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Serenadi paavin 
vaimolle?!
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italia (rooma)
vatikaani

SveitSi (Zürich)

Raul Talmarin johtama KYL 
houkutteli minut vahvistuksek-
seen vielä Rooman ja Vatikaa-
nin -kiertueellekin! Molto béne! 

ke 24.4.

Lensimme Zürichin kautta Roo-
maan ja asetuimme taloksi Ho-
telli San Marcoon. Opastetulla 
turistibussikierroksella näimme 
nimekkäimmät nähtävyydet 
Colosseumin, Pantheonin ja Espan-
jalaiset portaat.

to 25.4.

Poikakuoromatkoilla vallaton mieli tekee joskus tep-
poset. Tällä kertaa teimme ”pastori” Laurmaan kanssa 
pienen, harmittoman kepposen ykkösbasso Markuk-
selle, jonka tiesimme hyväntahtoiseksi hemmoksi. 
Laurmaa oli juovinaan itsensä kaatokänniin lounaalla 
ja hoiperteli tukemanani ulos ravintolasta. Bussin 
ovella pyysin Markusta pitelemään varmuuden vuok-
si muovipussia ”poloisen” suun edessä koko matkan 
hotellille. Mies totteli osaaottavaisen näköisenä, ja 
Pastori yökkäili lahjakkaasti. Saattelimme yhdessä to-
della huonokuntoisen näköisen bassotaiteilijamme 
huoneeseen, jossa Markus asetteli muovipussin vuo-
teen vierelle ennen poistumistaan.  *)

Puolen tunnin kuluttua oli päiväkäskyn mukaan olta-
va jo frakit päällä valmiina puistokonserttiin. Markuk-
sen ilme oli näkemisen arvoinen, kun tulimme Laur-
maan kanssa reippain askelin muiden joukkoon. 
– Kiitos lainasta. Pesin sen, ja nyt se on taas kuin uusi! il-
moitti Pastori ja ojensi muovipussin ällistyneelle mie-
helle.

Puistokonsertti L’Instituto Dell’Assunzione -koulun pi-
halla sujui suuremmitta moitteitta – mitä nyt epäpuh-
taasti viritetyt pikkulinnut vähän häiritsivät kokonai-
suutta. Yleisöä oli kourallinen, mutta heidän joukos-

saan sentään suurlähettiläs Alec Aalto, joka olikin 
vanha tuttu vuosien takaisilta Hummeri-keikoilta. 
Laulurupeaman päätteeksi siemailimme cocktaileja.

Sitten Vatikaaniin! Turistiajelun päätteeksi matka-
kvartettimme Rooman klubi (Puputti, Kovanen, Laur-
maa, Aaltonen) viritteli äänijänteitään Pietarinkirkon 
kulmalla, jolloin carabinieerit katsoivat parhaaksi tul-
la häiritsemään mekastustamme. Kehotin poliiseja pi-
tämään turpansa kiinni ja viittasin erästä parveketta 
kohti: – Laulamme serenadia paavin vaimolle!

Vastaukseksi poliisit vetivät rivakasti kätensä lippaan 
ja kaasuttivat pois paikalta.

pe 26.4.

Vierailimme Suomen Rooman-instituutin omistamas-
sa historiallisessa rakennuksessa Villa Lantessa, joka 
sijaitsee Gianicolo-kukkulalla. Suomen valtio osti 
vuonna 1950 suomalaisen suurliikemiehen Amos An-
dersonin lahjoituksen tuella tämän arvokkaan renes-
sanssihuvilan tiedeinstituutin käyttöön. Giulio Roma-
non suunnittelema talo on valmistunut 1527.

Rooman klubi -kvartetti.

*) Laurmaan viehtymys hengellisiin elämänarvoihin tuli esiin lähes 
tahattomasti edellisen syksyn ruskaretkellä. Mustan poolopaidan 
kaulukseen hetken mielijohteesta aseteltu Alkon-kuitti aiheutti 
Pyhätunturin Bistrossa joukon väärinkäsityksiä.
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Karonkka pidettiin sardinialaisessa L’Isola D’Orossa, 
koska omistajan rouva on suomalainen. Rooman klubi 
lauloi mm. Pizza Lucia -nimisen teoksen. Sen sijaan 
Tavailan Jyrkillä vahvistettu Kersanttilaulu meni 
poikki, sillä ykkösbasson pokka ei kerta kaikkiaan 
pitänyt runon herkimmissä kohdissa. Jossain vaihees-
sa iltaa viini loppui, ja pöytään jysähti suuri grappa-
pullo.

Piazza del Popololla nähtiin vielä yöllinen uimanäytös, 
kun Mikko Kivekäs intoutui matkan yleisömenestyk-
sestä – ja ilmeisesti myös siitä grapasta – huumaantu-
neena ”repäisemään vaatteensa” ja hyppäämään lä-
himpään suihkulähteeseen! *) Rooman puhtaanapito-
laitoksen lakaisukoneen oranssit vilkkuvalot korosti-
vat hienosti Mikon veistoksellisia piirteitä.

Hieman myöhässä paikalle ehättäneet carabinieerit 
yrittivät saada syyllistä selville huutamalla, mikä ei 
onnistunut. Italian valtion kannalta parempaan loppu-
tulokseen olisi päästy katsomalla, kuka valuu vettä…

la 27.4.

Ennen kotiin lähtöä löysimme Laurmaan kanssa 
eräästä herrainvaatehtimosta kauniit tyttösolmiot 
tuliaisiksi Hummeripojille.

*) Todennäköisesti juuri siihen, johon Dan Brownin tulevassa 
romaanissa Enkeleitä ja demoneja hukutetaan yksi kardinaali.

Yhtä näyttävään tempaukseen kuoron historiassa on pystynyt vain 
Olli-Pekka Puputti, joka kulmamiehenä johdatti jengin lavalta 
siivouskomeroon suorassa TV-lähetyksessä Budapestissä 1988.

Janhunen Markus 
Mäki-Luopa Jukka-Pekka
Nojonen Jarmo
Nurminen Kari
Pietiläinen Jyrki
Pohjola Tatu 
Tavaila Jyrki
Toivonen Martti

Aaltonen Ilkka
Elonen Antero
Horttanainen Pekka 
Laine Jouni
Laurmaa Ilkka
Lindgren Olli
Mannisenmäki Esa
Mattila Antti
Riikonen Matti

Talmar Raul

Matkakuoro:

Kovanen Heikki
Lahikainen Jussi
Luosujärvi Pekka
Puputti Olli-Pekka, pj.
Pärn Jaan
Sarvikivi Janne
Tossavainen Tapio

Iivonen Jukka
King Mika
Käcklund Jari
Laukkonen Mika
Leinonen Aatu
Mattila Jukka
Niemi Jukka
Nyberg Jyrki

Arjama Petri 
Aumo Jussi

Tekniikan Akateemisten liitto tilasi Ilkal-
ta Satavuotisen tekniikan juhlahymnin, 
josta julkaistiin CD Hummeripoikien 
laulamana maaliskuussa 1996.

Stunz:  Ylioppilaslaulu 
Ernesaks: Sibeliuksen muistomerkin juurella
Sibelius: Venematka
Palmgren: Nocturne, Laiskurin laulu, 
 Darthulas gravsång
Aaltonen: Lasinkuultava laulu
 Under himlen så blå och skön

di Lasso: Matona mia cara
Sund: Tre konststycken
Ritsing: Santa Maria
Tavis: Sixteen tons
Bergman: Das grosse Lalula
Sibelius: Finlandia
Madetoja: Iltatunnelma, Talvinen Tiber
Kuula: Virta venhettä vie

Rooman klubi -kvartetti.

Konsertti Chiesa di San Pietro in Montorio -kirkossa jää 
historiaan kaikkien aikojen yleisömene(s)tyksenä – 
kokonaista kaksi (2) kuulijaa saivat kohista seuraavan-
laista ohjelmakokonaisuutta:


