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Murto ErEMitaasiin! 
18-20.12.1992
VEnäjä (sEstrorEzk, PiEtari)

Teksti: Maaria Salo / IA

Joulun alle ahdettiin viime tipassa vielä yksi 
Dominante-keikka: kuoronjohtajamme Seppo 
Murto halusi aivan välttämättä viedä meidät 
Pietariin – työnimellä ”Rautavaaraa rajalle”! 

18.12.

Astuimme siis pimeänä joulukuun iltapäivänä bus-
siin Postitalon edessä ja haukoimme henkeä – ilma 
penkkien välissä oli jo Otaniemestä ajon aikana tiivis-
tynyt ”matkamuistonomaiseksi”. Laulu kaikasi jo 
matkan alusta asti, kävimme läpi lähes koko TKY:n 
laulukirjan. Teekkarilauluissakin on siis melodia!

Huoltenkantajanvirasto jakoi jo menomatkalla muuta-
mia palkintoja, Jupon Annen uhrautuvaisuus huo-
mattiin ja Perttukin taisi muotovaahtoa syödä. Isän-
nänvirasto oli viime hommakseen hankkinut koreit-
tain matkaeväitä.

Saavuimme rajalle kellon ollessa jo paljon, ja saimme 
onneksi läpivalaisuttaa laukkumme, jotta jokainen 
unohtunut hammasharja huomattiin. llkan ahkerasti 
opettelemat matkailijan peruslauseet olivat heti tar-
peen, kun Ulla ensikertalaisena Dominante-reissaaja-
na hämmentyi komean tullivirkailijan nähdessään. 
Ilkka riensi oitis apuun: 
– Anteeksi, ystäväni on maalta.

Joskus myöhään, myöhään sitten saavuttiin Pietariin 
(yritin kurkkia ikkunoista ulos, kun ajettiin Viipurin 
läpi), tai itse asiassa Sestrorezkiin (Siestarjoki) noin 25 
km päähän Pietarista, jonne majoituimme merenranta-
kylpylään. Maukkaan ilta-aterian jälkeen uni maittoi 
kaikille. He***tin kylmä! 

19.12.

Aamulla lähdimme ihan oikeasti Pietariin. Ajo kau-
punkia ympäröivien vehreiden niittyjen halki oli miel-
tä ylentävä! Treenattiin ensin illan keikkaa varten Ka-
pella-hallissa ja kierrettiin sitten pakollinen bussiajelu. 
Ihan kuin olisi kulkenut satakertaisessa Helsingissä! 
Paitsi että semmoista jännänvihreää seinää Hesassa ei 
näy.

Pietarin VALTAVA koko avautui meille, kun kiipesim-
me Iisakin kirkon torniin! Tuuli vain niin vietävästi, että 
näkökykykin melkein sumentui. 

Kerttuliisa, Ilari, Sanna, Risto ja Pia
– sekä ylimääräinen käsipari!
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Tässä välissä käytiin syömässä ja hakemassa konsertti-
varustukset. Muutaman tunnin vapaahetkikin vietet-
tiin. Osa kuorolaisista virkistäytyi kylpylän uimaran-
nalla hienoa hiekkaa ja jäämaininkeja ihastellen. Avan-
touinti virkistää niin mieltä kuin jalkaakin!

Ilta onneksi hiljalleen hämärtyi ja väli Pietari-Sestro-
rezk tuntui jopa siedettävältä (maisemien puolesta, 
muu meno bussissa oli tietysti taukoamatta huipus-
saan). Jenkkiluopio Ilarikin saatiin kokoonpanoon 
mukaan, lähes suoraan Nykistä Helsinki-Vantaan 
kautta. 

Konsertissa oli jännittynyt ilmapiiri. Meillä oli ihan 
juontaja paikalla painetun ohjelman lisäksi (joka olikin 
kovin vihreellinen). Jotain hassua siinä tädissä oli... 

Yleisö eli innolla mukana, vaikkei sali aivan täynnä 
ollutkaan. Oli makeeta laulaa niille ”...ja ettet taipunut 
sä sorron alle...”

Konsertin aikana oli kenkäkin kuivunut, ja iloinen 
juhlinta saattoi alkaa. Tällä bussimatkalla palkittiin 
muotovaahdolla Ulla ”Miss Ilmeikkyys”. Tax free 
-shopin ruuhkasta siirryimme ruokasaliin, jonne oli 
katettu juhla-ateria. Monet pöydän antimista olivat 
oikein maittavia. Itse asiassa ei koko matkalla tarvin-
nut ilman omiakaan eväitä nälkää nähdä – naapuri-
huoneessa pidettiin tosin useasti säilykepurkkipippa-
loita.

Karonkka sujui odotetusti laulaen ja puheita pitäen. 
Tuulitunneli, Suolapuikot ja Porkkanamarkkinat esiintyi-
vät. Erityisen elävästi mieleen jäi kolmikon Panka-
Kivinen-OP ”Tule kanssani kylpyyn”. 

Seuraavaksi julkistettiin vuoden 1991 Kvartettihuulek-
si Ilari. Jossain se kastettiin, ei kuitenkaan Suomenlah-
dessa (vaikka se oli jo testattu ja hyväksi havaittu). 
Nana ”jeesuostuitoiseksivuodeksi”-puhis sai meiltä 
kaikilta Marketan ompeleman tilkkutäkin ja kaksi 
sointuvaa tyynyliinaa. Ja kyynelöi niin... 

Seminarioitiin ihania venäläismiehiä ja suloinen keit-

tiöhenkilökuntakin. Risto joutui oikein pyöritykseen – 
ja tanssahdeltiinhan me muutkin. Hiljalleen (vaan ei 
hiljaa: kukaan ei enää muistanut, että vain ruokasalis-
sa sai laulaa) siirryttiin sitten pois juhlahuoneesta
muihin huoneisiin. Einarilla oli ihan omat mafia-jat-
kot – muistaneeko niistä kukaan mitään...? Risto häm-
mästyi nähdessään kämppänsä tulvan vallassa. 

20.12.

Sunnuntai-aamuna nakit ja muusi eivät kovin monel-
le maistuneet, metsämaasikamuumilimu sen sijaan 
oli haluttua tavaraa ja loppuikin heti bussiin päästyä. 
Matkan toinen konsertti oli Pushkinin katedraalissa. 
Äänenavauksen aikana kerrottiin myös yllättävästä 
ohjelmanmuutoksesta: mikäköhän sai Sepon jättä-
mään esim. Magnificat antiphonit pois? Tällä kertaa 
vaihdettiin vaatteita ihan sekaporukassa vaikka tar-
jolla oli kaksi huonetta (höltyykö moraali aina mat-
koilla?). Itse sain huomautuksia uudesta lookistani, 
mutta oli aika moni muukin eri näköinen kuin maa-
nantai-illanraikkaana.

Tällä keikalla oli miespuolinen juontaja, joka ei edes 
ollut niin hauska kuin se edellinen. Yleisö oli lauan-
tain konserttia vähälukuisempi, mutta innokas – etu-
penkin kakarat taputtivat kaikin voimin ekana joka 
biisin jälkeen. Yritä siinä sitten antaa ännän soida.

Puoliajalla joukkueemme pieneni yhdellä: Seppo kävi 
”Einari” Sigfridssonin kanssa yksipuolisen keskuste-
lun, jonka tuloksena mies taisi poistua vähin äänin 
koko Dominantesta.

Konsertin jälkeen käytiin vielä hämmästelemässä Ve-
näjän taideaarteita Kesäpalatsissa, vaikkei ehditty-
kään opetella esityskuntoon Ilkan tekemää matka-
laulua Murto Eremitaasiin. Rakennuksen puistossa oli 
ihan meitä varten puhallinorkesteri, siispä tanssittiin 
pitkin kujaa. Opastetun tossukierroksen jälkeen ajet-
tiin vielä kerran Sestrorezkiin, syötiin, pakattiin ja 
lähdettiin kohti kotoa. 

Murto ErEMitaasiin (PiEtarin kolMasti kiEltäMä rikos)
(Ilkka aaltonen)

Murto-PIetarI ja kukkosen kalle

tynaMenttIa työnsI oven alle –
osuI juurI sIlloIn sattuMalta PaIkalle

IltaPartIo MIlIIsIn.
Murto-PIetarI ja kukkosen kalle

käsIraudoIssa vIetIIn aseMalle.
rIstIkuulustelu kuMMallekIn konnalle

hetI PaIkalla alettIIn.

– saPPerMenttI! sInä fInskI koIra!
sInä PaIkalla olI, sInä tunnustaa!
testaMenttI sInä tehrä voIra,
jos sä uhMa aIko Moskovaa!

Kaikuu laulu enkelkuoron
Ding dong

Kun joulu valkeneepi
Nyt syttyy valot tuhannet

Keskitalvi synkkä

Finlandia

7 Magnificant-Antiphonen
Warum

Paimenhuilun joululaulu
Canticum Mariae virginis
Jeesus-lapsen joululahjat

– Sappermentti!
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Mutta PIetarI hän kIeltä taIsI nIukastI,
sIksI suunsa hän kIInnI PItI tIukastI:
– Mulle turhaan sIInä sä MahtaIlet,
on PIetarIn vastaus ”njet”!

ensIn saMMuI tutkIntalaMPPu,
sItten alkoI heIlua PaMPPu.
– lIekö tuoMIo lyIjy vaI h-haMPPu?!
voIhkI kukkonen Itsekseen.
lensI nurkkaan jo PIetarIn haMMas,
kalle MääkI kuIn kuohIttava laMMas.
– keftä Perkele MIehen laIlla vaMMaf!
noItuI PIetarI toverIlleen.
– saPPerMenttI! sInä fInskI koIra...

Mutta PIetarI hän kIeltä taIsI nIukastI,
sIksI suunsa hän kIInnI PItI tIukastI:
– vaIkka kuInka fä MeIkäläIftä uhkaIlet,
on PIetarIn vaftauf ”njet”!

kalle kouransa yhteen jo lIIttää,
sItten luojaansa kItkerästI kIIttää:
– Mulle MustelMat alkaa jo rIIttää,
Päästä PoIkasI tuskIstaan!!
– votkaPullollakaan näItä eI lahjo...?
tuuMI PIetarI, kun kuuMennettIIn ahjo.
huusI kukkonen: – ootsä täysI kahjo?!
nehän ruPPee MeItä ruskIstaan!!
– saPPerMenttI! sInä fInskI koIra...

Bussissa palkittiin vielä perintöprinsessat Miss Ilmeik-
kyydelle, Emma ja Maaria. Kuoron yleisilme oli jäl-
kimmäisessä konsertissa kuulemma ollut ”harmaa”...

Kotimatka sujui jo tutuiksi tulleissa iloisissa merkeissä 
laulellen. Suomen puolen tullistakin päästiin ripeästi 
läpi, kun töissä oli joku Sepon tuttu. 

Opetus: kolme välttämätöntä ”veetä” itään päin men-
täessä:

1 Vaihtovaatteita tarpeeksi (koskaan ei tiedä   
 missä kastuu)
2 Vettä (vissyllä ei ollutkaan kiva pestä ham-
 paita)
3 Virkeä mieli (ei kuitenkaan tule nukuttua)

Mutta PIetarI hän kIeltä taIsI nIukastI

sIksI suunsa hän kIInnI PItI tIukastI:
– vaIkka elävältä MeIkäPojan halftraIlet,
on PIetarIn vaftauf ”njet”!

Mutta saMassa lauloI kukkonen

kouluvenäjällään julkI koko totuuden.
Murto-PIetarI kun hän saI kuulla sen,
hän kääntyI PoIs ja ItkI katkerastI.
MItä oPettaa MeIlle tarIna tää?
älä Idässä koskaan sä kIInnI jää,
ja jos jäät, on sIlloIn sangen tärkeää,
sä että kaIken kIellät loPPuun astI.
– laIla-laIlaa, laIlalaa, laIlala laIlaIlaa!

– Tunnustan! 
Mää se olin!
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Matkakuoro:

Aaltonen Ilkka 
Ansaranta Timo
Hannonen Markku
Joki Risto
Koivisto Mikko
Lahtinen Olli-Pekka
Pankakoski Juha
Salmi Jouni
Sigfridsson Kari
Tirkkonen Timo
Vahtola Antti
Vakkilainen Matias
Yli-Penttilä Jukka

Anttinen Pia 
Jaantila Anu
Juppo Anne
Järveläinen Hanna
Kemppainen Saija
Korhonen Annu
Lindeberg Carin

Eerikäinen Tea
Härkki Sanna
Jaroma Kerttuliisa
Kohi Hanna
Lindstedt Laura 
Muukkonen Minna
Pohjala Nana
Salo Maaria
Tolvanen Minna
Toppinen Aino

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

Murto Seppo

Lumme Annareetta
Pasanen Emma
Ravantti Ulla
Rinkineva Kristiina
Nylund Pia

urkurina Hietaharju Markku Huano            
homma!
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