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ruOtsi (tukhOlma, 
linköping, gränna, helsingbOrg)
tanska (helsingör, puttgarten, VOrdinbOrg)
saksa (krefeld, münchen, dachau)
itäValta (leisach)
italia (gOrizia, Venetsia, mOdena, garda)
ranska (mentOn, cagnes sur mer, nizza, arles,   
 lyOn, charentay, chablis, pariisi)
mOnacO (la cOndamine, mOnacOVille)
luxemburg (luxemburg)
hOllanti (nijmegen)

26.8.   KOHTI SUURTA TUNTEMATONTA

Schönbergin Gurre-Liederin huumaavissa jälkimainin-
geissa tehdyn pakkauksen päätteeksi käynnistyi ret-
kemme Espoosta suuntana Vanhan mantereen kult-
tuurikasat ja -kerrostumat. Matkatavarat otettiin mu-
kaan, vaikka ne sopivatkin kaikkien ällistykseksi mat-
kailuvälineeseemme, Ilkan sedältä lainaksi saamam-
me VW Kleinbussin tavaratilaan, jota voidaan approk-
simoida kartiolla, joka aukeaa 0,73 strad:n avaruus-
kulmassa ja jonka korkeus on 4 kyynärää.

Matkavahvuus oli lähtiessämme viisi (Eeva, Tea, Ilk-
ka, Kristina ja Aki), mutta Lauri liittyi seuraamme 
Naantalissa. Tätä ennen koeponnistimme auton ja is-
tuinlihat matkalla Paimioon perhe Aaltosen ruoka-
myllyiksi. Erittelimme juomiamme virvokkeita mat-
kalla Naantaliin, jossa Laurin esitelmän mukaan sijait-
sevat ”suuret Jalostajan tehtaat”.

Satamassa ajoimme Viking Linen lauttaan, jota koh-
taan seurueemme tunteet olivat pursuavat, koskapa 
emme saaneet varaamiamme hyttipaikkoja, mutta on-
neksi lopulta kuitenkin edes kongressipaikat. Diesel-
moottoreiden tasainen, rauhoittava puksutus ei tuu-
dittanut meitä rentouttavaan uneen.

27.8.   SKANDINAVIA ”HYPÄTTIIN YLI”

Heräsimme lopulta Tukholma-Kapellskär -tieosuudella, 
koska luulimme tulleemme sivistysvaltioon. 

Laitilan Jorma-setä suhtautui yllättävän myön-
teisesti ajatukseen lainata pakettiautoaan kuu-
den hengen remppajengimme kolmeviikkoiselle 
Euroopan-kierrokselle!

Teksti: Timo E. Aaltonen – Kristina Cornér – Eeva Kärnä – 
Lauri Kärnä – Tea Pakkanen – Ilkka Aaltonen
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Ajettuamme läpi aamurähmäisen pääkaupungin ja 
käännyttyämme etelään ja muhamettilaisuuteen, oli-
vat edessämme Roomaan lähes yhtenäisenä lakritsi-
nauhana johtavat lukuisat paanat. Frank (= Ilkka) ja 
Frances (= Eeva) vuorottelivat ajureina. Tean jalka oli 
ajokelvottomassa kunnossa, Kristina ei tohtinut ajaa 
pikkubussia ollenkaan eikä takapenkin sienisektiolla 
ollut edes ajokortteja! 

Ajoimme Linköpingin kautta kohtalaisessa helteessä lä-
pi maamme kanssa ystävällismielisissä suhteissa ole-
van Ruotsin maan halki, poikki ja pinåån. Pysähdyim-
me karkkikaupunki Grännassa maistelemassa puna-
valkoraidallisia Polkagris-toffeita. Matkalla oli paitsi 
muutama pasikuikka, myös linnanraunioita.

Kuten kaikki tiedämme, Tanskan ja Ruotsin valtioiden 
välillä on luonnollisena maastoesteenä eräs Itämerelle 
johtavista salmista, joka on melkein täynnä suolavettä. 
Tästä syystä ylitimme vesiesteen Helsingborg-Helsingör 
poikkipintaa pitkin käsin siihen koskematta.

Saksalaiset perusruoat hampurilainen ja kölninvesi 
siivittivät kulkuamme. Kello 18.00 vierimme Tanskan 
valtioon, joka on kuuluisa Rotschilden juhlista, tanska-
laisista voileivistä ja Vordingborgin linnasta. 

Tie, veri ja moottori veivät meitä etelään läpi vedettö-
mien taipaleitten, yli teräsbetonilla sillattujen suolave-
sisalmien ja halki valtion suurimpien vuoristojen – 
vain kohdataksemme jälleen 

Viiden boforin merenkäynnissä maistoimme käymis-
tuotteita emmekä voineet välttää lemppuja puttaus-
puutarhassa (= Puttgarten). Tullimuodollisuudet si-
vuutettiin suuremmitta moitteitta, ja klo 22.00 oli 
edessämme 500 km Saksan liittotasavallan pahnoja.
Ykkössafööri ajoi, kunnes nukahti ja toinen siitä eteen-
päin. Matkalla kävimme Ruhrin valtiossa, joka on 
teollisuusmaa, sekä muilla maaseuduilla.

Yöllisen liittotasavallan valot valaisivat valotonta tai-
valtamme, jota muuten valaisivat vain automme valot 
ja lisävalot – mutta silti oli aika pimeää. Pimeyden ra-
toksi ja kuskin hereillä pitämiseksi pelasimme Ilkan 
Luolamiehiltä oppimaa ”kiertävän käden pokeria”.

Sunnuntaiaamu löysi teamimme Krefeldistä, herrasvä-
ki Hubenin huollosta n. klo 5.00. Pitkä hyppy Euraa-
liaan oli ohi.

28.8.   SAKSALAISET KATUJAMIT!

Puolen päivän aikoihin raotimme matkan rasittamia 
silmäluomiamme, jotka lomajännityksessä kuitenkin 

pyrkivät näkemään paljon uutta ja ihmeellistä. Heti 
alkuun kävi ilmi, että isäntäväellä naapureineen oli 
vaikeuksia tuhota edellisen päivän katujuhlista jää-
neitä viini- ja olutvarantoja, joten eipä siis auttanut 
muu kuin jäädä Krefeldiin vielä seuraavaksikin yöksi.

Raskaan taipaleen jälkeen maistui saksalainen ”Stras-
senfest” oikein mukavalta. Miestriolaulu Ilkan haita-
rin komppaamana sai niin innostuneen vastaanoton, 
että paikalle tupsahti jostain kaksi muutakin hanuris-
tia ja vanha kontrabasisti, joka tuntui taitavan niin ra-
vintola- kuin kirkkomusiikinkin. Tämä kurkkusyöpää 
sairastava, äänensä jo melkein menettänyt muusikko 
vaikutti onnelliselta ja innostui toden teolla saades-
saan musisoida Ilkan kera.

29.8.   IN MÜNCHEN STEHT WIEDER EIN HOFBRÄUHAUS!

Heräsimme 7.00, toiset teennäisen pirteinä, toiset koh-
tuullisessa aamukankkusessa. Safkat naamaan, pikai-
set jälleennäkemisen toivotukset – ja matkaan kohti 
Münchenin kylmiä olutkellareita. Ilkan smokkisukka 
jätettiin pantiksi Marja-Liisa-emännän suureksi iloksi.

Matkavakuutuskuluja peitettiin korjauttamalla Ilkan 
silmälasit Krefeldin optikkoasemalla, joka tosin hoiti 
homman ilmaiseksi, mutta sekös ei meitä kauaa pai-
nanut.

Ruhrin teollisuusalueen savupiiput vilahtelivat iloisen 
matkaseurueen silmien editse, kun volkkarimme reip-
paasti kuljetti meitä yhä kauemmas Akin kelpo suku-
laisista. Frances kaasutti innokkaasti koko pienen jal-
kansa pohjasta. Eräällä huoltopaikalla bussi ei enää 
totellutkaan sinänsä ihan mainioita käynnistysyrityk-
siä. Taitavana huoltomiehenä Frank kaatoi moottorin 
täyteen öljyä – eihän vika voinut muuallakaan olla –
sitäpaitsi jo autokoulussakin sanottiin moneen ottee-
seen, että varakanisteri on aina syytä olla matkassa. 

No, kiivaiden välivaiheiden ja ankarien tulkkausten 
jälkeen selvisi Laurillekin että starttimoottorin ankku-
ri oli liiallisesta kuumuudesta johtuvana ilmiönä juut-
tunut kiinni. Uhkaavasta tilanteesta selvittiin siis jako-
avainta näyttämällä.

Matka jatkui kohti etelää. Viiniviljelmät sivuutettiin 
olankohautuksella, koska aikataulu vaati niin. Loppu-
matka olikin jo aikamoista kohinaa.

Kristina jatkoi etapin aikana tahratonta pokerisarjaan-
sa erikoisella taktiikalla: tyttö vaihtoi kolmasti peräk-
käin suorasta tai väristä kaksi korttia! Lauri sen sijaan 
otti ensi askeleitaan apinapelin parissa. Suoritusta ei 
tarvitse hävetä kovassakaan seurassa, mutta verhotta-
koon se nyt tässä yhteydessä kuitenkin häveliäisyy-
den ja hienotunteisuuden savuverhoon.

vesiesteen. Nostimme jalkam-
me tottuneesti lankulle ja hei-
lautimme itsemme lautalle. 
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30.8.   VASTAKOHTIEN PÄIVÄ: DACHAUN 
KAUHEUKSISTA TIROLIN KAUNEUKSIIN

Heräsimme tiistaiaamuna viileähkön yön jälkeen. Aa-
miaisen päälle suunnistimme saamiemme ohjeiden 
mukaan Dachaun keskitysleirille Münchenin pohjois-
puolelle historian synkkiä tapahtumia tarkastamaan. 
Hiljaisina kuljimme läpi museoalueen ja kävimme 
krematoriorakennuksessa. Emme laulaneet Kaasu-
kammio-serenadia.

Matka jatkui erääseen Itäiseen valtaan, jossa on kuu-
luisa käyttämätön ydinvoimala. Ennen tullia pääsim-
me ihailemaan ensi kertaa Alppeja – ne näyttivät ulos 
mielestämme komeilta, joten pidimme niistä kovin. 
Laaksotie Inn-joen vartta ylös tarjosi retkipöytäämme 
paljon antimia: rekkajunan, pikkukyliä linnanraunioi-
neen sekä itse jokimaiseman alppitaloineen ja vuoris-
tosolineen.

Ennen Innsbruckia ahdistimme infoihmisiä ja ostimme 
köysiratapiletit aika ylös. Sitten sitä mentiin kiljuen ja 
tukka punoittaen Tirolin ullakolle karuille rinteille, 
joissa enää vain lehmipaimenet mullikoineen viihtyi-
vät. Maisemat laaksotason yläpuolelta pari kilometriä 
kaupunkia korkeammalta olivat optiset kirkkaassa au-
ringonloisteessa. G-voima toi meidät alas ja jouduim-
me yrittämään myös ruokaa alas Löwenhausissa. Os-
timme eväät ja vaihdoimme valuuttaa asemalla – ryn-
täys Brennerin solaan oli valmiina alkamaan. Maksulli-
nen moottoritie antoi kohtalaista vastiketta rahoille 
hyvinä silta- ja vuoristomaisemina.

Solaa pitkin siirryimme hetkeksi makaroonimaan vie-
raiksi. Käännyimme tunnelmalliselle maalaistielle, 
jonka piti johtaman meidät jälleen Itävallan valtakun-
taan. Tie oli täynnä impressioita idylleistä, joita erityi-
sesti turistit ymmärtävät. 

Kapea tie ja laskeutuva yö säikyttelivät – siksi oli iiha-
naa päästä jälleen sivistysvaltioon. Ajoimme Leisachiin 
ja löysimme käsikopelolla takapiha-campingin Gasthof 
Südalpen, jonka emännän hervoton käytös sulatti sie-
lumme lopullisesti yöpymiskelvollisiksi. Viritimme 
teltat auton ympärille turvalinnaksi eli akropolikseksi 
ja innoissamme läksimme emäntämme hoiviin akro-
pulisemaan ja laulelemaankin. Onnistuimme ulvo-
maan itsellemme hedelmäviinat ja liköörit, jolloin 
muutkin innostuivat. 
– Laala lalla lalalalalaa... Oo, kilfepoon...

31.8.   TUNNELEITA JA SERPENTIINEJÄ PITKIN 
PASTAMAAHAN

Aamukahvit nautittiin postikorttimaisemissa emän-
nän seurassa, joka puolestaan nautti saamastaan sere-
nadista. Tullimuodollisuudet olivat tavanomaisen niu-
kat siirtyessämme Villachissa taas Italiaan. Dolomiitit 

Ilma lämpeni ja maisemat kaunistuivat silmissä sitä 
mukaa, kun VW:n virtaviivainen olemus ahneesti nie-
li hiilenmustaa straadaa vain parikymmentä senttiä 
matkaseurueen jalkojen alla. Niinpä sitten lopulta 
päädyttiin leirialueelle noin 10 km Münchenin pohjois-
puolelle. 
– Teltat pystyyn ja junalla stadiin dokaamaan? ehdotti jo-
ku. Tämä ehdotus sai pian miesväenkin kannatuksen, 
ja kohta oltiinkin jo lähimmällä asemalla ihmettele-
mässä lippuaparaattien merkillisyyksiä. Taas viisaana 
ja kokeneena Frank tiesi kertoa, ettei BRD:n junissa 
koskaan lippuja kysytä, ilmaiseksi täällä pruukataan 
ajella... 

Siitäkös sitten riemu syntyi, kun Ilkka, Kristina ja Tea 
poistettiin kulkuneuvosta jo ensimmäisellä asemalla – 
tässäkin valtiossa poliisin valtuudet omaavan lipun-
tarkastajakelmin toimesta. Kristinalla tosin oli lippu 
jossain, mutta eihän se olisi ollut sopivaa eikä kovin 
kilttiäkään Teaa ja Ilkkaa kohtaan jättää heitä kahdes-
taan seikkailemaan öiselle esikaupunkialueelle. Seu-
raava juna tuli melkein heti. Tällä kertaa sitten liput 
tiukasti taskussa matkustimme päättäväisen näköisi-
nä vielä kuusi asemaväliä. Nyt lippuja ei tietenkään 
tarkistettu, mikä kaiveli muutoin hilpeitä mielialoja 
jonkin verran.

Hofbräuhaus löytyi vanhalta paikaltaan, reipas juoma-
laulu kaikui ikivanhoista holveista sangen tunkkaisen 
ihmismassan läpi aina kadulle asti. 
Rotevat tarjoilijattaret liitelivät pöy-
dästä toiseen seitsemänkin tuoppia 
(á 1 ltr) kummassakin kädessä sam-
muttamaan janoisen turistin moni-
tyydyttämättömiä tarpeita. Sankari-
tenorivänrikki Kärnä tuntui saavan 
tästä miljööstä tuhat pientä mikro-
surgasmia, koskapa intoutui Ein 
Prosit -laulun jälkimainingeissa kis-
kai-semaan ilmoille kaksiviivaisia, 
ihmiskorvalle tavallisissa oloissa 
sietämättömiä säveliä, päätyen lo-
pulta koko oluttuvan hiukset pys-
tyyn nostattaneeseen g2-ääniker-
taan, n. 110 dB:n piikillä. 

Kunnioitettava suoritus, ajatteli 
varmaan moni sivusta seurannut 

– ainakin se, joka turhaan yritti 
virvoitella mäyräkoiraansa 

henkiin.

Välikohtauksen aiheuttaman yleisen hämmingin tur-
vin retkue poistui maan kuuluisimmasta oluttuvasta, 
ihaili tovin öistä Müncheniä ja poistui asemalle. Veto-
ketjut vielä kiinni, ja niin ensimmäinen oikea leiriyö 
oli alkanut. Telttojen vetoketjut.
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olivat mukiinmenevät. Laakso oli täynnä Italian insi-
nöörien mestarisnäytteitä: strada-teitä, rautateitä…
Söimme vinoköynnösten katveessa pastat ja jatkoim-
me Görtzin (= Gorizia) kaupunkiin. Hotellin kartan 
avulla työnnyimme S. Luigin luostarikoulun pihalle, 
jossa padre Brunon kanssa setvimme olemustamme. 
Täällä siis osallistuisimme C.A. Seghizzi -kuorokisaan!

Tavarat huoneisiin ja kartsalle. Puistosta löytyi ensim-
mäinen PK-lainen, Mikko Vuorikoski. Muu kuoro 
saapui joskus iltahämärissä. Oli poijat hieman käkenä.

Tunnin verran hässäköimme majoituspaikkoja, kun-
nes saatiin telttavuoteita meillekin. Nukkumaan pääs-
tiin pienten musiikkipoliittisten keskustelujen ja ilta-
sitsailujen jälkeen. Saimme tietää kilpailukoitoksemme 
olevan seuraavana päivänä vasta klo 23.20!

1.9.   ENSIMMÄINEN GORIZIA-VOITTO – PK!

Ensimmäinen kilpailupäivä Goriziassa: lajeina ulvon-
taa eri sarjoissa sekä vokaalisarjan huipentumana kon-
sonanttiyölaulun maailmanennätyskoe NTP-olosuh-
teista poikkeavissa olosuhteissa. Puhis ”Viittävaille-
Einistö” sekä Klaus Kilpi – itse ”Prekambrikauden 
Muinaisjäänne” – saapuivat vaimoinensa lopultakin 
paikalle, mutta joutuivat heti laulukuoroon. 

Viimeiset lauluharjoitukset slarbattiin läpi väkivoi-
malla ja -lannoitteilla. Päiväaterialevoksi tutustuimme 
kisahallin iinestiikkaan. Keskittymisen glasierisoitu-
mana voitaneen pitää kierroksia olut- ja viinitiluksilla. 

Itse laulajaiset Heikki Saaren johdolla sujuivat ilmei-
sen hyvin. Kilpailuohjelmisto mieskuorosarjassa oli:

 di Lasso:  Audite Nova 
 Hermes:  Armaasta erotessa
 Kuula:  Virta venhettä vie
 Kvam:  Landskapets förvandlingar

Yössä kuultiin kaskaiden loilotusta.

2.9.   TURISTEINA GONDOLIKAUPUNGISSA

Aamusta pitäen Gino Z. johdatteli viattomia mutta 
persoonallisia henkiämme kohti kuuluisaa sipuliku-
polikirkko- ja riksakaupunkia, jota halkoo mm. kuu-
luisa Fellinin ohjaama katu La Strada.

A-miainen B-ussissa C#-äistettiin helposti. Pian kimal-
sivat jo Venetsian tv-tornin suunnattomat, sarvipäistä 
sikaa muistuttavat antennit taivaanrannassa. Vatsam-
me kihelmöivät jänistyksestä, kunnes näimme Venet-
sialle tunnusomaisen riepukaaren eli amforan ja kau-
pungin kuuluisan muurin, ns. rautaesiliinan, jonka 
äärellä kokoontuvat kerran vuodessa kaikki maailman 

kuuluisimmat trumpetistit ”Suuren Soiton” -festi-
vaaliin. Kerrotaan trumpetinsoittajien suurviisarin 
Louis Armstrongin soittaneen veljensä Neilin ku-
moon 60-luvun taitteessa ja lausuneen nuo kaikkien 
tuntemat, kuuluisat sanat: 
– Tämä oli suuri kaato minulle, mutta merkityksetön muil-
le”. Näinhän se onkin. 

Venetsian historian kuuluisin kriisi, ”Iso Siivous” on 
jättänyt jälkiä nykyiseen dissanitoituun atmosfääriin, 
sillä taistelun osapuolten puunauskaartin ja valkoisen 
armeijan yhteenoton jälkeen päätettiin takoa viemärit 
ja pesusoikot auroiksi, jotka sittemmin upotettiin me-
reen kaupungin ulkopuolelle. Tämä kaupungin mai-
neikkaasta menneisyydestä ja nykyisyydestä.

Seurueemme sekaantui gondolieerien ja carabiniee-
rien vilinään, ja aito, syvälle luotaava turismi Venetsi-
assa saattoi alkaa. Täkäläinen ”rahat!”-periaate ei oi-
kein vakuuttanut suomipoikia ja -tyttöjä, joiden kuul-
tiin suomivan toistuvia huijausyrityksiä rahanpalau-
tusten yhteyksissä. 

*) cevapcici = jauhelihapötköjä, sipulia ja tomaattia (kuvan 
banaanit eivät liity aiheeseen juuri millään tavalla)
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Nähtävää joka tapauksessa oli, samoin erilaisia mitta-
reita: 1. viinipullo / kirkko / tunti / 2 henkeä. 2. es-
presso / 4 postikorttia / tunti / turisti. Vikkelimmät 
ehättivät kaikkiin tärkeimpiin loukkuihin ja hitaim-
matkin useimpiin.

Ukkosmyrskyn reunasateen jälkimainingeissa matka-
seurueemme naiset ja tytöt erosivat apinamiehistään 
ja suuntasivat junalla kohti Firenzeä omalle retkelleen. 
Miesväen retki jatkui persoonallisten ohjelmien muo-
dossa – eräs osaseurue harrasti sorsapillipoikuekon-
sertointia, kun taas eräs täydensi turismin kukkasen 
suureen loistoon: kahvikupponen samoilla seuduilla 
Markuksen torin varrella, jossa Ingrid Bergmankin joi 
kahvia monessa elokuvassa – kahvia kyyhkysillä.

Paluumatkalla PK-bussissa Goriziaan saimme päihim-
me Venetsian kaupungin turistilippikset sekä erilaisia 
viinejä. Myöhäisillan ohjelmaa suunniteltiin pienellä 
porukalla. 
 
– Ehdotan cevapciciin tutustumista marsalkka Titon kun-
niaksi Jugoslaviassa, sanoi Kalle Eerola. Kukaan ei tien-
nyt, mitä cevapcici on, mutta ajatus kuulosti hyvältä. *) 
Hyppäsimme kleinbussiin ja suuntasimme kohti raja-
puomia. Vartiomiesten tiedusteluun matkamme tar-
koiuksesta vastasimme haudanvakavina: – Cevapcici. 

Ajettuamme pimeitä jugoteitä puolisen tuntia, saa-
vuimme Nova Gorican puolelle, kyläpahaseen, jossa 

yhdessä talossa oli vielä valot. Kalle meni maailman-
miehenä tiedustelemaan – ja kohta hän iloisesti vir-
nistellen viittilöi muut sisätiloihin! Ensin saimme 
eteemme olutlasit, ja kymmenessä minuutissa isäntä 
kantoi pöytään annokset cevapcicia! 

3.9.   VAUHDIKKAAT VIINIJUHLAT!

Aamumirkkujen kahvittelua seurasi kuorotapaami-
nen, harjoitukset, päiväsapuska ja folklore-sarjan ilta-
päiväkilpailu riisutussa smokkiasussa. Laulut tuntui-
vat taas menevän hyvin:

 (trad. sov. Turunen):     Ai kuinka kauniilta kuuluupi 
 (trad. sov. Wallén):     Neito kaunis kultalintu
 Madetoja:      Suvi-illan vieno tuuli
 (trad. sov. Gripenberg):   Tuonne taakse metsämaan

Iltapäivävapaata vietettiin eri tavoin, mm. ahmimalla 
linnan arkkitehtuuria ja viinien aromeja Vin Mondon 
merkeissä. PK:n lahjoittamat juhlapaidat täydensivät 
turistiasun silmiäsärkeväksi kokonaisuudeksi. 

Iltasyönnin vahvistamina siirryimme jymisevässä 
ukonsäässä kisapaikalle vastaanottamaan mieskuoro-
sarjan voittajan palkintoa (lue: ykköspalkintoa ei jaet-
tu lainkaan, ja me saimme ainoana kuorona kakkos-
palkintoon oikeuttavat pisteet)! Melko sekava tilai-
suus selvittiin vaihtelevissa tunnelmissa: vino-palkinto 

Matka-PK: 

Iivari Tapani
Järveläinen Pertti
Kylliäinen Antti
Kärnä Lauri
Mattila Kalervo
Mujunen Ari
Satama Jorma

Ali-Vehmas Timo
Himanen Pasi
Kelo Tapio
Kilpi Klaus
Kosonen Matti
Niemi Sakari
Nousiainen Jukka
Rinne Juha
Tukiainen Veli-Pekka

Uitto Harri 

Aaltonen Timo
Ali Akif
Hurmola Jukka
Kalske Seppo
Madekivi Seppo
Mattila Kimmo
Nurminen Teppo

Partanen Hannes 
Tirkkonen Timo
Tuisku Pertti
Voipio Juha
Vuorikoski Mikko 

Aaltonen Ilkka
Eerola Kalle
Einistö Pekka

Saari HeikkiKangas Aimo
Madekivi Jussi
Muhonen Ari
Vaissalo Hannu

Varalaulunjohtaja Aaltonen testaa, ovatko uunituoreen 
Bacchuskin joi -kiekon kappaleet hanskassa.
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oli ihan mukava, mutta 4. sija folkloressa veti ilmeet 
vakaviksi. Syyksi ja selitykseksi yhteisesti sovittiin 
kansanperinteemme melankolisuus ja pitkäpiimäisyys 
Tapsa Rautavaarasta Mämmilään. Muut mitalisijat me-
nivät Jugoslaviaan ja Unkariin. Lähtiessämme palkin-
tojenjakotilaisuudesta kuulimme lähistöltä vienoa 
Suomen laulu -nimisen teoksen esitystä – tshekkien ta-
holta! vastasimme lauluun Aj luckalla ja jatkossakin pi-
dimme puolemme kansallisella osastolla – kuten olim-
me myös tehneet aamupäivän kuorotapaamisessa.

Kevyttä työtä seuraavat raskaat huvit: ajoimme kau-
pungin eteläpuolelle n. 5 km päähän ravintolaan PK:n 
retken pääsitsiin. Itäisten vuorten takana välähtelivät 
kaukaiset, äänettömät salamat, hitaasti vaimenevan 
rajuilman viimeiset elonmerkit.

Myrsky antoi tietä toiselle. Sitsi alkoi elegantisti ja 
päättyi pigantisti. Tyhjiä pulloja löydettiin rattailta 
keskikokoisen kännibaaliosaston pääluvun verran. 
Pöytäliinat oli tahrittu isänmaan mullalla, ja lapsiosas-
ton koko havaittiin suuremmaksi kuin aihetta olisi ol-
lut. Musikaalisista virtuaalisuorituksista nostettakoon 
esiin hra Kimmo Mattilan suoritus hirmunikassa sekä 
erään Ali Vehmaan esitys vokaaliväreissä vielä koko 
paletin käytön jälkeen (GCQ-kvartetin numerossa My 
Evaline). Pikkutunneilla Kalle kiipesi liukaspintaiseen 
tankoon ottamaan talteen festivaalien juhlalipun.

Jossain aamuhämärän vaiheessa huomasimme padren 
pysäköineen pikku-Fiatinsa hieman huolimattomasti 
luostarikoulun pihalle. Hän oli varmaan yrittänyt täh-
dätä kahden joonialaisen pylvään väliin, muttei ollut 
ihan onnistunut. Niinpä päätimme tehdä isännällem-
me vielä viimeisen palveluksen, ja ikään kuin kiitok-
sena kaikesta vieraanvaraisuudesta nostimme kulku-
pelin parempaan asentoon: auto (tai pylväiden väli-
matka) oli tarkkaan mitattu, urakkamme jälkeen kum-
mankin puskurin etäisyydeksi betonista saatiin kaksi 
senttiä! Muina nostajina huhkivat lihaskimpputeno-
rimme Lauri ja Kale sekä Akif.

4.9.  TAKAISIN TIEN PÄÄLLE...

Kisat olivat ohi, ja kööri selvisi aamumessussa puhdis-
tautuneena autoonsa. Meidän matkamme suuntautui 
lounaaseen kohti Modenan kaupunkia ohi Bolognan 
suurkaupungin. Ilman isompia välikohtauksia saa-
vuimme Modena Nordista sisään. Kaupungin asukkais-
ta kukaan ei sanonut ”si” Laurin täydellisellä italialla 
hokemaan kysymykseen – Excusee Via Zurlini? 

Erään krouvin seinältä kopioidun kartan kanssa löy-
simme vihdoin perille Kärnille tuttuun Ale-puotiin, 
jossa kuulimme tyttöjen retken olleen onnistuneen ja 
taiteellisen. Illatsu istuttiin paistinleipien sekä viinin 
kera tähtitaivaan ja seuraavan kerroksen parvekkeen 
alla. Leppoisa italialaistyylinen ateria. 

5.9.   PIKAVISIITTI GARDALLA

Palattuamme elävien kirjoihin heitimme ropoa seuraa-
vasta kohteesta: kruunan innoittamina polskuttelim-
me kohta San Marinon sijaan Garda-järven limaisilla 
rantakivillä. Matkalla kuittasimme Sirmionen lyhyesti. 
Piknikin jälkeen palasimme Modenaan. 

6.9.   NOKKA KOHTI RIVIERAA

Aamubitti keskusmuistissa oli tuskin ehtinyt saada 
ympäröivän pussin muotoa, kun kansanvaunun kiih-
tyvyys sai bitin kiipeämään pussin takareunaa melko 
ylös. Ylös saapasvuorille vei myös tiemme, maksulli-
nen strada, jonka lukuisat sillat ja tunnelit saivat kul-
jettajamme haukkomaan suklaata. Genovan kaupungin 
eteläpuolella tiemme tuli Välimeren rantaan. Meri oli 
suuri, ja ihmettelimme sen kokoa ja suolaisuutta.

Ratamme johti lopulta San Remon rantatielle ja siitä 
mutkaista ja kapeaa rantaväylää urheasti länteen. Ita-
lian valtion viimeiset huijausyritykset moottoritiemak-
sujen perinnän yhteydessä löivät sinettinsä hyvästeik-
si tähän merkillisen monimuotoiseen maahan. Rans-
kan tullivirkailijat olivat oma lukunsa (= 8).  Ensim-
mäinen leiripaikka löytyi Mentonista, jonne virittelim-
me teltat pystyyn.

7.9.   ”HUHHAHHEI, JA...”

Aamulla jatkettiin Cagnes sur Meriin, josta vuokrattiin 
”huone rommilla” kuumeiselle Ilkalle. Muut lähtivät 
puolinakurannalle uimaan. Välimeren aallot olivat ta-
saisen lempeät, ja ilmakin viileni sopivasti iltaa kohti. 

8.9.   UHKAPELI MONACOSSA OLISI KANNATTANUT  –
JÄTTÄÄ VÄLIIN!

Joopa joo... hyvin nukutun yön jälkeen on aina muka-
va nousta kohtaamaan seuraavan aamun ankeudet. 
Ensimmäinen niistä – hotellilasku lukuisine toteineen 
– selvitettiin. Seuraavana piti ehtiä tarpeeksi ajoissa 
eräälle leirintäalueelle, missä seurueemme ainoa lail-
listettu aviopari oli pitänyt huolta siitä, että seurueem-
me toistaiseksi kiihkein pari oli kiskottu ylös teltta-
vuoteeltaan jo kukonlaulun aikaan. 

Suuntana siis Mona Co (myöhemmin tapaisimme 
myös Mona Lisan). Ruuhkariviera tarjosi matkalaisille 
paljon mielenkiinnostavaa nähtävää – paitsi että Ilkal-
ta jäivät tälläkin kertaa ne yläosat näkemättä. Perille 
tultuamme piti ekaksi hyökätä Monte Kriston (= Monte 
Carlo) Casinolle vääntämään yksikätisiä. Nuo moko-
mat konnakoneet nielivät ahnain suin kaiken tarjoa-
mamme, yhteensä valtaisat 10 000 liiraa! No, se sum-
ma meni kai ruhtinaskunnan kansanterveydelle.
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Parkkitalolta suunnistettiin pari kolme kilometriä 
eteenpäin ihmettelemään hyvän hallitsijan palatsia 
sekä sangen naurettavannäköistä vahtiparaatia. Kat-
sastimme myös turistinähtävyyden, jota kovin moni ei 
ole vielä päässyt näkemään: entisen elokuvanäytteli-
jän Grace os. Kellyn viimeinen leposija löytyi impres-
sionistista tyylisuuntaa edustavasta katedraalista lä-
heltä palatsia.

Sitten mentiin kuuluisan rapakontutkijan Jaakko Kus-
taan (= Jacques Cousteau) meriötökkämuseoon val-
tion toiselle laidalle (oliko se nyt sitten La Condomine 
vai Mona Koville?) Talo sijaitsi suhteellisen kauniilla 
paikalla, eikä sisällä olleissa örkeissäkään ollut mitään 
valittamista. Säilötyt tursaat herättivät toisissa ruoka-
halun-, toisissa inhonväristyksiä. Kummallisimman 
näköisiä olivat syvänteiden valolamppukalat – tai oi-
keastaan niiden restauroidut jäänteet.

Akvaarion jälkeen aloimme nousta Rhone-joen vartta 
pohjoiseen, suuntana Arles. Ohitimme Nizzan, Canne-
sin ja Marseillesin niissä sen kummemmin turisteeraa-
matta. Matkalla VW:n eturenkaat väsähtivät, joten 
luottokorttia peliin ja uudet kiiltävät Uniroyalit alle 
syömään asfalttia.

9.9.   TERVE, GALLIAN KUKKO!

Arlesissa etsimme puuteekkari Liesiön Tiinaa sekä 
asunnolta että työpaikaltaan Schaumanilta, muttem-

me löytäneet tyttöä. Reissun ensimmäinen kunnon 
ohari. Ryntäsimme harmittelemaan lähimpään restau-
ranttiin ja tilasimme maitokahvia, teetä ja ”trois sand-
wich de jambon”. – Trés excellént! 
Paikka oli aidon ranskalainen. Garsoni kirjoitti laskun 
lautasliinaan ja puhalteli savuja silmiin.

Nousimme taas autoon ja jatkoimme matkaa – Tea is-
tuutui ensimmäistä kertaa rattiin. Reitti kulki valtatien 
vieressä. Avignonissa törmäsimme yhteen tynnyriin, 
mutta säästyimme vakavilta vaurioilta. Lyon oli tar-
koitus ohittaa, mutta toisin kävi: jouduimme keskelle 
iltapäiväruuhkaa emmekä olleet löytää millään ulos 
kaupungista! Karttamme oli liian suppea, joten kier-
simme kaupunkia ristiin rastiin. Kuski yritti välttää 
kosketuksia muihin autoihin. 

Tunti vierähti siinä karusellissa! Lopulta suuntasimme 
kulkumme kohti Charentay-nimistä pikkukylää, jossa 
majoittauduimme sen ainoaan majataloon. Idyllinen 
paikka! Muita vieraita ei ollut, joten saimme osaksem-
me miellyttävän Michel-isännän jakamattoman huo-
mion. Kuuluisaa Lugdunumin hölynpölyä *) ei saatu, 
vaikka Ilkka pani kaiken ranskantaitonsa peliin (kol-
me sanaa, toim. huom.)

Tuntui kuninkaalliselta käydä lepäämään pehmeään 
sänkyyn kovan telttavuoteen jälkeen. Illallista odotel-
lessa joimme Kirit aulabaarissa. Alkuruokana oli terrii-

*) Lyonin roomalaisaikainen nimi oli Lugdunum. ”Hölynpöly” = 
alueen erikoisherkku (Ks. sarjakuva-albumi Asterix lyö vetoa).

Early Morning Tea.
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niä suolakurkulla höystettynä, ja pääruoaksi saatiin 
pihviä ja poissonia perunapaistokkaan kera. Viiniäkin 
kului – myös välijuustojen kanssa. Mässäily kruunat-
tiin luumusalaatilla ja jäätelöllä. Vielä raitis kävely-
lenkki Gallian yössä.

10.9.   VIINIKELLAREITA 
JA ”VIISIKKO”-EVÄITÄ!

Romantillisen aamiaisen jälkeen suuntasimme Belle-
villen kautta autoroute de Soleilille. ”Miselään”-lehdykän 
ja viinikirjan avulla yhytimme viimeisen Bourgognen 
alueen viinikeskuksista, kuivista valkoviineistään 
kuuluisan Cháblisin kylän. Löysimme pian itsemme 
viinikellarista: pienet, jyrkät portaat, maapohjan peh-
meys jalkojen alla ja vihreitä pulloja seinillä…

Syli täynnä viiniä polkaistiin takaisin maaseudun rau-
haan lounaalle. Menulla oli tällä kertaa  

Aloimme lähestyä Pariisia. Periferiaympyräteiden sok-
keloista ja Boulognen metsän siimennoista ohjauduim-
me leirintäalueelle, joka oli matkamme mutaisin. Tel-
tat saatiin pystyyn juuri ennen sadetta.

11.9.   TELTTAILUA ”PARIISIN SILTOJEN ALLA”

Kleinbussilla metroasemalle. Joka iikalle hankittiin 
ikioma turistikortti, jolla oli tarkoitus ajella Pariisin 
metro- ja bussiyritys konkurssiin. Ensimmäinen yritys 
oli matka rautatieasemalle rahanvaihtoon, mutta jo-
non nähtyämme lähdimmekin Taidemuseoon. Kult-
tuurijanoiset perehtyivät Egyptin taiteeseen ja myö-
häisempiin maalauksiin. Mona Lisa oli pieni, Louvre 
sen sijaan suuri – hyvä, kun löysimme takaisin treffi-
paikalle. Juuri ennen sovittua kohtaushetkeä museon 
ovet suljettiin, ja Ilkka ja Tea jäivät sisäpuolelle Louv-
ren kummituksen käsiin! Hälytys päättyi aikanaan, ja 
vihainen kummitus avasi jälleen ovet.

Spagetti á la Mafian jälkeen metrolla katsomaan Eiffel-
tornia Seinen vastakkaiselta rannalta, rullaluistelijoi-
den kisailuradalta. Tapasimme Eevan Iiri-serkun, joka 
syötti meille jonkun perusruokalan hampurilaisia. Ne 
ovat kuulemma parempia kuin croissantit!

Navakassa tuulessa siirryimme jälleen metron suojiin 
ja palasimme tutulle asemalle, jossa meitä odotteli 
liikkuva kotimme. Leirintäalueella tytöt soittivat äi-
deilleen – ja luvan saatuaan aloittivat poikien kanssa 
hillittömän sitsin kleinbussimme suojissa. 
– Pariisin taivaan alla soi sävel näin: hmm-hmm-hmmm…

12.9.   RINTA RIEMUKAARELLA KOHTI NÄHTÄVYYKSIÄ

Pariisin taivaan alla oli kolme telttaa muiden joukos-
sa. Tuhdit nokoset virkistivät mielemme valmiiksi Pa-
rismi-turismille taistelijapareittain. Koska eri osastot 
tekivät hyvinkin erimoisia retkiä, ei tässä yhteydessä 
liene tarpeellista käsitellä niitä tarkemmin. Todetaan 
vain, että monia monumentteja ja kauppoja tuli kopu-
teltua. Nähtyinä kirjataan: N-kirkko (Notre Dame), S-
kirkko (Sacre de Coor), R-kaari (Riemukaari), P-keskus 
(Pompidou-keskus), S-joki (Seine), P (Pigalle), M-taiteili-

13.9.   SAMMUTAANKO LUXEMBURGIIN...??

Oli aika jättää kolea Parainen ja 
jatkaa kohti koillista. Piti maistet-
taman myös Moselin viini. Ohitim-
me kumit ulvoen mm. Thionvillen. 

Luxemburgissa auto alkoi piiputtaa! Jouduttiin jännittä-
mään, kestääkö moottori Saksan puolelle asti, jossa 
olisi merkkikorjaamoja. Viimeisillä nytkäyksillä pääs-
tiin kuin päästiinkin rajan yli Trierin puolelle – onnek-
si loppumatka suoraan korjaamon pihaan oli alamä-
keä! Joku magneettokampiakseliankkurisulakevika 
sieltä löytyi, ja niin auto jäi yöksi korjaamoon. Seuru-
eemme etsiytyi pienen majatalon suojiin mököttä-
mään kovaa kohtaloaan. No, saatiinpa mahdollisuus 
nähdä Saksan vanhinta kaupunkia, josta löytyi siltoja 
ja raunioita roomalaisten ajoilta saakka.

14.9.   ... VAIKO SITTENKIN KREFELDIIN?

Illan suussa tulimme Krefeldiin ja soitimme toiveik-
kaina Hubenien tuttua ovikelloa. Olimme edelleen 
tervetulleita. 

– Enid Blytonin tapaan – herkullisen 
rapeaa patonkia, muhevia, suuria puna-
poskisia tomaatteja, viileäntäyteläistä, 
ranskalaisen vähäsuolaista voita, aitoa 
maalaisterriiniä, autenttista, jaloaromis-
ta valkoisenkirpakkaa Cháblis Premiér 
Cruta, ihanankermaisia boursault- ja val-
kohomejuustoja, kuplivanraikasta Evi-
ánia, tuoreita, valloittavanruskeita maa-
laismunia, kasamäärin erimakuisia jo-
gurtteja, höyryävänkuumaa teetä sekä 
maukkaita tilpehöörejä.

ja-aukio (Montmartre), L-hallit (Les Halles), 
C-Elysées (Champs Elysées), E-torni (Eiffel) 
Y-muuta.

”Ja sitten syömään”, kuten esi-isämme gal-
lialaisetkin kuuluivat tehneen. Ateria oli 
suuri, mutta maittava. Ruoan osina olivat 
seuraavat ala-ateriat: vihanneskori, makka-
ra- ja salaattipöytä, lämmin ruoka, juusto-
lautanen, jälkiruoka. Selvisimme pohjatto-
man viinihanan alta ulos, vaikka lauloim-
mekin. Ähisimme Seinen saarelta viimei-
sellä metrolla yöpuuhun.
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18.9.   MUISTOKYLTTI ”SOSIALISOITIIN” TANSKASTA

Heräsimme Tanskan valtiossa, Vordingborgin raunio-
kaupungissa auringon päästyä maan pyörimisliikkeen 
vaikutuksesta luomaan meihin lämmittäviä seittejään. 
Otimme talteen Gurrevej-nimisen katukyltin – Ilkka 
ja Tea tekivät likaisen työn, muut käänsivät paheksu-
vasti selkänsä operaatiolle. Reliikki muistuttakoon tu-
levia laulupolvia mukavasti PK:n kämpän, Limokuja 
2:n seinällä eräästä puuduttavasta kuoroprojektista 
nimeltä Gurre-Lieder.

Ylitimme tutun suolavesialueen ja saavuimme Hel-
singborgiin. Edessä olivat Ruotsin valtion eteläosan 
vuoristoiset ja soiset kärrytiet ja pitkospuut. Matkaa 
Kappeliin oli 650 km, josta taas olisi edessä laivaus ja 
taas matkaa Kappeliin Espalle n. 250 km.

Sulat vain pölisivät ja paine renkaissa hyppeli iloises-
ti matkan edistyessä. Husqvarnassa olimme poiketa ee-
neloselta ompelukoneostoksille, mutta selvisimme ta-
kaisin tielle. Tukholmankin läpi selvisimme. Kappeliin 
saavuimme ajoissa, kaksi tuntia ennen lautan lähtöä. 

M/S Dianan uumenista saimme lohkaistuksi itsellem-
me 4 h hytin, johon joidenkin cocktail-kierrosten jäl-
keen Maarianhaminassa sammuimme kuin vessan kat-
tovalo painettaessa katkaisija ”pois”-asentoon. 

Lautan karahtaessa Suomen kamaraan pokkakirjan-
pito osoitti seuraavaa:

– Saataisko mennä suoraan nukkumaan? kuului kuorossa 
kuudesta ratkiväsyneestä suusta...

15.9.   (KAPAKKA-)ELÄMÄ VOITTAA SITTENKIN!

Wolfgang vei meidät kapakkakierrokselle – lähes jo-
ka paikassa saimme laulamalla ilmaisia maistiaisia. 
Kaikki eivät laulusta kuitenkaan pitäneet: eräs nainen 
kysyi tuohtuneena paikan isännältä, onko tällainen 
möykkääminen sallittua! Ei ollut. Ilonpilaaja!

Puolenyön jälkeen kotiuduimme kierrokselta ja kaa-
duimme punkkiin.

16.9.   PAHANHAJUISTA JUUSTOA HOLLANNISTA!

Aamulla kuului haudasta kapuavia parahduksia: 
– Argh… olikohan se viimeistä edellinen Altti liikaa...? 
Ilkka ja Tea lähtivät Hollannin puolelle Nijmegeniin 
tapaamaan Ilkan Norma-serkkua. Lauri ja Aki käve-
livät kaupungilla ruotien viikontakaisia laulukisoja.

Illansuussa pantiin taas juhlat pystyyn: Jostain löytyi 
Auslesea, Ilkka ja Tea toivat Alankomaista pippuria ja 
Limburgeria! Naapurin rouva toi salaatteja. Wolfgang 
haki jostain tynnyrillisen. Ilta oli 
mukava, mutta päättyi aikanaan.

17.9.   AJETTIIN SAKSAN AUTOBAANAA POHJOISEEN

Ajettiin Saksan autobaanaa pohjoiseen.

-*) Tappioprosentti pela-
tuista kierroksista. Yh-
teensä 120 prosenttia!? 
Kukakohan matemaa-
tikko tämänkin lasku-
toimituksen teki?

Aki   17,9 % *) 
Eeva 20,0 %
Ilkka 16,1 %

Krisse 21,4 %
Late    25,3 %
Tea      19,3 %

Golden Cap -kvartetti oli aiheuttaa ulkopoliittisen selkkauksen!
28.11.1983 tuli erikoinen keikkatilaus Rauma-Repola Oy:ltä: meidän oli määrä nostattaa tunnelmaa Neuvostoliiton lähetystön iltajuhlassa Ei-
rassa. Shown varasti ensin suurlähettiläs Vladimir Sobolevin Galina-rouva, joka asteli flyygelin ääreen ja ilmoitti esittävänsä laulun Kuolleet 
lehdet, ”tämän ihanan kvartetin säestämänä”! No, siitä vielä miten kuten selvittiin – mutta ei enää siitä, kun lähettilään sievähkö Irina-tytär 
alkoi osoittaa turhan tuttavallista kiinnostusta ykkösbassotuuraajamme Seppo Madekiven suuntaan. Katsoimme parhaaksi poistua paikalta.


