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Jallustuspuhe

leisestä käsityksestä poiketen on akateeminen jalojen juomien nauttimisen kulttuuri peräisin jo
jalon laskun alkua (5.4.1932 klo. 10) edeltävältä
ajalta. Akateemisen jaloviinakulttuuri isänä pidetään
myös muista ansioistaan laajalti tunnettua Mikael
Agricolaa, jonka juhlavuotta luonnollisesti jaloviinan
juhlavuoden kanssa yhdessä vietetään ja jota omana
aikanaan myös Jallucolaksi kutsuttiin. Tästä nimestä
juuri juontaakin valitettavan laajalle levinnyt kerettiläinen tapa sekoittaa jaloviinaa colapavuista valmistettuun virvoitusjuomaan. Puhdasoppisena Agricola
nautti jalot juomansa niitä sotkematta, eikä hänen
aikanaan colapapuja sitäpaitsi vielä tunnettukaan.
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Jaloviina-aiheisten laulujen lähes täydellinen puuttuminen suomalaisesta laulukirjallisuudesta on hämmentävää. Oletettavaa on, että kyseiset laulut pääsivät
unohtumaan 1800-luvulla heränneen, kieltolakiin
huipentuneen, raittiusaatteen kurimuksessa. Kieltolain päättymisen kunniaksi alettiin Agricolan lempijuomaa jälleen valmistaa, mutta laulut jäivät edelleen
unholaan. Laajojen Teekkarimuseossa suoritettujen
tutkimusten jälkeen löydettiin kuitenkin Agricolan
ABC-kirjan alkuperäinen aloitusruno, jota aikoinaan
muutettiin, koska se ei Martti Lutherin mielestä sisältänyt riittävästi Jeesustelua. Muu tämän julkaisun
materiaali on koottu Akateemisen Jaloviinaseuran ja
Akateemisen sitsiseuran laulukilpailujen tuotoksista.
		
Otaniemessä 29.8.
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Jaloviinaa tahdon juoda,
tahdon syödä porkkanaa.
:,: Paljon onnee tahdon tuoda
tähän majaan matalaan :,:



ABC
Mikael Agricola

Oppe nyt wanha/ ia noori/
joilla ombi Sydhen toori.
Humalan keskyt/ ia mielen/
iotca taidhat Jalon kielen.
Jano/ se Sielun hirmutta/
mutt Jallu sen tas lodhutta.
Lue sijs hyue Lapsi teste/
Alcu oppi ilman este.
Nijte muista Elemes aina/
nin Alko sinun Jalluns laina

Jaloviinapullolle
Jallupullon I
Konsta Sievänen

Heipä hei!
Hyvää iltaa!
Jallupullo seikkailee taas.
Jallupullo-nimen sain,
Jallua nääs on sissälläin.
Olen pieni Jallu vain, pullea.
Miesten kanssa viihdyn ain.
Olen pieni Jallu vain, pörheä.
Miehet mua rakastaa.



Jallusäkkipolkka

Säkkijärven polkan d-osaa mukaillen
Lauri ’Leevi’ Rahikainen
Kuittarin kaunis Niina tunnettiin raittiina, vaan
iltana yhtenä aukes se Jaloviina.
Kiinni ei liina olla voinut, kun kiima
karkelon kuin lukin luolassa viiman
lailla käy, ja jo siinä ehty laseista viina,
valui jallu kuin hiekat ne lasista tiiman.
Koitti aamu ja kankkusen viiltävä piina,
jonka tuotti se jalo paloviina.



Jallupullon II
Konsta Sievänen

Korpikuusen kannon alla on Jallupullon kolo
:,: Siellä on korkki ja siellä on lasi ja pullolla
pehmoinen olo :,:
Tiu tau tiu tau tilitali tittan, Jalluja kasvaa alkossa
:,: Pikkuiset jallut ne pulloissa pysyy kirkkaalla
päivän valolla :,:
Ottaisin minä Jallupullon, jos vain jostain saisin
:,: Pieneen lasiin kaataisin ja alas kulauttaisin :,:
Tiu tau...
Vaan eipä taida meidän äiti Jallupulloa ottaa,
:,: eikä se edes usko että jallupullol’ on pohja :,:
Tiu tau...



Ottaisin minä Jallupullon
Aki Sundell

Ottaisin minä Jallupullon jos vain jostain saisin,
:,: Täyden pullon ottaisin ja kurkkuun kumoaisin. :,;
Tiu tau tiu tau tilitali tittan, juodaan jallua raakana,
:,: sitten kun raaka jallu on juotu niin ollaan maassa
laakana :,:
Vaan eipä taida meikäläiset jallupulloa ottaa,
:,: sillä eihän edes jallua saa, jos ei oo millä ostaa. :,:
Tiu tau...



Jallupullon III
Konsta Sievänen

Aurinko kun päätti retken,
siskoistaan jäi jälkeen hetken,
Jallupullo viimeinen.
Hämärä jo metsään hiipi,
Jallupullo kultakorkki,
aikoi juuri rientää eestä sen.
Kun palomiehen pienen näki vastaan tuleva,
se juuri oli noussut luolasta.
Kas palomieskään ennen päivän laskua ei voi,
milloinkaan elää päällä maan.
Katselivat toisiansa,
palomies tuo rinnassansa,
tunsi kummaa leiskuntaa.
Sanoi: poltat kurkkuani,
mut en ole eläissäni,
juonut mitään yhtä ihanaa.
Ei haittaa vaikka makusi mut sekaiseksi saa,
on humalassa hyvä asustaa.
Käy kanssani niin similiin mä näytän sulle tien,
ja sinut armaakseni vien.
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Jallu vastas: juoppo-kulta,
miehet ne vie korkin multa,
enkä toivo kuolemaa.
Pois mun täytyy heti mennä,
ellen kohta pakoon lennä,
niin en hetkeäkään elää saa.
Niin lähti kaunis Jallupullo, mutta vieläkin,
kun palomies tuo yksin taivaltaa,
hän miettii, miksi toinen täällä Jalon lapsi on,
ja toinen työtä rakastaa.
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Jaloviinasnapsille
Vodka, Vodka, Jaloviina

Venäläinen kansansävelmä
2. säk. Jaakko Helle, 3. säk. Christian ”Moosen”
Elg, 4. säk. Emmi Rautkylä
Vodka, vodka vill jag dricka,
jag vill äta kaviar.
:,: Jag vill älska russkij flicka,
jag vill spy i samovar! :,:
Jaloviinaa tahdon juoda,
tahdon syödä porkkanaa.
:,: Paljon onnee tahdon tuoda
tähän majaan matalaan :,:
Ädelbrännvin vill jag dricka
jag vill äta morot god.
:,: Trumpna miner ska nu spricka,
le och skratta kring vårt bord. :,:
Porkkanoita juodessamme
jalka nousee, laulattaa.
:,: Punahehku poskillamme
ilomieleim paljastaa :,:
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Jaloviinaa, Vettä

3.säkeistö: Lauri ’Leevi’ Rahikainen
Viinaa, vettä –
mitä perkelettä?
Viinaa, raakaa,
napaan kaatakaa, jaa!
Napaan kaatakaa!
Brännvin, vatten,
smakar skit som katten.
Brännvin, helt rått,
det är jävligt gott, ja!
Det är jävligt gott!
Brännvin, helt rak
är blott en måttlig smak.
Ädelbrännivin,
det är nu jävligt gott, JA!!
det är jävligt gott!!

13

Livet är härligt – Jallu on
juhlaa
suom.san. Mikko Dufva

Livet är härligt!
Tavarisjtj, vårt liv är härligt!
Vi alla våra små bekymmer glömmer
när vi har fått en tår på tand.
En skål!
Ta dig en vodka!
Tavarisjtj, en liten vodka!
Glasen i botten vi tillsammans tömmer;
Det kommer mera efter hand.
HEJ!
Jallu on juhlaa
räpäräpä yhtä juhlaa
Myö juuaan yksi tähti toisen jälkeen
Muistin se kiero hauki meiltä vei
Otappa lissää
räpäräpä paljon lissää
Huominen perutaan ja röpötellään
kaiketi vielä jouluna
Hei!
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Kultainen Jaloviina
Anna Himmanen

Kirkasta viinaa,
kauheeta piinaa,
pöytääni juoma aidoin vain käy.
Kaipailen noita
tarjoilijoita,
heitä ei hädän hetkellä näy.
Tähdistä kirkkain johdattaa näin,
loistollaan ohjaa oikeaan päin.
Vastauksen annan,
pöytääni kannan
kultaisen Jaloviinan!
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Punssi vai konjakki?
Sävel: Lambeth walk
San. Anna Himmanen

Punssi vaiko konjakki?
Suussa maistuu arrakki
Sen taidan tunnistaa,
ja siirryn nauttimaan.
XO vai VSOP?
Suussain eroa ei tee.
Kaipaan tutumpaa
siis Jallu antakaa.
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Jag gillar

suom. san. Mikko Dufva
Soolo: Det var en gång jag tänkte
att punschen övergiva,
men det får inte ske
så länge jag får leva.
För om jag en gång dör,
så står det på min grav:
Här vilar en som finska punschen övergav.
Jag gillar, jag gillar punschen.
Jag gillar den som punschen skapat har.
Jag gillar, jag gillar punschen.
Jag gillar punschen och hans far.
Me juuaan, me juuaan jalluu,
me juuaan jalluu aina raakana.
Nyt tuuaan, nyt tuuaan jalluu
kohta poijat on laakana.
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Jaloviinan kunniaksi
Jaloviinamarssi
Kaarlo Väisänen

Jaloviinamme on viina jalo, verraton,
ei konjakista korviketta saada.
Yksi tähti on seuranamme aamunkoittohon,
siis jaloviinaa lasiini sä kaada.
Vuosikymmenien historia päihdyttää,
ja jälleen aika joutuisasti luistaa.
:,: Nyt Jallun kunniaksi laulellen
taas maljoja voimme me nostaa. :,:
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Jaloviinalle
”Internationalen”
Mikael Lavi

Lisää jallua mun lasiin,
lisää jallua pöydälle.
Lisää jallua näihin juhliin,
lisää jallua kansalle.
Lisää jallua Suomeen,
lisää jallua päälle maan.
Lisää jallua Suur-Suomelle,
marssitaan jaloviinalle!
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Kahden kisällin painajainen
Lauri ’Leevi’ Rahikainen

Kaks kisälliä kulki, maantietä astellen,
ja he laulussaan toi julki hirmuisen aattehen:
Jos kaikki Suomen jallut vedeksi muuttuisi,
niin eikös meistä kaikki nyt siitä suuttuisi.
Kyllä vaan!
:,: Kal-jaa, kal-jaa, kal-jal-lal-lal-lal-laa :,:
Pulloista armaista nyt vain vettä kaadettais’
ja niin surulainehilla yöt, päivät riuduttais’.
Ja me juotais Pöytäviinaa suruun katkeraamme niin
ja eikös tätä voisi verrata Helvettiin.
Kyllä vaan!
:,: Kal-jaa, kal-jaa, kal-jal-lal-lal-lal-laa :,:
Jos ihmeparannuksen sois Herra armossaan
ja kaikki Suomen järvet jalluksi muuttuis vaan,
niin me juotais Jaloviinaa, jallussa uitaisiin
ja eikös tätä voisi verrata Edeniin.
Kyllä vaan!
Kal-jaa, kal-jaa, kal-jal-lal-lal-lal-laa?
Ei vaan, ei vaan, ei kaljaa laisinkaan!
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Aattele - Imagine
”Imagine”
Mikko Dufva

Aattele jos ei ois jalluu
Ei ois helppoa
Kaikki laulut ruotsii
vailla aatetta
Aattele: kaikki sitsais
punssin voimalla..
Entä jos ei ois tähtii
meidän jallussa
Minkä tähden juotais
kovat kaulassa
Aattele: kaikki korkkais
pimeitä pulloja..
Aattele katonrajaa
täynnä haukia
Hylkeitä tuolin päällä
tiiroja, sotkia
Aattele: pääsi särkyy
aamukuudelta...
Kai vois sanoo, että kärsin
vain liskokuvista
Kai jo kohta saan jalluu
- skål! ...pois krapulasta
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Kolmen tähden Jallu
”Aikuinen nainen”
Tommi Nyrönen

Sua janoitsen
hyvä ystäväni
Kolmen Tähden Jallu
kaiken me juomma
hutikassa joka kuoma
jallusta hoilaa
se on juomaa Suomenmaan
Sun tähtesi
lempivirvoikkeeni
Kolmen Tähden Jallu.
Laulaen sisko
näkäräinen napaas kisko
huomenna lisko
uuteen nousuun huuhtoutuu
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Elämä
Jaloviinan
kanssa
Epäsopivampi jaloviinaralli
”I-Ha-Haa”
Mikko Dufva

Rairairai, rairairai, Veikko naurahtaa,
Aijaijai, aijaijai, saako ratsastaa?
Juo se konu hiljaa, iske Riemu-Ellaa
Kanna kotiin saakka, kevyt aulis naakka.
Rairairai, rairairai, Veikko naurahtaa,
Aijaijai, aijaijai, saanhan ratsastaa?
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Täällä yhden tähden alla
Kim ”Snoken” Åström

Täällä yhden tähden alla
rankkaa onpi nauttijalla
painaa arjen kaikki huolet
aika juhlaan riitä ei
Mutta yhden tähden alla
pelkästään voi juhlimalla
painaa syrjään kaikki huolet
päästä mielen hurmioon
Ja alla yhden tähden
minä nautin muiden nähden
ja vain yhden tähden tähden
pääsen mielen hurmioon.
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Jallupullon haltijalla
Matias Pietilä

Jallupullon haltijalla,
korkeimmalla vartijalla
katse kauas kaukaisuuteen,
tullut uni uudestaan.
Jallupullon haltijalla
taivas täyttyy purppuralla.
Siitä suojaksensa peiton
kai itsellensä saa.
Ja jallupullon tähden
minä tulen, minä lähden.
Ja vain jallupullon nähden
itken vuokseen kyyneleen.
Jallupullon haltijalla
murheita on vaikka kuinka.
Pullon suuta kuumottavaa
joka jannu janoaa.
Jallupullon haltijalla
kiirii sieluun asti halla,
kun joukko tunteet tappamalla
rikki repii pullon sen.
Se jallupullon henki,
juo isäntä, juo renki.
Ja vielä sanon senki’,
että toiseen vaihda en!
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Hevosmiehen sitsitilitys
”Hummani hei”
Mikko Dufva

Tuo se jalo juoma,
kun mun kuomani on luona
ja olo on niin mannermainen.
Eihän se tyttö minun kyytihini tullut
kun ole poika hurjanlainen.
Mua Mary-Jane
huolinut ei.
Puputäti, tuo hani seis.
Tuo se jalo juoma,
kun mun kuomani on juoja
ja kahden tässä ihmetellään.
Paljon ne poikaset tyttöjä kyttää
vaan sellaista ei liene kellään.
Mua Mary-Jane
huolinut ei.
Puputäti, tuo hani seis.
Tuo se jalo juoma,
kun mun kuomani on ruoja
ja juomani suuhunsa kaatoi.
Vaikka mä estellä parhaani koitin
niin liemeni juoda saa toi.
26

Kuomani Jay,
juomani vei.
Hupu, titi-nalleni hei.
Tuo se jalo juoma,
kun mun kuomani on ruoja
ja lasi särkyi tippumalla.
Voi kuinka pieninä palasina onkaan
mun Jalluni lattialla!
Kuomani Jay,
juomani vei.
Hupu, titi-nalleni hei.
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Jallua povarissa

Kupletti vuosijuhlien wc-konferensseista
Mikko Dufva
Tiedän että sun työ,
kun saavut vessaan niin avaraan
on tehdä mun yö raittihiksi kokonaan
Kun avaat oven niin laulun kuulet
jallun näet, jota viskiksi luulet
Olen konferenssissa,
kasvoillani voin tuntea huuman
Ei sitä tuntunut alussa,
jolloin olin kai raitis, tuumaan,
en ole menossa minnekään
en tosiaan tule sinun luoksesi, pullon vuokseni
Vain jallua povarissa, älä siis suutu,
ei siitä kekkerit miksikään muutu
Ei se, että meillä oli laulumme
eikä se, että juomme täällä jallumme
Voi järkkä julmasti koputtaa selkään,
se viinasi riistää, kuse sen kenkään
Älä huoli siitä sillä meillä ompi jallumme, aha
Muista, että meillä ompi jallumme
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Kutsun saaneena tulin,
lähdin kuin paras, säikähdin viimein
kun mahani varttuneen, tajusin karttuneen
Imin suun kuiviin, heitin mun huiviin,
juomani, tein saman uudestaan, kuomani pullon
takaisin kai saan
Vain jallua povarissa, älä siis suutu,
ei siitä kekkerit miksikään muutu
Ei se, että meillä oli laulumme
eikä se, että kohta täällä saunomme
Voi järkkä julmasti koputtaa selkään,
se viinasi riistää, kuse sen kenkään
Älä huoli siitä sillä meillä ompi jallumme, aha
Muista, että meillä ompi jallumme
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Kuka pysäyttäisi huoneen
Mikko Dufva

Kuka voisi huoneen seisauttaa,
kun turhan nopeaan
lasit tänä yönä kumotaan
Mistä jalluu lisää sais
yö kun juoksee aamuun päin
saanko yhden vielä tilata?
Huone on niin julma
se heittelee
juuri silloin kun pitäisi kiiruhtaa
nyt kun jallu loppu
huone suinpäin ryntäilee
Kuka voisi huoneen seisauttaa
ja lasit täydentää
kun jallu saattaa meidät humalaan
Kuka voisi huoneen seisauttaa
ja lasit täydentää
kun jallu antaa kaikkein parastaan
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Olen pieni ihminen
enkä sille mitään voi
tulen helposti hutikkaan
Huone pyörii radallaan
se vähät välittää
mutta eikö voitais vähän hidastaa
Aamu pestä vois
roiskeet paidalta pois
itsekseni vaivun uusintaan
ja mä rukoilen
että pääni vois
pian takomisen lopettaa
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Jalot iskelmät
Juodaan viinaa

Hector
1990 ilmestyneeltä levyltä Yhtenä iltana
Yhden 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.
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Vanhus nuoren pastorin saa sekaisin
siltä kuolemasta liikaa udellen.
Tarjoilut on niukkaa kanssa öylätin;
vanhus kiittää, mutta jälkeen aamenen:
Juodaan viinaa, tullaan viisaammiksi näin!
Juodaan viinaa, on todellisuus piinaa hetkittäin...
- selvin päin.
Joillakin on liian paljon edessään,
toiset menneisyyttään irti karistaa.
Yksi uinut on kuin kalat vedessään,
ja toinen naapureitansakin aristaa!
Juodaan viinaa, tullaan viisaammiksi näin!
Juodaan viinaa, on todellisuus piinaa hetkittäin...
Juodaan viinaa, on todellisuus piinaa hetkittäin...
- selvin päin!
Juodaan viinaa, tullaan viisaammiksi näin!
Juodaan viinaa, on todellisuus piinaa selvin päin
- hetkittäin..
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Jaloviinamies

musiikki Rautiainen, teksti Moilanen
Timo Rautiaisen Lyijykomppania-nimisen yhtyeen
levyltä Suden hetki (1994)
Aaltojen välissä keinuu vene
veneen reunalta roikkuu käsi
veneen pohjalla makaa mies
peloton mies, tolkku pois
hirtettäväksi syntynyt
hukkumalla kuole ei
Pöytäviina
jaloviina
rommiviina
mutta kaikista parasta on
Jaloviina!
Tuvan nurkassa, laatikkosängyllä
lattia ja pöytä pullojen peitossa
mies urvottaa tolkku pois
sika syö mieheltä mökkiä alta
mutta onneksi piirongin laatikossa
syrjällään kellottaa jaloviinapulloja
Pöytäviina
jaloviina
rommiviina
mutta kaikista parasta on
Jaloviina!
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Jalo
runosuoni
Kenties joku joskus säveltää näillekin sävelen.
Pieni sumuinen hetki
jaloviinan seurassa
Tarmo Savolainen

On sumuinen aamu,
olen kuin haamu.
Illalla kittasin jaloa viinaa,
ja yritin vikitellä Tiinaa.
Eipä lämmennyt lyyli,
huono kai tyyli.
Nyt näen halluja,
kaipaan juotuja jalluja.
Krapularyypyn mä kietaisin,
kovasti hävetä sietäisin.
Miksi mä kerron tään?
Syynä on jalovään.
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Nimetön
Aki Sundell

On sulle oi juoma jalo,
niin suuri mun tunteen palo,
meitä vala Jalo velvoittaa,
vain kuolo meidät erottaa.
Vain tähden yhden,
yhden tähden,
matkaan lähden,
johtotähden valossa näen.

Nimetön
Aki Sundell

Jallupullo kädessään,
auttaa hän itseään,
toisella kädellään.
Med en flaska Ädelbrännvin i sin hand,
hjälper han sig själv,
med den andra handen.
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Oodi jaloviinalle
Tuomas Vanhanen

Kun katkera malja
ja viimeinen kalja
poissa on pöydästämme
silloin on aika
hetkessä taika
nauttia jalosta
sielujen palosta.
Nostaa huulille Jallu.
Tuo kultainen juoma
ja ystävien huoma
lienee jumalten lahja meille.
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Tähden tähden
Tuomas Vanhanen

Kolmen tähden,
juon muiden nähden.
Vielä toisellekkin lähden.
Kahden tähdyn,
harvoin nähdyn.
Muille jättää voisin,
mutta yhden tähden jaloviinaa
lasihini soisin.
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Jallusima
Juha Wallius

Oli Räpylä silloin tuore ja uus,
kun oli vappu ja vallaton nuoruus.
Näin mä tytön hauskan ja herttaisen,
ja annoin antennistani kulauksen.
”Mikä kumma on kirpeä juomasi tää,
joka kännykästäsi ryöpsähtää?”
kysyi tyttö ja aneli aina vain lisää.
Oli vappu tuo ikimuistoinen
kera jaloviinan simaisen...
***
Jäi heilan nimi jo unholaan,
mut joka kevät teen simani uudestaan.
Ja voi sitä Alkon kassan piinaa,
kun sanon:
”Naisen yhden tähden jaloviinaa!”
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