
 J
oskus nimensä mittaiseksi kasvaminen 
vaatii paljon.

Ainakin tällaisen: Hän joka on totuus.
Ei, emme nyt puhu Hänestä, joka tun-

netaan tienä, totuutena ja elämänä! Hä-
nestä on kuultu – toisten mielestä liian-
kin kanssa. Mutta kuka on kuullut Mikko 
von Hertzenistä?

Kun kesä on ohi, todennäköisesti 
yhä useampi.

33-vuotias Mikko on keskimmäi-
nen von Hertzenien veljessarjasta. 
Hän sai nimen Sathya, ”hän joka on 
totuus”, gurultaan äiti Ammalta In-
tiassa, missä asui seitsemän vuotta. 
Hän on myös soittanut menestyksek-
käissä suomalaisissa rokkibändeissä 
kuten veljensäkin, Kie ja Jonne. Don 
Huonot, Egotrippi, Lemonator ja Jon-
na Tervomaan bändi ovat kaikki saa-
neet osansa von Hertzeneistä.

Nyt he soittavat yhdessä melodis-
ta, psykedeelisvaikutteista ja pro-
gehtavaa rokkia; kokoonpanon nimi 
on Von Hertzen Brothers. Sen touko-
kuussa julkaisema Approach-levy nousi ilmestymisvii-
kollaan Suomen listalla top kymmeneen. Ensimmäi-
nen keikka Helsingin kuuluisimmalla rock-areenalla 

Tavastia-klubilla oli loppuunmyyty, ja huhun mu-
kaan väentungoksessa pyörtyili ihmisiä.

Taiteilijasisaruksissa on aina jotain kiinnosta-
vaa, heidän välillään sattuu ja tapahtuu.

Tosipohjainen elokuva Hilary ja Jackie kuvasi 
englantilaisten du Prén muusikkosiskojen kateuden ja 
kilpailun myrkyttämää suhdetta. Oasis-yhtyeen Noel ja 

Liam Gallagherin nyrkkitappelut ovat 
jo brittiläistä kansanperinnettä. Olivia 
De Havilland ja Joan Fontaine lakkasi-
vat puhumasta toisilleen sen jälkeen, 
kun molemmat olivat olleet ehdolla 
vuoden 1941 parhaasta naisosa-Osca-
rista, ja Fontaine voitti sen.

Konfl ikti kiinnostaa. Selaan von 
Hertzeneistä tehtyjä haastatteluita, 
joissa samat kysymykset toistuvat:

”Mistä riitelette? Kuka teistä on po-
mo? Mitä inhoat veljissäsi?”

Nämä asiathan kaikkia mietityt-
tävät. Kokonaisuutta kannattaa kui-
tenkin lähteä kartoittamaan yksikkö 
kerrallaan.

Sovimme siis, että kukin veljeksis-
tä valitsee haastattelumiljööksi itselleen mieluisan 
paikan.

Mikko von Hertzenille sellainen on Kulosaaren Ca- ▶

Hyvät veljet
Mikko von Hertzen tietää, että kaikella on tarkoitus.

Myös sillä, että yhteen perheeseen syntyi
kolme lahjakasta rockmuusikkoa.

Teksti Leena Sharma
Kuvat Elvi Rista

38      Suomen Kuvalehti | 28/2006



28/2006 | Suomen Kuvalehti      39



40      Suomen Kuvalehti | 28/2006



sinon kupeessa sijaitseva valkoinen huvimaja. Idylli-
seltä se näyttääkin, mutta juuri nyt tuuli salpaa hen-
gityksen.

”Asun lähellä ja käyn täällä aika usein kirjoittele-
massa”, Mikko kertoo. ”Mutta sulle tulee liian kylmä. 
Vaihdetaan paikkaa.”

Puiston penkiltä läheisestä lahdenpoukamasta 
löytyy lisää kulosaarelaista tunnelmaa: Antti Wihu-
rin hulppea kartano kohoaa taustal-
la, ja stressaantunut sorsaemo kaa-
kattaa pesueensa ympärillä.

Von Hertzen -nimi itsessään 
herättää mielikuvia aatelis-
vaakunoista ja saksalaisista 

vuoristolinnoista.
”Meidän suvun historia on jää-

nyt hämärän peittoon, kirkonkirjat 
paloivat 1700-luvun alussa. Kaikki 
Suomessa asuvat von Hertzenit ovat 
sukua toisilleen, mutta suomenkie-
linen ja ruotsinkielinen sukuhaara 
eriytyivät 1800- ja 1900-lukujen tait-
teessa”, Mikko selostaa.

Veljekset kasvoivat Helsingissä 
Haagassa ja viettivät kesänsä Tammi-
saaren lähellä Bromarvissa. Isä mat-
kusti työn takia paljon, mutta äiti, jo-
ka oli itse kuusilapsisesta perheestä, 
piti pojat ojennuksessa.

”Mutsi on aika pedantti siistey-
dessä ja käytöstavoissa. Sieltä on pe-
riytynyt varmaan meihinkin kurin-
alaisuutta. Perheestä puuttui tietty 
pehmeys, kun ei ollut siskoja, ja äi-
din piti olla aina lujana.”

Musiikki oli veljesten elämässä 
läsnä alusta pitäen: vanhemmat ta-
pasivat kuorossa, ja isä soitti kita-
ralla rautalankaa. Tosin vain har-
rastuspohjalta, sillä isovanhemmat 
kuuluivat vielä siihen sukupolveen, 
joka halusi, että lapset hankkivat 
”oikean ammatin”. Niinpä isä ryh-
tyi vakuutusalalle.

”Mutta aina kun kyse oli musas-
ta, faijan silmät alkoivat loistaa. Jos 
sille ehdotti, että mä voisin ruveta soittamaan vaikka 
tätä tai tätä, sponsorisopimus oli heti valmis”, Mikko 
hymyilee.

Kaikki kolme soittivat teini-iästä lähtien erilaisis-
sa bändeissä ja kävivät Sibeliuslukion Kruununhaas-
sa.

Lukion ja armeijan jälkeen Mikko päätyi soitta-
maan rumpuja Egotrippiin ja Lemonatoriin. Hän 
soitti niissä kolme vuotta yhtä aikaa, veti molem pien 
kanssa läpi kiertueet ja levynteot. Sai mittansa täy-
teen rockelämästä.

”Tajusin, että haluan jotain muuta kuin juoda kal-
jaa keikkabussissa. Siinä hommassa ei ollut mitään 
onnellisuutta.”

 Sen jonkin muun – henkisesti tyydyttävämmän elä-
män – etsintä oli alkanut jo aikaisemmin. Kehi-
tykseen vaikutti niinkin proosalliselta kuulostava 

tapahtuma kuin ero kihlatusta kaksikymppisenä.
”Ihan puun takaa tuli oivallus, 

että voi olla jotain, tässä tapauk-
sessa suhde, joka oli eilen hyvin ja 
tänään sitä ei ole olemassakaan”, 
Mikko pohtii.

Pari vuotta myöhemmin hän sai-
rastui psoriasikseen, joka levisi 
kuukaudessa ympäri kehoa.

”Mulla oli illuusio, että olen hel-
vetin hyvän näköinen, koska kuulin 
sitä koko ajan muilta ihmisiltä. Sit-
ten katsoin peiliin ja näytin etovalta. 
Samat tyypit, jotka olivat aina sano-
neet, että sä olet niin kaunis, olisivat 
juosseet karkuun, jos olisivat näh-
neet mut silloin.”

Suuret kysymykset pyörivät mie-
lessä: miten on mahdollista, että 
keho muuttuu, mutta mieli pysyy 
samana? ”Tajusin, että olen jotain 
muuta, jotain enemmän, kuin tämä 
ruumis.”

Mikko luki kirjallisuutta, tutki 
erilaisia elämäntapoja. Hän tapasi 
äiti Amman Tukholmassa vuonna 
1997, matkusti Intiaan ja päätyi lo-
pulta asumaan Amritapurissa sijait-
sevaan Amma-keskukseen. ”Löysin 
sieltä kotini ja guruni.”

 ”Onko sulla kylmä? Voi-
daan kävellä vähän”, 
Mikko ehdottaa kohte-

liaasti, kun viima alkaa puhaltaa 
myös penkin ympärillä.

Jatkamme matkaa merenrantaa 
kohti alkukesän auringonpaistees-
sa, ja Mikko kuvailee elämäänsä In-
tiassa.

”Se ei ollut mitään palmunkatveessa istumista ja 
haaveilemista: heittäydyin nopeasti työhön, huoleh-
din ulkomaisten vieraiden ja asukkaiden majoituk-
sesta ja muusta, olin käytännössä hotellipäällikkönä 
siellä ashramissa (Amman keskuksessa).”

Vajaat kaksi vuotta sitten Mikko yhdistettiin ilta-
päivälehdissä romanssimielessä kulttuuriministeri 
Tanja Saarelaan. Silloin hänestä käytettiin sellaisia 
termejä kuin lahkolainen ja munkki.

”Mikään ei pitänyt paikkaansa. En ole munkki, en 
kuulu mihinkään lahkoon eikä ollut suhdetta. Olin 
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Bändi on 
kemiallinen 
prosessi, 
joka jossain 
vaiheessa 
väistämättä 
hiipuu.”

Kie von Hertzen

 ”

▶



käymässä Suomessa, ja Tanja oli tulossa Intiaan per-
heensä kanssa ja huolehtivaisena äitinä kyseli tieto-
ja paikasta.”

 Omaa henkistä kehitystä on yleensä hankala 
sanallistaa, mutta Mikko yrittää hyväntuuli-
seen tapaansa selittää, mitä Intia-vuodet ovat 

pitkien työpäivien lisäksi hänelle antaneet.
”On jokin autuuden läpäisemä 

asia, jonka näin joka päivä Ammas-
sa. Tietty energia sitoo meidät kaik-
ki yhteen, kutsutaan sitä tietoisuu-
deksi, jumalaksi tai miksi hyvänsä, 
siitä olen saanut varmuuden.”

”Olen saavuttanut tämän tilan ja 
haluan jakaa sitä musiikissa. Uskon 
jonkinlaiseen suurempaan suunni-
telmaan ja siihen, että ei ole sattu-
maa, että me kolme veljestä olem-
me saaneet musiikillisia lahjoja.”

Uskoon liittyy aina myös koette-
lu. Tapaninpäivänä 2004 tsunami 
pyyhkäisi yli Aasian. Amma-keskus 
evakuoitiin.

”Kun vein ihmisiä veneellä, joes-
sa kellui kuolleita lapsia.”

Ikuinen kysymys: miten samaan 
maailmaan mahtuu autuuden lä-
päisemiä ammoja ja suunnatonta 
kärsimystä?

”No katsos... apua, nyt mä alan 
kuulostaa ihan joltain preachermanil-
ta”, hän purskahtaa nauruun, mutta 
vakavoituu sitten uudestaan. ”On asi-
oita, joita ei voi ymmärtää: miksi len-
tokone putoaa alas, miksi luonto is-
kee? Tulee hetki, jolloin kysymysten 
suhteen on heitettävä pyyhe kehään. 
Paljon tärkeämpää on käyttää aikan-
sa muiden auttamiseen.”

 Kolmesta ulkoilmaihmisestä yksi tekee myön-
nytyksen ja sopii tapaamisen sisätiloihin. 
Hän on se, joka veljiensä mukaan ei yleensä 

myönnytyksiä tee.
”Luonnossa liikkuminen, melominen ja muu, on 

mulle todella tärkeää, mutta jos Mikko ja Jonne ovat 
jo varanneet ’luontohaastattelut’, niin tavataan tree-
nikämpillä”, Kie von Hertzen toteaa.

Treenikämppä Nosturissa, Hietalahden rannassa, 
on kuitenkin nopeasti katsastettu: läjä tyhjiä kaljapul-
loja, soittimia ja vahvistimia, epämääräistä sotkua ja 
seinällä vähäpukeisen naisen kuva. Koska ympäristös-
tä ei tihku haastattelua sähköistävää tunnelmaa ja ul-
kona on lähes 30 asteen helle, siirrymme pihan puo-
lelle katselemaan sataman nostokurkia.

Kien vasen käsi on paketissa: ranteesta murtui pie-
ni luu toukokuussa nuotionsytytyspuuhissa Vuosaa-

ressa. Ajoitus on tietysti huonoin mahdollinen, juuri 
ennen Von Hertzen Brothersin kesän keikkoja.

”Olen pystynyt soittamaan nostamalla kitaran hy-
vin korkealle, näin”, hän havainnollistaa.

Kie soitti kymmenen vuotta kitaraa Don Huonois-
sa, joka suosionsa päivinä myi kokonaisia kiertueita 
loppuun ja huudatti festivaalien lavoilla monikym-
mentuhatpäistä yleisöä. Vuonna 1997 ilmestynyt Hy-

vää yötä ja huomenta -levy on myynyt 
80 000 kappaletta. ”Donkkarit” hajo-
si vuonna 2003.

”Kun levymyynti saavuttaa huip-
punsa, talvisotahenki hiipuu”, Kie 
tapailee. Hän pohtii vastauksiaan 
pitkään, tuijottaa kulmat kurtussa 
kaukaisuuteen ja etsii sanoja.

”Bändi on kemiallinen prosessi, 
joka jossain vaiheessa väistämättä 
hiipuu. Suurin osa yhtyeistä tekee 
merkittävimmät juttunsa ensimmäi-
sen kymmenen vuoden aikana.”

Don Huonojen hajottua hän ve-
täytyi rokkikuvioista säveltämään 
musiikkia muun muassa Ryhmä-
teatterille ja MTV3:n Firma-sarjaan.

”Sitten väsyin siihen, että teen kai-
ken yksin. Nyt tuntuu komealta työs-
kennellä yhdessä, jokainen pienikin 
saavutus tuntuu suurelta.”

Approach-levyn biisit ovat val-
taosin Intiassa syntyneitä, 
Mikon käsialaa. Lyriikoiden 

teemat ovat silti läheisiä veljillekin.
”Ydin on sellainen, mihin pystyn 

samaistumaan täysin. Henkisen 
tien etsiminen. Se, että treenaa ja 
aivopesee itseään tiettyyn suuntaan 
– koska kaikkihan täällä on tietyn-
laista aivopesua”, Kie sanoo.

Mikon mielestä 35-vuotias Kie on heistä urbaa-
nein, mutta määritelmä saa isoveljen taas rypistele-
mään tuuheita kulmakarvojaan.

”Duunien puolesta olen ehkä tällä hetkellä urbaa-
nein, ne sitovat Stadiin. Mutta samaan aikaan olen 
meistä eniten luontoihminen; en näe Jonnea tai Mik-
koa melomassa kuukautta luodoilla.”

Lisää määritelmiä: perfektionisti, itsepäinen, her-
kästi tulistuva.

”Perfektionisti kyllä siinä mielessä, että lopputulos 
jää mielestäni aina kauas asettamistani tavoitteista. 
Aika harvoin olen todella innoissani mistään, mitä 
olen saanut aikaan.”

Ja kyllä, materiakin on kärsinyt vahinkoja, puheli-
met ja kitarat lennelleet seiniin. Lyhyt pinna ei veny 
esimerkiksi siihen, että tietokone oikuttelee. ”Jos se 
ei ala kymmenessä minuutissa toimia, se on sälei-
nä”, Kie hymähtää.
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maine on jo 
käyty läpi, 
voi keskittyä 
olennaiseen.



Temperamentti tulee isän puolelta sukua, missä 
asiat tehdään usein ”koomisella apinan raivolla”. Sa-
ma vika on veljissäkin. Mutta koska äiti on superta-
sainen, antaa se toivoa, että tulevat sukupolvet hie-
man rauhoittuisivat.

 Entä ne kuuluisat sisaruskonfl iktit, joiden tir-
kistelyyn ulkopuoliset tuntevat viehtymystä? Ei 
tarvitse olla kummoinenkaan sigmundfreud 

arvatakseen, että kolmen voimakkaasti näkemyksel-
lisen ja itsepäisen veljeksen välillä kaikki ei aina su-
ju kitkatta.

”Ilman muuta erityisesti mun ja Mikon suhteeseen 
on liittynyt ja liittyy yhä kilpailua”, Kie myöntää.

”Mikko on aina ollut valoisa, aurinkoinen, helvetin 
hyvin kaikkien kanssa toimeen tuleva. Mä taas olen 
enemmän talvilapsi, sosiaalisesti vähän epävarma. 
Olen kadehtinut Mikon suvereenisuutta ja hän var-
maan pikkuveljenä minua: mulle on tapahtunut jän-
niä juttuja ekana ja olen ollut pykälää edellä bändi-
hommissa.”

”Sitten kun tehdään musaa yhdessä, niin totta kai 
väännetään, että kenen juttu on parempi.”

 Niissä tilanteissa kilpailu on Kien mielestä kuiten-
kin lähes pelkästään hyvä asia.

”Vaikka sillä hetkellä tulee epämukava tunne, että 
mä olen kusipää, niin pidän siitä kiinni, koska uskon 
olevani oikeassa. Jos Mikko haluaa tehdä mun ja Jon-
nen kanssa bändin, meillä on oikeus ja velvollisuus vie-
dä sitä meidän näköiseen suuntaan.”

Kie epäilee, ettei veljesbändikokeilu onnistuisi, jos 
kyseessä olisi heidän ensimmäinen yhtyeensä.

”Alussa tulee kaikki hajottavat tekijät: kysymys 
rahasta, maineesta, kuka saa olla haastattelussa... 
Mutta mitä enemmän näkee, sitä vähemmän ne ju-
tut merkitsevät ja voi keskittyä olennaiseen.”

 Istun raitiovaunussa ja mietin kysymyksiä von 
Hertzenien nuorimmaiselle, kun puhelin soi.

”Jonne tässä moi. Nyt tulis suunnitelmiin muu-
tos, ei pysty lähtemään lintuja bongaamaan, koska 
mulla on krapula. Eli sopiiko jos mennään Sinebry-
choffi n puistoon?”

Juhannusaaton aattona kaupunki on jo puolityhjä, 
ja puistossa viettää helteistä iltapäivää vain satunnai-
sia retkeilijöitä ja pari koiran ulkoiluttajaa. Jonne le-
vittää viltin ruohikolle ja ottaa vesipullosta hörpyn.

”Nyt on sellainen olo, että tekee mieli vain leko-
tella.”

Liekö kysymys persoonasta vai krapulasta, mutta 
haastattelutilanteessa hän on isoveljiään huomatta-
vasti lyhytsanaisempi ja varautuneempi, ei kuitenkaan 
epäystävällinen. Molemmat veljet puolestaan arvioivat, 
että Jonne, 29, on veljesparven rauhallisin.

”En mä sitä täysin allekirjoita, vaikka kaikki niin 
hokevatkin”, hän itse kohauttaa olkiaan.

Takavuosina hän harrasti tiiviisti astangajoogaa, te-
ki kuusi kertaa viikossa kolmen tunnin harjoituksia. ▶



Silloin hän oli omasta mielestäänkin todella rauhalli-
nen. ”Nyt on taas tullut enemmän hektisyyttä ja levot-
tomuutta. Mä olin monta vuotta kasvissyöjäkin, mutta 
nykyään vedän melkein mitä vaan.”

Mikko on luonnehtinut Jonnea myös perheen 
”mussukaksi”, mikä tuntuu jossain määrin ärsyttä-
vän kuopusta.

”Kyllä Mikko ja Kie on tätä nykyä 
ihan yhtä lailla äidin ja isän mussu-
koita”, hän kuittaa, mutta jatkaa sit-
ten hetken mietiskelyn jälkeen: ”Tot-
ta kai mulla on ollut nuorimmaisena 
helpompaa kuin Kiellä. Ehkä se on 
myös muokannut persoonaa: osaan 
antaa periksi ja mun on helpompi 
luopua omista ideoista.”

”Isoveljen rooli on aina opastaa 
pikkuveljeä. Se näkyy väistämättä, 
kun tehdään kimpassa duunia. Kie 
johdatti meidät musiikin pariin, ja 
Mikko osti mun ekan vinyylin, Me-
tallican Master of Puppetsin.”

Von Hertzen Brothers tapaili yh-
teistyötä jo viisi vuotta sitten. Kaikil-
la oli kuitenkin liikaa muuta vientiä. 
Pari vuotta sitten perhe vietti lomaa 
Egyptissä ja Mikko esitteli veljilleen 
biisejä, joita oli tehnyt Intiassa. Aika 
oli kypsynyt yhteistyölle.

”Edellisellä kerralla Mikolla ei ol-
lut näin suurta paloa tehdä musaa 
ja lähteä ihan ruohonjuuritasolla 
keikkailemaan”, Jonne pohtii.

onne on soittanut bassoa kah-
deksan vuotta Jonna Tervo-
maan bändissä – ja soittaa yhä. 
Kaksi vuotta sitten hän aloitti 

biologian opiskelun Helsingin yli-
opistossa. Nyt hän sovittaa kesän 
kenttäopintoja rokkikeikkojen ja 
treenien kanssa yhteen.

”Ne luontoasemat ovat mielettö-
män hienoja paikkoja. Niillä käyminen on enemmän 
lomaa ja elämästä nautiskelua kuin opiskelua.”

Kun von Hertzenit kertovat haastatteluissa lapsuu-
destaan, kuulostaa siltä, kuin sukeltaisi klassisiin seik-
kailukirjoihin, kepposiin ja aktiiviseen ulkoilmaelä-
mään. Jonne myöntää, että idyllistä aikaa se olikin.

”Sieltä se tulee, että luonto on meille niin tärkeä. 
Vaarilla on yli 20 lastenlasta, mutta se on lähtenyt jo-
kaisen kanssa Lappiin vaeltamaan.”

Jonne on seurannut lintujen muuttoa Hankonie-
men kärjessä, Suomen eteläisimmässä pisteessä, jo 
vuosikausia.

”Siellä saa olla ihan omassa rauhassa.”
Muutama sadepilvi kerääntyy puiston ylle. Vähän 

matkan päässä yksin piknikiä pitävä tyttö vilkaisee ar-
vioivasti taivaalle. Hänen radiostaan alkaa soida Von 
Hertzen Brothersin Kiss a Wish.

uhannusaatto. Nepalilainen ra-
vintola Lönnrotinkadulla tar-
joilee lounasta, vaikka suuri 
osa kaupunkilaisista on karan-

nut keskikesän viettoon. Von Hert-
zeneillä sen sijaan aatot ja pyhät ovat 
suloisessa sekamelskassa.

”Eiks aatto ole huomenna?”
”No tästä mä kiistelin jo eilen ka-

verin kanssa...”
”Mä luulin, että aatto on aina 

lauan taina.”
”Mulla on kalenteri hukassa ja 

kaikki aatot ja menot muutenkin 
ihan sekaisin.”

”Joo, meidän perhe on ihan pi-
halla näistä.”

Kie on ajanut partansa pois ja jät-
tänyt jäljelle vain ringoviikset, jois-
sa hän näyttää aivan nuorelta Leo 
Freemanilta.

”Pitää olla vähän huumoria”, hän 
ilmoittaa.

Jonne on ostanut uudet silmä-
lasit ja ihmettelee, miksei kukaan 
huomaa niitä.

”Ihan samanlaiset kuin edelli-
set”, Mikko toteaa.

Henkistymisestä, veljesrakkaudes-
ta ja luontoarvoista ei enää puhuta. 
Keskustelu liikkuu kevyesti videoi-
den teosta bändi-t-paitojen valmis-
tukseen ja tuleviin keikkoihin.

”Me vedetään lujaa, varsinkin 
Kie. Kannattaa ottaa korvatulpat 
mukaan”, Jonne neuvoo.

Hetkeksi on kuitenkin vielä pa-
lattava Mikon intialaiseen nimeen, sillä siitähän tä-
mä juttu alkoi. Hän joka on totuus.

Se on aika paljon sanottu ihmisestä.
”Amma antoi sen minulle”, Mikko hymyilee. ”Tar-

koitus on pyrkiä nimeä kohti, elää sen mukaisesti. Ei 
siinä sen kummempaa.”

Vähän samaa ideaa tuntuisi olevan von Hertze nien 
veljesbändissäkin. Von Hertzenhän on saksaa. Se tar-
koittaa sydämestä. SK

Von Hertzen Brothers esiintyy Helsingissä Kaivopuiston 
konsertissa 16.7.
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