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www.HUmmEriPOjat.fi

0400 430 882

Tunnista 
Porkkalan 
viihtykääpä!



www.dadaoffinland.com



49/2010 | Suomen Kuvalehti      3

L
auluyhtye Hummeripoikien taival on 

vastoin kaikkia odotuksia kestänyt 

jo 25 vuotta.  »Piikki»-paikalle nousu 

alkuperäiskokoonpanolla lienee glo-

baalistikin tarkastellen harvinaista 

tilastomatematiikkaa. 

Piikki-sana tässä yhteydessä juon-

taa juurensa aikaan, jolloin sak-

salaisissa 25 pennin rahoissa oli 

metallin säästämiseksi reikä kes-

kellä, ja kauppiaat keräsivät niitä 

terävään rautapiikkiin. Toiseen 

piikkiin lävistettiin velkakirjoja 

(»Pistä piikkiin!»). 

Vaikkei suomalaisessa 25-penni-

sessä koskaan reikää ollutkaan, 

rantautui lempinimi luontevasti 

maahamme ensimmäisen maail-

mansodan aikoihin. Tämän leh-

den kannessa kiiltelevä 25-penni-

nen on aito »hopeapiikki» vuodelta 

1916. 

Nykypäivänä piikkejään kantavat 

ylpeinä mm. siilit, (hum)meritäh-

det, piikkikampelat ja moottoripyöräilijät satapiik-

kisillään.

Hummeri liikkuu ja näköjään myös ajatte-
lee takautuvasti. 

Kaikki 25-vuotisjuhlakonsertin laulut liittyvät tavalla 

tai toisella siihen, miltä eilispäivä näytti huomenna. 

Myös tämän lehden kolumnistit samoilevat kannan-

otoissaan etupäässä takaperin tulevaisuuden saloja.

Kaikkein pisimmälle menneisyyden ennustamisessa 

menee Ilkka Pollari, joka visioi kolumnissaan kravun 

kääntöpiirin suunnan muuttuvan 180 astetta vuonna 

3450.

Ylihuomenta, Suomi!

Hummeripojat haluavat kantaa 

kortensa tulevaisuuden muura-

haiskekoon omalla tavallaan –

menemällä tietenkin taas kerran 

askelta pidemmälle kuin muut, 

varovaisemmat huomispäivän 

tutkijat. Niinpä konserttia juon-

tamaan ei kutsuttu Huomenta 

Suomi -ohjelman ankkuria Lauri 

Karhuvaaraa, vaan hänen astetta 

kokeneempi isoveljensä Pekka.

Huomen est uomen!

Ensimmäisen kvartaalin taidetta!

Hummeripojat 
ei ole piikki 

lahjomattoman 
lehdistön lihassa, 

vaan
piikki vakavasti 

ottavien 
lauluyhtyeiden 

hihassa!

PääkirjoitusHK
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P.S. »Piikkisiaksi» sanotaan nykyisin henkilöä, joka maksattaa kaiken muilla.
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Hummeripojat kokoontuvat säännöllisesti pohtimaan, onko tämä muka 
hauskaa.
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 timo Ranta-aho

 Pasi Himanen

Lauri kärnä
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especially in Lobster Boys’ concerts!



V i i k o n  k u v a

”Eilen tulin tänään kotia
ja tänään tulen huomenna”.
Kuva © Juha Valkeajoki

 V
illa Hummerheimin tornihuoneessa vuorokausien 
raja usein hämärtyy.
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Taas tanssittiin
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AJASSA

UUTISVIIKKO

Puolustusministerin
tunnustus Hummerheimin juoksu-
haudalle saatiin savusaunan ja ra-
pupöydän kautta. RAY:n johto vas-
tasi voiteluaineen riittävyydestä.
– Onko tämä huumoria? Häkämies 
jyrisi.

Hummeriviiri
nousi salkoon HU-Yhtiöiden 
20-vuotisjuhlallisuuksien kun-
niaksi Porkkalassa.
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TÄTÄ KUVAA EI 

OLE KÄSITELTY 

juurikaan!

HU-Yhtiöiden osakekurssin 
nousua seurattiin maailmalla 
henkeä pidätellen.

Perun kirjatilaukseni!   -huu-
dahdus Sulasolin käytävillä lennätti 
uunituoretta Hummeripoikien par-
haat -nuottikirjaa aina Latinalaiseen 
Amerikkaan asti.

Himaselle 1000 Hum-
meri-keikkaa täyteen 
Ritarihuoneella! 
Hummeripoikien kakkoste-
nori ja HU-Yhtiöiden halli-
tuksen puheenjohtaja Pasi 
Himanen osasi loistavas-
ti ajoittaa juhlakeikkansa 
25-vuotisgaalaan!

Aikaisemmin tämän raja-
pyykin ovat saavuttaneet 
jo Aaltonen, Vaari ja Kärnä. 
Ranta-aho päässee suihkut-
tamaan kuohuvaa vuonna 
2012.

4

8       Huomen Kuvalehti   25/2011  



neljännesvuosisata Lukuina

uutisANKKA

Vaalit Terijoen 
uimakopissa?

Porkkalan Villa Hummerhei-
min Hupanema-rannalle on 
keväällä ilmestynyt salape-
räinen uudisrakennus. Äk-
kiseltään tarkasteltuna ky-
seessä on Terijoelta peräi-
sin oleva uimakoppi, mutta 
lähempi tarkastelu tuottaa 
yllätyksen.

HK:n saamien tietojen mu-
kaan kopin olisi tuonut Suo-
meen venäläinen sotilas 
vuonna 1948, juuri solmi-
tun YYA-sopimuksen kun-
niaksi. Koti-ikävää potenut 
terijokelainen kaiversi sei-
niin isänmaallisia iskulau-
seita, tovereidensa nimiä 
(mm. koko Terijoen halli-
tuksen) sekä epämääräisiä 
puhelinnumeroita.

Syyskuussa -55 uimakoppi 
sisustettiin äänestyskopiksi,
kun Medvastössä kiinni-
otetut kaksi uhkarohkeaa 
suomalaisuimaria alkoivat 
vaatia vapauttamistaan lä-
hestyvien presidentinvaali-
en nojalla. Porkkala kuiten-
kin palautettiin Suomelle jo 
tammikuussa -56, kaksi kuu-
kautta ennen vaaleja.
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Lähde: Hummeripoikien tilastollinen vuosikirja 2011.

Hummeripojat ovat 25 vuodessa 
tehneet 1375 keikkaa, mikä tekee 
keskimäärin

1,0577 
esiintymistä viikossa.
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Keikoilla on esitetty 433 
eri laulua, joista 

82,8 
prosenttia on esitetty 
toisenkin kerran.

Naiskauneusmessut 
Modenassa

Huhtikuussa 2008 Hummeripojille tuli ytimekäs toimeksianto HairStorelta: – Illallisvierainamme 
Modenassa on kymmenen varsin kaunista naista. Pidätte huolen mm. heidän hyvinvoinnistaan!

Keikkaa odotellessa oli aikaa
pistäytyä myös Maranellon 
Ferrari-pyhätössä.

4



KOHTAAMISET
M E R K K I H E N K I LÖT
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Joulupukki kohtasi
Hummeripojat!

Tarja Halonen 
kohtasi tohtori Varajärven!

Tasavallan presidentti Tarja Halosen 
gaalailta Paasitornissa alkoi yllät-
tävissä tunnelmissa: – Hyvää iltaa. 
Olen tohtori Varajärvi, tämäniltai-
nen seuralaisenne!

hummeripoikien 20-vuotisjuhla
ravintola Paasitornissa 17.9.2006

TKK 100 v. 
Otaniemessä 31.8.2008

Pertti Varajärvi

Valtiotieteen

tohtori

  040  3426 304

Lohi kohtasi tiensä pään! 

Matti Pursula 
kohtasi Pasi Himasen!

Teknillisen korkeakoulun 100-vuo-
tisjuhlat huipentuivat rehtori Matti 
Pursulan osalta lämpimään käden-
puristukseen Pasi Himasen kanssa.

Hummeri-trubaduuri Aaltonen piti 
huolen siitä, että Lähivakuutuksen 
kalaseminaarin osanottajat viihtyi-
vät myös iltaisin Kuolan Ponoi-joel-
la. Parituntinen lento Murmanskista 
telttaleiriin taittui armeijan M18-
kopterilla.

Siinä sivussa muusikonkin perhoon 
tarttui komea lohi. ”Nähdä tunturihaukka ja Kuola” 15.8.2011
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L E V Y TÄ R PI T

Maailman tunnetuin kaksijalkainen, itse joulupukki pääsi liittämään perheal-
bumiinsa todellisen aarteen, kun satunnainen ohikulkija ikuisti hänet Mode-
nan torilla tarunhohtoisen hummeripojat-lauluyhtyeen kanssa!

Vuori-
neuvokset 
kohtasivat 
rahansa!

”Tervetuloa katso-
maan, mitä rahoil-
lanne on tehty!”

Tällaista kutsua 
eivät tohtineet 
vastustaa humme-
ripoikien suur-
asiakkaat juhani 
ahava, jaakko 
ihamuotila, Seppo 
lindblom, Tauno 
Matomäki, kalevi 
Numminen ja Simo 
Vuorilehto puoli-
soineen. 

juhlaillallinen
Villa hummerheimissa 12.8.2004

ENERGISET 

ONNITTELUT

25-VUOTIAILLE

 HUMMERIPOJILLE!



Ääntä kohden
Kvartetilla on ollut 1 400 keikkaa.  
Siitä ei selvitäkään ilman omaa yhtiötä.

P
ahin jäynä näinkin kypsässä 
viiden miehen teekkarijou-
kossa olisi heittäytyä tosi-
koksi ja vetää huumoriliinat 
kiinni keskittymällä HU-Yh-
tiöiden taseisiin ja tämän 
Porkkalassa sijaitsevan Villa 
Hummerheimin kapasitee-

tin käyttöasteeseen. Tylyttämistä voisi jatkaa 
kysymyksillä Euroopan liittovaltiokehityk-
sen vaikutuksista yritysasiakkaiden musii-
killisen maun muokkautumiseen, kvartetin 
kilpailukykyyn ja katteisiin sekä suprajoh-
dintekniikan täydelliseen puuttumiseen a 
cappella -kvartetin innovaatioissa. Ei pysty. 
Tosikoiminen ei eh-
kä ole edes tarpeel-
lista. Jos miehiä lau-
lattaa, niin silloin on 
parasta laulaa – tot-
tapahan pärjäävät, 
niin kuin ovat pär-
jänneetkin.

Viikko ilman 
keikkaa on kuin pil-
vinen päivä ilman 
äänirautaa smokin 
taskussa. Kulunei-
den 25 vuoden aikana Hummeripojilla on 
viikoittain ollut 1,0577 esiintymistä. Tut-
kimuksen virhemarginaalista ei ole tietoa.

Alussa oli teekkarikuoro Dominante. Se 
kävi syksyllä 1986 voittamassa kuorokilpai-
lun Italian Goriziassa. Keikkaa varten, kaik-
kinaisten viritystasojen ylläpitämiseksi, oli 
perustettu matkakvartetti. Voitto oli läiky-
tyksellinen ja pitkäkestoisesti elävöittävä. 
Hummeripojat on Suomen pitkäikäisin 
samassa kokoonpanossa laulava kvartetti: 
Lauri Kärnä, Jukka Vaari, Pasi Himanen, Ti-
mo Ranta-aho ja Ilkka Aaltonen.

He ovat kaikki DI:jä (Vaari suorastaan 
TkT)  ja oikeissa insinöörillisissä töissä 
paitsi Aaltonen, joka toimitusjohtaa HU-
Consulting Oy:tä. Laulaminen yhtiöitettiin 
1989. Kvartetti oli keikkaillut Dominanten 
nimiin ja tiliin. Keikkoja alkoi kuitenkin 
kertyä niin runsaasti ja rahaa raskaasti, et-
tä se kaikki vaati yhtiöllisiä tukirakenteita. 
Verottajakin oli tyytyväinen.

Yhtiöittäminen oli myös omatunnolli-
nen, mielenrauha-asia. Kun kvartetilla oli 
oma omintakeinen ohjelmistonsa, ketään 
ei syrjäytetty, eikä keikkailu ollut keneltä-
kään pois. Tämän voi tulkita arvostuksen 
osoitukseksi ”kasvattajaseuraa” kohtaan.

Hummeripoi-
kien strategia on 
suoraan von Clau-
sewitzin sotaopeis-
ta: painopisteessä 
mahdollisimman 
voimakkaasti. Pai-
nopisteessä ovat 
yritykset, ja mah-
dollisimman voi-
makkaasti tarkoit-
taa sitä, että firman 
tilaisuuksiin räätä-

löidään sen toiminnasta kertova täsmä-
sanoitus, yhdestä viiteen kappaletta. Set-
ti esitetään kahviin ja konjakkiin päästyä. 
Kerran viikossa rientelyn selittää se, että 
keikat ovat pääkaupunkiseudulla ja yleen-
sä arkisin. Isukit saattavat ehtivät kotiin en-
nen iltauutisia ja usein vieläpä niin, ettei 
perhe edes tiennyt heidän keikalla kipais-
seen. Vaimojen ja verottajan tyytyväisenä 
pitäminen on saavutus sekin.

Huumori on aina rajatila-asia. Koskaan 
ei voi olla aivan varma, missä kohtaa sanoi-
tuksissa kuulijoiden kipupiste saavutetaan. 

Sitä pitää estradilla kuunnella kuin ylimää-
räistä sovitusta.

Herrat eivät muista, että heitä olisi kos-
kaan ulos heitetty, mutta heidän keskinäi-
sestä ilmehtimisestään voi vetää sellaisen-
kin johtopäätöksen, että on joskus saatettu 
lähellä käydä. Kuka vanhoista lätisee, sitä 
nuottiavaimella silmään. Vuosittain syntyy 
parikymmentä uutta tekstiä. Jos heillä olisi 
urheiluseura – tämä on teoriaa – sen nimi 
olisi varmasti Porkkalan Dynamo.

Markkinointiponnisteluiksi on Aaltosen 
mukaan riittänyt se, että hän on vastannut 

Teksti Risto Lindstedt Kuva Markus Pentikäinen

12      Huomen Kuvalehti    25/2011

Huumori  
on  

aina  
rajatila-asia.
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25 vuotta puhelimeen. ”Suusta korvaan” 
-informaatio näyttää edelleen toimivan te-
hokkaasti.

Villa Hummerheimia ei rakennettu Pork-
kalaan kvartetin harjoittelupaikaksi tai hy-
räilevän retrettielämän keskukseksi. Se 
rakennettiin yrityksien kokoustelu- ja ve-
täytymispaikaksi, mihin sijainti erinomai-
sesti sopiikin. Sieltä ei pääse kesken kaiken 
pois muuten kuin rohkeasti eksymällä. Vil-
lan tiluskierroksilla on pakotettu mietti-
mään insinöörien, ainakin laulavien insi-
nöörien, sielunelämän nuotitusta. Näyttää 

vakaasti siltä, että bisneksen kaavassa tari-
nalla on keskeinen merkitys, niin majoitus-
kapasiteettia myydessä kuin keikoillakin. 
Tarinan ikiaikaiseen voimaan luottava in-
sinööri, tätä täytyy vielä miettiä.

Kukaan ei elä tiukasti kohderyhmässään, 
ei edes teekkari. Kuulkaapa tätä harrastau-
tumisen listaa: Kasvit, juustot ja Herald Tri-
bune. Tähtitiede ja ornitologia. Metsästys 
ja kalastus, lyijylasityöt ja ruuanlaitto. Lu-
keminen ja junnukoripallo. Sarjakuvapiir-
täminen, Suomen kasvit ja linnut, eksoot-
tisen paikkojen bongailu (ei liity naisiin).

Ja sitten tämä joukko on pysynyt 25 vuotta 
koossa. Voisiko olla niin, että sopiva määrä 
eri suuntaan tasaisesti vetäviä ihmisiä vah-
vistaa sitä, mikä onkin pienin yhteinen ni-
mittäjä? Tämä on tietysti teoreettista pähkäi-
lyä, mitä ei ole voitu laskennallisesti oikeaksi 
todistaa. Paitsi oikeassa elämässä. HK

L Villa Hummerheimin portti muistut-
taa ajoista, jolloin Porkkalan metsissä 
oli kovin laulutonta. Ääntä etsimässä Pa-
si Himanen (vas.), Timo Ranta-aho, Lauri 
Kärnä, Jukka Vaari ja Ilkka Aaltonen.



VAJASSA

H
ummeripoikien Porkka-
lan-tiluksilla on lappa-
nut väkeä jo kymmenen 
vuotta. Ensimmäiset 
maksavat vieraat otet-

tiin vastaan lokakuussa 2001, ja 
tänä syksynä »entiseen Neuvos-
toliittoon» tulee jo tuhat täyteen!

Lasku poltetaan!

Juhla-asiakas ei tosin vielä tiedä 
olevansa se tuhannes – eikä si-
tä tiedä vielä kukaan muukaan, 
mutta joskus loka-marraskuus-
sa tuo maaginen raja näyttäisi 
ylittyvän.

– Sen porukan lasku tietysti revi-
tään näyttävästi – tai sillä voitai-
siin itse asiassa sytyttää vaikka 
savusauna, lupaa HU-Yhtiöiden 
toimitusjohtaja Ilkka Aaltonen.

Sata tilaisuutta vuodessa

Hummerheimissa on kymme-
nen vuoden aikana käynyt siis 
keskimäärin sata ryhmää vuosit-
tain. Eniten kysyntää on alku- ja 
loppukesästä, mutta yrityspalave-
rit, syntymäpäivät ja virkistystilai-
suudet työllistävät henkilökun-
taa ympäri vuoden.

– Tyypillinen asiakas on vajaan 
kymmenen hengen ryhmä. Vii-
kolla yritykset ja viikonloppui-
sin  yksityisvieraat. Kolmannes 
kävijöistä myös yöpyy.

Hummerheimin valtteja ovat 
sopiva etäisyys pääkaupungista 
(puoli tuntia Ruoholahdesta),  pa-
renteesiajan historia sekä Pork-
kalan ainutlaatuinen luonto.

– Varsinkin tuo venä-
läisaika tuntuu 
kiehtovan ihmi-
siä. Monet 
eivät ole 
koskaan 
kuulleet-
kaan miehi-
tyksestä, ja 
nekin, jotka 
jotain muis-
tavat  siitä 
lukeneensa, 
yllättyvät kuul-
lessaan yksityis-
kohtia.

Mikä ihmeen parenteesi?

Alueen laajuus (1000 km2) ja ve-
näläissotilaiden lukumäärä (30 
000) tuntuvat käsittämättömil-
tä niistä, joiden mielikuvissa on 
vain Upinniemen kallionkärki 
ja kouluhistoriasta tuttu vuo-
den 1944 Moskovan välirauhan 
rivi »Porkkala vuokrattiin 50 vuo-
deksi». 

Karu totuus on, että alueen itä-
raja ulottui Kivenlahden sillal-
le, josta on 19 km tykinkantama 
Senaatintorille! Mannerheim ja 
Paasikivi suunnittelivat jo pää-
kaupungin siirtämistä Turkuun 
tai Tampereelle. 

7272 asukkaan evakuointiin an-
nettiin aikaa 9 päivää. Siinä ajas-
sa saatiin hädin tuskin talteen 
irtain, karja sekä puolet vilja- ja 
juuressadosta. – Halkopinojen 
kohdalla aika loppui kesken, ker-
too »Porkkalan historioitsijaksi» 
jo itseään tituleeraava Aaltonen.

Miksi 
Porkkala 
luovutettiin 
takaisin 
etuajassa?

Stalinin kuol-
tua 1953 alkoi-

vat Kremlissä 
puhaltaa uudet 

tuulet. Koska Vi-
ron Naissaaren ty-

keillä saatiin Suo-
menlahden kapein 

kohta valvontaan jo 
ilman Mäkiluotoakin, 

katsoi Neuvostoliitto ajan 
otolliseksi kiillottaa kilpeään 
lännen silmissä. Niinpä Pork-
kala palautettiin näyttävin elein 
tammikuussa 1956.

Kabanovin juhlapuheessa ko-
rostuivat totuudenvastaiset kli-
seet: – Saatte alueen takaisin 
entistä ehommassa kunnossa! 
Olemme rakentaneet teille sai-
raalan, kouluja, lentokentän...

Rakennukset kaatuivat lähes it-
sestään – ja Friggesbyn pellolle 
metallilevyistä kyhätyn »lento-
kentän» venäläiset veivät mu-
kanaan. 

Suomi sai takaisin hävitetyn, 
kammottavaan kuntoon raiska-
tun  Porkkalan, jonka jälleenra-
kentamiseen kului vuosia. Vä-
hitellen kuitenkin elämä alkoi 
palailla uomiinsa – ja maail-
man pisin rautatietunnelikin 
on enää vain kaukainen muisto 
isoisien tarinoissa.

Neuvostoliittokaan ei enää ole.

16      Suomen Kuvalehti | 49/2010

Tuhannes ryhmä 
»entisessä Neukkulassa»

EI PAHA

Suomen Kuvalehti 
on tietysti hyvin 
otettu tultuaan 

valituksi Hummeripoikien 
25-vuotisjuhlajulkaisun 
ilmiasuksi.

Kunniakkaan iän täsmäl-
leen samalla kokoonpanol-
la saavuttanut lauluyhtye 
tapaa esiintyä aina tilaisuu-
den jälkiruokavaiheessa, 
mikä nostaa kvartetin arvoa 
entisestään tämän palstan 
kirjoittajankin silmissä.

Hummeripoikien ainut-
laatuiset esitykset ovat 
jo neljännesvuosisadan 
ryydittäneet maamme 
talous- ja teollisuuselä-
män sekä valtiovallankin 
juhlatilaisuuksia, mitä on 
pidettävä merkittävänä 
saavutuksena.

JÄLKIHuoKAilu

1

2

tapani.ruokanen@otavamedia.fi
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Toivottavasti saamme 
huokailla Mäen An-
nan ja kumppaneiden  

perään vielä pitkään!
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K
un teekkarikuoro Do-
minante vuonna 1990 
täytti 15 vuotta, lan-
seerasi Hummeripojat 
emokuorolleen pitkäai-

kaisperinteen: vastedes kuoron 
ansioitunein kvartettilaulaja 
nimetään vuosittain Kvartetti-
huuleksi, hänen kunniakseen 
järjestetään »Huulenheittoak-
ti» ja siunaamaksi lopuksi san-
karin huultenjäljet ikuistetaan 
lasitaulun taakse Dominanten 
juhlahuoneiston seinälle. Hum-
meripojat nimesivät itsensä re-
ferenssihuuliksi ja lupasivat 
huolehtia illallisjuhlan kuluis-
ta ensimmäiset 15 vuotta.

Perinne on oivallisella tavalla 
kannustanut dominantelaisia 
yhtyelaulantaan, mistä vuosien       

Tällaista paikkaa 
kutsutaan humala-
tilaksi.

HUMMERIPOJAT

... täysin tekemi-
sistäni... ööö...tie-
toisena tuntien... 
njämjäm...”
Aspirantti Antti Kätkä 
Huulenheitto-aktissa 
14.5.2008.

Otetaanpas vielä 
kerran.”
Referenssihuuli 
Pasi Himanen 
Huulenheitto-aktissa 
14.5.2008.

”

”
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Huulenheittoa!

Saastamoisen suuteluelimet.

Rahkonen.
Toiseksi tuorein 

huuli.©
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Kuka on vuoden 2011 Kvartetti-
huuli? Katso Huomenkuvalehti.fi.

Kivinen. 
Ensimmäinen 
huuli.

Lamiates-lahkon juhlahymni
(Ilkka Aaltonen -90)

Minä olen kvartettihuuli 
– kuulun huulikukkaisten heimoon.

Huulikukkaiskasvit ovat kaksisirk-
kaisten siemenkasvien Lamiates-
lahkon heimo, jonka edustajilla on 
yleensä nelisärmäinen varsi.

Vastakkaisten, lavaltaan yhteneväis-
ten lehtien hangoissa on valekiehku-
roiksi sanottuja viuhkokukintoja.
Teriöt ovat yhdislehtisiä, vastakoh-
taisia ja huulimaisia. Pienissä hedel-
missä on neljä pähkylää.

Ihmistoiminnan mukana levinneistä 
huulikukkaiskasveista yleisimpiä ovat 
eriasteiset humalat. Paikkaa, jossa vil-
jellään näitä hyötykasveja, kutsutaan 
humalatilaksi. Tällaiseen paikkaan
pääsee helpoimmin huuliaan käyttä-
mällä.

Siksipä minä olenkin kvartettihuuli 
– kuulun huulikukkaisten heimoon.

Yhtyelauluilotulitus täyttää Do-
minanten vuosijuhlan joka mar-
raskuu. Laulun lomassa jänni-
tetään, kuka on valittu laulaja, 
joka mystisin menoin idätetään 
Lamiates-lahkon jäseneksi seu-
raavassa Huulenheittoaktissa 
Villa Hummerheimissa. 

Hummeripoikien käynnistämä 
perinne elää vahvana jo kolmat-
ta vuosikymmentään..

Soundin merkittävä tukijalka: 
kuoro on kuin joukko kvartette-
ja, joissa jokainen laulaja kan-
taa vastuunsa – kuitenkaan erot-
tumatta yksilönä. 

Kuoron kvartettipalvelu välit-
tää sekä vakiintuneita että täy-
sin hazardeja lauluyhtyeitä laa-
dusta tinkimättä. Spontaani 
laulu raikuu myös pyytämättä 
ja tauotta.

saatossa onkin 
tullut kuuluisan 
Dominante
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     – MISTÄ TIEDÄN, 
ETTÄ LAULUNNE OVAT 
TARPEEKSI HAUSKOJA?
  ONKO TEILLÄ ANTAA 
 MITÄÄN VAKUUKSIA?

tuomas.rantala@iki.fi
Viherminttu (Méntha spicáta, Lamiáceae)
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NÄKÖKULMA

E
teläistä taivasta halkovaan Skor-
pionin tähdistöön kuuluva koh-
de NGC6357, Hummerin täh-
tisumu, on saanut lisänimensä 
saksilla hamuilevan muotonsa 
ja kypsän punaisen värinsä joh-
dosta. Sen etäisyys auringosta 
on eri lähteiden mukaan 5500-

8000 valovuotta, ja sen löysi monilahjakkuus 
John Herschel (1792-1871) kesäkuussa 1837 
Hyväntoivonniemeen rakentamallaan 18-tuu-
maisella kaukoputkella. Hummerin tähtisumun 
tunnistaa myös viidestä lähes täydelliseen rivi-
muodostelmaan asettuvasta tähdestä. 

Hummerin tähtisumu siirtyi kirjai-
mellisesti maailman kaukoputkien 
ja peilien polttopisteeseen muuta-

mia vuosia sitten, kun maan kääntöpiire-
jä alettiin tarkastella uusilla astrologisilla 
välineillä ja ajatusmalleilla.  Kuten hyvin 
tiedetään, kääntöpiireistä pohjoisempi 
nimettiin pari tuhatta vuotta sitten Kra-
vun kääntöpiiriksi, koska silloin aurinko 
oli Kravun tähdistön suunnassa.  Vastaa-
vasti eteläisellä kääntöpiirillä aurinko oli 
tuolloin Kauriin tähdistössä.  Nykyisin 
pohjoisen pallonpuoliskon keskikesän 
aurinko on Härän tähdistössä ja keskital-
ven aurinko Jousimiehessä.  

Koska Eteläisellä pallonpuoliskolla ol-
laan nyt siirtymässä Ekliptikaa nou-
dattaen pikkuhiljaa Jousimiehestä 

Skorpioniin, on ehdotettu eteläisen kään-
töpiirin uudelleen nimeämistä. Tähti-
taivaan harmoniaa kunnioittaen on uu-
deksi kääntöpiirin nimeäjäksi ehdotettu 
Skorpionin sijasta Hummeria, loistaahan 
Hummerin tähtisumu NGC6357 juuri 
Skorpionissa. 
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Kravun kääntöpiirin suunta 
saattaa kääntyä, kirjoittaa Ilkka Pollari.

Hummerin tähtisumun 
tunnistaa viidestä 
lähes täydelliseen 
rivimuodostelmaan 
asettuvasta tähdestä.

Herschelin kaukoputki  

Hummerin   tähtisumu                
teleskooppien         polttopisteessä!
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HUbble-teleskoopin 
kuvapari (raaka ja 
tietokoneparannettu) 
Hummeri-nebulan 
ytimestä.

Tuntemattomasta syystä Lobster Nebulassa 
syntyy joitakin kaikkein suurimmista havai-
tuista tähdistä. Tämä erikoinen tähtisumu 
muodostaa energeettisellä valollaan oman 
”tähtienvälisen linnansa” ympäröivään pö-
lyyn.

Lisäksi, kuten krapu, hummerikin taivaltaa 
useimmiten perä edellä, noudattaen kään-
töpiirien käänteistä elektrobiodynaamis-

ta  spiniä.  Pohjoisella pallonpuoliskolla ei uu-
delleennimeämisellä ole niin kiire. Arvellaan, 
että karkeasti vuonna 3450 on vastaavasti syytä 
nimetä Kravun kääntöpiiri sopivasti valitun 
Kalan tähdistön kohteen mukaan.  Eräiden 
lähteiden mukaan koko tähdistö saatetaan en-
nen pitkää nimetä uudelleen – tunnetusti perä 
edellä saalistavan Etelä-Amerikan veitsikalan 
(Gymnotus carapo) mukaan.

Samalla vaihtuisi kääntöpiirin kulkusuunta 
vastapäiväiseksi, millä saattaa olla ennalta 
arvaamattomia vaikutuksia koko planeet-

tamme oloihin.

Taivaan kannen Hummerin tähtisumussa 
ei ole havaittu epänormaalia punasiirty-
mää, joten sen voidaan ainakin toivoa py-

syvän tuttuna, mutta aina yllätyksellisenä täh-
timuodostelmana vielä pitkään.

Ilkka Pollari
Kolumnisti on vapaahko 

kirjoittaja ja näytelmäkirjailija.

Hummerin   tähtisumu                
teleskooppien         polttopisteessä!
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Teksti   
Kuvat  Ilkka Aaltonen
 Arja JuvaL

apsifilosofi Maija Juvan, 4, ky-
symys, ”isä, mistä voi huomen-
na tietää, että tänään oli eilen”, 
on kiehtonut jo aiempiakin ajat-
telijoita. Omaa ratkaisuaan yritti 
gallialainen kyläpäällikkö Alado-
bix  kiteyttämällä, että ”jokainen 
päivä on vain uusi eilinen”. Toden-

näköisesti kuitenkin vasta Hummeripojat ovat 
kyenneet elämään tulevaisuutta imperfektissä.

Hummeripojat kiehtovat sekä Huuskosten 
sukuseuraan ryhmittyneitä HU-uskosia että 
vakavaa hutkimusta tekevää tiedeyhteisöä. 
Hummeripoikien tulevaisuuden tekemisen 
taidosta myös kiistellään, mutta kaikki myön-
tävät, että jo Rooman valtakunnan aikaiset 
näytöt viittaavat Hummeripoikien poikke-
ukselliseen kykyyn hypätä aikaikkunoista 
suuntaan sun toiseen. Tältä ajalta on kirjattu 
ylös muun muassa kansanviisaus ”Huomen 
est uomen”. 

Lauluyhtyeiden tilaihme

Kun syyllinen on lähempänä kuin haluamme-
kaan, meitä kehotetaan katsomaan peiliin.  
Mutta kun etsitään ansioituneita sille, mihin 
olemme menossa, pitää katsoa peruutuspei-
liin. Hummeripoikien historia onkin osoitta-
nut tulevaisuuden tutkijoiden tärkeimmäksi 
työvälineeksi peruutuspeilin.

Hummeripojat eivät tyydy vain varoittele-
maan ja ravistelemaan. Vuonna 1986 perus-
tettu kvartetti ratkaisi jo silloin tulevaisuuden 
liikaväestöongelman pakkaamalla viisi miestä 
nelihenkiseen lauluyhtyeeseen. Hummeripoi-
kia kutsutaankin lauluyhtyeiden tilaihmeeksi.

MITÄ HUMMERIPOJAT

TEKIVÄT JO HUOMENNA?

Tulevaisuuden tutkimus 
voi katsoa peruutuspeiliin

Hummeripojat ovat toista maata. ”Lisää 
buddhaa peliin” -kirjassa (Seppo Palminen, 
2011) sanotaan, että koville jätkille paistaa 
aina aurinko. Hummerinkuorta kovempaa 
jätkää ei ole.

Hummeripojat eivät ole muodikkaita. Ei to-
dellakaan eikä onneksi. Muotiin hurahdetaan 
ja kyllästytään. Mennyt muoti naurattaa ja 
nolottaa. Hummeripojat yhtyeenä ja jäsenet 
yksilöinä ovat muodikkuuden sijasta tyylik-
käitä. Tyylikkyys on ajatonta, alati arvostet-
tavaa ja vain syväsivistyneille mahdollista. 
Tyylikkyys on kuin punainen solmuke leuan 
alla. Vaikka leukoja tulisi lisää, sen hehkua ei 
mikään himmennä.

Tulevaisuuden etukäteiseläminen vaatii 
johdonmukaisuutta ja turnauskestävyyttä. 
Yhteiskuntatieteiden näkökulmasta se on 
muutosradikaalia konservatiivisuutta, kan-
satieteessä puhuttaisiin hötkyilemättömästä 
kylähulluudesta.

Muuttumattoman muutoksen vertailukoh-
daksi voi ottaa arkielämän nopeat ja merki-
tyksettömät muutokset. Vahvasti hetkeen 
ilmentyviä asioita ovat muun muassa sää 
ja muoti. Kumpikin vaihtuu alati eikä niitä 
pystytä kovin hyvin ennustamaan. Ilmatie-
teenlaitoksen äänessä kuuluu varmuus vain 
radion Merisäässä mutta usein sieltäkin 
”Märketin tiedot puuttuvat”. 

Muodin muutokset ovat täysin arvaamatto-
mia eikä Muotitieteenlaitosta ole edes toh-
dittu perustaa.
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Kulkeehan hummerikin eteenpäin kulkemalla 
taaksepäin.

Neuvostomedia (Pravda, Izvestija, Komso-
molskaja Pravda, Tass, APN ja Tiedonantaja) 
– raportoi yllättäen täysin samansanaisesti

Hummeripojat saavutti jo poikien itse ehdit-
tyä vasta noin 50 vuoden ikäisiksi ihmelap-
siksi Suomen vanhimman yhtäjaksoisesti ja 
samalla kokoonpanolla esiintyneen kvartetin 
aseman. Voidaan pitää varmana, ettei mis-
sään muuallakaan maailmassa ole vanhem-
paa suomalaista kvartettia.

Hummeripoika-tutkimus on vasta aluillaan 
ja kovin hajanaista. Aalto-yliopistossa laineet 
käyvät korkeina eikä muukaan tiedeyhteisö 
suhtaudu tyynesti. 

Hutkimuksen kovasta ytimestä ei kuitenkaan 
ole erimielisyyttä: Hummeripojat ovat todel-
lakin kyenneet rikkomaan yleisen aikajana-
ajattelun. Kiistaton todiste tästä on se, että 
Hummeripojat olivat poikia jo poikina.

Ilkka Juva 

tapahtumista sydäntalvella 1956: ”Yliver-
tainen marxilais-leniniläinen tiede, jota osa 
edistyksellisemmistä kapitalistisistakin tiede-
miehistä tukee, osoittaa vastaansanomatto-
masti, että Neuvostoliiton rauhan armeijan 
on vetäydyttävä ja suunnattava valtaisa 
voimansa ja vääjäämätön voittokulkunsa 
Unkarin, Tsekkoslovakian ja Afganistanin 
kansojen pelastamiseksi. 

Kaikkialla Kirkkonummen ulitsoilla ja pros-
pekteilla työläiset ja talonpojat hyvästelevät, 
heiluttavat hummerinpunalippuja ja laulavat 
neuvostojen vallan kunniaksi…”

Niin Punakone poistui, ja Hummerikone 
marssi Porkkalaan.

Poikia jo poikina

Ikuiset kulttuurit ovat ennemmin tai myö-
hemmin rapistuneet. Hummeri-kultti kestää. 

Onko Hummeripojat 
maailman suurin ja 
vanhin kvartetti?

 

Neuvostoliitto pakeni Porkkalas-
ta Hummeripoikien tieltä

Kun historian tutkimus etääntyy tieteestä, 
se muuttuu menneisyyden muokkaamisek-
si ja tapahtuneen toivomiseksi. Porkkalan 
palautukseen liittyy esimerkiksi uskomus 
Urho Kekkosen roolista ja vahva toive, että 
presidentit olisivat aina kekkosia. Hutkimus 
osoittaa kuitenkin Kekkosen olleen kaukana, 
itse asiassa ulkomailla, kun Porkkalan palaut-
tamisesta Hummeripojille sovittiin.

Tapahtumat 1950-luvun puolivälissä – siis 39 
vuotta ennen vuokra-ajan päättymistä – ovat 
kirkastuneet vasta sen jälkeen, kun Kremlin 
arkistot avautuivat ja sitä ennen, kun ne taas 
sulkeutuivat. 

Väärää historian tulkintaa on tietenkin se-
litetty sillä, että Hummeripojista vanhin, 
Lauri Kärnä, oli tuolloin vasta muutaman 
kuukauden ikäinen ensimmäisen vuosi-
kurssin teekkari. Tässä jätetään huomiotta 
Hummeripoikien kyky kulkea aikajanalla. 
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Ovatko puheet Helsingin keskiaikaisesta 
energia-ajattelusta tuulesta temmattuja?

Eivät, mutta sen naapurin ovat!

– puhdasta tuulienergiaa jo yli kymmenen vuoden ajan
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KULTTUURIN YSTÄVÄ VOITTAA AINA.
Veikkauksen tuotosta jaetaan vuosittain lähes 198 miljoonaa euroa 
suomalaiselle kulttuurille. Varojen avulla suomalainen kulttuuriperimä 
jatkuu elin- ja ilmaisuvoimaisena. Varmaa onkin, että yksi niistä 
suomalaisista, joka voittaa aina, on kulttuurin ystävä.

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 
on suomalaisen hyvinvoinnin tukija. 

Sen koko voitto, noin 380 miljoonaa euroa, 
käytetään sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan 

sekä sotiemme veteraanien hyväksi. 
RAY:n yksinoikeus raha-automaatti-

 ja kasinopeleihin perustuu 
vastuulliseen toimintaan.

www.ray.fi

HUVÄN TAHDON PELEJÄ  



L Felix Forsmanista tuli sotien jälkeen 
tunnettu tekijä suomalaisessa eloku-
vassa niin kuvaajana kuin monipuoli-
sena vaikuttajanakin.

©
 s

a
-k

u
v

a
©

 s
a

-k
u

v
a

KULTTUURIN YSTÄVÄ VOITTAA AINA.
Veikkauksen tuotosta jaetaan vuosittain lähes 198 miljoonaa euroa 
suomalaiselle kulttuurille. Varojen avulla suomalainen kulttuuriperimä 
jatkuu elin- ja ilmaisuvoimaisena. Varmaa onkin, että yksi niistä 
suomalaisista, joka voittaa aina, on kulttuurin ystävä.

Kirkniemen tehdas



Palvelemme sinua Fennia-ryhmän ja 
Lähivakuutus-ryhmän palvelupisteissä 
sekä numerossa 010 195 060.
www.elake-fennia.fi

Juha Hurmeen «Puupää» 
sivuaa asymptoottisesti 
Hummeripoikia!

Paimiolainen näytelmäkirjaili-
ja Juha Hurme sijoittaa uusim-
paan romaaninsa elementtejä, 
jotka saavat lähes kaiken koke-
neen Hummeripojankin hierai-
semaan silmämuniaan!

Sivulla 134 seikkailee ilmielävä 
Ilkka Aaltonen, tosin etunimi 
hieman muutettuna:

«... toista sataa Markkua oli ko-
koontunut Pomarkun nuorisota-
lolle. Niitä oli tullut ympäri Suo-
mea. Kaiken ikäisiä, näköisiä ja 
kokoisia. Ne edustivat kaikkia yh-
teiskuntaluokkia, selitti Aaltosen 
Make, jonka kanssa olin pelannut 
pingistä intissä ja joka oli jo Pai-
mion-tuttu, saman lukion kävijä 
ja mun matematiikanopettajan 
poika...»

Huovinen käännetty jo 
kolmessakymmenessä 
maassa

Makedonialainen taskuvaras 
tuskin tiesi, mitä sai aikaan, 
kun käänsi pahaa-aavistamatto-
man suomalaisturistin keskel-
lä kirkasta päivää Skopjen toril-
la. Varomaton mies oli jättänyt 
reppunsa vetoketjun auki, eikä 
varkaalla ollut vaikeuksia tyh-
jentää koko pussia yhdellä har-
kitulla, mutta taitavalla käden-
liikkeellä.

– Siinä meni lompakko, passi 
ja Veikko Huovisen Hamsterit! 
uhri sadatteli konsulille jälkeen 
päin. – Ei muuten harmittaisi, 
mutta näin on minulle käynyt 
jo 30:ssa eri maassa.

Toimitus

Hummeripojissa on jamesbondimai-
sia piirteitä, vaikka Bond onkin joulupukin 
tapaan taruolento.  

Yhtyeellä on tapana ilmestyä korkean profii-
lin juhlatilaisuuksiin näennäisesti sattumalta 
ja kenenkään pyytämättä. Mahdollinen tilaa-
ja vaikenee viimeistään siinä vaiheessa, kun 
pojat avaavat suunsa.
Kukaan ei ole koskaan tunnusta-
nut olevansa Hummeripoikien 
työnantaja! Bändi itse antaakin 
mielellään ymmärtää, että Hum-
meripojat ovat vähintäänkin Hä-
nen Majesteettinsa Salaisessa Palveluksessa. 

Tilaaja saa esittää toiveita ohjelmistosta, 
jotka kvartetti yleensä jättää huomioimatta. 
Osana repertoaaria – halusi tilaaja sitä tai ei 
– on aina vakiopotpuri meksikolaista näyttä-
mömusiikkia, mikä johtunee selektiivisestä 
kielitaidosta. Joskus esitettyyn kysymykseen, 
onko bändi koskaan nähnyt kappaleiden 
nuotteja, vastaus kuuluu: – Kyselijä liikkuu 
Vaaran Vyöhykkeellä...

Normaaleissa konserteissa yleisö pyytää 
encoreja, Hummeripojat pyytävät niitä itse. 
Sointiinsa tyytyväisinä he ilmoittavat vasta-
lauseita karjuvalle yleisölle, että Timantit 
Ovat Ikuisia, nostaen viittauksella itsetun-
toaan ja vähätellen ikäänsä. Eläkepäiviä 
lähestyvä joukkue on joskus jopa todennut 
uhmakkaasti: 
– Hummerihuominen Ei Koskaan Kuole. 

Elät Vain Kahdesti – ennen konserttia ja 
sen jälkeen

Jos yleisö ei suostu aplodeeraamaan seisaal-
taan jokaisen kappaleen jälkeen yhtä pitkään 
kuin Brezhneville 70-luvun puoluekokouksis-
sa, Hummeri-johtaja luo eturiviin Kuoleman 
Katseen. 

Pojat itse osaavat nostaa esityksenä arvon 
suorastaan messiaanisiin mittoihin: – Elät 
Vain Kahdesti, ennen konserttiamme ja toi-
vottavasti myös sen jälkeen.

Toisinaan yleisö on jopa kerännyt kolehdin 
saadakseen järjestetyksi vastentahtoisesti 
lopettamiseen suhtautuvalle kvartetille pois-
kuljetuksen. Yleisin ehdotus poistamisväli-

neeksi on yhdensuuntai-
nen Kuuraketti.

Paras tapa kuitenkin saada 
Hummeripojat lopetta-

maan ja poistumaan juhlatiloista on maksaa 
sovittu palkkio käteisellä. Rahat saatuaan 
teekkarijoukkio poistuu paikalta kuin Pal-
losalama. 

Bondimaisuus ilmenee myös kvartetin keik-
kahinnoissa. Hinnoittelusta vastaa ilmeisesti 
Kultasormi? Ja jos laskua ei makseta ajoissa, 
karhuaminen on ulkoistettu perintä- ja hau-
taustoimisto Kultaiselle Aseelle.

Naismaailmassa Hummeripojat ovat huhu-
jen perusteella niittäneet menestystä. Erään-
kin Katinkullan-keikan jälkeen porealtaasta 
kuului asioista perillä olevien kuumien läh-
teiden mukaan murahdus: – Neidillä taitaa 
olla oikea Octopussy...

Laula Ja Anna Toisten Maksaa! 

Kalle Isokallio
Suomen isokalloisin Rakastettuni

Laula Ja Anna
Toisten Maksaa.
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ISOKALLIO

Kun huominenkaan 
ei riitä, Hummeripojat?

HU-alkuisia
kirjailijoita
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Palvelemme sinua Fennia-ryhmän ja 
Lähivakuutus-ryhmän palvelupisteissä 
sekä numerossa 010 195 060.
www.elake-fennia.fi
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HU-alkuisia
kirjailijoita



Tyytyväiset 
asiakkaat

Lämpimät 
onnittelumme 

Hummeripojille!

on asia, joka yhdistää Hummeripoikia ja Lähivakuutusta.

Otamme sen henkilökohtaisesti.

Me sen sijaan olemme sietäneet 
Hummeri-huumoria jo vuodesta 2006!





Atrofinen gastriitti
• Helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin   
 aiheuttama
• Usein oireeton
• Ei voida todeta 13C-ureahengitystestillä, ulosteen  
 antigeenitestillä tai pelkällä vasta-ainetestillä
• Voi johtaa mahalaukun ja ruokatorven syöpään,   
 B12-vitamiinin, kalsiumin, magnesiumin, sinkin ja   
 raudan sekä joidenkin lääkeaineiden imeytymis-  
 häiriöön

Helikobakteeri-infektio
• On sekä mahasyövän että peptisen haavataudin  
 itsenäinen riskitekijä

Runsas haponeritys
• Lisää ruokatoven sairauksien (erosiivinen eso-  
 fagiitti, Barrett’in ruokatorvi, ruokatorven alaosan   
 syöpä) riskiä ruokatorven refluksitautia    
 sairastavilla potilailla.

GastroPanel ei ole syöpätesti, mutta auttaa luotettavasti löytämään sellaiset 
mahalaukut, joiden limakalvossa ei ole helikobakteeri-infektiota eikä atrofista 
gastriittia. Tutkimus auttaa valikoimaan endoskopia-tutkimukseen ja ajoissa hoitoon 
niitä riskipotilaita, joilla atrofinen gastriitti voi johtaa mm. maha- ja ruokatorvi- 
syöpään. Osa mahasyövistä voi edetä helikobakteeri-infektiosta, ilman, että histo- 
logisessa tutkimuksessa löytyisi atrofista gastriittia. Pieni osa mahasyövistä on 
perinnöllisiä.

Acetiumia suositellaan henkilöille, joilla on hoitamaton helikobakteeri-infektio tai 
hapoton maha. Hapottomassa mahassa suun mikrobit pystyvät elämään ja 
tuottamaan alkoholista ja sokereista 1-luokan karsinogeeniksi luokiteltua 
asetaldehydiä. GastroPanel ja sen testitulokset tulkitseva GastroSoft sekä 
Acetium ovat Biohit Oyj:n keksintöjä, joille on haussa ja myönnetty patentteja 
Suomessa ja useissa muissa maissa.

HELPPO JA LAAJA 
MAHALAUKUN LIMAKALVON 
TUTKIMUS

GastroPanel-tutkimus tehdään paastoverinäytteestä tutkimalla 

plasmasta mahalaukun limakalvon toimintaa kuvaavat pepsino-

geeni I-, pepsinogeeni II- ja gastriini-17-pitoisuudet sekä heliko- 

bakteerivasta-aineet.  Tutkimuksen GastroSoft-raportti antaa 

runsaasti tietoa mahalaukun limakalvon tilasta ja toiminnasta.

GastroSoft-raportti ilmoittaa
•  Diagnoosin helikobakteeri-infektiosta ja atrofisesta
 gastriitista sekä sen sijainnista korpuksessa ja/tai
 antrumissa. Korpuksen atrofinen gastriitti aiheut- 
 taa vähähappoisen tai hapottoman mahan.
•  Helikobakteeri-infektiosta myös silloin, kun   
 tutkittavalla on atrofinen gastriitti, MALT-  
 lymfooma tai vuotava peptinen haava tai hän 
 saa parhaillaan  happopumpun esto- (PPI)   
 lääkitystä tai antibioottihoitoa. Näissä tapauksissa   
 13C-ureahengitystesti ja ulosteen antigeenitesti  
 antavat runsaasti vääriä negatiivisia tuloksia.
•  Mahalaukun haponerityksestä.

Atrofinen gastriitti,epäily ruokatorven refluksitaudin
komplikaatiosta ja oireileva helikobakteeri-infektio
edellyttävät gastroskopiatutkimuksen tekemistä.

GastroPanel-testauksia tekevät mm. Yhtyneet Medix Laboratoriot ja Biohitin palvelulaboratorio, jonne verinäytteen 
ottoon voi mennä myös ilman lähetettä. Lääkärin lähetteellä testeistä saa KELA-korvauksen.

Biohit Oyj Laippatie 1   •   00880 Helsinki   •   Puh. +358 9 773 861   •   Faksi +358 9 773 86 204   •   myynti@biohit.com   •   www.biohit.com 
www.biohit.fi/diagnostiikka: GastroPanel ja Acetium   •   www.acetium.fi/testi: paljastaa asetaldihydialtistuksen 

GastroPanel® – mahalaukun terveystesti

Biohitin palvelulaboratorio:
09 773 861 (vaihde)           palvelulaboratorio@biohit.com     



Riskiryhmiin kuuluu yli viisi prosenttia 
suomalaisista. Kuulutko Sinä? 
Testaa asetaldehydialtistuksesi 
osoitteessa:  www.acetium.fi/testi

Biohit Oyj Laippatie 1, 00880 Helsinki  • Puh. +358 9 773 861 • Faksi +358 9 773 86 204 
acetium@biohit.com • www.biohit.fi • www.biohit.com • www.acetium.fi

saatavana vain 
apteekeista

Suojaa vatsasi!

WHO määritteli lokakuussa 2009 alkoholijuomien sisäl-
tämän sekä alkoholista elimistössä muodostuvan asetal-
dehydin ensimmäisen luokan karsinogeeniksi ihmiselle. 
Vaarassa ovat erityisesti ne, joilla on joko helikobakteeri-
infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttama mahalaukun 
limakalvovaurio (atrofinen gastriitti) ja siitä johtuva hapo-
ton maha. Hapottomassa mahassa suun mikrobit pystyvät 
elämään ja tuottamaan juomien tai ravinnon alkoholista 
ja myös ravinnon sokereista asetaldehydiä. Lääkkeilläkin 
aikaansaatu hapoton maha samoin kuin mahaleikkauksen 
jälkitila aiheuttaa asetaldehydialtistuksen. Myös heliko-
bakteerit pystyvät tuottamaan asetaldehydiä paikallisesti.   
Hapottoman mahan aiheuttava atrofinen gastriitti ja 
helikobakteeri-infektio voidaan luotettavasti todeta  
verinäytteestä GastroPanel-tutkimuksella         sdssdsdsdsd
Lue lisää osoitteessa www.gastropanel.net
 
Hapoton maha ja helikobakteeri-infektio ovat mahasyö-
vän tärkeimmät riskitekijät. Hapoton maha lisää myös 
ruokatorvisyövän riskiä. 
Lue lisää osoitteessa www.biohit.fi / Diagnostiikka
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GALASSA
Mannerheimin linjalla 
(Matti Jurva / Tatu Pekkarinen)

Suomen sotapoika kulkee kunniaan
Mannerheimin linjalla.
Isänmaamme armaan eestä taistellaan
Mannerheimin linjalla.
Säikytä ei meitä jyske tykkien.
Innostusta nuori sydän sykkien
Suomen sotapoika kulkee kunniaan
Mannerheimin linjalla.

Suomi tuu ikkunaan 
(trad. / Ilkka Aaltonen & Timo Ranta-aho)

Suomi, tuu ikkunaan,
täällä huutaa Ee Uu!

Tässä on aine,
joka saatiin maltaista,
jotka saatiin viljasta,
joka kasvoi pellossa,
joka sijaitsi Etelä-Suomessa,
joka nautti tukea,
jonka tarjosi Ee Uu.

Tässä on laulu,
joka saatiin nuoteista,
jotka tulivat hanurista,
joka vinkui Villassa,
joka sijaitsi Porkkalassa,
jossa juotiin olutta,
jonka tarjosi Hoo Uu.

Ee Uu, tuu ikkunaan,
täällä huutaa Hoo Uu!

Kun isoisä suon osti
(Ilkka Aaltonen /Alfred Hitchcock – I. Aaltonen)

:,:Jo silloin kun isoisä suon osti,
pantiin merkille tällainen huomio:,:
Avioliitto on ainoa vankilatuomio,
jota voi lyhentää käyttäytymällä 
huonosti. 
Huonosti. Huonosti.
Käyttäytyikö isoisä huonosti, 
kun suon osti?
Kävikö vaarin huonosti?
Lyhenikö isoisän avioliitto 
siitä, että hän suon osti?
Ei!
Vaikka hän suon osti?
Mutta siis avioliitto 
on ainoa vankilatuomio,
jota voi lyhentää käyttäytymällä 
huonosti. Huonosti.
Jo silloin kun isoisä suon osti,
pantiin merkille tällainen huomio.
Huomio!

Karpela
(Alfieri Eduardo / Pisano Gigi, suom. Saukki 
muk. Ilkka Aaltonen)

Karpela on julkinen 
lööppikulta on hän.
ja Iltis ei ehtyvän soisi tähteyden.

Ei kansa sitä tiedä
– vaan antaa lööpin viedä –
Karpela että duunistansa aina vaeltaa
kohti toimittajaa.
Ken vois suuttua tyttökullalle,
unissaan vaikka kulkee hän?
Kesken kautta ei Iltis toivoisi turhaan 
samponsa pettävän.
Eikä liene se kummallista,
että Karpela uudestaan
löytää tien saman lehden luo, 
mutta muiden luokse ei milloinkaan.

Jos lehtee ei vaihtaa saa, 
elo tylsääkö on? 
Ei Karpela neuvoton, 
vaihtaa toimittajaa!
Siis älä kauas juokse, 
jää paparazzin luokse! 
Karpela kohta esille taas aikoo 
taluttaa uutta luukuttajaa.

Ken vois suuttua tyttökullalle...

Kotipolttoista
(trad. / Jussi X Hämäläinen)

Kosk’ en korvaa, kosk’ en korvaa...

Kotipolttaja kodin pisti tuhkaksi,
hurraa, hurraa, hurraa!
Siltä hiiltynyt niitä on… huh… kaksi,
vakuutusyhtiö koki uhkaksi.
Korvaustaan anoopi,
Pohjola sanoopi:
– Et saa, kosk’ en korvaa!

Kuu 
(Timo Kosonen)

Kuu tänä yönä taas taivaalle antautuu,
tämä maisema saa 
taas kultaista valoaan.
Suu tänä yönä taas suudelmaan 
suppuuntuu,
Tyttö taivuttaa 
omaa kaunista vartaloaan.

On yö, sata lainetta tunnissa 
rantaan lyö.
Käpy männystä tippuu – 
on taas elokuu.
Tää yö… sydän rinnassa tahtia 
tiuhaan lyö.
Pojan kiihtymys kasvaa, 
hänen äänensä vapajaa.

Puu, jonka lehvistö järvelle kaareutuu,
yhä nähdä saa 
kaksi ihmistä kuiskivaa.
Näin aika kallistuu verkalleen 
aamuun päin.
Pari kehrääjää pitää metsässä elämää.

On yö, sata lainetta tunnissa 
rantaan lyö.
Käpy männystä tippuu – 
on taas elokuu.
Tää yö… sydän rinnassa tahtia 
tiuhaan lyö.
Uikku poikiaan kutsuu – 
poika rannalla rakastuu,
:,:poika rannalla rakastuu:,:

Kyyppi hoi
(Fred Fassert / Lauri Kärnä)

Kyy-kyy-kyy, kyy-kyyppi, hoi!
Kyy-kyy-kyy, kyy-kyyppi, hoi!
Oi, kyyppi, oot kunnon tyyppi,
Oi, oi, kyyppi,
jos meille Vaakunaa sä annat,
sitä pöytään kannat, kyyppi, hoi!
Kyy-kyy, kyy-kyyppi, hoi!
Nyt on vuoro sun,
kun on jano mun:
vain pari ryyppyä
ihan tosi pientä vain!
Kyy-kyy-kyy, kyy-kyyppi, hoi!
Kyy-kyy-kyy, kyy-kyyppi, hoi!
Kun meille Vaakunaa sä tuot,
juhlamielen suot, kyyppi, hoi!
Kyy-kyy, kyy-kyyppi, hoi!

Hummerheimin linjalla 
(Matti Jurva / Tatu Pekkarinen muk. Hummeripojat)

Suomen teekkar’poika 
kulkee kunniaan
Hummerheimin linjalla.
Isänmaamme armaan 
eestä maistellaan
Hummerheimin linjalla.
Säikytä ei meitä jyske aamuinen,
innostusta nuorta sydän haamuinen.
Suomen teekkar’poika 
kulkee kunniaan
Hummerheimin linjalla.

Riita valkoviinistä
(Jimmy McHugh / Ilkka Aaltonen)

Vastanaineilla riitoja riittää,
tiesitkös sinä sitä?
Valkkaripullon valkkaamisestakin
syttyä voi vaikka mitä.

Kun tyttö kuiskaa: – Liebfraumilch?
ja poika nauraa: – Scheissenpils!
siemen silloin kylvetty on, on,
riidansiemen kylvetty on.

Tyttö suuttuu: – No, Gato Blanco?!
Poika siihen: – Puklautanko? 
Käynnissä jo taistelu on, on,
riita valkoviinistä on.

Mitä tämä outo kina 
oikein tarkoittaa?
Lyökö Soave Rieslingin? 
Ei siitä selvää saa!

– Sininunna, Kumala…?
– Jälkimaku kamala!
Retsina, Muscat… 
– Ja paskat,
ne Huttusen on surinaa!

Seinään lentää pikari
ja sulhon suusta sikari.
Kohta verho liekeissä on, on,
koko mökki liekeissä on!
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– PUUPAA, PUUPAA,
PUUPAA, PUUPAA…
Brankkarit paikalla on, on,
turvassa pian pari on.

Vaatetus lie kovin niukkaa,
musta povi on,
palomies kun heiltä tiukkaa 
syytä rovion.

Jannu kuiskaa: – Päätäs puista!
Donna lespaa: – Emme muishta…
Riita ohi viinishtä on, on,
teimme, nähkääsh, jo… Shovinjon!

The password of a blonde 
(Ilkka Aaltonen / Ilkka Aaltonen – Ilkka Laurmaa)

There was a blonde girl
walking down the street
humming something to herself.
She was pretty enough,
so I got curious
and took a step more close to her.
And this was what I heard:

“HueyLouieDewey,
MickeyMinnieGoofy,
DonaldDaisySacramento”.

I encouraged myself 
and asked the blonde girl:
– Mylady, am I being way 
too inquisitive,
if I’m asking You to provide me
with the information
of the meaning of those words,
the most misterious words 
I just heard?

– Oh, you mean “HueyLouie…”?

– Yes, that’s exactly what I mean!

– I’m just trying to memorize 
the password of my new computer.

– Oh, I see, but… well... 
sorry, mylady, could You, please, 
tell me,
why on Earth your password 
is so long?

– Well, I was told 
it must be at least 
eight characters long
and include at least one capital.

– So, if YOU excuse me… 
“HueyLouieDewey…”

Ämmän ylistys
(Heinrich Werner / Ilkka Aaltonen)

Mielenkiintoinen, Mainio,
Maailman Mukavin Mimmi!
Mahtavanmyöspuoleinen,
Mallikelpoinen Mussukka,
Melkein Mitoissa Missin!

Miljoonista Merkittävin,
Mieluisampi Muita!

Koon ylistys
(Heinrich Werner / Ilkka Aaltonen & Jukka Vaari)

Kohtuukuntoinen, Korskea,
Korttelin Karvaisin Kolli!
Ketteränmyöspuoleinen,
Kelpoluonteinen Karpaasi,
Kooltaan Kastissa Karjun!
Könsikkäistä Koskettavin,
Kumppanina Karhea!

Sinusta juovun 
(Pietro Mascagni / Ilkka Aaltonen)

Oi, Lola, mulle suo tuokio pieni,
suloilles tahdon laulun tään omistaa.
Sävelin luokses saan 
kai johdattaa tieni?
Tähtien tuike sen hiljaa vain todistaa.

:,:Silmies hehku loisteen 
täydenkuun voittaa,
vartalos kaaret syöntä 
rinnassain soittaa!
Ääntäs jos kuulla saan, 
paljosta luovun,
kättäs jos voin koskettaa, 
sinusta juovun!
Huuliltas vain jos saan 
hipaisun pienen,
kunnossa autoilemaan 
mä tuskin lienen:,:

Lola, Lola… oi, Lola!

Organisoitua ajankuluketta
(Ilkka Aaltonen)

Sattuipa kerran somasti, 
että blondi ja insinööri
olivat matkalla Mallorcalle 
samalla lennolla – 
ja vielä vierekkäisillä paikoilla.

Insinööri koetti kovasti 
saada aikaan juttua,
mutta neitonen kampaili hiuksiaan –
oli mies kuin ilmaa vaan.

Oltiin jo troposfäärissä, 
kun blondi alkoi torkkua.
Miehen katse viipyi säärissä, 
sillä hän taas halusi – 
organisoitua ajankuluketta.

Kotvasen mietti insinööri 
ja karautti kurkkua:
– Pantaisko pystyyn laulukööri? 
Tai juotaisko punkkua?

Lento on pitkää sorttia 
ja maisemat tylsiä.
Pelattaisko korttia? 
Vai alettaisko vaikka... 
»Kymmentä kysymystä»?

Blondipa siihen ynähti: 
– Kiitos ei, minä tahdon torkkua.
Insinöörin naama venähti, 
sillä hän taas halusi – 
organisoitua ajankuluketta.

Päässyt ei tyttö pahasta, 
mies yritti uuden kerran:
– Pelattaisko oikein rahasta... 
ja panos vaikka kympin verran?

Blondi jo hieman ärähti: 
– KIITOS EI! Minä tahdon torkkua!
Insinöörin ilme värähti, 
sillä hän taas halusi – 
kuten me jo tiedämme – 
organisoitua ajankuluketta.

– No mitäs, jos me – tippada diidaa – 
rukataan sääntöjä... 
Tappada dappada dappada diidaa... 
vaikka tälleensä:
Jos Te vastaatte väärin, 
saan markkoja kymmenen,
mutta jos MINÄ vastaan väärin, 
annan Teille tuhatlappusen!

Mitäs sanotte?

– No, tuohon kai voisin suostuakin! 
tuumi blondi siihen.
Insinööri riisui takin 
ja aloitti aivoriihen:
– No... montakos desimetriä 
on Kälviältä kuuhun?
Blondi koetti miettiä, 
mutta sormi nousi suuhun:

– Kas sitäpäs tiedä en. 
Kas sitäpäs tiedä en.
Tässä siis teille kymppi... 
ja nyt minä tahdon torkkua!

– Mutta nythän Te voitte kuitata! 
mylvi innostunut sonni.
– Ja jos en osaa vastata, 
se on riihikuiva tonni!

– Tjaa...? 

Noh, mikähän ryömii 
rinnettä ylöspäin 
jalalla kolmella,
mutta alaspäin se konttaa takaperin 
neljällä polvella?

Insinööri mietti ankarasti, 
mutta vesiperän veteli.
Ja kohtapa vaihtoi omistajaa 
sievoinen seteli.

– Hemmetti... 
Tämä oli todella vaikea! 
Voi herttileidin hertti!
Mikähän on vastaus oikea? 
kärtti nörtti ekstrovertti.

– Kas sitäkään tiedä en, 
kas sitäkään tiedä en.
Siis tässä taas teille kymppi...
 ja tiedättekö mitä?
NYT MINÄ AION NUKKUA!!

Miljoonan markan pakarat
(Frederick Hendricks / suom. Jukka Itkonen)

Ilona tyttö on kaunis niin, 
se jo koulussa huomattiin.
Hyvin oppi hän lukemaan,
riisumaan, muttei pukemaan.
Kun hän farkkuja napitti,
sitä katsoa tapitti
voikkamaikka ja kakarat:
– Veljet, millaiset pakarat!

Ilona läksyjä soimaillen
kasvoi juosten ja voimaillen,
heilutti puista fallosta:
piti hän pesäpallosta.
Vaikka syrjässä Suomi on,
ulkomaillakin huomion
saivat pakarat osakseen
– Ilona kutsuttiin kuvaukseen!

Suuret palkkiot luvattiin,
Ilonaa takaapäin kuvattiin.
Ja hän kaiketi tahallaan
makasi kuvissa mahallaan.
New York, Pariisi, Vaalimaa!
Pian ympäri maailmaa
näki vanhat ja kakarat
kansainväliset pakarat.

Ja kun tarpeeksi rahaa saa,
politiikkakin kiinnostaa.
Vaaliuurnille johtavat
takamukset nuo hohtavat.
Hommaan mainos kun vaadittiin, 
niin se hetkessä laadittiin:
päärynä, siinä sakarat,
demokraattiset pakarat!

Eduskunnassa Ilona näin
skeidaa kuulla saa päivittäin,
eikä useinkaan tietää voi,
ylä- vai alapääkö soi.
Ilona oppi myös pelin tään:
hänen hallintoelintään
palvoo vanhat ja kakarat.
Maata johtavat pakarat!

Laakerien lakastuessa
(Ilkka Aaltonen / Unto Kupiainen)

Pojat, tenttiin emme me ehtineet
kera veljien uurastaneitten.
Meill’ eivät laakerit lehtineet
akateemisten seppeleitten.

:,:Mutt’ laulu on meidän, 
ja laulupuu se kukkii, 
kun laakerit lakastuu.

Sillä laulu on meidän, 
ja laulupuu se kukkii, 
kun laakerit lakastuu:,:
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KOSKESSA

Bassoserenadilla
Guinnessin
Ennätystenkirjaan!?

 ’G
uinnessin Ennätystenkirjaan voi pyr-
kiä monella tavalla. Jotkut hyppää-
vät kimppa-avantoon 500 kaverinsa 
kanssa, toiset soittavat side silmillä 
3333 musiikkikappaletta.

Espoolainen runoilija, vapaamuu-
sikko ja lauluntekijä Ilkka Aaltonen 
päätti kokeilla, kuinka monitavuisen 

loppusoinnun saisi aikaan!

Suomen kieli on rimmaavan tekstin kirjoittajalle 
kiitollinen, minkä huomasivat jo ne vanhan kansan 
runonlaulajat, joiden käsissä Kalevalan värssyt saivat 
ensi muotonsa. Tuolloin riitti, että säkeen viimeinen 
tavu rimmasi edellisen kanssa:

Vaka vanha Väinämöinen,
tietäjä iänikuinen...

1800-1900-lukujen vaihteen kansallisromantikoi-
den linja oli kaksitavuinen loppusointu, Eino Leinon 
tyyliin:

... hän käy kuni sävelten siivin... / 

... kun vastahan vaiti ma hiivin.

Leino kehitti myös paririimiä: 
”Vavisten halki ilman lentäkäätte, 
tekoja luokaa, maita valaiskaa!

Mut talven poistuneen kun täältä näätte, 
ma rukoilen, ma pyydän, palatkaa!”

”Lapin kesää” voitaneen tässä yhteydessä pitää esi-
merkkinä myös kolmi- ja nelitavuisesta riimistä, vaikka 
sen rimmaus meneekin hieman taiteellisen vapauden 
puolelle. 

Jos pysytään tiukasti tavujen määrän ”täysrimmauseh-
dossa”, voidaan kolmitavuisesta mainita esimerkkinä Jui-
ce Leskisen aikanaan huomiota herättänyt Ekumeeninen 
jenkka, jossa Pastori tukehtui öylättiin ja kohtapa kirstua 
höylättiin. Nelitavuinen täysriimi löytyy  Junnu Vainion 
”Lentoemännästä”, joka on täysin vailla vertaa, miehen 
mieli sitä ulkomailla kertaa.

Junnu onnistui parhaimmillaan ihastuttamaan taide-
piirejä jo muutamalla viisitavuisellakin riimillä:

Kuut ja tähdet saat, jos lähdet, 
paljon hyvää luvattiin,
monin sanoin Lyylin kauneutta 
syvää kuvattiin.
(”Herrat Helsingin” 1966)

Teksti Mikko-Oskari Koski Kuva Pasi Himanen

Suomen 
kielessä
on munaa!

HK
C

h
ri

s 
G

u
rn

ey

32       Huomen Kuvalehti   25/2011  



Ammattikynäilijä Leskinen harmitteli sitä, ettei koskaan 
saanut aikaan täyttä säeparia, jossa jokainen tavu rimmaisi 
vieden myös asiasisältöä eteenpäin. Tähän oli pystynyt kirjai-
lija Oiva Paloheimo, jonka viisitavuisen täysriimin Sun pillusi 
on mun illusion ainoa vika lienee sisällöllinen sopimattomuus 
valitettavan moneen tilanteeseen. 

2000-luvulle tultaessa ihmislaji on kehittänyt lisää riimi-
härkiä. Ilkka Aaltosen vuonna 2010 säveltämässä ja sanoitta-
massa ”Bassoserenadissa” verrytellään aluksi 5-, 7-, 14-, 16- 
ja 18-tavuisilla riimeillä, kunnes kappaleen loppu räjähtää 
maallikon korvin lähes käsittämättömiin verbaalisfääreihin: 
viimeiset 40 tavua kuulostavat ensin oudon tutuilta, kunnes 
asia on pakko tarkistaa paperilta – nehän muodostavat täy-
dellisen loppusoinnun niitä edeltäneiden 40 tavun kanssa!

Maailman pisin loppusointu on syntynyt!

Bassoserenadi aamuöisellä metsälammella
(Ilkka Aaltonen)

Kenen syliss’ hän onkaan,
kellä alla työn lie huulten kaarteensa?
Vaikka ylistän, vonkaan,
tunnen tuoksussa vain tuulten aarteensa.
Jos et kanssain sä leiki,
menen aivan säleiksi!

Kimeämpää, hei, suuta
nähd’ ei yössä kun hän veivaa ääniään!
Sileämpää ei kuuta
tähtein vyössä, kun hän sheivaa sääriään.
Jos et kanssain sä leiki,
menen aivan säleiksi!

”Suksi kuuhun!”
Säleistän’ toivun, kun oon 
toisillekin kuullut 
tälleen diivan huutavan.
Ruksi puuhun!
Mä veistän koivun runkoon 
jälleen viivan muutaman.
Jos et kanssain sä leiki,
menen aivan päreiksi!

Ah, miten taikaansa, meren tuoksun
luokin ain’ huoneeseen
ja siten aikaansaa verenjuoksun
tuopin vain juoneeseen!
Soi metsälammella kannel, ja loistaa
yllä kuusien kelmeä kuu.
Voi et sä ammeella tunnelmaa toistaa!
Kyllä uusi en helmeä, juu!

Illoin kun hän suukkunsa avaa,
silloin kaikki luokseen ravaa,
sulonimeänsä he tavaa,
yö kuulee laulua nautittavaa
– ja kantavaa:

Hampaat jää kii, 
ne vaikka tärisee, uin. 
Tunne huima valtaansa saa mun.
Voiton ruojan kelmilöistä
vie armaan liha, rinta,
kasvot, kaula ja… ahh!

Lampaat määkii! 
“Se paikka” värisee kuin
lumme uima-altaassa aamunkoiton.
Luojan helmitöistä
lie varmaan ihaninta…
bassolaulaja!

”Parhaisiin loppusointuihin tarvitaan aina nainen 
– ja mielellään jokin odottamaton elementti.”

Ilkka Aaltonen  
syntyisin Turusta

Oli vihdoin Turakaisen mieliala vireä:
– Ehkä Bangkokista löytyy mulle pala kireä?
(”Turakainen Thaimaassa” 1982)
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Tarjolla olevien uskontojen kirjo avaa samalla aivan uuden-
laisia näkymiä sille, joka vuosien karttuessa kokee kasvavaa 
tarvetta iäisyyskysymysten mietiskelyyn. Kuten arvostetulle 

mutta vääjäämättä ikääntyvälle lauluyhtyeelle.

On paavin elo ihanaa, hän kaikki anerahat saa

Markkinataloudessa kaikki on valittavissa ja hankittavissa. Siksi 
kannattaa pitää silmänsä auki ja katsoa tarkkaan, mitä kaikkea 
uskontojen maailmassa on tarjolla. Kotoinen luterilaisuutemme 
on toki tuttua ja turvallista, mutta ehkä juuri siksi on hyvä punnita 
myös muita vaihtoehtoja.

Ensimmäinen varovainen askel kohti eksotiikkaa johtaa katolisen 
äitikirkon helmaan. Sen ainoan todellisen kristillisen kirkon 
– onhan paavi Ratzinger sanonut suoraan, ettei protestanttisia 
kirkkoja voi kirkkoina edes pitää.

Katolisella kirkolla onkin tarjota paljon ja monenlaista. Toinen 
toistaan ihmeellisemmät tarinat pyhimyksistä nostavat hymyn 
huulille ja auttavat ymmärtämään inhimillisen hurskauden moni-
naisuutta. Rippituoli on kätevä keino vapautua omantunnon-
tuskista. Iloista elämää voi huoleti jatkaa, kunhan vain muistaa 
silloin tällöin käydä tunnustamassa syntinsä verhon takana 
kuuntelevalle papille.

Pääsevätkö 
Hummeripojat

taivaaseen?

L

Teologi Antti Kylliäinen tarjoaa lauluyhtyeelle vaihtoehtoja. 

Tieteellinen maailmankuva, kaikkialla päälle tunkeva materialismi 
ja vimmainen nykyhetkessä eläminen eivät ehkä ole riittäneet 
tyystin vieraannuttamaan meitä iäisyyden pohtimisesta. Mutta 
kaikkea muuta kuin itsestään selvältä ajatus kuoleman jälkeisestä 
elämästä joka tapauksessa tuntuu.

Toisaalta uskonnot näyttelevät pieneksi käyneessä maailmassam-
me suurempaa roolia kuin ehkä koskaan aiemmin. Globaalissa 
yhteisössä uskonnolliset näkemykset on otettava huomioon. 
Erilaisten vakaumusten tiedostaminen, ymmärtäminen ja hyväk-
syminen ovat välttämättömiä edellytyksiä eri kulttuureista tulevien 
ihmisten hyvälle yhteistyölle.
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porttia iäisyyteen

auluyhtye Hummeripojilla on takanaan 
loistava menneisyys. Mutta kuinka pitkä 
ja auvoinen tulevaisuus sillä on edessään? 
Voiko mikään kestää ikuisesti?

”Missä vietät iäisyytesi?” kyselee edelleen auringon 
ja sateen syömä mustavalkoinen juliste ladon 
seinässä jossakin Etelä-Pohjanmaalla tai Pohjois-
Savossa. Onko sitä ylipäätään olemassa, olisi ehkä 
nykyihmiselle se olennaisempi kysymys. 
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Lauluyhtyeen näkökulmasta katolisuu-
den varjopuolena on tietenkin vanha 
”kenen leipää syöt, sen lauluja laulat” 

-periaate, joka perinteistään ylpeässä kirkos-
sa on edelleen vallalla. Ei niin, että gregori-
aanisessa kirkkomusiikissa sinänsä olisi 
mitään vikaa, mutta liturginen laulu 
poikkeaa kieltämättä melkoisesti 
Hummeripoikien tähänastisesta 
perusohjelmistosta.

Varsinaiseksi pulmaksi 
katolisuuteen kääntymisessä 
saattaisi lopulta muodostua 
Hummeripoikien 
harhaoppinen menneisyys. 
Monikymmenvuotisen 
luterilaisuuden 
poispyyhkiminen ei ole 
mikään pikku juttu. Se voisi 
tiukimmillaan edellyttää 
vetäytymistä luostarin rauhaan 
elämän ehtoovuosia viettämään.

Luostarielämän äkkipäätään arveluttavin 
puoli on sitoutuminen selibaattiin. 
Kertomukset entisajan munkkien 
seikkailuista nunnaluostareiden hämärissä 
kammioissa ovat aikojen kuluessa 
muuttuneet pelkiksi tarinoiksi, sikäli kuin 
ne koskaan ovat mitään muuta olleetkaan. 
Puhdistuksen aalto toisensa jälkeen on 
pyyhkinyt myös katolisen luostarilaitoksen 
yli, nykyajan munkit ovat kaikin puolin 
kunnollista ja säntillistä väkeä.

On helppo kuvitella, miten omituiselta 
ajatus selibaatista ikänsä serenadeja ja muita 
hempeitä lauluja laulaneista Hummeripojista 
epäilemättä kuulostaa. Kokonaan toinen 
kysymys on, kuinka suuri käytännön 

merkitys asialla vanheneville laulajaveikoille 
lopulta olisi.

Luostariin vetäytymisen suurin etu liittyy 
koko uskonnonvaihtoajatuksen taustalla 

olevaan kysymykseen iäisyydestä. 
Katolisessa ajattelussa ihmisen 

teoilla ja tekemättä jättämisillä 
on pelastuksen kannalta 
olennainen merkitys. 
Luostarin hiljainen 
elämänmeno olisi varmasti 
paras mahdollinen tae 
sille, että Hummeripojat 
eivät viikatemiehen 
saapuessa osuisi olemaan 
sovittamattoman 
kuolemansynnin tilassa.

Mutta olisiko uhraus 
lopulta sittenkin liian suuri, 

jääköön herrojen itsensä 
harkittavaksi.

Mut sulttaani hän hummailee ja 
haaremissaan elelee

Islam nostaa päätään ja valtaa jalansijaa 
jopa kristinuskon perinteisillä sydänmailla 
vanhassa Euroopassa. Iäisyyskysymysten 
kannalta myös islam on varteenotettava 
vaihtoehto.

Askel kristinuskosta islamiin ei ole 
niin suuri kuin yleensä ajatellaan. 
Kummallakin uskonnolla on yhteiset juuret 
juutalaisuudessa. Kristityt, muslimit ja 
juutalaiset ovat kaikki Aabrahamin lapsia. 
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 ”Luostari-
elämän äkki-
päätään arve-
luttavin puoli

on sitoutu-
minen seli-

baattiin.

Mitä iäisyyteen ja sen asettamiin 
vaatimuksiin tulee, islamin suhteen 
Hummeripojilla ei ole samaa ongelmaa kuin 
katolisuuden kanssa. Selibaatti ei islamissa 
ole tavoittelemisen arvoinen asia. Puheet 
muslimien Paratiisista kaikkien aistien 
valtakuntana, jossa ruskeasilmäiset neidot 
palvelevat taivaaseen päässeitä oikeauskoisia, 
ovat tosin pikemminkin kristillinen kari-
katyyri ja kateellisten panettelua kuin 
oikeaa islamilaista opetusta. Mutta kaiken 
kaikkiaan islam suhtautuu seksuaalisuuteen 
huomattavasti mutkattomammin kuin 
kristinuskolla on ollut tapana.

Ongelmaksi saattaa sen sijaan muodostua 
toinen Hummeripojille ainakin laulu-
ohjelmistosta päätellen tärkeä ja läheinen 
asia.

Jeesus Nasaretilainen on tärkeä hahmo myös 
Koraanissa. Muslimit kunnioittavat häntä 
profeettana ja Jumalan sanansaattajana.

Jumalakin kristityillä ja muslimeilla on 
päinvastaisista luuloista huolimatta yksi ja 
sama. Se, että Jumalan nimi islamissa on 
Allah, ei tarkoita mitään. Samalla tavoin 
englantilaisten Jumala on nimeltään God 
ja ranskalaisten Dieu. Jos nimi ei pahenna 
miestä, miksi se pahentaisi Jumalaakaan.

Myöskään muslimien arvomaailman ei voi 
sanoa merkittävästi eroavan kristillisestä. 
Luultavimmin keskiverto muslimi ja 
peruskristitty ovat useimmissa kysymyksissä 
lähempänä toisiaan kuin omien uskontojensa 
äärilaitoja. Siksi ei ole ihme, että uskontojen 
välinen yhteiselo on vuosisatojen kulu-
essa sujunut hyvin ja rauhallisesti. 
Ellei politiikalla olisi taipumus silloin 
tällöin sotkea peliä ja ryhtyä käyttämään 
uskonnollisia eroja tekosyynä riidan 
haastamiseen, mitään ongelmia ei luultavasti 
koskaan syntyisikään.
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– Weliet wartiat tiedon salaisen... 
teille tilani curian walaisen...

– Pääsen jälleen juovuksiin,
tuiteriin, oikein kunnon

kekkuliiiiin...



Hindu ja bambu ja banaani 
ovat etelän hedelmiä juu

Hindulainen ajatus jälleensyntymisestä 
vaikuttaa reilulta ja inhimilliseltä. 
Armolliseltakin: jos tässä elämässä töpeksii, 
voi aina saada uuden tilaisuuden. Vaikka 
väliin tulee takapakkia, vähä vähältä 
eteenpäin mennään. Jälleensyntymisopin 
kauneus on kuitenkin vain katsojan 
ensisilmäyksessä. Syntyminen uudelleen 
vaikuttaa tietysti armolliselta esimerkiksi 
sen kristillisperäisen kauhuskenaarion 
rinnalla, jonka Dante lavein vedoin maalailee 
Jumalaisen näytelmänsä ensimmäisessä, 
Helvettiä kuvaavassa osassa. 

Mutta on hyvä pitää mielessä, että hinduille 
jälleensyntymisten ketju, elämän aloittaminen 
alusta uudelleen ja uudelleen, merkitsee juuri 
helvettiä. Ja heidän jos kenen luulisi tietävän.

Hummeripoikien tapauksessa tulevaisuuden 
rakentaminen jälleensyntymisen varaan 
sisältää tiettyjä taiteenalaan liittyviä epä-
varmuustekijöitä. Länsimaisen korkeakult-
tuurin näkökulmasta voisi tietysti ajatella 
yhtyeen olevan kehityksessään jo melko 
pitkällä. 

Taakse ovat jääneet elämät balilaisen 
gamelan-orkesterin bassorumpalina, 
asemasodan aikaisen korsuorkesterin 
laulusolistina Aunuksessa, sokeana napoli-
laisena katulaulajana ja itseoppineena 
haitarinsoittajana maamiesseuran iltamissa 
viisikymmenluvulla. Seuraava elämä voisi 
tuoda tullessaan jäsenyyden jo vaikkapa 
Ylioppilaskunnan Laulajissa.
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Ei niin, että luterilaisuuden piirissäkään 
armoa varsinaisesti kenellekään tyrkytet-
täisiin. Siihen nähden, että luterilaisen 
kristillisyyden alku ja juuri on nimenomaan 
armollisen Jumalan etsinnässä, armon 
varaan on luterilaisessa kirkossa uskallettu 
rakentaa hämmästyttävänkin vähän. Mutta 
toisin kuin moni muu kristillisyyden haara 
– muista uskontokunnista puhumattakaan –
luterilaisuus sentään edes periaatteessa panee 
kaiken Jumalan armon varaan.

”Meill’ viini, laulu, naiset ain’ rakkahia 
on, Lutherus myöskin myönsi tään 
jalon uskonnon”, lauletaan Sam Sihvon 
näytelmäänsä Jääkärin morsian säveltämässä 
ja sanoittamassa renkutuksessa. Kuten 
juomalauluilla on tapana, tämäkin 
sortuu liioitteluun. Tuskin Luther viiniä, 
laulua ja naisia aivan uskonnon asteelle 
olisi korottanut, mutta totuuden siemen 
sanoihin joka tapauksessa kätkeytyy. 
Syvällisten teologisten näkemystensä 
lisäksi uskonpuhdistaja tunnetaan myös 
ymmärryksestään maallisempia harrastuksia 
kohtaan.

Luterilainen ympäristö sopii siis paremmin 
kuin hyvin pikku hiljaa kohti iäisyyttään 
kulkeville Hummeripojille, joille laulujen 
hilpeys on tavannut olla hurskautta 
tärkeämpää. Ellei apostoli Pietari taivaan 
portilla vakuutu herrojen musikanttien 
ansioista, Lutherilta luulisi hyvinkin löytyvän 
muutama sana pöytäseuraan pyrkivien 
veljien tueksi – sikäli kuin mitään ansioita 
ja suosituksia oikeasti edes tarvitaan. Jos Isä 
Jumala on luterilainen, niin kuin sopii toivoa, 
saatamme kaikki päästä taivaaseen ihan vain 
silkasta armosta.

   HK / Antti Kylliäinen

Siitä huolimatta, että sana alkoholi 
on peräisin arabian kielestä ja viini 
mitä ilmeisimmin syntyi jossakin päin 
nykyistä Lähi-Itää, islamin suhtautuminen 
väkijuomien nauttimiseen on jyrkän 
kielteinen. Toki islamilaisissa maissa on 
alkoholia aina nautittu. Jo Omar Khaijamin 
viinin ja juopumuksen ylistystä pursuavat 
säkeet riittävät osoittamaan, ettei islamilainen 
kulttuuri voi täydellisen raivoraitis olla. 
Mutta on eri asia katsoa viinin nauttimista 
arkielämässä läpi sormien kuin olla 
tekemättä siitä kynnyskysymystä ihmisen 
iäisyyskelpoisuutta punnittaessa.

Ihminen ja hänen tapansa tietenkin 
muuttuvat vuosien kuluessa. Mutta siinä 
määrin hartaasti ja asiaansa eläytyen 
Hummeripojat juomalaulujaan esittävät, 
ettei yhtäkkinen raitistuminen vaikuttaisi 
erityisen uskottavalta. Siksi ei ehkä maksa 
vaivaa ilmoittautua koraanikouluun ja 
ryhtyä innosta puhkuen suunnittelemaan 
pyhiinvaellusmatkaa Mekkaan. Ikävä yllätys 
saattaisi olla edessä viimeistään Paratiisin 
portilla.

Lutherus myöskin myönsi tään 
jalon uskonnon

Loppujen lopuksi tutuin ja turvallisin 
vaihtoehto ei välttämättä ole huonoin. 
Sitä armoa, jonka moni toivoo löytävänsä 
hindulaisuudesta, on luterilaisuudessa tarjolla 
enemmän kuin missään muualla.

Mutta yhtä hyvin kosmisen idols-raadin 
taiteelliset arvostukset voivatkin olla täysin 
päinvastaiset ja kohtalon arvaamaton sormi 
osoittaa aivan toiseen suuntaan. Jospa 
matkan pää, viimeinen ponnahduslauta ennen 
jälleensyntymän kiertokulusta pääsyä onkin 
rupista punkkia soittava kellaribändi tai 
eurohumppaa suoltava azerbaidzanilainen 
lauluduo. Siinä tapauksessa on hyvinkin 
mahdollista, että juhlavuottaan viettävien 
Hummeripoikien joukosta löytyy 
jälleensyntynyt Toivo Kuula matkalla 
kohti viimeistä kierrostaan 2050-luvun 
matinkyläläisen teinibändin yläasteikäisinä 
taustalaulajana. Jolle nuotissa pysyminen 
tuottaa ylivoimaisia vaikeuksia.
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saarnamies@priest.com
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– Olemme uusia täällä,
emmekä tunne paikkoja...

– Missä esimerkiksi 
          asutte?



K

Teksti Liisa Kosonen Kuvat Ilkka Aaltonen
Juha Kosonen

un astelee Villa Hummerheimin  portis-
ta sisään, pääsee HU-maailmaan, jonka 
sydämenä toimii taiteilija, viisuntekijä, lii-
ransoittaja, sarjakuvapiirtäjä ja maailman-
matkaaja Heli Naskali. Häneltä hoituvat 
luontevasti myös kaikki  taloudenpidon ar-
kisemmat askareet,  kuten saunanlämmi-
tys, siivous, pyykinpesu ja pihatyöt, Joskus 
myös ruuanlaitto ja pienet korjaus- ja kun-
nossapitohommat. 

Heli Naskali
– Kyllä minä kaiken teen, vaikka 
murisenkin ensin.
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Tällainen  ihmepakkaus on saanut titte-
likseen ”pehtoori”, mikä kätkee sisälleen 
kaiken sen, mitä työnantajan ja paikan 

isännän, Ilkka Aaltosen päähän juolahtaa-
kaan hyödyntääkseen tämän monitaitoisen 
naisen lahjakkuutta Hummeripoikien vie-
raitten viihtymistä ajatellen.

paikka ei kuulunut nuoruuden unelma-
ammatteihin, vaikka se sitä käytännössä on 
monessa suhteessa ollutkin. – No, tällaista 
työtä ei ehkä ollut tarjolla ammatinvalinnan 
ohjauksessa, hän toteaa ja listaa työn hyviä 
puolia:

– Saa olla paljon ulkona ja myös itsekseen, 
mikä on minulle tosi tärkeää, sillä olen 
perusluonteeltani introvertti. Hän tiivistää 
työnsä ytimeksi asiakkaitten kokonaisvaltaisen 
palvelemisen. 

Heli vie vieraita lintu- ja melontaretkille 
sekä järjestää tarvittaessa lumikenkäilyä, 
geokätkentää tai erilaisia kilpailuja. Hän tarinoi 
Porkkalan historiasta ja Villa Hummerheimin 
vaiheista – usein myös englanniksi.

Ilkka on Hummeripoikien varsinainen ideapankki 
ja ehtymätön visionääri. Heli tosin tunnustaa 
usein ottavansa Ilkan uudet ideat aina enemmän 
tai vähemmän mutisten vastaan.
– Kyllä minä lopulta aina teen sen, mitä hän 
ehdottaa tai pyytää. Olemme hyvä tiimi, se 
täytyy sanoa.

Kuka?
 ▶ Heli Annikki Naskali
 ▶ Ikä: 53
 ▶ Syntymäpaikka: Ähtäri
 ▶ Kotipaikka: Espoo
 ▶ Koulutus: ATK-suunnittelija
 ▶ Työ: Villa Hummerheimin 

pehtoori
 ▶ Perhe: Havu-koira
 ▶ Tuotanto: Veden sylissä, Kree-

ta, Marian yksinpuhelu tallissa, 
Porkkala-valssi

 ▶ Harrastukset: perinnerakenta-
minen, matkustelu, liiransoitto, 
moottoripyörä, antiikkiompelu-
koneet

Unelma-ammatti
Heli tunnustaa, että nyt jo kahdeksan 
vuoden ajan elatuksen antanut työ-

HänHK



Hummerheimin 
pehtoori Heli 
Naskali viihtyy 
parhaiten
luonnonhelmassa.



Hän

Saunamajuri 
Pehtoorin tehtävistä tärkeimpiä on 
saunanlämmitys, sillä lähes kaikki 

asiakkaat haluavat saunoa. Kysytyin on 
savusauna, jonka lämmittämiseen menee 
kolmisen tuntia. Savusaunan lämmitystä ei 
saa antaa ulkopuoliselle. – Saunan paloriski 
minimoidaan kahdella pääperiaatteella: A) 
Älä KOSKAAN anna kenenkään ulkopuolisen 
osallistua lämmittämiseen B) Polta VAIN 
harmaaleppää tai haapaa. 

Omatoimiasiakkaat saavat sen sijaan 
lämmittää tavallista rantasaunaa.
– Puita kuluu Hummerheimissa paljon. 
Koivun, kuusen ja männyn suhteen olemme 
omavaraisia, mutta leppähalot tulevat 
tammisaarelaiselta toimittajalta, kertoo Heli.
Saunanlämmityksessä pitää ottaa huomioon 
monenlaisia asioita: ulkolämpötila, tuulen 
suunta ja voimakkuus, puiden kosteus, 
milloin saunaa on viimeksi lämmitetty jne.

T     aloudenhoitaja 
Helille kuuluu Villa Hummerheimissa 
siis kaikki mahdollinen työ, myös 

erilaiset, ”näkymättömät” taloustyöt, 
joita tuollaisessa paikassa on paljon. 
Näistä mieluisimpia ovat kaikki ulkotyöt ja 
pyykinpesu ja sen ripustaminen kesäisin ulos 
kuivumaan.

– Olen sanonut, että ruokaa en laita, mutta 
siitäkin olen välillä joutunut tinkimään, hän 
tunnustaa. Työajat vaihtelevat miten sattuu, 
ja tarpeen tullen teen myös pitkää päivää. 
– Omatunto on työaikani! hän huokaa.
Ylläytyksiäkin tapahtuu. Kerran Heli laittoi 
mopin kuivumaan pää ylöspäin keittiön oven 
syvennykseen. No, eikös siihen rakentanut 
harmaasieppo pesän!
– Jouduimme kulkemaan muista ovista koko 
alkukesän, kun lintuemo hoiti poikasiaan. 
Mutta niin se vain sai kaikki lentokykyisiksi. 
Poikasten kehittymistä oli hauska seurata 
aitiopaikalta keittiön oven ikkunan läpi! 

Laulukirjojen kuvittaja
Jo lähes 20 vuotta Heli on kuvittanut  
Hummeripoikien ”Hyvän Mielen 

laulukirjoja”. Ilkka ideoi ja räätälöi kirjat 
yritysten yhteislaulutarpeisiin. Eri kirjoja on 
syntynyt jo kolmisensataa.
– Ne koostuvat pääosin tunnetuista lauluista, 
jotka valitaan ja ryhmitellään firman 
liikeidean ja tuotteiden mukaan. Piirroksetkin 
tukevat aina jollain hauskalla tavalla 
yrityskulttuuria. Kerran piti mm. kuvittaa 
teksti ”Öljyläikässä kuikan näin”.
– En voinut piirtää niin surullista kuvaa 
linnusta, mutta onnistuihan se sitten, kun 
keksin laittaa sille kumisaappaat jalkaan! 

Sarjakuvapiirtäjä
Viimeisten viiden vuoden aikana Heliä 
ovat työllistäneet myös sarjakuvat. 

Ilkka ideoi Kirkkonummen Sanomille stripin 
”Porkkalan junassa”, joka viittaa Porkkalan 
sodanjälkeiseen vuokra-aikaan. Alkuunhan 
junaliikenne Helsingistä Turkuun oli kolme 
vuotta kokonaan poikki, mutta sitten 
venäläiset tinkivät vaatimuksistaan: junat 
saivat kulkea sotilasalueen läpi, kun ikkunat 
peitettiin Kauklahden ja Tähtelän välillä. Näin 
varmistettiin, etteivät matkustajat nähneet 
alueen elämästä mitään. 
– Oli kutkuttava ajatus piirtää sarjakuvaa, 
jossa ei ole ollenkaan kuvia! Pimeydessä 
tapahtuva toilailu huvittaa minua aina vaan 
– ja laajentaa myös mahdollisuuksia, kun 
mitään ei näy, Heli toteaa. 
Sarjakuvan aihepiiri ei liiku pelkästään 
parenteesiajassa, vaan mukana on sopivassa 
suhteessa myös nykypäivän tapahtumia.
– Me napataan ideoita arjesta. Vitsejä syntyy 
itsestäänkin, mutta joskus on mentävä varta 
vasten kävelylle metsään kehittelemään 
uusia aiheita, Heli kuvaa prosessia, jossa Ilkka 
ideoi ja hän toteuttaa.

Teisti ja Tokko
Toista sarjakuvaa kaksikko on pari 
vuotta piirtänyt espoolaiseen 

Länsiväylä-lehteen. Siinä liikutaan kalojen 
maailmassa, päähenkilöinä kalat Teisti ja 
Tokko.
Prosessi lähti liikkeelle yhtenä iltana, kun 
Ilkka ja Heli juttelivat ateismista. Helin 
kokemuksen mukaan tuo sana herättää 
vääriä mielleyhtymiä mm. kommunismiin 
ja hän toivoi tilalle jotain toista sanaa 
kuvaamaan analyyttistä ihmistä.
– Ilkka keksi, että oikeasti on olemassa 
kalalajit teisti ja tokko! Teistihän on ateistin 
vastakohta, joka ”uskoo Suureen Ahtiin”. 
Tokolla taas on jo nimensäkin mukaisesti 
miettivä, epäilevä asenne kaikkeen 
yliluonnolliseen. 

– Sarjakuvan perusjännite tulee siis 
näiden kahden peruskalan vastakkaisista 
maailmankatsomuksista. – Mutta kyllä ne 
ottavat reippaasti kantaa myös arkisempiin 
asioihin, kuten esimerkiksi Espoon kunnallis-
politiikkaan, Heli nauraa. 

Taidemaalari
Laulukirjakuvittamisen ohella 
taiteilija Naskali saa välillä eteensä 

isompiakin haasteita. – Joo... aina, kun 
joku Hummeripojista täyttää pyöreitä, saan 
maalata taulun – ja oikein öljyväreillä!
– Niiden idea on aina lähtenyt HU-Yhtiöiden 
tunnusalkukirjaimista. Laurille maalasin 
hänen 50-vuotispäiväkseen Edvard Munchia 
jäljittelevän teoksen ”HUuto Munckhiniemen 
sillalla”.
– Se oli voimakas kokemus. Luin paljon 
aihepiiristä ja eläydyin vahvasti siihen 
maailmaan maalatessani, Heli muistelee 
ja kertoo aloittaneensa öljyväreillä 
maalaamisen vasta tämän taulun myötä.

Kun pomo eli Ilkka itse täytti 50 vuotta, 
aihepiiriksi valikoitui HUgo Simbergin 
”HUavoittunut enkeli”. Taulussa kannetaan 
enkelin sijasta koiraa, Ilkan alter egona jo 40 
vuotta toiminutta australianterrieriä. 
Tuoreimpana työnä Hummerheimin seinällä 
roikkuu tänä kesänä valmistunut ”Huhtikuun 
symposium”, jossa Pasin ja Timon päät on 
istutettu Kämpissä kännäävien Kajanuksen ja 
Sibeliuksen hartioille!

Huopaa, hullu, huopaa!
Villan erikoisin HU-alkuinen 
taideaarre on HUovutettu Karjala, 

rajantakaista Karjalaa esittävä huovutustyö! 
– Isä oli Karjalasta, joten tämä työ 
oli erityisen mieluisa tehdä, toteaa 
monitoimipehtoori. 
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Älä siirrä huomiseen sitä, minkä   voit siirtää ylihuomiseen!”

– Mama, he's making 
           ice at me!



Porkkala-valssin teksti syntyi yhteistyössä 
Ilkan kanssa vuonna 2006, kun juhlittiin 
Porkkalan palautuksen 50-vuotisjuhlia. Ilkka 
sävelsi sen yhdessä Ilkka Pollarin kanssa 
kirjoittamaansa näytelmään Kultainen ankka, 
jota esitettiin tuona kesänä Hyökyvuoren 
teatteripuistossa Espoon Kivenlahdessa.
Laulu kuvaa niitä tuntoja, joita asukkailla oli, 
kun he joutuivat jättämään kotinsa ja maansa 
venäläisille.

Marian yksinpuhelu tallissa syntyi itselle 
asetetusta haasteesta.
– Koska minulla ei ole lapsia enkä ole 
uskonnollinen, halusin kokeilla, pystynkö 
uskottavasti sukeltamaan näihin mielikuviin 
eli nuorena tyttönä talliin synnyttämään, 
Heli valottaa jouluaikaan liittyvää lauluaan. 
Siinä ei ole lainkaan joululauluille tyypillisiä 
uskonnollisia elementtejä, mutta Marian 
sanoissa aasille häivähtää nerokas viittaus 
myös pääsiäiseen: ”Saahan poikani joskus 
ratsastaa varsallasi?”

– Aasi painaa päänsä alas, koska tietää 
enemmän kuin muut. Piilotin tekstiin 
metaforia, mutta silti tarina on äärimmäisen 
konkreettinen. Halusin kuvata, miltä siellä 
tallissa tuntuu, tuoksuu ja näyttää. Niihin 
tunnelmiin oli itse asiassa helppo solahtaa 
Kreeta-vaellukseni ansiosta – nukuinhan itse 
oikeasti aasin kyljessä kymmenet yöt!

Marian yksinpuhelu tallissa on jo vuosien 
ajan kuulunut vakiona mieskuoro Psaldon 
joulukonserttiohjelmistoon.

ELÄMÄNI ELÄIN

Lauluntekijä, meloja,
aasivaeltaja, liiransoittaja...
Laulujen sanoittaminen on eräs 

Helin osaamisalueista, joka on vähäisempi 
määrältään, muttei laadultaan. Tekstit ovat 
syntyneet syvistä tunnoista ja tiettyihin 
tarkoituksiin.

– Ensimmäisen kokonaan oman tekstini tein 
vuonna 2002 Kreetalla. Saari on mystisellä 
tavalla merkinnyt minulle paljon koko ikäni, 
joten päätin toteuttaa siellä unelman:  
vuokrasin aasin ja taivalsin sen kanssa kuusi 
viikkoa, 500 kilometrin lenkin!

– Silloin tunsin olevani eniten omalla 
paikallani elämässä. Nukuin taivasalla, usein 
hautausmaan aidan takana, koska siellä oli 
yleensä vesiletku, josta sain aasille juotavaa. 
Kerran tosin oli niin huono sää, että pyysin 
poliiseilta luvan päästä putkaan yöksi. 

– Ostin saaren kansallissoittimen, liiran, 
jolla olen opetellut soittamaan kreetalaisia 
melodioita. Hummerheimissa oli kerran 
kreikkalaisia vieraita, joiden ilmeet olivat 
näkemisen arvoiset, kun nykäisin heille 
illallisen päätteeksi Erotokritosin, Heli 
myhäilee.

Yksi Helin lauluista kertoo melomisesta. 
– Kun kajakki lipuu vedessä hiljaa eteenpäin, 
pääsee osaksi ympäröivää luontoa. Näistä 
tunnelmista kertoo runo Veden sylissä, jonka 
Ilkka eräänä yönä sävelsi lauluksi. ”Vain lastu, 
jota aallot keinuttaa, lie ihminenkin eessä 
kohtalon”, on laulun perimmäinen viesti. 
Oman merkityksettömyyden tajuaminen 
valtavassa maailmankaikkeudessa antaa 
levollisen olon.
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Älä siirrä huomiseen sitä, minkä   voit siirtää ylihuomiseen!”

Lapinkoira Havu on viisain ja 
mukavin kaikista Helin tuntemista 
ihmisistä ja eläimistä.



– Omia suosikkiaforismejani ovat nämä kaksi: 
”Minua on helppo miellyttää – antakaa vain 
kaikki, mitä pyydän!”
”Jos tarjolla on tehtäväksi kaksi asiaa, niin 
ensin kannattaa valita hauskempi. Jos vaikka 
sattuisi kuolemaan ennen kuin ennättää 
tehdä sen toisen.”
Ilkan mielestä Helin leppoisaa asennetta 
elämään kuvaa hyvin myös tämä:
”Älä siirrä huomiseen sitä, minkä voit siirtää 
ylihuomiseen!”

Omaksi tavoitteekseen Heli on asettanut sen, 
että kasvaisi koko ajan hieman paremmaksi 
ihmiseksi.
– Ei pyhimysmäisen hyväksi, vain astetta 
paremmaksi. Ja jos aina osaisi olla kaikille 
ihmisille hivenenkin verran ystävällisempi 
kuin mitä he ovat minulle!

Loppuun vielä siteeraus Groucho Marxia: 
”Nämä ovat minun periaatteeni – jos et pidä 
niistä, on minulla muitakin!” 

Antaa elämän tulla!
Maailma on Helin mukaan loputtoman kiinnostava paikka – kuin adventtikalenteri, täynnä 
erilaisia luukkuja.
– Ne pysyvät suljettuina, ellet itse mene ja avaa niitä. Jokaisen luukun alta löytyy taas oma, 
ihmeellinen maailmansa... ja aina vain uusia luukkuja! 

– Nautin elämästä täysin siemauksin. Sen lyhyyden käsittää nyt, kun 50 vuoden rajapyykki on 
ohitettu.

Vanhemmiltaan Heli sanoo oppineensa tärkeän elämänohjeen: 
”Älä ikinä tee mitään vain siksi, että joku muu tekee sitä. Mieti ensin, mitä ITSE haluaisit tehdä!”

Huopakarhu syntyi tilaustyönä 
kesälahtelaiselle metsästysseuralle.

Syksyllä 2011 
Heli sai valmiiksi 
elämänsä 
suurimman 
kuvitusprojektin. 
Tapani Riekkisen 
Rötkeltäjä-
sudesta 
kertovaan 
satasivuiseen 
satukirjaan tuli 
yhteensä 70 
neliväripiirrosta.

Hän ”Nämä ovat minun 
periaatteeni – jos et pidä 
niistä, on minulla muitakin!”

HK
LIISA KOSONEN
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KEPPOSIA
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Teekkarijäynääjät 
elementissään!

Otaniemen Kemistiteekkarit ja 
-professoritkin ovat jo vuosia saaneet 
huomaamattaan totutella uuden alkuaineen 
olemassaoloon. Kukaan ei ole tohtinut 
paljastaa tietämättömyyttään kyselemällä 
asiasta sen enempää. Mistä on kyse?

Hummeripoikien teekkarijäynästä 
tietenkin! Sen käytännön toteuttamisesta 
vastasivat Suurhummerit Eino Kivisaari 
ja Antti Kataja, jolla kemistiteekkarina 
oli mahdollisuus liikkua osaston tiloissa 
kenenkään huomaamatta.

– Lisäsimme vaivihkaa Kemian osaston 
pääluentosalin Alkuaineiden jaksollisen 
järjestelmän tauluun uuden elementin, 
Hummeriumin! Seitsemännen jakson 
13. sarakkeessa oli sopivasti tyhjä ruutu, 
johon liimasimme ”Hum”-tarran eräänä 
yönä. Määrittelimme atomipainoksi 
Koskenkorvan vanhan koodin 013, jotta 
edes joku joskus ymmärtäisi ihmetellä 
ääneen ”mahdotonta” lukua. Mutta kiltisti 
opiskelijat ovat sitä näköjään kopioineet 
vihkoihinsa mitään epäilemättä.

– Olisimme tietysti voineet antaa 
vuosien vieriä ja jäynän ”kasvaa 
korkoa”, mutta päätimme paljastaa 
kepposen hyvän ystävämme, 
professori Matti Leisolan jäädessä 
eläkkeelle. Media uutisoi jutun 
näyttävästi, joten seuraavat 
teekkaripolvet saanevat rauhassa 
kehitellä Hummeriumin ruutuun sitä 
oikeaa puuttuvaa elementtiä.

– Kyllähän tämä on teekkarijäynien 
aatelia, ehdottomasti! totesi Matti 
Leisola.

eino.kivisaari@iki.fi
antti.kataja@gmail.com
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- Täällä tehdään 
   merkittäviä 
   keksintöjä!



TEHTÄVÄT

     keskellä
 taloussotkuja

A. M. Espoosta kirjoittaa kupin täydeltä: 
”Rintsikkaan 45 oli saumaaja saatesanojen 
mukaan lisännyt vaikeustasoa, haluten myös, 
etteivät hakaset avaudu heti ensi yrittämällä. 
Tuon kyllä saattoi havaita. Silti voin iloisena 
todeta ratkoneeni liivit yhdellä istunnolla 
perjantai-iltana.

 Tämä oli Sinnemäen omaa tyyppiä. 
Vaikka teemakin osoittautui tutuksi kahvista 
pitävälle ratkojalle, tehtävän pariin piti 
palata useampia kertoja. Olisiko niin, että 
Sinnemäen kaksikuppiset ovat hieman 
vaikeutuneet? Ja luulen, että tämä lienee 
tarkoituksellista pikemminkin kuin sattumaa, 
sillä esim. olkainpituus näyttäisi kasvaneen. 
Näiden ratkominen vei eniten aikaa tämän 
vastauksen tehtävistä.

Kylmäsellä riittää pitkiä hupi-ilosanamaisia 
sanoja, joita oli riittämiin myös Hupi-ilosana 
46:ssa. Ratkojan on hyvä alkuun päästäkseen 
löytää muutama lyhyt rako pitkien saumojen 
avaamista helpottamaan. Kun niitä sitten 
löytyi ja myös pitkiä saumoja saattoi löytää, 
ratkominen alkuunpääsyn jälkeen eteni hyvin. 
Hepene ratkesi yhdellä istunnolla perjantai-
iltana lämmityspuuhien lomassa vapaa-ajan 
asunnolla.

Kaksi kuppia kuvaa mielestäni hyvin 
vaikeustasoa.” 
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Alla oleviin osoitteisiin voi lähettää mielipiteitä 
ja myös kilpailuvastauksia. HU-Yhtiöt Oy, ”Pari 
sanaa rintsikoista”, Kariholmenintie 56, 02480 
Kirkkonummi. www.hummeripojat.fi
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Pari sanaa rintsikoista
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H U P I - i lo s a n a

Ristikko 46: 
HUMRAILOUKENMAL

Hupi-ilosana 46: 
HUTKAIKBKIMKKLRMRSV
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Ratkaisut 46 ja Voittajat 43

Ristikko (20 euroa): 
Usko Kylmänen, Huittinen

Hupi-ilosana (20 euroa): 
Anna M. Humppila
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Vaakahuoraan:
 1.  Hummeriherkun ainekset: raha, silmitön ammuskelu 
ilman kioskia ja vedytön voimasana. (13)
 9.  Letkuhoito, vaate ja Hummeripoikien serenadit ovat 
tärkeitä tekijöitä hedelmöityksen ajoituksessa. (15)
10. Kun kuusi tekee tietä uraanille, virustieteistä tulee 
alapäähommia. (9)
11.  Sinnemäen Anna vastustaa vihreiden kettutyttöjen 
tavoin anaaliseksiä napa-alueilla. (5)
13. ”Käry-Pekka” Kyrö hyppi risteilyltä toiselle ostamaan 
kvartetille kiellettyä ainetta. (7)
14. Rikki meni 25 pennin arvoinen terävä esine juontaja 
Ranta-ahon puhuessa. (7)
16. Hummeripojat tuottavat kuulijoilleen nurinkurisia 
hekumia, vaikkeivat käyttäisikään savukkeenpidintä. (5)
17.  Kertaan: Tuma tarvitsee valkuaisainetta jakaantu-
akseen. Lama seuraa lamaa Tiibetissä. (9)
19. Minä nakkelin venosessa puukkoja. ”Sidotuin silmin 
ja takaperin” -suoritukseni ylsi Guinnessin-kirjaan! (15)
20. Kulta, vihanneksenmaku pizzassa korostuu kuin 
itsestään! (13)

Pystyhuoraan:
 2.  ”Kevytlevite myös Oivariini on!” lauloi Teekkarihymnin 
tekijä jo Krimin sodan aikoihin? (12)
 3.  Iltalehden mukaan papintappaja otti vastaan lyönnit 
Neuvostoliitosta. (13)
 4.  Suomalainen kaatui brittiportilla. Tässä hässäkässä 
kaatui Annelikin. (8)
 5.  Hummeri-basso ja lehti osaavat matkia toisiaan. (6)
 6.  Jalkapallotähti Ronaldinho ei voi sietää Peleä. (4)
 7.  Porkkanasta juuret edellä kohti taivasta, samassa 
asennossa herrasmiesvaras ja ”ei niin kookas” Eartha. 
Metallinen pienesine. (13)
 8.  Brooks lopettaa! Katso lehdestä! (12)
12. Tuopin tietää Kärnäkin, vaan tietääkö, vievätkö nämä 
väylät sivistykseen? (8)
15. Huudahdus jalkapalloseuran sisällä: vesilintu 
kentällä! (6)
18. Pasi, auta! Tove Janssonin Muumivaaria lyödään! (4)

HUDOKU
Yritä saada kolme dokua 
samaan riviin!

IKIvANhA KALAsTusKOrTTI pOrKKALAsTA. LöyTyNyT KALAsTAjA rAbbE öjvINd 
bENgTssONIN jäämIsTösTä. (KäyTTöOhjE: KOpIOI OhuELLE pApErILLE, TAITA 
KEsKELTä jA KATsO pArhAAT KuTupAIKAT vALOA vAsTEN)
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HU-pakko tietää!
KVARTAALIn kysymykset

15+1 kysymystä

uTilaa huikeat vastaukset kännykälläsi.
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TEHTÄVÄT

u Lähetä tekstiviesti HT 25 numeroon 
0400430882. Paluuviesti kertoo hui-
keat vastaukset. Palvelu maksaa sata 
euroa. Se toimii Soneran, Tele Finlan-
din, Elisan, Kolumbuksen, Saunalahden, 
DNA:n, Ainan ja GO-mobilen matkapu-
helinliittymissä.

1. Suomalainen fyysikko ja avaruustut-
kija Timo Ranta-aho (1961-) on historian 
vähiten säveltäneitä musikaalisia nero-
ja. Mistä aiheesta hän ei esimerkiksi ole 
koskaan tehnyt laulua?
a) Panteistisesta luonnonuskonnosta.
b) Jyrkän kalvinistisesta protestantismista.
c) Kerettiläisenä pidetystä areiolaisuudesta.
d) Makkabealaisuuden vapaamielisestä 
suuntauksesta.

2. Miksi maankuulu kakkosbasso ja 
luonnonystävä Ilkka Aaltonen sai port-
tikiellon ravintola Dipoliin 2.8.2007?
a) Hän yritti sisään väärennetyillä henkilö-
papereilla.
b) Hän ei suostunut kertomaan hovimesta-
rille vuositulojaan eikä -menojaan.
c) Hän kehotti portieeria menemään »kotiin 
kasvamaan».
d) Hän kertoi narikkamiehille omistavansa 
koko Dipolin.

3. Miksi tasavallan presidentti Tarja Ha-
lonen poistui Hummeripoikien 20-vuo-
tisjuhlista kesken kaiken?
a) Hän loukkaantui itsestään kertovasta lau-
lusta »Sulle olen vain Annan».
b) Hänellä oli parempaa tekemistä loppu-
illaksi.
c) Hän ei pitänyt seuralaisensa, tohtori Vara-
järven tungettelevista kysymyksistä.

d) Turvamies kehotti häntä poistumaan hy-
vän sään aikana.

4. Mitä Hummeripojille tapahtuu vii-
denkymmenen vuoden päästä, jos 
kvartetin kehitys jatkuu kuten tähän-
kin asti?
a) Kvartetin repertoaarissa on 3750 laulua.
b) Kaikki laulajat ovat kaljuja tai vähintään 
harvatukkaisia.
c) Bassojen ylärekisteri katoaa pienen g:n 
kieppeillä.
d) Tenoreiden maksat ovat noin 10 cm ny-
kyistä pitempiä.

5. Brittiläiseen imperiumiin kuulunut 
sotalaiva kuljetti pääministeri Mar-
gareth Thatcheria Helsingin edustal-
la kesäkuussa 1990. Mitä Philipsin 
»Ladyshave»-risteilyllä olleet Humme-
ripojat tekivät tajuttuaan, että asiak-
kaan vesibussi ohittaa laivan pian aivan 
vierestä?
a) Menivät kajuuttaan juomaan bitter-oluita.
b) Riisuivat yltään Ladyshave-aiheiset T-
paitansa ja heittivät ne sotalaivan kannelle 
»hyvän tahdon eleenä».
c) Lauri Kärnä kutsui pääministerin vahin-
gossa kotiinsa illalliselle.
d) Kajauttivat rautarouvalle laulun God 
shave the Queen.

Oikeat vastaukset

HK:n 24/2011 oikeat vastaukset

1. Jukka Vaarin väitöstilaisuuden hol-
lantilainen vastaväittäjä järkyttyi, kun 
yleisön joukossa istuneet muut Humme-
ripojat tiesivät kysyä, absorptoituuko 
hiiliatomi kobolttipinnalla. Miten asia 
hänelle jälkeen päin selitettiin?
b) Suomessa on korkea yleissivistys. 

2. Mitä erikoista tapahtui Hummeripoi-
kien esiintyessä OP-Pankin Seppo Pent-
tisen läksiäisissä?
c) Kvartetti kohdisti epähuomiossa koko 
huomionsa ja kaikki laulunsa päivänsanka-
rin kaksoisveljelle. 

3. Mitä Villa Hummerheimin metsästä 
löytyneelle kapteeni Ivan Belovin pää-
kallolle on tehty?
a) Puhdistettiin ja sijoitettiin korsun seinällä 
roikkuvan, Juha Aaltosen maalaaman »Viih-
tykääpä» -aiheisen taulun taakse.

4. Mitä erikoista on Kóssus islandícus 
-perhosessa?
a) Se on ainoa tunnettu männynkaarnaa 
tuhoava päiväperhonen. 

5. Mitä Suomen Kuvalehden päätoimit-
taja Tapani Ruokanen teki, kun häntä 
pyydettiin toimimaan Hummeripoikien 
25-vuotisjuhlagaalan juontajana?
d) Käski välittömästi sihteerinsä järjestä-
mään itselleen Kauko-Idän matkan samalle 
päivämäärälle.

u 15+1 vastausta

1. Hummeripojat ovat esittäneet 25 vuoden 

aikana yhteensä 6129 laulua. Montako pro-

senttia näistä on yhtyeen omaa tuotantoa 

(sävellyksiä, sanoituksia tai sovituksia)?

2. Miksi Pasi Himanen käyttää sorkkaeläi-

miä jahdatessaan ampumalavaa?

3. Montako kertaa Hummeripojat on uran-

sa aikana esiintynyt ulkomailla?

4. Mitä kahta erityiskasvia viljellään Hum-

merheim-linjan juoksuhaudan molemmin 

puolin?

5. Jukka Vaarilla on ilmiömäinen kyky lau-

laa uusien laulujen kaikki stemmat n.s. 

»rima vista» -tekniikalla. Mitä termi tar-

koittaa?

6. Mitä Risuhummerin rakentaja Ilkka Kar-

hu pyysi palkkioksi taideteoksensa siirtä-

misestä Hummerheimiin?

7. Kuka antoi Iltalehden lööpin mukaan 

Hummeripojille viidet rukkaset vuonna 

1988?

8. Kuka voitti ensimmäisenä suomalaise-

na kansainvälisen Timo Ranta-aho -juon-

tokilpailun?

9. Minkä kaupungin Suomen suurlähetys-

tössä Lauri Kärnä ällistytti paikallistunte-

muksellaan v. 2004?

10. Kuka Hummeripojista tunnetaan n.s. ar-

vonlisäverospiikin kehittelijänä?

11. Kuka on sanoittanut »Himasen juoma-

laulun»?

12. Mikä Pohjois-Amerikan Suurista järvis-

tä mahtuisi kokonaan Villa Hummerheimin 

viisireikäiseen »Kokojengihuusiin»?

13. Kuka ampuu venäläiskapteeni Ivan Be-

lovin kirjassa Kultainen ankka?

14. Mitä juodaan »Peppi Pitkätossun juo-

malaulussa»?

15. Minkä nimisellä laululla Ilkka Aalto-

nen voitti 2010 Kuhmon Kansanmusiikki-

päivien »Hävyttömien laulujen» Suomen 

Mestaruuden?

+1. Montako eri kasvi- ja lintulajia on las-

kettu Villa Hummerheimin tontilla?

1. 93,5 %.  2. Kohottaakseen lavakarismaansa 
saaliseläinten silmissä.  3. 39 kertaa. 
4. Taponlehteä ja verikurjenpolvea. 5. Rimaa 
hipoen.  6. Saada viettää häänsä Hummer-
heimissa.  7. Marjo Matikainen.  8. Ensim-
mäistä palkintoa ei jaettu.  9. Washingtonin. 
10. Ilkka Aaltonen.  11. Pasi Himanen. 
12. Lake Eriö.  13. Venäläiseversti Gennadi 
von Hummerheim.  14. Koskenkorvaa.  
15. Erikoinen tapaus.
+1. 128 lintua ja 301 kasvia.
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Poraa en lemmen 
TäHden!

Hupakko
hu.pakko@hummeripojat.fi

Korkealaatuista alihankintakoneistusta 
jo yli 65 vuotta

Konetehdas K&K Oy
Takkakuja 1  00370 HKI

info@kkkoy.com www.kkkoy.com 



syntymäpäivät
www.posti.fi /korusahke
Puhelintilaukset 0200 44001 
ma–pe 8–20, la 8–14. Hinta 
0,25 €/puhelu + pvm/mpm + 
sähkeen hinta (alk. 14,50 €). 

Lähetä 
kauniit ajatuksesi korusähkeellä!

Dave King 
ratsupoliisi 

Yellowknife (syrjäisessä 
vuoristokapakassa) 

100 v  11.9.2011
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www.posti.fi /korusahke
Puhelintilaukset 0200 44001 
ma–pe 8–20, la 8–14. Hinta 
0,25 €/puhelu + pvm/mpm + 
sähkeen hinta (alk. 14,50 €). 

Lähetä 
kauniit ajatuksesi korusähkeellä!

Mauri Manninen 
piilomatemaatikko 

Espoo (perhepiirissä) 
100 v  2.9.2011

Usko Kylmänen 
pankkiiri 

Huittinen (pankkipii-
reissä) 

90 v  23.9.2011

Arja Koriseva 
laulaja 

Espoo (perhe backstagella) 
46 v  21.4.2011

Kofi Annan 
poliitikko 

Accra (perheelleni Kofi kyllä) 
73 v  8.4.2011

Juha Kankkunen 
ralliautoilija 

Espoo (perhe takapenkillä) 
52 v  2.4.2011

Into Turvanen 
valmennusjohtaja 

Vierumäki (turvaperheessä) 
71 v  22.3.2011

Anna Mäki 
luottoneuvoja 

Humppila (perhe mie-
lessä) 

80 v  23.9.2011

Sari Kurri 
koululainen 

Espoo (Ruska-Swingeissä) 
9 v  23.9.2011

Kantarella Mwanza 
isoisoisoäiti 

Nairobi (perhetiipiissä) 
90 v  23.9.2011

Keijo Laitinen 
laivarotta 

Puumala (perhehiirissä) 
20 v  20.5.2011

Anna Sinnemäki 
poliitikko 

Espoo (persepiirissä) 
52 v  1.4.2011

Pertti Varajärvi 
tohtori 

Espoo (erhe perheessä?) 
52 v  24.4.2011

Pasi Himanen 
seksiobjekti 

Espoo (Villa K) 
50 v  24.4.2011

Timo Ranta-aho 
avaruushemmo 

Vantaa (Porkkalassa) 
50 v  6.7.2011

Osoite: Syntymäpäivät/Huomen Kuvalehti, Kariluodontie 56 02480 KIRKKONUMMI. Sähköposti: HK.syntymapaivat@lehdet.fi. Kuvien tietoineen 
(nimi, yksi arvo- tai ammattinimike, kotikunta, täytettävät vuodet ja päivämäärä) tulee olla toimituksessa viimeistään kolme vuotta ennen merkkipäivää. 

Digitaalikuvat toivomme käsittelemättöminä. Tietojen lähettämiseen on oltava syntymäpäivää viettävän lupa ja lähettäjän yhteystiedot on mainittava. 
Kuva palautetaan, jos mukana on palautuskuori. Lisätietoja: http://www.huomenkuvalehti.fi/extrat/toimitus/default.aspx tai puh. 0400430882
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HEIKKINEN, SINÄ HUOLIMATON RII-
VIÖ! OLE KERRANKIN TEHOKAS JA
  TULE TÄNNE HETI, JOS SIITÄ 

                                            EI OLE LII-
                                                KAA VAI-

                                                  VAA! 

VOI EI! 

TÄMÄ ON ONNENPÄIVÄSI, 
HEIKKINEN, VAIKKA TY-
RIT NOPLEN SOPIMUK-

SEN TÄNÄ AAMUNA! 

ONNEN-
PÄIVÄ-

NI? 

NIIN JUURI, HERRA 
  ONNEKAS! LUPASIN VAI-
MOLLENI, ETTÄ EN 
TÄNÄÄN KIIHDYTÄ
 VERENPAINETTA 
   TULI MITÄ
     TULI! 

JA SINÄ 
   PIDÄT 

       SANA-
        SI, 
       VAI? 

NIIN OLEN! TAI 
MUUTEN HER-
MOSTUISIN JA 
ONNITTELISIN 
YHDELLÄ TÄL-

LAISELLA! AI

ONNEKSI OLEN HYVÄLLÄ TUULELLA! 
MUUTEN TEKISIN NÄIN! 

PAKENE ENNEN 
KUIN TUURISI 

LOPPUU! 

LIENEE 
SYYTÄ 

LOTOTA. 
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Vuosikymmenet HK:ssa

▶ Nämä ja muita Huomen Kuvalehden vanhoja kansia: Huomenkuvalehti.fi. 

Huru-ukkola
hu.ruukkola@hummeripojat.fi
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u HK 20/2006 
”The XX-Files”

u HK 15/2001 
”Haluatko 
optiomiljo-
nääriksi?”

u HK 10/1996 
”Kymmenen        
Vuotiset” 

”Poikuus 
paskaksi – 
ylävitonen vai 
köysi?”

Taidetta, historiaa ja vandalismia

M
ikä on Villa Hummerheimin tulevaisuus? Päätyykö se jossain 

vaiheessa ”Huru-ukkojen lepokodiksi”? Seisooko pihassa 

tuolloin Risuhummerin rinnalla neljä autoa, joiden rekiste-

rikilvet kertovat karua kieltään: POI–6, PAS–2, YLÄ–5, KÖ–9?

Tällaista jälkeä syntyi, kun islan-
tilainen jazz-muusikko yritti kos-
supäissään lämmittää saunaa!   
– Olin juuri oppinut, mikä on 
”puu”... ja kuullut, että sauna toi-
mii ”puilla”. Anteeksi...

Hummeripoikien 

10-vuotisjuhlakon-

sertin Valkoisessa 

Salissa juonsivat 

Urpo Martikainen 

ja Leena Kaskela.

Hummeripoikien 

15-vuotisjuhla-

konsertin Astoria-

salissa juonsi Las-

se Lehtinen.

Hummeripoikien 

20-vuotisjuhla-

konsertin Paasi-

tornissa juonsi 

Robert Jägerhorn.

Risuhummeri on ympäristö-
taiteen maisteri Ilkka Karhun 
”gradu”-työ, joka löytyi Hel-
singin Viikin liikenneympy-
rästä!

Hupaduuri-keikkoja (piano, haita-
ri, kitara) on Ilkalle kertynyt vuo-

desta 1985 lähtien

kappaletta. Kesällä 2010 yksi niis-
tä tuotti Suomen mestaruuden 

Kuhmon Kansanmusiikkijuhlien 
”Eroottisten laulujen” sarjassa.

945
Islanninpuuntuhooja

(Kóssus islandícus)

Postmodernia 

huomentaidetta!

Huru-ukkola



Huomen Kuvalehti, Jytkyt & vakavat, 
Kaskikuja 3B, 02780 ESPOO. 
Meille lähetetyistä leikkeistä maksetaan 
5 sentin palkkio. Jos kaikki seuraavat 
tiedot on ilmoitettu: lähde, nimi, osoite, 
henkilötunnus ja viimeinen käyttöpäivä, 
pitenee palkkio 10 senttiin. Arvostamme 
eniten oskarin- ja hawaijinleikkeitä. Jos sa-
man leikkeen lähettäneitä on useita, arpa 
ratkaisee, minkä syömme ensin.

JYTKYT & VAKAVAT

Jytky
N:o 25

Nauttiiko nainen suudelmasta?

Kalle 5-20.2.1955
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Ilo ja valo! sano Hollolan lik-
ka, kun kynttilä pillussa palo.
I. Viinanen Porkkalassa 
17.1.2008

Aina aamulla, aina illalla
tuli skordarikauppias 
uimalla.
I. Rauramo Vuosaaressa 
23.9.2006

Te kun olette vain pelkkiä 
putkimiehiä, niin...
Lauri Kärnä YIT Huberin henki-
löstöjuhlassa 2009

HU-Yhtiöt ovat... HU-mettä 
kansalle, musiikkia korville 
ja napakka isku Marxin vyön 
alle!
Raija Vahasalo 1.9.2009

Ah, olet vaarallinen, ehkä olet 
tamponi? Ime mut kuivaksi!
Tekniikka & Talous 16.2.2011

Timo Soini, mitä mieltä olette 
aborttilaista? – Haluan pitää 
elämää pyhänä. – Miksi käytte 
sunnuntaisin raveissa? – Halu-
an pitää elämää pyhänäkin.
Länsiväylä 14.4.2011

Berglund-Thönberg-Pääjärvi 
on ehdottomasti Ruotsin vaa-
rallisin kenttä. Täysin sama 
pätee myös kenttään Nilsson-
Persson-Eriksson. Yle TV2 / A. 
Mertaranta 15.5.2011

Puoli vuotta opiskelin ja toiset 
puoli vuotta lorvailin. (Kirjailija 
Anna Maria Mäki)
Helsingin Sanomat 7.8.2005

HU JA OBAMA VARJELIVAT 
JULKISIVUA
Helsingin Sanomat 22.1.2011

Taskukokoiset  

TEEKKARILAULUT 

Tekniikan Akateemisten TEK on julkaissut teekkarilauluperinnettä alkulähteiltä yläjuoksun kautta 
koskeen asti. Aiemmin ilmestyneet Tarhapöllö (2005) ja Helmipöllö (2008) ovat saaneet seurakseen 
Pupuhaukan – teekkarilaulun koskessa. Taskukokoiset kirjat sisältävät kukin 60 laulua nuotteineen 
ja soinnutuksineen. Laulut on koonnut ja kirjat toimittanut Ilkka Aaltonen. 

Laulukirjan jäsenhinta 7,00 euroa/kpl. Tilaa netistä www.tek.fi /julkaisut

Kuuntele 

laulut Hummeri-

poikien esittäminä  

www.tek.fi /teekkari-

laulut

TEK_hummeripojat_25v.indd   1 29.8.2011   10.04



KLO 9.15 
ASUINTALO, HELSINKI

KONE mahdollistaa 
sujuvan liikkumisen 
Aallon perheen 
tulevillekin sukupolville.
www.kone.com



KLO 9.15 
ASUINTALO, HELSINKI

KONE mahdollistaa 
sujuvan liikkumisen 
Aallon perheen 
tulevillekin sukupolville.
www.kone.com



Höyläämötie 18 A, 4. krs, 00380 Helsinki
Puh. (09) 684 1066 • www.picaset.fi • picaset@picaset.fi

      Eläköön 

rahastosijoittamisen 

              h
elppous!

Säästöpankki
on säästämisen

asiantuntija.

Soita 029 041 2080
tai tule käymään!

Kirkkonummen konttori
Kirkkotori 2, 02400 Kirkkonummi. 
www.saastopankki.fi /lusp

210x140mainos_kirkkonummi.indd   1 7.9.2011   13.21



HUMMERIPOIKIEN 50-VUOTISJUHLA ON JO OVELLA!
VARAA LIPPUSI AJOISSA!
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1.9.2036 klo 19.00 Hurtwall Areena
Liput 500 FIM ennakko -50 %



Kriitikot yllättyivät 
myönteisesti

Piikki vakavasti 
ottavien
lauluyhtyeiden 
hihassa?

Markkinat reagoivat
voimakkaasti

Fanit järkyttyivät 
kielteisesti

HUMMERIPOJAT 25 v.

ottavamedia

HK 25  23.9.2011  Hinta 6,60 €  Huomenkuvalehti.fi Mukana HU-maailma

”Entinen Neuvostoliitto” kutsuu!

Villa
Hummerheim

Pidä onnistunut 
palaveri!

Anna 
stressin sulaa 
savusaunassa! Testaa 

Hupaduurin 
Guinness-

repertoaari!

Menetä kielesi
hummerikeitolle!

Hämmästy
Gennadi von

Hummerheimin
tarinasta!

Opettele
Pehtoorin
juomalaulu!

Maista 
Ruutanalammen

alkoholipitoista 
vettä!

Tilaa maailman 
suurin ja vanhin 
kvartetti juhliisi 
jo huomenna – 
eilen se voi olla 

myöhäistä!!

HU-YHtiöt

KasKiKUja 3B
02780 EsPOO
HU.cOnsUlting@HUmmEriPOjat.fi

www.HUmmEriPOjat.fi

0400 430 882

Tunnista 
Porkkalan 
viihtykääpä!


