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FISKARS, kyläseuran sauna
KIELONIEMI
Saimme uskomattoman tilaisuuden vierailla
Fiskarsin (suom. Fiskari?) kyläseuran
saunalla todella lyhyellä varoitusajalla. Siitä
johtuen saimmekin vain neljä henkilöä
matkallemme mukaan. Vain kahdeksalla olisi
ollut mahdollisuus tulla mukaan, koska me
olimme heidän vierainaan.
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tervetulleiksi. Sauna oli ajallaan jo lähes
valmis ja nokilöylyjen jälkeen pääsimmekin
hetken kuluttua nauttimaan saunan kipakoista
löylyistä. Aloitimmekin pikaisesti
saunomisen toimikunnan muiden jäsenten
kanssa ja tietenkin aivan ilkosillaan, siis
kaikki, paitsi enhän minä. Säädyllisyys ennen
kaikkea!
Minullahan oli nimittäin se minun saunahattu
päässä ja uimatossut jalassa, tosin siinä
kaikki ja hauskaahan meillä saunoessa oli.
Löylyt olivat todella hyvät ja siellä ns.
piippuhyllyllä kävijät totesivat sen todella
kuumaksi. Iloisesti saunoen kävimme myös
uimassa paikallisessa Degersjön järvessä ja
vieläpä monta kertaa.
Tapani Hietalahti (kuvassa) on suunnitellut,
ideoinnut ja rakentanut lähes yksinään koko
saunan. Tosin, kyläläiset ovat talkoissa
avustaneet häntä, kuka mitenkin.

Fiskarsin kyläseuran sauna sopii
Kieloniemen maisemaan kuin veistos.
Mielestäni se on Suomen kaunein sauna.
Ainakaan en ole kauniimpaa nähnyt, enkä ole
mielipiteessäni yksin. Sauna on
kertalämmitteinen, mutta löylyt ovat kuin
savusaunassa, siis hyvässä sellaisessa.
Huonojakin on meinaan koettu viime
aikoina. Esim. Krapihovi ja Tukkilan tilan
savusaunat.
Saavuttuamme perille kyläseuran
saunatoimikunnan jäsenet ottivat meidät
todella ystävällisesti vastaan ja toimikunnan
puheenjohtaja ja saunamajuri Tapio
Hämäläinen toivotti meidät lämpimästi

Tapani Hietalahti tunnetaan entuudestaan
saunanrakentajana mm. Telakan saunasta
Tampereella ja omalaatuisista takoistaan,
joista yksi on myös saunan pukuhuoneessa.

Tervetuloa mukaan SaunaMafia Team ry:n
iloisiin tapahtumiin!
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Saunan rakenteista löytyy sellaisia
yksityiskohtia, millaisia en ole muualla
nähnyt, eikä ole moni muukaan.
Siis kaikesta näkee, että suunnittelijana on
ollut suuri taiteilija. Tapania emme tällä
kertaa nähneet, mitäköhän hänelle kuuluu
nykyisin?
Kuten saunan kuvista huomaa, se on täynnä
erikoislaatuisia arkkitehtoorisia ratkaisuja.

Näköalapaikka löytyy saunan katoltakin.

Linkkejä:
http://fiskarskylaseura.org/sauna.htm
http://www.mansetori.fi/vanha_mansetori/
mansetori.uta.fi/media/juttu/indexc42a.ht
ml?s=&id=2906
Esitimme tietenkin kutsun Fiskarsin
kyläseuran saunatoimikunnan jäsenille tulla
Kuusijärven savusaunaan ja he ottivatkin
kutsun iloisesti vastaan. Uhkasivat tulla
käymään isommallakin joukolla eli ainakin
n. seitsemän jäsentä eli yksi tila-autollinen.

Teksti Ari Tahvanainen
Kuvat Jorce Markkula

Kiitos kaunis Kyläseuran
saunatoimikunnan jäsenille saamastamme
huomiosta. Toivottavasti näemme
uudelleen joko meidän seuran tai sitten
uudelleen teidän seuran saunassa.

Tervetuloa mukaan SaunaMafia Team ry:n
iloisiin tapahtumiin!

