
”Im Stau mit Stoben”196

”Im Stau mIt Stoben” 
3-12.10.1992

SakSa (DüSSelDforf, Halle, HerforD, DortmunD, 
baD-münStereIfel, magDeburg, 
benneckenSteIn, berlIInI)

Teksti: Mikko Koivisto / IA

3.10.

Tarkoituksemme oli aluksi lentää Müncheniin Oktober-
festareille, mutta teknisen vian johdosta suoritimme 
mahalaskun jo Düsseldorfiin (Dorf = saksalainen kyläpa-
hainen). Siellä Sehr geehrte Herr Bussfahrer astui en-
simmäistä kertaa valokiilaan ja poimi meidät kyytiin-
sä läpi öisen Staun (= rush-hour). 

Istuttuamme kädet ristissä jännityksestä mykkinä 
useiden tuntien ajan, saavuimme vihdoin Halleen. 
Siellä pirteä savolaistäti Säde Niehaus syöksähti olut-
tupaan soittamaan odottamiseen jo kyllästyneitä per-
heitä takaisin, jotta jokainen kuorotenava saisi katon 
päänsä päälle.

4.10.

Am nächsten Tag mökötimme perheissä heittäen lystik-
käitä saksalaisia vastaopittuja sananparsia sekä luo-
vasti että HELPOSTI – kuin tavaamaan opetteleva 
vaahtosammutin. Onneksi perheillä riitti ihmettele-
mistä koko päiväksi, miten lausutaan ”HÄÄYÖAIE” 
tai ”LÖYLYÄ”, joten eipä juuri tarvinnut nolata itse-
ään sen korkealentoisimmilla tai intelligentsimäisem-
millä jutuilla.

Illalla jumiksen jälkeen urkuri Kalevi Kiviniemi hu-
vitti yleisöä soittamalla laajan skaalan heavystä sinfo-
nioihin – siinä sivussa mekin saimme mahdollisuuden 
heittää pari laulua Johannis-kirkkokansan mieliksi.

5.10.

Seuraavana päivänä Seija ja Horst vihittiin kirkossa, 
ja niin he elivät elämänsä onnellisina loppuun asti. 
Dominantellakin oli jälleen sormensa pelissä. Kirkos-
sa väännettiin pari virttä ja jatkoilla pari kansanlaulua. 
Horstin polttareissa harrastettiin huhun mukaan sekä 
benji-hyppyjä ruskea huppu päässä että rullalautailua 
Garmisch-Partenkirchenin mäessä V-tyylillä. Herfordissa 
(St. Marien Stiftberg) lauloimme mykistävän konsertti-
ohjelmamme kaikille kansoille.

Ohjelma (osana tapahtumaa ”Ostwestfälische Orgeltage”):

Mendelssohn: Hör mein Bitten
  Mitten wir in Leben sind
Brahms:  Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen
Debussy:  Trois chansons
Kuula:  Auringon noustessa
  Keinutan kaikua
  Rukous
Madetoja:  Onnelliset
T. Kuusisto:  On maa

Bergman:  Igel und Agel
  Unter Zeiten
  Lapponia / Midwinter
Rautavaara:  Canticum Mariae virginis
Pärt:	 	 7	Magnificant-Antiphonen
Kokkonen:  Laudatio Domini

Berliinin muurin kaaduttua rytisten 9.11.1989 
piti tietenkin heti lähteä katsomaan, mitä toisella 
puolella oikein oli!

Oli myös kutkuttava tunne päästä testaamaan 
käytännössä, miten saksalaiset eri puolilla rajaa 
suhtautuisivat DDR:n entisen kansallislaulun 
juomalauluversioon! *)
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Juuri ennen matkaa muutettiin Helin 
kanssa Kalliorinteen omakotitaloon!
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6.10.

Lopulta päätimme suunnata nokkamme kohti Dort-
mundin suurkaupunkia. Viemäriympäristöyrityksen 
pohatta piti mielenkiintoisen esitelmän, ja samalla 
meille tarjottiin läskisoossia tabascolla sekä olutta, 
joka LOPPUI KESKEN, vaikka kaupunki oli saksalai-
sen teollisen oluen napa (synti ja häpeä!). Seppo ja 
Ilkka kävivät kostoksi pokkaamassa pormestarilta 
itselleen kaupungin edustussolmiot.

8.10.

Edessämme oli pitkä ja tuskallinen taival. 600 km eli 
noin 12-13 tuntia kiertopokkaa ja monen monta Tarjo-
anKaljatKavereille -hetkeä. Onneksi kaikki eivät hä-
viä – ja toisin päin. Ai niin, Junttilan isäntä hävisi 
konjakkipullon Jean Colúvanille. Vedonlyönnin aihe: 
tarjosiko Pasi Himanen oluet hävittyään kolmesti 
edellisen päivän peleissä?

9.10.

Aamulla varhain joku Sabine tai Gesine Goldammer 
kertoi meille kaiken Berliinistä ja näytti meille Eiffel-
tornin, Johann Sigismundstrassen sekä jonkun entisen 
aidanpätkän. Tämän jälkeen pompimme eräässä tava-
ratalossa kerroksesta kerrokseen, jotta herättäisimme 
yleistä hilpeyttä ja voisimme kertoa tulevamme Ruot-
sista. Illalla innokkaimmat sivistyivät vielä Checkpoint 
Charlie -museossa (ein merkisches Museum), jossa
puitiin muurinylittäjien ja -yrittäjien eriskummaisia 
kohtaloita. 

Sitten bailattiin kunnolla yhdessä oluttuvassa, josta 
sai kerrankin OIKEAN kokoisia tuoppeja (1 ltr). Laulu 
kajahteli niin hurjasti, että yksi Mikkihiiri oli saada 
henkisen trauman. Mutta sehän ei meitä pidätellyt, 
sillä yleisökin vaati lisää musiikkia. 

Toki laulukin kaikui ja Väinämöisen kantele vavahte-
li, kunnes huomasimme olevamme jossain Pferdens-
tannenbaumissa (hevonkuusi on jalostettu puulajike, 
jota kasvaa Joulusaarilla) eli itäisen Saksan rupisilla 
mukulakiviteillä. Berliiniin asti jouduttuamme lähdim-
me empimättä Gasthauseen, jossa pöytäkunnat lauloi-
vat toisiaaan suohon. Lisäksi saksekkaat merieläjätkin 
yltyivät Lauri-pojan piiskasta esittämään pari viisua 
muiden hymyksi. Rasittava ajomatka, jollaista ei taval-

Huumemafian selvittyä kuorostamme 
hengissä matkallamme Reinhold-Kircheen, 
harjoittelimme kotvan illan konserttia 
silmällä pitäen. Rattoisan pubikierroksen 
jälkeen päädyimme virittelemään nuhai-
sia ääniämme sakaristoon loppumatto-
mien voileipien säestyksellä. Konsertti 
oli ja meni (urkurina Kari Jussila), kivaa 
oli, ja lopulta hajaannuimme monenmoi-
siin perheisiin yötämme viettämään.

7.10.

Aamulla starttasimme studiobussimme 
vuoristoiseen Bad-Münstereifelin pikku-
kylään, jossa oli italialaisia ravintoloita 
kuin hummereita padassa suuren nälän 
yllättäessä. Ottovanhemmat veivät mei-
dät koteihinsa. Onnekkaimmat pääsivät 
saunomaan näköalasaunassa, jossa lau-
teetkin oli suunniteltu nojatuolimaisiksi. 

Illalla lauloimme kirkossa, jossa akustiikka mykisti 
poissaolollaan. Taaskin joku tunari sai tarjota kaljat 
tarkkakorvaisille vierustovereilleen, koska mehän 
emme ole täydellisiä, vaikka niin luulemmekin.

Kotona viinilasin voimalla heitimme legendaa jo HEL-
POSTI auf Deutsch, niin että perhekin tuli hulluksi ja 
alkoi puhua swahilia ja lähetti meidät lopulta nukku-
matin maille. Yöllä näimme selkäpiitä karmivia paina-
jaisia suuresta häpeästä, joka vainoaa Horst-hupun 
käyttäjää sekä konjakkipullon häviäjää.

linen kuolevainen olisi kestänyt, oli jättänyt meihin 
yliluonnollisiinkin olentoihin jälkensä, joten menim-
me nukkumaan kodikkaaseen Haus am Köllnischen 
Park -hotelliimme, entiseen Itä-Saksaan.

*) Ainakin bussikuski tuntui pitävän kovasti DDR-hymnin Maljat taas täyttyy 
-väännöksestä, jonka kajautimme onnistuneen kylttikeikan kunniaksi!
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– Kaksi saksalaista ajoivat moottoritiellä yhteen ja sanoivat 
toisilleen ”STAU”! loiskautti eräs hilpeä hummeri, kun 
ruuhkaan juutuimme. Magdeburgissa rynnättiin heti 
Macciin ja sieltä viiniostoksille. 

Dom-Konsertissa oli 500 ihmistä kuulemassa negro-
spirituaaleja edellisenä iltana, joista valikoidut 10% 
innostui kuulemaan meidänkin programmia hyvin ja 
vähän liiankin akustisessa kirkossa. Tiitukin tuuttaili 
orgeleita ekstaasissa mieleenpainuvan lystikkäästi.

Loppuilta kuluikin sitten rattoisasti Jugendherrbergessä 
erilaisten tempausten merkeissä. 

Poistuessamme yön selkään leikimme Unter den Lin-
denillä kiinalaista käärmettä vaakasuunnassa ja lau-
loimme korttelit hereille erilaisilla balladeilla. Ilkka 
voitti taas konjakkia – tällä kertaa Sannalta – vapautu-
malla ällistyttävän nopeasti smokistaan ja hyppäämäl-
lä hyiseen Spree-jokeen uimaan! Junttila ei halunnut 
jäädä ilkkaa pahemmaksi. 

Jatkoilla pidettiin orgiat roomalaiseen tapaan.

10.10.

Huonetoverini jylisevä kuorsaus palautti minut kra-
pulaiseen kuoromatka-arkeen. Ahmittuamme ahmu-
palan suunnistimme kohti Berliinin slummeja pääty-
en lopulta erääseen arkkiteatraalisesti kauniiseen 
puistoon, josta käsin suoritimme salaisen operaation 
peitenimellä Horstweg. (lue: poimimme talteen katu-
kyltin, joka sopivasti koristaisi Espoon-kämppämme 
Fermaatin seiniä). Tästä suurdanke suurenmoiselle 
Seehr geehrte Herr Bussfahrer Rühlerille, joka elää
muistoissamme ikuisia aikoja. 

11.10.

Aamulla survaistuamme Heide Haahtelan kurasan-
koon (ganz eigenartig Fräulein) läksimme onnellisina 
kohti koskemattomia erämaita, jossa aika ja etäisyys 
menettivät merkityksensä – kaikki tästä eteenpäin oli 
vain mielikuviteltua satua Benneckensteinin valtakun-
nassa. Tämä smurffien kylä sijaitsi lähes 600 m kor-
keudessa, ja ihmiset elivät noin vuotta 1700 jKr. Kylän 
väki oli todella sydämellistä poppoota ja he suoras-
taan liikuttuivat konsertistamme, jollaista he eivät ol-
leet kuulleet sitten gregoriaanisen kirkkolaulun.

Zwei Löwen olikin sitten matkan kiistaton huippu. En-
tinen klubi, nykyinen Gasthaus muuttui suoranaiseksi 
vertaansa vailla olevaksi SHOW-sitsi-illaksi! Ilkka sen 
vissiin keksi. Kerrankin kannatti olla masamyöhäinen, 
koska tällöin tarjoutui ainutlaatuinen mahdollisuus 
esittää saapumiskokoonpanossa laulu jos toinenkin. 

Näin syntyneet hasardikokoonpanot suorastaan hive-
livät ja yllättivät koko kuoroväen ja metsän eläimet. 

Illan mittaan esiintyivät muutkin matkan aikana syn-
tynsä saaneet sekä perinteisemmät, ammoisista maan-
mutaisista ajoistakin lähtien perustetut lauluyhtyeet.  
Muutamia mieleenpainuvia muistoja voisi mainita: 
illan herkkuja olivat ehdottomasti Hummeripoikien 
Kommen Sie bitte Herr Ober, jossa vanha Vaari kalvensi 
muiden naamat sekä domingo- että flamingomaisilla 
rubatosooloillaan sekä samaisen yhtyeen Freunde, 
Wasser machet stumm. 

Metzotytöt palkitsivat anteliaasti meidän rakkaat ja
ihanat huoltenkantajamme Helppo-Pasin ja Laurin 
vastustamattomin serenadein. Jossain vaiheessa iltaa 
iski myös Imperiumin vastaisku (Pasi ja Ilkka) vastalau-
seena Jukan ja Laurin *) duetolle. Tunnustus 15-vuoti-
aana ensi kerran annoin mykisti ainakin imperiumin.

Vielä yön hiljaisina tunteina pienet metsän tontut sin-
gahtelivat kynttilöiden loisteessa sillee ja vähän tällee 
ja antoivat toisillensa tuta (= TKK:n koulutusohjelma). 
Yö ei suinkaan päättynyt siihen, mutta se onkin jo sit-
ten toinen tarinansa.

12.10.

– Unesta herää jo Berliini Itä-, kun kööri finaaliinsa matkan 
taittaa, se ahnaasti jo kaipaa sitä, mitä sitseissä kovasti lau-
laa maittaa… Berliinihän tunnetaan siitä, että kaikki 
tiet vievät sinne ja lähtevät Roomasta tai ihan miten 
päin vaan. Siellä ylsimme viimeisiin voimanponnis-
tuksiin konsertissamme (Königin Luise-Gedächtnis-
kirche) ja puristimme elektronimikroskoopilla vielä 
viimeisetkin rippeet irti sieluistamme ja ruumiistam-
me ja sitsasimme itsemme autuaammille swingahdus-
maille, kuten intiaanimoguli Hiipivä Kuu tapasi sa-
noa Floridan laskevassa auringossa katse käännettynä 
kohti Karibianmeren punakeltaista horisonttia ja sen 
takana häämöttäviä utuisia saariryhmiä.

*) Turbotenori, fyysikko Lauri Kärnä päätti vaiherikkaan Domi-
nante-uransa Benneckensteinin-konserttiin. Viimeinen kurkusta 
kajahtanut ääni (Laudatio Domini / ”Alleluja”) ei ollut enempää 
eikä vähempää kuin kaksiviivainen a-sävel fortefortissimossa! 
Tapahtuma innoitti kuoron kirjallisia kykyjä löytämään yhtäläi-
syyksiä itsensä Enid Blytonin kanssa:
 
           Tähän mennessä ilmestyneet Fyysikko-kirjat:

           Fyysikko löytää äänen (Gorizia -86)
           Fyysikko Vanhassa kaupungissa (Tallinna -89)
           Fyysikko Muiskausten saarella (Fär-saaret -90)
           Fyysikko pelastaa ETA-sopimuksen (Tolosa -91)
           Fyysikko vuoristossa (Benneckenstein -92)

Tulossa vielä lukijoiden pyynnöstä: Fyysikko ja Eremitaasin aarre?
(Vaihtoehtoinen nide: Fyysikko pulassa)
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Matkakuoro:

Aaltonen Ilkka
Ansaranta Timo
Hannonen Markku
Karjalainen Timo
Koivisto Mikko
Lahtinen Olli-Pekka
Salmi Jouni
Sigfridsson Kari
Yli-Penttilä Jukka

Aittoniemi Perttu
Heimonen Jorma
Himanen Pasi
Kivinen Juha
Kärnä Lauri
Maasilta Ilari
Salmensaari Olli
Salminen Pekka
Vaari Jukka

Jaantila Anu
Kataja Heini
Korhonen Annu
Lehtokangas Jaana
Lumme Annareetta
Pasanen Emma
Rinkineva Kristiina
Uusi-Penttilä Marketta

Murto Seppo

Heikkilä Minna
Hietaharju Tarja
Härkki Sanna
Kohi Hanna
Murto Laura
Muukkonen Minna
Pohjala Nana
Tolvanen Minna
Uusiheimala Mari

tulkki: Himanen Eva

tule jo tarjoIlIja
(Carlos rigal mel. “Cuando Calienta el sol” 
/ san. ilkka aaltonen -92)

tule jo tarjoilija,
tuo meille viinaa! 
janoisten palvelija,
käy auttamaan!
jos kuulet sä tään 
viestin, riennät täyttämään 
tyhjän pään, 
muistat jään, tänne jään.

tule jo tarjoilija,
tuo meille viinaa!
janoisten palvelija,
käy auttamaan!
jos tulet sä, niin 
pääsen jälleen juovuksiin, 
tuiteriin, 
oikein kunnon kekkuliin.
tule jo tarjoilija!

Tähän ei löytynyt isompaa palkkia...

länSIkeSkukSeen
(juiCe leskinen mel. "itäkeskukseen" 
/ muk. ilkka aaltonen)

unesta herää jo Berliini itä-,
lännessä tänään on jotakin sitä,
mikä tarjota voi vaikka mitä!
kertaheitolla hei, länsikeskukseen,
kauppakeskukseen, jossa kaiken teen!

adolF, heinriCh, FritZi, maXi
ihmeitä lännen saa katsottavaksi.
lättyä monta niin uskomatonta

on paistettu muurin pohjalla.

siellä on paikkoja syödä ja juoda,
Warrenkin viimeiseen huoltoon voi tuoda.
kertaheitolla hei, länsikeskukseen,
kauppakeskukseen, jossa kaiken teen!

Sumuisen Friedrichstrassen KaDeWe-kaupasta 
löytyi hieno hummerikassi!

Spreen sankarit.


