
Esmilan takarivissä Neuvosto-Virossa 21

Esmilan takarivissä 
nEuvosto-virossa 
5-8.6.1981
nEuvostoliitto / viro (tartto, tallinna)

Virolla on kova maine kuorolaulumaana. Ei siis 
ihme, jos 4-vuotiasta Espoon Mieslaulajat Esmi-
laa ja sen johtajaa Heikki Saarta jännitti tuleva 
esiintyminen Tartossa. Yhteydet naapurimaahan 
oli luotu kuoron puheenjohtajan, metsänhoitaja 
Eero Hyvärisen kautta. Muodollinen kutsu Neu-
vostoliiton vasallivaltioon järjestyi mieskuoro 
Forestalian nimissä, jonka jäsenet toimivat met-
säalalla eri puolilla Viroa. Matkajärjestelyt vii-
sumeineen ja propuskoineen veivät aikaa koko 
kevätkauden. Kuoron sihteeri Helge Ruusunen 
ei säästellyt selkänahkaansa matkan onnistumi-
seksi.

Saari johti tuohon aikaan myös Polyteknikkojen 
kuoroa, joten houkutus vahvistaa kuoroiältään 
vielä kovin nuorta ja stemmatasapainoltaan epä-
homogeenista matkakokoonpanoa muutamalla 
luottolaulajalla oli ymmärrettävästi suuri. Niin-
pä mukaan lähti myös tuplakvartetillinen PK:lai-
sia (Kale Mattila, Tapani Iivari, Jorma Satama, 
Heikki Puukko, Seppo Kalske, Seppo Madekivi, 
Reijo Korhonen ja Ilkka Aaltonen).

Mutta me PK-laiset olimme mielestämme tilan-
teeseen harvinaisen syyttömiä, joten yritimme 
kaikin tavoin täyttää meihin asetetut odotukset ja 
käyttäytyä muutenkin korrektisti joka suuntaan.

pe 5. – la 6.6.

Jostain kummallisesta syystä oli esmilalaisille annettu 
lupa ottaa vaimot ja tyttöystävät mukaan. Yksi paris-
kunta oli juuri mennyt naimisiin, ja reissua tituleerat-
tiin leikkisästi heidän ”häämatkakseen”. Tästä innos-
tuneina päättivät PK:n pojat tietysti luikauttaa jo M/S 
Georg Otsilla morsiamelle serenadin. Kakkostenori 
Satama hoiti velvollisuutensa ja suuteli tyttöä laulun 
päätteeksi poskelle. Uunituore ylkämies suivaantui 
tästä niin, että sulkeutui hyttiinsä loppumatkan ajaksi 
– eikä häntä nähty koko matkalla yhdessäkään tilai-
suudessa kuoron riveissä! Vasta vuosia jälkeen päin 
kuulimme pariskunnan eronneen heti matkan jälkeen. 

Majoituimme Viru-hotelliin, josta matkamme jatkui 
aamulla busseilla Tarttoon. Kaupunki oli pääsääntöi-
sesti ulkomaalaisilta suljettu, koska aivan sen liepeillä 
sijaitsi valtava sotilaslentokenttä, joka kuului tärkeänä 
osana Neuvostoliiton ilmapuolustusjärjestelmään. Jol-
lain erikoisilveellä isäntämme olivat kuitenkin saaneet 
luvan järjestää konsertti yliopiston juhlasalissa. 

Bussissa saim-
me suomea pu-
huvan tulkin 
välityksellä ystä-
vällistä opastus-
ta maan oloihin: 
– Älkä sitten vaih-
tako raha kadulla! 
Täälä liikku paljo 
huijari ja arpalip-
pukauppias! 

– Ja jos te eksy, 
niin muistaka 
vain lause ”Kuss 
on ülikool?”

Kaikkien esmilalaisten mieles-
tä ulkopuoliset lisävoimat ei-
vät olisi olleet tarpeen – var-
sinkaan, kun Heikki karsi mat-
kalta pois muutamia kovakor-
vaisempia laulajia. 
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Ja niinhän siinä tietysti kävi, että Korhosen Reijon 
matkakassa vaihtui arvottomiin arpalippuihin vain 
pari minuuttia Tarttoon saapumisemme jälkeen. Siitä 
viisastuneina toistelimme koko loppumatkan sitä 
toista saamaamme vinkkiä: 
– Kuss on ülikool? Kuss on ülikool? kyselimme kaikilta 
vastaantulijoilta. Jokainen meistä muistaa varmasti 
loppuelämänsä yliopiston sijainnin. 

Konsertti oli yhteinen Forestalia-kuoron kanssa, joskin 
pääosa lauluajasta oli varattu Esmilalle. Yliopiston 
juhlasali oli viimeistä sijaa myöten täynnä. Ulkomaan-
elävät olivat Neuvosto-aikana täällä niin harvinaisia, 
että näitä tultiin katsomaan kauempaakin. Forestalia 
hoiti onnistuneesti ensimmäisen jakson, vuoroin Alo 
Ritsingin ja Ants Sootsin johtamana. 

Kun tuli meidän vuoromme, Heikki Saari puristi kä-
tensä nyrkkiin ja kuiskasi: 
– Näytetään niille, mistä puusta Väinämöisen hauen leuka-
luut on veistetty! 

Maestro onnistui suggeroimaan kuoronsa huippusuo-
rituksiin. Ohjelmistossa oli Sibeliusta, Palmgrenia, 
Hannikaista, Madetojaa ja Klemettiä. Pianon ääressä 
istuivat vuorotellen George de Godzinsky ja Kimmo 
Hakasalo. Solisteina lauloivat Yrjö Pavloff, Tapani 
Iivari ja Kauko Laitila. *)

Tunnelma tiheni viimeistään Sibeliuksen Finlandiassa, 
jota yleisö nousi kuuntelemaan seisaaltaan ja vesissä 
silmin – pala nousi kurkkuun laulajillakin viimeistään 
kohdassa Oi, nouse, Suomi, näytit maailmalle, sa että kar-
koitit orjuuden! Urakan päätteeksi jokainen kuorolai-
nen tunsi, että Esmila oli ylittänyt itsensä. 

Lopuksi lauloimme myös yhdessä. Alon tempera-
menttisesti johtama Suomen laulu lisäsi liikutuksen 
vesien virtaa veljeskansojen keskuudessa. Tämän jäl-
keen kuorot kukitettiin ja kiitospuheita pidettiin. Her-
rat pokkuroivat ja kehuivat toisiaan, kuten asiaan 
kuuluu. Esmilaa kiiteltiin ylenpalttisesti vierailusta ja 
onnistuneesta lauluosuudesta. 

Kun toisena ylimääräisenä vielä laulettiin Genetzin 
Terve, Suomeni maa, nousi lavalle iäkäs, pieni mies erit-
täin nukkavierussa puvussa, luonnonkukista tehty 
kimppu kädessään, ja pyysi puheenvuoroa. Kauniilla 
suomen kirjakielellä hän kiitti suurenmoisesta elä-
myksestä. Hän kertoi olevansa Tarton yliopiston en-
tinen suomenkielen professori, kollegoidensa E. N. 
Setälän ja Lauri Kettusen perhetuttu ennen sotia! 
Nyt 90-vuotiaana hän sanoi olevansa vierailustamme 
erittäin iloinen, koska ei ollut päässyt puhumaan suo-
mea vuosikymmeniin. Vanhus kertoi myös suorasu-
kaisesti Siperian vankileiriajoistaan – ja totesi hirtehi-
sesti, etteivät viranomaiset jaksa enää nähdä vaivaa 

hänen takiaan, vaan hän voi ”puhua mitä haluaa”. 
Tulkin naama punoitti aika lailla, mutta urhoollisesti 
hän käänsi näitä arkaluontoisiakin asioita yleisölle.

Sitten seurasi todellinen pommi – mies päätti puheen-
sa näin: 
– Kuten historiasta tiedämme, kaikki väkivalloin perustetut 
valtiot ja diktatuurit ovat aikojen kuluessa luhistuneet. 
Niin tulee käymään myös Neuvostoliitolle. Minä olen jo 
vanha mies, enkä tule sitä näkemään, mutta toivottavasti 
joukossamme on sellaisia jotka sen näkevät. **)

Seurasi syvä hiljaisuus. Olimmehan Kekkosen ajan 
koulimia, ja nyt kajottiin asioihin, jotka liturgioineen 
kuuluivat ainoastaan ylimmälle poliittiselle johdol-
lemme. Tilanteen pelasti se, että yleisö alkoi spontaa-
nisti taputtaa, kun tajusivat että puhe on ohi. 

Tiukoissa ja vaikeissa oloissa tuntuu aina löytyvän tä-
män herran kaltaisia hengen jättiläisiä, jotka ovat ja 
tulevat aina olemaan kansakunnan vahva selkäranka. 
He jaksavat pelottomasti puhua ja valaa uskoa parem-
masta huomisesta ja oikeudenmukaisuuden toteutu-
misesta niille lukemattomille, jotka ovat jo kenties 
toivosta luopuneet. Laaja sivistyneisyys ja historian 
tuntemus antoivat tällekin puhujallemme voiman ja 
lujan uskon siitä, että Viron kohtalo on väliaikainen.

Jälkeenpäin kuulimme Tarton yliopiston kasvateilta, 
että miehen nimi oli Villem Ernits ja että hän oli elät-
tänyt itsensä mm. kadunlakaisijana. 

Moni meistä suomalaisista liikuttui vielä lisää, kun 
keikan lopuksi yleisön joukosta monet naiset kävivät 
ojentamassa kukkatervehdyksensä suosikkilaulajil-
leen. Oman kielokimppuni sain kuvankauniilta Mee-
liltä, joka esittäytyi myöhemmin erään forestalialaisen 
sisareksi.

*) Missi-Pirjon isälle 
sattui konsertissa kun-
non emämissi: hän 
aloitti soolonsa Pap-
pani majassa yhtä is-
kua liian aikaisin muu-
hun kuoroon nähden, 
eikä taiteellinen johta-
ja saanut tilannetta oi-
kaistua koko laulun ai-
kana. Lopputulos kuu-
losti eittämättä kornil-
ta.

**) Professorimme 
tuolloin uskomaton 
ennustus toteutui 10 
vuotta myöhemmin. 
Valitettavasti hänen 
profetiansa toinenkin 
osa toteutui: Hän kuo-
li keväällä -82, yhdek-
sän vuotta ennen Vi-
ron itsenäistymistä.

Meeli
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Söimme illallisen Tartossa ja palasimme yöksi Tallin-
naan.

Bussissa istuin maestro Gode Godzinskyn vieressä, 
jolloin oli tilaisuus vaihtaa ajatuksia eri musiikkilajien 
sovitustyyleistä ja -tekniikoista. Kun kyselin, käyttää-
kö hän sovittaessaan jotain instrumenttia apunaan, 
tämä elävä legenda vastasi hymyillen ja päätään ko-
puttaen: – En käytä... kaikki kuuluu täällä!

su 7.6.

Konsertoimme Rocca al Maressa klo 11.00. Lounaan 
jälkeen tutustuimme Metsäkalmistoon ja Tallinnan 
kuuluisaan laululavaan.

Iltakaronkka forestalialaisten kanssa vietettiin Tallin-
nan liepeillä sijaitsevassa, ”keskiaikaisessa” Glehni 
Lossissa. Puheita pidettiin, lahjoja vaihdettiin ja tietys-
ti laulettiin. Serenadit, juomalaulut ja ennen kaikkea 
isänmaalliset kaikuivat pitkään Viron yössä. Laulun-
vetäjiä löytyi molemmilta puolilta – PK:laisten mie-
leen jäi erityisesti Ants Üleojan johtama Hakkame me-
hed minema, jossa lisäfortissimo kaivettiin esiin työntä-
mällä kapellimestarin naama lähes kiinni ykkösteno-
reiden äänihuuliin. 

PK:n tupla esitti karonkassa omia laulujaan, mm. Juh-
lallisen olutviisun sekä Ilkan ja Puukon Heikin yhdessä 
sovittaman, Goden flyygelillä säestämän Helismaan 
Balladin Villistä lännestä. 

Linnan puutarhassa tunnelmoimme yöllä vielä mm. 
Tuudur Vettikin Kuulla ja Gustaf Ernesaksin Öölau-
lulla. Ja Meelin silmillä...

ma 8.6.

Aamulla oli hauska seurata esmilalaisten ällistyneitä 
katseita, kun kaikki PK-laiset tulivat aamiaispöytään 
reippaina ja hyvävoimaisina! 
– Ei jumalauta... tuokin otti puuroa... Miten hitossa niillä 
voi eilisen menon jälkeen pysyä vielä ruokakin sisällä?! 
päivitteli eräskin insinöörieversti.

Koko matkan kruunuksi muodostui iltapäivän vierai-
lu tunnetun kuoronjohtajan, säveltäjäprofessori Gustaf 
Ernesaksin luona. 

Aaltonen Ilkka
Alanne Antti
Fredriksson Erkki
Härmä Tapani
Koivunen Kalevi
Koljonen Kaarlo
Korhonen Reijo
Laitila Kauko
Luoma-aho Timo
Penttilä Eero
Ruusunen Helge
Saarikivi Erkki
Salo Aarne
Siltamaa Niilo
Utunen Eero

Esmila Virossa:

Iivari Tapani
Kainulainen Eino
Katila Martti
Mattila Kalervo
Saarinen Harald
Satama Jorma
Vainekari Kalevi
Vuori Rauno

Backman Usko
Hyvärinen Eero
Jokinen Pentti
Kalske Seppo
Korhonen Matti
Madekivi Seppo
Mattila Mikko
Oikkonen Pauli
Pöljö Heikki
Pölönen Reino
Roman Ilkka
Uronen Herman
Vuorialho Matti

Hämäläinen Unto
Kautto Eino
Kuronen Pentti
Larma Atte
Leinonen Tapio
Niemi Esko
Pavloff Yrjö
Partinen Raimo
Poskela Pentti
Puukko Heikki
Sairanen Eino
Silander Oiva

pianisti: Kimmo Hakasalo
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Konserttien ohjelma:

Genetz:  Metsänhartaus
Sibelius:  Metsämiehen laulu
Gripenberg (sov.): Tuonne taakse metsämaan
Madetoja:  Suvi-illan vieno tuuli
Järnefelt:  Sirkka

Faltin (sov.):  Ruusu laaksossa
Kuula:  Iltatunnelma
Hannikainen: Kevätlaulu
Vettik:  Kuu
Klemetti:  Milloin Pohjolan nähdä saan
Genetz:  Terve Suomeni maa

Marchetti / sov. Godzinsky): Lumous
Gilkyson / sov. Godzinsky):   Vihreät niityt

Genetz (sov.):	 Voi	jos	ilta	joutuisi	(soolo:	Pavloff)
Palmgren (sov.): Kesäilta (soolo: Iivari)
Kuula (sov.):  Pappani maja (soolo: Laitila)
Kajanus (sov.): Taivas on sininen ja valkoinen 
  (soolo: Vainekari)
Moring (sov.):	 Tuoll’	on	mun	kultani	(soolo:	Pavloff)

Ernesaks:  Mu isamaa
  Hakkame mehed minema
Pacius:  Suomen laulu
Sibelius:  Finlandia

– Kuss on ülikool? Hehheh!

Kesällä 1981 suoritin PK:n 
laulumerkin: 50 kappaletta 
ulkoa (1-2. basso samassa 
tentissä).


