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25-27.8.1989
Neuvostoliitto / viro (talliNNa)

Kun tupsupipoa jos toista alkoi aamun valkene-
vina tunteina valua erääseen Helsingin laivater-
minaaliin, ei ollut epäilystäkään tämän epämää-
räisen joukkion matkan päämäärästä. Pakaasit 
oli tungettu täyteen verkkariasuja, villasukkia, 
vessapaperia, eväsvoileipiä ja ties mitä. Paljon 
puhutuista ”Eestinmaalla puhaltelevista uusista 
tuulista” oli päätetty lähteä ottamaan selvä. 

Tuliaisiksi tallinnalaisille ystäville oli valittu 
sukkahousujen, tamppoonien ja voipakettien si-
jaan hengenravintoa Bachin Johannes-passion 
muodossa.

pe 25.8.

Leppoisin eväin ei matkaan muutenkaan lähdetty, oli-
han dominantelaisten joukossa jopa ihka-aito virologi 
(Tyssy). Lisäksi joukkoa täydensivät kamariorkesteri 
Vox Artis viuluineen sekä melko kunnioitettava kaarti
maamme huipputason solisteja. Kaiken kruunasivat 
koreografi-äitihahmomme Anja-Maija Leppänen sekä 
mainio matkanjohtajamme Sakke. Kun Voxien Sihvo-
nenkin oli vihdoin saatu muutaman tunnin vanhan 
passinsa kanssa laivaamme Jorkkiin (alias Georg Ots), 
saimme heti tuta asemamme: jokaisen kapakan tai tax-
free-myymälän edessä oli hirvittävä JONO. 

Reissun luonnetta kuvaa parhaiten seuraava dialogi:
– Pasi, eikö Eva lähtenytkään mukaan?
– Mitä? Tämähän on lomamatka!

Perillä Tallinnan satamassa meitä oli vastassa matka-
emomme Eva Saar Tallinnan Polyteknillisen instituutin 
kuorosta. Ryysäydyimme bussiin, joka veisi meidät 
majapaikkaamme. Bussi lähti kuitenkin liikkeelle vas-
ta, kun kuljettaja oli tempaissut pari kertaa lattialuu-
kun alla olevasta kammesta. Nyt päästettiin ensim-
mäistä kertaa autenttisessa ympäristössä ilmoille 
myös upouusi matkalaulumme Passi on!

Passi oN! 
(Reino Helismaa mel. ”Pieni jätkä” muk. ilkka aaltonen)

VaaHtoPäitä Halkoo VinHaan keula ”otsin joRkin”,
HuHHaHHei, ja keula ”otsin joRkin”.
taRjoilija temPaisee jo Pullon suulta koRkin

– taas Dominante kieRtää maailmaa!
eestinmaalla uuDet tuulet PuHaltelee Vastaan,
HuHHaHHei, ja PuHaltelee Vastaan.
tullimieskin ViRnistelee meille ainoastaan:
– onHan Passi matkassa?

– Passi on, Passi on... jossain täällä näin...
– uskotaan, selVä on! siiRRy eteen Päin!
Passi on, Passi on... koetan selittää,
maan tiellä PeRestRoikka kiiReHtää!

neito ViRon Rannikon jo kynsiänsä lakkaa,
HuHHaHei, ja kynsiänsä lakkaa.
kaPakast’ ei tällä keRtaa kesken Poistutakkaan

– saa lossiVaHti maata HauDassaan!

leHDistökin PiiRittää jo teekkaReiDen taksin,
HuHHaHHei, ja teekkaReiDen taksin:
– lyökö muRto lauDalta jo meiDän eRnesaksin?
minkä Piisin Paiskaa Hän?

– Passion, Passion... jossain täällä näin...
– uskotaan, selVä on! tullaan sinne Päin!
Passion, Passion saamme esittää,
maan tiellä PeRestRoikka kiiReHtää!

VaaHtoPäitä Halkoo jälleen keula ”joRkki otsin”,
HuHHaHHei, ja keula ”joRkki otsin”.
taxfRee-Puotiin onnaHtelee 
nyt myös Viulut Voxin

– on iHmeen HyVä kotiin tulla taas.

”Neito viroN raNNikoN 
jo kyNsiäNsä lakkaa...” 

Teksti: Hanna Kohi / IA

Ilkan smokin 
rintapieltä koris-
ti Sekakuorolii-
ton historian 
ensimmäinen 
Mestarimerkki!
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HamPaitakin HaRjattu on Viikko subRoVkalla,
HuHHaHHei, ja Viikko subRoVkalla.
Hiilitabletteja syöDään silti uRakalla

– tullimieskin Huomaa sen:

– Passi on, Passi on... jossain täällä näin...
– uskotaan! Vessa on tuosta tuonne Päin!
Passi on, Passi... en eHDi selittää...
nyt Housuun ”PeRästRoikku” kiiReHtää!!

Kun tavarat oli viety Koskia-nimiseen majapaikkaan, 
lähdettiin syömään Tallinnan keskustassa sijaitsevaan 
Raeköök-ravinteliin. Vaikka ruoka oli erinomaista, mo-
ni jätti sen suurimmaksi osaksi väliin; he olivat usko-
neet pahoihin puheisiin neuvostoruoasta ja ahtaneet 
itsensä täyteen sapuskaa jo laivalla. Toisilla taas Jorkin 
keinuttelut tuntuivat vieläkin mahanpohjassa. Onnek-
si ”jätemylly”-Kivinen piti huolen, ettei ruokaa tar-
vinnut heittää menemään. Joka tapauksessa tuolla ate-
rialla saimme ensi kertaa maistaa tuota ah, niin tutuk-
si tulevaa venäläistä esanssimehua – reseptillä ”vettä, 
sokeria ja väriainetta”.

Sitten Jaanin kirkkoon harjoituksiin. Matkalla Timo 
”Reisi-aho” poseerasi hetken salamavalojen välkkees-
sä Tallinnan hämärtyvässä illassa. Syynä oli matkatoi-
mistosta kertova Reisibüroo-kyltti. Loppuilta olikin sit-
ten vapaata oleskelua. Suunnistimme syömään van-
hankaupungin nostalgisille mukulakivikaduille. 

Vähitellen porukka palasi majapaikkaan pitämään sit-
siä Ilkan & kumppaneiden huoneeseen, siellä kun oli 
Italian-matkan tapaan hetekatkin nostettu seinille. llta 
päättyi nolosti, kun valtuutensa ylittäen Isä-Kärnä ha-
jotti väkivalloin juuri hyvässä vauhdissa olleen sitsim-
me. Matkaan mukaan otetut pikku-Kärnät olivat vis-
siin vaarassa saada ikäviä vaikutteita.

la 26.8.

Aamulla moni huomasi nukkuneensa koko yön täy-
sissä pukeissa. Tämä ei suinkaan johtunut edellisen 
illan alkoholimäärästä, vaan kämpissä vinkuneesta 
vedosta. Kohmeloista oloa ei lievittänyt myöskään ta-
lon ainoa suihku. Onneksi Sumo pelasti aamun ka-
jauttamalla ilmoille ”Ou vot ö vandöful mooningin”. 
Päivänvalossa majapaikkamme paljastui opiskelija-
asuntolaksi, jota käytetään koulujen loma-aikoina 
myös vierasmajana. Aamiainen tarjoiltiin viehättäväs-
sä pikku kahvilassa, jonne ei ulkona myllertäneestä 
koiranilmasta huolimatta päästetty paikallista väkeä 
sisään – tilaa toki olisi ollut. Aitoa venäläistä aamiai-
sella oli majoneesipohjainen makea salaatti.

Seuraavaksi oli ohjelmassa opastettu kiertokävely 
vanhaan kaupunkiin (vir. Vana linn), jolloin osa poru-
kasta lähti omille teilleen. Pistäydyimme mm. Tallin-
nan vanhassa tuomiokirkossa. Eräällä näköalapaikalla 
oli nuoria tallinnalaisia taiteilijoita myymässä taulu-

jaan. Kävelyn päätteeksi kiitimme sympaattista opas-
tamme Rainia Raatihuoneentorilla laululla Sä kasvoit 
neito kaunoinen. Monien himoitsemat nuotit jäivät reis-
sulta saamatta, kun nuottipuoti oli kiinni. Levyjä os-
tettiin sitten sitäkin enemmän, listan kärkipäässä mm. 
Mari ja Puuma sekä varsinkin Heidi 40 levyllään! 
Suosittuja paikkoja yrittää tuhota rupliaan olivat ka-
pakat, kahvilat, pari tavarataloa sekä valuuttakauppa 
Berjoska. Olli osti Suville neilikan, Kivinen itselleen 
Mä suomipoika oon -lätsän ja Ilkka Jukalle hanurin 
(p)ilkkahintaan – joltain taksikuskilta.

Majapaikassa olivatkin loput dominantelaiset jo tul-
leet Suomesta. Päivällinen syötiin Jaanin kirkon vie-
ressä sijaitsevassa Rae-ravintolassa, minkä jälkeen al-
koivat Anja-Maijan koreografiaharjoitukset illan esi-
tystä varten. Murron Seppo myhäili sivummalla.

Passion-iltamissa koettiin erikoinen käytäntö: ennen 
esitystä kirkkoherra luki seurakunnan seistessä ää-
neen koko Johanneksen evankeliumin! Itse esityksessä 
Tikkojen uusi tulokas piti huolta siitä, etteivät aina-
kaan pianissimokohdat kaikuneet kuuroille korville. 
Paula läpäisi tällä kertaa kuoron virallisen sitdown-
testin. Sikäläisen konserttikäytännön mukaan passion 
jälkeen ei taputettu. Ilkan kommentti Jukalle väliajalla: 
– Huomasitko, lähes-söpö huilisti!  *) 

Konsertin jälkeen meidät lastattiin busseihin, ja läh-
dimme Tallinnan Polyteknillisen instituutin sitsipaik-
kaan. Bussissa juhlamieli nousi heti kattoon; Lauri-isä 
paimensi pupujaan, Vaarin konjakkipullo oli hyvin 
suosittu (mistä syntyi jopa uusia kutsuhuutoja) – ja 
matkalaulu soi. Sitsi pidettiin Esmila-matkalta tutussa 
Glehni Loss -linnassa, jossa saimme vihdoin tilaisuu-
den tutustua isäntäkuoroomme – olimmehan siihen 
mennessä tavanneet vain Rainin ja Evan. Sitsin avasi 
TPI:n kuoron ”Perttu” lännentamineissaan – joista 
hän sai lisänimen Stetsonmies. Pöytä oli katettu grilli-
kyljenpaloilla, salaatilla, nakeilla ja pikkuleivillä; pa-
lanpainikkeeksi oli olutta, limsaa ja glögiä. Illan ohjel-
masta vastasi linnan salissa soittanut country-yhtye, 
jonka tahdissa jalka kävi sukkelaan yhdeltä jos kah-
deltakin. Dominantelaisista esiintyivät Hummerit ja 
Sumovaari. Sitsilaulujakin vaihdettiin. 

Juhlat jatkuivat sitten perinteisesti omalla sitsillä ma-
japaikassa. Kotimatka sujui haitarin ulinassa ja nap-
pien paukkeessa. Omaan sitsiimme kuului sekä semi-
naareja että satunnaisia ns. hasardikvartetteja. Kvar-
tettivirasto tuntui olevan kuulemaansa tyytyväinen! 

Yöllä eräässä kämpässä kokoontui tuon tuostakin 
Linkkuveitsikvartetti (Pasi, Lauri, Puuma, Ilkka) Vana 
Tallinn -pullon äärelle. Nimen etymologia: kun liköö-
ripullon korkki jollain narahti, kohottautui makuu-

*) Tässä viitataan kahden vuoden takaiseen, televisioituun Johannes-
passio-projektiimme, jossa Anna Aminoff -niminen Söpö Huilisti 
pani tietämättään koko miessektiomme täysin sekaisin.



”Neito Viron rannikon jo kynsiänsä lakkaa...”128

pussissa selällään nukkuva muu kolmikko salaman-
nopeasti linkkuveitsen lailla istuma-asentoon!

su 27.8.

Ilkka, Pasi ja Lauri olivat tilanneet Suvilta erikoisherä-
tyksen – ja myös saivat sen (WZT!)

Yhdistetty aamiainen-lounas tanssiravintolassa aloitti 
päivän virallisen ohjelman. Sitten oli kiertoajelu ha-
lukkaille, oppaina Stetsonmies, Rain ja Eva. Kävimme 
ensin Tallinnan laululavalla vetäisemässä Koskenkorva-
laulun sekä yhden koraalin passiosta. Laulu kuului 
reaktioista päätellen hyvin vastapäiselle näköalatasan-
teelle. 

Sisällä ravintolassa Sakelle ojennettiin kaksi pulloa 
mainiota venäläistä esanssimehua, jota tämä lupaili 
tarjota sitten häiden jatkoilla. Solisteja Anssia ja Esaa 
muistivat puolestaan Hummerit laulutervehdyksel-
lään kahden sienen rakkaustarinasta (jonka symboliik-
kaa ”ei tullut viedä liian pitkälle”). 

Lopuksi Jukan uusi hanuri pääsi koekäyttöön, ja reis-
susta uupuneet jalat joutuivat vielä kerran hyppeleh-
timään ravintolan parketille.

Satamassa jokainen ”perästroikku” katosi teillensä.

Sitten tyhjennettiin tallinnalaisen Lasna-
mäen lähiön valintamyymälä ruislim-
puista, ja loput ruplat pistettiin likoon 
Piritalla pienen kahvion pullavuoren ää-
rellä. Kyseessä oli muuten siitä erikoinen 
kahvila, ettei sieltä saanut kahvia lain-
kaan.

Sitten oltiinkin jo taas Otsin Jorkilla. Ilkka 
meinasi jäädä tullissa nalkkiin, kun oli 
ottanut vahingossa Laurin (lukitun) mat-
kalaukun.

Joka tapauksessa tulomatkasta viisastu-
neina dominantelaiset perustivat heti 
sitsin a la carte -ravintolan eteen. Kortit 
otettiin esiin, ja sääntöjen mukaan joka 
kierroksen häviäjä joutui syömään kui-
van rinkelin. Ei tainnut Vaarille pelin jäl-
keen ruoka paljoa maittaa. 

Suuren yleisösuosion saavutti jälleen
matkalaulumme: – Maan tiellä perestroikka 
kiirehtää!

Hirvose Ans
si

ei ole

ei ole

ei ole
ei ole

Matkanjohtajana toiminut Sakke Niemi oli hä-
täpäissään väärentänyt evankelistasolisti Anssi 
Hirvosen nimen ryhmäviisumihakemukseen – 
muttei tietenkään koskaan tunnustanut sitä.

Tästä jupakasta saatiin oiva teema miehen 
polttareihin!
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Paluumatkalla ideoin isälle synttärikorttia.
Hän oli tänä kesänä nikkaroinut mökille 
venekatoksen Paimion kirkon vanhoista 
kattopaanuista.

Aloitin työt Hummeripoikien 
perustaman HU-Consulting 
Oy:n toimitusjohtajana heti 
tämän matkan jälkeen! 
Hyvästi, insinöörielämä!!

Grönholm Mari 
Helin Tea
Hirvensalo Aino
Hyle Asta
Kohi Hanna
Lindbohm Anne
Puonti Terttu
Tikka Kaisa
Veikkola Heidi 

Ahonen Paula
Kantelinen Anne
Lehtokangas Jaana
Lohikoski-Ojala Leena
Pasanen Emma
Reponen Kaisa
Rinkineva Kristiina
Ronkainen Helena
Ryynänen Suvisisko
Räty Annamari

Ahonen Petri
Aittoniemi Perttu
Himanen Pasi
Kivinen Juha
Kärnä Lauri
Maasilta Ilari
Niemi Sakari
Rämä Mikko
Salmensaari Olli
Vaari Jukka

Aaltonen Ilkka
Johnsson Pekka
Kahma Kauko
Karjalainen Timo
Kokkonen Veli
Lahtinen Olli-Pekka
Pankakoski Juha 
Ranta-aho Timo
Tikka Kimmo
Tirkkonen Timo

Murto Seppo

Solistit:
Hirvonen Anssi
Ruuttunen Esa

Passio-kuoro:

Lauri ja puput.
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Syksyllä Dominante levytti 
Ilkan johdolla legendaarisen 
Teemu Teekkari -sikermän, jon-
ka on koonnut Eero Koskimies 
vuonna 1932.


