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Dominante kiihotti 
kansaa ja itseään! 
23.10. - 18.11.1988
Peru (Lima, CuzCo, maChu PiCChu)
argentiina (Buenos aires, mar DeL PLata 
ConCePCion DeL uruguay, Luján)
BrasiLia (rio De janeiro, angra Dos reis, iguaçu)
Paraguay (stroessner)

Teksti: Annareetta Lumme / IA

su 23.10.   VATSASSA AMIRAALEJA JA ILOVAIPPOJA!

Iltapäivällä kolmen pintaan alkoi matkaväkeä valua 
hiljalleen Helsinki-Vantaalle. Kaikki kantoivat pakaa-
sejaan vielä pahaa-aavistamattoman pirteästi: kentällä 
oli odottamassa isot kasat matkalaukun kestävyyttä 
koettelevia, näyttäviä matkajulkaisuja. Kuorokiertu-
een nuorin osanottaja Katri Tikka syntyi puoli vuotta 
ennen matkaa, joten vaippojakin oli mukana!

Ensimmäinen Air France -lentomme sujui vallan mai-
niosti, eikä kukaan vielä osannut aavistaakaan, mitä 
kaikkea samainen yhtiö tulisi hieman myöhemmin 
tarjoamaan. Pariisissa Charles de Gaullella yritimme ai-
kamme kuluksi pitää harjoitukset, mutta kuuluttaja-
täti oli asiasta vallan eri mieltä ja kun kailotuksensa 
oli keskeyttänyt meidät tarpeeksi monesti, niin eipä 
auttanut muu kuin luovuttaa.

Myöhään illalla lähdimme jatkamaan matkaa Boeing 
747 Combilla, jossa meitä oli odottamassa herkkuillal-
linen, jo valmiiksi katettuna eväslaatikkoon. Air Fran-
cen lakkoileva lentokenttäpalveluväki oli valmistanut 
meille erikoisyllätyksen: menuun kuului lihapataa säi-
lyketölkistä ”au temperature naturel”, pieneksi pölyk-
si rapisevia korppuja, tunnistamattomaksi lentäväksi 
esineeksi luokiteltua sisälmyspateeta sekä pikkupullo 
punaviiniä. Onneksi matkan alkuvaiheessa jaksoimme 
vielä innostua lähes kaikesta uudesta.

ma 24.10.   KAHVIT KOLUMBIASSA

Ensimmäisen ”konsertin” makuun pääsimme yhdek-
sän lentotunnin jälkeen Venezuelassa, Caracasin lento-
kentällä, odotellessamme transit-hallissa koneen sii-
vousta ja ruokavarastojen täydennystä. Kello oli kaksi 
aamulla. Innokkaimmat olivat jo keksineet, miten 
päästä julkaisuistaan nopeasti eroon: kuulijoita, joille 
niitä jaella, löytyi runsaasti. Päätimme säästää muuta-
man paljasjalkakarmeliittanunnan hermoja, emmekä 
paljastaneet laulujemme kosteahkoa aihetta. 

Suvisisko saatiin jo naitettua ensimmäisen kerran, 
mutta puhemiehenä toiminut Ilkka ei suostunut pal-
jastamaan luvattua laamamäärää liikesalaisuuteen ve-
doten.

Tähtäimessä seuraavana ollut Kolumbian pääkaupun-
ki Bogota saavutettiin koukkaamalla Calin kautta. Len-
toemännät ja stuertit saivat kentällä odoteltaessa sere-
nadin jos toisenkin. Koneen shampanjavarasto vaikut-
ti ehtymättömältä. Punanaamainen, mustaviiksinen 
stuertti yritti jatkuvasti selittää meille, että pämppäily 
tekee huonoa äänelle. 

Bogotan kentällä jo tajusi olevansa ehkä hiukan kau-
kana kotoa: ihmiset eri näköisiä ja -värisiä, lämpöas-
teita ilmassa reilusti ja univormupukuisia, tiukkail-
meisiä aseistettuja poliiseja ympäriinsä. Kentällä sie-
maistiin yksi jos toinenkin kupillinen täyteläistä kah-
via, joka oli valmistettu ”itsensä Juan 
Valdesin omin käsin Andien jyrkiltä 
rinteiltä poimimista pavuista”.

Himasen Pasi ja Aaltosen Ilkka päättivät laa-
jentaa Dominanten kokemuspiiriä roudaamalla 
kuoron ensimmäistä kertaa Euroopan ulkopuo-
lelle – Etelä-Amerikkaan saakka!

Työnjako oli alusta pitäen selkeä: Pasi hoiteli 
kontaktit ja tulkin (tulevan vaimonsa), Ilkka 
finanssipuolen. ©
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Vielä oli 1700 km lennettävänä… mutta laskeuduim-
me vihdoin Limaan. Taisi väki olla jo vähän väsynyttä! 
Matkalla hotellille saimme ihmetellä ankeita lähiöalu-
eita ja piukkaanpakattuja, todella huonokuntoisia bus-
seja ja muita autoja.

Hotellilla (Lima Plaza ✶ ✶ ) tervetuliaistilaisuudessa 
päästiin heti Perun kansallisjuoman piscon makuun. 
Ennen illan konserttia oli aikaa käydä syömässä. Osa 
taisi tyytyä hotellin antimiin, mutta esim. Ilkka ja 
Pekka löysivät heti hyvän lomo-paikan, kun taas Jo-
hanna, Annareetta, Perttu ja Evis tyytyivät pikaruo-
kaan. 

Ensi kertaa tytöillä uudet kuoropuvut päällä lähdet-
tiin kuuden aikaan A.A.A. Teatrolle konserttiin. Mikä 
aito navetta-akustiikka (vrt. ”Käy lämmin henkäys talvi-
säässä…”)! Laulutuntuma oli melko hysteerinen ja ta-
sapainoasema jokseenkin huojuvainen. Seppo-puikko 
tipahti melkein lavalta, mutta muuten konsertti hoi-
dettiin kotiinpäin. Kohtalaisen kokoinen kuulijajouk-
ko (joukossa kolme suomalaistakin!) kannusti meitä 
voimakkaasti. Oman huomiomme keräsi esirippua 
edestakaisin raivokkaasti kiskova hombre. 

Laulettiin mm.

 Aetas Carmen
 Jucundare jugiter
 Lorca-sarja
 Lapponia
 Vier Galgenlieder

Isäntäkuoromme oli järjestänyt meille pienen karon-
kan piscoineen, jossa laulettiin puolin ja toisin. Matka 
takaisin hotellille poiki uuden urheilulajin, Dominan-
ten henkiinjäämiskilpailun: smokkipukuiset mieslau-
lajat päästettiin muutama kilometri ennen hotellia 

ulos bussista, ja heidän tuli löytää tiensä hotellille. 
Tärkeää oli näyttää köyhältä. Voittaja oli se, joka saa-
pui elävänä perille. Mikäli määränpään saavuttaneita 
oli useita, ratkaisi jäljellä oleva rahamäärä. Lisäpisteitä 
sai, mikäli oli matkalla onnistunut kasvattamaan kuk-
karonsa sisältöä.

ti 25.10.   INKOJEN CUZCO – ”MÁS DESPACIO”!

Herätys 4.30. Mannermaisen varhaisaamiaisen jäl-
keen sujuva siirtyminen lentokentälle odottelemaan 
”Jauchzet Herren” -yhtiön lentoamme Cuzcoon, inkojen 
pyhään kaupunkiin! Tessi ja Tarja terästelivät oloaan 
Equinaforcella, toiset pohdiskelivat Lima-kalvojen si-
jaintia. Lentokone nousi ilmaan lukuisista epäilyistä 
huolimatta. Taivastelimme Andi-maisemia, makeaa 
kahvia ja kaakkua. Konjakkipullovetoja viriteltiin: 
– Kuka muista matkustajista kaappaa koneen ensimmäisek-
si?

Cuzcon kentällä, 3800 metrin korkeudessa oli vastas-
sa hauska veikko, Lima Toursin Ricardo, joka alkoi 
heti varoitella matkailijapoloja salakavalasta vuoristo-
taudista: 
– Más despacio! Ottakaa mahdollisimman rauhallisesti, 
kävelkää hitaasti, tranquillo! 50 USD sakko jokaiselle sai-
rastujalle!

Niinpä hotellilla sipaistiin rauhallisesti kupposet ko-
kateetä Hummeripoikien lauleskellessa laulujaan rau-
hallisissa tempoissa. Evan suurin murhe oli, miten 
lemmenleikit sulhasmiehen kanssa onnistunevat, jos 
kerran pitää ottaa rauhallisesti? Pasi vakuutti käy-
neensä  korkean paikan leirillä juuri ennen matkaa.

Johanna pääsi sakkolistan kärkeen pyörtymällä ate-
rian päätteeksi, Kimmo yhtyi häneen iltapäivällä bus-
sissa, ja Kivinen istui ravintelin tuolin hajalle. Ruoan 
jälkeen ajoimme ylös Cuzcoa ympäröiville vuorille 
ihailemaan inkojen muinaisia temppeleitä ja palvon-
tapaikkoja (mm. Sacsayhuamán). Kiertelimme myös 
itse kaupunkia, jossa mm. testattiin renessanssivaikut-
teisen katedraalin akustiikka. Kaikkialla parveili rih-
kamamyyjiä, lapsia, kerjäläisiä, koiria ja laamoja.

Valkoihoinen turisti tunsi täällä olonsa totisesti hyvä-
onniseksi kroisokseksi. Oppitunti n:o 1: ei saa jäädä 
paikoilleen seisomaan yli viideksi sekunniksi, tai ym-
pärillä vellova myyjien massa puristaa sinusta ilmat 
pihalle. 

Ilkka ja Himaset pistäytyivät pieneen kapakkiin kaa-
kaolle, jossa heitä palveli paikan omistajaksi esittäy-
tynyt Julio Cesar, 9 v.

Illallisella hotellin ravintelissa Ilkka tapasi yllättäin 
tuttuja kuuden vuoden takaiselta Sveitsin-matkal-
taan!! 

– Tommonen Kadetti mullakin oli kerran!
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ke 26.10.   SALAPERÄINEN MACHU PICCHU

Taas herättiin kukonlaulun aikaan! Edessä kokopäivä-
reissu legendaariselle Machu Picchulle *). 6.45 lähti juna 
asemalta siksakkaamalla vuorenrinnettä ylös (3600 
metriin saakka), minkä jälkeen hidasta laskeutumista 
Machu Picchua kohti maiseman alati rehevöityessä. 
Aamuaurinko valaisi herkullisesti alla levittäytyvän 
laakson. Filmiä paloi Urubamba-jokilaaksoa ihaillessa. 
Tunnelilaulelun makuun päästiin neljä kertaa mennen 
tullen. Matkatunnelma kohosi entisestään, kun paljas-
tui, että vaunussamme oli läjä gorizialaisia! 

Junasitsi käynnistyi – Cappuccino-laulu upposi maka-
ronimiehiin. Menomatkalla oli myös hyvää aikaa suo-
jautua mahdollisilta hyttysiltä. Pekka vaan ei ollut ko-
vin innostunut tarjoamaan seurueen henkilöpuolisille 
jäsenille Johnsson’s offia.

Machu Picchun asemalta (2100 m) matkattiin 400 m 
ylöspäin pienillä busseilla jyrkkäreunaisia serpentiini-
teitä pitkin. Etupenkkiläisiä hiukkasen kamoitti! 

Kolme tuntia kiertelimme raunioita oppaidemme Ef-
raimin ja Ricardon kanssa. Aurinko paahtoi kirkkaalta 
taivaalta – kaikki olivatkin aivan ravunpunaisia illalla 
(paitsi Suvisisko ja Marketta, jotka uskollisesti suojau-
tuivat lämmöltä ja paisteelta). T. Tirkkonen tiesi ker-
toa, missä kulmassa mollo taivaalta paistoi (varjoa 
kun taisi tulla parin sentin verran). Ilkan sanoittama 
matkalaulumme Viimeisen inkan kirous sai ensiesityk-
sensä aitoakin aidommassa ympäristössä. El condor 
pasa -melodiaan sepitetty makaaberi tarina janoon 
kuolleesta intiaanipolosta sai ansaitsemansa vastaan-
oton.

Viimeisen inkan kirous
(sävel: ”el condor pasa” / san. Ilkka aaltonen)

Yö hautaholvIn Ylle laskeutuu,
punertuu täYsIkuu,
ja aIka unhoIttuu.
nYt sarkofagIn kansI aukeaa,
narahtaa, käsI maljan kohottaa

ja taasen katoaa.

eI saa nYt rauhaa janoltaan

mIes muInaInen.
veIsaa näIn vIIsI maksastaan

mIes muInaInen...
tuo Inka vIImeInen.

on vuosIsadat maannut YksInään

selällään,
kaIku kolkko laulun tään

vaIn pYörII mIelessään.
eI käärInlIInat lahot vIerellään

pYstYkään

häntä enää estämään

– taas täYteen vetää pään.

eI saa nYt rauhaa janoltaan...

Perttu sai nimensä historiaan luomalla SI-järjestel-
mään uuden mittayksikön, laamansylkemän. Määritel-
mä: suoristettua käsivartta apuna käyttäen mitattava 
matka, jonka etäisyydelle laamasta uskaltaa mennä 
ihailemaan tämän kauniita silmiä.

Alaspäin palattaessa korkeanpaikankammoiset Itti ja 
Tessi kärvistelivät takapenkillä. Matkahuvituksesta 
vastasi n. 10-vuotias pojanvintiö, joka pelleili meille 
bussin lähtöpaikalla serpentiinitien yläpäässä. Kun 
olimme kiemurrelleet täyden kierroksen, sama nassik-
ka väänteli naamaansa taas bussin edessä. Ihmettelim-
me vähän, miten hän oli ehtinyt siihen – bussin peräs-
sä juokseminen ei tuntunut mahdolliselta, vaikkemme 
kovin lujaa edenneetkään. Kun hän ilmestyi vielä seu-
raavallakin kierroksella eteemme, aloimme jo käsittää: 
– Ahaa! Pojalla on varmaan joku oikopolku, jota hän kipit-
tää alaspäin samalla kun me kierrämme koko vuoren! 
Tuijotimme epäuskoisina jyrkänteen pystysuoria sei-
nämiä, emmekä olleet enää uskoa silmiämme, kun 
hän onnistui vielä kahdesti tempussaan. Viimein al-

*) Inkakaupunki Machu Picchun rakentaminen alkoi noin vuonna 
1440 – rakennuttajaksi arvellaan inkahallitsija Pachacutia. Kau-
punki käsitti noin 200 rakennusta, joista pääosa oli asuinrakennuk-
sia. Joukossa oli myös julkisia rakennuksia, kuten temppeleitä ja va-
rastoja. Täällä eli noin 1 200 asukasta, pääasiassa naisia, lapsia ja 
pappeja.

Machu Picchu oli asuttuna siihen saakka, kunnes espanjalaiset saa-
puivat Peruun 1532. Ei tiedetä, miksi Machu Picchu hylättiin, kos-
ka valloittajat eivät koskaan löytäneet kaupunkia. Sinne osuttiin 
vasta 1911.

– Mitä laama?    – Mitäs tykkäät, jos jatkan 
puhiksena vielä ensi vuodenkin?

©
 Il

kk
a 

A
al

to
ne

n



Dominante kiihotti kansaa ja itseään!108
haalla, bussin pääteasemalla, siemailimme inkojen 
mallasjuomaa ja olimme jo unohtaneet koko sankarin, 
kun nurkan takaa ilmestyi viisi mustapäistä, saman-
värisiin T-paitoihin ja shortseihin pukeutunutta pik-
kupoikaa iloisesti virnistäen! Ei siinä voinut muuta 
tehdä, kun kaivaa kuvetta herroille onnistuneesta sil-
mänkääntötempusta! Halpaan mentiin, että hytkähti!

Veli tienasi kaljat havaittuaan ensimmäisenä Andien 
kondorin!  Ostoksille jäi vielä kolme varttia aikaa en-
nen junan lähtöä. Matkan ensimmäiset kiertopokat 
pelattiin – erityisesti Johnssonin juomalaulu oli suosittu. 
Isännän urhean toiminnan ansiosta Ilkkakin saatiin 
kiikkiin, mikä herätti suurta riemastusta. 

Ollantaytambosta eteenpäin matkasimme bussilla ta-
kaisin Cuzcoon. Eräältä Urubamba-jokilaakson rin-
teeltä löysimme pensaikkoiseen rinteeseen hakatun 
”ikuisen teekkarin hautamuistomerkin”. Matkaa sii-
vittivät Ricardon hankkimat piscot ja Inka-colat. Illalla 
innokkaimmat harjoittivat autosuggestopedanttista 
epsanjaansa Cuzcon yöelämässä.

to 27.10.   KIVINEN JA YHDEN MIEHEN VÄENTUNGOS!

Sotaisesta herätyksestä vastasi hotellin naapurissa si-
jainneen kasarmin aamuammunta, joka vahvisti mm. 
Tintti-sarjakuvista tutun lauseen ”ammuttava aamun-
koitteessa”. Laama- ja alpakka-artikkeleiden lisäksi 
kaupaksi kävivät myös pan-huilut ja charangot. 

Ennen kymmentä tuli odottamaton pikahälytys, ja 
matkalaisia lähdettiin keräilemään kaupoista: lentoko-
neet olivat myöhässä, ja opas yritti järjestää meidät ai-
empaan koneeseen. Seurauksena oli noin tunnin odot-
telu hotellilla – tämä käytettiin hyödyksi stemmisten 
pitoon. Seuraavaksi kiirehdittiin lentokentälle odotte-
lemaan. Jonossa lähtöportilla taisteluhenki kohosi ai-
van itsestään: jonon toisen haaran muodostava ame-
rikkalaismummolegioona näytti uhkaavan jyräävältä, 
minkä lisäksi kiersi huhu, ettei koneessa olisi kaikille 
paikkoja. Yksi kolumbialainen tv-toimittaja innostui 
laulustamme ja lupasi tulla purkittamaan Liman-kon-
serttimme. Itse paluulento tehtiin toisen maailmanso-
dan aikaisten taisteluhävittäjien hengessä. 

Limassa oltiin kolmelta iltapäivällä. Myöhäinen lou-
nas hotellin kulman takana olevassa restaurangissa 
1900, jossa päästiin pihvien (lomo ees taas…) ja bassi 
machon makuun. Mieskvartetti veti seminaarin tarjoi-
lija-Alicelle, joka nauhoitti laulun! 

Syöpöttelyn jälkeen harjoituksissa lemahteli valkosi-
puli. Treenien aikana eräs Suvisiskon punatukkaisista, 
keski-ikäisistä ihailijoista pisti päänsä ovenraosta si-
sään ja tiedusteli muka konsertin aikaa ja paikkaa. Maisemat toivat mieleen Carl Barksin legendaarisen Aku-

tarinan, jossa ankat etsivät Andeilla nelikulmaisia munia!
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Kivinen sai hotellia vastapäisellä aukiolla aikaiseksi 
väentungoksen, joka jouduttiin hajottamaan poliisi-
voimin. No, Juhapa ei tästä lannistunut, vaan järjesti 
uuden mellakan hotellin nurkalla: kukaan ei vielä-
kään tiedä mitä teekkarilakkipäinen mies selitti (osaa-
matta sanaakaan espanjaa), mutta kädet kävivät, ja ih-
misillä oli hauskaa. 

Illalla oli ohjelmassa isäntäkuoron järjestämä karonk-
ka A.A.A. Teatrolla. Isännät olivat kattaneet pöytään 
tulista ruokaa ja yllättäin piscoa! Muutenkin meitä 
lahjottiin: herttaisia pikku saviesineitä löytyi sen illan 
jälkeen joka matkalaukusta. Seminaareja keräsi puo-
leensa kuin hunaja kärpäsiä muuan Bertha Isabel.

Vielä yön synkkinä hetkinä eräs miespuolinen korpo-
raatio (Evis, Perttu, Jukka, Pekka ja Ilkka) urhoollises-
ti, kaikkensa antaen testasi erään pienen kapakin juo-
malistan alusta loppuun. Siinä sivussa syntyi Perun 
puheeni -laulu. Öisen retken päätteeksi joukkio kävi
herättämässä Annareetan, joka saatiin kuin saatiinkin 
suostutelluksi ryhtymään kuoron seuraavan kauden 
puheenjohtajaksi.

pe 28.10.   ANNE LINDBOHM PERINTÄKARHUNA!

Perussa oli suuri uskonnollinen juhlapäivä kulkuei-
neen kaikkineen. Hotellin väki varoitteli meitä joka 
käänteessä suurista väkijoukoista ja niissä lymyilevis-
tä varkaista, mutta eiväthän suomalaiset usko ennen 
kuin kokevat: niinpä Lasse menetti rannekellonsa ja 
Tarja korviksensa, jotka repäistiin raa’asti irti tungok-
sessa. 

Anne lähti gorillojen (Ilkka, Jukka, Pekka) kanssa esi-
kaupunkialueelle karhuamaan työnantajansa Labsys-
temsin rahoja. Velkaa oleva firma löytyikin, ja rahat 
saatiin jopa perittyä suuremmitta uhkailuitta! Emme 
vieläkään tiedä, kumpi tehosi mafioson näköiseen po-
moon paremmin, gorillojen läsnäolo vai Annen puoli-
leikillinen tokaisu ”You must have something in your 
jeans!” – joka tapauksessa äijä jäi ison mahansa kans-
sa hytkymään pöytänsä taakse, kun poistuimme pai-
kalta. 
– Tarkoitin GEENEISSÄ! yritti Anne paluumatkalla se-
littää tyrmistyneelle Jukalle. Oli miten oli, tuleva rou-
va Vaari tienasi näin melko tyylikkäästi matkansa. 

Paluumatkalla törmäsimme arkeologiseen museoon 
sekä lounaan päätteeksi kansallisherkkuun nimeltä 
”Tiikerin maito”. Kaameanmakuinen mössö jäi Jukalta 

Bertha 
 Isabel

Sabina
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juomatta, mutta Ilkka ja Pekka puolustivat urheasti 
suomipoikien kunniaa. Bertha Isabelin onnittelusuu-
kot lievensivät hieman tuskaa. Pullo shampanjaa irto-
si Koskis-laululla!

Iltapäivällä lähtö konserttiin Liman yliopistolle viiväs-
tyi tunnilla matkatoimiston mokan takia. Ylimääräisiä 
näppylöitä aiheuttivat vatsatautiepidemia, solisti-Tar-
jan sairastuminen, yliopistolla odotteleva monituhat-
päinen vastaanottojoukko sekä vasta 10 minuuttia 
konsertin alkamisen jälkeen selvinnyt ohjelma. 

Konsertin lopuksi seuraava esittäjäjoukko alkoi jo tun-
geksia sisään, ja Eva sai käyttää kaikki diplomaattiset 
taitonsa rauhoitellessaan kiehuvaa vahtimestaria. Pik-
kumurtsit Valtteri  (10 v.) ja Petteri (8 v.) suorittivat 
debyyttinsä kuoromme solisteina laulamalla Villisorsa-
laulunsa ylimääräisenä numerona.

Sitten jakauduimme kahtia: ensimmäinen porukka 
vaihtoi pikaisesti vaatteet hotellilla ja painui lento-
kentälle odottelemaan AeroMuerten lentoa Asuncionin 
kautta Buenos Airesiin. lloisesti naureskellen otettiin 
vastaan tieto Aero Perun koneen tipahtamisesta Cuz-
con matkapäivänä. 

Limaan jääneet lähtivät kaupungille juhlahumun se-
kaan. Eräs bassosektio hämmästytti muut jälleen 
maullaan ”oppaita” valitessaan (Charo & Connie) 
– Muy apasionadas, kommentoi sektio. Loppuillan tun-
nelmia kuvaa parhaiten ilmaisu ge-trr-trunken (= bo-bo-
rrracho).

la 29.10.   PACHACAMACIN TEMPPELI 

Perjantai-iltana Limasta lähtenyt porukka koki jännit-
täviä hetkiä. Paraguayn Asuncionissa vaihtoa odotel-
lessa ihailtiin kenraali Stroessnerin vaalimainosjulis-
teita ja osteltiin ”merkkituotteita” erikoishintaan. Mat-
ka huipentui laskeutumiseen Buenos Airesin kentälle, 
jossa kone horjahti pahasti vaakasuorasta lentotasos-
taan juuri laskeutuessaan. Ensin vain toinen laskute-
line kosketti maata, ja vasen siipi lähes viisti kiitora-
taa! Johannalla lentohalut menivät täysin puihin tä-
män jälkeen.

Kentällä Eduardo oli jo vastassa ja saatteli väsyneet 
matkalaiset hotelliin (Grand Hotel ✶ ✶ ✶ ). Iltapäivä käy-
tettiin tehokkaasti lepäilyyn, joten illalla kaikki olivat 
valmiita kohtaamaan ensimmäiset argentiinalaislo-
monsa. Kaisalta silmät putosivat päästä, kun eteen 
kannettiin ”pikkunälkään” 1/2 kg pihvi. 

Toinen osasto (Anne, Jukka, Pekka, Ilkka) herkisteli 
vielä lauantaipäivän Limassa käymällä mm. Pachaca-
macin auringonjumalan temppelin raunioilla. Täpö-
täydessä slummibussissa laulettiin serenadi (Kristal-

len) parikymppiselle Grazielalle, joka liikuttui kyy-
neliin.

Jotkut kävivät pesaisemassa varpaansa Tyynessä val-
tameressä. Matkan pyörtymistilastoa kaunisti Johns-
sonin Pekka. 

Jäähyväisten jättö perulaisille ystävillemme haki pe-
rusteellisuudessaan vertaansa: piscopulloja vaihdet-
tiin Hummeri-kasetteihin ja seminaarit virtasivat vuo-
laina. Bertha Isabel ja Sabina lahjoittivat Ilkalle Peru-
kirjan muistoksi. Taxfree-myymälän inkajumalan 
muotoiset mustat piscopullot olivat suosittuja matka-
muistoja.

Sao Paulon välilaskun aikana ehti vetää unta palloon 
kolme tuntia transit-hallin lattialla. AeroMuerten 
asiakkaat vääntelivät väkinäisesti kasvojaan, Varigilla 
lentäneiden herkistellessä pinsetein ojennetuilla, kuu-
milla, sitruunantuoksuisilla käsipyyhkeillä yms. 

su 30.10.   ”OI, ARGENTIINA...”

Buenos Airesissa kuulemma harvinaisen kylmä päivä 
vuodenaikaan nähden! Myönnettäköön, ettei meistä 
kukaan ollut tullutkaan tänne saakka nauttimaan 13°
lämmöstä ja tihkusateesta. Onneksi oli sunnuntai, joka 
kuuluikin pyhittää lepopäiväksi – eli nukuimme ja 
velttoilimme kaupungilla koko päivän voimia keräten 
ja ilmojen paranemista odotellen.

ma 31.10.   MIELETÖN KONSERTTI JA KARONKKA – 
PEKKA KÄVI SILLÄ AIKAA PIZZALLA...

Aamupäivällä vierailimme Buenos Airesin isoilla 
puistoalueilla, villiinnytimme koululaisia, ajelimme 
Avenidoja edestakaisin, kävimme San Telmon (vanha 
kaupunginosa) Caminito-taiteilijakortteleissa ja sata-
massa, sekä valokuvasimme toisiamme ties kuinka 
monen kuuluisan rakennuksen ja pystin edessä. Isäl-
lisen sympaattinen Eduardo piti meitä sekä herran 
että rouvan nuhteessa.
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Konserttitunnelma illalla Collegio Escribanossa oli en-
nenkokematon – kuulijoita oli varovaisen arvion mu-
kaan toista tuhatta! Argentiinalaisten ajantaju ei näyt-
tänyt olevan kovinkaan täsmällistä – väkeä valui his-
sukseen paikalle aina puoliaikaan saakka. 

Psalmo Brasileiro ensiesitettiin, ja Eva jatkoi menestyk-
sekästä juontamistaan. Carnavalito ylimääräisenä sai 
yleisön innostumaan, puhumattakaan Pikkumurtsien 
nyyhkyballadista. 

Jatkoille vanhaan kaupunginosaan, erään emäntäkuo-
rolaisen, Dianan, kotiin ajettiin iloisin mielin. Pekka 
kävi sillä välin pizzalla paikallisen pariskunnan kans-
sa, mistä hän myöhemmin sai lempinimen ”Pizza-
Jonsson”.

Ja taas laulettiin, syötiin ja juotiin. Hummereiden Tico 
tico oli menestys – Eduardon erityisihailun sai samai-
sen korporaation naukuma Kissatango. Naisten ylikan-
sallisten rajojen jakamattoman suosion sai kuitenkin 
isäntäkuoron samettisilmäinen johtaja, joka hunajai-
sella äänellään lauleli serenadeja kitaransa säestyksel-
lä. Kantaesityksensä sai Ilkan kynäilemä matkatango 
Kohta sataa, Maradona. Laulun puuma-soolon veti eläi-
mellisesti (con anima) Petri Ahonen. *)

Eräs Claudia-neito sai myös osakseen.

kohta sataa maraDona 
(Ilkka aaltonen)

sItä Iltaa saata koskaan en unohtaa, 
kahden varjon tIe kun tallIn taakse johtaa. 
käsI tapaIlee jo strategIsta kohtaa 
– öInen taIvas hohtaa Yllä andIen.
lemmenhuudon kuulen YksInäIsen puuman, 
mIelen valtaa tunne eroottIsen huuman. 
käsI etenee – tuo pentele – taas tuuman, 
hengItYksen kuuman tunnen sandIen.

– oI, argentIIna, kunnIakses’ juomme jälleen! 
kuIskaa hIljaa Ystävälleen näIn uudestaan: 
– oI, argentIIna, kunnIakses’ juomme jälleen! 
kuIskaa hIljaa Ystävälleen tuo señorIta pampaksen.

lemmenjanoon tuskIn kumpIkaan nYt nääntYY. 
”te deseo...” jostaIn huulten takaa ääntYY. 
käsI kIpeästI seInää vasten vääntYY. 
katse kaIno kääntYY mustan raudIkon.  
saappaan potkaIsee jo neItokIn jalastaan, 
sukkanauha paljon tempoIle eI vastaan. 
ratsupIIska jotaIn kertoo kantajastaan. 
laulu mustarastaan Yössä kaunIs on.  

oI, argentIIna...

– nYt ratsus satuloI, 
kun tango lemmen meIlle soI. 
eI kukaan meItä estää voI, 
sä vastaat kahta sataa maradonaa!

ti 1.11.   MAR DEL PLATAN LUIHU KISSA

Aamuyhdeksältä hypättiin bussiin kohti etelää ja Mar 
del Plataa. Suuri osa joukkiostamme käytti aikansa 

*) Matkalaulun nimi vaihtui viime hetkellä, kun tulkki-Eva kieltäytyi 
hienotunteisuussyistä kääntämästä isännille lopun Maradona-pilkkaa! 
– Sano sitten vaikka ”kohta sataa, Maradona”, jos se kuulostaa susta 
paremmalta! evästin häntä.

Claudia
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maisemaltaan niin monimuotoisen pampan ihailun si-
jasta torkkumiseen – paitsi takapenkin ”kiertävä käsi” 
-rinki. Peligeneraattori akselilla Veli-Perttu tuotti jat-
kuvasti uskomattomia käsiä – sellaisia, joihin koke-
neemmankin pelaajan nähtiin haksahtavan. Voi rie-
mua! Ilkka havannoi lintuja: haukkoja, haikaroita, sih-
teeri, kolibri, nandu, marabu!

Iltapäivällä innokkaimmat kirmasivat meren äärelle 
nuuhkimaan suolantuoksuista Atlantin ilmaa. Lou-
naalla rantakuppilassa sattui hauska tapaus! Olimme 
juuri saaneet Pekan kanssa eteemme pihvit, kun yht-
äkkiä pöydän säleiden välistä ilmestyi kissan käsi, jo-
ka alkoi tapailla eväitä lautasilta! Kurkistimme pöy-
dän alle ja näimme kahdella jalalla kurkottelevan piiit-
kän, laihan kisumisun, jonka ilme oli kuin suoraan 
sarjakuvista: 
– Ööööh… minä vain… tuota… hehheh!

Iltayhdeksältä lähdimme 11-henkisen isäntäkamari-
kuoromme Minipolifonicon vieraaksi. Kuulimme ilois-
ta, eloisaa ja rytmikästä laulelua. Mansikkamehu oli 
tarjoilupöytien ääressä istuneiden erityinen suosikki. 
Pojat suuntasivat katseensa Estela-nimisen pampatta-
ren suuriin silmiin – ja sen jälkeen öiseen, autioon kau-
punkiin.

ke 2.11.   TUHAT VIERASTA PETEN SYNTTÄRI-
KONSERTISSA – NIMMARINPYYTÄJIÄ RIITTI!

Petterin synttärit! Aamulla uninen sankari herätettiin 
onnentoivotuslaululla ja uudella skeittilaudalla. Pete 
ihmetteli Sepolle, miten kaikki tiesivät tulla samanai-
kaisesti oikeaan paikkaan. Seppo valisti: 
– No, katsos, kun me asutaan huoneessa 902, ja me sovit-
tiin etukäteen aamuherätys klo 9.02:ksi. 
Tähän sankari: 
– Juku! Onneksi me ei asuta seitsemännessä kerroksessa...

San Martinin aukiolla poseerasimme ennen treenejä 
”La Capital” -lehden kuvaajalle Mar del Platan kated-
raalin portailla. Kirkossa oli vihdoin kauan kaipaa-
maamme akustiikkaa! Harjoitusten jälkeen ajelimme 
ristiin rastiin kaupungilla oppaanamme Laura, hento-
ääninen henkilöpuolinen henkilö. Kierroksen antia 
olivat mm. kauniit omakotitaloalueet. Kadut olivat
oudon tyhjiä, mutta opas selitti sen johtuvan vierai-
lumme ajankohdasta – kesäisin väkiluku kymmenker-
taistuu. lhailimme myös merileijonien lomanviettoa.

Iltapäivä rannalla kului hiekkamyrskyn kourissa. 
Yksi jos toinenkin ihonpinta tuli hiekkahiottua epä-
toivoisen rasvanlevityksen yhteydessä. 
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Iltakuudelta Pete tarjoili synttärikahvit, jonne Eduar-
do oli järjestänyt runsaasti maukkaanmakeita kakkuja. 
Pienen levon jälkeen siirryimme konserttipaikalle hy-
vissä ajoin. Viimeistelytreeneissä oli hieman rauha-
tonta. Tuoleja järjesteltiin, messu oli kohta alkamassa, 
ja kirkon henkilökunta säntäili aivan hädissään. Pää-
tettiin laulaa ensi kerran matkan aikana nelirivimuo-
dostelmassa voimakkaan jälkikaiun takia. 

Carnavaliton treenit pidettiin kirkon lähistöllä, isäntä-
nuorisokuoron Coro Establen kämpällä. Kuoronjohta-
jan mahtaileva käsityöskentely teki vaikutuksen Se-
pon minimalismiin tottuneille.

Keikan alku viivästyi puolisen tuntia kirkkoon tulvi-
van väkimäärän takia (kaikille yritettiin järjestää jon-
kinlainen istumapaikka).

Kun vihdoin päästiin aloittamaan, tunnelma oli katos-
sa – akustiikka aivan loistava, ja väkeä taas tuvan täy-
deltä eli tuhatkunta.

 Ohjelma: 

 Berger:   Psalmo Brasileiro
 Schütz:  Jauchet dem Herren
 Bruckner:  Ave Maria 
 Sibelius:  Finlandia
 Bergman:  Lapponia
 Kokkonen:  Laudatio Domini
 Villa-Lobos: Panis Angelicus

 Rautavaara: Lähtö
 Turunen (sov.): Iltalaulu
 Pacius:  Suomen laulu

Lapponia sai – jälleen – suurensuuret suosionosoituk-
set. Petteri ja Valtteri istuivat eturivissä ja aplodeera-
sivat uskollisesti: 
– Muuten jees-suoritus, vaikka meidän pokka aina tahtoo 
pettää Rämpylän ”kailottaessa” Lapponiassa, he selittivät 
jälkeenpäin. Tällä kertaa Isomurtsi sai luvata pojille 
ruhtinaalliset jäätelöannokset, ennenkuin taiteilijavel-
lokset suostuivat astumaan areenalle. Tarja joutui kes-
ken konsertin ison torakan tähtäimeen, mutta litisti 
sen pokkana kenkänsä alle – ykkösiskulla onneksi.

Konsertti loppui vasta hieman ennen puoltayötä. Kir-
kosta ulos tullessamme saimme jaella nimmareita sin-
ne tänne ja raivata tiemme hurraavien kansanjoukko-
jen läpi! Paras kohteliaisuus kuultiin Nova Arsisin bas-
solta: – Olen pitänyt itseäni tähän asti bassona, mutta täst-
edes olen barytoni... 

Coro Establen tarjoama karonkka ravintola Delfinassa 
oli lämminhenkinen. Serenadit yms. viritettiin taval-
liseen tapaan, mm. eräälle syntymäpäiviään viettä-
neelle alkuasukkaalle. Perttu piti elämänsä vaalikam-
panjan tarkistamalla ahkerin väliajoin, ettei kuoron 
tarjoaman viinin tule kenenkään lasista kesken loppu-

man. Sitsilauluja kumpikin kuoro lauloi niin ahkeras-
ti, että ravinteli aivan välttämättä halusi tarjota seuru-
eellemme siiderit. Pienen harkinnan jälkeen suostuim-
me tuumaan.

Pikkuhiljaa poistuttiin hotellille, jonne kulkiessamme 
Perttu jatkoi vaalikampanjaansa ilmoittamalla, että
hänen huoneessaan on jatkot. Noin puolet seuraavasta 
hallituksesta kähmäistiin tuona yönä.

Suurin osa vetäytyi kahden aikaan takavasemmalle, 
mutta pirteimmät lähtivät vielä isäntien houkuttelemi-
na mittaamaan keilailutaitojaan. Pärjäsimme hyvin 
maaottelussa Argentiina-Suomi: Ilkka 1. – Perttu 3. – 
Pekka 5. 

to 3.11.   JALKAPALLOA JA TAKKIKAUPPOJA

Aamuyhdeksältä päästiin lähtemään takaisin kohti 
pääkaupunkia. Matkalla koukattiin Havanna-Alfajero 
-tehtaan kautta, josta laukkuihin kerättiin erinäinen 
määrä suklaisia leivoksia. Pidempi ruokapaussi pidet-
tiin reissun puolivälissä aidossa maantievarren parril-
lassa, jonka parrilleron veitsenkäsittelytaitoa ja sormi-
näppäryyttä ei voinut kuin ihailla. 
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Takapenkin pelissä Puuma tarjosi kahdesti, ja epämää-
räiset havannoivan tarkkailijan muistiinpanot tältä 
päivältä väittävät myös Sepon ja Pertun saaneen tilil-
leen kolmet kiinnitykset. Niin, ja meidän Pasin myös: 
tapahtuma kirvoitti Petterin huulilta voimasanan 
hombre (= ”peijakas”, suom. huom.).

Viiden aikaan pääsimme kuitenkin lähtemään Eduar-
don järjestämälle vierailulle Uru Cueron tehtaanmyy-
mälään, jossa moni nahkatakki löysi uudet omistajan-
sa. Hinnatkin putosivat ihan kohtuullisiksi muutaman 
seminaarikäsittelyn (Jackie, Mariana) jälkeen.

Loppuillan osa käytti argentiinalaisen jalkapallotai-
teen parissa, muut lomoiluun tai muuhun herkutte-
luun. Claudia ja Ilkka nähtiin vielä yöcappuccinolla 
eräällä terassilla.

pe 4.11.   RATSASTUSTA, TANSSIA, ”LOMO EESTAAS...”

Ohjelmassa ranchivierailu! Matkalla pysähdyimme 
Bs. Airesin high societyn hautausmaalle, La Recoletalle. 
Siellä olivat mausoleumi ja mausoleumin kaverit rinta 
rinnan tiukkaan pakattuina! Vierailimme mm. Evitan 
talonkokoisella haudalla. Eduardo kertoi traagisia ta-
rinoita tähän ”hautakaupunkiin” haudattujen kohta-
lonkuluista. Mieskvartetti kunnioitti menneitten muis-
toa rauhallisella Tuonen lehto -hymnillä.

1800-luvulta peräisin olevan La Magdalenan tilan Jock 
Ewingin näköinen isäntä otti meidät vastaan gauchon-
asussaan heti tilan portilla. Sinä päivänä oli niin täy-
dellinen turismo-olo, ettei paremmasta enää väliä! 
Ratsastettiin, syötiin argentiinalainen grilliateria pihal-
la, taivuteltiin tangoa, kokeiltiin lypsämistä, syötettiin 
lammasvauvaa, nähtiin lasten tanssiesityksiä (Pikku-
murtsit joutuivat tanssittamaan tilan samanikäisiä tyt-
töjä, mikä oli kaikkien mielestä ”niin hellanlettas, et-
tä...”), isännän ratsastusta isolla härällä sekä renkaan-
pyydystystä ratsulla. Ilkka oli ainoa, joka onnistui tai-
teilemaan puutelineessä roikkuvan pienen metalliren-
kaan piikkiinsä – ja sai tästä luonnollisesti raikuvat 
aplodit. Todettakoon kuitenkin, että kun pampan 
gauchot karauttivat renkaan alta täyttä ravia jalusti-
milla seisten, sai Ilkka kannustettua kopukkansa juuri 
ja juuri leppoisaan kävelyvauhtiin... 
– Tuloksethan ratkaisevat, totesi sankari.

Eduardo oli ottanut vanhempansa mukaan. Isäntä ja 
emäntä (päivän synttärisankari) saivat serenadinsa. 
Argentiina-laulu esitettiin. Poistuimme neljän kiep-
peillä Hummereiden Hevosjenkan tahdissa. 

Illalla oli aikaa ostoksille. Los Lomos (Lehtinen, Linta-
mo, Lohikoski & Lumme) saivat kokea joitain katke-
ria ja mieltäkuohuttavia hetkiä. Eräässä San Telmon 
tangoravintelissa, jossa musiikki oli elävän sijasta lä-
hinnä elähtänyttä, yritettiin pistää turisteja suoraan 
6-0 laskuttamalla pullollisesta tavallista viiniä aivan 
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uskomaton hinta. Silloin tuli matkailijan espanjalle (á 
la Perttu) kovaa käyttöä: suu vaahdossa siinä selitet-
tiin, kunnes kiipelistä edes jotenkuten selvittiin. San-
karittaremme hyppäsivät taksiin ja paahtoivat kiihty-
neinä suoraa päätä hotelliin. Viimeisenä pisarana vie-
lä taksikuski yritti antaa hieman isommasta setelistä 
väärin takaisin. Äkkiä hän kyllä korjasi ”erehdyksen-
sä”, kun asiasta hänelle vielä kuplivalla suulla ”ystä-
vällisesti huomautettiin”. – Hombre! Caramba!!

Kansainvälisten suhteiden hoidosta vastasi jälleen 
huonekunta Ilkka-Pekka, jotka kumpikin tahoillaan 
filosofoivat nykymaailman menoa keskuspuistossa 
Marianan ja Claudian kanssa.

la 5.11.   VENEELLÄ URUGUAYHYN!

Vuorossa viikonloppu Concepcion del Uruguayssa (n. 
70 000 as.). Ei-ihan-huippuluokan bussilla matkasim-
me seuranamme Bs. Airesin isäntäkuoron väkeä, ja 
saavuimme lopulta perille tunnin myöhässä. Ohjel-
maa tuli siis tiivistää, ja niinpä poimittuamme Coro 
Estable Municipalin vastaanottoporukan keskustasta 
ajoimme suoraan syömään yliopistolle. Sieltä syöksyt-
tiin valmiiksi hikisinä jokilaivaristeilylle! 

Nahka kärysi laivan kannella, paitsi valkohipiänei-
doilla. Kahman Kauko päätti grillata itsensä kunnol-
la ja nopeasti iskemällä kätensä savupiippuun valo-
kuvatessaan. Emme nähneet piraijoita emmekä muita-
kaan mereneläviä. Ainoa vähän sinne päin taisi olla 
emäntäkuoron parikymppinen Delfina-sopraano.

Risteilyn jälkeen pirteimmät kävivät uimassa rajajoki 
Rio Uruguayssa ja pääsivät jopa laskemaan karvaiset 
koipensa Uruguayn puolelle. (Ilkka ja Pekka saivat 
kyydin moottoriveneellä rajan yli!).

Majoituimme Carlos I -nimiseen hotelliin, jossa saim-
me kokea kimppa-asumisen iloja jopa kuuden hengen 
huoneissa. Meidän huoneessa Melkko, Kahma, Perttu, 
Evis, Pekka ja Ilkka.

su 6.11.   ”KUKA OSTAISI HIENON NALLEN?”

Suoritimme sujuvan joukkosiirtymisen Rio Uruguayn 
rantahietikolle jalkapalloilemaan. Tiettävästi Rämpylä 
oli ensimmäinen argentiinalaisfutisjoukkueen käyttä-
mä suomalaisveskari, mutta siitä huolimatta ottelu 
päättyi diplomaattisesti 2-2. Sakke puolusti urheana 
Suomen maalia.

Rannalta palattiin hotellille suihkuttelemaan sotilaal-
lista kuria noudattaen tytöt yhdessä, pojat toisessa 
huoneessa. Ammi teki tyttöjen ennätyksen: 
– Tosi nainen ei ole suihkussa 20 sekuntia kauempaa!

Matkalla Lujánin katedraalille Pasi otti merkittävän 
askeleen varajohtajavaalikampanjassa kaivamalla lau-
kustaan merirosvokarkkeja kaikille! Perillä tilanne 
näytti aluksi hieman epämääräiseltä, mutta Eduardon 
avulla pääsimme vihdoin levittelemään tavaroitamme 
katedraalin takahuoneisiin. Saimme taas aimo osoi-
tuksen latinalaisamerikkalaisten täsmällisyydestä: 
konsertti alkaisikin tuntia myöhemmin sovitusta ajan-
kohdasta! 

Iso katedraali oli vajaamiehitetty (parisataa kuulijaa, 
mm. La Magdalenan väki!). Fiilis oli hiukkasen väsy-
nyt, mutta rutiinilla keikka vedettiin kotiin. 

Pieni iltapala vielä konsertin jälkeen, ja sitten taas bus-
silla kohti Bs. Airesia. Matka sujui Helenan reppuun 
tarttunutta viinipulloa tyhjennellessä ja ohikiitäviä lu-
kemattomia nautarekkoja ihmetellessä. Pekan vieres-
sä istui sinisenkarvainen nallekarhu, jonka hän oli saa-
nut Marianalta. Mies yritti kaupitella sitä eteenpäin: 
– Ihan totta, miten mä selitän tän kotona?? 
Ilkan vieressä taas istui Claudia ihan elävänä. 

Yö Buenos Airesin keskuspuistossa jää mieleen – jos ei 
mene nukkumaan.

ma 7.11.   ”BRASILO BRASILA...”

… oli Sepon päivä: ensiksi aamulla mies sai ”mittojen” 
mukaan tehdyn nahkatakkinsa 5 cm liian lyhyillä hi-
hoilla. No, Seppo hyppäsi taksiin (ei ihan pieni lasku) 
ja ajoi nahkatehtaalle, jossa luvattiin vaihtaa takkiin 
hihat lähtöömme mennessä. Poimimmekin sitten sen 
mukaamme matkalla lentokentälle. Seuraavaksi mie-
hen päiväohjelmassa oli kadonneiden pyykkien met-
sästys, joista hän kaiken lisäksi sai pulittaa monituiset 
lisä-ähmylät lyhyen toimitusajan takia. Sitten piti et-
siskellä poikia kaupungilta. Pisteeksi i:n päälle Sepon 
laukku levähti lentomatkalla auki ja tuli perille hyvin 
tuulettuneena. 

Hyvästijätöt (Claudialle hotellilla ja Eduardolle ken-
tällä) olivat todella haikeat: naiskvartetin ja Humme-
reiden esitysten jälkeen kaikki tytöt lauloivat serena-

Delfina
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din, eivätkä yhdetkään silmät jääneet kostumatta – 
Eduardon kaikkein vähiten. Oli tullut myös aika tuh-
lata viimeiset australit väkijuomiin, minkä jälkeen al-
koi raivokas portugalinkielen opiskelu.

Rio de Janeiroon laskeuduimme Air Francen koneella 
21.20. Matkalla hotellille näimme Sen: kuuluisa Soke-
ritoppa häämötti iltavalaistuksessa. (Kristuspatsas sen 
sijaan oli juuri lakossa.) 

lltamyöhä kului Royalty Copacabana -hotellilla ✶ ✶ ✶ ✶ cai-
pirinhaa, sokeriruokoviinaa maistellessa. Ensimmäiset 
(mm. Ilkka ja Pekka) ehtivät jo kirmaista itse Copaca-
banaakin ihailemaan. Valkoinen ja musta ilolintu tuli-
vat tekemään tuttavuutta – mutta pojat pysyivät kovi-
na.

ti 8.11.   SOKERITOPPA, COPACABANA...

Oikea tunnelilaulupäivä! Rion kiertoajelulle startattiin 
kymmenen tienoissa, ja heti päivän aluksi saatiin kis-
kaista 3 km pitkä laulu. Oppaamme Mario uhkasi jo-
pa kuskata meitä siinä koko päivän edestakaisin tes-
tatakseen äänijänteemme. Maracañan jalkapallostadio-
nilla (maailman suurimmalla) kuulimme, että katsojia 
sinne mahtuu 170 000, mutta brasilialaisia yli 200 000. 
Kentältä lähtiessämme havaittiin pikaisesti, että bus-

siimme oli päässyt livahtamaan epämääräinen ”posti-
korttien kaupustelija“. Tästäkös kuski kimmastui! Ur-
hea chaufföörimme suoritti tunkeilijalle täydellisen 
ruumiintarkastuksen – tutki jopa kengät – mutta on-
neksi tämä ei ollut vielä ehtinyt napata meiltä mitään 
omiin kokoelmiinsa. Kuski palkittiin luonnollisesti 
laululla.

Downtown-kierroksen jälkeen siirryimme Sokerito-
pan juurelle, josta mukavasti keinahtelevilla köysira-
tavaunuilla ajelimme ylös Salaisen agentin ja Rautaham-
paan tyyliin – paitsi ettei kukaan onneksi purrut kaa-
pelia poikki tällä kertaa. Mennessä laulettiin “Mä ok-
salla ylimmällä”. 

Kauniin, joskin hieman sumun peittämän näköalan 
lisäksi pidimme kauniiden papukaijojen, hermostu-
neitten sihteerikkölintujen ja kaulaansavääntelevien 
tukaaneiden seurasta. Tarkkasilmäinen saattoi nähdä 
myös puolimetrisiä sisiliskoja. 

Paluumatkalla testasimme vielä avaruuskapselin 
muotoisen kirkon akustiikan. Hotellille päästyämme 
seurasi yleinen vauhkopako Copacabanan jättihieti-
koille. Voi sitä auringonottamisen mäiskettä! Liha kä-
risi kuin kesällä mökin grillissä ikään... 

Yleisiä jatkopaikkoja olivat 
Copacabanan rantabaarit. 
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Olutlasillinen maksoi 96 penniä, joten halvalla meni, 
mutta menköön! Päivän plus-puolelle lienee lasketta-
va myös Pekan saama ”osoite” postimerkkien joukos-
sa...

Perttu, Evis, Pekka, Ilkka baanalla ja viiriäisenmunilla.
Onneton pianistieukko hotellin aulassa oli kovin ihas-
tunut Richard Claydermannin arpeggioihin.

ke 9.11.   LAIVARETKI – JA YLLÄTYSKONSERTTI!

Suurin osa matkajoukkiostamme suunnisti saaristo-
retkelle. Runsaan tunnin bussimatka meni lähes kai-
kilta nukkuessa, vaikka Mario yritti höpistä ohikiitä-
vistä maisemista. 

Purjelaivan kannella oli lokoisa löhöillä. Pursimies se-
koitteli caipirinhoja ronskilla tyylillään. Muutama del-
fiinikin nähtiin horisontissa molskimassa! Ensimmäi-
nen pysähdys oli pienehkön palmusaaren rantavesiin, 
josta uimalla parikymmentä metriä pääsi kipristele-
mään varpaitaan kuumaan hiekkaan. Toiselta puolelta 
saarta löysimme rantakivikoista paljon pieniä kotiloita 
ja niiden välissä vilisteleviä taskurapuja. 

Takaisin hotellille ajoimme Rion alueella aivan toista 
tietä kuin mennessä: Mario väitti meidän nyt tulevan 
lyhyempää kautta, mutta myöhemmin kuulimme 
mutkittelumme todellisen syyn: alkuperäisellä paluu-
reitillä, Avenida Brasililla, olivat syvien kansanrivien 
tunteet hieman kuohahtaneet – ja oli siinä ohimennen 
muutama bussikin tullut poltettua!

Palatessamme hotellille saimme yllättäin kuulla jon-
kun yliopistokuoron odottelevan meitä! Ajoimme 
pelkkinä kysymysmerkkeinä epämääräisten alueiden 
läpi peräti mielenkiintoisella koulubussilla ties kuinka 
kauan jonnekin aivan toiselle puolelle Rioa. Siellä saa-
tiinkin sitten käkkiä pitkään, ennen kuin alkoi tapah-
tua. Käytimme ajan matkasamban Sokeriruokoviinaa 
harjoittelemiseen.

sokeriruokoViinaa 
(Ilkka aaltonen)

kun vaIn tahdon olla vapaana,
on mulla ottaa tapana

suunnaksI copacabana 
rIon, hahaa!

on, tää rYtmI kuuman samban on,
se antaa alla aurIngon

melassIrommIn kanssa hurmIon, 
näIn on!

Sitten meille kerrottiin, että tieto vierailustamme oli 
saavuttanut tämän yliopistokuoron vasta pari päivää 
sitten! Kyseessä oli varasuunnitelma, joka otettiin 
käyttöön Sao Paulon keikkojen peruuntumisen takia. 
No, improvisoitiin molemmin puolin: isäntäkuorom-
me esitti meille muutamia lauluja, ja sitten oli meidän 
vuoromme. Tukahduttavan kuumassa salissa laulet-
tiin: 

 Sibelius:  Finlandia
 Hulkkonen (sov.): Matalan torpan balladi
   Hilu hilu
 Turunen (sov.): Iltalaulu
 Madetoja:  Metsän kuninkaalle
 Kuula:  Auringon noustessa 
 Hahn:  Rondo lapponico 

Laulustamme ei tainnut edes kuulua paljon mitään 
tuulettimien hurinan yli. Saimme kuitenkin kehuja 
sekä yliopiston pikaruokalassa lämpimät voileivät ja 
jätskit. Palan painikkeeksi laulettiin mielenosoituk-
sellisesti vesilauluja.

to 10.11.   CAIPIRINHAA, PUHEITA, SAMBAA...

Päivä oli kokonaan vapaa. Hummeripojat käyttivät 
sen Copacabanalla suunnittelemalla Myrskylän joulu-
konserttiaan. 

Illalla oli vuorossa matkan päättäjäiskaronkka. Run-
sas mutta herkullinen barbecue-ateria saateltiin alas 
metsämansikan makuisella punaviinillä. Marion mu-
kaan vartaissa oli 15 eri lihalajia. 

Puheita pidettiin. Urheat matkanjohtajamme, Eva ja 
Pasi saivat Caipirinha-nallensa, Seppo Buenos Airesis-
ta mukaan tarttuneen kapellimestarin patsaan ja Pert-
tu ison lainelaudan, joka muutama yö myöhemmin 
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Loppuosa konsertista radioitiin. Paikan päällä kuunte-
lemassa oli useampi sata ihmistä, joukossa myös suo-
malaisia. Benedonista, suomalaisten siirtokunnasta jos-
tain Rion ja Sao Paulon välimaastosta oli koko bussi-
lastillinen. Eturivissä hymyili myös uusi fanimme 
Marcia!

Tällä kertaa Rondo Lapponico keräsi pisteet, bravo-
huutojen määrästä päätellen. Kiskaistiin loppuun kol-
me ylimääräistä ja Finlandia vielä toistamiseen – ja niin 
oli kiertueen konserttiosuus päättynyt. Kaikki sei-
soimme hikilätäkön keskellä konsertin päättyessä. 
Aloimme suunnitella kuorolle viidakko-olosuhteisiin 
tarkoitettua samba-asua!

Brasilian-kiertueemme päättyi juhlavasti Anna-Maija 
Ahon emännöimään juhlavastaanottoon Rion konsu-
laatissa. Meillä oli heti alkuillasta kiivassävyinen kes-
kustelu sopraanosolistimme Tarjan kanssa. Taisin 
hieman arvostella tämän teatraalista tapaa pyörtyillä 
vain silloin, kun riittävän lähellä sattuu seisoskele-
maan salskeita gauchoja. Kuumaverinen tähti paiskasi 
raivoissaan punaviinilasillisensa kohti naamaani,
mutta jalo juoma läiskähtikin takanani seisseen bras-
sirouvan sangen avonaisesta kaula-aukosta sisään! 
Koska en siihen hätään muistanut, mitä ”avonainen 
kaula-aukko” on portugaliksi, emme jääneet selittele-
mään tilannetta, vaan poistuimme vähin äänin näyttä-
möltä. Riitakin taisi unohtua.

Sitsi aloitettiin poikien Takki pois -laululla ja päätettiin 
sopivassa vaiheessa viisuun Niin pikkuhiljaa poistum-
me... Kuten emäntämme lopuksi totesi, ilta oli todella 
leppoisa ja hauska. Hänen kokkareillaan ei kuulemma 
koskaan ollut aiemmin laulettu näin paljoa. Näin näp-
pärästi siis korjasimme ohimennen tämänkin epäkoh-
dan.

Iloisten hermanojen iltaseuraksi lähtivät Marcia, Vale-
riana ja Rita.

su 13.11.   IGUAÇUN PUTOUKSILLE – JA YSTÄVYYDEN 
SILTAA PITKIN PARAGUAYHYN

sopivasti katkesi Copacabanan tyrskyissä. Taitomerk-
kikvartetti (Tarja, Sumo, Jukka, Ilkka) sai äänirautan-
sa ja lisäksi Jukka, Pasi ja Ilkka kuoron ansiomerkit. 
Aikamme vielä leikimme ja lauloimme, kunnes matka 
kävi Plataforma 1:een sambashowta katsastamaan. Jat-
koilla Copacabanan rannalla Seppo ja Pasi löivät kon-
jakkipullovetoa Savonlinnan kaupungin perustajasta.

pe 11.11.   YLEISÖ KONSERTTIIN BUSSIPYSÄKILTÄ!

Rion sunnuntaina jättävät tekivät raivokkaasti ostok-
sia. Eva ja Seppo kävivät äänittämässä radionauhan. 
Copiksella pelattu Suomi-Brasilia -jalkapallomatsi 
päättyi lukuihin 3-3. Pekan kanssa majoituimme Ho-
telli Biarritziin ja lähdimme etsimään Ipaneman tyttöä.

lltapäivällä siirryimme Santa Ursulan yliopistolle kon-
serttia varten. Alkamisajankohtaan mennessä oli pai-
kalle saapunut jopa kuulija (vai oliko niitä kaksi – en 
muista kun pää meni ihan pyörälle niitä laskeskelles-
sa). Lähellä oli samanaikaisesti suuri rock-konsertti, 
mikä lienee ollut syynä moiseen yleisömene(s)tyk-
seen. Aina valmiina oleva miessektiomme ei moisesta 
hätkähtänyt, vaan lähti kadulle laulamaan meille lisää 
yleisöä. Yllättävän moni bussia odotellut tai kaupasta 
tulossa oleva brassikansalainen lähtikin poikien pai-
nostamana kurkkaamaan sisätiloihin! Parissakymme-
nessä minuutissa lehtereillä oli jo 27 kuulijaa!

Aloitimme supistetulla ohjelmalla noin puoli tuntia 
myöhässä. Eva kannusti urheasti taputtamalla kätensä 
punaisiksi joka välissä. Konsertissa oli muutenkin 
oma tunnelmansa: Seppo ilveili minkä ehti, ja Galgen-
liedereissä Perttu teki todella mahtavat kukot!

Perttu, Evis, Pekka ja Ilkka saivat yleisön joukosta 
houkutelluksi Jardimiin churrasco-seurakseen Mar-
cian, Ethelin, Kellyn, Lucianan sekä bolivialaisen 
Mariellan. Ilta jatkui vielä Colombia-discossa. Marcia, 
joka kertoi työskentelevänsä Xeroxilla sihteerinä, in-
nostui tulemaan vielä yökahvillekin.

la 12.11.   VIINIÄ DECOLTÉESEEN KONSULAATISSA!

Ilkka ja Pekka saivat kutsun Marcian vanhempien luo 
lauantailounaalle! Idyllinen keskiluokkainen perhe – 
isä ja äiti jäivät hieman kielimuurin taakse, mutta ruo-
ka oli hyvää ja ensikosketus tavalliseen brassiperhee-
seen ikimuistoinen!

Iltapäivällä puoli kolmen aikaan lähdimme konsertti-
salille, Sala Cecilia Meirelesille. Kuumuuden vuoksi su-
perlyhyiden alkuverryttelyjen jälkeen purkitimme 
TV:lle Panis Angelicuksen, ja Seppo kertoi töllöön pai-
navia sanojaan 130 miljoonalle katsojalle.

Ensimmäisen porukan lähtöpäivä! Jälkijoukot 
hyvästelivät lähtijät osuvasti laululla ”Suomen 
maassa paljon jäätä on, on jäätä ja lunta…”
– ja vaelsivat sitten omille teilleen.
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Sademetsistä valuvan veden runsaudesta kertoo jo-
tain sekin, että näiden vaikuttavien putousten lisäksi 
on Parana-jokeen valjastettu myös maailman suurin 
vesivoimala Itaipu.

Kuivateltuamme itsemme teimme juttua Adrianan, 
Jasminen ja Carinan kanssa. Tytöt innostuivat lähte-
mään kanssamme Paraguayhyn. Matka Puerto de 
Stroessneriin taittui hikisellä bussilla varttitunnissa. 
Kohta havaittiin, että yksi mimmeistä oli aikamoisessa 
huumepöllyssä.

Rajanylitys Brasiliasta Paraguay-
hyn tapahtuu maailman suurinta 
holvikaarisiltaa, Ystävyyden siltaa 
pitkin. Sitä ystävyyttä olisivat matkaseuralaisemme 
mielellään lujittaneet mm. koru- ja kello-ostoksin,
mutta emme lähteneet sille tielle – niin miljonäärejä 
kuin heidän silmissään varmaan olimmekin. Paluu-
matka tultiin taksilla, joka hajosi kesken matkan. No, 
onneksi kävellenkin pääsi perille.

Yöuintia altaalla, sammakoita. Tähtitaivas, lepakoita, 
kaskaita, isoja yöperhosia tornissa. Biljardi Ilkalle 9-3.

ti 15.11.   MUURAHAISKARHUJA, NANDUJA...

+35°! Hotellista saatiin allemme ”loistoluokan” polku-
pyörät. Ihailtiin perhosia ja tulipunayläperäisiä rastai-
ta. Yli metrin mittainen, mustavalkoinen muurahais-
karhu pujahti jaloistamme lehvien sekaan, kun mars-
simme joelle. Tennis Pekalle 4-0. 

Bussilla Foz de Iguaçun keskustaan. Matkalla nähtiin 
nandu, täkäläinen strutsi! Perillä tajusimme, että koko 
Brasilia oli joidenkin vaalien vuoksi lamaantunut –
niinpä lähdimme Paraguayn puolelle syömään. Raja-
kaupunki oli likainen ja köyhä, mutta sieltä sai sen-
tään ruokaa.

Sitten lennettiinkin jo takaisin Rioon (välilasku Curti-
bassa). Illalla menimme hotelli Astoriaan tapaamaan 
Himasia, joiden kanssa oli tarkoitus lähteä aamulla 
kohti tuntematonta.

ke 16.11.   ANGRA DOS REISIN PARATIISISAARISTO!

Suuntana kalastajakylä Angra dos Reis, joka sijaitsi n. 
kolmen tunnin ajomatkan päässä Riosta etelään. Mat-
kaan vierähti hieman enemmän, sillä bussista räjähti 
lyhyin väliajoin peräti kaksi rengasta! Jouduttiin lif-
taamaan loppumatka. 

Ennen saaristoretkeä majoittauduimme pieneen, idyl-
liseen mökkiin ja mentiin pizzalle Verde Mariin. Iskim-
me eräälle kalastajalle tukun seteleitä kouraan ja ky-
syimme, miten pitkälle niillä pääsee. 

ma 14.11.

Ilkka ja Pekka hyvästelivät brassi-ihailijansa Copaca-
banan hietikolla ja päättivät aloittaa lomaviikkonsa 
maanosan näyttävimmiltä, Iguaçun vesiputouksilta. 
Lento Riosta Brasilian eteläkärkeen aivan Paraguayn 
ja Argentiinan rajapyykin tuntumaan kesti kolmisen 
tuntia. Perillä odotti trooppinen ilmasto (+ 30 °C) ja 
Hotel das Cataratas ✶ ✶ ✶ ✶ isoine sviitteineen! Heti hotel-
lin pihassa näkyi monenmoisia liskoja ja tukaaneja!

Putousten jylinä kuului jyhkeänä hotellille asti – niin 
lähelle niitä pääsimme majoittumaan. Eipä siinä muu 
auttanut kuin lähteä tekemään tuttavuutta vesimasso-
jen kanssa, jotka olivat maineensa veroiset. Korkeu-
dessahan Iguaçu ei pärjää esim. Venezuelan putouk-
sille, mutta vesimassassa kylläkin: koski purkaa ve-
tensä laaksoon kolmesta eri suunnasta. Devil’s Throa-
tiksi nimetty suurimman putouksen nielu oli vaikutta-
va – pieniä sateenkaariakin näkyi! 
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– Noilla vien teidät vaikka Afrikkaan! nauroi pappa. 
Viihdyimme turkoosinvihreän veden ja vaahtopäiden 
seurassa pari tuntia. Matkalla nähtiin mm. kihuja – ja 
muutama kummallinen kalakin, joita mies pyydysti 
siimaansa. 

Illalla vietettiin piknikkiä mökissä ja käytiin caipirin-
halla naapuriraflassa. Yöllä väristyksiä herättivät Hi-
masen kuorsaus ja sisään livahtanut sammakko.

to 17.11.   PERHEALBUMIIN SUORIN VARTALOIN!

Saariristeilyllä laivakuntamme oli sangen kansainvä-
linen: pariskunta Barcelonasta, Luciana Sao Paulosta, 
Gabi Saksasta ja me. Uimme tuntikaupalla paratiisi-
maisessa eksteriöörissä, söimme ja kisailimme. Meri 
välkkyi kaikissa sinivihreän sävyissä. Ilkka ”ilahdutti” 
Himasten valokuva-albumia ennättämällä viime het-
kellä hyppäämään Pasin tarkoin rajaamaan maisema-
kuvaan nuorikosta, kimaltelevista aalloista ja purje-
veneestä! 
– Se oli vimosen rullan vimonen ruutu! kiitteli Pasi vielä 
illallakin.
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Rioon palattiin seuraavana iltana, ja paluumatkalle 
Suomeen lähdettiin lauantaina klo 17.00. Muutama 
isäntäkuorolainen kävi vielä heittämässä viime hy-
västit lentokentällä tumman lasin läpi. Näkemiin, 
Etelä-Amerikka!

Air France tarjosi tulolennon epämukavuuksista 
hyvitykseksi kaikille illallisen Saksassa.

Matkalle osallistuneet: 

1. Aaltonen Ilkka basso 
2. Ahonen Paula altto 
3. Ahonen Petri tenori 
4. Aittoniemi Perttu t 
5. Hietaharju Tarja sopraano
6. Himanen Eva esikunta
7. Himanen Pasi t 
8. Joihnsson Pekka b
9. Kahma Kauko b
10. Karjalainen Timo b 
11. Kivinen Juha t
12. Kokkonen Veli b 
13. Lehtinen Johanna s 
14. Lindbohm Anne s
15. Lintamo Jaana a 
16. Lohikoski-Ojala Leena a 
17. Lumme Annareetta a
18. Halmberg Pekka e 
19. Melkko Lasse b
20. Murto Petteri e
21. Murto Seppo e
22. Murto Valtteri e
23. Niemi Sakari t
24. Puonti Terttu s 
25. Ranta-aho Timo b
26. Ronkainen Helena a 
27. Ryynanen Suvisisko a 
28. Rämä Mikko t
29. Räty Annamari a 
30. Salmensaari Olli t 
31. Suominen Jaana s
32. Tikka Kaisa
33. Tikka Katri e
34. Tikka Kimmo b 
35. Tirkkonen Asta s 
36. Tirkkonen Timo b
37. Uusi-Penttilä Marketta s
38. Vaari Jukka t
39. Virkkunen Kristiina e 

Suuri osa matkasta rahoitettiin tekemällä yrityksille räätälöityjä lau-
lukirjoja. Valmetille tehtiin myös ”Trival Purmet” -tietovisailupeli.

Matkan jälkeen vaihdoin työpaikkaa: jätin Imatran Voiman taakse-
ni ja siirryin hetkeksi Helsingin Puhelinyhdistyksen leipiin. Uusina 
juttuina elämääni astuivat autoetu ja matkapuhelin! Nokia oli lan-
seerannut 800 gramman painoisen Mobira Citymaninsa edellisenä 
vuonna – tämä ensimmäisen NMT-verkossa toimiva käsimatkapu-
helin eli ”Kännykkä” oli kiva jysäyttää pöytään pystyyn ja odotella, 
että se soisi kesken palaverin. 

Painosta ja hinnasta (24.000 markkaa, noin 4.000 euroa) huolimat-
ta siitä tuli klassikko. Cityman sai jopa lempinimen ”Gorba”, kun äi-
mistynyt Neuvosto-johtaja Mihail Gorbatšov kuvattiin puhumassa 
sillä Helsingistä viestintäministerilleen Moskovaan. Mobiilivallan-
kumouksen edetessä miljoonat kuluttajat ympäri maailmaa pääsivät 
nauttimaan Nokian insinööritaidon hedelmistä.


