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Tulosta tämä tiedosto tukevalle paperille ja leikkaa, taittele ja liimaa pelissä tarvittava humppabingo-kuutio. 
Lisäksi tarvitset Humppabingo-kokoelma CD:n tai riittävästi muita Eläkeläiset-yhtyeen äänitteitä sekä kahvia, mehua ja pullaa. 

Peli 1. Humppabingo-seurapeli
Jokainen pelaaja heittää humppabingokuutiota 
omalla vuorollaan. Heiton jälkeen heittäjän on soitettava
Eläkeläisten levyltä kuution kuvan esittämän solistin 
laulama kappale. Jos hän onnistuu tässä hänelle 
myönnetään piste.  

Jos kuutio pysähtyy esittämään poroa on heittäjän 
soitettava Eläkeläisten levyltä jonkun muun kuin 
viiden kuvissa näkyvän solistin laulama kappale ja 
nimettävä kyseinen solisti. Jos hän onnistuu tässä 
hänelle  myönnetään kaksi pistettä. 

Jokaisen kuunneltavan kappaleen aikana juodaan 
kahvia ja mehua. 

Jokaisen kierroksen päätyttyä juodaan 
pullakahvit.  

Epäselvät tilanteet ja riidat ratkaistaan 
unohtamalla koko juttu ja juomalla 
pullakahvit. Epäselvissä tilanteissa kaikki 
saavat kolme pistettä. 

 

Peli 2. Humppabingo-pasianssi

Humppabingon yksinpelissä pelaaja 
laittaa Eläkeläisten humppalevyn soimaan, 
asettaa humppabingo-kuution pöydälle 
ja juo pullakahvit. Pelaajalle myönnetään 
puhtaasta suorituksesta 10 pistettä. 

 

Game 1. Humppabingo for groups
Cut, fold and glue the humppabingo cube and make a
pot of coffee (or tea) and bake a cake. 

Each player  throws the cube and must then play 
an Eläkeläiset song performed by pictured vocalist from 
Humppabingo or other Eläkeläiset CD. If he or she makes 
this right he or she gets one point. 

If the cube stops to reindeer the gamer must play a song 
not sung by any of the 5 vocalists and name the singer. 
If this goes right the player gets two points. 

During the song all players drink some coffee (or tea). 

After one round all drink some more coffee or tea and 
eat some cake. 

If there is an unsolved problem everyone gets three 
points and forgets the problem and drinks some coffee 
(or tea) and eats some more cake. 

 

Game 2. for one player

On solo game the player listens to 
the Humppabingo double CD, puts the 
humppabingo gaming cube on the 
table and drinks some coffee and eats 
some cake and gets ten points.  

 

Tämä kuva on ladattavissa ilmaiseksi Eläkeläiset-yhtyeen www.humppa.com -kotisivuilta. Osoitteessa  http://www.humppa.com/jokisenvalinta/puuhakerho.html on paljon muutakin kivaa. Itse askaroitava humppahupi on tehty yksityiskäyttöön 
ja vapaaseen epäkaupalliseen levitykseen. Aineiston kaupallinen hyödyntäminen on kielletty. 

This is a free download from Eläkeläiset homepage www.humppa.com (a lot of nice stuff can be found from http://www.humppa.com/jokisenvalinta/puuhakerho.html) for private noncommercial use only. If you see this kind of stuff for sale 
please report us. Thank you and enjoy. Humppa!                            © Eläkeläiset 2010, all right?!

Humppahuvin lataukset menevät webbihotellimme piikkiin (www.neutech.fi) eli latailkaa vaan rajusti, nörtti maksaa. - Downloads are sponsored by www.neutech.fi (they did not know in the start where this ends:)


