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3-14.9.1987
Espanja (Murguía, Zalduéndo, Vitória, ondatEqui, 
BErrostEguiEta, BilBáo, nanclárEs dE la oca, 
oyón, Madrid) saksa (FrankFurt)

to 3.9.

Seutulan lentoasemalla kokoontui klo 8.30 sekalainen, 
aikaisesta herätyksestä toipuva joukko. Ensimmäisenä 
käytännön testinä oli matkatoimiston järjestämien ni-
milappujen kiinnittäminen matkatavaroihin. Tästä 
selvittyämme suunnistimme oluelle transit-halliin, 
jossa johtajamme Seppo Murto esitteli meille ystävän-
sä Petri Oittisen, joka suurena Espanja-fanina oli saa-
nut hoitaakseen matkamme käytännön järjestelyt. 

Lennon aikana teimme tuttavuutta mm. Suomen Es-
panjan lähetystön kaupalliseen sihteeriin, Enso Gut-
zeitin kaupparatsuun sekä hiuskiinnettä käyttänee-
seen Finnairin stuerttiin. 

Madridin lentokentällä kantaesitettiin aidoissa olo-
suhteissa Ilkan kirjoittama matkalaulu Tarragona. 

tarragona! 
(Ilkka aaltonen)

tarragona! Una jarrIta!
tarragona! Una botella,
tarragona qUIsIera tomar!

jos vaIn maaIlmassa jotaIn sUlta pUUttUU,
nIIn sIlmät sUlje, käy kohtI tavernaa!
espanjassa Unet todeks’ UseIn mUUttUU

ja baskInaInen voI pöytääs Istahtaa.
nIIn kohtaat katseen polttavan 
ja tUnnet paIneen sUonIssa noUsevan... olé!

– Como estás? kysyy sUlta hän.
– mUy bIén, amIga, mUy bIén!
kahden maljan hUomaat täyttyvän.
– mUy bIén, amIga, mUy bIén!
– paratIIsIIn näytän sUlle tIen!
– mUy bIén, amIga, mUy bIén!
– laUlUn tenhon tämän tUntIen

sUn kanssaIn sInne vIen!

tarragona…

baskIherkkUIhIn kUn pesetansa tUhlaa,
nIIn vastInetta myös rahoIllensa saa.
varhaIsaamIaInen vUoteessa on jUhlaa

ja elo maInen tää yhtä sangrIaa!
taas kohtaat katseen polttavan 
ja tUnnet paIneen sUonIssa noUsevan... olé!

– Como estás...

tarragona…

laUlUn tää on maa ja kUUman eksotIIkan,
ah, sydän rInnassa, mUIstan, löI se nIIn!
kUUlUU yössä kUIskaUs tUmman señorItan:
– voI totta kaI, Uljas väInämöIsenI...
nIIn säIlyy mUIsto álavan, 
saan sInne jälleen kaIpUUn mä palavan. olé!

– Como estás...

Sitten alkoi pitkä, kuuma ja kostea bussimatka 
kohti vuoristoista Álavan maakuntaa. Bussin ta-
kaosa keskittyi matkalla Renault-merkkisten 
henkilöautojen tähystämiseen, saaden silloin 
tällöin Pasilta palkaksi siemauksen ko. merk-
kistä juomaa.

Ennen saapumistamme Vitóriaan aloitimme 
gastronomiset nautinnot Pyreneiden eteläpuo-
lella eräässä tienvarsiravintolassa ja keräsimme 
joukolla kolehdin kuskillemme. Tämä toimenpi-
de oli ilmeisen väärä, sillä pian saimme havaita, 
kuinka ammattimieskin voi eksyä perusteelli-
sesti. Sahattuamme parikertaa ’como ees taas’ 
erästä tienpätkää, yhteys Murguían kylään lo-
pulta löytyi. Juuri ennen määränpäätä pääsim-

Teksti: Timo Ranta-aho / IA

Dominanten nousukiidon voidaan katsoa alka-
neen vuodentakaisesta Gorizian-voitosta. Sen 
huumassa lennettiin Baskimaan kuorokatselmuk-
seen Caja Provincial de Alava -pankin vieraiksi.

sóMos hErMános 
alégrEs dE Finlandia! 

Gruusialaispoikien puvuissa ja lauluissa oli ruutia!
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Aamupäivän ohjelmaan kuuluivat viralliset tervetuli-
aispuheet ja sykähdyttävä yhteisharjoitus muiden 
kuorojen kanssa. Harjoituksen ohjelmassa olivat kuo-
roviikon pakolliset laulut La Semána Corál ja baskien 
kansallishymni Agur jaunak. Tilaisuuden tulkkina toi-
mi oman kuoromme opas Paula.

Iltapäivä kului kylän raitilla, kunnes lähdimme ensim-
mäiseen konserttipaikkaamme Zalduéndoon. Täällä 
meitä odotti aluksi virallinen yhteiskuvaus baskimu-
seon edustalla. Konsertissa kuoron suoritusta leimasi-
vat ehkä pieni alkujännitys, hajottava ”akkusatiivi” 
sekä varalaulunjohtaja-Tarjan sankarillinen pyörty-
minen. Yleisö sen sijaan läpsi käsiään lämpimästi esi-
tyksellemme.

la 5.9.

Aamulla lisäväriä wc-kulttuuriin antoivat gruusialai-
sen mieskuoron laulajat, joiden mielenkiinto tyttäri-
ämme kohtaan oli huomattavaa. Ajelimme Vitóriaan, 
jossa Plaza Virgen Blancalla otettiin kuorojen yhteis-
kuva, ja kukin kuoro asetti Valkean neitsyen patsaalle 
kukkakimput ”uskonnollisen laulun” kera. Itse esi-
timme harvinaisen religiöösin version Finlandiasta – 
ruotsalaiset Ut i vår hagen. 

Puolilta päivin oli vuorossa katukonsertti, jossa laule-
limme kansanlauluohjelman. Yleisömenestys oli edel-
tävää kuoroa (Italia) silmin nähden runsaampi. Lisä-
väriä paikalle antoi Ronald Reaganin ja Velin ristey-
tystä muistuttanut patsas. Lounaalla nautimme pal-
jon lonkeroita – ihan luvan kanssa, koska olivat mus-
tekaloista peräisin. Velttoiltiin uima-altaalla ja otettiin 
aurinkoa.

650 asukkaan Murguíassa meidät vastaanotti maja-
paikkamme, vanha luostarikoulu, johon majoituimme 
yhdessä Norjan (”vuonottaret” ja ”turskat”), Domini-
kaanisen Tasavallan, Norsunluurannikon, Kreikan, 
Italian, Gruusian ja Ruotsin kuorojen kanssa. Jokaisel-
le kuorolle oli varattu suuri makuusali, jossa tyttöjen 
ja poikien puolet oli erotettu toisistaan vain parin met-
rin korkuisella väliseinällä. Kuorojen turvallisuuden 
takasivat punabaskeriset poliisit – sekä baskien sepa-
ratistijärjestö ETAn leiri majapaikkamme ulkopuolel-
la!

Ruokailujen viihtyvyydestä vastasivat viehättävät tar-
joilijattaret l. pilit, joiden kanssa oli mukavaa testata 
espanjantaitoja: – Sómos hermános alégres de Finlandia! 
*)

Ensimmäisenä iltana ehdittiin vielä löytää kylän kak-
si kauppaa ja kuusi baaria – joista yhdessä tarjoili har-
vinaisen kierosilmäinen emäntä.

pe 4.9.

Virallinen herätys aamiaisineen oli kymmeneltä. 
Otimme tavaksi laskea varmuuden vuoksi vahvuu-
temme aina herättyämme – noista äkkivääristä ihmis-
syöjäkuoroista kun ei koskaan voinut olla varma… 
Jo ensimmäisenä aamuna paljastui myös ns. Puola-
ilmiö eli veden tulon loppuminen – mikä selittyi sillä, 
että kaikki noin kaksisataa laulajaa yrittivät yhtäaikaa 
suihkuun. **)

me vihkimään käyttöön Tunnelilaulun (Nyt me tullaan 
tunneliin, se hiukan hirvittää…), joka kuultiin viikon 
aikana n kertaa aina ko. tunneli alitettaessa.

*) Pili-lempinimellä kutsuttiin kaikkia mustatukkaisia söpöläisiä 
rohkeimman ja sanavalmiudessaan lyömättömän 18-vuotiaan 
Pilar-tytön mukaan. Muista mainittakoon sirkeäsilmäinen Sonia 
ja hieman ujompi Amelia. Burgosissa asuva ykkös-Pili oli ylpeä 
espanjalaisuudestaan, minkä hän toi ilmi tämän tästä. Useimmat 
muut olivat baskeja.

**) Tässä viitataan Dominanten karuun mutta olosuhteiltaan an-
keaan Puolan-matkaan -85.

de Aramburu: Himno de la Semana Coral
Olaizola:  Agur jaunak
Aaltonen:  Tarragona
Sibelius:  Rakastava, Saarella palaa
Madetoja:  Metsän kuninkaalle
Kuula:  Auringon noustessa
  Keinutan kaikua
Fougstedt:  Sommarsvit

Bergman:  Lapponia, Galgenlieder
Rautavaara: Lorca-sarja, Lähtö
Kostiainen: Rikasmies ja aarreaitta
Kokkonen:  Laudatio Domini
Brahms:  Fünf Gesänge
Bruckner:  Ave Maria
Verdi:  Pater Noster

lltapalalle siirryimme ravintolaan, jos-
sa Pekka aloitti viinileimojen keräilyn 
laulukirjaansa. Altto-Paulaamme ihas-
tunut baskitenori lauloi sydäntäsärke-
västi. Lapioimme sisään valkosipuli-
keittoa.

Opas-Paulan palaute konsertista oli: 
– Nice but liian tasaista. 
Taiteellinen johto veti asiasta omat 
johtopäätöksensä.

– Öh... well...
 bien, bien...
HUOKAUS!

– Kiitos 
 samoin...

– Hola... 
que tal hoy?
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Illan konsertin pidimme pienessä Ondatequin kylässä, 
jossa ennen laulantaa saimme oppitunnin siitä, miten 
täällä kuuluu juoda viiniä erikoisen muotoisesta bo-
ron-astiasta. Kärkituloksia: Petri (paitapyykille) ja 
Seppo (osuma silmään).

Tunnelma askeettisessa kyläkirkossa oli käsinkoske-
teltava. Taas kerran havaittiin todeksi vanha kuoro-
matkailun kirjoittamaton totuus: mitä pienempi kylä, 
sitä enemmän yleisöä. Tämän vuoristokylän kaikki 
sata asukasta olivat paikalla ihmettelemässä todennä-
köisesti ensimmäisiä ulkomaalaisiaan! 

Konsertti sujui ilman pyörtyilyä, ja laulajat palkittiin 
punaisin neilikoin. Ylimääräisiin lauluihin loi drama-
tiikkaa kirkon pimentänyt sähkökatko. Lisäksi opas-
Paulan toivomuksesta viimeisenä ylimääräisenä esi-
tettiin matkalaulu Tarragona (kirkkokonsertissa!), mi-
kä innosti yleisön jopa bravo-huutoihin.

Iltasitsi vietettiin klubilla, jossa meitä isännöi kylän 
oma kuoro. Sepolle luovutettiin täällä kirjailtu baske-
ri, ja naiskvartetti pääsi esittämään seminaarin itsel-
leen kuoroviikkojen johtajalle. Pois lähtiessä Pasin 
villapaita ”unohtui”. Kun se löydettiin, havaittiin, että 
sen sisään oli joku käärinyt ylimääräisen viinipullon!

Majapaikkaan päästyämme partiot lähtivät tarkista-
maan, vieläkö Kierosilmäisen Naisen Baari oli auki.

su 6.9.

Sunnuntaiaamu valkeni aurinkoisena ja kuivana. Oh-
jelma alkoi äänenavauksella, sillä päivän konsertti pi-
dettiin keskipäivällä Berrostequietan kylässä lähellä 
Vitóriaa. Yleisömäärä oli jälleen runsas, mutta kirkko 
tunkkainen, joten konsertista ei selvitty ilman sanka-
rillista pyörtymiskohtausta (vlj). Lisäksi eräs kakkos-
basso harjoitti pientä tilannekomiikkaa sijoittamalla 
Kevätlauluun pari uutta kirjainta (lintuset, peipposet, 
Tirkkoset, muut ...). Tämä oli omiaan herättämään mie-
lipiteiden vaihtoa kuoron syvissä riveissä. Tirkkoset 
(Asta ja Timo) jääväsivät itsensä keskustelusta.

Lounas kylän klubilla kuului matkan parhaimpiin. 
Nais- ja mieskvartetit lauloivat ja singahtelivat sinne 
tänne – osansa sai mm. irlantilaissyntyinen isäntäm-
me. Sikarinsavun hälvettyä ruokaa sulateltiin pistä-
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mällä pihamaalla jalalla koreasti Ilkan haitarimusii-
kin ja persoonallisten lauluesitysten tahdittamana 
(Sumo). Lähtövilkutuksista eivät edes paatuneimmat 
rasistit saaneet näppylöitä. Paluumatka sujui hellissä 
tunnelmissa – legendaarisen lauluduo Sumovaarin 
syntysanat taidettiin kuiskailla näillä näppylöillä.

Murguíassa vuorossa oli paimenkoirien kilpailu lam-
maslaumojen ohjailussa läheisellä niityllä. Urheimmat 
kuorolaiset seurasivat tiputuskilpailua aina viimei-
seen finaaliin saakka – asiaan lienee vaikuttanut jon-
kin verran pilienkin ilmestyminen katsojien joukkoon. 
Sumo piti kovasti eräästä tienvarren sypressistä – jo-
ka kasvanee siellä tänä päivänä naapureitaan koko 
lailla tuuheampana…

Ilta jatkui torilla kylätansseissa elävän musiikin tah-
dittamana. Kivennäisveden kulutus oli runsasta (calor 
calor). Nestetasapainon vuoksi tarkistimme, oliko Kie-
rosilmäinen vielä auki…

ma 7.9.

Matkalla ostoskierrokselle Vitóriaan opas-Paula halusi 
välttämättä vihkiä meidät baskien kansallispelin pelo-
tan saloihin. Teimme kierroksen urheiluhallissa, jossa 
jokainen pelikenttä loisti tyhjyyttään (como ees taas ...). 
Katkerat matkailijat saivatkin aiheen suunnitella toi-
nen toistaan ”mielenkiintoisempia” vierailuohjelmia 
Suomeen saapuville kuoroille.

Päivän konserttipaikka oli Bilbáo. Matkaan päästiin, 
kun Seppo ja Petri olivat ensin selvinneet kreikkalais-
kuoron johtajan hääpäiväjuhlista ja Ilkka ja Pekka do-
minikaanikuoron häirinnästä (tilaisuudessa oli puhut-
tu vakavia). Matkalla pelattiin ahkerasti korttia. Räm-
pylä tarjosi kierroksen.

Bilbáo näyttäytyi sumuisena. Seppokin oli hieman su-
muisena unohtanut konserttikenkänsä Murguíaan, ja 
joutui nyt tunkemaan sirot jalkansa (47) Petrin ken-
kiin (46). Ennen konserttia lauloimme messussa, mistä 
kuoro kuittasi kolme aavemariaa ja kaksi läpsäystä se-
koittamalla oikean Ave Marian ja Pater Nosterin järjes-
tyksen. 

Konsertissa sai Espanjan ensiesityksensä Bergmanin 
Lapponia, johon etenkin opas-Paula ihastui. Taiteelli-
nen johto teki jälleen johtopäätöksensä. Ilman pyörty-
mistäkään ei selvitty (tällä kertaa ei vlj).

Illan sitsi oli isäntien pyynnöstä lauluton! Syötyämme 
hyvin suolatun kala-aterian kera vaihtelevan tasoisten 
viinien ja esitettyämme sitsilauluja lausuntana, meille 
konkreettisesti selvisi kiellon syy: poistuessamme ra-
vintolasta niskaamme satoi yläkerroksen parvekkeelta 
monistelappuja, joissa tiukkaan sävyyn vaadittiin tä-
män alavalaisen ravintolan välitöntä sulkemista luvat-
tomana ja naapureita häiritsevänä.

Ulkona laulamista ei kuitenkaan voitu kieltää, joten 
naissektio pääsi jälleen toteuttamaan itseään laulaes-
saan iltaserenadin tyytyväiselle isännällemme.

ti 3.9.

Aurinkoinen aamu alkoi työn merkeissä: vuorossa oli 
kolmen kansanlaulun äänittäminen kuoroviikkojen 
kokoomalevylle. Aikataulu äänityksissä heitti pahasti 
– kuinkas muuten, joten gruusialaisten viettäessä stu-
diossa ylimääräistä tuntiaan, selviteltiin aurinkoisella 
pihamaalla jälleen oluen tarjoajaa korttipelin avulla. 

Leppeä sää houkutteli iltapäivällä melkein koko kuo-
ron uima-altaalle. Täällä herätettiin pahennusta mm. 
pelaamalla jalkapallo satunnaisen ohikulkijan päähän

ja esittämällä serenadi uimapukuiselle koh-
deryhmälle – joskin sen uroiden tarkassa 
valvonnassa. Cervésat sai tällä kertaa tarjota 
Perttu.

Nancláresin kylässä pidetty konsertti jäi mie-
leen ennen kaikkea yleisön takia. Arvosteli-
jat, jotka Suomessa jaksavat kouluttaa kon-
serttiyleisöä käyttäytymään, olisivat täällä 
repineet viimeisetkin haivenet päästään, sil-
lä taustamelu oli jatkuvaa. Kuoron suoritus 
palkittiin kuitenkin runsailla kättenläpytyk-
sillä. 

– Etkö tosiaankaan muista!?
Tulit alkuerässäsi neljänneksi, mutta 
  pääsit aikojen perusteella jatkoon!

– Aaargh... kerropas, miten se 
  lampaittenajoskaba päättyi...
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Pekkaa tuntui harmittaneen eniten se, että silmälasit 
olivat unohtuneet, ja katseen tarkennus parvekkeelta 
lentosuukkoja heitteleviin pileihin oli näin ollen hie-
man vaikeaa.

lllalliselle siirryttiin tällä kertaa urheilullisissa mer-
keissä. Isännät kuljettivat meidät erään juottopaikan 
takapihalle keilaamaan. Alkukangertelun jälkeen osoi-
timme kohtalaista kyvykkyyttä puupallon käsittelys-
sä.

lllallisen muistanevat monet matkan antoisimpana. 
Ruokalista oli muy con ajo – simpukkakeitosta parsojen 
kautta ryynimakkaroihin. Hummeripojat (Pasi, Ilkka, 
Rämpylä ja Jukka) tekivät aterian päätyttyä pahen-
nusta herättäneen lauluretken keittiön puolelle – ei-
vätkä jääneet palkkiotta. Laulusta (ja metelistä) huo-
lehtivat täällä vieraiden lisäksi myös isännät.

Majapaikassa iltayön tunnit olivat naiskvartetin – ope-
raatiot tuottivat kuorolle mm. uuden isännän. Osa uh-
reista oli käsittelyssä vasta, kun Kierosilmäinen...

Jotkut kuoromme naisista solmivat kansainvälisiä 
suhteita niin kiitettävästi, että kylän raitilla tavattu
tummapintainen mieshenkilö kysyi englantia mur-
taen: – Are you from Finland? Where is that girl who said 
she is a professional orgasmus? *)

ke 9.9.

Vapaa aamupäivä!! Osa käytti sen vaeltamalla vuorten 
taa naapurikylän puolelle, osa lähti järjestetyllä bussi-
kuljetuksella Vitóriaan ostoksille. Seppo ehätti baske-
riliikkeeseen sattumalta juuri sopivasti antamaan mi-
tat hänelle illan konsertissa lahjoitettavaa baskeria 
varten! Kuoro vannotettiin esittämään yllättynyttä 
luovutushetkellä. 

Päivän kuumin artikkeli oli ”viinikuikka” boron, joka 
hitaimpien (ja varmaan kauppiaidenkin) harmiksi 
pääsi peräti loppumaan suurimman tavaratalon va-
rastosta.

Illan konsertti Vitóriassa Parraqula S. Ignacio -kirkossa 
radioitiin suorana Vitórian radioon. Kuuluttajan lisäk-
si lavan sivustalla operoi näin myös radioselostaja. 
Radiointi ei kuitenkaan tuottanut yleisökatoa, vaan 
toinen puolikas kuulijoista sai tyytyä seisomapaikkoi-
hin (yhteismäärä lienee liikkunut 800 kuulijan tietä-
millä). 

Yleisön vastaanotto ei jättänyt toivomisen varaa! Oli 
suorastaan juhlallinen tunne kävellä ylimääräisten 
laulujen jälkeen kirkon keskikäytävää baskeripäisen 
Sepon jäljessä, yleisön hurratessa seisaaltaan, kunnes 
viimeinenkin laulaja oli ehtinyt ovesta ulos. Ja piha-
maalla juhlinta jatkui. Väkeä oli lopulta vaikeaa pai-
mentaa bussiin nimikirjoitusten pyytäjien ja olallelät-
kijöiden piirityksessä. Vilkutimme ihanille faneillem-
me vielä pitkään kukkakimpuillamme bussin lähtiessä 
kohti Murguíaa. 

Illallinen sisälsi taas paljon lonkeroita. Hummeripojat 
saivat huomata laulutaitonsa parantuneen (yrittäes-
sään kiittää tarjoilija-pilejä seminaariolosuhteissa), sil-
lä kukaan kohteista ei pyörtynyt – sen sijaan 75 % pa-
keni juosten ja kirkuen paikalta! Syynä taisi kuitenkin 
enimmäkseen olla Rämpylän päähänpisto sammuttaa 
huoneen valot laulun alkaessa…

No, revanssi saatiin Kierosilmäisen Baarissa suoritta-
malla häirintäkeikka Pekan pitäessä seuraa viehättä-
välle kohteelle (läheisen huvilan omistajan Charo-
tytär). Keikka tuotti kierroksen olutta ja ystävällisen 
kehotuksen: – Häipykää!

*) Tarja oli ilmeisesti kehuskellut urkujensoittotaidoillaan...
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Häivyttiinhän me – ja oikeaan suuntaan, sillä eräällä 
pimeällä kujalla vastaamme sattuivat ihanat vuonot-
taret Kari ja Sidsel! Näitä ei ollut vaikea houkutella 
seminaariobjekteiksi… egentligen tvärtom! 
– När vi nu äntligen är här… alkoi melko monen nume-
ron yhteispohjoismainen esittely. Tytöt olivat vallan 
haltioissaan Under himlen så blå och skön -serenadista 
sekä hassusta suomalaisesta ilmaisusta Pekka Johnsson 
kan komma och störa oss joka tarkoittaa ”mitä tahansa 
vakavahkoa keskeytystä hyvin alkaneeseen hauskan-
pitoon”. 

to 10.9.

Kuoroviikon isännät halusivat esitellä Plaza de Espa-
ñan Europa Cantat -tapahtuman presidentille, arvaten-
kin tulevan isännyyden toivossa. Tilaisuuteen tarvit-
tiin akustiikan testaus, joten kaikki kuorot kuskattiin 
ykköset päällä laulamaan kuoroviikon pakolliset lau-
lut läpi pariinkin kertaan eri lauluryhmityksissä (como 
ees taas ...). 

Pasi ja Ilkka parantelivat yliruotsisia suhteitaan vokot-
telemalla taidokkaasti vuonottaria. Väristyksiä aiheut-
tivat myös maitokahvin väriset dominikaanittaret…

Seuraava tilaisuus oli Vitórian ulkopuolella linnan 
edustalla, jossa kuunneltiin hartaina espanjankielisiä 
puheita. Tämän jälkeen kuorot saivatkin poistua lau-
lamatta nuottiakaan, johtajien siirtyessä linnaan jat-
koille. Pientä purnaushenkeä esiintyi, mutta olihan 
alkaa kierrellä Murguíaa auringonoton merkeissä.

Iltapäivällä pakkauduimme bussiin matkataksemme 
viikon pisimmän keikka-ajon Oyóniin. Matkalla Sep-
po pääsi kokeilemaan 1700-luvulla rakennettuja urku-
ja Labastidan kirkossa. Tämän lisäksi teimme kävely-
retken Laguardian idyllisessä kaupungissa. Viinitilalla-
kin ehdittiin vierailla: rypäleitä, tynnyreitä ja pulloja 
nähtiin runsaasti. Lopuksi 32 pulloa Riojan Faustinoa 
vaihtoi omistajaa. 
– Veit jalat suustani! sanoi viininpolkija toiselle.

Matkan viimeinen oma konsertti sujui ehkä hieman 
jäähdyttelytunnelmissa – hymyviskaali Pasin vahties-
sa, että ainakin miessektio näytti iloiselta. Flunssan-
poikanen verotti ohjelman loppupuoliskolta puheen-
johtajan, minkä lisäksi varajohtaja käväisi huililla pari-
kin kertaa. Iltasitsi käsitti ruokailun mausteeksi ”sofis-
tikoitunutta laulantaa”. 

Hyvin harvat olivat kiinnostuneet siitä, oliko Kierosil-
mäinen auki.

pe 11.9 

Kuoroviikon viimeisenä päivänä oli tilaisuus kuunnel-
la muita kuoroja osallistujien keskinäisessä konsertis-
sa. Ohjelma käsitti hyvin moninaisen valikoiman eri-
laisia kuorokulttuureja. Oma Lapponiamme sisälsi täl-
lä kertaa tavallista enemmän teatraalista ääniraudan 
käyttöä (sodassa ja kuorolaulussa on kaikki sallittua).

Gruusialaiset lauloivat muhkeasti ja tarkasti – saaden 
mahorkantuoksuisista kurkuistaan ulos todella kunni-
oitettavan määrän soivia desibelejä. Norjalaiset val-
loittivat kuulaalla ja herkällä laulannallaan (Grieg: 
Vaaren).

lllan yhteiskonsertti Norsunluurannikon, Kreikan ja 
gruusialaisten kanssa pidettiin Vitórian Teatro Guri-
dissa. Tilaisuuden pr-pisteet keräsi oma hallituksem-
me; yhteiskonsertista yleisölle jäi käteen vain Domi-
nanten esite! Seppo oli hienosäätänyt ohjauslaitteet ja 
tuntui todella nauttivan johtamisesta. Lopun yhteis-
numeron ajaksi (pakolliset laulut suurkuorolla) hän 
kuitenkin taisi paeta paikalta – eikä aiheetta.

Johtajisto siirtyi konsertin jälkeen virallisiin päättäjäi-
siin. Mieskuoro hyvästeli opas-Paulan seminaarilla ja 
siirtyi illalliselle Murguíaan. Majapaikassa naissektion 
laulaman serenadin vastaanotti hyvin tyytyväiseltä 
vaikuttanut bussinkuljettaja.

Hummeripojat teki keikan gruusialais-
ten kämppään kantaesittämällä Ilkan 
pikasävellyksen ja -sanoituksen Kau-
marzos Sagardvelos (Eläköön Vapaa
Gruusia) myrskyisällä menestyksellä: 
syleilyistä ja partaisista pusuista ei ol-
lut tulla loppua!

Ilta jatkui keskinäisen laulannan mer-
keissä illallisella, jossa mm. esitettiin 
Teekkarihymni erittäin kansainväliselle 
yleisölle. Pidot jatkuivat puolikuun alla 
Kierosilmäisen Baarissa. Täällä harras-
tettiin vuorolaulannan lisäksi katutans-
sahtelua ja valikoituja kuutamokeikko-
ja. © Ilkka Aaltonen

Puhis-Helena ripitti Pasia ja Ilkkaa, 
joiden villi käytös alkoi joidenkin 
mielestä lainehtia yli äyräiden.
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”Kuljetusliike Aaltonen” kunnostautui illan aikana 
useilla saattokeikoilla, jotka loppuivat siihen, kun 
viimeinen saatettava dominikaanikaunotar esittäytyi 
Dorkaksi. 

la  12.9.

Edessä bussimatka Madridiin. Hyvästelimme kyyne-
lehtivät pilimme perusteellisesti ja nousimme bus-
siin haikein mielin. Matka sujui uneliaasti. Matkan 
loppupuolella Seppo joutui jo toistamiseen huomaa-
maan, että kortti tuo – kortti vie. Madridissa tuloläm-
pötila oli 38°C.

Ensimmäinen bussista purkautuminen suoritettiin 
hotelli Emperadorin ✶ ✶ ✶ ✶  edustalla. Tätä seurasi uusi 

Illalla valtaosa matkaajista kokoontui torofani Petrin 
agitoimana Plaza Toros de Madridille seuraamaan näy-
töstä, jossa kuusi pääesiintyjää menehtyi ja yksi he-
voinen loukkaantui ikihyviksi. Picadorit, banderillerot 
ja matadorit pistivät parastaan – joskus myös toiseksi 
parastaan. Tilaisuus herätti runsaasti kriittissävytteistä 
mielipiteenvaihtoa härkätaistelusta yleensä sekä hä-
rän mahdollisuuksista voittaa. 

Matkan päätöskaronkka vietettiin paella-annosten ää-
rellä. Täällä kuultiin Sepon mieleenpainuva yhteen-
veto matkan kulusta sekä Olivetti-kvartetin (Anne, 
Sumo, Jukka, Ilkka) musiikillinen tarina tapahtumista 
”eräällä Berkeleen aukiolla”. Lisäksi tilaisuudessa lah-
jottiin matkan johtoa. Petri mm. sai päänvaivakseen, 
miten kuljettaa lentokoneessa 1,5 m korkea, hempeän-
pinkki jalkalamppu.

Karonkan jatkot pidettiin Plaza de Españalla, jossa 
spontaanilla konsertilla saimme innokasta yleisöä. 
Ilkka solmi useita kontakteja tulevia matkaprojekteja 
silmälläpitäen. llmastoituun hotelliimme poistuimme 
takseilla madridilaiseen tapaan. Puhis-Helena nukkui 
tällä kertaa Ilkan ja Pasin huoneessa.

ma 14.9.

Kotimatka käsitti kaksi välilaskua – Lufthansan kyy-
dillä saavuimme Seutulaan. Matkatavaroita odotel-
lessa viriteltiin vielä kerran Tarragona, tällä kertaa 
omistettuna Petrille. Kaken töpeksittyä tullivirkaili-
joiden huomion puoleensa vihreä linja veti, ja pääs-
tiin päätöshalauksiin.

pakkautuminen bussiin tavaroiden kera, kun 
meille varatut huoneet olikin luovutettu muu-
alle! Seuraava purkautuminen suoritettiin ho-
telli Prinsessa Plazaan ✶ ✶ ✶ ✶ ✶  , tällä kertaa on-
nistuneesti. 

Matkailijat rynnistivät suihkuun ja ostoksille 
vielä auki oleviin tavarataloihin. Ilta aloitettiin 
koko kuoron voimin Hummeripoikien 1-vuo-
tissyntymäpäiväkutsujen merkeissä Pasin ja 
Ilkan avarassa sviitissä. 

Tilaisuudessa kuultiin iloista puheensorinaa 
ja kvartetille omistettuja huomionosoituksia. 
Yhtye itse kohdisti päähuomionosoitukset 
naissektiolle vaaleanpunaisin ruusuin sekä yl-
lätysnumeron miessektion sieniosastolle – kantaesit-
tämällä Ilkan herkän laulun Ryypätkääpä ja naitatti. 
”Lähessummanmutikka-objekteiksi” valittiin Perttu 
ja Pekka. 

Oikeaa hummeria ei juhliin saatu vuokratuksi – vaik-
ka sitä kovasti läheisestä kalakaupasta yritettiin. Ju-
kan kutsuminen Hummeripoikiin viidenneksi jäse-
neksi tuntui todella onnistuneelta ratkaisulta. Suo-
meen lapsiaan laskemaan jääneen Laurin poissaoloa 
tuskin huomasi!

Sekavissa joukkioissa hajaannuttiin tämän jälkeen 
Madridin ravintoloihin. Pasi valitti pientä huonovoin-
tisuutta ja kävi muita aikaisemmin yöpuulle.

su 13.9.

Päivä kului erilaisten tutkimusryhmien kartoittaessa 
miljoonakaupunkia. Kartalta löydettiin mm. kirpputo-
ri, Retiro-puisto ja Prado-taidemuseo. Päivälämpötilat 
liikkuivat jo lähellä 40°C:ää.

Baski-
reissu 
mutta 
tulipa 
tehdyksi.
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Aaltonen Ilkka
Johnsson Pekka
Kahma Kauko
Karjalainen Timo
Kokkonen Veli
Melkko Lasse
Ranta-aho Timo
Tikka Kimmo
Tirkkonen Timo

Espanjan-ohjelmistossa olivat myös:

Schütz:  Psalmi 100 
  (Also hat Gott)
Aaltonen:  Tarragona
Stenhammar:  I Seraillets have
Lindberg:  Pingst
Hahn:  Rondo Lapponico
Linsén:  Kesäpäivä Kangasalla
Pacius:  Suomen laulu
Ehrström:  Joutsen, Lähde

Sibelius:  Min rastas raataa
Kuusisto:  Hiljainen ilta
Tauro:  Höstvisa
Palmgren (sov.): Näcken
Hulkkonen (sov.): Matalan torpan balladi
  Hilu hilu
Kuusisto (sov.): Iltalaulu
Panula (sov.):  Jaakko-kulta
Hovi (sov.):  Tuulantei, Pentin serenadi

ryypätkääpä ja naitatti
(ilkka aaltonEn)

kUn metsän yllä alkaa Ilta hämärtää 
ja lapset kotIIn sIenIretkeltänsä kIIrehtää,
nIIn poImImatta jää – ryypätkääpä vIImeInen.
on kääpä monet vUodet kotIpUUssaan vIettänyt 
ja sIenIelon tarkoItUsta paljon mIettInyt.
eI ole selvInnyt – ryypätkääpä vIImeInen.

:,:kUn aamU jälkeen sateen näIn taasen valkenee 
ja verestävät sIlmänsä kääpä aUkaIsee,
se näkee kUInka maan povesta noUsta kohIsee 
herkUllInen naItattI:,:

eI aIkaakaan, kUn tattI vanhan käävän hUomIoI 
ja kaIhokatseItansa ylös kelopUUhUn loI,
mUt brenkkUaan vaIn joI – ryypätkääpä vIImeInen.
eI lannIstanUt vIInan voImaa tatIn kaUneUs,
eI kyyneleet, eI hellät sanat, aIto rakkaUs.
on kylmä pakkaUs – ryypätkääpä vIImeInen.

:,:nIIn lUonto kaIken vastaavan on aIna hoItanUt:
eI tatIn lemmentUskaa sIetää kaUan tarvInnUt.
on rIhmastoksI ennen pItkää taasen mUUttUnUt 
herkUllInen naItattI:,:

kUn metsän yllä alkaa Ilta hämärtää 
ja lapset kotIIn sIenIretkeltänsä kIIrehtää,
nIIn poImImatta jää – ryypätkääpä vIImeInen.

DiA-kunta-lehdessä alkoi tammikuussa 1988 
ilmestyä Hummeripojat-sarjakuva.

Ahonen Paula
Lohikoski-Ojala Leena 
Ronkainen Helena
Ryynänen Suvisisko
Räty Annamari
Uusi-Penttilä Marketta

Grönholm Mari
Helin Tea
Hietaharju Tarja
Hyle Asta
Leppinen Tuula
Lindbohm Anne
Narinen Kaisa
Puonti Terttu
Tiensuu Iiris

Aittoniemi Perttu
Ahonen Petri
Himanen Pasi
Kivinen Juha
Malmi Lauri
Salmensaari Olli
Vaari Jukka

© Ilkka Aaltonen
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Murto Seppo


