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Reppukansan ”OslO-ilmiö” 
28.11. - 3.12.1981
RuOtsi (öRebRO, VästeRås)
nORja (OslO)

Ensimmäinen ”oman kuoron” ulkomaanmatkani suun-
tautui Osloon syksyllä -81. Olin liittynyt Polyteknikkojen 
kuoroon jo kaksi vuotta aiemmin, mutta 75-vuotisjuhlat, 
tenoripula ja He povin hehkuvin -levyprojekti kuluttivat 
kuoron voimia niin paljon, että vasta nyt saatiin aikaan 
edes reissu naapurimaahan. 

Ali-Vehmaan Timo puheenjohtajana ja Sorvettulan 
Mika sihteerinä hoitelivat kontaktit sun muut käytännön 
järjestelyt. Matkaesitteen ulkoasusta vastasi Juha Rinne. 

28-29.11.

Turusta Tukholmaan matkasimme M/S Fennian kyy-
dissä. Bussimatkalla Ruotsin halki lounastimme Öre-
brossa. Kuunneltiin myös ahkerasti kuoroveli Tassu 
Takalan isojenpoikien laulukasettia, josta köörin oh-
jelmistoon tarttui muuan Kersantti-laulu – lähinnä 
kauniin melodiansa ansiosta. Klo 18.00 kirjoitimme 
nimemme hotelli Ansgarin vieraskortteihin. 

30.11.

Aamupalan jälkeen menimme Oslon Radiotalolle, 
jossa lauloimme kantanauhalle norjalaisen Oddvar 
S. Kvamin tilausteoksen Landskapets förvandlingar. 
Rönnholmin Markun puhesoolot (– ”Den mörka gar-
dinen...”) jäivät mieleen: mies joutui niiden aikana 
kääntämään selkänsä johtajalle ja muulle kuorolle, 
koska soolomikki oli sijoitettu hassusti kuoron taakse! 

– Niin Norjana notkuvi varsi sen...
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Jännitimme kovasti, paljonko yleisöä tulee meitä illal-
la kuulemaan Sonja Henie -keskuksen näyttävään kon-
serttisaliin – olihan kontaktinamme ja puitteiden jär-
jestäjänä maan tunnetuin, lähes 80-päinen opiskelija-
kuoro Den Norske Studentersangforening. Keikka oli 
koko reissun ainoa esiintyminen, joten odotukset keik-
kuivat ymmärrettävästi korkealla. 

Kaikki ei kuitenkaan mennyt aivan nappiin: väkeä 
vaivautui lopulta paikalle 16 henkeä – eli laulajia oli 
enemmän kuin yleisöä! *)

Vaikka tunnelma latistui, vedimme osamme kuta-
kuinkin tyylikkäästi läpi – mitä nyt konsertin loppu-
metreillä Sibeliuksen Rakastava-sarjassa päästiin elä-
mään ”mielenkiintoisia” hetkiä: tenorisolistimme Ta-
pani Iivari ei löytänyt perusteellisesti hajonneesta
harmoniasta enää omaa lähtöääntään, vaan aloitti soo-
lonsa ”Jää hyvästi, lintuseni…” kvartin verran liian ma-
talalta! Siitä eteenpäin kuultiin ehkä ”persoonallisinta 
Sibbeä Norjassa miesmuistiin”...

Poistuessamme lavalta Leskelän Markun kuultiin 
mutisevan muille tenoreille: – Pitäisköhän meidän alkaa 
harrastaa sittenkin vaikka pesäpalloa...?

Karonkan pidimme omalla porukalla Oslon Insinööri-
talolla. Näkemämme reppuselkäiset oslolaiset olivat 
tehneet jo sen verran lähtemättömän vaikutuksen 
teekkaripoikiin, että sitsilaulutkin saivat uusia tulkin-
toja: kuultiin mm. teokset Reppusemme kohouupi, Käy 
kanssain reppunurmelle, Repunsuu ja Kaikille muille rep-
pua annan.

Golden Cap Quartet (Lauri Kärnä, Timo Ali-Vehmas, 
Timo Aaltonen, Ilkka Aaltonen) debytoi kuoron 
edessä sovituksellani Helismaan tukkilaislaulusta 
Pieni jätkä. Ylimääräisenä nähtiin tulkinta Kuulan 

*) Tästä eteen päin PK:n käsitteistössä vastaava 
tilanne on tunnettu ”Oslo-ilmiön” nimellä.

teoksesta Hiljaa eessä akkunain: kvartetti seisoi hetken 
hiljaa juhlasalin suurten ikkunoiden edessä selin ylei-
söön. Ja seisoi todella puhtaasti.

1.12.

Seuraavana päivänä oli vuorossa ekskursio maan suu-
rimpaan yritykseen Norsk Hydroon, jossa taisimme olla 
kiinnostuneempia tarjoiluvaunun antimista kuin pet-
rokemiayhtiön tunnusluvuista. Madekiven ”Seevi” 
oli tapahtumien tuoksinassa jopa hukata teekkarilak-
kinsa. Vierailusta jäi mieleen neukkarin seinällä roik-
kunut maailmankartta, josta Suomen ja Neuvostolii-
ton välinen raja oli tykkänään unohdettu!

Iltapäivällä pistäydyimme myös alumiinipaja Årdal 
og Sunndal Verkissä, jonka pääjohtajalle luikautimme 
synttäriseminaarin. Kakkostenori ei singahtanut.

Studentersangforeningin järjestämässä iltakaronkassa 
olivat yllättäin paikalla lähes kaikki kuorolaiset, suuri 
osa vieläpä vaimoineen ja tyttöystävineen! Kuulimme 
runsaasti selityksiä, miksi he eivät olleet ehtineet edel-
lisillan konserttiin: 
– Todella kehno keli! 
– Saippuasarjan jännittävä jakso osui samaan iltaan! 
– Jalkapallo-ottelu varmaan verotti väkeä! 

Taiteellinen johtajamme Heikki Saari veti pisteet ko-
tiin illallispuheellaan, jossa hän ei ilmeelläkään näyt-
tänyt pahastumistaan. Taitavana ruotsinkielen hallit-
sijana mies maalaili liikuttuneille isännille kuvan ”kai-
ken kokeneesta maailmanmiehestä”, joka YMMÄR-
TÄÄ tämänkaltaisten tilanteiden osuvan kaikkien 
kohdalle joskus elämässä: 
– Jag kommer ihåg en motsvarande situation från min egen 
ungdom. Jag hade just nyligen blivit musikmagister och 
hade min premiärssångkonsert i en jättefin sal... akustiken 
var underbart fin! Jag hade förfärdigat mig omsorgsfullt, 
fracken var strykt, luften dallrade av spänningen... Och 
gissa, vad? I publiken fanns det bara TJUGO åhörare... 
och en hund! (vapautunutta naurua)
– Och när jag öppnade min mun för första sången, tassade 
den lilla valpen framför mig och satte sig ner... lyssnande 
med hufvudet snett! (liikuttunutta tyrskähtelyä)

Tässä vaiheessa PK-laiset pystyivät enää vaivoin pi-
dättelemään reaktioitaan. Jotkut joutuivat poistumaan 
eteisen puolelle nauramaan! Kaikki suomalaiset tiesi-
vät, että Heikki veti päästään koko tarinan, ja että ko-
ko juttu oli taitavasti verhottua “vittuilua” isännille, 
jotka olivat töpeksineet raskaasti konserttimme lipun-
myynnin. Norjalaiset hurrasivat kapellimestarimme 
puheelle raivokkaasti ja halailivat toisiaan kyynel-
silmin: 
– Mikä mies! Mikä tyylitaju! Mikä asenne...

Konserttiohjelma:

Madetoja:  Suvi-illan vieno tuuli
Palmgren:  Yötunnelma
Brolén:  Vackra sky
Schäffer:  Aftonen
Gustafsson: De profundis

väliaika

Kankainen: Eeron koulussa
  Jouluilta Jukolassa
Sibelius:  Venematka
  Työnsä kumpasellaki
  Sortunut ääni
  Rakastava
Kvam:  Landskapets förvandlingar
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Teekkareiden mielestä isäntiä piti vielä rankaista jol-
lain hieman konkreettisemmallakin tavalla. Kuinka 
ollakaan, kuoron perinteikäs lukkarinsauva oli sopi-
vasti jo niin täynnä eri matkoista kertovia hopealaat-
toja, että oli aika hankkia uusi. Isäntien juhlahuoneis-
ton flyygelin tuolin oikeanpuoleinen takajalka näytti 
sopivan kokoiselta... 

Sovimme kaikessa hiljaisuudessa kuorolaisten kesken, 
että lähtölauluksi kiekaistaan Sibeliuksen Fridolins 
dårskap (Knappt leker mört, knappt hoppar lax...) ja sanal-
la ”lax” on tänään poikkeuksellisen voimakas sforzan-
do. Varalaulunjohtajamme ”professori” Seppo Kalske 
istui laulun alkaessa näennäisen huolettomana flyyge-
lin ääreen – viiden muun tekniikan opiskelijan peittä-
essä näkyvyyden saliin päin. Niinpä sitten sanan ”lax” 
aikana tarkkakorvaisimmat saattoivat kuulla soitti-
men luota myös E.A. Karlfeldtin originaalisanoituk-
sesta hiuksenhienosti poikkeavan ”RAKS!”-äänen, 
kun tuolinjalka nopein ja tarkkaan harkituin liikkein 
siirtyi paikoiltaan Akif Alin pukupussin uumeniin. **)

Sitsinpito jatkui hotellilla pitkälle aamuyöhön. Neljäl-
tä hotellin johtajakin hälytettiin paikalle elämöintiä 
hillitsemään: – Nyt tämä sikailu saa riittää! Lopetatteko 
hyvällä vai kutsunko poliisin? Arkkitehti Hannes Parta-
nen ei pitänyt kummastakaan vaihtoehdosta: 
– Min herre... JAG är Heikki Saari! Och JAG har givit 
tillstånd åt mina pojkar att göra vad de vill! Och hur länge 
de vill! DU kan gå tillbaka till sängs... hellre omedelbart!

2.12.

Kuultuaan aamulla yön tapahtumista, Heikki Saari 
ei pitänyt Hannes Partasesta. Sen sijaan oslolainen 
musiikkiarvostelija oli pitänyt PK:sta (ks. oheinen, 
norjankielestä käännetty kritiikki)! 

”Finsk velklang – 
Suomalaiset soivat 
hyvin!”
Polyteknikkojen kuoro, 40:stä tekniikan opiskelijasta koostuva 
suomalainen mieskuoro, konsertoi Hovikoddenilla maanantai-
iltana. Kuoronjohtajana toimi musiikinlehtori Heikki Saari.

Ohjelmisto koostui pääosin suomalaisesta kuoromusiikista, 
mutta mukana oli myös norjalaisen Oddvar S. Kvamin 
teoksen Landskapets förvandlingar kantaesitys.

Kuoro esiintyi hyvin kultivoituneesti läpi konsertin ja hallit-
si laulunsa sortumatta pompöösiin tyyliin, jota usein esiin-
tyy mieskuoroilla. Amatöörilaulajista koostuva kuoro teki 
vaikutuksen homogeenisella ja balansoidulla laululla, koski-
en kaikkia stemmaryhmiä.

Kunnia tästä on annettava kapellimestarille: Heikki Saari 
osoittautui hienoksi kuoronjohtajaksi: homma toimi tyylillä 
ja musikaalisuudella.

Parhaiten kuoro hallitsi yksinkertaiset ja lyyriset laulut, jois-
ta mainittakoon Brollin Vackra sky ja Sibeliuksen pikkulau-
lut, jotka esitettiin todella herkullisesti. Tämä osio oli huip-
puluokan mieskuorolaulua.

Ohjelmisto oli ilmaisultaan hieman yksipuolinen, pääpaino 
oli melankolis-romanttisissa tunnelmissa. Jäin kaipaamaan 
vastapainoksi kevyempiä ja nopeatempoisempia numeroita. 
Emme saaneet myöskään kokea kunnon dynaamista ”revit-
telyä”, johon kuorolla kyllä olisi ollut resursseja. Intonaatio 
oli kautta linjan hyvä, mutta pientä heikkoutta ja puhtaus-
ongelmiakin oli havaittavissa yksinkertaisissa uudemmissa 
teoksissa. Erityisesti Kaj-Erik Gustafssonin De Profundiksessa 
ja Sibeliuksen Rakastava-sarjassa panin tämän merkille.

Jukka Kankaisen teos Aleksis Kiven ”Seitsemän veljeksen” 
tekstiin toi ohjelmaan tervetullutta vaihtelua. Hienon sävel-
lyksen mausteeksi saatiin kokea myös näyttämöllisiä teho-
keinoja käsientaputuksista puhekuoro-osuuksiin. Tässä kuo-
rosta pääsi esiin kaksi hyvää solistia, joista mainittakoon te-
nori Tapani Iivari hienoine laulullisine ja näyttämöllisine 
avuineen. ***) 
 
Illan viimeinen teos oli Oddvar S. Kvamin Landskapets för-
vandlingar Bo Carpelanin tekstiin. Teoksen kolme osaa Intra-
da, Balladen om den dröjande ja På Stora Operan edustivat illan 
moderneinta antia melko dissonoivine sävelkielineen ja ah-
taasti kirjoitettuine kuorosatseineen ja erikoisine rytmeineen. 
Laulut pääsivät kuoron käsittelyssä hyvin oikeuksiinsa ja 
saivat osakseen upean kantaesityksen. Etenkin Intrada soi 
kauniisti aaltoilevine ja pieneen sekunti-intervalliin perustu-
vine, voimakkaasti dissonoivine sävelkulkuineen.

Pieni kourallinen yleisöä oli haltioissaan kuulemastaan. 
Missä olivat kaikki kylän mieskuorolaulajat?

Inger Elise Reitan 

PK:n varalaulunjohtaja kiittää norjalaista 
isäntää hienosta lukkarinsauvasta.
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Edellisenä vuonna ilmestynyttä 
He povin hehkuvin -levyä yritet-
tiin ankarasti myydä norjalaisille.

Paluumatkalla vierailimme Asea Skandian tehtailla 
Västeråsissa, jonne Kilven Klaus oli entisenä työnteki-
jänä saanut järjestetyksi lounaskursion. Siinä ohessa 
opimme lähes kaiken kontaktoreista ja pienjännite-
kytkinlaitoksista.

Tuttu Fennia toi meidät aamuksi kotiin.

Reppukansan mailla olivat:

Akif Ali 
Timo Ali-Vehmas
Jorma Satama
Kalervo Mattila
Antti Kylliäinen
Jukka Tuhkuri
Tapio Kelo
Antti Sulamäki
Jukka Nousiainen
Klaus Kilpi
Markku Hentinen
Markku Leskelä
Mikko Rämä
Mika Sorvettula
Veli-Pekka Tukiainen
Tapio Takala
Sakari Niemi
Tapani Iivari
Juha Voipio
Pertti Tuisku
Heikki Puukko

Timo Tirkkonen
Mikko Vuorikoski
Teppo Nurminen
Seppo Kalske
Seppo Madekivi
Ilkka Aaltonen
Hannes Partanen
Reijo Korhonen
Pekka Einistö
Juha Heikinheimo
Timo Aaltonen
Markku Rönnholm
Timo Aarnio
Jukka Hurmola
Jari Asikainen
Seppo Kauntola
Kalle Eerola
Tuomas Friman
Lauri Kärnä
Jussi Madekivi

Heikki Saari

Länsiväylä 11.12.1981

**) Vaikka sauva näin ”saatiinkin lahjoituksena” norjalaisilta, 
mikään halpa kapistus ei siitä tullut. Markkoja sai mitata tiskiin 
useammankin, ennen kuin sauva saatiin hyötykäyttöön jalan 
restauroineelta entistäjältä. Sen pää kun oli pahasti halkeillut 
irrotusoperaatiossa.

***) Toinen solisti oli Ilkka Aaltonen (toim. huom.)
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