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Sata täyteen ”Suuren 
SataSen”mailla!
11-14.10.2007
Slovakia (BratiSlava, Zilina)
itävalta (Wien)

Matti Apajalahti oli aiemmin tuttu lähinnä Suomen 
Laulajien ja Soittajien Liiton Sulasolin toiminnanjoh-
tajana – nyt pääsin ensimmäistä kertaa toteamaan 
miehen taidot kuoronjohtajana.

Jo Saaren Heikin ajoista totuttuun tapaan matkaan 
lähti myös urkuri Kaj-Erik Gustafsson, jonka sooloi-
hin ja kuorosävellyksiin oli tällä kertaa tarkoitus pe-
rehdyttää kriittisenä pidettyä slovakialaiskansaa.

Kämppikseksi sain sympaattisen kakkostenorin Kaj 
Lindströmin, josta ei löytynyt muuta vikaa kuin reijo-
korhosmainen kuorsaus.

Ekonomikuoro Psaldo jaksaa kiertää Euroopan 
suurkaupunkeja, vaikkei suuri yleisö aina ym-
märräkään parastaan...

Sibelius: Sortunut ääni
 Venematka
 Terve kuu
Madetoja: Kevät keralla päivien kuulakkain
 Valkeat kaupungit
Kuula: Iltapilviä
 Virta venhettä vie
Elokas: Kuutamolla
Palmgren: Juninatt

Gustafsson: Salve Regina
 Ave Maria
Schubert: Psalm 23
 Die Nacht
 Sanctus
Wikander: Kielokuningas
Mozart: O Isis und Osiris

Bratislavan konsertin lisäksi esiinnyimme 
maan pohjoisosassa sijaitsevassa Zilinan 
kaupungissa Farsky Kostol -kirkossa. Ohjel-
misto oli kummassakin kutakuinkin sama:

Muuten juotiin vain kaljaa ja nauratettiin alkuasuk-
kaita slovakiankielisillä sutkauksilla: 
– Kuulkaas, taksikuski! Voitteko neuvoa meille tien Suuren 
Satasen luo? Haluan tavata hänet, koska nyt paukkuu sa-
tanen: tämä on tasan sadas ulkomaanmatkani! *)

*) Slovakkijääkiekon suuri nimi Miroslav ”Satanen” Satan piti kak-
sissa edellisissä MM-kisoissa Suomen uljaita Leijonia pilkkanaan.
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Ahvonen Timo
Kivi Veikko
Lintunen Erkki
Markkula Pirkka
Mattila Veli-Pekka
Puputti Olli-Pekka
Puupponen Ilkka
Ronkainen Reijo
Saastamoinen Raimo
Siljamäki Aapo
Tossavainen Tapio

Ekström Per-Olof
Inkinen Esko
Kohva Risto
Nojonen Jarmo
Nurminen Kari
Pietiläinen Jyrki
Saari Petri
Siukonen Harri
Toivonen Martti

Hara Jaakko
Himanen Pasi
Hurme Mikko
Kovanen Heikki
Leinonen Aatu 
Lindström Kaj
Merikallio Hannu
Niemi Jukka
Pärn Jaan

Aaltonen Ilkka
Autio Pasi
Haapala Rauno
Härmä Tapani
Juhokas Ilmo
Kosonen Kari
Lindgren Olli
Mannisenmäki Esa
Saari Esko
Tuominen Ilari

Apajalahti Matti
Gustafsson Kaj-Erik

Slovakkipilssi maistui Ilkalle ja Kajlle.
Pasille ja Heikillekin melkein...

50-vuotis-
juhlakirja 
ilmestyi 
sangen 
huomatta-
van merk-
kipäivän 
aikoihin!
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Iltaisin baarin pianon ääressä pojat testailivat 
ahkerasti alkuvuodesta tekemääni Guinness-
ennätystä (sidotuin silmin 3333 kappaletta –
Filemaker-tiedostosta löytyvät jokaisen kappa-
leen tekijätiedot, sävellaji, alkusanat, ilmesty-
misvuosi sekä tunnetuin esittäjä).
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Porkkalan viiHtykääPä
(Ilkka aaltonen mel. ”Ryypätkääpä ja naItattI”
 / muk. san. juha aaltonen -07)

kun koRsun yllä alkaa Ilta hämäRtää

ja mInIsteRIn bussIn peRävalot hävIää,
nIIn kannonpäähän yksIn jää

vIIhtykääpä kuRttuIneen.

on kääpä kotIkelon paImIossa jättänyt,
ja stadIn heRRat paukuttavat selkään kättä nyt

– alle vyön jos onkIn mättänyt

vIIhtykääpä kuRttuIneen.

jos kIRkkonummen lehteen musta länttI taRvItaan

taIkka lauttasaaRen salakaato tulee paljastaa,
nIIn ”paRenteesIn paRtaveItsI” laIttaa tuulemaan:
taas kääpä kansaa nauRattI!

eI aIkaakaan kun kääpä omaan RoolIIn RakastuI

ja vIIhteen uomaa vastavIRtaan nIIn kuIn lohI uI.
tuskIn koskaan tuRhautuI

vIIhtykääpä kuRttuIneen.

eI pysäyttänyt kääpää kaveReIden kateus,
eI uRaputkI, vIIna, eIkä naIsen kauneus.
on ehtymätön RIemupakkaus

vIIhtykääpä kuRttuIneen.

”jos sotaan mIkseI elämään voIs’ mennä soItellen,
semmInkIn jos huumoRIlla laInat hoItelen.
mä heka-vItsIntyngällä taas voudIn voItelen”
se ItseäkIn nauRattI.

on kääpä vIIskyt vuotta taItojansa hIonut

ja IhmIselon haRmautta aIna kIRonnut,
vaan eIpä koskaan langennut

vIIhtykääpä kuRttuIneen.

kun koRsun yllä alkaa Ilta hämäRtää

ja savusaunan takaa kuu kuIn juusto möllöttää,
nIIn lautehIlla hetken levähtää

vIIhtykääpä kuRttuInen.

Taulu ja laulu tulivat Juha-veljeltä 
22.3.1957. Hienompaa synttäri-
lahjaa on vaikea kuvitella!!!


