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TALLINNAN VALLOITUS 
 

SaunaMafian jäsenretkellä seilattiin yli 
Suomenlahden teemalla ”I am sailing.”  
 

AIKA: Tiistai 23.3.2010 
PAIKKA: Helsinki - Tallinna - Helsinki 
 

Odottamista ja valloituksia, mutta muuten 
oli tosi hauskaa, ainakin eräillä.  
 

Innolla suuntasimme jo aamuvarhaisella 
Länsisatamaan tapaamaan muita matkalaisia. 
Ja mitä?! Ei ketään! No, useiden minuuttien 
odottamisen jälkeen alkoi pikku hiljaa 
matkalaisia valua satamaan. Kuka mitenkin.  
Lippuja jaeltiin ja taas odoteltiin ”Matti 
Myöhäisiä.”  Toiset ne menee aina tuohon 
samaan halpaan, että ostavat joltain 
”Laukkuryssältä” halvan kellon ja sitten käy 
näin. Ja minä, Elvin kanssa saimme kärsiä. 
Hermothan tässä menee jo ennen kuin 
olemme edes laivassa. Nyt riitti odottaminen, 
sanoimme Elvin kanssa kuin yhdestä suusta, 
kun kello näytti jo 7:50. Ei jäänyt kuin yksi 
tulematta. Aika pienet miestappiot, ainakin 
näin aluksi. Ei muuta kuin laivaan.  
 

No, mutta kukas se sieltä vielä juoksi, juuri 
kun olimme nousemassa jo laivaan, itse 
Matti! Huhhuh, saatiinhan me kaikki 
ilmoittautuneet kasaan, huokaisimme Elvin 
kanssa hermot jo lähes riekaleina. Ei sovi 
kaikille tämä matkanjohtajan rooli. Onneksi 
osasimme hermostumisemme peittää, mutta 
syntynyttä janoa taas emme. Nyt vain 
suunnittelemaan sitä Tallinnan valloitusta. Ja 
verinenhän siitä tuli, kuten kuvastakin jo 
näkee.  

 
 

Tämä taitaa olla tyypillinen suomalainen 
tapa tehdä valloitus-yritys ja aloittaa heti 
omista joukoista ja vieläpä kaverin vaimosta? 
No, hommahan meni jo alusta lähtien ihan 
veeksi! Eli hirveeksi. Armeijahan marssii 
vatsallaan, senhän tietää jokainen ja nyt sitten 
pilattiin ruokahuolto-joukkueemme kapteeni 
jo heti alkumatkasta, ennen kuin päästiin 
edes perille Tallinnaan. Ei sovi suomalaisille 
tämä valloitus-armeijan rooli, ei. Koko ajan 
olisi pitänyt olla vahtimassa näitä ns. 
”valloittajia.” Nyt myös ymmärrän, miksi 
sotilaat ovat nuoria poikia, jotka syövät 
armeijassa ”jarrua” ihan mielellään. Näille 
”vanhoille mursuille” ei sellainen taas kelpaa 
ollenkaan. Viagraa sen vähintään olla täytyy, 
maksoi mitä maksoi.  
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Eihän niitä sotia näin voiteta, kun 
pöydässäkin on enemmän laseja, kuin juojia.  
Kyllähän sitä pikkuhiprakassa uskaltaa 
paremmin valloituksia tehdä, mutta enhän 
minä ihan tätä tarkoittanut. Hommahan oli 
näköjään hävitty jo ennenkuin oli edes päästy 
satamaan. Idea oli oikea, johtaja oli oikea, 
kansa vain oli väärä, totesin mielessäni, 
kuten ilmeestänikin jo näki, kun katsoin 
joukkojeni lasimäärää. Olo oli kuin 
Nassesedällä. Olin hyvin, hyvin vihainen!  
Ole tässä sitten suuri valloittaja. Suurta ei ole 
kuin tuo vatsan ympärys. Meidän pöytähän 
oli tyhjä, kuten kuvastakin näkyy.  
 

 

Muistaakseni joku suuri johtaja oli sanonut 
nuo kuuluisat sanat jo vuosikymmeniä 
aikaisemmin. Kukahan lie ollut ja 
mitenkähän hän valloituksillaan pärjäsi?  
Satamaan vihdoinkin päästyämme joukot 
olivat jo niin hajallaan, ettei Viron 
valloituksesta/vapauttamisesta tullut yhtään 
mitään. Ainoastaan vain parhaat 
tiedustelijamme pääsivät vanhaan kaupunkiin 
asti ja hekin antautuivat virolaisten 
vietäviksi. Itse tyydyin tutustumaan vain 
satama-alueen palveluihin, muutaman 
adjutanttini kanssa. Shit.  
 

No, toivottavasti ensi kerralla valloitukset 
onnistuvat paremmin. Paluumatkalla 
nimittäin jo suunniteltiin uutta valloitus-
yritystä kesäkuussa ja silloin käytäisiin 
paikallisessa saunassa ensin (selviämässä) ja 
vasta sen jälkeen aloitetaan tuo virolaisten 
vapauttaminen.  
 

 
 

Lotta-joukkomme sentään onnistuivat 
valloituksissaan ja ylpeinä kuvassa 
esittelevätkin sotasaalistaan. Martti yritti 
heille kyllä selittää, että emmehän me voi 
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ottaa omia suomalaisia vangiksi, mutta he 
sanoivat vain, että KYLLÄ ME VOIMME!  
Ei jumankekka, mitä joukkoja! Nyt alan jo 
pikku hiljaa ymmärtää mitä Aatu tarkoitti 
noilla kuuluisilla sanoillaan. Eräät tyytyivät 
sentään vain ottamaan sotasaaliikseen 
musiikki CD:n  kyseiseltä tuntemattomaksi 
jääneeltä vangilta. Joku Pekkarinen varmaan?  
 

Paluumatkalla joukkoni sitten intoutuivatkin 
tekemään kaikenlaisia valloitusyrityksiä vielä 
laivalla, kun maissa se oli jäänyt tosi vähälle.  
Jopa ulkomaalaisia naisia he hakivat tanssiin. 
Onhan se toki yksi tapa saada ”vihulaiset” 
sekaisin, mutta mielestäni he saivat vain 
itsensä sekaiseksi ja paikkansa kipeiksi.  
Örinästä päätellen, ainakin. Wienissä oli 
tanssiva kongressi vuosina 1814-1815, mutta 
minulla oli tanssiva armeija 2010!  
 

Elä tässä sitten rauhassa?! Neuvostoliiton 
armeijassakin oli kuulemma kaksi naista, 
Svetlana ja Rauha. Aikoinaan Kekkonenkin 
kävi Moskovassa usein sitä rauhaa 
hieromassa, kerrotaan.  
 

 
Iloinen pari retkellä, kuten aina.  

Onkohan se eräs ”Wilhelm Valloittaja” jo 
päässyt takaisin sisätiloihin, kun hänen 
vaimonsa uhkasi pistää hänet ulkoruokintaan 
ja nukkumaan vajaan!? Samaan sänkyyn ei 
kuulemma ollut pitkään aikaan mitään asiaa. 
Ei meinaan kannattaisi ottaa omia eväitä 
näille valloitusretkille, siitä ei hyvää seuraa. 
Sitä saa kyllä perilläkin, opetti eräs oppi-isäni 
minullekin, kun aikoinaan Pariisissa kävin.  
Ja oikeassa oli, silloinkin! Olisin siis saanut 
hyvää seuraa, jos olisin halunnut.  
 

 
Uffe valloittaa, kuten aina. Tälläkin kertaa 
vain taas omia joukkoja? Meidänhän piti 
valloittaa/vapauttaa Viro ja/tai edes vain 
Tallinna tai edes pieni osa virolaisista, mutta 
kun ei, niin ei sitten! Uffe tosin teki paita 
märkänä parhaansa, se tuli kyllä selväksi.  
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Ei näillä joukoilla mitään, eikä ketään 
valloiteta, niin oli harvoja paikalla. Ja sitten 
yritetään vielä olla ihan ingognito, lasit 
päässä ja varsinkin pöydässä. Välillä tuntui, 
että lottia oli matkassa enemmän kuin meitä 
ns. sotamiehiä.  
 

 
 

Kuvassa meidän ainoat kunnon sotamiehet, 
eivät puhu, eivätkä varsinkaan pussaa. 
Tanssimisesta puhumattakaan. He pääsivät 
myös Tallinnan vanhaan kaupunkiin asti, 
mutta eiväthän he voineet kahdestaan paljoa 
tehdä. Söivät vain kunnon pihvit. Onpahan 
ne ainakin virolaisilta pois.  

 
Ja tässä taas parhaat upseerini. Voi …kele.  
 

Lämmin kiitos kaikille matkalaisille upeasta 
retkestä. Tämä täysin fiktiivinen 
matkakertomus on täyttä potaskaa, eikä 
sanaakaan ole totta. Kuvatkin ovat käsiteltyjä 
ja myös täysin fiktiivisiä. Kuvien henkilöt 
eivät liity millään lailla tähän 
matkakertomukseen. Keitä lie ovat? Surkean 
näköistä porukkaa kuitenkin, kuten kuvasta 
näkyy. Joitain virolaisia varmaan.  
 

 
 

Teksti: Ari Tahvanainen 
Kuvat: Elvi Vihersola-Karonen 

Antti Kossila 


