
Mieskuoro Laulu-Jaakkojen 

Argentiinan matka 
 

 
Kuva: Pietarsaaren mieskuoro Laulu-Jaakot matkusti Atlantilta Tyynelle merelle Etelä-Amerikan 

huikaisevissa maisemissa. 

  

Argentiina/Chile 
 

Lufthansan kippari päättää viheltää pelin poikki ja nykäisee koneen sivummalle ja 

vaakalentoon. Lähestyminen Buenos Airesiin on käynyt rankaksi. Iso kone ravistaa ja 

huojuu enemmän kuin olisi tarpeen. Kentällä vastassa oleva oppaamme ja 

organisaattorimme Pertti Mustonen ei usko, että kone saa edes lupaa yrittää laskeutua. 

Myrsky jyllää Rio de la Platan yllä. Onneksemme emme tiedä tästä mitään. Kapteeni 

ohittaa BA:n ja tekee u-käännöksen kaukana maaseudulla. Tasaista kuin Pohjanmaan 

lakeuksilla, joten viimeiset kymmenet kilometrit tullaan loivaa liukua kuin myrskyn alla. 



Ammattimies ratissa. Pitkä Atlantin ylitys oli vaivuttanut monet onnelliseen uneen, joka 

oli katkennut aamuviideltä välilaskun aikaan Sao Paulossa. Koneen takimmainen 

varauloskäynti oli hajonnut kentällä ollessa, ja kun se oli saatu teljettyä kiinni, oli 

takaosasta pitänyt siirtää noin 70 matkustajaa muualle koneeseen. Tilaa oli ehtinyt tulla 

Brasiliassa juuri sen verran. Osa Laulu-Jaakoistakin oli päässyt ensimmäisen luokan 

ylellisille penkeille oikomaan jäseniään — mistä muut saavat kuulla tarpeettoman 

ylitsevuotavia tarinoita vielä pitkään. 

Pahinta matkustamisessa on se matkustaminen, varsinkin jos se tietää yli 30 tuntia 

istumista peräjälkeen busseissa ja lentokoneissa. Vaivat tulevat olemaan kuin 

poispyyhkäistyjä, kunhan 40-henkinen pietarsaarelaisseurue on pääsevä ihmettelemään 

Argentiinan ja Chilen maisemia ja elämää. Ja toisinkin päin. Laulu-Jaakkojen 60-

vuotisjuhlakiertue alkaa kiertoajelulla ”Boniksessa”, kuten Argentiinan 12-miljoonaista 

pääkaupunkia tuttavallisesti suomeksi puhutellaan. Perusnähtävyyksien lisäksi bussi 

risteilee myös sataman seudun slummeissa, missä näemme heti kättelyssä, mitä 2000-

luvun alun talousromahdus teki miljoonille argentiinalaisille. Perheiden säästöt saattoivat 

kadota yhdessä yössä taivaan tuuliin, työttömyys räjähti käsiin, lapsia laitettiin kaduille, 

rikollisuus rehotti. Laskua maksetaan vielä pitkään. On hyvä ymmärtää jo alkajaisiksi, 

ettemme ole maanpäällisessä paratiisissa, vaan yhdessä maailman suurkaupungeista 

kaikkine mukana tulevine ongelmineen. Täällä päivystävät myös varkaat ja kulkurit, kuten 

tulemme jäljempänä huomaamaan. 

 

 

Kaunehin maa 

El más bello de los países 

 

Ensimmäinen konsertti Ruotsalaisella kirkolla lyö monella tapaa ällikällä. Emme ole 

tottuneet siihen, että kirkossa esitetään viihdepainotteista ohjelmistoa tangoineen, tai 

että yleisö riehaantuu välihuutoihin ja hyppää pystyyn penkeistään, jos siltä tuntuu. Ja 

tuntuu aika usein. Joudumme muuttamaan isäntien toivomuksesta ohjelmistoamme 

vauhdikkaampaan suuntaan. Tämä tulee toistumaan monta kertaa. Suunnitelmat voivat 

muuttua vielä konsertin alettuakin. Loppukiertueesta tähän on jo kertynyt rutiinia. 

Ruotsalainen kirkko on aloittanut yhteistyön muiden pohjoismaalaisten yhteisöjen 

kanssa, ja se toivottaa tervetulleeksi seiniensä suojiin niin suomalaiset kuin virolaisetkin. 

Buenos Airesiin on pesiytynyt arvioiden mukaan satoja suomalaisia, tuhattakin 

veikkaillaan. Muutamat heistä ovat paikalla ja tervehtivät vanhasta maasta tullutta 

kuoroa innokkaasti. — Kyllä voit hyvin kirjoittaa, että tuli tippa linssiin, antaa 22-vuotias 

Sanna Luodes palautetta. Nokialta lähtöisin oleva Sanna on asunut kolme vuotta Buenos 

Airesissa, ja koti-ikävä nostaa ajoittain päätään. Suomalaiset laulut koskettavat nyt 

erityisesti. Sanna Luodes toimii yhteiskristillisessä Missionuorten yhteisössä 



katulähetystyössä. Talouslaman tuotteena katulapsia riittää pääkaupungissa, jopa 4-

vuotiaita on tavattu elämässä yksinään porttikongeissa. Hyvinkin nuoret lapset 

syyllistyvät varkauksiin, ryöstöihin ja väkivallantekoihin. Sanna Luodes menetti itse 

reppunsa ja passinsa varkaille äskettäin Cordobassa, jonne hän oli muuttamassa. Nyt hän 

on joutunut palaamaan tilapäisesti Buenos Airesiin. 

— Suomessa on mielettömän hyvä koulutusjärjestelmä, joka antaa elämälle muutakin 

evästä kuin kirjatietoa. Täällä koulu ei anna lapselle läheskään samanlaista tukea kuin 

Suomessa, sanoo myös yläasteiden kouluissa kiertävä Sanna. Paikalla on useita 

ruotsalaissyntyisiä kuulijoita, joihin tekee erityisen vaikutuksen se, että suomalainen 

kuoro laulaa muutaman ruotsinkielisen laulun. Ylitsevuotavan lämmin vastaanotto 

heittää ylimääräisen jännityksen pois kuoron harteilta, ja Anna-Leena Salokorpi saa 

kerrankin johtaa vapautuneesti hymyilevää ja yleisön kanssa myötäelävää mieskuoroa. 

 

 
Kuva: Argentiina / Chile 

 



Satumaa 

País de ensueño 

 

Useat kirkkokonsertin kuulijat tavataan seuraavanakin iltana, tällä kertaa aivan 

toisenlaisessa ympäristössä. Gran Cafe Tortoni on kaupungin vanhimpia ja 

maineikkaimpia tangoklubeja, ja nyt se saa annoksen suomalaista reippaampaa 

kuororepertuaaria ja, tottakai, tangoja. Olkoonkin, että paikan piano on parhaat päivänsä 

nähnyt ja huohottaa suloisessa epävireessä mitä sattuu. Tämä on varmaan sama kaikille. 

Porukka on nyt kriittisempää kuin eilen, mikä ei poista sitä tosiasiaa, että osa yleisöstä 

pitää edelleenkin näkemästään. Joka kerran, kun kuoro riehaantuu solkkaamaan jotain 

espanjaksi, syntyy välitön kontakti. Alex Pollockista sukeutuu kiertueen edetessä 

varsinainen argentiinalaisen tangon tulkitsija myös kropan kautta. Kun eräässä kohdassa 

laulaja mainitsee savukkeesta korvan takana, mies yleisön joukosta tuo hänelle sellaisen. 

Laulu-Jaakkojen esiintymistä seuraamaan on saapunut myös Argentiinan Suomen 

suurlähettiläs Ritva Jolkkonen, jolle kuoro omistaa keikan jälkeen pari yksityistä numeroa. 

 

 

Yö saaristossa 

Noche en el archipiélago 

 

Buenos Aires elää päivin ja öin. Eron menossa huomaa vain siitä, katseleeko sitä auringon- 

vai keinovalossa. Tuhansien taksien (kaupungin johtava kuljetusväline) tahdittama 

liikenne on niin vauhdikasta, että sitä pitää paeta muutamien kilometrien mittaisille 

kävelykaduille.— Terve torvi, hihkaisee kauppias Sem iloisesti suomeksi, kun kuulee mistä 

päin vieras on. Saatuaan sanomastaan tuoteselosteen, soimaa hän hyvää ystäväänsä Juan 

Carlosta, joka on opettanut hänelle tämän verran suomea. Juan Carlos on 

muusikkonestori, joka käppäilee piankin paikalle huomatessaan, että taloon on tullut 

suomalaisia. 

— Joo, olen soittanut yhtyeeni kanssa tanssimusiikkia suomalaisissa ravintoloissa 

seitsemän vuoden ajan. Tangoja olen soittanut, ja ihan mitä vaan, paitsi humppaa, Juan 

Carlos selvittää. Seuraa röhönaurujen säestämiä muisteluksia Suomen-vuosilta. Mies on 

varsinainen koomikko ja epäilemättä kokenut yhtä ja toista. Hän jatkaa Semin huijaamista 

väittämällä, että Suomea terrorisoivat vaaksan mittaiset moskiitot. Juan Carlos aprikoi 

pitkään, kun kuulee meidän olevan Pietarsaaresta. Seuraa sujuva luettelo suomalaisista 

kaupungeista. Kokkolan kohdalla hihkaistaan. — Pietarsaari on heti siitä etelään.— Joo, 

olenhan minä siellä sitten käynyt. On tämä maailma pieni. 

 



Kun poijat ne raitilla 

Cuando los muchachos cantaban por los caminos 

 

Haluamme kaverin kanssa kuvata hallintopalatsit, joiden seiniä täplittävät edelleen 

luodinreiät kulloisenkin vallankaappauksen ajoilta. Kun kierrämme aluetta ympäri, 

joudumme niin sanotun sinappihyökkäyksen kohteiksi. Ryöstöyritys toimii siten, että 

pahaa-aavistamattomien turistien niskaan ruiskutetaan kauempaa, ilmeisesti 

muovipullosta sinapin näköistä töhnää. Kun uhri huomaa saaneensa rojua vaatteisiinsa, 

paikalle ilmestyy hetkessä pari avuliasta — tällä kertaa naispuolista— henkilöä, joilla on 

kuin sattumalta käsipyyhkeitä ja vettä tarjolla. He aloittavat uhrin putsaamisen sinapista 

ja samalla ympäri pyöriessään pyrkivät kalastamaan tältä lompakon ja muun omaisuuden 

avoimesta taskusta. Nyt kaksikko vetää vesiperän. Meitä on varoitettu tästä etukäteen, ja 

kaikki arvokas on talletettu paikkoihin, joihin ei pitkäkyntinen tuosta vain pääse. He 

huomaavat yrityksen turhaksi samoihin aikoihin kuin mekin pääsemme tilanteesta jyvälle, 

ja katoavat nopeasti. Harmiksemme jäävät sotketut vaatteet, mutta hotellille ei ole kovin 

pitkä matka. Toinenkin ryhmä pietarsaarelaisia joutuu saman tempun uhreiksi, mutta 

nytkään varkaat eivät saa mukaansa mitään. 

Matkapäivä 1000 kilometriä lännempänä sijaitsevaan Mendozaan käynnistyy suurella 

kansallisella draamalla: televisiokanavat näyttävät tuntikausia suoraa lähetystä ex-

presidentti Juan Peronin ruumiin siirrosta uudelle hautapaikalle San Vicenteen. Avoimella 

lavetilla lepäävää arkkua seuraavat matkan edetessä tuhannet peronistit, joita puolestaan 

seuraavat heidän poliittiset vastustajansa. Päivä päättyy rajuihin ja väkivaltaisiin 

mellakoihin San Vicentessä, jossa ammuskelusta huolimatta ei tiettävästi kuole kukaan. 

Kertaalleen haudattujen tai mausoleumeihin säilöttyjen ruumiiden toistuva siirteleminen 

milloin missäkin tarkoituksessa on kuulemma Argentiinassa ihan tavallista. 

 

 

Ei veteen lähtehellä 

No al agua en el manantial 

 

Laulujaakkoseurueen kokoista ryhmää ei siirrellä suuressakaan maassa ihan tuosta vain 

paikasta toiseen, vaan Mendozaan pääsyyn tarvitaan kaksi eri lentovuoroa. Jälkimmäinen 

on kolmisen tuntia myöhässä, joten takimmainen puolikas ei näe viinilaaksoseutua 

ylhäältä päin päivänvalossa, mutta kokee ja näkee sen sijaan jälleen yhden ukkosmyrskyn 

ja sateen Mendozaan laskeutuessaan. Kaupungissa kuullaan piankin, että Mendozassa ei 

sada koskaan. Myös seuraavana päivänä meille kerrotaan, ettei Mendozassa saada 

milloinkaan sadetta. Heti sen jälkeen salamoi ja ropsauttaa, toki vain vähän. Täälläpäin 

maailmaa lienee viisainta uskoa, mitä paikalliset sanovat, eikä niinkään niitä harhoja, joita  



 
Kuva: Tangon taikaa Argentiinassa!! 

 

omat silmät meille tuottavat. Mendozan seudulla tuotetaan 75 prosenttia Argentiinan 

viineistä, ja sen huomaa kaikesta. Juuri alueen tasainen kuivuus ja elo Andeilta valuvan 

veden varassa tekee siitä hyvin riskittömän viljelyalueen. Sadon laatu pysyy vakiona 

vuodesta toiseen. Alueen vehreys ja runsaat istutukset hämmästyttävät. Kaikki on 

tehokkaan ja toimivan kastelukanavajärjestelmän ansiota. Nyt alamme myös huomata 

saapuneemme todelliseen latinalaiseen Amerikkaan. Paikallisten englanninkielen taidot 

ovat jääneet Buenos Airesiin. Alkaa espanjan opettelu. Bodegan viinialueella tutustumme 

Suomen kunniakonsulina toimivan viiniyrittäjä Carlos Pulentan tilaan. Isäntä itse esittelee 

viinintuotannon eri vaiheet kiinnostavasti. Lopuksi meille tarjoillaan tilan gourmet-

ravintolassa suorastaan tyrmäävä kuuden ruokalajin ateria, josta on kiitettävä koko 

henkilökuntaa milläs muulla kuin kuorolaululla. Saamme kuulla tilan kalliinpuoleisia 

viinejä vietävän jo lukuisiin Euroopan maihin, ja joulukuusta lähtien myös Suomeen. 

Maistiaisista päätellen tuotteet eivät tule meikäläisille markkinoille hetkeäkään liian 

aikaisin. 



Carlos Pulenta on kutsunut Mendozan liiketuttaviaan, ystäviään ja muita paikkakunnan 

silmäätekeviä illaksi tilalleen, jossa on kaiken muun ohella toimiva konserttisali. Laulu-

Jaakot on illan vieraileva tähtinimi. Piinaavasta jännityksestä ja taas kerran viime 

sekuntien ohjelmamuutoksista huolimatta ilta onnistuu erinomaisesti. Yleisö on arvokasta 

mutta välitöntä ja vapautunutta, ja päälle järjestettävät kokkareet antavat oivan 

tilaisuuden tutustua mendozalaisiin viinitehtailijoihin, jotka näyttävät olevan 

kilpailijoinakin toistensa hyviä ystäviä. Laulu-Jaakkojen kvartetti yllättää vielä parilla 

nappiin osuvalla serenadilla, ja kuoro antaa kokonaisuudessaankin ylimääräisen 

numeron. Saamme nähdä lisäksi paikallisten improvisoimia tangoesityksiä, joissa 

tulkintaan käytetään koko kroppaa esimerkilliseen malliin. 

 

 

Terve metsä, terve vuori! 

Salud bosque, salud monte! 

 

Seuraa etukäteen ajatellen yksi kutkuttavimmista elämyksistä, ajo Andien yli bussilla 

Santiagoon, Chileen. Matkaa on ehkä vajaat 300 kilometriä, mutta siihen on varattava 

vähintään 7 tuntia aikaa. Mendozan ja Santiagon välinen valtatie lienee yksi maailman 

korkeimmista. Tietojen mukaan bussi käy parhaimmillaan liki 4000 metrin korkeudella 

merenpinnasta, mikä kyllä tuntuu jo hengityksessä pysähdeltäessä. Samalla pääsemme 

noin 10 kilometrin päähän muun maailman kuin Aasian korkeimmasta huipusta, 

Aconcaguasta. Sen 6 959 metrin korkeudessa siintävä huippu näkyy onneksemme 

pilvettömässä säässä moitteettomasti. Huomattavan tiukka aikataulu ja yllättävän sitkeät 

rajarituaalit vuoristoasemalla alkavat tuottaa kiirettä. Pysähdykset näköalapaikoilla jäävät 

turhankin nopeiksi. Chilen puolella ajamme ensimmäiseen todelliseen serpentiiniin, joka 

saa monet vaihtamaan paikkaa bussissa — kuski taitaa ajaa ihan tahallaan niin, että etu- 

ja peräylitykset seilaavat kurveissa tyhjän päällä. Kaiteita ei täällä päin harrasteta, jarekka 

liikenne on tiheää. 

 

Jos jokin lyö pietarsaarelaisjoukkion ällikällä, niin se on Chile. Ennakkokäsitys nuhruisesta 

ja tuhruisesta, puutteellisen infrastruktuurin omaavasta köyhästä maasta joutaa 

romukoppaan. Heti on sanottava, että Chile on olennaisesti naapuriaan Argentiinaa 

köyhempi, ja chileläisen keskimääräinen elintaso on huonompi. Se johtuu, kuten niin 

usein muuallakin, valtavista eroista rikkaiden ja köyhien välillä. Tällä matkalla me näemme 

vaurainta Chileä Santiagosta Valparaisoon, siistejä kaupunkeja, erinomaisia teitä ja 

vehreitä, upeita maisemia viini-, appelsiini- ja oliivitiloineen. Totuuson pitkän ja kapean 

maan pohjois- ja eteläosissa taatusti ihan toinen. Kaikesta kiirehtimisestä huolimatta käy 

niin, että kun kuoron on määrä esiintyä smokeissaan Santiago de Chilen yliopiston Victor 

Jara -salissa klo 18.30, paikalla ollaan minuuttia vaille. Eli ei kun suoraan lauteille — mutta 



tähänhän aletaan jo tottua. Koko kiertueen ajan oppaamme ja voimalaitoksemme Pertti 

Mustonen kääntää laulujen väliin tulevat Anna-Leena Salokorven puheet, ja johdattaa 

kuulijat kielimuurin yli. Pistämättömänä esiintyjänä Mustonen taitaa laittaa joukkoon 

hieman omiaan saadakseen yleisön vapautumaan. Nauruntyrskähdykset kielivät tästä. 

Täälläpäin ei istuta penkissä synkkinä kuin kirkossa, vaan yleisö myös kommunikoi kuoron 

kanssa: toisinaan Mustonen saa vastata salista heitettyihin kysymyksiin laulujen ja 

koreografioiden sisällöstä. Esimerkiksi ”Saunalaulu” vihtoineen/vastoineen ja 

löylynheittoineen tekee joka kerta vaikutuksen paikallisiin. Ykköstenori Heimo Toiviainen 

yllättää myönteisesti paitsi salillisen chileläisiä myös omat kuorokollegansa, tulkitsemalla 

soolona Violetta Parran klassikon ”Elämälle kiitos — Gracias a la vida” suomeksi ja 

espanjaksi. Yleisössä on jälleen jokunen Santiagon suomalainen, joille konsertti tuo 

kaivatun tuulahduksen kotimaasta, sekä yliopiston opettajia, opiskelijoita, kuorolaisia ja 

muusikoita. Yliopiston keikkaa on seuraamassa myös Chilen Suomen suurlähettiläs Iivo 

Salmi vaimoineen, ja hän esittää ulkoministeriön tervehdyksen konsertissa. 

 

 
Kuva:  Pietarsaaren Laulu-Jaakkojen 2-basso Matti Aro Chilessä. 



Meristä kaunein 

El más bello de los mares 

 

Koittaa kiertueen viimeinen päivä. Noin puolet porukasta lähtee päiväretkelle vajaan 150 

kilometrin päässä Tyynen meren rannalla olevaan Valparaisoon, Paratiisilaaksoon. Loput 

jäävät tutustumaan Santiagon nähtävyyksiin ja ostosmahdollisuuksiin. Rannikolla olevat 

Valparaiso ja Viña del Mar sekä etelämpänä oleva Isla Negra, runoilija Pablo Nerudan 

huvila ja hautapaikka tekevät lähtemättömän vaikutuksen myös monenlaista nähneisiin 

matkailijoihin. Rannikko lepäilee aamupäivät viileässä sumussa ja kylpee iltapäivisin 

lämpimässä auringossa. Päivä kulkee nobel-runoilija Nerudan jalanjäljissä, sillä tämä 

rakensi viisikerroksisen kotinsa Valparaison käsittämättömän jyrkille kukkuloille. Paikka 

on nykyään museona, jossa ei saa kuvata sisätiloja eikä esineitä. Ikkunoista ulospäin, 

kaupunkiin kuvaaminen sen sijaan sallitaan. Toista viikkoa lähes pelkillä pihveillä elänyt 

seurue säntää ensi töikseen Valparaison satamaan etsimään kalaravintolaa. Valparaison 

kalaa ovat ehtineet kehua jo argentiinalaiset taksikuskitkin, eivätkä ole turhia puhuneet. 

Hyvää on, vaikka aina eilajille löydy suomenkielistä nimitystäkään. 

 

 

Pois meni merehen päivä 

El dia desaparecio al mar 

 

Isla Negralla matkassa olevat kuorolaiset päättävät suorittaa ainutkertaisen teon, laulaa 

vuonna 1973 kuolleen Pablo Nerudan haudalla. Kappaleeksi valitaan ”Pois meni merehen 

päivä”, jota säestävät läntisten laineiden kuohut rantatöyrään alapuolella. Nopeasti 

organisoitu esitys toimii kaikessa karheudessaan hyvin. Kuoro on matkannut Atlantin 

rannalta Tyynelle merelle, ja nyt on kotiinpaluun aika. Sitä ennen kiirehdimme jälleen 

Santiagoon pukeutuaksemme vihoviimeistä tilaisuutta varten. Chilen kuorolaulun grand 

old man, maestro Waldo Aránguiz Thompson, on täyttänyt 80 vuotta. Hänen kunniakseen 

järjestettävään gaalailtaan on saanut kutsun myös sattumoisin täällä päin majaileva 

Laulu-Jaakot Suomesta. Vauhdikkaan, värikkään shown käynnistämässä gaalaillassa 

Jaakot esittää kolme suomalaista laulua lähes täysin ammattimuusikoista ja 

kuoronjohtajista koostuvalle yleisölle. Huimien aplodien saattelemana kuoro pistää 

ylimääräisenä ”Santa Marian” svengaamaan, ja saa lopulta koko reissun pisimmät ja 

äänekkäimmät suosionosoitukset siirtyessään pöytiin ja illallisen äärelle. Illan mittaan 

tehdään tuttavuutta paikallisten kuorojen edustajien kanssa, eikä ole mitenkään 

poissuljettua, etteivätkö kontaktit voisi joskus johtaa jatkotoimiin. Paremmin ei kiertuetta 

juuri voisi lopettaa. 

 Tekstit: Pentti Höri 


