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Lokakuun viimeisellä viikolla vei Heikki Saari 
Polyteknikkojen kuoron konserttikiertueelle Neu-
vostoliittoon. Matkan aikana kuoro konsertoi 
Gruusian, Latvian ja Viron pääkaupungeissa 
Tbilisissä, Riikassa ja Tallinnassa. PK:n edelli-
sestä idänvierailusta oli jo ehtinyt vierähtää hy-
vä tovi, joten matkaan lähdettiin kiinnostuneina, 
joskin myös epäluuloisina. Pessimismi oli kuiten-
kin turhaa: isäntien aktiivisuuden ansiosta mat-
kajärjestelyt hoituivat kitkattomasti, ja kuoro 
saavutti kiertueellaan suurta menestystä.

Ohjelmisto oli Suomen säveltaiteen juhlavuotta 
silmälläpitäen valittu hyvin kotimaiseksi: perin-
teisellä saralla lauloimme Kuulan, Palmgrenin, 

Madetojan ja Sibeliuksen lauluja sekä nykysä-
veltäjien Jukka Kankaisen ja Kaj-Erik Gustafs-
sonin teoksia. Ohjelmiston ainoa ulkomainen 
teos oli PK:n Norjasta tilaama Oddvar S. 
Kvamin kolmiosainen sarja.

la 23.10.

Turnee alkoi bussimatkalla Viipurin kautta Leningra-
diin. Heti alkumatkasta ajokkimme jarrut hajosivat, 
mutta vika korjattiin alta aikayksikön länsivaluutalla: 
nimittäin suomalainen viiden pennin kolikko oli juuri 
sopivankokoinen aihio ilmajarrujen ylipaineputken 
tiivisteeksi! Tenori Timo Ali-Vehmas takoi myntin 
passeliin muotoon, ja matka saattoi taas jatkua.

Ensimmäinen ”pasikuikka” *) innoitti miehiämme 
tunnelmoimaan tilanteen mukaan: 
– Laski laulellen vesiä… 
– Kusella, kusella, Suomen suosituin kuoro on kusella!
(vrt. Risella-riisimainos)

Leningradissa nousimme Tbilisin-koneeseen, jossa 
totta kai myös laulettiin.

Lento kesti viitisen tuntia. Kaukasus-vuoristo oli jylhä 
näky ylhäältä päin. Jotkut olivat erottavinaan Elbrus-
vuorenkin, mutta doping-aineilla lienee ollut oma 
vaikutuksensa näkymiin.

Kuoro NeuvostojeN 
maassa
23-31.10.1982
Neuvostoliitto / Gruusia (tbilisi)
               latvia (riiKa)
              viro (talliNNa)

*) pasikuikka = sopivan syrjäinen tienposki, jossa 
automatkalla pysähdytään vedenheiton ajaksi.

Teksti: Pekka Einistö / IA
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Tbilisissä saimme majapaikaksemme kaupungin kor-
keimman rakennuksen, n. 10-kerroksisen hotelli Ive-
rian. Kämppiksenäni toimi vanha ruotukaverini Säky-
län ajoilta, hanurivirtuoosimme Mattilan Kimmo.

su 24.10.

Opettelimme innoissamme gruusiankielisiä sanontoja: 
Kaumarzos sakardvelos! (Eläköön Vapaa Gruusia)
Kargad igavid! (Malja kansojen väliselle ystävyydelle) 
Tkiva geli! (Päätäni särkee)

Käsite ”gruusialainen maljapuhe” otettiin pian käyt-
töön myös suomalaisten illanvietoissa: puheenpitäjä 
nousee äkisti ylös ja alkaa kehua isänmaataan, toisia 
kansoja ja kaikkia muita ympärillä olijoita. Myös kuu-
lijat nousevat, ja kaikki kohottavat yhteisen maljan 
jollekin ylevälle. Sitten istuudutaan ja jatketaan illan-
viettoa kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Gruusialaisilla on oma vireä laulukulttuurinsa, joka 
eroaa PK:n vastaavasta suuressa määrin. Musiikki-
koulun suojissa pidetty konsertti ja siihen liittyneet 
tilaisuudet olivat näin ollen antoisia ja ajatuksia herät-
täviä molemmille osapuolille. PK-laisille jäi Gruusian 
musiikista päällimmäiseksi mieleen laulamisen help-
pous ja luontevuus. 

Laulu kuuluu täällä ihmisten elämään ja niinpä se 
pulppuaakin suomalaisittain katsoen 
mitä ihmeellisimmistä paikoista. Meil-
lä oli mm. onni kuulla eräässä ravinto-
lapöydässä syntyneen gruusialaistert-
setin laulua. Kirjoitettuja sovituksia ei 
käytetty, vaan pitkiin sidottuihin ää-
niin ja rinnakkaisliikkeisiin perustuva 
sovitus syntyi paikan päällä, hetken 
tunnelmia noudattaen. 

Gruusian-vierailusta taisi monille jää-
dä päällimmäiseksi muistoksi seuraa-
va episodi: olin vuotta aiemmin sovit-
tanut PK:lle Junnu Vainion Kersantti-
laulun, joka edustaa ns. isojen poikien 
lauluosastoa. Kun Tbilisin konsertin 
ohjelmaa hotellilla viimeisteltiin, eh-
dotin pojille ko. piisiä ylimääräiseksi: 
– Eihän täällä kukaan tekstistä mitään 
ymmärrä, ja Heikille se olisi hauska jäy-
nä! 

Kuoronjohtajamme Heikki Saari oli 
muidenkin mielestä ”ansainnut” pie-
nen yllätyksen, joten laulajille kerrot-
tiin vaivihkaa ohjelmanmuutoksesta. 
Homma oli helppo toteuttaa, koska 
suunniteltu ylimääräinen Virta ven-
hettä vie alkaa samasta f-sävelestä. 
Heikki sai siis antaa alkuäänet nor-
maalisti.

Iltamissa kaikki meni suunnitelman 
mukaisesti. Taiteellisen johtajan ilme-
valikoima oli laulun aikana näkemi-
sen arvoinen, mutta ammattimaisesti 
hän käsiään heilutteli – innostuipa 
fraseeraamaankin loppua kohden. 
Eritoten pianissimo kohdassa ”Vääpe-
li ryyppää, ja luti on outo...” soi salin 
akustiikassa jylhästi!

Stalinin syntymämaassa riitti patsaita 
– muillekin kuin Isä Aurinkoiselle...
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Yksi matkan pahimpia shokkeja koettiin heti konser-
tin jälkeen: tbilisiläiset isäntämme eivät ilmeisesti ole 
koskaan kuulleet puhuttavankaan ”karonkasta”, joten 
vain kuoronjohtaja ja joitakin hallituksen jäseniä kut-
suttiin pieneen illanviettoon johonkin ravintolaan! 
Suurin osa PK-laisista huomasi yhtäkkiä seisoskele-
vansa smokit yllään keskellä kylmää Kaukasus-vuo-
ristoa – tietämättä yhtään, mitä seuraavaksi tapahtui-
si. Yritimme löytää edes jonkinlaisen baarintapaisen, 
jossa hukuttaa murheet armanjakkiin, mutta vasta lä-
hes tunnin haahuilun jälkeen pääsimme lämmittele-
mään pieneen, ankeaan kapakkaan. Sovimme, että 
kun kerran kaikki tuntuu tänään menevän perseel-
leen, niin menköön sitten loputkin: 
– Tulkoon illanvietostamme mahdollisimman epäonnistu-
nut! Tilattakoon pahaa ruokaa ja juomaa, älköönkä yksikään 
veljistä hairahtuko naurun tai ilonpidon tielle! 

ma 25.10.

Pienen maaseutuajelun yhteydessä sen sijaan mies-
äänten mahdollisuuksiin suhtauduttiin positiivisesti! 
Tapasimme ihania pikisilmätyttöjä, joille totta kai piti 
laulaa seminaareja: 
– Siiiiperiian lakeus on suuri, Sonja siellä lunta lapioi... 

Kaupungilla käänsimme päitä, minne ikinä menim-
mekään. Paikalliset Tbilisoba-opiskelijakuorolaiset tu-
livat hanakasti tekemään tuttavuutta, vaikkei yhteistä 
kieltä juuri ollutkaan. Erään Asmat-Maria Tkhinvale-
lin kanssa oltiin sittemmin kirjeenvaihdossakin tönk-
köenglanniksi jonkin aikaa.

Gustafsson: De profundis
Kankainen: Eeron koulussa, Jouluilta Jukolassa
  soolot: Tapani Iivari, Ilkka Aaltonen
Kuula:  Metsän kuninkaalle, Yllätä ikuinen yö
Kuusisto:  Carmen Saeculare
Kvam:  Landskapets förvandlingar
Madetoja:  Kuljen soittoniekat myötä
  Soita somer helkä hiekka
Palmgren:  Paimenen ilo, Serenadi, Hiiden orjien laulu
Sibelius:  Terve kuu, Venematka

(ylim.) Vainio: Kersanttilaulu (piti olla: Virta venhettä vie)

Konserttiarvosteluissa PK:ta kiitetiin ennen muuta ke-
veästä ja teknisesti taitavasta laulannasta. Myös kuo-
ron yli kolmen oktaavin ääniala hämmästytti kuulijoi-
ta – ei vähiten laulajien nuoruuden takia.

Esitetyistä nykyteoksista arvostetuin oli Gustafssonin 
De Profundis, mutta myös Kvamin laulusarja sai kii-
tosta maalailevasta, plastisesta soinnistaan. Kankai-
sen kuoro-ooppera Seitsemän veljestä edusti kuulijoille 
täysin outoa ja yllättävää laulumuotoa. Teos kärsi ym-
märrettävästi kielivaikeuksista, joita yleisölle jaettu 
librettotekstikään ei kokonaan voinut poistaa. PK:n 
ohjelma yllätti neuvostoliittolaiset kuoromiehet tekni-
sellä vaativuudellaan. Maassa ei dissonoivaa mies-
kuoroa liiemmin ole kuultu, joten miesäänten mahdol-
lisuuksiin nykymusiikissa on aiemmin suhtauduttu 
epäilevästi.

Illan teemaksi muodostui siis ”PK pitää ikävää”. Jo-
kainen hymy, naurahdus tai hauska juttu tiesi kaljan 
tarjoamista muille. Kaikkien pokka piti yllättävän hy-
vin kammottavanvihreän alkukeiton ja eltaantuneen 
pääruoankin ajan. Jälkiruokavaiheessa keksimme uu-
den ”ikävänpitoleikin”: aloimme vuoronperään lue-

Gruusialaistytöt hymyilivät onnellisina. Kaukana 
edessäpäin olivat 90-luvun itsenäisyystaistelut sekä 
vuoden 2008 sotatoimet Venäjää vastaan Etelä-Osse-
tiassa ja Abhasiassa.

Konsertin päätyttyä meitä tuli tervehtimään muuan 
eläkeläispariskunta, joka selkeällä suomenkielellä kiit-
teli kovasti kuoron ”kamarikuoromaisen notkeaa 
soundia ja omaperäistä ohjelmaa”.

tella synonyymeja naisen sukuelimelle. Säännöt oli-
vat yksinkertaiset – miettimisaikaa oli kokonaiset 10 
sekuntia, ja ensimmäinen putoaja ostaa oluet koko 
seurueelle. Eikä nauraa luonnollisesti saanut vielä-
kään… – Pimpsloora, toosa, riemurasia, kassi… 
(72:nnen hellittelynimen kohdalla Frimanin Tuomak-
selta pääsi pieni pyrskähdys, ja leikki loppui siihen.)

ti 26.10.

Tuliaisiksi ostettiin torilta mausteita ja eksoottisia vii-
naksia.
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– Niitä oli kymmeniä! mies voihki. – No, toivottavasti 
varas saa kupan niitä nuollessaan...

Latviassa saimme veljellisen ja 
lämpimän vastaanoton.

Suorin tie Kaukasiasta Baltiaan kulki Moskovan kaut-
ta. Lentokentällä meitä yritettiin jälleen masentaa odo-
tuttamalla koneenvaihtoa tuntikaupalla ja sulkemalla 
kaikki ruokapaikat. Mutta mehän emme toki antaneet 
ryssien tapojen vaikuttaa enää mielialoihimme, vaan 
viritimme kaikkien aikojen lentokenttäsitsin. Kärnän 
Lauri seisoskeli laukkuröykkiömme vieressä ja ihmet-
teli virkailijalle, miksi jokaiseen kapsäkkiin oli kiinni-
tetty lipuke ”SOFIA”. – No kun ei meillä muitakaan lap-
puja nyt ole! kuului vastaus. Kaikki saivat kuitenkin 
laukkunsa Moskovassa.

Koska Riian-kone lähti toiselta kentältä, tarjoutui 
meille ruhtinaallinen mahdollisuus tutustua tähän 
itäiseen metropoliin bussin ikkunoiden läpi. Bussi-
kuskin huumorintaju loppui siinä vaiheessa, kun 
Kalskeen Seppo alkoi viritellä Moskovalaisen ylioppi-
laan laulua:  – Suuri, kjaunis on mun synnyinmjaani… 
Se keskeytyi alkuunsa, kun yksitotinen Ivan-saföö-
rimme survaisi jarrut pohjaan ja karjaisi jotain venä-
jäksi. Tulkki selitti tämän laulun olevan hänelle liikaa. 
No, mikäs siinä auttoi, lopetimme tietysti kiltisti po-
liittisten mielenkiihotusmelodioiden viljelyn. Eräissä 
liikennevaloissa kuski sen sijaan ilmoitti, että nyt oli-
si kaksi minuuttia aikaa ”ylistää Punaista toria”. 
– Täh? Missä?! 
Tulkki käänsi vaivautuneena: – Tuohon suuntaan pari 
korttelia… mutta jatkamme matkaa tasan kahden minuutin 
kuluttua! Jotkut jaksoivat juosta sinne – ja takaisinkin.
Laiskemmat meistä lauloivat torisektiota – ja valojen 
vaihtumista – odotellessa bussin vieressä juomalaulu-
ja ohikulkijoille. Taisipa joku herkistynyt ostrovoguli 
päräyttää Siperian taigan karaisuttamilla äänihuulil-
laan jonkinlaisen spasibonkin…

Mattilan Kimmoa odotti lentokentällä ikävä yllätys: 
hanurilaukusta oli irrotettu kaikki vuosien varrella 
siihen kiinnitetyt matkatarrat! 

Pojat tekivät mieluusti kierroksen kaupungilla ja vä-
hän sen ulkopuolellakin. Aina välillä pysähdyttiin, ja 
finskitsuhnia kehotettiin ottamaan kuvia milloin mis-
täkin ”sotasalaisuudesta” tai sillasta!

ke 27.10.

Harjoitellessamme illan konserttia varten Weissen-
bergin Kaitsu suututti Hotelli Latvijan ✶ ✶  räyhähen-
get: treenisalin lamppu pudota räjähti miehen päähän, 
kun tämä lauloi ilmeisesti liian alavireisesti.

Golden Cap Quartet (Lauri, Timo, Aki, Ilkka) onnistui 
myös luomaan uhkaavan tilanteen. Käppäillessämme 
kaljapaikkaa etsimässä törmäsimme nelikymppiseen 
laitapuolen kansalaiseen, jolla oli päässään joensuu-
laisen sanomalehti Karjalaisen mainospipo! Aki yritti 
suuresti huvittuneena selittää miehelle, että hänen iso-
isänsä Kosti Aaltonen on perustanut ko. lehden –
mutta eihän siitä mitään tahtonut tulla, kun toveri pu-
hui vain latviaa tai venättä. Kädet ja piirustusväli-
neetkin otettiin jo avuksi, mutta ”latvilaho” vain her-
mostui yhä enemmän muukalaisten merkillisestä pu-
linasta. Lopulta hän riuhtaisi myssyn päästään, lätkäi-
si sen Akin käsiin ja kivahti: 
– Harashoo! 20 ruplaa! 
Siitäkös uusi soppa syntyi, kun piti alkaa selittää, et-
temme suinkaan halunneet ostaa pipoa…

Konsertoimme Riian Polyteknillisen Instituutin akus-
tisesti erinomaisessa salissa, johon saimme yleisöäkin 
tuvan täydeltä. Eeron koulussa oli jälleen yleisön suo-
sikki! 

Riian karonkassa lauloimme kvartetilla gruusialaisen 
kansanlaulusovituksen (jonka olin saanut Uspenskin 
katedraalikuoron johtajalta Peter Mirolybovilta) sekä 
Helismaan kupletin Voi kun olis viulu.

Illalla oli pieni porukka ”ulkoiluttamassa” Mukuzan-
pulloa, kun Sataman Jorma ja Sorvettulan Mika sai-
vat päähänsä kuvata lestiä Lenin-patsaan päällä. Va-
loa oli enää niukalti, joten Jorma kävi nurmikolle ma-
kaamaan saadakseen tärähtämättömiä kuvia. Pahaksi 
onneksi juuri sillä hetkellä paikalle sattui kaartamaan 
miliisiauto, jonka koppalakit eivät ottaneet kuuleviin 
korviinsa poikien vuolaita selityksiä. Takapenkille 
vaan koko juopposakki! – Passport, podzaluishta!! 
Vasta nähtyään siniselkäiset Suomi-passit, muuttui 
miliisien käytös: – Izvinite! Saako olla mahorkka? Vodka? 
Lähtekö tsuhnapoika ajelulle? 

Lauri

Kimmo

Pekka
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to 28.10.

Tallinnaan saavuttuamme oli 
Olympia-hotellilla vastassa mie-
luisa yllätys: vuodentakaiselta 
Esmilan-matkalta tuttu Meeli pölähti paikalle syven-
tämään kansainvälisiä siteitämme! Kimmo odotteli 
kohteliaasti ulkona syventämishetken ajan. Hotelli-
huoneen ovelle koputteli myös ruplia kauppaava kan-
salainen, joka lähti matkoihinsa vasta saatuaan Honey-
well-piponi rahakuortaan vastaan. No, sillä pipolla 
elinkin sitten loppumatkan mukavasti.

pe 29.10. 

Seuraavaksi ajelimme bussilla Tarttoon, jossa mm. kä-
vimme ”Esmila”-tuplakvartetilla moikkaamassa tuttua 
Heino Ellerin Musiikkikoulua. Vetäisimme ex tempore 
-serenadin jollekin neitokaiselle, joka treenaili eräässä 
luokassa musiikkiläksyjään. Kerroimme saaneemme 
toimeksiannon koulun johdolta ”käydä palkitsemassa 
Vuoden Ahkerin Harjoittelija”.  Sanojemme vakuudek-
si mätkäisimme ällistyneen tytön syliin suuren ruuk-
kukasvin, jonka olimme napanneet mukaamme raken-
nuksen portaikosta. 

Konsertti pidettiin kaupungintalolla, ja yöksi palasim-
me Tallinnaan.

Golden Cap 
   Quartet

la 30.10.

Matkan viimeinen keikka Tallinnan muinaisella Raati-
huoneella oli tähänastisen kuorourani ehdottomia ko-
hokohtia. Täysi sali, sopivankaikuisa akustiikka ja 
hienot, historiaa havisevat puitteet! Viskibassoni oli 
matkan edetessä syventynyt entisestään, ja Eeron kou-
lussa -kappaleen Juhanin soolo-osuudet kajahtivat jo 
omasta mielestänikin jyhkeästi. Heikkikin tuli keikan 

Karonkassa leikimme TPI:n tyttöjen kanssa mm. 
Metsämökin tonttua ja muita teekkarihassutuksia. 

Loimme siis kestävät suhteet sekä Riikan että Tallin-
nan Polyteknisten instituuttien sekä Tarton yliopiston 
veljes- ja sisarkuoroihin. Isäntämme olivat erityisen 
kiinnostuneita konserttiemme modernista osuudesta 
ja toivoivat pikaista uusintavierailua ”with totally con-
temporary program”.

su 31.10.

Georg Otsilla pidimme eräässä hytissä kunnon kri-
tiikkipalaverin, jossa Mustapartaisen miehen tekemi-
siä arvioitiin rakentavaan sävyyn puheenjohtaja Tap-
pi Kelon isällisellä johdolla: 
– Jätti kuoron syvät rivit palelemaan Gruusian yöhön ja 
meni itse viskille isäntien kanssa! 
– AI SSSSAATANA! kommentoivat muut.
– Ei näyttänyt ”Rautahevon” ykköstä kovinkaan selvästi!
– AI SSSSSSSSSSAATANA!!

Saatuamme matkan onnellisesti päätökseen ryhdis-
täydyimme vielä kerran ja pidimme paluukonsertin 
Helsingin kaupungintalolla 9. 11. Helsingin Sanomien 
kriitikko Hannu-Ilari Lampila nosti arvostelussaan 
PK:n maan ykköskuoroksi ohi Ylioppilaskunnan laula-
jien!

jälkeen kehumaan: – Arvaa mitä? Emme me sitä Purran 
Pekkaa enää mihinkään tarvitse!
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Näitäkin laulettiin:

Palmgren:  Kallistappas kannuas
Dargomyzski: Sasna
Ernesaks:  Hakkame mehed minema

Tämä teos julkaistiin Suomessa valitettavasti vasta neljä vuotta 
matkamme jälkeen. Hergé loi tämän kaikkien aikojen ensim-
mäisen Tintti-seikkailun jo 1920-luvulla, mutta sensuuri esti 
sen levittämistä yli 60 vuotta!

Sorvettula Mika
Tirkkonen Timo
Tuhkuri Jukka
Tuisku Pertti
Tukiainen Veli-Pekka
Voipio Juha
von Weissenberg Kaj
Ylinen Pekka

Saari Heikki

Matkakuoro:

Aaltonen Ilkka
Aaltonen Timo
Ali Akif
Ali-Vehmas Timo
Asikainen Jari
Eerola Kalle
Einistö Pekka
Friman Tuomas
Hurmola Jukka

Järveläinen Pertti
Kangas Aimo
Kalske Seppo
Kauntola Seppo
Kelo Tapio
Korhonen Reijo
Kosonen Matti
Kylliäinen Antti
Kärnä Lauri

Loikas Matti
Madekivi Seppo
Mattila Kalervo 
Mattila Kimmo
Niemi Sakari
Nousiainen Jukka
Nurminen Teppo
Satama Jorma
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