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Huhtikuisen rankan juhlaviikon jälkeen emme 
juuri ehtineet levätä, kun jenkkimatkan ohjelmis-
ton harjoittelu oli aloitettava. Pohjaksi otettiin 
juhlaohjelmisto, mutta paljon uuttakin oli vielä 
opeteltava. Heikin johdolla taiteilimme monta
iltaa aina kesäkuun puolelle saakka koko laulu-
satsin hallitsemiseksi. Juhannukseen mennessä 
kaikki voitava oli tehty.

”The GreaT 
raTTlesnake 
Tour”
24.6. - 15.7.1984

YhdYsvallaT (seaTTle, san dieGo, san Francisco, 
BerkeleY, napa valleY, alameda, salT lake ciTY, 
BosTon, FiTchBurG, WorcesTer, porTland, euGene, 
evereTT)
meksiko (Tijuana)
kanada (vancouver)

Teksti: Ari Muhonen / IA

PK:n kolmas USA:n kiertue otettiin esille ensi 
kerran jo 1982 Kelon Tapsan valtakaudella. 
Tällöin tehdyssä pitkän tähtäimen suunnitelmas-
sa ajankohdaksi oli kaavailtu vuotta l985 – 
80-vuotisjuhlien jälkeen kuoron laulukunto olisi 
ollut korkealla. ISME:n (kv. musiikinopettajien 
yhteisö) konferenssin kuvioihintulo muutti kui-
tenkin tapahtumien kulun seuraavan hallituksen 
istuessa, jolloin Einistön Pekan johdolla mietit-
tiin tulevan juhlavuoden ohjelmaa. 

Lopullisen päätöksen nuiji tammikuussa 1984 
Heikinheimon Juha: matkaan lähdetään tänä 
kesänä. Näin varsinaisiin matkavalmisteluihin 
jäi aikaa vajaa kuusi juhlien jo valmiiksi työllis-
tämää kuukautta.

Hallituksen juhlakiireiden vuoksi matkan valmis-
telu annettiin Antti Kylliäisen hoidettavaksi. 
Raskas taloudellinen taakka kaatui lähinnä Mik-
ko Vuorikosken ja varajohtaja Ilkka Aaltosen 
selkiin. Koko kuoron aktiivisella panoksella ke-
rättiin ymmärtäväisiltä teollisuuslaitoksilta yh-
teistyön nimissä iso kolehti; auttavan kätensä 
ojensivat myös opetusministeriö ja Espoon kau-
punki. Erityismaininnan varainhankintaprojek-
teista ansaitsevat Ilkan junailemat IVO-hankkeet 
Carmen Rose (sähkönkäytön edistämisoperaa-
tio) ja 110 kV voima-laulut -laulukirja. *)

Matkaesitteen edustavasta ulkonäöstä vastasi 
tehokas työryhmä Pekka, Tuksu ja Juhna.

*) Polyteknikkojen kuoron vuoden -84 jenkkimatka nieli paljon ra-
haa, jota lypsettiin teekkarihenkisiltä teollisuusyrityksiltä mitä mie-
likuvituksellisimmisin keinoin. Imatran Voiman vuorineuvos Kale-
vi Numminen oli jo vuotta aiemmin väännettyyn laulukirjaprojek-
tiin niin tyytyväinen, ettei Ilkka Aaltosella ja Jorma Satamalla ol-
lut suuriakaan vaikeuksia ylipuhua markkinointijohtoa vielä hul-
lumpaan viritelmään: suunnitellaan ja toteutetaan ei enempää eikä 
vähempää kuin valtakunnallinen kampanja, jonka avulla nostetaan 
mielikuvat sähköenergian ihanuuksista tappiinsa!

Carmen Roseksi nimetty kampanja toteutettiin kolmessa vaiheessa, 
joista kukin kesti viikon. Ensin kierrettiin pienissä ryhmissä maan 
suurimpien kaupunkien keskustoissa vaaleanpunaisiin asuihin pu-
keutuneina ja vihelleltiin tarttuvaa melodiaa. Ihmisten uteluihin 
vastailtiin ympäripyöreästi. Sitten provosoitiin lehtien yleisönosas-
toihin kirjoituksia, joissa taivasteltiin outoa ”vaaleanpunaista ilmi-
ötä”. Laskettiin liikkeelle huhuja. Toisessa vaiheessa soiteltiin kotien 
ovikelloja ja tarjottiin tavallisten sulakkeiden tilalle vaaleanpunaisia. 
Jatkettiin lehtikirjoittelua ja melodian levittämistä.

Homma huipentui Espalla järjestettyyn IVO:n sähkönäyttelyyn, 
jonka yhteydessä julkistettiin salaperäisen sähkömelodian sanat, 
laulettiin sähköserenadeja ja kilpailutettiin ohikulkijoita sähkötie-
tämyksessä. Desibelimittariin piti huutaa ”SÄHKÖ ON KIVAA!” 
Kovimmat lukemat karjunut sai palkinnoksi vaaleanpunaisen lap-
pusen, jossa luki ”Sähkö on kivaa!”

Yhteistyökumppani piti PK:n ideasta ja sen toteu-
tuksesta niin paljon, että hyväksyi mukisematta 
hatusta vedetyn kustannusarvion (ehkä tämän 
jo kehtaa julkistaa: 111 820 markkaa) Sillä lensi 
monta laulajaa kuukautta myöhemmin Atlan-
tin yli. Teknismusikaalinen dualismi oli jälleen 
näyttänyt voimansa!

Carmen Rose -projekti hakee vertaistaan 
kuoron historiassa. 
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su 24.6.   ENSIMMÄINEN KOSKETUS AMERIKAN 
MANTEREESEEN – SEATTLE

”Koitti viimein kolmas päivä”… juhannuksen aaton-
aaton jälkeen. Intoa pursuen kuoroveljet saattajineen 
saapuivat Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Jokainen 
matkalle lähtijä sai heti ensi töikseen järjestää lauk-
kunsa sisällön uudelleen, sillä kaiken entisen seuraksi 
(mm. levylaatikko + lahjat) oli mukaan survottava 44 
kappaletta kuoron hienoja englanninkielisiä esitteitä. 
Iivarin Tapsan riemulla ei ollut rajoja: 
– Mihin PRRRKELEESEEN nää muka mahtuu?!!

Parikymmentä kuorolaista sai lisäksi tunkea pakaa-
seihinsa yhden koivuklapin ja kiuaskiven! Niissä riitti 
turvatarkastuksessa ihmettelemistä, kunnes saimme 
virkailijat uskomaan, ettei telttasaunamme toimi il-
man niitä.

Jätimme jäähyväiset kotomaalle perinteen mukaisesti 
Boreniuksen Läksilaululla, jonka jälkeen sujahdimme 
vauhdilla passintarkastuksen läpi. Hetkisen levähdet-
tyämme olimmekin jo DC-10:n uumenissa.

Ensimmäisen tarjoilukierroksen lopuksi esittäytyivät 
kapteeni ”Speaking” ja ”Hans Besättning”. Tavan-
omaisten lirkutusten lisäksi lentokapteeni Heikki 
Urmas ilmoitti lennon aikana juhlivansa 250:nnettä 
rapakon takana käyntiään. Samalla hän tuli olleeksi 
28 vuotta Finnarin palveluksessa. Hyökkäsimme jou-
kolla ykkösluokkaan esittämään päivänsankarille on-
nittelulaulun Käy ilmojen halki nyt lentäjän tie, se kun-
nailla kulkee, se laaksohon vieeee.... Yllätyksemme palkit-
tiin kuohuviinillä, joten hellyimme vielä tunteilemaan: 
Oi herää Urmas, kuule lauluni, mi hiljaa hiipii painekam-
mioon.... ”Virallisen” osion jälkeen virisi kuoron ja 
Urmaksen välille tunnin mittainen keskustelu lento-
tekniikasta ja ilmailusta yleensä. Saimme vierailla oh-
jaamossa kolmen hengen ryhminä, minkä jälkeen vai-
vuimme suloiseen uneen.

Järin pitkiksi eivät unosemme ehtineet, kun lentoemot 
jo alkoivat jakaa kaikille pyyhkeitä. Viimeiset torkku-
jat säikäytettiin takaisin karuun arkeen Abtin tilan-
teeseen soveltuvin sävelin: – Herää, herää... 

Laskukiidon aikana palasimme takaisin juhannuspäi-
vään siirtämällä digitaalejamme kymmenen tuntia 
taaksepäin allamme siintelevän maanosan kunniaksi. 
Matkamme oli alkanut Helsingistä klo 19.00 ja perillä 
Seattlen Tacoman kentällä olimme klo l8.40!

Innon ja jännityksen vallassa astuimme USA:n kama-
ralle, useimmat meistä ensi kertaa elämässään. 

Tullimuodollisuuksista selviydyttyämme nousimme 
odottavaan bussiin ja suuntasimme kohti Seattlea. 
Mayflower Park Hotelissa majoitusmestari Kilpi jakoi 
meidät neljän hengen ryhmiin. Sitten hajaannuimme 
katsomaan suurkaupungin ihmeitä; harva meistä oli 
luonnossa nähnyt ihka oikeita pilvenpiirtäjiä. Moni 
suuntasi äimistelemään lähes 200 metriä korkeaa 
Space Needleä, Seattlen tunnusta. *)

ma 25.6.   JATKOLENTO SAN DIEGOON

Kellon lyödessä puolta päivää Suomessa, on digitaa-
li 02.00 länsirannikolla. Sisäiset mittarimme eivät vie-
lä tätä tajunneet, vaan sitkeästi vaativat kotoisen kel-
lotaulun noudattamista. Ennemmin tai myöhemmin 
itse kukin tuskastui väkisinmakaamiseen ja nousi kek-
siäkseen jotakin mielekkäämpää tekemistä. Kun vii-
mein muukin kaupunki alkoi heräillä, lähdimme pik-
ku ryhmissä metsästämään aamiaista. Yhdentoista ai-
kaan palasimme lentokentälle jatkaaksemme matkaa 
kohti ensimmäistä keikkakohdettamme San Diegoa.

Reilun neljän tunnin istumisen jälkeen saavuimme 
perille San Diegoon, jossa amerikansuomalaiset autoi-
neen olivat meitä vastassa. Heti alkuunsa meidät kus-

Prokkis epäselvästä TV-kanavasta: – Hei, täälläkin näkyy 

*) Vuoden 1962 maailmannäyttelyyn rakennettu Space Needle sijaitsee 
Seattle Center -huvipuistossa. Tämän 182 metriä korkean tornin huipul-
la on (kallis) ravintola sekä näköalatasanne, joista avautuu huikeat mai-
semat kaupunkiin, Olympia-vuorille, Puget Soundin lahdelle sekä Mount 
Rainierille.

SAN DIEGO

San Diego on seutua, jolle länsimäiset purjehtijat vuonna l492 ensim-
mäiseksi karauttivat purtensa nykyisessä Kaliforniassa. Alue asutettíin 
kuitenkin vasta parisataa vuotta myöhemmin, jolloin Gaspar de Porto-
lá joukkoineen pureutui paikkoihin. Täältä alkoi sittemmin vaeltaa saar-
namiehiä kauemmas Kaliforniaan perustaen lähetysasemia ja käännyt-
täen inkkareita katolisiksi. San Diego joutui joksikin aikaa meksikaa-
neille vuoden 1810 vallankumouksen pyörteissä, mutta neuvottelujen 
ja uhkauksien jälkeen kaupunki palautettiin l846 takaisin jenkeille.

San Diego kasvoi hitaasti ja rauhallisesti aina toiseen maailmansotaan 
saakka, jolloin olosuhteiden pakosta USA:n Tyynenmeren laivaston esi-
kunta lieveilmiöineen jouduttiin siirtämään Hawaijilta tänne. Siitä lähti-
en kasvu on ollut nopeaa.

Nykyisin San Diegon kaupungissa asuu 845 000 asukasta ja koko taaja-
man alueella noin 1,8 miljoonaa, näistä suuri osa meksikolaisia. Matkaa 
rajalle on alle 30 km.

Seudun suurin työllistäjä on Uncle Sam, sillä 25 % työläisistä on valtion 
leivissä. Tähän vaikuttavat lähinnä laivastoasema sekä voimakas lento-
kone-, avaruusteknologinen ja ohjusteollisuus. Turismi kiilaa itsensä jo 
palkintosijoille työllistäjänä, samoin maatalous. San Diegon alue on 
muun muassa maailman suurin avocadojen tuottaja.


