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tanska / Fär-saaret (torshavn)

4.7.

Helsinki-Vantaan lentoasemalta nousi Finnairin DC 9 
mukanaan 16 (lähes) satunnaisesti valittua dominan-
telaista. Ensisijaisena määränpäänä oli Kastrupin tax-
free Kööpenhaminassa, jossa oli tällä kertaa tosi kysy-
myksessä: olimmehan parin tunnin ostospaussin jäl-
keen ryntäämässä suin päin seudulle, jossa vallitsevat 
mitä ankarimmat olosuhteet – hyinen pohjoistuuli pu-
haltaa, suuret sadepisarat piiskaavat kasvot verille ja 
24 tunnin kieltolaki huolehtii lopusta...

Näitä luonnonvoimia uhmaten erikoisjoukkomme 
kuitenkin pääsi muutaman tunnin jatkolennon päät-
teeksi Fär-saarten kansainväliselle lentokentälle, josta 
matka jatkui bussi-laiva-bussi -nytkytyksellä kohti 
saarten pääkaupunkia Torshavnia. Tarkoitus oli seu-
raavien viiden päivän ajan edustaa koto-Suomea 
pohjoismaisessa kuoronjohtajien seminaarissa.

Karut, mutta omalla tavallaan vangitsevat maisemat 
välittivät meille saarten faktatietoja: pinta-ala noin 
Ahvenanmaan kokoinen, asuttuja saaria 17, ihmisiä 
42 000, lampaita 70 000 (!), puita ei yhtään, lokkeja, 
kiisloja, lunneja ja suulia tuhansia ja taas tuhansia. 
Saaria voi hyvällä syyllä kutsua Pohjolan eroottisim-
maksi paikaksi, sillä voimakas eroosio on vuosituhan-
sien saatossa muovannut merilintujen iloksi jopa sato-
ja metrejä korkeita, äkkijyrkkiä rantatörmiä, joiden ko-
loissa kelpaa muniskella.

Majoituimme kaikki kuusi sekakuoroa samalle Eystur-
skoli-koululle jo perinteiseksi käyneeseen ”patjat latti-
alle” -tyyliin. Tyttöjen vastarinnoista välittämättä me 
teekkarit jakauduimme kahteen eri luokkahuoneeseen 
– Murtsit ja ”Torja Hietahaju” (Tarja Hietaharju täkä-
läisittäin) joutuivat perhemajoitukseen. 

Poikien kämpässä pelattiin ensimmäiset kiertävän-
kädenpokerit (sillipanoksin) ennen tervetuliaistilai-
suuteen ja ensimmäisiin yhteisharjoituksiin lähtöä.

Keskinkertaisella kuntopohjalla matkaan lähteneelle 
laulajalle tuli pian äitiä ikävä, kun kävi ilmi, miten 
paljon täällä päivän mittaan sai kävellä: kaikki päivän 
ateriat syötiin 2 km päässä koululta sijaitsevan SMS-
liikekeskuksen ruokalassa, ja laulaminen taas tapahtui 
siitä vielä 2 km päässä toiseen suuntaan sijaitsevalla 
Pohjolan Talolla! Ei naurattanut yhtään – kunnes sii-
hen alkoi viikon mittaan tottua. Tilannetta helpotti 
huomattavasti, kun saimme isänniltä tilatuksi kaksi 
koppaa saarten Farøyar-pilsneriä (toimituksellinen vä-
himmäismäärä) vuorokauden tilausviipeellä.

Tervetulotilaisuudessa meitä huvitti suunnattomasti 
tanskalaisen isännän Sten Lindholmin kielenkäyttö 
– emmehän osanneet tanskaksi juuri muuta kuin len-
tokoneessa Aku Ankasta oppimamme ”Pil af, din fræk-
ke kœter!” (= käpälät irti, röyhkeä koira), eikä siitä juu-
ri nyt ollut iloa. 

Tilanne helpottui heti kun lavalle astui ruotsalainen 
Lars Blom kertomaan vitsejä. Samalla kuulimme, että 
seminaarin ajateltu vetäjä, Ruotsin kuoroguru Anders 
Öhrwall oli sairastunut, ja että hänen tilallaan toimisi 
Gustaf Sjökvist. 

Aloimme pikku hiljaa ihmetellä muiden kuorojen run-
saslukuisuutta – yksin islantilaisia oli lähemmäs viisi-
kymmentä – kun taas meitä vain tuo nelinkertaiseen 
kvartettiin ennalta rajoitettu määrä! Sittemmin selvisi, 
että tahattomilla informaatiokatkoksilla oli enemmän 
kuin osuutta asiaan. No, päätimme toteuttaa vanhaa 
sananpartta, joka kertoo määrän ja laadun keskinäi-
sistä suhteista...

Päivittäin harjoittelimme siis Sjökvistin johdolla suur-
kuoropiisejä. Pian kävi selväksi, että Dominanten te-
norit vastasivat volyymissä suurinpiirtein muuta Poh-
jolaa. Ja että ”Vuonottarien” rinnalle kuoromme käsit-

Dominanten valiojoukko valloitti 
Lammassaaret mennen tullen. Poh-
joismaisen kuoronjohtajaseminaarin 
osallistujat olivat ällikällä lyötyjä!
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teistössä olivat hivuttautumassa ”Kuumat lähteettä-
ret”. Ilta- ja yöelämä oli nimittäin juuri islantilaisten 
(Hamrahlida Korinn) kerroksessa aivan omaa luokkaan-
sa – keski-iältään nuorimpana joukkiona he jaksoivat 
ylläpitää joka yö sen kaltaista menoa aamuun saakka, 
ettei sitä nukkumalla kestänyt erkkikään, vaan mu-
kaan oli mentävä.

Velvollisuuksiimme kuului suurkuoron lisäksi demo-
sakkina toimiminen Sepon kahdessa seminaaritilai-
suudessa, joissa muille kuoronjohtajille esiteltiin Väi-
nämöisen maan kuorokulttuuria. Murtsi selvisi luen-
noistaan ihailtavan hyvin jollain skandinaavikielellä, 
mitä nyt välillä piti vähän kysellä kuorolta: 
– Pst... mitä on ”sylkytän soittoa” tanskaksi? 

Jukkis taas osasi pari kertaa aivan oikeassa kohdassa 
heittää aidolla fäärinkielellä että det lyder fantastiskt. 
Ainakin Dania Sonans -kuoron johtajalla näytti olevan 
hauskaa.

Iltaisin oli vaihtoehtona mennä kuuntelemaan mui-
den kuorojen konsertteja, patikoida merihenkisen pik-
kukaupungin kaposia katuja tai pelata jalkapalloa Pik-
kumurtsien kanssa. Kunnon matkailija tietysti kokeili 
näitä kaikkia – todettakoon tässä yhteydessä, että L. 
Kärnän rankkarit olivat arvaamattomia – varsinkin 
ne, jotka eivät yltäneet edes maalille asti.

Ohjelmallisista illanvietoista ensimmäiseen osallistui 
vain neljä suomalaista: Puuma, Jukka, Evis ja Ilkka 
sattuivat iltapesulta tullessaan kuulemaan vaimeita 
ilonpidon ääniä jostain talon toisesta päästä. Yhdessä 
päätettiin, ettei moista meteliä ehkä voi sietää, joten 
evästä mukaan ja pelvotta kohti häiriötä. 

Helsingborg Kammarkör (Ruotsista) ja Korioslo (Norjas-
ta) siellä virittelivät yhteistä sitsiä! Toivotimme itsem-
me tervetulleiksi tosiäänekkäällä laululla ja tarjosim-
me sanojemme vakuudeksi isännille silliä. Valtaisasta 
huudosta ja neljästä eteemme pikaisesti kiikutetusta 
pikarista päätellen olimme mieluisia kuokkavieraita. 

Suurimman vaikutuksen meihin teki 60-vuotias ruot-
salaispappurainen Thord, joka syvällä bassollaan yhtä 
mittaa tiedusteli meiltä om vi var törstiga tai: 
– Hörrödu, ska vi ta en liten sup..? 
Thordilla oli tapana antaa pontta sanoilleen uskomat-
tomalla arsenaalilla ruotsalaisia kirosanoja, joten ris-
timme hänet ”Förbannadeksi“.

5.7.

Aamupäivällä virittäydyimme pienellä porukalla ai-
toihin saarelaistunnelmiin treenaamalla uutta matka-
laulua Pyhä paikka. Yhtäkkiä illallisella ei tehnytkään 
mieli lammasta...

Pyhä Paikka 
(Ilkka aaltonen)

PohjoIsella atlantIlla saarIryhmä on,
mI mahtaIle eI IhmIsmäärällään.
mut yksI seIkka täällä omPI aIvan mahdoton:
on lamPaIta PaIkka väärällään.
mä sattumalta kerran näIlle maIlle seIlasIn

ja maalaIstaloon PäädyIn heInää nIIttämään.
vaan yhden kummun sIleäks’ kun ottaa meInasIn,
eI Isäntämme tullutkaan mua kIIttämään.

– on sIInä Pyhä PaIkka, se leIkkaamatta jää!
oon sIInä ensI kertaa... hm-hm, tIedäthän...?
on sIInä Pyhä PaIkka, nyt koeta ymmärtää!
näIn kertoI mulle saarten PoIka tää.

no, tottahan mä tIlanteen kohtsIltään oIvalsIn

– taI aInakIn mä sIlloIn luulIn näIn –
ja kunnIoIttaa muIstojansa tahdoIn tIetenkIn,
nIIn vaItI seIstIIn hetkI vIerekkäIn.
sItten kymmenkunta metrIä mä sIIrryIn eteenPäIn

ja vIIkatteenI uuteen Iskuun kohotIn,
mut jälleen tarttuI Isäntämme kIInnI kädestäIn

– kun syyn mä kuulIn, vannoIn, 
etten Palaa takaIsIn:

– on sekIn Pyhä PaIkka, se leIkkaamatta jää!!
seIsoI katsomassa juurI sIInä mamma PartnerIn!
– no jo on Pyhä PaIkka! ja mItä sanoI tää?
– se sanoI, että ”Bää Bää Bää...”

Kiroileva vaari ja oikea Vaari.

– Bää!
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Lounaan jälkeen kohtasimme kylänraitilla Förbanna-
den: – Morgon, kompisar! Vad nytt på SPRIIITfronten?

Kaikille kuoroille yhteinen sitsi järjestettiin yhteiskon-
sertin jälkeen lauantai-iltana jonkinlaisella koululla tai 
seurojentalolla. Pöydät notkuivat herkkujen – islanti-
laisilla lähinnä omien lahnojen – painosta. Laulu alkoi 
kiertää ja tunnelma kohota, kunnes pienten väärinkä-
sitysten ja yhteensattumien vuoksi meikäläisten ote 
kirposi hetkeksi. Muiden kuorojen tanssiessa, laulaes-
sa ja juhliessa vapautuneesti dominantelaiset vasta al-
koivat kerätä adrenaliinia seuraavan päivän – ja koko 
matkan – huipennusta varten... 

6.7.

Sunnuntaina oli siis viimein meidän vuoromme näyt-
tää, mihin konserttitilanteessa pystymme. Latauduim-
me aamupäivällä kukin tahollamme – suurin osa bus-
sikiertoajelulla – rankkasateen huuhtoessa turhia pai-
neita hartioiltamme. Toiset etsivät onneaan pitkillä kä-
velyretkillä yksin tai hyvässä seurassa. Omat etukä-
teisodotuksemme eivät kai kellään meistä olleet ko-
vinkaan kummoiset, mutta ehkä juuri siksi illalla jy-
sähti!

Saliin oli ahtautunut 600 alan ammattilaista ja kuoro-
laulajaa jännittyneinä ja täynnä kihelmöivää odotusta. 
Suomalaisista oli viikon mittaan puhuttu paljon. Se-
pon esitelmät olivat herättäneet kiinnostuksen, ja 
kvartettitoimintamme iltatilaisuuksissa oli tehostanut 
kuvaa jostain, jota kannatti ilmeisesti odottaa. Vähitel-
len rennon coolina pysytellyt joukkomme alkoi itsekin 
aistia ympärillä olevan sähkön: tällainen yleisö, akus-
tisesti täydellinen tila eikä muuta menetettävää kuin 
ehkä maine loppuiäksi...

Aetas Carmen lähti soimaan. Ensimmäisistä tahdeista 
saakka kuoro eli johtajansa hyppysissä kuin unelma. 
Yleisö sai kokea dynaamista vaihtelua mezzokärnästä 
hienoimpaan piano pianissimoon, romantiikkaa ja ny-
kypäivää kaikkine nyansseineen – mutta ennen kaik-
kea se näki edessään joukon laulajia, jotka elivät täy-
sillä mukana jokikisen nuotin ja tauon. 

Aplodeista ja huudoista ei ollut tulla loppua! 

Kuulimme jälkeenpäin kuulemasta päästyämme, mi-
ten ”uskomattomalla tavalla Dominanten ihmiset te-
kevät nuotteihin kirjoitetusta sävellyksestä elämyksiä 
tuottavaa musiikkia – sellaisella latauksella, jota am-
mattikuoroilta on mahdoton odottaa”. 

No, mehän olimme tietysti vallan tyytyväisiä onnistu-
misestamme ja jakelimme auliisti levyjä ja nimmareita 
konsertin päätteeksi. Kuoro kutsuttiin kulisseista esit-
tämään vielä toinenkin ylimääräinen, jota edelsi taitei-
lija Kärnän ikimuistettava soolokumartelu viimeisenä 
lavaltapoistujana.

Meidän jälkeemme esiintyi Fär-saarten isäntäkuoro 
(hohhoijaankauniisti sanottuna hieman ylipitkällä oh-
jelmalla...), minkä aikana Dominante korkkasi kon-
serttitalon jääkaappiin jo edeltä käsin jemmatun kuo-
hujuomalestin – kuiskaten esitetyn Hyvien ystävien 
kera... Tämän jälkeen kokoontuivat kaikki kuorot vie-
lä kerran lavalle Lindholmin johdolla laulamaan pari 
tanskankielistä joikua.

Konserttia seurasi tietysti valtaisa juhlinta koululla. 
Hummeripojat ja muut kvartetit esiintyivät, Sumo-
vaari herkisteli ja Farøya Pilsner sai kyytiä. Jaana ”Ma-
kepeace” Lehtokangas herätti hilpeyttä itseään ja al-
koholipitoisia juomia koskeneilla kysymyksillään. 

Mukana menossa oli suuri joukko norjalaisia, hieman 
vähemmän ruotsalaisia ja muita, jotka saivat hämmäs-
tellä mm. Dominanten tyttökvartetin makuusingahte-
lua. Me taas saimme ihmetellä vierasmaalaisten ystä-
viemme suomenkielisten laulujen runsautta (mm. 
Tuoll’ on mun kultani, Metsämiehen juomalaulu, Mansik-
ka on punainen marja...). 

Eniten kummastutti kuitenkin eräs nuori norjalais-
tenori, joka oli opiskellut huviksensa suomea Oslon 
yliopistossa. Hän osasi kertoa meille, mikä oli kulloin-
kin käyttämämme sanan kieliopillinen asema lausees-
sa sekä sanoa Hyvää päivää, kuinka voitte? Niin se vaan 
tuo yliopisto-opiskelu avaa ovia maailmaan.

Kuulijoiden autenttisia kommentteja:

Kristin Holmboe (Korioslon varajohtaja): – Vilken klang! Ni var 
absolut toppen! Veckans höjdpunkt!
Kristina Lund (Seppoon ihastunut uppsalalainen kuoronjohtaja ja 
laulupedagogi)
– Utmärkt! Jag har aldrig hört sånt här körsjungande – inte ens i mitt 
hemland!
Islantilaiset tenorit: – Att ni sjunger så där bra är nog fórståeligt – 
men att ni SUPER och sjunger så där bra... det är otroligt!
Förbannade: – Hörrödu, i helvetes namn, nu ska vi ta en liten jäkel 
för det här!
Korioslon johtaja: – Var kunde man köpa såna där basar!

OHJELMA:

Piae cantiones: Aetas Carmen
  Jucundare jugiter
Madetoja:  Metsän kuninkaalle
Kuula:   Keinutan kaikua
Kostiainen:  Rikasmies ja aarreaitta
Palmgren:  Juhannus
Bergman:  Vier Galgenlieder 3-4.
Rautavaara:  Lorca-sarja
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7.7.

Puolen tunnin yöunen jälkeen oli sitten aika koota 
makuupussi, pelata loput sillit (+ liemi) ja vääntäytyä 
bussiin. Taisi olla muuten ainoa aamu, jolloin L. Kärnä 
ei ehtinyt herättää koko tupaa sietämättömänäänisellä 
partakoneellaan ja kyseenalaisen kauniilla Herää, herää 
-laulullaan.

Matkalla tiirailtiin kuumeisesti lunnia, mutta ainoat 
varmat havainnot olivat riskilä, haahka, pikkukajava 
ja kasa erimerkkisiä lokkeja. 

Kastrupissa tehtiin vielä täydennysostokset ja laulet-
tiin seminaareja, minkä jälkeen oltiinkin valmiita hai-
kein mielin palaamaan kotiin – mitä nyt pari kyyhky-
läistä (Tessi ja Rämpylä) jäi Köpikseen jatkamaan pa-
hoin keskeytynyttä kukerrusmatkaansa.

Matkamuistoksi kotiinjääneille 30 dominantelaiselle 
napattiin yksi 30 pullon Farøyar Pilsner -kori – tosin 
tyhjänä, mutta eiköhän isäntä sille käyttöä keksi... 
esim. kuoron juhlahuoneiston, Fermaatin, lampunvar-
jostimena.

Matkakuoro:

Hietaharju Tarja
Ranta-aho Tessi
Tikka Kaisa
Helin Tea

Ronkainen Helena
Räty Sumo
Lehtokangas Jaana
Ryynänen Suvisisko

Vaari Jukka
Kärnä Lauri
Ahonen Petri
Niemi Sakari

Aaltonen Ilkka
Karjalainen Timo
Ranta-aho Timo
Tikka Kimmo

puikko: Murto Seppo

maskotit: Murto Valtteri ja Petteri

Pokeripelin färsaarelaisversiota 
pelattiin lähtöpäivänä siitä, kuka 
joutuu syömään pöydälle yöksi 
unohtuneet sillit.
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Pian matkan jälkeen Seppo Murto ja säveltäjä Harri Viitanen löivät 
vetoa siitä, kumpi laihduttaa nopeammin kymmenen kiloa.

© Ilkka Aaltonen
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Fermaatilla tavataan – Balladi huiPPusävelestä
(aaltonen / aaltonen-kärnä-vaarI -90)

tenttIPutkI fuksIParan maIhIn lyönyt on, 
taas yhteInen on tIla Pään, jääkaaPIn, lomPakon. 
saa köydenPätkä kuItenkIn vIel’ oottaa kaaPIssaan, 
hän kuorotreenIIn syöksyy saaBIssaan.
– eI huIPPusävel mulle hetI soInut kuItenkaan, 
mä murtosoInnun lIIan useIn sotkIn toonIkaan. 
mut henkI domInanten huokuI lohdun sanomaa: 
– sä älä huolI, fermaatIlla tavataan!

uraPutkI InssIä nyt PaInaa eteenPäIn, 
jo ovI lähIkaPakankIn kuIskaa: – tänne näIn! 
on sIltI yksI PaIkka, mIssä huolet jäädä voI: 
vIel’ maanantaIsIn huIPPusävel soI.
nIIn jälkeen konsertIn muut lähtI kohtI karonkkaa, 
mut InssIPolon raPorttIa Pomo odottaa. 
vaan jatkoPaIkka tuttu huokuI lohdun sanomaa: 
– sä älä huolI, fermaatIlla tavataan!

keuhkoPutkI PIhIsee, syystuulI valIttaa, 
se valkohaPsIteekkarInkIn mIelen herkäks’ saa. 
hän vIelä kerran nIskaan heIttää smokIn PölyIsen 
ja kuoron vuosIjuhlaan suuntaa askelen.
sIell’ uusI PolvI hehkumIelIn laulaa laulujaan, 
vaan ruotukavereIta enää näy eI montakaan. 
mut Isät IkIyöstä huokuu lohdun sanomaa: 
– sä älä huolI , “fermaatIlla” tavataan...

Fär-saarilla oli sen verran vapaatakin, että päässä alkoi soida onnit-
telulaulun aihio Dominanten syksyllä järjestettäviin 15-vuotisjuh-
liin. Lyriikan puolella tehtiin tiimityötä Laurin ja Jukan kanssa.

© Ilkka Aaltonen

Hummeripojat julkaisi Nokian 125-vuotisjuhliin ensim-
mäisen CD-levynsä Hummeripojat. Kannen valokuvan 
spontaani ele käyttää puhelinta juomapullona johti sittem-
min muovisten Cityman-taskumattien sarjatuotantoon!


