
”Rappion karvasta talkkia” Tolosassa!176

”Rappion kaRvasta 
talkkia” tolosassa!
28.10. - 4.11.1991
Espanja (tolosa, URniEta, BilBao, san sEBastian, 
EiBaR) 
Ranska (paRiisi, BiaRRitz)

Dominanten päättävät elimet olivat suuressa vii-
saudessaan tulleet tulokseen, että taas olisi aika 
käydä hakemassa maailmalta kilpailumenestystä. 
Tolosan 23. International Choral Contest Poh-
jois-Espanjassa sopi kisakalenteriimme, joten 
ilmoittauduimme sinne. Monen mielestä tällä 
kertaa kilpailuihin lähdettiin vähän ”takki auki” 
– edellisten menestysten (Llangollen, Gorizia) 
huumassa. Totuuden nimessä on sanottava, ettei 
kuoron sopraanosektio ollut parhaassa iskussa, 
eikä ohjelmistoakaan järin paljon ollut ehditty 
hioa. 
– Kyllä se sitten kisa-akustiikassa irtoaa! 
vakuutteli johtaja Murto.

Teksti: Anu Jaantila / IA

28.10.

Lähtöpäivän aamu valkeni kauniina. Söimme ahnaasti 
taiteilija Kivisen Fazerin Sinistä, kun kuulutus kertoi 
lentomme ikävästi myöhästyvän. Osa meistä ei ole ko-
vin kielitaitoisia, joten iloinen ryhmä jo kohta seisoi 
linjurissa matkaa aloittamassa. Bussista takaisin termi-
naaliin joutuminen aiheuttaa innokkaassa matkaili-
jassa nk. BLAAH-olon. Saimme suruumme lentoyh-
tiön tarjoamia sellofaanisämpylöitä. 

Lopulta kuitenkin päästiin ilmaan ja muutamassa 
tunnissa tarunhohtoiseen Pariisiin. Sen haute couture 
-näyteikkunoihin emme hotellista toiseen tepastelles-
samme kehdanneet edes vilkaista. Pienet ryhmittymät 
tutustuivat Seinen rantoihin kukin tavallaan: toiset hil-
jentyivät Jim Morrisonin haudalla (jossa tuntui ole-
van ikuinen päivystys), toiset tavarataloissa ja kirp-
putoreilla. 

Käytiin myös syömässä porsaan kärsästöä Sacre 
Coerin lähellä ja rikkomassa lautasia kreikkalaisessa 
ravintolassa – ruoka kannatti ensin syödä pois. 

Illalla metrolta tullessamme kaikui aukiolla jo iloinen 
ranskalaissävelmä PIGALLE, PIGALLE, SIELL’ OLTIIN 
MÄ JA KALA-KALLE YÖSSÄ PARIlSIN... 

29.10.

Ja sitten Biarritziin, josta etsimme käsiimme baskia, 
joka opastaisi meidät Pyreneitten yli Hispanian puolelle 
(ks. Asterix Hispaniassa). Emme löytäneet sellaista, jo-
ten hyppäsimme bussiin, ja toivoimme parasta.

Matkalla Tolosaan pelattiin ”Mustaa Rellua”: aina, kun 
näki mustan Renault-merkkisen auton, sai Pasi Hima-
selta oivat siivut konjakkia. Kyllä niitä vilisikin tiellä, 
HIK! Toinen bussiaktiviteetti oli vaihteeksi kiertopo-
keri, jossa rajanylityksen jälkeen vihittiin käyttöön 
baskilaisia ihastuttanut tyylikäs kaksireikäinen hup-
pusonnuste. Reikiä olisi häviäjään ilmaantunut ehkä 
enemmänkin, jollei kuskimme olisi ajoissa huomautta-
nut päähineen ”mittaamattomasta suosiosta alueel-
lamme”. *)

Päädyimme majapaikkaamme öiseen aikaan. 

*) Tummanruskeasta kankaasta ommellun hupun sai päähänsä aina 
kulloisenkin kierroksen hävinnyt onneton. Näin ulkopuolisellekin sel-
visi jo pelkällä vilkaisulla, kuka on viimeksi joutunut tarjoamaan muil-
le kaljat. Päähine ristittiin Ilkan piirtämän Hummeripojat Willissä län-
nessä -sarjakuva-albumin pahiksen mukaan Wilhelm Horst -hupuksi.
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30.10.

Aamulla luostarikoulun mäet, mannut ja puutarha 
vaikuttivat esteettisesti. Ensimmäinen kontakti bas-
keihin saatiin urheilukentällä: kylän kasvavaa väestöä 
vastaan pelattiin hurja jalkapallo-ottelu, jossa Heini 
teki maalin!

Uutta matkalaulua ei tälle reissulle laadittu, koska 
vuoden 1987 Alavan-kiertueen Tarragona oli vielä 
tuoreessa muistissa. Nyt osasimme jo huutaa espan-
jalaisen olén tilalla täkäläisittäin GORA!

Illalla pidimme kirkkokonsertin Urnietan Bergara-
nimisessä viehättävässä kyläsessä. Eturiviin oli leiriy-
tynyt innokkaita pikkulapsia, jotka yhtä innokkaasti 
poistuivat parin laulun jälkeen. *)

Karonkassa oli paikallisflavoria. Erikoiset äänitehosteet 
keskeyttivät ruoanjauhamisen vähän väliä. Yhtäkkiä 
kulman takaa kuului ”moottoripyörä”, seuraavaksi 
”fasaani”, sitten hyytäviä karjaisuja kuin kauhueloku-
vasta. Tämä tehostelähde, hyvin originelli vanhahko 
mulkosilmäherrasmies, osasi myös soittaa nokkahui-
lua sieraimellaan – ja jopa kahta huilua yhtaikaa! 
Anun ei olisi pitänyt esittää kysymystä “Onkohan hän 
naimisissa?” Loppuilta oli yhtä piparia ja serenadeja…

31.10.

Kilpailupäivä. Kauhuksemme huomasimme valmis-
tautuneemme KANSALLISLAULUSARJAAN kansan-
laulujen sijasta! No, ohjelmisto uusiksi – onhan tässä 
vielä aikaa…

Kolme mustatukkaista baskityttöä otti meidät hoiviin-
sa ja selvitti, missä voidaan harjoitella, milloin testata 
akustiikkaa, missä vaihtaa vaatteita ja missä välissä 
syödään. Ensimmäinen heistä esittäytyi Arantxaksi, 
joka lyheni välittömästi bassosektiossa ”Atxiaksi” – 
pakollisen kilpailukappaleemme mukaan. Kahdesta 
muusta tuli tietysti ”Motxia” ja ”PeroLIpan” (paino 
ehdottomasti toisella tavulla, korjasi tyttö itse). Aika 
guapoja kaikki.

Harjoittelimme ankarasti – eniten Brahmsin Warumia, 
mutta kello tikitti armottomasti.

Lamppujen paahteessa hikoilimme osuutemme – 
käveltyämme lavalle suoraan ulkoilmasta. 

de Antxieta:  Missa sine nomine l’homme armé
J. Brahms:   Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen
C. Debussy:  Trois Chansons, I osa
P. Kostiainen:  Rikasmies ja aarreaitta

Sitten hehtaarihalliin (jossa viikolla säilytettiin karjaa) 
retkiaterialle ja tiiliskivipakkauksista viiniä juomaan. 
Yksi nimeltämainitsematon kuorolainen ryhtyi vaat-
teidenvaihtoon päättääkseen urakkansa siltä päivältä, 
ja tarvittiin useampi kuin yksi vakuutus siitä, että 
kansanlauluosasto kilpailtaisiin vielä samana iltana. 

Tomás Garbizu:  Atxia motxia perolipan 
Jesus Guridi:  Oiñazez
S. Palmgren (sov.):  Näcken
E. Bergman (sov.):  Heippatiralla saakeli 

Ja sitten sitsi! Sehän olikin tavallista eläväisempi, jopa 
niin, että ruotsalaisten körledare sai tehdä oman pikku 
lobbauskierroksensa kortteereihimme. – Sabotöörejä 
ootte kaikki! oli hänen sanomansa. Meidän mielestäm-
me taas ruotsalainen kuoro käytti härskejä keinoja – 
aikoivat nukkua yönsä ennen kilpailua!

1.11.

Perjantaina seurasi rentoa kävelyä ja tiukkaa kiipeilyä 
lähimaastoon. Kukkulan laella kajautimme Lähteen ja 
Kesäpäivän Tampereen pohjoispuolella. Mittari näytti len-
seät 25 °C, ja elämä oli maitoa ja hunajaa. 

Illalla oli kiertokäynti Tolosan kapakoissa – kaikki 
viisi olivat aivan erilaisia. Yhdessä laulettiin serenadi 
puiselle, seinällä roikkuvalle naisenkuvatukselle.

*) Fire fire
Fair Phyllis I saw
Lasciate mi morire
Su ch’io vorrei morire
Oiñazez
Atxia motxia perolipan

Näcken
Hilu hilu
Aamulla varhain
Matalan torpan balladi
Heippatiralla saakeli

Missa sine nomine
Warum ist das Licht
Akik mindik elkésnek
Rikasmies ja aarreaitta
Vier Galgenlieder
Lapponia
Lähtö

Ilkka ehtii joka paikkaan. Tällä kertaa kuvassa luule-
vat olevansa kahdestaan vastanaineet Laura ja Sepi.
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“Kotona”’, jossa Padre jo malttamattomana odotti, oli 
ohjelmassa ”huulenheittoakti”. Edellisvuoden kvartet-
tihuuleksi aateloitu Emma nostettiin paljuun ja kostu-
teltiin myös ulkoapäin. Alakerrassa yritimme tehdä 
tuttavuutta ruotsalaisiin – vaikutus oli mitäänsanoma-
ton. Vain yksi rohkea heistä suvaitsi tulla leikkimään 
silmämurhaajaa kanssamme. (Miten niin finnjävlarit 
dummia???) Illan lopussa selitimme hänelle leikin 
idean.

2.11.

Lauantaina ajoimme paikallisjunalla San Sebastianiin, 
jossa oli jyrkkiä katuja ja suolaisia tyrskyjä. Paluu-
matkalla kävimme myös pikaisesti Eibarissa, jossa 
vaihdoimme osoitteita jalkapallonappuloiden kanssa.

Illalla kokoonnuimme vielä toissailtaistakin suurem-
paan jättihalliin (karjan kokoa ei uskaltanut edes kuvi-
tella) ja rokkasimme hysteerisesti odotellessamme 
kunkin sarjan kolmen parhaan julistusta.

Julistus tuli – ja mitalisijat meni. Taisimme olla lopul-
ta kuudensia kummassakin sarjassa. Lastauduimme 
tekoreippaina busseihin laulettuamme voittoisten 
länsinaapureiden Gary Gradenille serenadin. Hän 
vaati tyttöpuolista laulua vielä iltasella SITSATES-
SAAN kanssamme, tietysti huoneessa 19 (Pasin ja 
Laurin huone), jossa edelleen tarjottiin viiniaamiaista 

kello yhdeksästä alkaen seitsemällä kattauksella. 
Garyn oma kuoro liehui ties missä, varmaan harjoitte-
lemassa ögamördarea – mutta Gary tiesi, missä sitsin 
taitajat liikkuivat (ikkunasta sisään ja ulos ”kattoteras-
sille”).  

Omat baskityttömme hiippailivat aulassa nokeamassa 
laulajanaamoja juhlaa varten (mielenkiintoinen tapa).

3.11.

Pyhänä kerrottiin voittajat, ja sekopäiset ykköskuorot 
esiintyivät mitä spontaaneimmin. Gary seisoi pöydäl-
lä papumuhennoksen vieressä ja sooloili rupiruotsa-
laisella riikinaksentilla negrospirituaalia omien St. 
Jaakoppilaistensa kanssa, ja svedulapset kiljuivat erit-
täin korkealta. Mekin omaksuimme vastaavan äänen-
muodostuksen iltasella konsertin jälkeen HELPOSTI 
– Nana etunenässä. Tärykalvojahan ei enää tarvittu 
mihinkään.

Konsertin jälkeen vesi virtasi – myös kaikuivat vesi-
laulut. Ja Hummeripoikien Voi kun olis viulu, jossa 
Perttu oli nostettu savottajätkäksi pöydälle. Jukka 
ja Lauri hauskuuttivat Hämyssä suukko -duetolla, ja 
Yksinkertaiset herkistivät Lasinkuultavalla laululla. 
Jaettiin puisia kärpäslätkiä ja Pacharania lahjuksiksi – 
ja oltiin rauhassa omalla porukalla. Padre varmasti jo 
odotteli unettomana tuttua möykkää, joten tultuamme 

Tyttöjä suppusuita: Ranja, 
Heini, Asta, Minttu, He-
lena, Jaana, Mari, Annu, 
Kristiina, Ulla, Anne ja 
Emma.

12.9.1991 valtiovarainmi-
nisteri Iiro Viinanen soitti 
myöhään illalla: 
– Minun pitäisi huomenna 
esitellä maan historian sur-
kein budjetti lehdistölle! Voi-
siko Hummeripojat tulla lau-
lamaan ensimmäisen sivun?

Erikoinen Hummeri-keikka!
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hun hetkenä puhkesimme lauluun, jolloin osa mat-
kustajista pakeni syvemmälle vaunuosastoon. Junakin 
nytkähti tästä järkyttyneenä ja liukui de Gaullen ken-
tälle, joten ehdimme koneeseenkin.

Anun kuultiin paluumatkalla hyräilevän outoa sävel-
mää: 

– Eiffel-tornini taisi olla... 12 tuumaa läpeenSÄ...
Matkani taisi olla... erittäin hedelmäiSÄ.  *)

luostarikouluumme tuuditimme hänet pian suloiseen 
koomaan sitsillämme. 

Yön aikana tapahtui paljon ja uskomatontakin… aina-
kin Nana ja Lauri-hummeri muistanevat herkät het-
kensä vielä pitkään. Ilkka silppasi ”matkamuiston-
omaisesti” lipputankoon ja irrotti festivaalin lipun 
matkamuistoksi.

4.11.

Maanantaina Ilkan ja Motxian (oikealta nimeltään 
Maite) haamut ilmestyivät muiden ohella bussille, 
kumpikin oli kalvennut eri syistä. Raskaat uurteet 
kehystivät Motxian virttyneitä piirteitä hänen tuskin 
pystyessään heilauttamaan kämmenselkäänsä hyväs-
tiksi. Hymynkare ehkä ilmestyisihe hänen suupielis-
töönsä parin viikon vuodelevon jälkeen. Ilkalla puo-
lestaan oli ns. pikkutuntien vatsatauti, joka ilmestyi 
klo 6 - 9 välisenä aikana.

Nythän oli niin, että Laura yhtäkkiä kolisteli kalja-
kassia bussissa ja pyyteli sopraanoilta anteeksi sit-
down-testin luotettavuutta! Anne Vaari hymyili pak-
susti takapenkillä, eikä Kokkosillakaan taidettu joka 
ilta mennä suoraan NUKKUMAAN. Odotukset olivat 
korkealla!

Pariisissa oli kolme vaivaista tuntia aikaa, ja hätähou-
suisimmat ehtivät IRCAMiin katsomaan pehmustet-
tuja huoneita sillä silmällä. Ei, se ei ole närviparantola, 
vaan kuuluisa musiikin tutkimuskeskus. 

Hyppäsimme metroon korvissamme hurjat huhut lii-
kennelakosta. Juna ei liikkunut desimetriäkään. Kau-

Hautamäki Ranja 
Hietaharju Tarja
Kohi Hanna
Murto Laura
Niutanen Ulla
Ollila Minttu 
Pohjala Nana
Tirkkonen Asta 
Uusiheimala Mari
Vaari Anne 

Jaantila Anu
Kataja Heini 
Korhonen Annu
Lehtokangas Jaana
Rinkineva Kristiina
Ronkainen Helena
Pasanen Emma
Virtanen Anu

Matkakuoro:

Aittoniemi Perttu
Himanen Pasi
Kivinen Juha 
Kärnä Lauri
Maasilta Ilari
Niemi Sakke
Rämä Mikko 
Salmensaari Olli
Salminen Pekka
Vaari Jukka

Aaltonen Ilkka
Karjalainen Timo
Kokkonen Veli
Salmi Jouni
Tikka Kimmo
Tirkkonen Timo

Murto Seppo

Poikia löppäsuita: Jouni, Mikko, Jukka, Timo, Veli, Pekka, Ilari, Timo, Ilkka, Kimmo, Lauri, Pasi, Olli, Juha ja Perttu.

*) Matkan kohuparin, Anun ja Juhan 
kaksoset EIVÄT kuitenkaan syntyneet 
ihan vielä seuraavana kesänä...
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– Niin säilyy muisto Tolosan, 
saan sinne jälleen kaipuun mä polosan – GORA!

Jaa juu... Pekul sattus heti alkumetreil hassunkurine väärinkäsitys:

Atxia
Motxia Perolipan
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