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Lauantai 
Matkan ensimmäinen lau-

antai alkoi aamulla orkesteri-
harjoituksilla. Kokoonnuimme 
Kuselin musiikkikoululle, jossa 
meidät jaettiin ensin stemma-
harjoituksiin. Stemmojen kes-
kellä oli tauko, jonka aikana 
meille tarjottiin pientä purtavaa 
ja juomista, sitten jatkoimme 
harjoituksia.

Stemmojen jälkeen oli todella 
pitkä ruokatauko, tarjolla mm. 
pastaa ja makkaroita. Aurinko 
paistoi koko tauon ajan ja olim-
me kaikki ulkona. Itse huomai-
sin illalla ruskettuneeni, tosin 
hieman toispuolisesti.

Ruokailun jälkeen jatkoimme 
harjoituksia, tällä kertaa kaikki 
yhdessä. Siirsimme tuoleja ja 
nuottitelineitä isoon huonee-
seen, jonne mahduimme kaikki 
yhdessä harjoittelemaan. 

Harjoitukset olivat todella 
mukavat, mutta myös todella 
pitkät, klo 10 -17 välisen ajan, 
huh! Illalla kävimme perheeni 
kanssa ensin heidän ystävien 
luona pienessä juhlassa, jonka 
jälkeen menimme konserttiin, 
jossa esiintyi muutama bändi ja 
pari kuoroa. Kaikki lauloivat ja 
soittivat todella hyvin eri kap-
paleiden covereita. 

Päivä oli minusta todella 
mukava, olen aivan ihastunut 
Kuseliin, se on todella kaunis. 
Totesin tänään, että saksalaiset 
tykkäävät juhlia. Toivottavasti 
tulevat päivät ovat yhtä ihania!

Maanantai
Heräsimme amerikkalaisessa 

isäntäperheessämme klo 8 ai-
koihin. Söimme herkullisen aa-
miaisen ja menimme perheen 
äidin kyydillä jälleen Kuselin 
musiikkikoululle harjoituk-
siin. Aloitimme mieli virkeänä 
Dvo rákin työstämisen. 

Yli tunnin mittainen lounas-
tauko oli paikallaan ja ruoka 
oli hyvää. Limsaa meni aurin-
gonpaisteessa useita laseja ja 
ihokin sai lisää väriä. Loppupäi-
vän ajan monilla oli harjoituk-
sessa todella väsynyt olo ja ke-
säsää ulkona olisi houkuttanut 
enemmän. Dvo rák ja Nielsen 
kuitenkin paranivat ja Tshai-
kovskin Prinsessa Ruusunen 
–tunnarin harjoitteleminen 
encore-kappaleeksi piristi.

Harjoitusten jälkeen levät-
tyämme hetken ”kotona” kä-
vimme pitkähkön kävelyretken 

kylämme maalaismaisemissa. 
Illalla söimme perheen kanssa 
herkullista grilliruokaa ja per-
heen tyttöjen kanssa katsoim-
me amerikkalaisen elokuvan 
– tietysti ilman tekstityksiä. Ja 
ymmärsimme lähes kaiken!

Tiistai
Heräsimme aamulla kämp-

pikseni kanssa noin 8.30. Aa-
mupala oli jälleen maukas: 
sämpylöitä, jugurttia ja hedel-
miä. Aamupäivästä suuntasim-
me perheen tyttöjen ja äidin 
kanssa Ramsteinin amerikka-
laisten armeijan tukikohtaan. 
Vierailu oli mielenkiintoinen: 
paikka oli kuin oma kaupunki, 
jossa oli ostoskeskus, hotelli ja 
ruokapaikkoja.

Hieman etäämpänä näkyi 
armeijan lentokoneita. Paik-
ka oli täynnä sotilaita, mutta 
myös useat saksalaiset käyvät 
siellä ostoksilla, sillä tukikoh-
dassa myydään amerikkalaisia 
tuotteita.

Palasimme yhdeksi Kuselin 
rautatieasemalle, josta lähdim-
me Pariisiin. Junat olivat hie-
man myöhässä, joten saavuim-
me Pariisiin vasta noin klo 18. 
löydettyämme hotellimme La 
Fayette –kadulta, suuntasimme 
pienissä ryhmissä kaupungille.

Ryhmämme meni ensin Sac-
re Coeurille, josta oli erinomai-
set näkymät kaupungille. Kä-
vimme myös Moulin Rougella 
ja kierreltyämme aikamme is-
tahdimme kahvilaan syömään. 
Illan ainoa sadekuuro sattui on-
neksemme juuri silloin. Kierte-
limme kaupungilla vielä jonkin 
verran ja palasimme hotellille 
puolilta öin.

Keskiviikko
Heti aamupalan jälkeen ko-

koonnuimme hotellimme au-
laan ja noin klo 9 lähdettiin 

matkaan kohti Pariisin nähtä-
vyyksiä pienissä ryhmissä ku-
kin ryhmä mielenkiintonsa 
suuntaan, meidän ryhmämme 
suunnistimme kohti Notre Da-
mea. 

Ilma oli harmaa ja pilvinen, 
mutta samalla myös sopivan 
lämmin kävelyyn ja shoppai-
luun, jonka aloitimme jo mat-
kalla Notre Dameen poikke-
amalla Bourse du Commer-
ceen.

Notre Dame, eli Neitsyt Ma-
rian kirkko sai meidän suumme 
loksahtamaan auki: se oli suuri, 
mahtava ja täynnä hienoja yk-
sityiskohtia. Sisällä tunnelma 
oli ihmeellinen ja omanlaisen-
sa. Koristeellisuus sai meidät 
haukkomaan henkeä ja suu-
ruus sekä kirkon ylväys saivat 
meidät tuntemaan itsemme to-
della pieniksi. 

Matkalla seuraavaan kohtee-

seen ohitimme ihaillen Con-
ciergerien ja palan Seineä. Suuri 
ja kuuluisa Louvren museo oli 
jykevä ja sen puisto katseet van-
gitseva. Kuljimme pysähdyk-
sen jälkeen puiston keskitietä 
kohti Place de la Concordea ja 
Champs-Élyséetä, joka oli hie-
no ja pitkä katu. Siltä kuitenkin 
poikkesimme etsimään ruoka-
paikkaa ja hajaannuimme hie-
man syömään tahoillamme.

Ruokailun jälkeen lähdimme 
palaamaan kohti hotellia, mat-
kalla poikkesimme putiikeissa 
eikä pieni sadekuuro hieman 
ennen hotellia meitä haitan-
nut. Paluumatka Saksaan ja Ku-
seliin junassa sujui leppoisasti 
ja antoisista päivistä Pariisissa 
oli muistona ostokset, kuvat ja 
rakkulat.

Torstai 
Saimme nukkua pitkään ja 

meille oli katettu maittava aa-

mupala valmiiksi, vaikka isän-
täväki olikin ja töissä ja kou-
lussa. Aamiaisen jälkeen läh-
dimme shoppailemaan Kuse-
liin kaupungille ja olimme ihan 
tyytyväisiä kun voimme lait-
taa pitkästä aikaa farkut ja pit-
kähihaiset päälle! Keskustassa 
hämmästelimme halpoja alen-
nushintoja, mutta laadutkaan 
eivät olleet aina parhaimmasta 
päästä.

Kaupoissa törmäsimme 
muihin orkesterilaisiin, jotka 
iloitsivat olevansa paratiisissa. 
Iltapäivällä kävelimme takai-
sin isäntäperheemme kotiin ja 
meitä odotti valmis lämmin 
ateria. Mènu oli tomaattikeittoa 
ruohosipulilla, pinaattilettuja ja 
omenasosetta. Ruohosipuli ja 
kuuma omenasose oli perheen 
omasta puutarhasta. Syönnin 
jälkeen lepäsimme hetken ja 
menimme konsertin kenraali-
harjoituksiin. 

Lauantai
Toinen vierailuviikko alkoi 

aikaisella herätyksellä rans-
kalaisperheessä. Aamupalalla 
söimme patonkia ja isot ku-
pit kahvia. Yhdeksän kieppeillä 
kokoonnuimme Is Sur Tillen 
aukiolle, jossa sijaitsi konsertti-
kirkkomme. Saksalaisten har-
joitellessa omia kappaleitaan 
päätimme kiertää paikallisia 
putiikkeja. Ilma oli viileä, mutta 
aurinko näyttäytyi ja lämmitti. 
Konserttia edeltävien harjoitus-
ten jälkeen lähdimme bussilla 
20 km päässä sijaitsevaan Dijo-
nin kaupunkiin. Tuolla aika ku-
lui kierrellessä ja shoppaillessa 
ja oli kivaa. Tuli jopa puhuttua 
pikkuisen ranskaa paikallisessa 
Subwayssa! 

Is Sur Tillessä meitä odot-
ti konserttivaatteiden vaihto ja 
siistiytyminen. Nyt jo illan kon-
sertti jännitti. H-hetki koitti klo 
18.30, kun saksalaiset käynnis-
tivät konserttimme omalla te-
oksellaan. Kirkko oli viileä, ja 
myös saksalaisten soitto olivat 
syynä kylmiin väreisiin. Kun 
oli aika astua lavalle ja istuutua 
paikoilleen olin hieman jännit-
tynyt. Kirkko oli lähes täynnä 
yleisö ja tunnelma oli hyvä, silti 
jännitti.

Kun pääsimme vauhtiin ja 
turha jännitys oli kadonnut, oli 
ihana soittaa. Tuntui, että kaik-
ki todella halusivat pistää pa-
rastaan ja eläytyä musiikkiin. 

Myös yhteisteoksemme saksa-
laisten kanssa, Dvo rák, oli on-
nistunut. Lopuksi kermana ka-
kun päälle olivat encoret, jotka 
saivat yleisön hullaantumaan. 
Aplodit olivat raikuvat ja yleisö 
jopa nousi seisomaan osoittaen 
aitoa kunnioitusta. Se jos mikä 
oli mahtavaa!

Konsertin jälkeen kilistimme 
maljan onnistuneelle esityksel-
le ja söimme ranskalaisittain. 
Kuulimme myös puheita ja 
vaihdoimme lahjoja maittem-
me kesken. Tunnelma oli ka-
tossa ja tuntui, että tuo tilaisuus 
vain lähensi orkestereidemme 
välejä. 

Sitten olikin sen verran vä-
synyt, että uni oli tarpeen. En-
simmäinen konserttimme oli 
nyt ohi ja oli aika valmistautua 
seuraavaan. Päivät matkalla al-
koivat olla lopussa ja se aiheut-
ti mielipahaa. Tunne, että ai-
ka reissussa, nuo kymmenen 
päivää, olivat menneet huja-
uksessa. 

Maanantai 
Niin koitti viimeinen mat-

kapäivä ja orkesterimme mat-
ka kohti kesäistä Suomea alkoi. 
Olimme matkustaneet koko 
edellisen yön Ranskasta tut-
tuun ja turvalliseen Kuseliin, 
jonne saavuimme kolmen ai-
kaan aamuyöllä, olimme sik-
si todella väsyneitä. Matkalla 
bussissa me suomalaiset tytöt 
lauloimme rempseän suoma-
laisen kansanlaulun. Jokainen 
vietti viimeiset tunnit Kuselissa 
isäntäperheen luona haluamal-
laan tavalla. 

Kuuden aikoihin kokoon-
nuimme bussiasemalla ja surul-
lisissa merkeissä hyvästelimme 
perheemme. Matkamme jat-
kuin junalla Frankfurtin lento-
kentälle, muutamia hidastuksia 
lukuun ottamatta. Frankfurtis-
sa toimimme nopeasti ja pää-
simme ehjin nahoin Finnairin 
lennolla Helsinkiin, lento sujui 
nukkuessa ja nyt tässä sitten 
odotellaan Helsingissä Kajaa-
niin klo 19:20 lähtevää lentoa. 
Kaikkia väsyttää!

Matka oli ihana ja kaikki ko-
kivat varmasti uusia elämyk-
siä!

Bon voyage!

Kaukametsän Kamarikuoro vieraili 
Saksassa ja Ranskassa 22. - 31.5.

Kaukametsän Kamariorkesterin matka Saksaan ja Ranskaan

Kaukametsän Kamariorkesteri ja Musikschule Kuselerin or- �
kesterinjäsenenet sekä kapellimestari Thomas Germain (kesk.).

Tarja Reis

Yhteinen konserttiharjoitus Ranskan Is Sur Tillen kirkossa. �

Pauliina Karppinen, Katri Rusanen, Miia-Maria Määttä ja Iida  �
Falck Pariisin Riemukaaren edustalla.

Kaukametsän Kamariorkesterin neljätoista soittajaa sekä 
taiteellinen johtaja Minna Tuhkala olivat saksalaisen Ku-
seler Sinfi onietta –orkesterin vieraina Saksassa. Orkesterit 
konsertoivat yhdessä Ranskassa Is sur Tillessä sekä Tou-
cyssa esittäen Ernst Eichnerin, Carl Nielsenin sekä Dvo-
rakin sävellyksiä johtajanaan Thomas Germain. 

Matkan aikana nuoret soittajat saivat tuntumaa eu-
rooppalaiseen elämänmenoon majoittuessaan matkalla 
saksalaisissa ja ranskalaisissa perheissä.

Kaukametsän Kamariorkesterin kokoonpano matkal-
la: Viulu: Rebekka Heikkilä, Venla Heikkilä, Sara Ingal-
suo, Lilli Kämäräinen, Elli-Noora Karhumaa, Pauliina 
Karppinen, Anneli Korhonen, Elina Korhonen, Riikka 
Kotimäki, Mia-Maria Määttä, Katri Rusanen, Minna 
Tuhkala, alttoviulu: Iida Falck, Riina-Alisa Huotari, sello: 
Mikko-Pekka Salo.

Matkaa oli rahoittamassa Kaukametsän Musiikki ry:n 
tukenaan CIMO ja Valtion Säveltaidetoimikunta.

Julkaisemme otteita orkesterin matkapäiväkirjasta.


