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”Kun maailma ei 
riitä, Dominante!” 
27.12.1990 - 28.01.1991

Singapore

inDoneSia (JaKarta, YogiaKarta, BanDung)
uuSi Seelanti (ChriStChurCh, nelSon, rotorua, 
auCKlanD)
auStralia (CairnS, CanBerra, 
SYDneY, melBourne, KYneton)

27-28.12.   KINKUT VATSASSA KAUAS, KAUAS...

Iltapäivällä klo 16.00 me 37 dominantelaista + Pikku-
murtsit kokoonnuimme Helsinki-Vantaan lentokentäl-
le, jossa Ilta-Sanomien reportterit heti piirittivät meidät. 
Todettakoon, että Iltalehti oli saanut haastattelun jo en-
nen joulua (Ilkka, Evis, Sepi), joten lähtömme kyllä 
huomattiin. Saattajille heitettiin vielä serenadit ja yli-
määräiset talvivaatteet, minkä jälkeen alkoi hidas
mutta varma valuminen kohti matkan ensimmäistä 
turvatarkastusta.

Lento Tukholman Arlandaan sujui huomaamatta. Ken-
tällä muistin jo tarkkailla Kärnän Eevan kuntoa, koska 
olin aviosiipalle pyhästi luvannut huolehtia vaimon 
hyvinvoinnista. Kunto oli silminnähden mainio. Vielä 
koneen vaihto Kööpenhaminan Kastrupissa ja 12 tunnin 
lento (9900 km) SAS:n DC-10:llä kohti Singaporen sa-
laisuuksia alkoi. Matkanjohtaja Annareetta (myöh. 
”Reetta Garbo”) toivotti laumalleen mukavaa matkaa. 
Indiana Jones auttoi osaltaan valvomisessa.

Koneen elektroniselta ”ON-LINE” -kartalta oli mielen-
kiintoista seurata, ylitämmekö päiväntasaajan ennen 
laskua. Lukema pysähtyi 1,18 asteeseen pohjoista le-
veyttä, eli ”pysyttiin sektorin sisällä” toistaiseksi. Sa-
malta taululta voi seurata myös koneen lentonopeutta. 

ja -korkeutta, ulkoilman lämpötilaa, sekä etäisyyttä 
lähtöpisteestä ja aikaa määränpäähän. 

Kello 18.00 (6 tunnin aikaero) siirryimme bussiin, joka 
kuljetti meidät Singaporen keskustaan ensimmäiseen 
hotelliimme, New Parkiin ✶ ✶ ✶ ✶  , missä vinosilmäinen 
joulupukki poroineen näytti hieman irvokkaalta. Ma-
joittauduimme taisteluparini ”Reiskan” (alias Timo 
Ansaranta) kanssa n. 11. kerrokseen ja totesimme ta-
son riittävän mainiosti yhdeksi yöksi. Lähdimme pie-
nellä porukalla (Reiska, Panka, OP, Eeva, Suzi, Johan) 
Newton Food Centeriin etsimään syötävää. Kävelymat-
kaa kertyi useita kilometrejä, minkä aikana ehdimme 
kirota moneen kertaan kaupungin jalankulkuverkos-
ton suunnitteluinsinöörit. Vasemmanpuoleinen liiken-
ne ei sekään yhtään helpottanut valtavien risteyksien 
ylittämistä.

Lopulta kuitenkin löysimme paikan: suuri ulkoilma-
terassi, jossa eri yrittäjät kilvan tekivät tarjouksiaan 
asiakkaille. Istuimme yhteen pöytään ja valitsimme 
ensimmäisen helppoheikin sortimentista oluet, toisen 
listalta seitsemän lajin illallisen ja kolmannelta vielä 
kahvit päälle. Totesimme, että kannatti kävellä.

Takaisin keskustaan, jossa ihmettelimme valtaisaa 
joulukoristelua sekä Reiskan kanssa ex tempore Singa-
poren presidenttiä, joka käveli punaista mattoa pitkin 
nenämme edestä valkoiseen limusiiniin poliisiketjun 
suojassa. Totta kai sitä mattoa piti käydä tramppaa-
massa. Vielä yhdet ”Singapore Slingit” Center Pointissa 
ja nukkumaan.

Paras tapa käydä maailman toisella puolella on 
tehdä se sellaisen kuoron kanssa, jolla on rahaa. 
No, eipä Dominantellakaan sitä liikoja ollut en-
nen matkaprojektin käynnistymistä, mutta yritys-
maailmaa on toki helpompi saada kaivamaan 
kuvetta, jos ”kerjuulla” on opiskelijakuoro eikä 
yksityishenkilö...
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Jaantilan Anusta yritettiin ensin tehdä matkanjohtajaa, mutta kehnoin tuloksin...

29.12.   VAIKKA ”SAI MEIDÄT SINGAPORE VALTAANSA”,
PÄÄTIMME SIIRTYÄ INDONESIAN PUOLELLE!

Enää vajaat 12 kk jouluun! Aamiaiseksi mm. kalapuu-
roa, nopea kävelyretki punaisessa kaupunginosassa, 
Keskitalvi synkkä hotellin edustalla 30 asteen kuumuu-
dessa ja siirtyminen lentokentälle, jossa tiivistä stem-
maharjoittelua eri ryhmissä. 

Singaporen matkalaulua Poli on ehdittiin harjoitella 
peräti kerran ennen maasta poistumista! 

poli on
(Toivo KärKi mel. ”ohi on” muK. ilKKa aalTonen)

Taas Kun Tunsin siTä vaille jääneeni,
Turvauduin mä iTämailla ääneeni.
oTin nuoTin,
äänTä TuoTin

niin Kuin josKus ennenKin.
TieTää TahToi KaiKKi KenosilmäT nuo,
miKä mahTi minuT heidän luoKseen Tuo.
siiTä asTi

KaTKerasTi

laulanuT oon heille näin:

Poli on, Poli on, Poli on

oPinahjomme voiTTamaTon.
Poli on, Poli on, Poli on,
KoTi Kuoromme myös Poli on!

siTTen alKoi asKeleeni ennäTTää

KohTi ”vanhan Kiinalaisen” KylPylää.
siellä vieTin

Tunnin, mieTin

KoKemusTen KarTunTaa.
vaiKKa sai muT singaPore valTaansa,
silTi Kai Tuo siKa PorealTaansa

saisi PesTä,
sillä esTä

miKään muu ei TarTunTaa.

Polion, Polion, Polion,
TälTä reissulTa sain Polion.
Polion, Polion, Polion –
Terve nuoruuTein nyT ohi on!
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– Didn’t I tell you cannot trust these cheap trips 
from travel agencies?!
– Shut up and keep swimming!!

© Ilkka Aaltonen
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Singapore Airlinesin lentoemot (mm. Pauline ja Chung) 
olivat etukäteismaineensa veroisia. Murron Valtteri 
yritti esittää turvavöiden kanssa ”personal problemia“ 
– mutta tytöt vain hihittelivät ja toruivat tidak apa apal 
(= tuhma poika). Bahasi indonesian kielestä opimme 
nopeasti myös käsitteet silakan minum (= aletaan juo-
da) ja jalan saja (= kävelemään vain).

Jakartassa meitä oli vastassa Rinkinevan Kristiinan 
isosisko Hanna, joka toimi Indonesian Suomen-suur-
lähetystössä. Ensimmäiset indo-oluet (Bir Bintang) juo-
tiin lentokentällä Garuda-yhtiön jatkolentoa odotelles-
sa. Hanna opetti lähes pyytämättä käyttökelpoisen 
lauseen Kita orang senang sekali dari Finlandia (= olem-
me iloisia veikkoja Suomesta).

Parin tunnin päästä suuntasimme sitten kohti Yogia-
kartan kaupunkia, jossa majoitus hotelli New Balik Pa-
lacessa (bungaloweja ison uima-altaan ympärillä). En-
simmäinen kunnon monsuunisade salamoineen antoi 
kaupungista harmaan kuvan, joka tosin parani nope-
asti, kun päästiin lämpimään uima-altaaseen baari-
tiskin ääreen!

Matkan ensimmäinen konsertti pidettiin jonkinlaisella 
kristillisellä yliopistolla, emäntäkuorona Paduan Suara 
Yohana -tyttökuoro (wzt!) Kuorojen lisäksi konsertissa 
esiintyi indonesialaista musiikkia soittanut yhtye. 
Tanssiakin nähtiin.

Pieni karonkka vietettiin samassa talossa, jossa muu-
atta Lucia-neitiä yritettiin kovasti naittaa Suomeen: 
– She can cook, she can cook...

Sotkuisella kauppakadulla oli myytävänä kaikkea 
mahdollista, mm. eläviä skorpioneja! Lähes kaikki os-
tivat kuitenkin pullotettua vettä ja hankalankokoisen 
olkihatun seuraavan päivän paahtavaa kuumuutta 
silmälläpitäen (hahhah jo etukäteen). Polkupyörärik-

Oh...
Budak budak
    nakal!

Panitko merkille, miten
taidokkaasti vokottelin
    juuri lentoemäntää?

   Tuota...
 Joo, ei hassumpaa...
Voisit kyllä vielä pikkuisen
    hioa tekniikkaasi!

  Ensinnäkin... ota mieluummin 
kaksi SAMANLAISTA vyön päätä.
  Muuten annat itsestäsi vain juntin 
                          kuvan.

Hö! 
Tuo se vasta tyhmältä                
             näyttää!

     Toinen tärkeä seikka: KATSE....
Älä koskaan katso heti suoraan silmiin, 
vaan keskitä koko tarmosi palasten
    yhteensovittamiseen. Silloin...

Joo joo...
Tosi siistiä!

Voi hellanlettas!
Annas kun täti
    auttaa!

  Turpa 
tukkoon!

Voi olla, mutta se herättää 
emoissa äidillisiä tunteita.

Jaha.

Eks.. ekskjuus mii...
Ai häv ö personal
    probleem!
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soilla piti tietenkin ajella, ja sen jälkeen pistäydyttiin 
pienessä taidegalleriassa ihailemassa miniatyyritöitä. 
Ryystimme kaljat 10 cm korkean pöydän ääressä (Pip-
sa, Perttu, Minttu). Kerjäläisiä ja kaupustelijoita surisi 
ympärillä...

Korkattiin yhteisesti yksi matkan lentävistä lauseista: 
”Voi näitä sekakuoroelämän varjopuolia” ja painuttiin
laulamaan kuoron kuopukselle, Nanalle, 20-vuotis-
synttäriseminaari. Sekin vähä aika, mitä nukkumiselle 
jäi, kului rattoisasti läheisestä minareetista kantautu-
vaa ”pitkinkäänkorulauseinkuvaamatonta” pappisul-
vontaa kuunnellessa.

30.12.  BOROBUDURIN BUDDHANAPITOLAITOS – HALLII!

Aamulla kuivan museon kautta sulttaanin palatsiin, 
jossa suurvisiiri huvitti meitä “ladies and justmen“ -tul-
kinnoillaan. Palatsi lienee myös suosittu koululaisret-
kikohde – siinä määrin runsaasti oli paikalla myös 
univormupukuista nuorta väkeä.

Tämän jälkeen retkemme suuntautui batik-tehtaaseen, 
jossa saimme ihmetellä läheltä, miten kuviot kankaa-
seen syntyvät. Taiteilijatytöt taisivat sinä päivänä teh-
dä keskimääräistä enemmän virheitä ornamentteihin-
sa – siveltimen heiluttelu ja holtiton hytkyminen kun 
eivät tahdo oikein käydä samanaikaisesti...

Seuraava kohde oli Reetan kielellä ”hopiapaja”, jossa 
äveriäimmät kuluttivat vielä rupioitaan ennen lou-
naalle lähtöä. Lounaalle, joka olikin sitten tähänasti-
sista runsain: herkkuja kuhisi nasi gorengista rambutan-
karvapallohedelmiin! Ristiriitaisia tunteita herätti 
myrkynvihreä ”matokiisseli”, joka maistui ihan vedel-
tä. Tulipa myös nautittua papaijaa chilipippurikinus-
kikastikkeessa!

Iltapäivällä tehtiin retki Unescon varoin entisöityyn 
Borobudurin kolossaaliseen buddhalaistemppeliin. 
Rankka monsuunisade pakotti vaihtamaan hellehatut 
oppaan hankkimiin sateenvarjoihin. Kaikki eivät jak-
saneet perehtyä juurta jaksain kiviin kaiverrettuun 
Buddhan (alk. Siddharta Gautama) elämäntarinaan, 
koska temppelistä löytyi yhtä ja toista muutakin mie-
lenkiintoista. Yksi näistä oli ehdottomasti muslimityt-
tö Nurma, jolle laulettiin seminaari ja jota Veli haas-
tatteli videolle. Tytsy kertoi opiskelevansa Jakartassa, 
joten kutsuimme hänet Erasmus Housen konserttiin 
parin päivän kuluttua. 

Matkamuistokauppiaat piirittävät bussiamme lähtö-
hetkellä viimeiseen saakka: T-paita piti viimein ostaa, 
kun myyjätyttö hymyili niin sinnikkäästi – ja suostui 
tinkimään hinnan puoleen.

Majapaikassa Olivetti-kvartetti treenasi tunnin ja pois-
tui sitten Sakken kanssa syömään. Kiinalainen porsas, 

nasi goreng ja Bintang Bir vahvistivat oloamme puoli-
ilmaiseksi.

Altaalla pidettiin kunnon sitsi, jossa viritettiin mm. 
baarimikoille Halo Halo Bandung (tästä kehkeytyi myö-
hemmin eräs matkan eniten esitetyistä sitsilauluista! 
Yleiseksi tervehdykseksi muotoutui vähitellen ko. lau-
lun ylimääräinen kakkosmaali ”Halli!“). 

Tyttöduo Garbo & Karpo suoritti ensiesiintymisensä 
”puoligroteskilla” sammakkolaululla, joka herätti 
kielimiehissä tyrmistystä.

Hannalla ja Nanalla olivat viskintuoksuiset jatkot, 
jonne ei kuitenkaan eksynyt muita kuin Evis, Perttu 
ja Ilkka. Illan ehdoton ohjelmanumero oli Hannan 
korkea cee – Pertun yrittäessä sankarillisesti ajaa sen 
aiheuttanutta gekkoraukkaa tiehensä. 

31.12.   VUOSI VAIHTUI JAKARTAN KOTIBILEISSÄ

Lähtö Jakartaan. Menomatkalla käväisimme Pramba-
nanin hindutemppelialueella. Tällä kertaa ilmojen hal-
tijat suosivat matkalaisia – ilmeisesti Brahma, Vishnu 
ja Shiva olivat eilisiä jumalia suopeampia. Shivan 
temppelin ympäriltä ja uumenista kuului iloinen kil-
kutus, kun entisöijät jatkoivat vasaroin, moukarein ja 
taltoin jo 17 vuotta kestänyttä urakkaansa.

Garudan siivin lensimme tunnissa Indonesian elämää 
sykkivään pääkaupunkiin, jossa meidän lisäksemme 
oleili n. 8 miljoonaa asukasta! Kaupungin yleisilme oli 
vähän rähjäinen, mutta kuitenkin varsin positiivinen: 
täällä oli selvästi valmistauduttu monin eri tavoin val-
tion turistinhankintakampanjaan Visit Indonesia 1991. 
Rakennuksia entisöitiin, puistoja kunnostettiin, uusia 
hotelleja pystytettiin.

Majoituimme valtavaan, luxus-tason Sahid Jaya Hotel-
liin ✶ ✶ ✶ ✶  jokunen kilometri keskustan ulkopuolella. 
Huoneiden jääkaapit olivat hyvin varustettuja (löytyi 
mm. Finlandia-vodkaa), ja näköalakin oli huima. 

Lähdin lähiympäristöön pienelle kävelylenkille. Vas-
taantulijat olivat innostuneita jututtamaan – osasivat 
kohtuullisen hyvin englantia, mutta kellon paristo piti 
ostaa bahasin kielellä!

Kävin lounaalla hotelli Wisma Metropolitanin Kon Tiki 
-ravintolassa, jossa totesin olevani ainoa asiakas – 
henkilökunnan puhallellessa naamat sinisenä ilma-
palloja illan uudenvuodenjuhlia varten.

Hotellilla pidettiin harjoitukset, jotka menivät surke-
asti. Monet olivat nukkuneet pommiin (mm. Murtsit), 
ja mieliala oli sen mukainen. Pelangia yritettiin ope-
tella hampaat irvessä, muttei siitä oikein mitään tullut.



”Kun maailma ei riitä, Dominante!” 143
Illalla lähdettiin sitten Hanna ja Jussi Heikkilälle 
vastaanottamaan Uutta Vuotta! Puitteet olivat muka-
vat: hyvin varusteltu avoin baari, pikkupurtavaa, ui-
ma-allas, piano... Sitsi lähti juohevasti käyntiin vakio-
numeroilla ja jatkui Porkkanamarkkinoiden, 4+:n ja pai-
kallisten oopperatähtösten esitysten myötä. Kuoron 
improvisointikykyä koetteli mm. yksi tällainen laula-
malla kappaleen “Sing sing song” kuoron monotoni-
sella säestyksellä. Illan kliimakseja oli Dominanten 
historian ensimmäisen Kvartettihuulen julkistaminen 
ja kastaminen. Valinta oli onneksi kohdistunut uima-
taitoiseen Juha Kiviseen. *)

Olivetti-kvartetti esitti keskiyön juhlahymnin ja hala-
usseremonian yhteydessä eksteriööriin sopivan laulun 
Java jive. Loppuyön tanssimusiikista huolehtivat Ilkka
ja Jukka. Illan hävikkipuolelle on kirjattava teekkari-
lakkini tupsussa roikkunut koala, jonka vohki itsel-
leen muistoksi lähestystön sihteerikkö Miss Ratna.

Vauhdikkaan epämääräisen jatkopaikan tarjosi uhka-
rohkean pakettiautoajelun päätteeksi Tambora-disko, 
jossa Perttu, OP ja Ilkka edustivat Dominanten värejä. 
Joukkoa täydensivät neljä muuta juhlista mukaan läh-
tenyttä suomalaista – kukin aikamoisen promillemää-
rän siivittämänä.

Kuulimme pitkin yötä, miten ”Indoneshia on khuulkaa 
a-aivan ihhme meshta... ja täällä ei tarvi olla puutteessha.” 
Toinen toistaan epämääräisempiä naisia alkoi virrata 
pöytäämme kuin sattuman oikusta. Tosin suomalaiset 
ystävämme auttoivat sattumaa lipevillä puheillaan. 
Täydellisen sekoilun tiimellyksessä löysin pöytämme 
alta roskien seasta sinikantisen vihkosen: OP:n passi!

1.1.   NÄHTÄVYYTENÄ ”MINI-INDONESIASSA”!

Terve, Uusi Vuosi – sen kunniaksi matkaviisu:

onneton oranKi 
(ilKKa aalTonen)

oranKi luKee ”Borneo”-lehTeä

viidaKon synKän uumenissa.
mielessänsä aPinaT PuKee

aaToKsissaan Kuumemmissa.
välillä laulun KajauTTaa:
– jaavan meren Tuolla Puolen 
jossaKin on maa.

oranKi maKaa luolassansa,
viidaKosTa KaiKu Kiiri.
sumaTran voima sähKöä jaKaa –
merKillinen virTaPiiri.
Taasen laulu KajahTaa:
– jaavan meren Tuolla Puolen...

oranKi selaa ”Borneo”-lehTeä,
silmäluomeT värähTää.
nuoruuTTansa TaKaisin Kelaa,
BariToniääni särähTää,

Tukevan aamiaisen jälkeen bussilla kohti Mini-Indo-
nesia -puistoa (= valtavankokoinen vapaa-aika-alue, 
jossa mm. Indonesian saaret oli rekonstruoitu pie-
nempään mittakaavaan järven keskelle). Hyvä idea 
pyhäpäivän viettoon, mutta niin oli miljoonan muun-
kin mielestä! Päivä oli yhtä ruuhkaa, jonottamista, 
tönimistä ja ennen kaikkea ”matkailunähtävyytenä” 
olemista. Ainoina vaaleahipiäisinä herätimme hilpeyt-
tä ja huomiota jatkuvasti. Päivän mietelauseesta vas-
tasi Perttu kehottamalla parille indotytölle: – Come on, 
sug! kun halusi näiden tulevan imussa ruuhkan läpi. 
Aloimme vähitellen kilpailla keskenämme siitä, ketä 
meistä eniten pyydetään valokuvaan jonkin perheen 
keskelle. Lopulta päästiin kuitenkin veneajelulle Su-
matran, Borneon (täkäläisittäin Kalimantanin), Balin ja 
Irian Jayan salaperäisiin vesiin. Venehessä-laulu kiiri 
pitkin rantatörmiä hölmistyneen yleisön seuratessa 
suomalaisteekkarien menoa.

Bussimatka mennen tullen oli ennätysmäistä matelua, 
jossa edes Ilkan hankkimat karvapallohedelmät eivät 
paljoa lohduttaneet. Harjoituksiin neljäksi oli turha 
kuvitellakaan ehtivänsä, eikä bussin puhelimellakaan 
saatu viestiä oikeansisältöisenä perille – vaikka Garbo 
yritti ankarasti. Tilanteen toivottomuudesta kertonee 
jotain se, että ensimmäisten 300 m:n taittamiseen me-
ni bussilla kaksi tuntia! Tämän jälkeen ajelimme oiko-
tietä (?) kolmisen varttia – vain todetaksemme, että se 
vasta tukossa olikin, ja palasimme lähtöruutuun. Hoh-
hoijaa... Pelangia yritettiin lauleskella ajan kuluksi.

Hotellilla odottanut telex-viesti ”Do you want to see 
your koala again?” myötävaikutti illallisseuran valin-
taan, mutta illan huipennukseksi muodostui kuiten-
kin satunnainen poikkeaminen Sahid Jayan aulaan, 
missä soitti 70-luvun pop-musiikkia ainutlaatuinen 
tyttöbändi Starfire Filippiineiltä! Kiltsit tulivat tauolla 
juttelemaan – mieleen jäi erityisesti basisti Bel.

2.1.   HUIPPUKEIKKA BANDUNGISSA

Vierailu IKIP-opettajankoulutuslaitoksella. Kansan-
lauluja laulettiin ja viherpippurin näköisiä riisileivok-
sia maisteltiin. Sitten olikin aika siirtyä bussiin ja 
aloittaa pitkä sompailu viidakon ja vuorten halki koh-
ti Bandungin yliopistokaupunkia! Jännittäviä jaavalais-
maisemia ei ehditty pysähtyä ihailemaan kuin kerran 
– alkuasukkaiden iloksi! Lapsuudesta nousi elävästi 
mieleen ankkatarina, jossa Roope-setä veljenpoikineen 
matkustaa ”Sunda-saarille” etsimään harvinaista Papi-
lio-perhosta.

Korttiakin lätkittiin. Noviisit Reiska ja Johan ottivat 
takkiinsa.

Kun vielä laulun KajauTTaa:
– jaavan meren Tuolla Puolen...

*) Hummeripoikien syksyllä lanseeraama uusi perinne: vuoden 
ansioitunein kvartettilaulaja nimitetään vastedes juhlallisesti Kvar-
tettihuuleksi, ja hänen huultensa jäljet ikuistetaan lasitauluun kuo-
ron juhlahuoneiston seinälle!

Borneo
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Kolmen tunnin ajelun jälkeen saavuimme Bandungiin, 
jossa meidät otti vastaan delegaatio opiskelijoita ja 
UNPAR-kuorolaisia (Parahyangan katolisen yliopiston 
kuoro). Tervetuliaisateria koostui kymmenistä eksoot-
tisista kalaruoista! Suosikkeja olivat ”banana-raincoat-
fish” – joka todella näytti aivan sadetakkiin käärityltä 
lahnalta – ja punapippurinen ”hottia tuota” -kala. Pöy-
täseuranamme olivat iloiset Miss Mita, Miss Ninu ja 
Mr. Lilik.

Täällä viimeistään totesimme, ettei matkatoimistojen 
käyttäytymisohjeita ”likaisen käden käyttökiellosta” 
todellakaan kannata ottaa liian vakavasti: matkanjoh-
tajaamme, veistoksellista Garboa, osoitettiin vasem-
man käden sormella passipoliisin toimesta! Tosi bru-
taalia, vai Mita?

Ennen konserttia saimme levyttää parilla punkalla 
puolisen tuntia. Pertun jutuista tulivat armeija-ajat 
mieleen. Vieraanvaraiset isäntämme olivat toimitta-
neet paikalle pienin Suomen ja Indonesian lipuin ko-
risteltuja quiche-torttuja ja leivoksia, joita puoliväkisin 
söimme ja tungimme matkakasseihinkin, jotta emme 
vaikuttaisi kiittämättömiltä.

Konsertissa olikin sitten yksi matkan parhaista tunnel-
mista: 400-500 ihmistä oli saapunut paikalle kuule-
maan meitä! Pimeä sali spottivaloineen loi sopivan 
jännitteen yleisön ja kuoron välille.

Halo Bandung, Pelangi ja Sing sing song solisteineen toi-
mivat yhteisnumeroina mainiosti, eikä kolminkertai-
nen kättelyruljanssikaan tuntunut yhtään liioittelulta!

Jatkoilla syötiin etelänhedelmiä. mm. nankaa, katsot-
tiin tanssiesitys, kuunneltiin lauluja ja laulettiin tie-
tysti itsekin. Lahjoja vaihdettiin, Evis uskalsi jo keven-
tää puheitaan lisäämällä tavanomaiseen aloitukseen-
sa ”On THE behalf of the Dominante Choir...” viime 
hetkessä oppimansa Kita senam sekali... -letkautuksen. 

Saatiin bambuhuilut muistoksi – ja voi sitä kakofoni-
aa, joka täytti salin tuon jälkeen. Sumo sai onneksi 
karjaistua ”pillit pussiin ja bussiin!” oikealla hetkellä. 
Vielä lähtöseminaari Mitalle (Jukka, Sakke, Tirri, Ilk-
ka) ja haikeat jäähyväiset muillekin sympaattisille 
opiskelijoille.

Jakartaan tultiin n. klo 3 yöllä. Bussin lattialla nukku-
minen moottorin kohdalla ei muuten ole helppoa! 
Kokeilkaa joskus.

Indonesia on yksi maailman erikoisimmista maista. 175 miljoonan asukkaan saarivaltio levittäytyy yli kaksi kertaa Australian kokoiselle 
alueelle, ja on siten vaikeasti hallittava. Saaret ovat vuoristoisia, viidakkoisia ja tuliperäisiä. Asutus on keskittynyt pääsaari Jaavalle. 
1500-luvulla Indonesiaan alkoi tunkeutua eurooppalaisia, joista hollantilaiset pääsivät lopulta voitolle. Siirtomaavaltaa kesti vuoteen 1949 
asti, jolloin Indonesia itsenäistyi vahvan kansainvälisen painostuksen alla. Presidentiksi nousi kommunistinen puolue, johtajanaan Sukarno. 
Vuonna 1967 vallankahvaan tarttui kenraali Suharto, jolla on edelleen hallussaan kyseenalainen ennätys: hän on maailman eniten itseään 
rikastuttanut valtionpäämies.
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3.1.   NURMAN KANSSA MEGADISKOSSA – JA 
KIELLETYLLÄ TAKSILLA HOTELLILLE!

Takseilla Erasmus Houseen, jossa laulettiin parit mad-
rigaalit ja Murtsi piti workshopin jaavalaisille kuoron-
johtajille. Paikalla oli myös pari muuta n. 20-henkistä 
kuoroa, mm. kymmenen eilistä isäntää ja UNPARin 
kuoron johtaja uusia oppeja saamassa. Opetuslauluina 
olivat Fire fire ja Min rastas raataa.

Yllättäen paikalle ilmestyi myös Nurma (Borobuduris-
sa tapaamamme seminaarikohde) joka vei meidät 
(Perttu, Evis, IA) lounaan jälkeen kauppakeskukseen 
ostamaan mm. Jamua (= täkäläinen “poronmaito”, jo-
ka auttaa kaikkeen mahdolliseen). Tavaratalon farkku-
kauppias lupasi housut ilmaiseksi, jos saisin toiset 
myydyksi. Ei kuitenkaan onnistunut sillä kertaa. 

Illalla konsertti samalla salilla meni tosi hyvin. Jamun 
avulla sain kurkunkin taas kuntoon. Nana ja Nurma 
hymyilivät kilpaa kappaleiden välissä. Nurma oli tuo-
nut konserttiin siskonsa ja isänsäkin, joka halusi var-
mistaa, minkälaisten vääräuskoisten koirien seurassa 
tyttö liikkui. Ei kuulemma pappa vakuuttunut...

Väliajalla nähtiin jo muutamia isäntien ottamia valo-
kuviakin Bandungin keikasta! Toisella puoliskolla eni-
ten hurmiota keräsivät Våren ja Lapponia, vaikka Puu-
ma tuskastuikin sooloonsa. Valtteri oli hermostua, kun 
Nurma tuli bussiin mukaan konsertin jälkeen, mutta 
hiljeni, kun muistutimme häntä Garudan lentoemojen 
tökeröstä vokottelusta.

Loppuilta kuluikin erilaisen juhlinnan merkeissä – 
kuka missäkin. Starfire-bändiäkin käytiin tervehtimäs-
sä, jolloin selvisi mm. että basistin oikea nimi onkin 
Maribel. Tuon yön aikana tuli nähdyksi montakin 
kiehtovaa paikkaa. Mieleenpainuvin oli kaksi kertaa 
Helsingin messuhallin kokoinen Dynasty-disko, johon 
ajettiin taksilla suoraan 7. kerrokseen! Pari paukkua 
maksoi 43 000 ählämiä, mutta siinä vaiheessa oli raha 
jo ajat sitten menettänyt merkityksensä. Kunnon mus-
limin tavoin Miss N. halusi tietää, paljonko viiniä, 
olutta, viskiä ym. voi ottaa tulematta känniin, ja ko-
keillahan se piti – tietysti. Onneksi paikan pöydillä oli 
lattiaan asti ulottuvat liinat…

Pikkutunneilla tajusin, että lento-
kentällä pitäisi olla sika-aikaisin! 
Aloin selvitellä, miten täältä pääsee 
hotellille tähän aikaan aamuyöstä. 
– Taksilla tietty, sanoi Nurma. 
– Mutta muista ottaa sellainen sinikattoinen – ne ovat tur-
vallisia – tai jos niitä ei näy, niin melko hyviä kokemuksia 
on myös vihreistä. Oranssi-keltaisia pitää välttää! Niissä 
turistit hakataan, huumataan, ryöstetään ja raisk… 
– Okei okei! Kiitos, ymmärsin jo!
– Ja kun sulla on vielä tuo smokki päällä, niin…

Eipä hyvältä näyttänyt. Yhtään sinistä tai vihreää au-
toa ei tietenkään suvainnut ilmaantua pelastamaan 
orpoa teekkaripoloa kaamean kohtalon kynsistä. Lo-
pulta oli pakko panna kaikki yhden kortin varaan: py-
säytin oranssi-keltaisen taksin, hyppäsin maailman-
miehen elkein etupenkille karskin näköisen miekko-
sen viereen ja katsoin häntä tiukasti silmiin: 
– Kita orang senang sekali dari Finlandia! Sahid Jaya! 
Ongkos rupiah?! (nämä kaksi viimeistä sanaa luin tak-
samittarin kyljestä ja tulkitsin vapaamielisesti niiden 
tarkoittavan ”Onkos sulla vaihtorahaa?”). Kuski räjäh-
ti nauruun, jota kesti koko puolen tunnin matkan ho-
tellille. Mies pyyhki toisella kädellä kyyneleitä silmis-
tään ja hytkyi siihen malliin, että tästähän tulee hänen 
uransa hauskin turistiryöstö. 

Sen ihmeempää keskustelua emme saaneet synty-
mään, koska yhteinen sanavarastomme oli laihanpuo-
leinen. Mutta eipä oikeastaan tarvinnutkaan, sillä kun 
ensimmäinen hepulikohtaus oli laantumassa, olimme-
kin jo Sahid Jayan pääovella. Tuskin maltoin odottaa 
seurauksia, kun kertoisin, että öh… tuota… mulla ON 
kyllä rahaa, mutta sitä pitäisi käydä hakemassa tuolta huo-
neesta… jos niin kuin voisitte odotella tässä vähän aikaa, 
niin… 
Siitäkös toiset naurut irtosivat: – Juujuu… no problem! 
Mine odotta. HAHHAHHAA! Miten HAUSSKA turisti!

Huhhuh… kipaisin siis hakemaan lompsan ja mak-
soin kyydin. Sain vielä iloisen läimäyksen hartioihin 
ja jonkun toivotuksen, jota en ymmärtänyt. Auto kaa-
sutti renkaat soikeina takaisin Jakartan yövilinään.
Vilkaisin kelloa: 
– Tässähän ehtii pariksi tunniksi vielä nukkumaankin…

4.1.

Viideltä ylös ja puoli kuoroa Garbon johdolla kohti 
Singaporea, josta edelleen jatkolento Australian koil-
lisrannikolle Cairnsiin. Qantas-yhtiön lentoemot vai-
kuttivat kirveelläveistetyiltä verrattuna siroihin orien-
taalityttöihin, mutta mukautua piti. Muutenkin ekso-
tiikka katosi ympäriltä: kone olikin täynnä länsimai-
sen näköisiä ihmisiä, eikä kukaan kiinnittänyt meihin 
mitään huomiota. Pertulla 40 asteen kuume, muuten 
jengi oli suhteellisen hyvässä kunnossa. 

Mita
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Singaporessa täydennettiin konjakkivarastoa varmuu-
den vuoksi. Koneessa katsottiin vertahyytävä hiirielo-
kuva, mutta juuri muuta ei sitten ehtinytkään tapah-
tua ennen kuin oltiin jo Suuren Valliriutan maisemissa, 
Holiday Lodge Motor Innin pihalla – keskellä yötä ih-
mettelemässä Etelän Ristiä.

Lyhyeksi jääneestä yöstä jäivät mieleen lähinnä sankat 
sääskiparvet.

5.1.   CHRISTCHURCH – ETELÄMMÄKSI EI JUURI PÄÄSE

Aamulla 4.30 ylös, nopea aamiainen (huoneisiin tuo-
tuna) ja kohti Sydneya, jossa tavattiin muut dominan-
telaiset ja jatkettiin kohti ulkomaita eli Uuden Seelan-
nin Eteläsaarta.

Christchurchissa ennalta valittu ryhmä urhoollisia 
(Perttu, Heippa, Karpo ja Ilkka) jäi vilkuttamaan, 
kun muut jatkoivat kahdella pienellä potkurikoneel-
la Nelsoniin.

Autolodgessa sairasteltiin joukolla. Illalla käväistiin 
sentään kaupungilla oluella ja thai-ruoalla. Kaupunkia 
leimasi voimakas englantilaisuus ja liiankin rauhalli-
nen yleisilme – ja vasemmanpuoleinen liikenne, johon 
saimme tottua jo Indonesiassa.

ma ori oon 
(Trad. maorisävelmä / san. ilKKa aalTonen)

– ma ori oon, ma ori oon,
voi ruunaT mennä juosTen Borneoon!

Tää TavaTon on Tarina, se mulle KerroTTiin,
Kun maTKallani PoiKKesin mä uuTeen seelanTiin.
siell’ KohTasin minä Kerrassaan Kumman hevosen,
mi unissa ol’ joKa hePoTamman Tulisen.

ei KoPuKKa Tuo olluT miKään hevosadonis,
ja Parhaan Terän vuosisTa on vienyT cannaBis.
ei KersKua hePo voi myösKään naamaTaulullaan,
muT usKo Pois: se PisTeeT Kerää KoTiin laulullaan:
– ma ori oon, ma ori oon...

muuT orhiT ilTaisin Kun ulos lähTee hummaamaan,
jää vanhan herran laulu vielä soimaan Korvissaan.
näin yössä TasaTahTiin ne mennä jolKuTTaa,
ja ePäilyKseT rinnassa jo alKaa KolKuTTaa.

KuviTelmissaan Kavio jo loinTa KohoTTaa,
muT eräs uljas raTsu KohTa heiTä rauhoiTTaa:
– vaiKK’ Tammojen alaluomeT se saaKin KasTumaan,
niin ToKKo Polle-vanhus enää PysTyy... hm, no jaa!
– ma ori oon, ma ori oon…

niin jääKöön aamun sumuverhon TaaKse salaisuus,
nyT onKo Pollen TilasToissa merKinTä Taas uus.
ei muuTa TiedeTä KosKaan Kai TäsTä KaaKisTa,
muT varsaT virmaT hurmaisee se Kyllä laaKisTa.

Tää TavaTon on Tarina, se mulle KerroTTiin,
Kun maTKallani PoiKKesin mä uuTeen seelanTiin.
siell’ KohTasin minä Kerrassaan Kumman hevosen,
mi unissa ol’ joKa hePoTamman Tulisen.
– ma ori oon, ma ori oon...

6.1.   EIPÄ OLTU IHAN MAINEEMME VEROISIA...

Ei aamiaista – ellei Annun perunalastuja ja 7 Upia 
lasketa sellaiseksi. Lento Pohjoissaarella sijaitsevan 
Wellingtonin kautta Nelsoniin. Viimeinen etappi tai-
tettiin 18-paikkaisella koneella, josta oli muhkeat nä-
kymät – matalalla kun lennettiin. Eteläsaaren pohjois-
rannikko muistutti kovasti Norjan rikkonaista vuono-
maisemaa. Potkurin liikettä yritettiin pysäyttää kame-
ralla – käyttämällä lyhintä mahdollista valotusaikaa, 
mutta jälkeenpäin piti todeta, ettei onnistunut.

Lentokentällä oli meitä vastassa kaveri, joka kehui 
kuulleensa meitä IFCM-symposiumissa Espoossa vii-
me kesänä! (Ja ilmeisesti sama mies oli sitten vaikut-
tanut oleellisesti Uuden Seelannin matkareittiimme.) 

Majoitus seuraavaksi kolmeksi yöksi oli järjestetty 
Nelson Collegessa (jonkinlainen sisäoppilaitos) 6 hen-
gen huoneissa. Meidän huoneessa olivat Minttu, Ilari, 
Reiska, Hanna, Emma, Annu ja Ilkka. Muut lähtivät 
workshopiin konserttipaikalle, Ilkka ja Reetta lähtivät 
majapaikalle nukkumaan. Illan konsertissa eivät lau-
laneet myöskään Pipsa eikä Annu. 

Keikka ei mennyt kovin hyvin. Murto oli myös väsy-
nyt ja takelteli jo workshopissa. Yleisö oli silti vaikut-
tanut tyytyväiseltä kuulemaansa – varmaan silkasta 
kunnioituksesta ennakkomainontaa kohtaan: “Come 
and see one of the best choirs in the world!”

7.1.   NELSONIN TOINEN KEIKKA OLI JO PAREMPI

Pilvistä ja viileätä – suunniteltu biitsireissu meni mön-
kään. Murtsi kävi esitelmöimässä, ja porukka malek-
si kaupungilla. Lounaalla Pankan ja Nanan kanssa, 
josta harjoituksiin kokeilemaan äänen kestävyyttä. 
Jalkapallokentällä uusia käsitteitä oli mm. Peten ja 
Vatun halveksima ”puumaraukkamaali”, joka lau-
kaistaan täysillä parista metristä suoraan maalivahtia 
päin, jolloin sekä pallo että vahti lentävät maaliin!

Illan keikka oli olosuhteisiin nähden ihan jees, mitä
nyt Galgenliederin ”bliblibli...” oli mennä poikki. Jäl-
keenpäin tapahtunutta yritettiin analysoida videolta, 
mutta ei sitä vissiin saatu koskaan kunnolla vieritettyä
kenenkään syyksi.

Yöllä ajauduin biljardisaliin. jossa Pertun kanssa voi-
timme Pankalta ja OP:lta pullollisen konjakkia. Ho-
ney Makepeace nujersi itsensä S. Niemen – tosin ran-
kasti doupattuna, neuvottuna ja autettuna. Ennen 
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nukkumaan pääsyä vielä estoton seminaarituokio, 
johon osallistuivat Kristiina, Jaana, Heippa, OP, Juha 
K, Panka, Perttu ja Ilkka. Nukkumisesta ei ollut tulla 
mitään, sillä huoneen pimeimmästä nurkasta kuului 
kummaa kohinaa...

8.1.   HELTEISET HAITARIJYTKYT SAARTEN VÄLILLÄ

Piipaa-Olli jakeli meritautipillereitä jo aamusta, sillä 
odotettavissa oli ”myrskyisä merimatka” Eteläsaarelta 
Pohjoissaarelle. Ennen sitä jouduttiin kuitenkin istu-
maan bussissa ja laskemaan tuhansia lampaita parisen 
tuntia. Satamakylässä Pictonissa oli vastassa hautova 
helleilma – hanuritanssit laiturilla ja laivaan!

Laivalla (M/S Arahura) maksoimme matkaamme lau-
lamalla muille matkustajille, henkilökunnalle ja itsel-
lemme. Ilkka joutui vielä soittamaan yhden miehen 
orkesteriakin, kun laivan syntikkaviihdyttäjä, ilo-
luontoinen maorisetä, innostui esittelemään vehkei-
tään. Teekkarilakin lainaaminen hetkeksi herkisti ko-
keilta ilmaiset pizzat – vatsojen puolesta laulettiin po-
jille Finlandia. Kyyneleet eivät olleet kaukana tuulen-
pieksämien merikarhujen silmistä. 

Wellingtonin puolelle päästyämme ajeltiin bussilla St. 
Paulin Katedraalille akustiikkaa testaamaan ja sieltä 
majapaikkaan, Sharella Motor lnniin, jonka lähellä si-
jaitsevassa Botanic Gardenissa pidettiin puistokonsertti. 
Vastoin pyromaanisektion ennakkosuosituksia avaus-
kappaleena ei ollut Sibeliuksen Saarella palaa. Sen si-
jaan sadetta sai n. 70-päinen yleisö vähän niskaansa 
– kansanlaulujen ohella.

Hotellilla saatiin kunnon “fish & chips” -ateria ennen 
konsernia. Akustiikka oli erinomainen. 150-päinen 
yleisö kehui miesääniä vuolaasti – eikä tenoreitakaan 
haukuttu. 

Karonkka hotellilla, jossa Wellingtonin katedraali-
kuorolaiset tarjosivat viiniä, kaljaa, keksejä ja juustoja. 
Tarinointia kiwien kanssa, jotka eivät lopultakaan tun-
nustaneet tuntevansa oloaan kovin eristäytyneiksi 
muusta maailmasta. Muuttovirta on kuitenkin jo pit-
kään ollut negatiivinen, joten uusiseelantilaisten tule-
vaisuus näyttää synkältä. Olivetti-kvartetti lauloi lau-
lun Pieni kulta, minkä jälkeen Sumovaari otti yleisön ja 
itsensä. Matkahanukka oli kokenut kovia lentokoneen 
ruumassa, minkä seurauksena puolet koneistosta oli 
painunut sormien ulottumattomiin, mutta meisseliä 
näyttämällä päästiin vihdoin myös tanssahtelemaan.

9.1.   MAOREJA, LAMPAITA, KIIVEJÄ – THIS IS NEW 
ZEELAND!

Bussilla Rotoruaan, Whakarewarewan maorikylään. Lam-
paita yritin taas laskea, mutta nukahdin aina 217453:n 
kohdalla. Kolmen tunnin nytkyttelyn jälkeen pysäh-
dyttiin lounaalle (jos nyt steakburgeria ja banaania 
lounaaksi voi kutsua), ja sen jälkeen alkoi takapenkil-
lä kiertää taas pokerikäsi. Lasse tarjosi ensimmäisen 
kierroksen ja Perttu kaksi seuraavaa.

Maorikylästä ja kuumista mutalähteistä jäi päällim-
mäisenä mieleen oppaan aggressiivinen käytös (pari 
mustelmaakin siinä taisi tulla)! Bussikuskin mukaan 
vulkaaninen energia kattaa vain n. 8 % koko maan 
energiantarpeesta, joten ihastelimme (ja haistelimme) 
näkymiä vain sen edestä. Kuskimme oli uskomaton 
tapaus: ajamisen lisäksi häneltä sujuivat tarvittaessa 
niin matkaoppaan, lintutieteilijän *) kuin hotellipicco-
lonkin hommat – taidolla ja tyylillä.

Hotellille (Heritage Motor Inn) saavuttua arvottiin ne 
kuusi onnellista paria, jotka saivat oman porealtaan. 
Lisäksi kaikissa huoneissa oli vesisänky, hyvin varus-
tettu jääkaappi ja tilaa yllin kyllin oikoa matkasta 
puutuneita jäseniä. 

Konsertti pidettiin pohjattoman pitkässä salissa n. 150 
hengelle. Annu Karpo piti eturivissä (yleisön puolella) 
huolen siitä, etteivät laulajien naamat päässeet liikaa 
vakavoitumaan. Panka spiikkasi pikkusievästi. Ihan 
jees keikka. Karonkanpoikanen oli samoissa tiloissa. 
Laulettiin Suomen laulua ja seminaareja. 
Ja voitin Ilarilta konjakkipullon 
– tarjolla OLI ruisleipää.

*) Uuden-Seelannin kansallistunnus, kiivi (kiwi), 
on maailman pienin lentokyvytön lintu. Niitä 
on kolme lajia: rusko-, pikku- ja kirjokiivi (tämän 
alalajina tunnetaan myös Mantellin kiivi). 
Saarilla kasvava kiwi-hedelmä on saanut nimensä linnun mukaan.



”Kun maailma ei riitä, Dominante!”148

Bussissa kuunneltiin Ilkan ja Jukan tekemä matkaka-
setti, jossa mm. kävi ilmi, miten säveltäjä Viitanen on 
jo valmistelemassa häämenuettia ensi kesäksi. *) 

Bussin keskikasti innostui laulamaan kaikenmaailman 
partio- ja lastenlauluja Metsämökin tonttuineen, johon 
takapenkin sienisektio vastasi Kolmella variksella. Pert-
tu hoiti kaljavelkansa mallikkaasti ostamalla korillisen 
janojuomaa sitä tarvitseville.

Aucklandissa ensimmäinen pysähdyspaikka oli Kelly 
Tarlinin akvaariotunneli, jossa nähtiin haita, musteka-
loja, jättihummereita, rauskuja ja muita ötököitä. Ul-
kona vallitsi sillä aikaa oikea ”whole gale”.

Majoitus oli Quality Inn Rose Parkissa. Olli, Puuma, 
JuhaK, llari, Ilkka ja Pikkumurtsit etsivät lähimmän 
mahdollisen jalkapalloviheriön muiden tyytyessä rau-
hallisempiin askareisiin. 

10.1.   JÄTTIHUMMEREITA, RAUSKUJA JA SINIKUONOA

Nukuttiinpa Reiskan kanssa pommiin! Ilman aamiais-
ta kohti Rainbow Springsin lohilammikkopuistoa, jossa 
pulskien eväniekkojen lisäksi nähtiin myös SE – itse 
KIWI-LINTU! Ensin täytettynä ja sitten ilmielävänä. 
Valonarka karvamöykky, joka ei kuulemma sietänyt 
edes tavallista puhetta, joten tervehdyskäynnistä 
muodostui pakostakin vaitonainen ja lyhyt. Mutta ei 
se mitään, nyt on sekin sitten nähty.

Puolen tunnin köröttelyn päätteeksi tultiin Agrodo-
meen – paikkaan, jossa Sumo sai vilunväristyksiä (ks. 
Espanjan-matka -87). Nähtiin viihdyttävä lammas-
show, jossa puolenkymmentä hurttaa juoksenteli velt-
tojen karvakasojen päällä. Nana pääsi vetelemään leh-
män tissejä. Minitrain-rata ei ollut mistään kotoisin, 
mutta ulkoilmalounas oli onnistunut: aurinkoa ja 
haukkoja!

Majapaikassa pidettiin vielä kunnon kuuma-
allassitsi (vesi n. 39-asteista!), jossa kuultiin mm. 
Garbo & Karpon Sammakkolaulua, kiisteltiin ties 
kuinka monennen kerran Southern Crossista, kajau-
teltiin Halo Bandungia ja juotiin tietysti Kiwi-kaljaa 
minkä napa sieti! Sitkeimmät jatkoivat vielä Melkon 
ja Johanin sviitin porealtaassa.

*) Kasetin ”ehdottomia lasihelmiä” on selostus 
venäläisten Garri Kasparovin ja Anatoli Kar-
povin MM-shakkiottelusta. Sen voi kuunnella 
osoitteessa http://www.hummeripojat.fi/iaalto-
nen/luovuus/kuunnelmakirjailija/index.html

Kiwi oli kiva.
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Satamasta löytyi puolen tunnin haeskelun jälkeen il-
lallispaikka Union Fish & co, jossa Reiska, Olli, JuhaK 
ja Ilkka rakastuivat yhdessä ja kukin erikseen sievään 
Linda-tarjoilijattareen. Sen jälkeen juotiin mm. rommi-
totit, syötiin sinikuonoa (Blue Nose, joku kala) ja laulet-
tiin Kristallen tuolle hurmaavalle otukselle. Siis Lindal-
le – joka häkeltyi niin aidosti moisesta kohtelusta, että 
juoksi keittiöön ja oli unohtaa laskun tyystin. Onnesta 
kankeina siirryimme taksiin ja näkemään unia kiwi-
tytöstä.

11.1.   CANBERRA – VÄRITÖN HALLINTOKAUPUNKI

Viideltä ylös. Kehno aamiainen. Lento QF 40 Syd-
neyyn, josta bussilla kohti Canberraa.

Canberrassa kierreltiin kaupunkikierros, jonka aikana 
nähtiin hulppeita suurlähetystöjä, arkkitehtonisesti 
erikoinen parlamenttitalo ja maailman korkein suih-
kulähde. 37 asteen lämmössä päästiin hetki levyttä-
mään University Housen nurmikolla, josta Gaudeamus-
kuoron isäntäperheet tulivat noutamaan meitä. Perttu 
ja Ilkka majoittautuivat Kevin, Andrew ja Matthew 
Bryanteille (joista Andrew, 19, oli kesällä asunut Per-
tun kotona). Mukavantuntuinen pikkuporvariperhe, 
tilava yhden kerroksen omakotitalo ja silleen. Punkis-
ta vedettiin tosin arpaa, sillä toinen oli onneton “sökö-
selkä”-telttavuode.

Illaksi meidät vietiin ”bush dance -partyyn” – eräänlai-
siin kansantanhulatotansseihin. Tilaisuus oli alkuun 
jopa lattea, mutta järjestäjien ote parani sentään lop-
pua kohti. Ilkka ja Andrew tekivät pitkän kävelylen-
kin maastossa, jossa Australian savannimainen kas-
vusto ja eläimistö esittäytyivät kaikessa karuudessaan.
 

Pussieläimiä ei vielä näkynyt, mutta valkoisia kakadu-
ja lenteli oksistossa. Joku varoitti meitä poikkeamasta 
polulta, sillä alueella liikkui myös myrkyllisiä brown 
snake -käärmeitä. Dominante ehti sillä välin laulaa la-
dossa muutamia kansanlauluja. Kookaburrat yrittivät 
tehdä pesää kelpo matkanjohtajamme uuteen kuonta-
loon.
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Uudessa Seelannissa tarvittiin KIELItaitoa!
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12.1.   HYPPYJÄTKIÄ, EMUJA – JA ”KALJAT”!

Yhdeksän tunnin yöuni teki poikaa! Aamiaisen jäl-
keen Kevinin ja Andrewin kanssa sademetsäpuiston 
kautta hakemaan Heippaa ja Nanaa, jotka olivat kyp-
syneet siivottomaan vietnamilaisperheeseensä! Yhdes-
sä mentiin suureen luonnonpuistoon, joka olikin sul-
jettu kuivuuden aiheuttaman palovaaran takia. Kat-
sottiin kuitenkin ympärillemme, ja kun ei nähty ke-
tään, kiivettiin aidan yli. 

Omatoimisuus palkittiin, sillä Ilkka havaitsi pian lii-
kettä pensaiden lomassa: ja sielläpä niitä kansalliseläi-
miä hyppelehti! Ensin puolisen tusinaa, sitten jo pari-
senkymmentä, kun silmä alkoi tottua varjoihin. Ken-
gurut eivät päästäneet kovin lähelle, mutta hajaantu-
malla ja saartamalla jätkät saatiin kuitenkin kuvia. 

Konsertissa Canberran yliopiston Great Hallissa (ylei-
söä n. 100 h) sattui sellainen episodi, että maestro
Murto sattui antamaan täysin väärät äänet lauluun 
Metsän kuninkaalle, joka tietysti meni poikki parin tah-
din jälkeen. Bassorivistöstä kuiskattu ”kaljat” ei ollut-
kaan omiaan laukaisemaan tilannetta, vaan johtoha-
lut katosivat mieheltä täysin. Loppukonsertti meni 
läpihuutojutuksi, ja siitä jäi ikävä maku suuhun. Ylei-
sö tietenkään ei ollut huomannut sen ihmeemmin mi-
tään erikoista, vaan suitsutti kiitosta, minkä kerkisi. 
Pluspuolelle kirjattakoon, että konjakkivarantoni kas-
voi taas yhdellä pullolla, kun Panka erehtyi keikan jäl-
keen väittelemään Shakespeare-piisin nuottiarvoista.

Jatkoilla suurlähettiläs Slotte tarjosi viiniä, shampan-
jaa, olutta ja suolapalaa. Yhtyipä isäntä vanhana aka-
deemarina serenadiinkin Ms. Sandralle. Matkalaulu 
Kaljaemukiivi... sai julkisen kantaesityksensä, minkä 
jälkeen poistuttiin pikkuhiljaa.

KalJa emu Kiivi Kenguru Ja Koala
(Trad. / san. ilKKa aalTonen)

:,:Kalja, emu, Kiivi, Kenguru ja Koala:,:
PussiPiru, noKKaeläin, vomPaTTi, KaKadu,
Terrieri ausTralian.
:,:miKä Kuulu ei jouKKohon?:,:

(Oikea vastaus: kiivi, kaikkia muita löytyy Australiasta)

Illan viimeinen ohjelmanumero oli kämpillä, jossa 
Pertun kanssa vedettiin arpaa siitä, kumpi saa nuk-
kua Nanan villapaidan, kumpi aluspaidan kanssa –
tyttö kun oli tohkeissaan unohtanut siviilikuteensa 
keikkapaikalle. Isäntäväkeä lahjottiin vielä Hummeri-
poikien kasetilla ja Nuutajärven lasiesineellä, koska 
aamulla tulisi olemaan aikainen ja kiireinen lähtö. 
Vielä lintukirjan tutkiskelua, ja punkkaan.

13.1.   KEIKKA OOPPERATALON LÄMPIÖSSÄ!

Perheet toivat porukat bussille, jota sitten ei kuiten-
kaan infokatkoksen takia näkynytkään yli tuntiin. Ai-
kaa oli siis runsaasti cappuccinolle, korttien kirjoitta-
miselle ja Nanan rytkyjen juhlalliselle luovutukselle. 
Bussissa kohti Australian suurinta kaupunkia, Syd-
neya, kiersi jo kolme pinkkaa Ilkan matkakuvia, jotka 
paikallinen yhtiö oli rahaa vastaan kehittänyt.

Sydneyn Oopperatalo, kaikkien maailman arkkitehtien 
pyhiinvaelluskohde, otti meidät vastaan asiallisesti 
ja tehokkaasti: pukuhuoneet näytettiin välittömästi. 
Mozart-paidat jaettiin, ja aikaa ruokailuun kerrottiin 
olevan puoli tuntia ennen ensimmäistä konserttia!

Onhan se hieno – ei siitä pääse mihinkään!

Kukkulalta ava-
utui lohduton 
näkymä: pelk-
kää asuttama-
tonta, kuivaa 
pensaikkoa. Oli 
helppo uskoa, 
että 99 % Aust-
ralian väestöstä 
majailee kapeil-
la rantakaista-
leilla, jos kerran 

loput mantereesta on tämäntapaista. Poislähtöhetkellä 
saatiin näköpiiriin vielä emupariskunta, joita terveh-
dittiin parilla patongilla. 

Tämän jälkeen Bryanteille syömään, ja sit-
ten uimalaan ennen harjoituksia yliopistolla. 
Opiston puutarhassa oli nyyttikestit, johon isän-
täperheet olivat kärränneet sapuskaa selkä väärä-
nä. Palanpainikkeeksi pallonheittokisa puistossa.
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Keikka vedettiin orkesterikonsertin väliajalla läm-
piössä, jossa kuulijoina olleet n. 150 henkeä saivat ih-
metellä erikoista taukonumeroa. Ilkka valittiin kova-
äänisimpänä spiikkeriksi, koska yleisön täydellinen 
hiljentäminen oli mahdotonta. Beaufort scalelle osattiin 
sentään hymyillä, mutta muuten konsertissa oli sellai-
nen ”lasihelmiä sioille” -tuntu.

Keikan jälkeen jäätiin Murron kanssa tarinoimaan Do-
minanten tulevaisuudesta ja miehen omista intresseis-
tä jatkaa ko. korporaation johtamista. Samalla päästiin 
kokeilemaan konserttisalin urkuja, joilla alunperin tai-
si olla tarkoitus antaa Heipalle soittotunti.

Taksilla hotelli Waratah Inniin ✶ ✶ ✶ ✶ , joka oli yksi mat-
kan tasokkaimmista: huoneissa mm. keittiö, suihku + 
amme, parveke.

Satamalaiturin italialaiseen pizzeriaan syömään (Olli, 
Minttu, Eeva, Jaana + pari aussinuorta). Paikan isäntä 
ei pitänyt italiankielisestä pelinavauksesta, vaan alkoi 
rettelöidä – mitä saikin sitten katua myöhemmin.

Jatkot Pertulla – puoli kuoroa pui viime päivien ta-
pahtumia. Isäntä halusi väen väkisin johtaa Fair Phyl-
liksen n. 10 kertaa ennen sammumistaan.

14.1.   KILPALAULANTAA YLIOPISTOKUORON KANSSA

Kiertoajelu Sydneyssa. Oopperataloa, uimarantaa, nä-
köalapaikkoja ym. Botanic Gardeniin pienellä jengillä 
(AR, Pipsa, Minttu, Eeva, Olli, Ilkka, Rob). Syötiin ra-

violeja käpykastikkeessa ja ihasteltiin mm. kaktuksia.

Keskellä päivää kokoonnuttiin Ramada-hotellin por-
rasaulaan konsertoimaan. Tämä keikka olisi voitu kyl-
lä skipatakin. No, kahvit sentään saatiin päätteeksi, 
minkä jälkeen hypättiin laivaan ja seilattiin ”biitsille”. 
Lainausmerkit siksi, että tuuli ja illan viileys estivät 
enimmät rantaleikit, mutta korttien kirjoittelu ja kal-
janjuonti kävivät laatuun sitä paremmin. 

Yksi ilmainenkin olut heltisi Suzy-tarjoilijalta näköis-
piirrosta vastaan. Reiska jatkoi jo pari päivää sitten 
aloittamaansa mykkäkoulua – kurkunpäätulehduksen 
takia vissiin, ei saanut kerrotuksi.

Illaksi mentiin taksilla erään kuoronjohtajan luo koti-
bileisiin! Jossain esikaupunkialueella sijainnut rötiskö
tarjosi shokkihoitoa steriileihin olosuhteisiin tottuneil-
le dominantelaisille. Remontin alla olevaa luukkua ei 
ollut vaivauduttu siivoamaan: roskaa ja töhnää yltym-
päriinsä, ei huonekaluja – oikeastaan ainoa asia, joka 
puuttui, oli kolmen sentin perunasalaattikerros latti-
alta...

Sydneyn Oopperatalon
yleisö otettiin mm. näillä lihaksilla!
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Suuri osa dominantelaisia kääntyi jo ovelta pois, mut-
ta muut jäivät sentään – ja ihan hyvä sitsi-iltahan sii-
tä kehkeytyi. Sydney University Musical Society -kuoro-
laisia oli paikalla parisenkymmentä, ja kun meikäläi-
siäkin jäi lähes saman verran, joutuivat mm. pienen 
parvekkeen tukirakenteet tulikokeeseen, kun kilpa-
laulanta alkoi. 

Vielä pieni kierros mainehikkaalla Kings Cross -kadul-
la. Loppuyön tunnuslauluksi muodostui eräs G. 
Malmsténin tunnettu iskelmä...

15.1.   ”PÄMPPÄSISIKS SÄÄ?” SAKKE ONTUI, KUORO EI.

Bondi-biitsille nahkaa polttamaan. Liiankin aurinkoi-
nen keli ja kunnon aaltoja! Jalat ja selkä paloivat ilke-
ästi, vaikka suurin osa ajasta kului parasollin alla päi-
väkirjaa kirjoitellen. Lounaalla käytiin libanonilaisessa 
ravintolassa, jonne jäi Kanarialla aikoinaan hankittu, 
paljon maailmaa nähnyt rakas rulettipyyhe (-kele!). 
Lady’s fingers (mitä lie?) ja meksikolainen Corona Beer 
lohduttivat .

Bussilla hotellille, josta suihkun kautta Pan Pacific 
(”Pämppäsisiks”) -musiikkileirille Collaroy Youth & 
Community Centreen, jonne kerääntyy vuosittain soit-
tajia ja laulajia ympäri Australiaa (vähän samaan tyy-
liin kuin meidän Orivesi). Sepe piti puheen, jossa otti 
vähän takaisin aikaisempia sanomisiaan. Sakke oli on-
nistunut purjehdusreissulla Ollin, Mintun ja Kivisen 
kanssa astumaan – kerrankin naulan kantaan – ja jou-
tunut käymään sairaalassa. Tällä ikävällä tosiasialla 
ei ollut muita näkyvämpiä seurauksia, kuin että tyttö-
sektio osoitti, jos mahdollista, normaalia enemmän 
huolenpitoa, ja että mies itse ontui.

Konsertissa n. 200 nuorta, innostunutta kuulijaa. Mint-
tu spiikkasi. Galgenliedit ja Beafort Scale upposivat par-
haiten. Ylimääräisenä Bergmanin Lapponia. 

Matkatoimikunnan jäsenille jaettiin “Pämppäsisiks”-
teepaidat, minkä jälkeen siirryttiin bussiin. Evis il-
moitti kuoron tarjoavan viiniä hotellin tiloissa, mikä 
antoikin alkukipinän hyvälle sitsille. Vanhoja ja uusia 
matkalauluja laulettiin, eikä kohdistetuista seminaa-
reista singahteluineen ollut tulla loppua. Suopeata il-
mapiiriä kuvannee se, että Perttu sai johtaa Fair Phyl-
liksen peräti kahdesti.

16.1.   MELBOURNE JA SURKEA SUKKA-AKUSTIIKKA!

Bussilla vielä oopperatalokuvia ottamaan – tyyliin 
kuoro ja oopperatalo, sopraanot ja oopperatalo, altot 
ja oopperatalo. Porkkanat ja oopperatalo, Olivetti-kvar-
tetti ja oopperatalo... Bassot sentään poikkesivat kaa-
vasta kiipeämällä puun oksille kuvaa varten. Eikä 
taustalla näkynyt oopperataloa!

Sitten suuntana lentokenttä ja kolmen miljoonan asuk-
kaan Melbourne. Tirkkosten laukkujen puuttuminen 
laski tunnelmaa – lähinnä Tirkkosten keskuudessa. 
Ylihuolehtivainen matkatoimistotäti tiesi kertoa meil-
le, että ”... kone lähtee sitten kello l5.30 eli puoli neljä.”

Hyvätasoinen hotelli Welcome Inn ✶ ✶  sijaitsi Little 
Bourke Streetilla aivan keskustassa – tosin kunnon 
lounge ja uima-allas puuttuivat. Kirkkokonsertti St 
John’s Cathedralissa. Kuivista kuivin akustiikka, n. 70 
henkeä, paska keikka! 

Tervetuloa kanavalle 90,9 THz ja Radio Dominanten seuraan!

Viimeinen kuulutus Singapore Airlinesin vuorolle Tukholmaan ja 
sieltä edelleen Kööpenhaminaan – portti A4. Matkustajia pyyde-
tään... sillä pyyntiaika on jo alkanut.

Ja seuraava kysymys menee Turun joukkueelle. Montako kertaa 
Turun Tuomiokirkon kello lyö vuorokauden aikana?
– Jaa me vai? Kyl mar se lyä aika helveti mont kertta...

Suomen Yleisradio, Moskovan Lushnik-halli ja Antero Pakara-
palo. Alkamassa on shakin MM-lopputurnaus, joka pelataan täl-
lä kertaa täysin neuvostoliittolaisissa tunnelmissa – mitä nyt Gar-
ri Kasparovin toinen hieroja on äidin puolelta bulgaari.

Ottelun tuomitsee tshekki Jaroslav Hrdina ja linjamiehinä toimi-
vat Ruotsin Sven-Rune Håkansson ja yhdistyneen Saksan Jürgen 
Hintenstöcker.

Ja näin lähtee avaussiirto... Mitä?! Karpov siirtää ratsunsa SUO-
RAAN Gasparovin nappularivistöön! Yllättävä avaus!! Tämän 
täytyy olla tuiki harvinainen, nuubialainen muunnelma hevos-
gambiitista, jonka shakin elävä legenda, suurmestari Seljakov 
pelasi otellessaan Aasian mestaruudesta vuonna 1949...
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17.1.   LOPPUKARONKASSA PIKKUMURTSIT SEISOO!

Vapaapäivä! Pyörä-/tandem-ajelulle pitkin jokivartta 
(Johan, Garbo & Karpo, Lasse, OP, Panka, Ilkka), min-
kä jälkeen lounas italialaisessa pastapaikassa. Kau-
pungin pääkadulla saatiin ihmetellä mm. Melbournen 
huorien omaa mielenosoitusta Persianlahden sotaa 
vastaan! Tyhjät öljytynnyrit kumisivat armotonta koh-
taloa imperialistisille asiakkaille.

Illalla oli kuoron oma matkanpäätöskaronkka malesia-
lais-thaimaalaisessa ravintolassa, jossa pöytäkohtai-
sen ”limbo-laulukisan” ylivoimaiseksi voittajaksi sel-
viytyivät Pikkumurtsit matkaromantiikkaa tihkuvalla 
laulullaan Kuule, Konna huokaileepi, Reiska reittä ihailee-
pi...  

Porkkanat vahvistettuna Jukka Vaarilla lauloi matkan-
johtaja-Reetalle serenadin Yes sir, Olivetti-jengi esitti 
laulut Nightingale ja Lounatuuli ja Turkuhupaisat (Reis-
ka, Johan, AR, Sumppa) keräsivät pisteet Tälpualjokke-
nimisellä rapillaan. Perusmerkit jaettiin Kristiinalle, 
Puumalle, Makepeacelle ja Evikselle.

Sepe ”yllätti” kaikki kutsumalla porukan häihinsä ke-
säkuun alussa ja puhumalla jo Karibian-Kanadan-
kiertueesta parin vuoden päästä! Panka luovutti huo-
maamatta konjakkipullon Ilkalle.

Jatkot hotellilla olivat sitten uskomattomimmat bak-
kanaalit, mitä kuvitella saattaa; kolmen ja puolen vii-

kon paineet purettiin laulamalla teekkarilauluja, tans-
simalla, seminaarituokioilla ja singahteluilla. Vauhtia 
pitivät yllä mm. Kristiina, Nana, Emma ja MariG, jo-
hon Lasinkuultava laulu tuntui tehneen lähtemättömän 
vaikutuksen. Viideltä nukkumaan.

18.1.   GOLF-PALLO APINAN PÄÄHÄN?

Vapaata edelleen. Evis, Panka ja Ilkka golfaamaan 
kreikkalaisella taksilla. Opimme, että Melbourne on 
maailman kreikkalaisväkirikkain kaupunki Ateenan
jälkeen – ja että ”Australia on Eurooppaan verrattuna 
epäystävällinen maa”. 

Yhdeksän reiän rata kierrettiin tuloksin 76-78-78 eli 
konkari Evakko voitti ensikertalaiset niukasti mutta 
ansaitusti. Ilkka hukkasi kolme palloa – yhden juna-
radalle, yhden eläintarhaan ja yhden muuten vain 
pusikkoon.

Takaisin junalla, jossa tavattiin belgialainen ornitologi 
Gabriel, jonka kanssa ihmeteltiin yhdessä Sterna para-
disaen (suom. lapintiira, toim. huom.) pitkää muutto-
reittiä Suomesta Tasmaniaan.

19.1.   FANTASTINEN KYNETONIN-KEIKKA!

Uudestaan golfia pelaamaan. Tällä kertaa porukassa 
mukana Olli, Suvi ja MariG (josta päivän suoritusten 
vuoksi tuli sittemmin Tii-Mari). Rata oli kunnoltaan 
eilistä kehnompi. Värikkäiden vaiheiden jälkeen muo-
dostui järjestykseksi Ilkka, Olli, Tii-Mari, Suvi. Toisen 
porukan kisan voitti vielä ylivoimaisemmin Panka, 
vaikka miesparka joutui pelaamaan ”väärän käden 
mailoilla”. Miestä kuitenkin lohdutti, kun yksi kisa-
turisti erehtyi pyytämään häneltä ruotsalaisen tennis-
tähden Stefan Edbergin nimmaria!

16.00 Reetta jakoi kaikille loput lentoliput, ja bussi-
matka Kynetoniin, Camp Campaspe Downsin kuorolei-
rille alkoi. Kyseessä oli Australian yliopistokuorojen 
yhteinen leiri, jonne olimme onnistuneet saamaan kut-
sun! Leirin pitopaikka vaihtelee vuosittain ympäri 
Australiaa. 

Sitten seurasivat järjestyksessä kaljat, ruokailu, treenit 
ja konsertti vallan fantastiselle yleisölle. Huudot, tö-
mistelyt ja jalkapallokatsomoista tuttu aaltoilu (!) sii-
vittivät Dominanten huippusuorituksiin, jota säestivät 
mainiosti Mintun ja varsinkin Johanin spiikit. 

Galgenliedeille osattiin nauraa kesken esityksenkin, ja 
Beaufort Scalekin meni jakeluun paremmin kuin kos-
kaan aikaisemmin. Ylimääräiseksi pyydettiin yleisön 
taholta ”sitä jännää keskitalvilaulua, jossa on pahuk-
sen matala bassostemma”.

Peteä (oik.) nauratti, kun isoveli uhosi 
olevansa Dominanten puheenjohtaja 
viimeistään vuonna 2013!
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Loppukaronkasta muodostui huikea kuorolaulajien 
juhla: aussien Laudate-juomalaulussa kiteytyi parhai-
ten se fiilis, jonka harrastuksestaan täysin siemauksin 
nauttivien nuorten ihmisten lataus voi synnyttää. 

Ilkka johti pöydältä kaikille yhteisen Now is the month 
of Maying -saunalaulun, Minttu piti onnistuneen kii-
tospuheen, kaiken järjestänyt Rob-isäntä voideltiin 
suomalaistyttöjen toimesta näyttävästi – ja olutta vir-
tasi pöytään taukoamatta. Jossain välissä tanssittiinkin 
muistaakseni.

Kylie, Rita, Katrina ja monet muut huolehtivat siitä, 
ettei suomipojankaan tarvinnut tuntea oloaan kovin 
yksinäiseksi. Viimein kajahti teekkarien keskiyön 
hymni Yö kuin sielu neekerin oikea-aikaisesti ja -oppi-
sesti pilkkopimeässä. Lähtöseremoniat venyivät pit-
källe pikkutunneille, kun kunniakujista, jäähyväislau-
luista ja lähtösuudelmista ei ollut tulla loppua. Isäntä-
kuorolaiset heittäytyivät bussin eteen makaamaan ja 
saivat tällä tempulla viivytettyä lähtöämme melko 
lailla. Lähes kaikki kuitenkin selvisivät autoon asti ja 
takaisin Melbourneen. Loputkin viimeistään aamulla.

20.1.   KOHTI VIELÄ UUDEMPIA SEIKKAILUJA!

Aamiaiseksi pala kuivaa rusinaleipää 74-mallisen Toy-
ota Coronan etupenkillä. Andrealla kahvilla ja muu-
rahaisilla.

Melbournen hotellilla hyvästeltiin kotiinlähtijät, joille 
laulettiin jo perinteisesti Suomen maassa paljon jäätä on. 
Pari tuntia unta – sitten Jukan ja Annen kanssa hyväs-
telemään Murtseja teen ja konjakin kera, minkä jäl-
keen lentokentälle ja Air Pacific -yhtiön koneella kohti 
Fidzi-saaria ja Vanuatua! 

Rankka kuorokiertue oli päättynyt – ansaittu loma oli 
alkanut!

PROGRAM OF THE TOUR

Piae cantiones:  Aetas Carmen
  Jugundare jugiter
Pacius:  Suomen laulu
Kuula:  Keinutan kaikua
  Auringon noustessa
Madetoja: Metsän kuninkaalle
Palmgren: Hyvää yötä
  Juhannus
Bergman: Vier Galgenlieder
  Lapponia
Kokkonen: Laudatio Domini
Rautavaara: Lorca-sarja
  Lähtö
I. Kuusisto: Timotei
  Hiljainen ilta
Sallinen:  The Beaufort scale

di Lasso:  Ben sono i premi tuo
  Poi che si grand’e il ben
Monteverdi: Lasciatemi morire
Morley:	 	 Fire	fire
Farmer:  Fair Phyllis I saw
Schütz:  Also hat Gott die Welt geliebt
Grieg:  Vaaren
Stenhammar: I Seraillets have
Verdi:  Pater noster
Bruckner: Ave Maria
Brahms:  Fünf Gesänge
Debussy:  Trois Chansons
Sibelius:  Finlandia
Marzuki:  Halo Halo Bandung
Warsono:  Pelangi

DOMINANTE:

Aaltonen Ilkka
Ansaranta Timo
Karjalainen Timo
Kokkonen Veli
Lahtinen Olli-Pekka
Melkko Lasse
Pankakoski Juha
Tirkkonen Timo

Grönholm Mari
Kohi Hanna
Ollila Mirja
Pohjala Nana
Tirkkonen Asta
Uusiheimala Mari
Vaari Anne
Veikkola Heidi

Ahonen Petri
Aittoniemi Perttu
Himberg Johan
Kivinen Juha
Maasilta Ilari
Niemi Sakari
Salmensaari Olli
Vaari Jukka

Korhonen Anna-Marja
Kärnä Eeva
Lehtokangas Jaana
Lumme Annareetta
Nironen Pirjo
Pasanen Emma
Rinkineva Kristiina
Ronkainen Helena
Ryynänen Suvisisko
Räty Annamari

Murto Seppo

Vanuatu sijaitsee Melanesian saaristossa, 
n. 1000 km Australiasta itään.
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12 vuotta myöhemmin Valtterissa alkoi olla jo aineksia vaikka mihin!
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Maamme lehdistökin noteerasi Dominanten Oseanian-kiertueen...
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© Ilkka Aaltonen


