi REMIX // Starlight Palace // KANSI 6-7
02:45 - 04:30  DJ Tony // Starlight Palace // /KANSI 6-7
02:45 - 03:45  Tarzan race // Starlight Palace // KANSI 6-7 
03:45 - 05:00   In the Dark-games // Iskelmäbaari // Kansi 6  

PERJANTAI 9.11.2018
10:00 - 12:00  Morning glory // Starlight Palace // KANSI 6-7
12:00 - 18:00  Haalarimerkkimyyntiä // Starlight Palace // KANSI 7    
12:30 - 13:00   SuperJackpot Bingo // Starlight Palace // KANSI 6-7
13:00 - 15:00  Hupellus // Starlight Palace //KANSI 6-7
13:00 - 13:45  Trubaduuri Jaco // PUB // KANSI 7
14:00 - 15:30  Laivan karaoke // Iskelmäbaari // KANSI 6
14:00 - 18:00  DJ Tony // Starlight Palace // KANSI 6-7
14:15 - 15:00  Pianisti Christopher // Piano bar // KANSI 7
15:00 - 15:45  Trubaduuri Jaco // PUB // KANSI 7
15:30 - 16:45  Legendaarinen Krapularalli // Starlight Palace 
             // LÄHTÖ KANSI 6-7
16:45 - 17:30  Pianisti Stenly // Piano bar // KANSI 7
17:30            Grande finale - palkintojen jako // Starlight Palace // KANSI 6-7

MYYMALAT
.. ..

TaxFree // KANSI 6 
(ei alkoholimyyntiä menomatkalla)
klo 19:30 - 22:30 

TO 8.11.2018 

PE 9.11.2018 
TaxFree // KANSI 6 
klo 09:00 - 13:30

Cosmetic, Gift and Toys // KANSI 6 

klo 10:00 - 18:00

Tobaccoshop // KANSI 6
klo 10:00 - 18:30

TaxFree // KANSI 6
klo 14:30 - 18:30

Cosmetic, Gift and Toys, 
Tobaccoshop // KANSI 6
Fashion Street // KANSI 7
klo 20:00 - 22:30

22:00 - 01:00   DJ Tony // Starlight Palace // KANSI 6-7

Fashion Street // KANSI 7 



TORSTAI

Grande Buffet & Grill House // KANSI 7
klo 19:30 - 22:00

Tavolata // KANSI 7
klo 19:30 - 23:00

Fast Lane // KANSI 6
klo 19:30 - 06:00

Lämmin ruoka // Fast Lane // KANSI 6

Yöruoka // Fast Lane // KANSI 6
klo 23:00-06:00

Lämmin ruoka // Fast Lane // KANSI 6
klo 11:00 - 18:30

PERJANTAI
AAMIAINEN & LOUNAS

Grande Buffet // KANSI 7 // Meriaamiainen
klo 06:00 - 11:00 

 Fast Lane // KANSI 6
klo 06:00 - 18:30

 Grill House // KANSI 7 // Lounas
klo 13:00 - 17:00

klo 14:00 - 16:00

klo 14:00 - 17:00

Grande Buffet // KANSI 7 // Buffet-lounas

Tavolata // KANSI 7

TRIANGELI TRIANGELIRISTEILY

#TRIANGELI18

#TRIAGELIRISTEIILY

MUISTATHAN SEURATA TRIAGELIN 

VIRALLISIA SOMEKANAVIA!

klo 19:30-22:30


