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– Viimeinen kuulutus Finnairin lennolle Riminille – portti 
A24… 

Järjestäydyimme kiltisti jonoon ja vilautimme passe-
jamme virkailijaneidolle. 
– Fernet rankkaa tämä kuoromatkailu, totesi joku.

Kuoron ensimmäistä ”virallista” matkalaulua Koritsia 
Koritsia! harjoiteltiin ahkerasti lentokentällä ja konees-
sa: – Pakattu on kapsäkki, kun lomalle taas lähden, ja suun-
tana on makaroonimaa… 
Pari suomalaista turistiblondia liittyi oitis sankkaan 
ihalijakerhoomme.

Koritsia Koritsia!
(Ilkka aaltonen)

Pakattu on kaPsäkkI, kun lomalle taas lähden,
ja suuntana on makaroonImaa.
on ylI muIden loIstossaan tää PaIkka vIIden tähden,
sInne kaIPaan aIna uudestaan:

korItsIa, korItsIa, jälleen kohdataan!
Pytty uusI kämPPäämme taas kohta korIstaa.
korItsIa, korItsIa, laulusI kun soI,
tIedän: unhoon jäädä et sä voI!

– subIto fortIssImo! ja vIInaa tuo taas sImo,
näIn janontuskan hetkeks’ sammuttaa.
PIzzaan, naIsIIn, fernet brancaan Polttava on hImo,
nIItä suomI-PoIka eI voI vastustaa.

Alkamassa Teekkarikuoro Dominanten 11-vuoti-
sen historian toinen kuorokilpailumatka. Se en-
simmäinenhän oli suuntautunut 1984 Walesin 
Llangolleniin, tuloksena siistihkö 3. sija. Tällä 
kertaa tunsimme luissamme, että rahkeissa voisi 
olla aineksia parempaankin menestykseen. Nyt 
osallistuisimme sitä paitsi sekä polyfonia- että 
kansanlaulusarjaan.

Kesällä saatiin kaiken kukkuraksi kasaan myös 
MATKAKVARTETTI, joten hauskaa tulisi riittä-
mään, vaikkei menestystä saataisikaan. Toistai-
seksi nimetön lauluryhmämme koostui herroista 
Aaltonen, Himanen, Kärnä, Ranta-aho. Olin 
sovittanut reissuohjelmistoksi muutamia uusia 
kappaleita, joilla oli tarkoitus kohottaa tunnel-
mia siellä sun täällä.

toinen Gorizia-
voitto – Dominante! 
31.8. - 7.9. 1986
italia (rimini, thiéne, venetsia, Gorizia)
san marino

JuGoslavia (nova Gorica)

Illansuussa laskeu-
duimme Riminin 
kentälle. Majoittu-
misen jälkeen (Pica-
dor) alkoi yöelämän 
etsiskely, mutta en-
simmäisenä iltana 
pysyttiin kuitenkin 
kohtuuden rajoissa.

korItsIa, korItsIa...

vIInIjuhlas 
vauhdIkkaat soI vIelä 
muIstoIssaIn

– PasInkIn, jos hIeman 
autetaan.
tyylIkkäästI loPPuun 
astI herrasmIes 
on aIn’
– huomaamatta 
sänkyynkIn voI 
oksentaa.

korItsIa, korItsIa...

Teksti: Helena Ronkainen / IA

Sekakuoroelämän varjopuolia...
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ma 1.9.

– O sole mio! Kuten kaikki hyvin järjestetyt kuoromat-
kat, tämäkin alkoi vapaapäivällä! Beachillä Italian 
kuulu aurinko otti luulot pois pohjolan vaaleilta vii-
kingeiltä. Suvisisko taisi olla ainoa, joka ymmärsi 
suojella hipiänsä 35-kertoimella. Harjoitimme toki 
jossain välissä hieman kansanlaulujen hienosäätöä. 

Vaikka kapakat puolilta öin sulkivatkin meille ovensa, 
emme lannistuneet, vaan ostimme lisää viiniä kaupas-
ta ja jatkoimme iloja tenorisektion huoneessa. Kohta 
ulko-oven sulkeuduttua eräs sopraanoista pyysi an-
teeksi ja sanoi menevänsä poistamaan piilolinssejään. 
Kun kylpyhuoneesta alkoi kuulua sangen epäilyttäviä 
ääniä, joutui Pasi lausumaan nuo kuolemattomat sa-
nasena: 
– Minä en kyllä koshkaan hanki piilolinsshejä, jos niiden 
poishtaminen on noin vaikeata… 

Koritsia-laulukin sai uusia sanoituksia: Pasi vaihtui 
Kimmoksi ja sänky roskikseksi.

ti 2.9. 

Joukkomme oli sangen hiljaista ja juhlineen näköistä. 
Kaikille ei tainnut oikein ruokakaan maistua – ja jot-
kut nauttivat pikalounaita (äkkiä sisään ja ulos). San 
Marinolle kipuaminen ei välttämättä ollut ihan toive-
ohjemavalinta ankaraan kankkuspäivään. Lähes koko 
kuoro saatiin kuitenkin nousemaan paikkakunnan 
korkeimpaan torniin, ja pian koko valtio kaikui Tubor-
gin ja Carlsbergin kahviparodiasta: 

espresso Ja cappuccino
(Ilkka aaltonen)

esPresso ja caPPuccIno, sIInä kunnon juomat on!

Lyhyen valtiovierailun jälkeen bussikuskimme kuljet-
ti meidät Thiéneen, jossa meidät vastaanotti sikäläisen 
kuoron edustajisto. Eräällä suihkulähteellä kantaesi-
timme jo matkan kolmannen Ilkan tekemän laulun, 
Bacchuksen hengen. Vasta jälkeenpäin huomasimme 
valokuvasta, että lähdettä koristi tilanteeseen melko 
hyvin sopivasti viininjumala Bacchuksen patsas!

Majoituimme lähetyskoululle ja aloimme valmistau-
tua illan keikkaan. Konserttipaikan akustiikkaa ei käy-
nyt kehuminen, mutta saimmepa hyvää harjoittelua 
tositilannetta varten. Karonkassa kuorolle esiintyi en-
simmäisen kerran lauluyhtye Hummeripojat! Nimen 
isäksi tunnustautui Ranta-aho, vaikka Kärnäkin sitä 
kovasti kannusti. *)  Laulut olivat Viinamäen virsi, Kan-
tarella ja Jimmy sekä Murron Leenalle kohdistettu se-
renadi Under himlen så blå och skön.

ke 3.9. 

Vuorossa Venetsian ihmeet. Pyhän Markuksen tori oli 
joillekuille meistä jo tuttu kolmen vuoden takaiselta 
PK-matkalta, mutta taideaarteet eivät olleet siitä mi-
hinkään muuttuneet, mitä nyt vähän lisää vanhentu-
neet. Hummeripojat kajautteli gondolinkutsulauluja 
kazoo-pillien säestyksellä: 

*) Hummeripojat-nimen innoittajana toimi kansanlauluohjelmis-
tomme kappale Matalan torpan balladi, jossa ”se hulivili hummeri-
poika sen torpan tytön kihlas…”
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– Missäs meidän gondolimme viipyy, sais tulla jo…

Iltapäivällä olimmekin jo Goriziassa. PK:n matkalta 
tuttu S. Luigin luostarikoulu Padreineen otti meidät 
vastaan. Hummeripoikien majoittautuminen sujui jo 
tottuneesti: 
– Eiköhän nosteta nämä ”sököselkähetekat” seinälle saman-
tien! totesivat Pasi ja Ilkka yhdestä suusta. Edellisen 
matkan muistot olivat vielä kipeinä mielessä.

Sitten aloitimme harjoitukset. Falskio-, tummio, kimiö- 
ja sammio-sektiot päästelivät ilmaa ja säveliä pellolle 
intoa puhkuen. Kuoronjohtajamme Smurto jaksoi vie-
läkin kannustaa ja hioa jo lähes täydellisessä esitys-
kunnossa olleita kilpailukappaleita.

Treenien jälkeen nappailimme tyytyväisinä Fernet 
Brancaa kämpillämme, kun Timo Ranta-aho -niminen 
mies meni suihkuun. Kohta puoliin kämpän ovesta 
työntyi sisään viehko tytönpää, joka tiedusteli hämilli-
sen näköisenä: – Mis Rämpylä on??

Kolmen kuulijan riemulla ei ollut rajoja! Kiemurtelim-
me voihkien patjoillamme minuuttikaupalla, kunnes 
kunnioitettava ykkösbassomme palasi suihkunraik-
kaana, vihellellen jotain italoiskelmää. 
– Mikäs nyt NOIN hauskaa on…? 
Joku sai vaivoin sanotuksi: – Mitä RÄMPYLÄ!? 
– Jaha… taidankin arvata, kuka on käynyt, totesi sanka-
rimme. Silmäys tyynylle vahvisti asian: siihen oli jä-
tetty terttu viinirypäleitä…

Iltapäivä kului luostarikoulun pihanurmella kiertävän 
käden pokeria pelaten. Kokonaisuutta täydensivät Ita-
lian aurinko, Vino Bianco ja Ilkan ostamat saappaan-
muotoiset juomalasit.

to 4.9.

Iloinen joukkiomme tuhlasi liirojansa mitä erilaisim-
missa kaupoissa ja toreilla. Keskipäivällä syödyt mus-
tekalat alkoivat iltapäivän mittaan luonnollisen sie-
lunvaellusmuodonmuutoksensa pääjalkaisista perho-
siksi. Alkoi nimittäin viimeiset, tuikitärkeät harjoituk-
set polyfoniasarjaa varten – ja taisimme olla hieman 
hermoina itse kukin. 

Lavalle päästiin lopulta puoli tuntia ennen keskiyötä. 
Naissektiolle oli matkaa varten hankittu uudet huivit 
hameita koristamaan.

Kilpaohjelmistoomme kuuluivat seuraavat laulut:

*) Opetimme paikallisille, että italian 
”kippis” on suomeksi ”sämpylä”. 
Vrt. Saksan-matka 1980.

Vielä myöhemmin yöllä alkoi juh-
linta. Onneksi löysimme kapakan, 
joka oli auki vielä klo 1.30. Viinika-
rahveja kannettiin pöytään kiitettä-
vissä määrin, ja ”SÄMPYLÄ!”-
huudot kiirivät kortteleiden pää-
hän. Pian lähitalojen asukkaat al-
koivat uhata poliisilla. *)

Sitsi jatkui siis majapaikassamme. 
Tunnetila oli harvinaisen korkealla 
– Ilkka soitteli ruttuansa ja me 
tanssimme. Naapurihuoneissa 
nukkuvat Engelbrekts Motettkörenin 
ruotsalaistytöt alkoivat kolmen 

Byrd:  Ave verum corpus
Brahms:  Darthulas Grabesgesang
Fougstedt:  Björkarnas valv
Hahn:  Rondo Lapponico

BacchuKsen henKi
(ilKKa aaltonen)

taas veiKKoset Juhlamme alKaa,
BacchusKin seuraan liittyä saa.

Mielestämme lauloimme aika hyvin – ainakin niin 
hyvin kuin osasimme. 
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jälkeen jo hieman huolestua, kas kun heillä oli kilpailu 
seuraavanakin päivänä. Hummeripojat hoitivat heidät 
hiljaisiksi seminaarilla ja asiaankuuluvilla hyvänyön-
selityksillä: – Kvartetten Näckepojkarna ber om ursäkt 
för hela kören och önskar er de vackraste ljuvmardrömmar 
någonsin sedda under Italiens bleka månsken!

Heikoimmat luopuivat leikistä jo neljältä, mutta sitsi – 
myöhemmin ”matsi” – jatkui jatkumistaan. Kun Padre 
kolmannen kerran tuli ilmoittamaan kutsuvansa cara-
binieerit paikalle, uskoivat jo Hummeripojatkin ilon-
pidon olleen päätty-
mäisillään.

pe 5.9. 

räili laumalleen puolitoruvaan sävyyn: 
– Jo vanhakin nyt nuortuu kuin lapsi leikkimään...

Päivä kului kuitenkin iltaan ja pääsimme taas pitä-
mään karonkkaa, jossa mm. luovutettiin taiteelliselle 
johtajalle Boss-paita ja harjoitettiin tyylikästä kvartet-
tisingahtelua. Loppuillasta kuulimme, että olimme 
saavuttaneet toisen sijan polyfonia-sarjassa – häviten 
niukasti ruotsalaisille. JEEEEEEE… mutta olisi ehkä 
sittenkin pitänyt pitää niitä hereillä vähän pidem-
pään?

la 6.9. 

Tälläydyimme kansallispukuihimme ja suunnistim-
me kaikkien kilpailukuorojen yhteiseen ystävyyden-
juhlaan, jossa korporaatioiden puheenjohtajat saivat 
lausua muutaman sanan omilla äidinkielillään. Hele-
na piti vuorollaan ikimuistoisen puheen, josta ei säm-
pylääkään puuttunut. 

Keskipäivällä kävimme Pasin kanssa rautakaupassa. 
Serenadit olivat teekkarikuorojen sanavarastossa 
muuttuneet ”seminaareiksi” jo ajat sitten, ja koska 
kaupungissa sattui olemaan Del Seminario -niminen 
katu, piti kyseinen katukilpi tietenkin sosialisoida tal-
teen. Olimme vaivihkaa mitanneet pulttien koon ja 
nyt etsimme sopivaa työkalua. Kun emme tienneet, 
mitä kiintoavain on italiaksi, piirsimme sen paperipa-
lalle, jolloin saimme haluamamme. Itse kyltin talteen-
ottoa varten jäimme odottelemaan hieman hämäräm-
pää vuorokaudenhetkeä.

Sitä ennen noudatimme perinteitä ja pistäydyimme 
ulkomailla: karautimme pienellä porukalla Jugosla-
vian puolelle cevapcicille. 

nyt henKensä sielumme valtaa,
Kanssamme malJan näin Kun Kohottaa.

Osa meistä oli kun-
nossa, osa ei. Puheen-
johtaja Ronkainen hy-
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Illalla alkoi virittäytyminen pokaalinhakujuhlaan ja 
siellä pieneen konserttiinkin. Tällä kertaa pääsimme 
esiintymään jo puoli yhden paikkeilla. Lievää väsy-
mystä oli havaittavissa, mutta Seppo piiskasi meistä 
irti tarvittavan osaamisen. 

Tilaisuuden jälkeen hiippailimme sitten herra Hima-
sen kanssa smokit päällä Del Seminario -kyltin juurelle. 
Pasi nousi hartioilleni ja irrotti ruosteiset pultit häm-
mästyttävän nopeasti. Ohi kulkeneelle iäkkäälle paris-
kunnalle hän nosti sieltä ylhäältä kohteliaasti teekkari-
lakkiaan. 

Kyltti mahtui kahteen peräkkäiseen smokkipussiin 
näppärästi, mutta utelias poliisipartio hidasti kohdal-
lamme juuri ennen majapaikkamme porttia. Toivotim-
me jälleen lakkeja kohottaen konstaapeleille italiaksi 
hyvää yötä, mihin saimme vastaukseksi sotilaallisen 
kädenheilautuksen. Sydän jyskyttäen livahdimme 
huoneeseemme ja kiinnitimme arvokkaan kyltin pys-

tyynnostetuista sängyistä ja päiväpeitoista konstru-
oidun ”Seminario-koppimme” kylkeen. *)

Yön vilakassa muutamat naissukupuolen edustajat 
saivat tuta Del Seminario -aktin intiimiä ahtautta. 
Pömpeliin mahtui sopivasti neljä miestä juottamaan 
kynttilän valossa yhdelle objektille kerrallaan alkoholi-
pitoisia juomia ja laulamaan tämän korvaan suloääni-
siä seminaareja…

– sä viinistä, lemmestä nauti,
Kerran sun Kultaa tähtönen Koin!

KaaronKin Kuorossa 
tunnelmoi,
viestinsä meille toi:

*) Kilpi kulkeutui matkan jälkeen kuoroveli Sakke Niemen auton 
vararenkaan päällä Suomeen ja Otaniemeen, missä se vielä tänäkin 
päivänä koristaa Dominanten klubihuoneiston pyhintä nurkkaa.
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su 7.9.

Puimme taas kansallispuvut ylle ja suunnistimme ki-
sapaikalle. Ilmassa alkoi olla jo pientä irrottelun ma-
kua. Tyylikäs joukkomme asteli lavalle pareittain ja 
hymy herkässä. 

Tässä sarjassa kilpailimme kappaleilla:

Laulut menivät tällä kertaa yli odotusten! Hiluhilun 
herkät sekstisoinnut olivat kerrankin kohdillaan, teno-
rit loistivat Balladissa ja Näckenin ”hällebergen sprang” 
kajahti sellaisessa fortissimossa, että viimeiset kaiut 
taitavat vieläkin olla erotettavissa Apenniinien seinä-
mistä. Tuomaristonkin edustaja Mr. Eby saapui bus-
siimme onnittelemaan meitä korviahivelleen esiinty-
misen johdosta. Emme kuitenkaan ehtineet jäädä kuu-
lemaan sijoitustamme, sillä meillä oli jo kiire lentoken-
tälle.

Eipä muuta kuin kimpsut ja kampsut kasaan, Padren 
hyvästelyt ja bussiin. Viiniä kului matkan aikana. Pi-
dettiin kiitospuheita ja kuunneltiin niitä.

”Riemu riemissimo” ratkesi sitten Riminin kentällä: 
ME, POLYTEKNIKKOJEN KAMARIKUORO DOMI-
NANTE, OLIMME VOITTANEET KANSANLAULU-
SARJAN! Kiljuimme, huusimme ja halailimme toisi-
amme minkä ennätimme. Muiden matkustajien iloksi 
jatkoimme kaikkia edellämainittuja vielä passintarkas- 
tuksessa ja lentokoneessakin. Finnair tarjosi shampan-
jaa, ja laulu raikui koko paluulennon ajan.

Ilkka ja Pasi siemailivat spumanteaan sivummalla ja 
vilkuilivat ensimmäisellä kuoromatkallaan olleen te-
norilupauksen Jukka Vaarin suuntaan:
– Pitäisköhän tuolle pojalle tehdä ehdotus, josta on paha 
kieltäytyä…?
– Voep’ olla…

Jaakko Hulkkonen (sov.): Hilu hilu
   Matalan torpan balladi 
Selim Palmgren (sov.):  Näcken

           Minä... öh...
Voisiko neiti pukeutua hieman 
säädyllisemmin..?

Meidän pojat 
eivät välttä-
mättä ole 
ihan...
äääh... tottu-
neet...

 Suksi kuuseen, 
       kääpä!

        WZT!

BacchuKsen henGen aistia voi

laulumme tää Kun soi:

©
 Il

kk
a 

A
al

to
ne

n

Italian-matkan aikana 
Ilkka sai TKK:n ylioppi-
laskunnalta kutsun ar-
wokkaaseen seuraan, 
Pyöreän Tornin Kiltaan. 
Yhdistyksen tarkoituk-
sena on toimia yhdys-
siteenä aktiivisten teek-
kareiden ja jo työelä-
mään siirtyneiden dip-
lomi-insinöörien välillä.

Muutkin kvartetin jäse-
net kutsuttiin tähän le-
gendaariseen vaikuttaja-
joukkoon joitain vuosia 
myöhemmin.
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Kultamitalikuoro:

Helin Tea
Hietaharju Tarja
Hyle Asta
Kemppainen Pia
Leppinen Tuula
Lindbohm Anne
Murto Leena
Narinen Kaisa
Puonti Terttu 
Tiensuu Iiris

Aaltonen Kristina 
Kantelinen Anne
Lohikoski-Ojala Leena
Ronkainen Helena
Ryyn’änen Suvisisko
Räty Sumo

Aittoniemi Perttu
Himanen Pasi
Kivinen Juha
Kärnä Lauri
Rämä Mikko
Salmensaari Olli
Vaari Jukka

Aaltonen Ilkka
Aaltonen Timo
Kokkonen Veli
Malmi Lauri 
Melkko Lasse
Ranta-aho Timo
Tikka Kimmo
Tirkkonen Timo

Murto Seppo

Gorizia-voitto huomattiin syksyn mittaan televisiossakin: Ilkka 
onnistui ujuttamaan säveltämänsä matkalaulun melodian työn-
antajansa Energistit Oy:n TV-mainoksen vihelletyksi tunnariksi!

nyt malJat nostaKaa,
nyt malJat nostaKaa!

pois huolten taaKKa,
pohJaan saaKKa

malJa pohJaan Juo!!!


