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“KYL määKi taas 
ameriKas...”
5-19.4.1995

YhdYsvaLLat (New YorK, Fitchburg, bostoN, 
washiNgtoN d.c., atLaNta, davis, saN FraNcisco, 
soNoma, Napa vaLLeY, Los aNgeLes, pasadeNa)

Kauppiksen laulajat huolivat minut yllättäin 
toisellekin jenkkireissulle – tällä kertaa Jukka 
Iivosen puheenjohtajakaudella – puikoissa viro-
lainen Raul Talmar, joka tunnetaan maailmalla 
lähinnä uskomattomista äänenavausnumerois-
taan ”a-guu-guu-guu…” ja ”jyg-gyyy…”.

ke 5.4.   ”NEW YORK, NEW YORK...”

Delta Airlines vei meidät New Yorkiin, jossa asuimme 
Hotel Ameritaniassa (Broadwayn ja 54th Streetin kul-
massa. Kämppikseksi sain Kovasen Hekan, jonka 
kanssa oltiin voimiemme tunnossa: sovittiin, että jok-
ikinen aamu alkaa sitten reippaalla juoksulenkillä!

to 6.4.   MANHATTANINHAN NÄKEE PÄIVÄSSÄ!

Lenkille siis! Kiersimme muutaman puiston ja yritim-
me olla eksymättä. Kävimme moikkaamassa Vapauden 
patsasta ja Wall Streetin pätäkkäheeboja. Myös Keskus-
puistossa ahmimme ahnaasti Suuren Maailman vaikut-
teita itseemme. Taas kaikki yhdessä päivässä, perin-
teiseen KYL-tyyliin!

Matkan ensimmäinen konsertti pidettiin St. Peter’s 
Churchissa (Lexington Ave) – ohjelmistona sakraaleim-
mat palat näistä:

Viadana: Ave verum corpus
da Vittoria: Ave Maria
Gustafsson: Tu es Petrus, Kuin linnut tumman veen
Sibelius: Venematka, Terve kuu
Kuula: Illalla, Virta venhettä vie
Madetoja: Iltatunnelma
Palmgren: Darthulas gravsång, Yötunnelma
Alfvén: Uti vår hage
Morley: Now is the month of Maying
Bergman: Das grosse Lalula

Sibelius: Metsämiehen laulu
Bergman: Eteläpohjalainen kansanlaulu
di Lasso: Matona mia cara
Ritsing: Santa Maria
Saint-Saens: Serenad d’Hiver
Sund: Tre Konststycken / soolot: Julle Heikkilä, Jukka Iivonen, J-P. Mäki-Luopa
trad. Trininad Calypso (Marry a woman uglier than you) 
 soolo: Tatu Pohjola
Tiomkin: Rawhide / soolot: Julle Heikkilä, Tatu Pohjola

Keikan jälkeen istuimme olusilla jossain pianobaaris-
sa. Pianon ympärille kerääntyi autolastillinen turhau-
tuneita manhattanilaisrouvia, kun… (lainaus KYL 50 
OVI AUKI -teoksesta: ”…Aaltosen Ilkka sysäsi pai-
kallisen pianistin syrjään ja veti Viktor Borge / Libe-
race -mallisen pianoshown! Ilkka, joka on muuten so-
siaalisesti hillitty, osoittautui nyt vierailla mailla isoja-
kin kansanjoukkoja tehokkaasti ohjailevaksi hahmok-
si.”). 

Uskottava se vissiin on, kun oikein painetussa sanassa 
näin väitetään.

pe 7.4.   ILTA SAIMALLA!

NY:stä lensimme Massa-
chusettsiin Bostoniin ja
majoituimme motelli Su-
per 8:aan.

Koska Bostonin tunnus-
eläin on hummeri (tai oi-
keastaan rapu), oli tieten-
kin etsittävä puoti, josta 
saisi Hummeripojille tu-
liaisia. Sellainen olikin it-
se asiassa aivan lähellä; 
ostin pinssejä, suola/pip-
purisirottimet, pehmo-
hummerin ja pusakan!

Konsertti oli Fitchburgissa (jossa PK:kin lauloi -84) 
Memorial Middle Schoolilla. Järjestelyistä vastasi tuttu 
Finnish-American Club of Saima ja uutisoinnista Rai-
vaaja-lehti. Kaunis reportterityttö innostui kovasti, 
kun kerroin aikaisemmasta käynnistäni ja riehakkaas-
ta Clambake -juhlasta. Päätin lyödä vettä myllyyn ja 
kerroin olevani itsekin ”melkein amerikkalainen”:
– Isoisäni käännytettiin 6-vuotiaana Liverpoolin lääkärin-
tarkastuksesta trakoomaepäiltynä takaisin Suomeen, muun 
perheen jatkaessa siirtolaisiksi Amerikkaan! Kaikki rahat 
olivat laivalipuissa, joten nelilapsisen perheenäidin oli teh-
tävä ”Sophien valinta”...
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la 8.4.   ”EXCUSE ME, BUT...”

Kun olimme poistumassa motellista, törmäsin pihalla 
laiheliiniin, jonka olin jo sivusilmällä noteerannut bas-
sorivistöstämme:
– Anteeksi, taiteilija Aaltonen... nimeni on Lauermaa. 
Saisinko puhutella? 
Myönsin luvan.
– Kiitos. Tuota... Te kun taidatte olla paljon maailmaa näh-
nyt mies ja... ja niin pois päin... niin tekisi mieleni kysyä 
mielipidettänne eräästä asiasta. Arvostaisin sitä kovin.
Olin yhtaikaa huvittunut ja utelias, joten käskin pojan 
puhua suunsa puhtaaksi.
– No niin. Varmaankin panitte merkille, että poistuin eilen 
illalla joukosta omille teilleni? 
En ollut huomannut, mutta nyökkäsin kysyvästi.
– Kävin tapaamassa täkäläistä tuttavaperhettä, Lauermaa 
jatkoi ja jäi odottelemaan reaktiotani.
– Niin...?
– No, tuota... tuota... minut esiteltiin jo vierailun alkuvai-
heessa perheen teini-ikäiselle tyttärelle. Tuota.
– Ahaa.
– Ja meidän siinä kevyesti halatessa kävi niin, että hänen 
reitensä hankasi melko ihanasti etumustani vasten... ja nyt 
haluaisin kysyä, että Te kun olette varsin viljalti elämää 
nähnyt ja kokenut mies, niin voidaanko tätä mielestänne 
pitää sukupuoliyhdyntänä?
Tavoittelin arvokkuutta ääneeni ja rykäisin:  
– Mielestäni ei voida pitää.
– Kiitos! sanoi taiteilija Lauermaa ja nousi bussiin. 

Minä menin perästä – ja ajattelin itsekseni, että tätä 
kaiffaria täytyy tarkkailla.

Muutimme Arlingtoniin, Hotel Milneriin, jossa Lauer-
maasta kuoriutui oxfordilaisen herrasmiesenglannin 
virtuoosi. Kun luonnon kutsu yllätti miehen hotellin 
ravintolassa, hän ei suinkaan alkanut lorottaa lähim-
pään nurkkaan, vaan hoiti asian huomattavasti kulti-
voituneemmin. Kuulin hänen keskustelevan tarjoili-
jattaren kanssa tähän tapaan: 
– Excuse me, but am I being way too inquisitive, if I am as-
king You to provide me with the information of the loca-
tion of the toilet? 
– Oh, no, Sir, you’re not. Over there! 

Kolmannella kerralla tyttö ei tosin enää jaksanut 
kuunnella kysymystä loppuun, vaan osoitti tiukasti 
oikeaa suuntaa jo tavulla ”Exc…”.

Konsertoimme St. Paul’s Churchissa. 

su 9.4.   JUOSTEN OSAVALTIOSTA KOLMANTEEN

Bostonista lensimme Washingtoniin ja siirsimme kamat 
Quality Hotel Downtowniin. Eksyimme Hekan kanssa 
heti ensimmäisellä juoksulenkillä, mutta ei se mitään, 

sillä huomasimme yhtäkkiä käyneemme pysähtymät-
tä kolmen eri osavaltion alueella (Washington D.C., 
Maryland, Victoria)! 

ma 10.4.   HOLITON LÄHETYSTÖVIERAILU

Kohteliaisuuskäynti Suomen uudessa suurlähetys-
tössä ei ollut kovin innostava: saimme Jukka Valta-
saarelta pelkkää mehua! Kostoksi emme ylistäneet 
hänen ylpeyttään, arkkitehtonisesti erikoista Jewellery 
Boxia kovin runsain mitoin.

Konsertti oli St. John’s Churchissa (Wisconsin Ave). 
Kukahan näitä persoonallisia kirkonnimiä keksii?

ti 11.4.   ATLANTA – IT’S TOTALLY ALL RIGHT!

Lento Georgian pääkaupunkiin Atlantaan (The Days 
Inn). Lounas Georgia Tech -yliopistolla, lähellä Coca 
Cola -yhtiöiden pääkonttoria.

Kovasen kanssa pääsimme seuraamaan erikoista esi-
tystä pankkiautomaatilla: kaunis tyttö odotteli edes-
sämme rahojaan, kun vallaton tuulenpuuska tarttui 
hänen hamoseensa ja nosti sen korviin! Saimme usei-
den sekuntien ajan seurata aitiopaikalta, miten tuli-
punaiseksi lehahtanut neitokainen yritti epätoivoisesti 
poimia toisella kädellä automaatin syöttämiä seteleitä 
ja nykiä toisella helmojaan alemmas. Vaaleanpunaiset 
silkkiröyhelöt ja mustat sukkanauhaliivit sointuivat 
hienosti muuhun asukokonaisuuteen. Heikki oli no-
peasti tilanteen tasalla ja rauhoitti nuorta 
rouvaa mestarillisella maailmanmiehen 
tyyneydellä: 
– It’s all right! It’s totally all right!

Illan keikka oli niin ikään yliopistolla, Robert Ferst 
Theaterissa. Yleisöä (2000 hengen salissa) näytti ensin 
olevan vain kourallinen, kunnes silmät tottuivat hä-
märään: väkeä olikin paljon enemmän, mutta suurin 
osa oli ihonväriltään mustia! Vasta valkoiset hampaat 
paljastivat tummilla penkillä istuneet parikymmentä 
musiikinystävää.

Lauermaa osoitti konsertissa kuivan tilannehuumorin 
tajua. Sibeliuksen Terve kuu -laulun alkumetreillä, jos-
sa Väinämöinen tervehtii nousevaa aurinkoa, saivat 
kuoronjohtaja Talmar ja yleisö kokea aivan uudenlais-
ta tekstin visualisointia: takarivissä kyyristellyt Lauer-
maa oli pukenut päähänsä kumikaljun ja kohottautui 
nyt arvokkaasti täyteen mittaansa! Vieressä seisseillä 
Sakari Ahdekivellä ja Antero Elosella oli täysi työ 
pysyä stemmassa ja laulaa teos loppuun naama pe-
ruslukemilla.

(Tämän parempaa kuvaa emme ym-
märrettävästi ehtineet näppäämään).
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ke 12.4.   ”CAN WE FUCK YOUR CAP, SIR?”

Esiinnyimme kauppakeskus CNN CENTERissä kana-
nugettipalkalla. Mestan johtaja vakuutti perijenkki-
läiseen tyyliin pitävänsä meistä: – We love you all!
Kansa kuunteli kohteliaasti laulujamme ja osteli sa-
malla pikkupöksyjä viereisestä hyllystä.
 

Atlantasta siirryimme mantereen yli San Franciscoon! 
The Lombard Hotellissa meitä masensi 200-kiloinen Got-
ham City -tyyppinen vahtimestari – jonka auktoriteet-
tikoppalakin Ilkka ja Matti pihistivät kostoksi kärsi-
mästämme vääryydestä. Homma hoitui Arsene Lupín 
-tyyliin: Ilkka kiinnitti jäbän huomion toisaalle jollain 
älyttömällä kysymyksellä, ja Matti sujautti päähineen 
takkinsa alle ja livahti bussiin. 

to 13.4.   DAVISIN ”BULL’S EYE”!

Matkan ehdottomin keikka oli Davisissa (Friscon lah-
den takana) Varsity Theatressa. Kaupungin musiikki-
laitoksen johtajana toimi englantilaisen Hilliard En-
semblen nokkamies Paul Hillier, joka olikin saanut 
houkutelluksi paikalle runsaan yleisön! Puitteet muis-
tuttivat rock-konserttia: lavan edessä kirkui satoja tyt-
töjä. Yleisö oli aivan hurmiossa Jullen ja Tatun Raw-
hidesta sekä jälkimmäisen Marry a woman uglier than 
you -calypsosta ruoskineen ja hattuineen!  *)

pe 14.4.   VENÄLÄISINÄ ISUKIN VIINITILALLA!

Aamiaisella ei tapahtunut mitään erikoista – Talmarin 
parta tosin lemahti vienosti sillille, mutta mitäs eri-
koista siinä nyt on? 

Vapaapäivä! Päätimme kuuden miehen remppajen-
gillä vuokrata allemme auton ja ajaa Golden Gaten yli 
Napa Valleyn kuuluisille viinirinteille. Kuskina oli He-
ka ja kyydissä lisäkseni herrat Heikkilä, Lauermaa, 
Mannisenmäki ja Markkula.

Kainostelematon virtsatauko tienposkessa sai äkkilo-
pun, kun ohi ajaneen avoauton kolme neitokaista kun-
nioittivat toimenpidettämme urheilukatsomoista tu-
tulla ”aallolla” + kuuluvalla HIII!-huudolla. Heka ke-
pitti letukastamme irti maksimitehot, ja niin saimme-
kin letukat kiinni jo seuraavalla huoltoasemalla. 

Mieskuorolaulajan itsevarmuudella levitimme kartan 
näiden auton konepellille ja kysyimme, voisivatko 
neidit neuvoa meidät... ”esimerkiksi tuonne”! Kau-
nottaret ymmärsivät yskän ja pyysivät ajamaan pe-
rässä.

Matkaa taitettiin puolisen tuntia Sonoman suuntaan, 
minkä jälkeen kaarsimme seudun vauraimmalta 
näyttäneen viinitilan portista sisään. Saimme käteem-
me lasit viiniä ja selityksen kuljettajalta:  
– Isäni omistaa paikan! Keitä meillä on kunnia saada vie-
raiksemme?

Kerroimme olevamme venäläisiä laulajia ja konsertti-
matkalla ensimmäistä kertaa ulkomailla. Vetäisimme 
tytöille sanojemme vakuudeksi suomenkielisen sere-
nadin, joka kuullosti heidän korvissaan varmaan 
riittävän venäläiseltä. Siitäkös kälätys syntyi: 
– Gee! Ei olla koskaan tavattu venäläisiä! Jännää... ottakaa 
lisää viiniä ja laulakaa vielä! 

No mehän otettiin ja laulettiin. Kohta mentiin lähei-
seen markettiin ostamaan lisää evästä. Siellä ihmetel-
tiin, kun juuri ketään muuta ei näkynyt koko kaupas-
sa. Kassojen luona ja ovilla oli sitten vihaisia mielen-
osoittajia, jotka jostain syystä halusivat boikotoida ky-
seistä liikettä. Kerrotiin olevamme Venäjältä, jossa 
kaupoissa pitää käydä aina kun ne on auki. Eräs oikea 
slobo tuli siihen molottamaan hirveästi, jolloin emän-
tämme katsahtivat meihin kysyvästi. Huusimme sille 
”dosvidanja” ja hyppäsimme autoon.

Automatka takaisin kartanolle kului erilaisten pussy-
sanaleikkien kanssa – kaikilla tuntui olevan kissa: 
– My pussy is more hairy than hers... etc.

Tilanomistaja vaimoineen oli tullut sillä välin kotiin, 
ja meidät esiteltiin heille. Katsoimme venäläisleikin 
olevan siltä erää ohi – semminkin kun isäntä alkoi 

Karonkassa 
luovutimme 
koppalakin 
Lundströmin 
Laurille, joka 
omikin itsel-
leen päähi-
neen mukana 
nopeasti vittu-
maisen vääpe-
lin otteet.

Yöllä Heka 
johdatteli pie-
nen joukon 
(Ilkka, Matti, 
Lauermaa) 
vielä jollekin 
synkälle sivu-
kadulle hie-
rontaan.

*) Frisco-nimi kuulostaa kaupunkilaisten 
korvissa yhtä juntilta kuin Hesa stadilaisille.
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osoittaa kiinnostusta tuotteidensa agentuurin perus-
tamiseen kauttamme! 

– Öh... ollaan melkein Venäjältä, Suomesta! Tytöt taisivat 
vähän... well... käsittää väärin aksenttimme...

No, ei ne siitä pahemmin näyttäneet loukkaantuvan, 
koska veivät meidät vielä iltaa viettämään yhden 
mimmin työpaikalle jonkinlaiseen pizzeria-pubiin. 
Siellä huomasimme talon järjestävän erityiskohtelua 
jollekin synttärisankarille. 7-vuotiaan pojannassikan 
äiti tuli lauluamme kuultuaan kysymään, voisimmeko 
laulaa pojalle syntymäpäivälaulun. Koska Happy 
Birthday olisi ollut aivan liian tavanomaista, lauloim-
me Koskenkorva-laulun. 

Perhe oli pakahtua onnesta! Äiti tiedusteli, mitä sanat 
tarkoittivat. Siihen runoilin jotain sellaista, että ”7-
vuotiaana ihminen alkaa kokea maailmaa uusin ais-
tein, purot solisevat kauniimmin, ikihongat humisevat 
ikuisemmin jne.” Mamma lankesi loveen.

Episodin jälkeen tietenkin ”muistimme”, että… ööö… 
vaikka Hekallakin oli syntymäpäivä! Eli ilmaista saf-
kaa, juomaa ja hieno sombrero kiikutettiin näyttävästi 
myös meidän pöytäämme! Jossain puolenyön korvilla 
tajusimme, että lentokentällä oli oltava aamuneljältä, 
joten lupaavasti alkanut iltamme tyssäsi siihen. Mutta 
”Sonoma & Gonorrea” ei hevin unohdu.

”Maankuulu rahanvartijoiden laulupuuhayhdistys 
KYL on paraikaa kahden viikon kiertueella Amerikan 
Yhdysvalloissa. Valloitusretki ulottuu keskilännen maapähkinäalu-
eilta aina itä- ja länsirannikoiden metropoleihin asti. 
– You ain’t seen nothing yet! toteaa kuoron puheen-
johtaja Jukka ”Crew Cut” Iivonen diplomaattisesti.
Yleisölle on luvassa uskomattomia elämyksiä mm. Trinidadin paah-
tavan auringon alla sekä Texasin karjanajossa kavionkapseineen ja 
piiskansivalluksineen.”

Puskaradio, Hki

la 15.4.   ENKELTEN KAUPUNGISSA...

Friscosta Los Angelesiin, jossa majapaikan sijainti oli 
vakuuttava: Holiday Inn, Santa Monican rannalla!

Konsertti UCLA-yliopiston Schönberg Hallilla. Kohinaa 
synnytti varsinkin ”natsiduo” Iivonen - Mäki-Luopa, 
joiden koreografia Sundin Tu-piisissä oli kieltämättä 
melko provosoivaa – vaikkakin tahatonta. Jullen lois-
tava soolo kompensoi kuitenkin riittävästi!

su 16.4.   ... RIDGEN JA TAYLORIN BIITSILLÄ!

Kuoron ”erotiikkavastaava” Jussi Aumon hotellihuo-
neen eteen oli yön aikana ilmestynyt kyltti, joka va-
roitti kosteiden paikkojen liukkaudesta. Beachillä ta-
pasimme entisen kylliläisen Jussi Ratsulan, joka asui 
perheineen nyt LA:ssa. Pelasimme lentopalloa, vaikka 
satoi ja lämpöä oli vain viitisen astetta! 
Eipä nähty bikinipukuisia Forrestereita 
– ne vissiin köyri toisiaan jossain Big 
Bearissa, takkatulen loimussa.



”KYL määki taas Amerikas...”236
dessa muodossa: ylimääräisenä kuullun Finlandian 
jälkeen – kun muu kuoro oli jo poistunut lavalta – 
päätimme herra Lauermaan kanssa marssia lavan 
eteen kumartamaan vielä kerran. Ansaittua hämmen-
nystä herättivät frakkihousujeni lahkeiden alta pil-
kottaneet uudet kumitossut, jotka olivat toimittaneet 
tyydyttävästi hotellille unohtuneiden lakerikenkien 
virkaa.

Karonkassa kiiteltiin johtajia ja kuultiin mm. herra 
Talmarin soolona esittämä virolainen vuorolaulu Mina 
ole mees kui härg. Loppukliimaksin veti bassosektio:

ma 17.4.   LISÄPOTKUA TAAS KUMISTA

Perinteisen tenorit vs. bassot -jalkapallo-ottelun veivät 
nimiinsä tenorit. Voittoon tarvittu lisäuho kumpusi 
Aatun teettämistä T-paidoista, joissa kiiteltiin oikein 
Jumalaa siitä, että heidät on luotu kimeä-äänisiksi.
Pelin jälkeen vierailimme Sari Ratsulan työpaikalla 
Vans Inc. -yhtiöissä, josta saimme matkamuistoksi hie-
not mustavalkoiset kumitossut!

Konsertti South Pasadenassa, Oneonta Congregational 
Churchissa. Tällä kertaa yleisö sai maistaa kumia uu-

oLeN basso
(mel. ”Kun on oiKein hulivililuonto” muK. iA)

tutti:  Kun on oiKein miähen ääni,
 niin KuorossA pääsee bAssoon!
 net, joKKA lAulAA piänellä äänellä,
 tyytyä sAAvAt lAssoon!

JuLLe:  – mi ti portAr de cAsse...
aNtero:  – tu es petrus ecclesiAn meAm...
saKKe:  – uu-uu, lAlA, uu-uu, lAlA...
rausKi:  – Ave mAriA...
esa:  – virtA venhettä vie...
oLLi:  – dAignez Apprendre...
Lauermaa: – A-guu-guu-guu, A-guu-guu-guu...
iLKKa:  – ne lentää, lAumAt lentää...

tutti:  AlApäästä, KesKeltä persetä

 lähtee meirän ääni!
 bostonin ellit jA AtlAntAn Allit

 net muistAA mun hässintääni!

(ähinää, ähinää... uu-u, uu-u...)

ti 18.4.   HOME SWEET HOME!

Viimeiset lennot Losista New Yorkiin ja sieltä Helsin-
kiin.

Heikkilä Matti
Kivi Veikko
Kovanen Heikki
Luosujärvi Pekka
Markkula Pirkka
Puputti Olli-Pekka
Pärn Jaan 
Tossavainen Tapio

Blanc Xavier
Iivonen Jukka
King Mika
Käcklund Jari
Laukkonen Mika

Leinonen Aatu
Lundström Lauri
Mattila Jukka 
Mieskylä Martti
Niemi Jukka
Väänänen Olli 

Aumo Jussi
Inkinen Esko
Kivekäs Mikko
Kohva Risto
Mäki-Luopa Jukka-Pekka
Nojonen Jarmo
Nurminen Kari
Pietiläinen Jyrki

Pohjola Tatu
Riikonen Matti
Tavaila Jyrki
Toivonen Martti
Vahervuori Oskar 

Aaltonen Ilkka
Ahdekivi Sakari
Elonen Antero
Haapala Rauno
Heikkilä Juha
Laine Jouni
Lauermaa Ilkka
Lindgren Olli
Mannisenmäki Esa

Talmar Raul


