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Kansalaiset med ädelbrännvin! 

Akateeminen Jaloviinaseura Ry täyttää tänä 
vuonna 18 vuotta! Ja mikäs sen parempaa 
kuin täysi-ikäistyä ja huomata kaiken olevan 
peruttu. Zoomi-iltojen kevennykseksi on Jalo-
viinaseura julkaissut täysin uudistetun painok-
sen rakastetuista Jaloveisuista. 

Näiden meripihkanruskeiden kansien välistä 
löytyy täydet 100 sivua jaloviinakulttuuria, 
jonka keskiöön eittämättä kuuluu mielummin 
laulaminen. Jotta mutkikkaimmankaan veisun 
kielikuvia ei tarvitsisi enää muistin perukoista 
kaivaa saunassa, soutuveneessä tai liian innok-
kaasti skoolaavan sitsaajan vieressä, on näistä 
Jaloveisuista tehty täysin saunan-, Jaloviinan– 
sekä ydinsodankestävät!* Skool — skål! 

 

Pontevia, kauniita, hyviä ja hidastempoisia 
lauluhetkiä toivottaen 

-Päätoimittaja sekä muu Veisutoimikunta 
 *Esitetyt kommentit ovat täysin toimituksen mielipiteitä eivätkä edusta Akateemisen Jaloviinaseuran kantaa. 



 

 

    Jaloviinaa tahdon juoda,
    tahdon syödä porkkanaa.
:,: Paljon onnee tahdon tuoda
    tähän majaan matalaan :,:



 

 



 

 

JALLUPULLOLLE 

Sille itselleen omistettuja kappaleita 



 

 



 

 

1. Jallupullon I 

Sävel: Nalle Luppakorva  
Sanat: Konsta Sievänen  

Heipä hei! 
Hyvää iltaa! 
Jallupullo seikkailee taas. 
Jallupullo-nimen sain, 
Jallua nääs on sisälläin. 
 
Olen pieni Jallu vain, pullea. 
Kaikkein kanssa viihdyn ain. 
Olen pieni Jallu vain, pörheä. 
Kaikki mua rakastaa. 
 
 
 
 
 
 
 
*Toim. Huom! Koska Jallu rakastaa tasa-arvoisesti kaik-
kia ja kaikki Jallua, on kappaleen miehiin viittaavat pro-
nominit muutettu tässä painoksessa viittaamaan kaikkiin 
aja- ja kuviteltavissa oleviin Jaloviinan ystäviin.  



 

 

2. Jallupullon II 

Sävel: Mörrimöykky  
Sanat: 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… 



 

 

3. Jallupullon III 

Sävel: Päivänsäde ja Menninkäinen  
Sanat: 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 tulevan, 
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. 
 
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. 



 

 

4. Ottaisin minä jallupullon  

Sävel: Mörrimöykky  
Sanat: 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... 



 

 

5. Jallusäkkipolkka  

Sävel: Säkkijärven polkan d-osaa mukaillen 
Sanat: 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. 



 

 

JALOVIINASNAPSILLE 
 
Jaloviinasnapsi on oleellinen osa jokaista ateriaa. 
Akateeminen Jaloviinaseura on kuitenkin huoles-
tunut yleistyvästä jaloviinakulttuuria rappeuttavasta 
tavasta tarjoilla Jaloviinaa shottilasista. 
 
Valistaakseen Suomen kansaa Jaloviinaseura laati 
Jaloviinan tarjoilusuosituksen 1805/2018, joka toi-
mitettiin kaikille relevanteille tahoille — mukaan 
lukien presidentin kansliaan. 



 

 

Akateemisen Jaloviinaseuran suositus 1805/2018 

Jaloviinan(*) tarjoilusuositus 

Jaloviinaa(*) tulisi tarjoilla. Suositeltavin Jaloviinan
(*) tarjoiluastia on aromilasi. Nauttijan toisin  
pyytäessä pyyntöä tulee noudattaa. 

Ensisijainen perustelu aromilasin käytölle on  
Jaloviinan(*) monivivahteinen luonne, joka ei tule 
ilmi täydessä muodossaan shottilasista, jota  
tarjoilussa usein käytetään. Aromilasi vahvistaa  
Jaloviinan(*) värin, maun ja tuoksun kokemista 
muistuttaen sen kansallisesta merkittävyydestä. 

Jaloviina(*) ei myöskään perinteisesti ole shotti, 
mikä tekee shottilasin käytöstä usein epäkorrektia. 

Jaloviina(*) on Suomen väkevistä  
kansallisalkoholeista se kauniimpi, hehkeämpi,  
hedelmäisempi ja arvokkaampi. 

Suosituksen tarkoitus ei ole rajata Jaloviinan(*)  
käyttöä tiettyyn tarjoiluastiaan, vaan kannustaa sen 
tarjoilua kyseisessä astiassa. Pyrkimyksenä on luoda  
Jaloviinan(*) nauttimiskokemuksesta entistäkin  
kokonaisvaltaisempi. 
 

Jaloin terveisin 
Akateeminen Jaloviinaseura ry 



 

 

6. Punssi vai konjakki?  

Sävel: Lambeth walk  
Sanat: 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. 



 

 

7. Jaloviinaa, Vettä  

Sävel: Kissa vieköön (Jeepers Creepers)  
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. 
Ädelbrännvin, 
det är nu jävligt gott, JA!! 
det är jävligt gott!! 



 

 

8. Vodka, Vodka, Jaloviina  

Sävel: Stenka Rasin (Из-за острова на стрежень) 
2. säkeistö: Jaakko Helle, 3. säkeistö: Christian 
”Moosen” Elg, 4. säkeistö: 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 :,: 



 

 

9. Livet är härligt – Jallu on juhlaa  

Sävel: Kasakkapartio (Степная кавалерииская)  
3. ja 4. säkeistö: 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! 



 

 

10. Kultainen Jaloviina  

Sävel: Murheesi suista  
(Den stackars Anna eller Molltoner från Norrland)  
Sanat: 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! 



 

 

11. Jag gillar  

Sävel: Hämä-hämä-häkki, Te Deum 
3. säkeistö: 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. 



 

 

12. Tähdistä kirkkain  

Sävel: Sylvian joululaulu  
Sanat: Mikko  

Ja niin Jallu joutui jo taas laseihin; 
Jallu joutui jo rintoihinkin. 
Ja silmät ne kirkkaana luo loistoaan 
jo kasvoihin väsyneihin. 
 
Mutt’ aamulla sängyssä vielä on vain 
se olo, mi sulkee mun tajuntain, 
jo vaiennut vaikerrus on krapulan. 
Oi, murheita muistaa ken vois laulajan? 

Jaloviinaseuran suosittelema kirjoitusasu: 

- Jaloviina, tai Jallu, kirjoitetaan aina isolla  
alkukirjaimella, kun viitataan itse juomaan. 
- Jallulasi tai jallupullo sen sijaan kirjoitetaan  
pienellä alkukirjaimella. 
- Jallutähti kirjoitetaan isolla alkukirjaimella. 



 

 

13. Kämmenellä  

Sävel: Jumalan kämmenellä  
Sanat: Karhumäki 17, Henri Hagbergin jalostama 

Jallulasi kämmenellä ei huolen häivääkään. 
Jallulasi kämmenellä ei selvää päivää nää. 
Kaikille Jallua riittää, 
kaikille Jallua on. 
Jallulasi kämmenellä, 
ei kukaan ole Jalluton. 
 
Jallulasi kämmenellä nöyrtyy ihminen. 
Jallulasi kämmenellä ei pelota huominen. 
Kaikille Jallua riittää, 
kaikille Jallua on. 
Jallulasi kämmenellä, 
ei kukaan ole Jalluton. 
 
Jallu meitä kutsuu, 
nyt tumuun turvaisaan. 
Jallu meitä kutsuu, 
ja kantaa tähdellään. 
Milloinkaan ei hän hylkää, 
janoistensa kanssa hän on. 
Jallulasi kämmenellä, 
ei kukaan ole Jalluton. 



 

 

JALOVIINAN KUNNIAKSI  
 
Kuten jokainen äänentuottaja, vaatii janoinen  
juhlijakin välillä viritystä. Se on tarpeen myös välit-
tömästi ennen jokaista vähänkään tärkeämpää 
esiintymistä. Retuperän WBK lahjoitti Jaloviina-
seuralle vuonna 2018 tähän tarpeeseen  
huippuluokan virityssarjan samettipehmusteisessa 
kotelossaan. Kuvassa nähdään tämä virityssarja 
sekä jo hyvin Wapun rientoja varten viritetty  
virittäjä.  



 

 



 

 

14. Jaloviinamarssi  

Sävel: Jääkärimarssi  
Sanat: 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. :,: 

15. Jaloviinalle  

Sävel: Internationalen  
Sanat: 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! 



 

 

16. Suomalaisen jalojuoman marssi 
Huonojen Viinojen Illassa 
Sävel: Suomalaisen Ratsuväen marssi 30-vuotisessa 
sodassa 
Sanat: Topi Tupasela, Paavo Lehtelä 

On Pohjolan tähtiä meil yksi vaan 
Sen kultaista loimua nauttia saan; 
Kas haastajaa ilmaantuu pöytämme pääl, 
Ja kurkkumme kostuttaa vaik joka sääl?  
 
Kun aistejamme kolmell' tähdell' hämättihin, 
Ja Unicumia verrattiin tärpättihin, 
Kirschwasserin kirpeän mukanaan toi 
Ja Gambinasta uuden haastajan loi. 
 
Kurkkuhuni limoncello nous takaisin, 
Mut olon toi uuden se säihkyväisin; 
Joka mieleen taas oikean aatteen toi, 
Ja Jaloviinan puolesta laulumme soi; 
Joka mieleen taas oikean aatteen toi, 
Ja Jaloviinan puolesta laulumme soi. 



 

 

17. Kahden kisällin painajainen  

Sävel: Kaksi kisälliä  
Sanat: 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! 



 

 

18. Aattele - Imagine   

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 

Sävel: Imagine  
Sanat: Mikko Dufva   



 

 

ELÄMÄ JALOVIINAN KANSSA 



 

 



 

 

19. Jallukopteri  

Sävel: Minä soitan harmonikkaa  
Sanat: Jallun hallitus 2009  

Absolutistit juoskoot, astukoot lätäköihin 
Kiiltäköön asfaltti vetinen. 
Eihän tietää voi kansa, joka selvänä kulkee, 
miksi oon tänään niin iloinen. 
 
Minä juon vain Jaloviinaa, ihmiset on kummissaan. 
:,: Voisin hyökätä  
Karhumäelle  
jälleen huomenna. :,: 
 
Helikopterit hyökkää, taivas tähdistä täyttyy 
juottaa ilmaiseksi Jallua. 
Hyvää voitonpäivää mulle toivottaa ne 
ja lahjoittaa 500 Jallua. 
 
Minä juon vain... 



 

 

20. Muistatko sen?  

Sävel: Petteri Punakuono  
Sanat: Kimmo Hautala  

Muistat Larsenin, Rellun ja Martellin varmaan 
ja Monopolin ja brandyt nuo karvaat, 
mutta herkku tää, sulta usein hyllyhyn jää. 
 
Jalmarin Jalluviina, pakkasessa lämmittää, 
tunnu ei talven viima, punertaa jo nenänpää. 
Jos kapakasta hoiput illoin, kylmissäsi hytiset. 
Ja ehkäpä mietit silloin, mitä teet nyt yksikses. 
Taksijono pitkä on, matka lohduton. 
Jallupullo mukaan vaan, kotiin jaksat taivaltaa! 



 

 

21. Konjakin leikkaus  

Sävel: Tuiki, tuiki tähtönen  
Sanat: Ville Halkola, Heikki Harju  

Konjakkia leikataan, seossuhde haetaan. 
Kolmen tähden Jaloviinaa, konjakki se siinä piinaa. 
Vodkan määrää lisäämme, kuten isoisämme. 
 
Konjakkia leikataan, seossuhde haetaan. 
Kahden tähden Jaloviinaa, konjakki se siinä piinaa. 
Vodkan määrää lisäämme, kuten isoisämme. 
 
Konjakkia leikataan, seossuhde haetaan. 
Käytetty on iltapuhde, oikea on seossuhde. 
Yhden tähden nautitaan, siispä maljat pohjaan vaan! 



 

 

22. Kolmen tähden Jallu  

Sävel: Aikuinen nainen  
Sanat: 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. 



 

 



 

 

Jalo tervehdys / Nobles salutations! 

Vuonna 2019 Akateeminen Jaloviinaseura 
suoritti excursion eteläiseen Cognacin 
maakuntaan. Matkalla tutustuttiin siihen 
Jaloviinan toiseen raaka-aineeseen, eli 
konjakkiin. Tämän kulttuurimatkan aikana 
seura sai arvokasta tietotaitoa niin konjakin 
valmistusprosessista kuin sen hienovaraisesta 
aromirakenteesta maistelutekniikkoineen. 

Osana matkan ohjelmaa seuran edustajat 
hautasivat Cognacin kalkkikiviseen maaperään 
vehreän lehdon kätköihin aikakapselin. 
Kapselissa säilötään parhain mahdollisin 
varotoimin mm. saatekirjettä ja ajankuvaa, 
Jaloviinaseuran tarjoilusuositusta 1805/2018 
sekä luonnollisesti pulloa Jaloviinaa(*).  

Matkaa tehdessä myös laulettiin ja rustattiin 
uusia veisuja. Reissun annista esimerkiksi 
jääköön seuraavalta aukeamalta löytyvä laulu. 
Mikäli se joskus saa laulajassaan aikaan 
kaukokaipuun, on kapselin koordinaatit 
tallennettu näiden Jaloveisujen kansien väliin. 



 

 

23. Jallua  

Sävel: Erika  
Sanat: Juho Norema  

Ranskanmaalla haudas kaunis kapseli, 
sisällään: Jallua. 
Vuokrapakun kone kiertää kilvaten, 
kontissaan: Jallua. 
 
Siinä väri kuin on hunajaa, 
tuoksu korkistansa tulvahtaa. 
Ranskanmaalla haudas kaunis kapseli, 
sisällään: Jallua. 
 
Siellä jossain tiedän putken ikuisen, 
sisällään: Jallua. 
Tulemaan se säilyy läpi vuosien, 
putkessaan: Jallua. 
 
 



 

 

 

 

Voi kun konu loiskuu lasissaan 
odottaen viinaa sekaansa. 
Ranskanmaalla haudas kaunis kapseli, 
sisällään: Jallua. 
 
Kuopan kalkkikiveen kaivoi seurue, 
juomanaan: Jallua. 
Toimen kumman huomas Jean-Pierre, 
metsässään: Jallua. 
 
Tähden alla lepää kuopassaan, 
vaihdos otti seura Ranskanmaan. 
Kotiin palaa pullo multaa puolillaan, 
seassaan: Jallua. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

24. Ikkunajallu  

Sävel: Ikkunaprinsessa  
Sanat: Markus Hyttinen  

Kossuun ei voi pieni poikanen luottaa, 
se suuren krapulan pieneen ihmiseen tuottaa. 
Mut konjakkiin sekoittaa 
kai pikkasen kossua illoin saa, 
sieltä katsoo Jallu unelmain. 
 
Ruudun takaa, ruudun takaa, 
ruudun takaa Jalluni katsoo vain. 
 
Se on juomista maukkain minkä tiedän, 
myös kolme tähteä prinsessallani siedän. 
Korkki on moitteeton, hyvä myös ryhti vartalon. 
Ruudun takaa Jalluni katsoo vain. 
 
:,: Oo, Jalmari, oo Jalmari, 
oo Jalmari kuinka sua palvonkaan. :,: 
 
 



 

 

 

 

Kerran illalla pöytään taas sammuin, 
jo äijä toinen Jalluni peitti huulin. 
Hän peitti pään ja peitti muun, 
sen vaihtaen punssiin koristeltuun. 
Ruudun takaa Jalluni toinen vei. 
 
:,: Ruudun takaa, ruudun takaa, 
ruudun takaa Jalluni toinen vei. :,: 
Toinen vei, toinen vei. 



 

 

25. Jallu  

Sävel: Sika  
Sanat: Sebastian Knight, Tuukka Eloranta  

Jallu, on mulla jano taas. 
 
Jallu, siis viinaa tarjoilkaa. 
 
 
Jallu, sen lasiin kaataa saa. 
 
Jallu, niin sitä maistetaan. 
 
Kaikki laulaa: Jallun tuoda saa, toimikaa. 
 
 
Jallu, ja kaikki mielellään. 
 
Jallu, on vesi kielellään. 
 
 
Jallu, voi kuinka kaikki juo. 



 

 

 

 

Jallu, koht meiltä loppuu työt. 
 
 
Fuksit laulaa: yksi tähti on ehdoton. 
 
 
Jallu, se lasiin kaadetaan. 
 
Jallu, sen värii katsellaan. 
 
 
Jallu, sen tuoksuu haistellaan. 
 
Jallu, ja lopuks maistellaan. 
 
 
JALLU! 



 

 

26. Minun juomani jallu on  

Sävel: Minun kultani kaunis on  
Sanat: Sebastian Knight, Tuukka Eloranta  

:,: Minun juomani Jallu on, 
vaik on leikattua :,: 
:,: Hei Jallua illalla, 
vaik on leikattua. :,: 
 
:,: Tähti sil on kultainen, 
vaik onkin yksinäinen. :,: 
:,: Hei Jallua illalla, 
vaik onkin yksinäinen. :,: 
 
:,: Kun mä juon sen kahvin kanssa, 
Mannerheimkin nauraa. :,: 
:,: Hei Jallua hahhahhaa! 
Mannerheimkin nauraa! :,: 



 

 

27. Epäsopivampi jaloviinaralli  

Sävel: I-Ha-Haa  
Sanat: 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? 



 

 

28. Hevosmiehen sitsitilitys  

Sävel: Hummani hei  
Sanat: Mikko Dufva  

Tuo se jalo juoma, 
kun mun kuomani on luona 
ja olo on niin mannermainen. 
Eihän se tyttö minun kyytihini tullut, 
kun olen 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. 
 
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. :,: 



 

 

29. Jallumies  

Sävel: Rekkamies  
Sanat: Johannes Pylvänen, Tuomas Pylvänen, 
Markus Hyttinen  

Mä oon jallumies keikalla alas 
Pulloja takana, keittoa alla 
Jo poikana päätin; mä oon jallumies 
Vaikka moni saa krapulansa helpommalla 
 
Mä oon jallumies, oon hitto soikoon 
Ei tullu siideri- tai keppanamiestä 
Leikattu konjakki on jallumiehen limppari 
Ja kännit revittävä irti siitä 
 
Tuhansia töitä, valvottuja öitä 
Viikkoja tiellä, saan jallua niellä 
Silmiä painaa, ei vaimo anna lainaa 
Hei jallumies, mikä pitää miehen tiellä 
 
 



 

 

 

 

Mä oon jallumies, aina tien päällä 
Ja joskus ylikuntoa en kiellä 
Kiusana koulu ja työpäivät 
Ja punssimiesten oikut pakko niellä 
 
Tuhansia töitä… 
 
Mä oon jallumies, Tallinnaan kiire 
Viikko siellä, pää täynnä 
Korttia viilaan, oispa tuttu myyntimies 
Sitä sais ehkä Jallunsa vieläkin halvemmalla 
 
Hmm.. mä oon jallumies, eessä vapaa 
Tähtipaita, kotona litran leka 
Kello neljään mä join, taas lähti jallumies 
On filmeissä tää tosimiesten työtä 
 
Tuhansia töitä… 
 
Mm.. otan taas 
Mikä pitää miehen niellä 
Oo.. otetaan taas 
Mikä pitää miehen niellä 



 

 

30. Jallua povarissa  
Kupletti vuosijuhlien wc-konferensseista  

Sävel: Tahroja paperilla  
Sanat: 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. 



 

 

 

 

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. 



 

 

31. Yhden tähden jallupullon  
juotuaan 

Sävel: Juodaan viinaa  
Sanat: Syntyneet spontaanisti  

Yhden tähden jallupullon juotuaan, 
yhden tähden jallupullon juotuaan. 
Yhden tähden jallupullon juotuaan, 
yhden tähden jallupullon juotuaan. 
 
Yhden tähden jallupullon juotuaan, 
yhden tähden jallupullon juotuaan. 
Yhden tähden jallupullon juotuaan, 
yhden tähden jallupullon juotuaan. 
 
Yhden tähden jallupullon juotuaan, 
yhden tähden jallupullon juotuaan... 
- selvin päin. 



 

 



 

 

32. Kuka pysäyttäisi huoneen  

Sävel: Kuka pysäyttäisi kellot  
Sanat: 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? 



 

 

 

 

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. 



 

 

33. Jallu  

Sävel: Doris  
Sanat: Markus Hyttinen  

Laalaa, laalaa. 
Teekkaria laulattaa, 
juomista jalointa saa hän rakastaa. 
Laalaa, laalaa. 
Teekkaria laulattaa, 
AAMUN tullen hänet taas unohtaa. 
 
Mut Jallu oli toisenlainen, 
Jallu oli metka aine. 
Hän näytti mulle, miltä tuntuu, 
kun saa maistaa omaa lääkettään. 
 
Jallu, Jallu. 
Sä veit mun sydämen. 
Jallu, Jallu. 
Tuo se pois takaisin. 
Sydäntäni vielä tarvitsen. 
 



 

 

 

Mä Jallun tanssiin hain, 
Ihan leikilläni vain, 
Koska Jallu oli hyvänmakuinen. 
Minun piti viedä, 
mutta Jallu veikin minut, 
ja hetken aikaa olin onnellinen. 
 
Mut ennen kun mä huomasinkaan, 
Jallu oli juotu. 
Se setelini mukaan otti 
ja sänkyyn jätti liskot ilkeät. 
 
Jallu, Jallu. 
Sä veit mun sydämen. 
Jallu, Jallu. 
Tuo se pois takaisin. 
Sydäntäni vielä tarvitsen. 
 
Oi, Jallu, Jallu. 
Sä veit mun maksani. 
Jallu, Jallu. 
Tuo se pois takaisin. 
Maksaani vielä tarvitsen.  



 

 

34. Oi, Jaloviina  

Sävel: O sole mio  
Sanat: Oskari Nokso-Koivisto  

Jos spiritusta 
tekee mieli musta, 
niin silloin löydän 
luo tämän pöydän. 
Jos pullo avoin 
houkuttaa mua tavoin 
tuon nuoren naisen hehkun huumaavan. 
 
Oi Jaloviina, 
ei köysi, siima, 
ei turmioon, vaan hurmioon! 
En viinaa, en konjakkina, 
vaan Jaloviina, vie hurmioon. 
 
 



 

 

 

 

Jos neito laittaa, 
niskat multa taittaa, 
hän pullon taakseen 
ja heittää haasteen. 
 
Jos tanssiin pyytää 
hän ilman mitään syytä, 
niin pullon toisen, löydän paarilta. 
 
Oi Jaloviina, 
ei köysi, siima, 
ei turmioon, vaan hurmioon! 
En viinaa, en konjakkina, 
vaan Jaloviina, vie hurmioon. 



 

 

35. Jag vinglar in igen  

Sävel: I’m Singing in the Rain  
 

Jag vinglar in igen; 
Jag tog en liten sväng 
till vedboden där jag har gömt 
en "Jaloväng". 
Tjohej och tittut, 
vad nyktra ni ser ut! 
Ska nån av er ha ved, 
så följ med! 
 



 

 

36. Jallu-beibi  

Sävel: Beibi 
Sanat: Matti Ojala 

Kuka sä oot  
ja mitä teet kun saat mut anelemaan "pliis" 
mä sinut riisun, aromis on viis kaut' viis 
ja tajuan et kohta mennään jälleen 
Kello lyö kuus 
Muutat mun maailmaa, ja aika-avaruus 
vääristyy, jälleen susta täyttyy lasi uus 
kun tajuan et päivä vaihtui toiseen 
Mitä sä teet 
kun meillä joka ilta risteää tiet 
ja biniin mut taas viet 
Siellä en pelkää! 
 
Jallu, Juovuta mut tässä 
Jallu, Saunan hämärässä 
Jallu, En tahdo sulta muuta 
Jos saan huulillein sun lasista suuta 
 
Jallu, Pidän susta kiinni 
Jallu, Yhden tähden viini 
Jallu, Ei aurinkoo tai kuuta 
Tähden luota ei oo takas paluuta 



 

 

37. Sata Jallua  

Sävel: Sata salamaa  
Sanat: Heikki Harju, Juuso Issakainen,  
Tuuli Klemetti  

Vain sata Jallua iskee tulta, 
ja koko tajunta räjähtää. 
Ei Sheriffiä voi riistää multa, 
tähti jäljelle jää. 
Kun sata tähteä meille loistaa, 
ja tumut valmiit on nousemaan, 
minä kurkkuun vien tämän iloliemen, 
ja me löydämme kännimaan. 



 

 

38. Maailman kirkkain tähti  

Sävel: A Whole New World elokuvasta Aladdin  

Taivas lumoaa yöt 
Maailman kirkkahin tähti 
Kutsuu silloin kun lähdet, 
pullon oikean sä saat. 
 
Korkin käyt avaamaan 
Tuoksun seipään jo tunnet 
Neste pyörii sun suussas 
Alkaa melkein oksettaa 
 
Jaloviinaa 
Tän juoman kurkkuun kumoan 
ja nousen humalaan, niin makeaan 
Aamulla kaduttaa 
 
Jaloviinaa 
Miks tähdet loistaa aina kun 
en tahtois dokata, mut pakottaa 
Se kauneudellaan vie mut humalaan. 



 

 

39. Jallumon 

Sävel: Pokemon 
Sanat: Jaloviinasymposium 2016 

Mä tunnen sen jo polttavan 
Tähden sisälläin 
Korkin auki rasautan 
Ja teen sen pystypäin 
 
Takaa Alkon hyllyjen 
Etsin aina vaan 
Ja Jaloviinan jokaisen 
Mä opin tuntemaan 
 
Jallumon 
Omakseni saan 
Me yhdessä nautitaan 
Oot mun ystäväin 
Olet aina vierelläin 
Jallumon 
Omakseni saan 
Niin jalous tähden saa 
Tähti toistaan opettaa 
Jallumooooon 
 
Omakseni saan, omakseni saan! 



 

 

40. On pulloissa Jaloviinaa  

Sävel: On neidolla punapaula  
Sanat: Auli Orpana  

:,: On pulloissa Jaloviinaa, 
se juokaamme pois. :,: 
:,: Sitä laseihin kaataa 
ja nauttia vois. :,: 
 
:,: On tähtiä siinä yksi 
se loistaapi näin. :,: 
:,: Suo nektarin juosta 
jo kurkkua päin. :,: 
 
:,: Kun juomme me Jaloviinaa 
ei huolia lain. :,: 
:,: Sen kullasta minäkin 
lohtuni sain. :,: 
 
:,: On neidolla Jaloviinaa 
ja herrallakin. :,: 
:,: Jää juomatta punssi 
tällä kerrallakin. :,: 



 

 

TÄÄLLÄ 
POHJANTÄHDEN ALLA 

Tämän klassikon pohjalta on syntynyt useita  
Jaloviina-aiheisia kappaleita. 
Viereisen sivun versio on saavuttanut suu-
rimman suosion kaikenkarvaisten laulajien 
keskuudessa. 



 

 

41. Alla Jallutähden  

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... 
 



 

 

42. Jallupullon haltijalla  

Sävel: Täällä Pohjantähden alla  
Sanat: 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! 



 

 

43. Täällä yhden tähden alla  

Sävel: Täällä Pohjantähden alla  
Sanat: 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. 



 

 

 

 

 



 

 

44. Under Jallu's magic starlight 

Suosittu kappale on saanut myös kansainvälisen 
käännöksen 

Under Jallu's magic starlight. 
Not the highest star, but most bright. 
I look through my empty shot glass 
and I fill it up again. 
 
Under Jallu's magic starlight 
our strong drinks are cut from first bite. 
From this magic drink, a shelter 
I will make for my sad days. 
 
And under Jallu's starlight  
I will take one,  
for a safe flight.  
Only under Jallu's soft sight  
I will cry a joyful tear.  
 
 



 

 

 

 

Under Jallu's magic starlight 
singer's throat gets dry and so tight. 
Only getting booze he feels right 
and can move on from this day. 
 
Under Jallu's magic starlight 
creeps a frost my soul cannot fight. 
But by corking one more tonight 
my heart is warmed again. 
 
:,: And under...  



 

 

LAULUJA LASISESTA  
LAULUKIRJASTA 

Taannoin Jaloviinapullojen etiketeissä julkaistiin 
Jaloviinasta kertovia lauluja. Akateeminen Jalovii-
naseura keräsi kaikki laulut talteen. 



 

 

45. Jalo, lämpöinen valo  

Sävel: Ellin boksissa  
Sanat: Vexi Salmi  

Jalo, Jaloviina, rakkain ystävä 
vuosien armaitten. 
Ja jalo, Jaloviina, 
lämpöinen valo päivien harmaitten. 
Ja minä kanssas vuoria siirtelin 
ja loppuun kaiken vein. 
 
Ja mä pilvilinnoja piirtelin 
ja torneja niihin tein. 
 
Jalo, Jaloviina parhain kumppani 
nuoruuden retkien. 
Ja jalo, Jaloviina, 
tunteiden tuli herttaisten hetkien. 
Ja harvoin kanssas purjeita reivasin 
vaan myrskytuulta hain. 
Ja jos hetkeksi hieman heivasin, 
niin voimia sulta sain. 



 

 

46. Jallulaulu  

Sävel: Rosvo Roope  
Sanat: Vexi Salmi  

Vain paukku pari Jallua ja mieleen vaivaisen 
toi jalo juoma juhlallisen tunteen taivaisen. 
Oli ympärillä viehkeitä kottaraisia, 
ja mä katsoin sillä silmällä heti naisia. 
 
Ja itseni tunsin melkein Tauno Paloksi, 
kuin filmitaivaan sankariksi oikein jaloksi. 
Ja kuin Ruuneperi suoltelin korvaan runoa, 
yhteen sydäntemme langat mä koitin punoa. 
 
Kun leivästä saa arkisessa työssä riidellä, 
on hyvä joskus taivaita kuin lintu liidellä, 
ellei mietteet sinitaivaalle asti kantaisi, 
kyllä unelmat siivet ja pyrstön antaisi. 



 

 

47. Oi Jallu Jallu  

Sävel: Emma  
Sanat: Jorma Toiviainen, Ilkka Vainio  

Oi muistatkos retken ja sen iltahetken, 
kun yhdessä miehuutta mittailtiin? 
Oli painit ja juoksut, myös makkaran tuoksut 
ja juomaa niin jaloa kittailtiin. 
Oi Jallu Jallu, oi Jallu Jallu 
sen näät näistä tyhjistä lesteistä. 
 
Ei äijien juttu vain oo aine tuttu, 
sen tarjota voi myöskin neideille. 
Mikä parasta kuoma, käy suosikkijuoma 
myös aromilaseista leideille. 
Oot yhden tähden tai kolmen tähden, 
sä tiukinta taivaista mehua. 
Sen tähden Jallu, oi Jallu Jallu, 
sua enempää kehtaa en kehua. 



 

 

48. On Jallu parhain  

Sävel: Kotimaani ompi Suomi  
Sanat: Jorma Toiviainen, Ilkka Vainio  

Vanhat äijät pieksi suuta, 
kertoi Jallun voimasta. 
Siksi koskaan et mua muuta 
löydä imuroimasta. 
 
Jallulla on hieno maine, 
parhain juomarivistä. 
Siinäpä myös sulle aine, 
jolla itses sivistä! 
 
Huolet eivät mua niin paina, 
että sais ne horjumaan. 
Jallulla kun pystyn aina 
huonon tuulen torjumaan. 
 
Jallun tietää Suomen kansa, 
se on aarre kotimaan. 
Siks he vuoksi valintansa 
lähtee vaikka sotimaan. 



 

 

49. Jallun henki  

Sävel: Isontalon Antti ja Rannanjärvi  
Sanat: Vexi Salmi  

Isäntä kun itse on tosi töissä, 
niin silloin on rahan renki. 
Elämämme mutkissa ja ympyröissä 
on oikean Jallun henki. 
 
Miehen hyvä päivä on pullotettu 
ja kyljessä loistaa tähti. 
Pikkuhuolet hetkessä huojennettu 
ja elämä lentoon lähti. 



 

 

JALOT ISKELMÄT 

Jaloviinaa käsitteleviä levytyksiä 



 

 



 

 

50. Jallutyttö  

Pää-Äijät  

Mul on ollu naisia,  
vähän kaikenlaisia,  
mut vaan yksi jallutyttö. 
Tapasin sen vuosi sitten  
koitin tarjoo sille bissen, 
hän mulle nauroi vaan.  
Ja sit mä tajusin 
 
Sille ei kelpaa siiderit,  
ei mitkään litkumikserit,  
otetaan jotain vahvempaa, 
jallutytön kaa.  
Ei jaksa litkii lonkkua,  
eikä kaljas oo tarpeeks potkua,  
otetaan jotain vahvempaa, 
jallutytön kaa. 
 
Jotain vahvempaa,  
jallutytön kaa  
Jotain vahvempaa,  
jallutytön kaa 
 
 



 

 

 

 

Maailmas ei oo monta miestä,  
joka voi juomisessa piestä, pää-äijän. 
Se tyttö joi mut pöydän alle, 
juomat kaatuu lattialle,  
hän mulle nauroi vaan. 
Ja mä tajusin 
 
Sille ei kelpaa siiderit... 
 
Nyt en häntä enää löydä,  
ja mä istun yksin pöydäs, oi jallutyttö.  
Ei maistu Jallu samalta,  
otan bissen hanasta,  
hän mulle naurais vaan. 
Ja mä muistan 
 
Sille ei kelpaa siiderit... 
 



 

 

51. 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. 
 
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.. 



 

 

52. Jaloviinamies  

Timo Rautiaisen Lyijykomppania -yhtyeen  
levyltä Suden hetki (1994) 
Musiikki: Rautiainen, teksti: Moilanen  

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! 



 

 

53. Jaloviinaa  

Freud Marx Engels & Jung  

Susinaisesta kuullut mä oon tarinoita, 
kuinka tuo noita naisen hahmossa vei. 
Miehen, joka myöhemmin suruunsa juuttui, 
kuin kiveksi muuttui, enää puhukkaan ei. 
 
Hän vain juo Jaloviinaa, 
viileää viinaa kuin vettä vain juo. 
Hän läikyttää lasissaan ruskeaa viinaa 
ja tien muistaa ruskeiden silmien luo. 
 
Vuosia myöhemmin naisesta kuulin, 
joka elelee yksinään Naarvassa päin. 
Ja riutunut mies roudaa hänelle viinaa, 
vie Jaloviinaa hälle ämpäreittäin 
 



 

 

54. Tirehtööri 

Turmiön Kätilöt 

Tänne sitä Jallua, hui hai! 
Tänne sitä Jallua, hui hai! 

Ja hän vain juo Jaloviinaa, 
viileää viinaa kuin vettä vain juo. 
Ovat silmänsä kuulema kuin Jaloviinaa, 
lämpimän ruskeat kuin viina tuo. 
 
Ja hän vain juo Jaloviinaa, 
viileää viinaa kuin vettä vain juo. 
Hän läikyttää lasissaan ruskeaa viinaa 
ja tien muistaa ruskeiden silmien luo. 



 

 

55. Sä kuulut päivään jokaiseen 

Eino Grönin levytys vuodelta 1966 
Sävel: Reino Markkula 
Sanat: Juha Vainio 

Sä kuulut päivään jokaiseen,  
sä kuulut aamuun ja iltaan.  
Oot ensimmäinen aatoksissain,  
miete myös viimeinen.  
Sä kuulut nousuun auringon  
ja liityt kuutamon siltaan.  
Oot aamukaste, iltarusko,  
laulu yölintusen.  
Nään lentävän taivaalla tähden  
ja sua mä ajattelen.  
Pois toisien luota jos lähden,  
sun luotasi lähtisi en.  
Sä kuulut päivään jokaiseen,  
sä kuulut aamuun ja iltaan.  
Oot ensimmäinen aatoksissain,  
miete myös viimeinen.  



 

 

 

 

Sä kuulut päivään jokaiseen,  
sä kuulut aamuun ja iltaan.  
Luot päivään riemun,  
joka vie mun,  
päivään taas seuraavaan.  
Sä kuulut nousuun auringon  
ja liityt kuutamon siltaan. 
Sä yksin olet mulle kaikki 
kauneus päällä maan.  
Kun hiljaa soi kuiskaus tuulen,  
sun kuiskaavan kuvittelen.  
Nään kukkasen kauniin ja luulen:  
näin kasvosi takana sen.  
Sä kuulut päivään jokaiseen,  
sä kuulut aamuun ja iltaan.  
Oot ensimmäinen aatoksissain,  
miete myös viimeinen.  
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Muistiinpanot 
Tilaa uusille Jaloviina-lauluille, ettei hetken  
inspiraatio pääse unohtumaan ja laulut saadaan  
jalostettua seuraavaan painokseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 


