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28.4. - 15.5.1983

YhdYsvallat (Minneapolis, albuquerque, los ange-
les, san diego, stanford, davis, san francisco, 
seattle, new York)
Meksiko (tijuana)
kanada (Montreal)

Huhtikuun puolivälissä soi puhelin: 
– Saaren Heikki täällä, terve! Lähtisitkö kahden 
viikon päästä ”edulliselle” Amerikan-kiertueel-
le? KYL tarvitsee hieman vahvistusta bassorivis-
töön…

Pyysin minuutin harkinta-aikaa ja vastasin 
myönteisesti. Olin juuri saanut diplomini ulos 
TKK:sta, ja työnantaja Honeywell Oy olisi kyllä 
ylipuhuttavissa.

Otaniemen perinteinen teekkarivappu sai siis 
vaihtua johonkin ”Suureen ja Tuntemattomaan”! 
Ehdin osallistua muutamaan harjoitukseenkin, 
joissa tapasin matkakumppanini: Kauppakorkea-
koulun Ylioppilaskunnan Laulajat, nelisenkym-
mentä siististi pukeutuvaa ekonomiopiskelijaa – 
oman kuoroni PK:n ”rakkaat kilpailijat”. Ennal-
ta tunsin pojista ainoastaan PK:n riveissäkin 
laulavan sankaritenori Iivarin Tapsan ja Koski-
mäen Kimmon, vanhan inttikaverin Porin pri-
kaatin ajoilta. 

Kuoron ohjelmisto oli pääosin tuttua – johtihan 
kumpaakin kuoroa sama mies. Mutta ne Linja-
man koukerot nostattivat kyllä hieman kulma-
karvoja…

to 28.4.

Matkajoukkiomme kokoontui ajoissa Helsinki-Van-
taalle. Arvonta oli heittänyt huonekumppanikseni 
mukavanhiljaisen, bodausta harrastavan Mikko Ali-
nikulan. Olo tuntui heti turvalliselta! 

Heti kentällä aloin ottaa tuntumaa kylterilaulajiin. 
Matkanjohtajana touhusi virkamiesmäinen huuliveik-

ko Kari Nurminen, kuoron puheenjohtajaksi esiteltiin 
Harri Siukonen, jonka naama oli jo ennestään tuttu 
kuulusta Bellman-kvartetista. Kaikkein parhaimman 
ensivaikutelman antoi kuitenkin sulavasupliikkinen 
ja teekkarivahvistuksen lämpimästi vastaanottanut 
herrasmies Heikki Kovanen.

Matka alkoi hiljaisella hetkellä ja maljankohotuksella 
aiemmin keväällä edesmenneelle ex-puheenjohtaja 
Pentti Lehdelle, joka oli viimeisenä projektinaan hoi-
tanut kuntoon tämän kiertueen yksityiskohdat. Fin-
nair ja United Airlines lennättivät meidät New Yorkin 
ja Chicagon jättikenttien kautta Minneapolisiin, jossa 
pääsin perjantaiaamuna ottamaan ensimmäisiä aske-
leitani Uudella mantereella!

pe 29.4.

Majoituimme Minneapolis Holiday Inn -hotelliin, joka 
nimestään huolimatta ei ollut vaatimaton majatalo, 
vaan ylellisin luksushotelli, mitä verestävät teekkarin-
silmäni koskaan olivat saaneet nähdä! Ihailtuamme 
Mikon kanssa huoneen yksityiskohtia, ilmoitin ällis-
tyneelle kämppikselle lähteväni samantien ”treffeille” 
suurkaupungin vilinään! Koska Honeywellin pää-
konttori sattui sijaitsemaan juuri täällä, olin etukäteen 
sopinut matkan ensimmäiset päivät ”työmatkaksi”, 
mikä sinetöityi lounastapaamisella amerikankollegan 
kanssa. Näin kirstuun kilahtivat sievästi kahden vuo-
rokauden ulkomaanpäivärahat!

Löysin Jim Renier -nimisen miehen helposti ennalta 
sovitusta paikasta. Pakollisten small talkien (– How 
big is your city, indeed! – You’re far too kind!) jälkeen 
keskustelimme henkevästi täkäläisten Honeywell-
hemmojen kehittelemän Power Line Carrierin sielun-
elämästä. *)

lähes toivottuna 
uudelle Mantereelle! 
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Matkan ensimmäinen konsertti pidettiin University of 
Minnesotan Northrup Auditoriumissa. Ohjelmiston kan-
sallisromanttinen osio kajahti salin akustiikassa lupaa-
vasti – tästä kun vielä parannetaan, niin hyvä tulee!

la 30.5.

Vappuaatto vieraalla mantereella ei tuntunut yhtään 
vappuaatolta. Ei simaa, tippaleipiä, vappuriehan ju-
listusta… ei edes perinteisiä vappulauluja! – Säästäkää 
ääntä, pojat! komensi pienikokoinen, parrakas mies.

Lensimme Denverin kautta Uuteen Mexicoon, Albu-
querqueen. Holiday Inn otti täälläkin pohjoisen kalpeat 
pojat vastaan. 

Hotellin uima-altaalla alkoi sitten tapahtua. Valkolakit 
oli kaivettu esiin pakaaseista, ja vapputunnelma alkoi 
sittenkin kohottaa päätään: 
– Ilkka hei, laulettaisko niitä hauskoja teekkarilauluja? 
”Lauri leivän söi…” aloitti Kovanen. 

No, sitä iloa ei kauan kestänyt – kuoron direktoraatin 
pöydästä nousi ylös samainen partasuu, joka jo aa-
mulla oli huolestunut laulajiston kurkkujen kestävyy-
destä: 
– Jukupätkä! Meidän pojille ei tällaisia lauluja tarvitse 
opettaa!! Minä TIESIN, että tästä teekkarista on meille 
vain harmia… jupinaa… jupinaa…

Tunnelma lässähti alkuunsa. Katsoin parhaaksi lopet-
taa sitsinpidon, koska olin totta vie tällä matkalla hie-
man erityisasemassa oman kuoron matkoihin verrat-
tuna. Yhtäkkiä joku koputti olalle: 
– Älä välitä, se on Aatu vain… ota tästä tequilaa! 
Se oli Lundströmin Lauri, joka halusi kertoa oman nä-
kemyksensä porukan tuntemuksista. Ympärilläni oli 
pian koko KYL:n nuorisosektio, josta kukin vuorol-
laan halusi osoittaa ystävällisyyttään: 

– Otapas lisää tequilaa! 

su 1.5.

Aamu, keskipäivä ja iltapäivä auringonpaahtamassa 
Albuquerquessa saattaisivat olla unohtumattomia, jos 
ne olisi viettänyt unohtumattomalla tavalla. Bussin 
viimein saapuessa noutamaan kuoroa kiertueen toi-
seen konserttiin, eräs kakkosbasso vain toivoi hiljaa 
mielessään vatsan jo tyhjentyneen riittävän monesti.
University of New Mexicon Pope Joy Hallin n. 2000 
kuulijaa tuntuivat pitävän kuulemastaan – siitä huo-
limatta, että “aivan kaikki takarivin laulajat” eivät 
tainneet päästää ääntäkään koko konsertissa. Vieres-
säni laulanut Aution Pasi totesi keikan jälkeen isälli-
sesti: – Taisi olla rankka keikka?

Tequila liittyi tämän kokemuksen myötä mustalle lis-
talle suosikkijuomieni joukossa – banaani- ja minttu-
liköörin seuraan.

ma 2.5.

Lentopäivä taas – tällä kertaa Denverin kautta Kalifor-
niaan ja Los Angelesiin! Kaupunki näytti lentokoneesta 
katsottuna käsittämättömän laajalta. Tuhansien neliö-
kilometrien talomeressä kimmelsi taivaansinisiä tilk-
kuja: uima-allas tuntui kuuluvan pakollisena vakio-
varusteena jokaiseen pihapiiriin.

LA:n Holiday Innin sijainnissa ei ollut moitteen sijaa: 
keskellä Hollywoodia, kävelymatkan päässä mm. Syl-
vester Stallonen luksuskodista! Huipputunnelmia 
”hieman” laski Heikin vaatima parituntinen Gurre-
Lieder -harjoitus **) – treenisalin ikkunasta näkyi kuu-
luisa vuorenseinämän ”HOLLYWOOD”-teksti, joka 
tuntui ilkkuvan suomipojille Tapsa Iivarin tapaan: 
– Siis voi saaterin saatana!!! Me ollaan maailman kuului-
simmassa kaupungissa ja hakataan kaaliin jotain HELVE-
TIN stemmoja, kun pitäisi olla tuolla bulevardilla imemässä 
kulttuurivaikutteita!! TANA! KELE! MUNA!

No, ehdittiinhän me sitten lopulta sitäkin tehdä. Ih-
mettelimme mm. kuuluisien elokuvanäyttelijöiden 
pronssiin valettuja jalanjälkiä. Itse onnistuin liftaa-
maan jonkun tähtösen avoautokyytiinkin Sunset Bou-
levardilta hotellille – en tosin vielä siinä vaiheessa 

**) KYL ja PK esittivät yhdessä 25.8. Helsingin juhlaviikoilla Arnold 
Schönbergin mammuttiteoksen Gurre-Lieder, eikä harjoituksia juu-
rikaan ollut Suomessa ehditty pitää.

*) PLC-tekniikka on rakennusautomaation uusimpia innovaatioita, 
jossa kiinteistön omaa vahvavirtaverkkoa hyödynnetään talon sisäi-
sessä ohjausviestinsiirrossa. Professori Tapani Jokiselle tekemässäni 
diplomityössä selvittelin kyseisen tekniikan soveltumista Suomen 
oloihin. (Ammattiaineeni TKK:lla olivat olleet sähkömekaniikka, 
säätötekniikka ja tehoelektroniikka).

28 vuotta myöhemmin kävi sattumalta ilmi, että Psaldo-kuoroka-
verini Tapani Riekkinen vieraili 26.8.1983 myös Honeywellin Min-
neapolisin toimistolla, ja hänelle tarjosi lounaan samainen Jim Re-
nier! Matkaseurana Tapsalla oli Suomen Honeywellin silloinen hen-
kilöstöpäällikkö, tuleva työkaverini Pentti Malinen.

Ohjelma:
Sibelius: Sydämeni laulu, Sortunut ääni,   
 Metsämiehen  laulu, Rakastava
Palmgren: Merenkulkijan kaipaus, Yötunnelma, 
 Ol’ kaunis kesäilta (sov.)
Kuula: Iltatunnelma, Iltapilviä, 
Madetoja: Suvi-illan vieno tuuli, Hämärän ääniä, 
Kilpinen: Laululle
Merikanto:  Laatokka
Linjama: Hyvästijättö synnyinmaalle, Jo leimuuvat   
 tuliset viirit
Panula: Äiti maa
Foustedt: Pihatango, Tre sånger om kärleken

Ja minähän otin. Eihän hyväntahdon-
eleenä tarjotusta juomasta voi noin 
vain kieltäytyäkään. Siis otin – sillä 
seurauksella, että Uuden Mexicon maa 
alkoi oudosti keinua alla –  viimeinen 
muistikuva illasta on joku texmex-
paikka ja sen saastainen käymälä. 
Sänkykään ei yöllä tahtonut pysyä paikoillaan…
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tiennyt, kenestä oli kyse. Vasta seuraavana päivänä 
näin sattumoisin saman blondin valokuvia erään stu-
dion ikkunassa! Silloin vähän harmitti, etten ollut 
saanut nimmaria pusun sijaan. Ties vaikka olisi ollut 
Brooke Loganin äidin serkku tai jotain…

ti 3.5.

Vapaapäivä! Suurin osa jengistä vietti aa-
mupäivän Hollywoodissa Universal Studi-
oilla: ohjatun kiertueen aikana nähtiin ku-
lissikaupungissa mm. ”palava talo”, valta-
vien vesimassojen valloilleen pääsy, Tappajahai itse se-
kä stuntmanien erilaisia putoamisnäytöksiä. Lopulta 
pääsimme osallistumaan pienen elokuvanpätkän te-
koonkin. Tuntui hassulta istua pienessä, lattiaan kiin-
nitetyssä veneentapaisessa, jota avustajat keikuttivat 
ja jonka päälle toiset heittivät vesiämpärillisiä! Kan-
kaalta nähty synteesi antoi kuitenkin vaikuttavan ai-
dontuntuisen mielikuvan myrskyn kourissa heitte-
lehtivästä aluksesta! Tämän jälkeen en usko enää ko-
vin vahvasti Tarzanin ”aitoihin” paineihin krokotiilien 
tai leijonien kanssa.

Iltapäivällä vierailimme Disneylandissa. Maailmankuu-
lun huvipuiston pelkkä koko löi ällikällä – näiden hat-
tarakoju olisi vetänyt parikymmentä Linnanmäkeä! 
Parhaat kokemukset tarjosivat Viidakkojoki (kiitos yh-
den leikkisän japanittaren), The Hounted Mansion 
-kummitustalo ja Cinema 2000, 360 asteen elokuva-
teatteri, jossa katsoja pääsi kirjaimellisesti vauhdikkai-
den tapahtumien keskipisteeseen!  

Hauskoja lauluesityksiäkin nähtiin. It’s a small world 
-kiertue esitteli koko maailman todella hauskalla ja 

kekseliäällä tavalla. Kunkin maailmankolkan erityis-
piirteet oli onnistuttu vangitsemaan pienoisestradeille 

hämmästyttävin oivalluksin ja nukketoteutuksin. 
Sammakkojen country-henkinen kurnutuskvartetti oli 

mainio – ja kiertelipä huvipuiston alueella ilmielävä 
barbershop-yhtyekin avoauton takalaudalla seisten!

to 5.5.

San Diegoon matkattiin bussilla! Hieno, ilmastoitu 
ajopeli – mikäs siinä oli maisemia ihaillessa! Matkal-
la kului kiitettävä määrä Root Beeria, Dr. Pepperia, 
Mountain Dewia, Budweiseria, Milleria… ja pysähdys-
paikoissa MacDonaldsin, Burger Kingin tai Kentucky 
Fried Chickenin tuotteita. Ei ihme, että täkäläiset pai-
niskelevat valtavien ylipaino-ongelmien kanssa.

Matkan tasokkain majoitus Holiday Inn ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ 
Harbour Islandilla, miljoonajahtien vieressä! Ja eikös 
taas johtoporras ollut päättänyt kiusata meitä ylimää-
räisellä Gurre-treenillä! Iivarin otsasuonet pullisteli-
vat, mutta pysyivät nahan alla kuin ihmeen kautta.

Sitten Sea Worldiin, jossa valaat, hylkeet sun muut 
eväkkäät antoivat kaikkensa. Merileijonien ja klovnien 
yhteisesitys oli mainio osoitus jenkkien show-taidois-
ta. Delfiinit ja valtaisat miekkavalaat eivät jättäneet 
ketään kuivaksi!

pe 6.5.

Vaihdettiin majapaikaksi Travelodge. 
Tämän jälkeen alkoi mielenkiintoinen 
matka Meksikon puolelle Tijuanan raja-
kaupunkiin. Matkaoppaanamme toimi 
suomalainen Ulla Masalin, joka oli 
alunperin Jyväskylästä, mutta nyt mie-
hensä töiden takia asunut täällä jo vuo-
sia. Rivosuisimpia koskaan tapaamiani 
naisia: kylteripoikia elähdytti eniten ta-
rina, jonka lopussa lapamato luikerteli 
esiin jonkun raukan pers’reiästä… 

No, siinä sivussa saimme tietoa Tijua- 
nan oloista ja edullisimmista ostospai-
koista. 

Yhdysvaltain ja Meksikon välinen raja 
on maailman tiukimmin vartioituja, 

Heikki

Kari

Ulla

Toni

ke 4.5.

Edelleen vapaamuotoista 
singahtelua. 

Illalla konsertoimme 
University of Southern Californian 

Bovard Auditoriumissa. Tällä kertaa 
matkavahvistuksetkin pääsivät jo 

osoittamaan osaamistaan!
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mutta sen onnistuu silti laittomasti ylittämään vuo-
sittain pari tuhatta paremman elämän etsijää. Päästy-
ämme vihdoin irti rajamuodollisuuksista aloimme 
pikku hiljaa käsittää, miksi: köyhyys ja kurjuus löivät 
silmille ja korville lekan lailla. Kokonainen leegio ker-
jäläistä ja innokasta matkamuistokaupustelijaa hyök-
käsi kimppuumme kohta jalkauduttuamme bussista. 

Ostimme kortteja, vaatteita ja nahkatuotteita sekä pa-
himpaan janoon pari Sol-olutta lime-viipaleen kera. 
Jotkut hullut ostivat tequilaa! – Ayayayyyy….

Paluumatkan jälkeen Ulla sai houkuteltua Ilkan, Hei-
kin ja tämän kämppiksen Jalovaaran Tonin vielä ko-
tiinsa valkkarille. Parituntinen kului lähinnä vitsin-
kerronnan ja painimisen merkeissä…

Illalla konsertoitiin yllättäin San Diego State Universi-
tyn Smith Resital Hallilla (Lehden Pena on näköjään 
ollut melko järjestelmällinen näissä asioissa, jo neljäs 
yliopistokeikka).

la 7.5.

Kuudelta piti olla valmiina bussissa, jotta ehdittäisiin 
ajoissa kentälle. Hotellin aamuherätys ei toiminut 
meidän huoneeseemme asti. Sai siinä naama punaise-
na selitellä sydämistyneille matkakumppaneille, etten 
suinkaan ollut viettänyt yötäni erään “äitini ikäisen 
vaaleatukkaisen matkaoppaan” vieressä…

San Francisco lunasti paikkansa yhtenä maailman kau-
neimmista kaupungeista jo koneen ikkunasta nähty-
nä: sininen San Franciscon lahti, sen ylittävä Golden Ga-
ten silta ja Alcatrazin synkkämaineinen, 1972 museoitu 
vankilasaari *) piirtyivät verkkokalvoille jo ennen kii-
toradalle laskeutumista.

Täällä ei ilmeisesti ollut vielä Holiday Innia, koska 
majoituimme Pickwick Hotelliin. Kaupunkikierrokseen 
oli aikaa koko loppupäivä. Downtownin pilvenpiirtä-
jät tekivät vaikutuksen – etenkin eräältä sisäpihalta 
löytämäni Hyatt Hotel: tajusin nähneeni nuo samat 
ulkoseinää nousevat, läpinäkyvät hissikorit Liekehtivä 
torni -elokuvassa joitain vuosia sitten!

Jyrkkiä katuja huristeltiin “kapulikaaroilla” (cable car). 
Pakolliset Budweiserit nykäistiin kiinalaiskorttelissa ja 
satama-alueen Fisherman’s Warfissa.

su 8.5.

Aamiaisen jälkeen starttasimme maaseuturetkelle, 
Golden Gaten yli Muir Woodsin punapuumetsiin. Sil-
lan toisessa päässä pysähdyimme kuvaamaan maise-
mia: minä ja Golden Gate, bassot ja Golden Gate, koko 
KYL ja Golden Gate… Samalla saimme ihmetellä riip-
pusillan lähes metrinpaksuisia kannatinkaapeleita!

Jättiläispunapuut olivat vieläkin paksumpia – tunnin 
verran ajettuamme alkoivat ympärillä kohoavan met-
sän mittasuhteet tuntua kerrassaan luonnottomilta! 
Korkeimpien puiden latvat kohosivat yli sataan met-

*) Golden Gate on vuonna 1937 valmistunut 2150 m pitkä riippusilta. 
Tukipylväiden keskinäinen etäisyys on huikeat 1280 m, ja v. 1983 se 
oli maailman kolmanneksi suurin lajissaan. Alcatrazin vankilasaari 
näytti olevan yllättävän lähellä rantaa – sieltä pakeneminen on kuiten-
kin ollut lähes mahdotonta, lähinnä voimakkaiden virtausten vuoksi.

– Olen käynynnä Piuttissa,     
Luisissa, Ratulaatissa, 

Miiamissa... 
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riin, ja paksuimman tyven ympäri yletyttiin vasta 15 
miehen yhteenliitetyin käsivarsin! Lännen lokarin sä-
keet “Punapuun kantoon kun torppansa laittaa…” eivät 
enää tuntuneetkaan niin utopistisilta kuin tähän asti. 
Menipä yhden puun läpi autotiekin!  **) 

Ensimmäinen Friscon keikoista oli kuuluisan Stanford 
Universityn Dinkelspiel Auditoriossa. Sen päälle juotiin 
vielä kokkarit Suomen konsulaatissa.

ma 9.5.

Aloin tajuta, mikä merkitys oli Jalovaaran Tonin auto-
hulluudella. Tuulilasi- ja Tekniikan Maailma -lehtiin kir-
joittava toimittajanalku oli onnistunut neuvottele-
maan itselleen melkoisen “autoedun” koko kiertueen 
ajaksi: joka lentokentällä häntä odotti uutuut-
taan kiiltelevä amerikanrauta, jonka ominai-
suuksista mies ilmeisesti sitten kirjoitteli em. 
lehtiin. Onneksi Toni sattui olemaan Heikin 
kämppis, joten pääsinpä minäkin nautti-
maan hulppeista kyydeistä! Vapaapäivät 
Tonin ja Heikin seurassa kuluivatkin ajel-
lessa pitkin ja poikin highway-viidakkoja, 
milloin minkin ihmeen tai nähtävyyden 
perässä. Toni kuvasi autoa joka parkki-
paikalla kaikista mahdollisista kuva-
kulmista. 

Yksi matkan onnistuneimpia konsertte-
ja oli esiintyminen Davisin esikaupun-
kialueella University of Californian 
Freeborn Hallissa.

ti 10.5.

San Franciscon alueen kolmas ja viimeinen koitos oli 
Herbst Theatre / War Memorial Performing Arts Cente-
rissa.

ke-to 11-12.5.

Vapaata turisteerausta kaupungilla. Helteinen Kali-
fornia vaihtui torstaina Washingtonin osavaltion pää-
kaupunkiin Seattleen, jossa Mayflower Park Hotel vas-
taanotti jo hieman väsyneen tuntuiset kylteriveikot. 

pe 13.5.

Päivän ensimmäinen “virallinen” osuus oli Seattlen 
Rotarien järjestämä vastaanotto Pacific University 
Towers Hotellilla. 

Matkakuoro:

Ahvonen Timo
Bäckman Simo
Hatakka Timo
Heikkilä Matti
Iivari Tapani
Kakkonen Kari
Kivi Veikko
Markkula Pirkka
Pulli Keijo
Tossavainen Tapio
Äikää Jorma

Alinikula Mikko
Hara Jaakko
Jalovaara Toni
Koskimäki Kimmo
Kovanen Heikki

Saari Heikki

Aaltonen Ilkka
Autio Pasi
Jäntti Tapio
Kataila Martti
Kauhanen Ari
Lindgren Olli
Mannisenmäki Esa
Rassi Hannu
Salminen Juhani
Vaasvainio Pertti

Matkan viimeinen konsertti oli kirkossa. The First Free 
Methodist Churchin akustiikka oli mitä mainioin ja 
kuoron äänivaratkin vielä riittävässä iskussa.

la 14.5. 

Pitkä, mutta rasittava lento mantereen poikki itäranni-
kolle New Yorkiin, kuuluisaan Isoon Omenaan! Tämä 
“kaikkien metropolien äiti” olisi ehdottomasti ansain-
nut muutaman lisäpäivän, mutta tiukan kiertueohjel-
man vuoksi oli Empire State, Vapauden patsas, Keskus-
puisto ja Fifth Avenue juostava läpi yhdessä vuorokau-
dessa. Hotellimme Milford Plaza sijaitsi onneksi Man-
hattanin sydämessä, joten urakka hieman helpottui.

Kiertueen päätöskaronkka pidettiin Estonia Housessa, 
jossa ansioituneita viskaaleja palkittiin ja päinvastoin.
 Kirjeenvaihtaja Jussi Himanka tuskaili koko   
  illan nauhurinsa kanssa, mutta siitä  
 

Leinonen Aatu
Lundström Lauri
Niemi Jukka
Nurttila Timo
Nykänen Seppo
Saavalainen Pekka
Tanskanen Jukka

Arima Erkki
Ekström Per
Haapanen Timo
Joob Arpaad
Korpinen Mikko
Koskelainen Kari
Lampinen Yrjö
Nurminen Kari 
Ruuskanen Osmo
Siukonen Harri
Toivonen Martti

Matkapianisti:
Hakasalo Kimmo

Syksyllä 1983 suoritin Sulasolin Mieskuoroliiton 
mestarimerkin (1-2. basso samassa tentissä).

**) Lännen lokari kehui käyneensä Butten ja Redlodgen kaivoskaupun-
     geissa (Montana), St. Louisissa (Missouri) sekä Miamissa (Florida).

               huolimatta juttu tuli ulos seuraava-  
                           na aamuna Suomen radiosta.

             Yöllä ei tapahtunut mitään raportoi-  
                      tavaa – mitä nyt Ekströmin Pärre ja 
           Toivosen Mara joutuivat hotellille on-  
          nahdellessaan parin epämääräisen nai- 
         sen ryöstämiksi.

 
      su 15.5.

     Kotimatka alkoi välilaskulla Kanadan puo- 
    lella Montrealissa. Finnairin turvalliseen   
                  huomaan siirryttyämme olimmekin alta ai-
  kayksikön takaisin Helsingissä (aikayksikkö  
 = 1 vrk).


