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Alkusanat
Aina nimittäin ihmetellään ja varsinkin ulkomaalaiset ystävämme usein kysyvät,
että miksi me suomalaiset yleensäkin saunomme niin usein ja vieläpä niin kauan?
Olen aina vastannut heille, että me suomalaisethan vain ”harjoittelemme.”
Ja mitähän varten te sitten ”harjoittelette”, he kysyvät?
Vastaan heille, että kyllähän tekin varmaan tiedätte tai olette ainakin jo kuulleet
meidän suomalaisten huonoista elämäntavoista, kuten esim. alkoholin käytöstä, niin
alakertaanhan me suomalaiset kuitenkin lopulta joudumme ja siellähän meillä ei ole
muuta mahdollisuutta, kuin aloittaa heti saunan rakentaminen.
Ja sittenhän me olemmekin kuin paratiisissa, kunhan vain saamme saunoa.
No, mutta entäs, jos te kuitenkin pääsette sinne yläkertaan, he kysyvät?
No problem, vastaan, siellähän täytyy olla sauna jo valmiina,
ei se nimittäin ilman saunaa mikään paratiisi voi olla.
Eli meille suomalaisille on ihan se ja sama kumpaan paikkaan me lopulta päädymme.
Alas tai ylös, niin aina ja joka tapauksessa meillä menee ihan helvetin hyvin,
kunhan vaan saamme saunoa.
Ari Tahvanainen 2002

"Teatteri on yhtä hyödyllinen kuin kansakoulut ja
yhtä tarpeellinen kuin SAUNA."
Sanomalehti Satakunta 14.2.1874
***

”No niin pojat,
muistakaahan käydä saunassa?”
Joel Rinne, elokuvassa Vodkaa komisario Palmu, vuodelta 1969
***

Kuusijärven savusaunassa
”saunottuja.”
2002

”Tähän voi sit jäädä koukkuun.”
Olle Saarinen,
kun olin ensimmäisen kerran Kuusijärven savusaunassa syksyllä.
***
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”Ei voi pelkästään moittia.”
Seppo Leskinen,
Kansainvälinen Savusaunaklubi The International Smoke Sauna Club ry,
kiittäen tyypilliseen tamperelaiseen tapaan erittäin hyvästä saunasta.
***

”Tästä mie tykkään.”
Olle Saarinen,
eikä edes karjalainen.
***

”Mitähän sitä tekis,
jos tää savusauna joskus palaisi?”
Esa Riikonen,
tosi savusauna-aktiivi, oli huolissaan.
***
2003

”On nää löylyt niinku enkelit hyväilis,
mut ilman pusuja.”
Ari Tahvanainen.
***

”Kyllä taas löyty hyvät jyrinät.”
Pauli Pitkänen,
ainakin neljän koukun koukussa savusaunaan.
***

”Nykyään mulla menee kaikki rahat turhuuksiin,
kuten savusaunaan,
ennen ne meni sentään naisiin ja viinaan?”
Esa Riikonen,
samanlainen ”saunahullu”, kuin me muutkin?
***
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2004

”Schön, einfach schöööön.
Schade,
dass wir sowas nicht in Deutschland haben.”
Michael Jäger,
Leipzig, BRD.
***

”Tällä ”napolla” sitä osuu kiukaalle paljon paremmin.”
Juha Vasenius,
muutamien ohiheittojen mies.
***

”We have everything in the USA,
but not The Smoke Sauna,
like in Kuusijärvi, shit.”
Jason Hertling,
Boston, USA.
***

”On niitä huonompiakin harrastuksia,
kuin tää savusaunominen,
mä olen kokeillut kaikkia niitäkin.
AJT.
***

”Mitä useammassa savusaunassa sitä käy,
sen paremmalta tää Kuusijärven savusauna tuntuu.”
Manu Ek,
savusauna-friikki.
***
2005

”Kyllä nyt taas on niin suomalainen olo,
että.”
Pauli Pitkänen,
iloisesti vaikertaen erittäin kovissa löylyissä.
***
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”Heitänkös teillekin vähän lisää löylyä,
hehe,
ja enpäs heitäkään,
heheheheheheheeeeee.”
Leena Helminen,
juksasi meitä muita ulosmennessään,
kun hänelle oli sitä ennen luotu muka vähän liikaa löylyä.
***

”Vedä vaan se ovi kunnolla kiinni siitä kahvasta.”
Neuvottiin muita savusaunojia ja naurettiin,
kun sisäpuolen ovenkahva oli irronnut 18.03.
***

”OVI KIIIIIIIIIIII!”
Tarmo Heinonen,
kovaakin kovempiäänisempi ”ovivahti”,
kovasti huolissaan ulos karkaavista löylyistä.
***
2006

”Mä putoan!”
Juha (Jussi) Kilpeläinen,
lauloi avantoon mennessään ja vieläpä iloisesti nauraen.
***
2007

”Se on ilmoja pidelly”
Jari-Pekka Kontiainen ja Petri Koljonen,
toteavat aina saunaan tullessaan.
***

”Tuu nyt perkele siitä ovesta”
Hannu Päivinen,
kiirehti, kun näköjään itse ”saatana” tuli saunaan, hänen itsensä jonottaessa
ulospääsyä. Sisääntulija oli kuitenkin vain Olle Saarinen.
***
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”No, kun mua huimaa”
Sanoi Olle Saarinen,
kun istuutui ihan muualle, kuin ns. ”omalle” paikalleen. Ja kyllä me muut sitä
ihmeteltiin. Olivat nimittäin ”Kuusijärven kuningattaret” tulleet saunomaan.
***
2008

”Koetahan pysytellä pois savusaunalta,
tänään on ammattilaisten saunavuoro”
Tekstiviesti Jari-Pekka Kontiaiselta.
***

”Voidellaankos kivet”
Petri Koljonen,
kysyi tytöiltä, kun halusi luoda löylyjä.
***

”En mä voi nyt ottaa, kun mä oon autolla”
(Jos ajat, et ota)
Jari-Pekka Kontiainen
vaikersi kysyttäessä, luodaankos löylyjä?
Taisi vain olla jo ihan tarpeeksi kuuma ilman lisälöylyjäkin.
***

”Ovi kii, lisää löylyy”
Muodostui koko porukalle hauskaksi sanonnaksi tänä vuonna.
***

”Shut the fucking door”
Huusi Olle Saarinen,
kun korealaiset tulivat sisään savusaunaan liian hitaasti.
***

”Ihan niin kuin saunassa olisi,
paria kuuppaa vailla?”
Jari-Pekka Kontiainen,
helvetin kovien löylyjen aikana?
***
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2009

”Laitanko heinolalaisen?”
Kysyi Pete Saavalainen, kun halusi luoda porukalle kovat löylyt.
Laita vaikka lappalainen, kunhan nyt vaan laitat, vastasi Manu Ek.
***

”Laitetaankos telkkälöylyt?”
Silloin meinaan kaveri lähtee, kuin telkkä pöntöstä.
Tuli tavaksi kysyä kavereilta kevätpuolella.
***

”Saako täältä palvelua enää ollenkaan,
vai ovatko kaikki jo putkassa?”
Tivasi Pauli Pitkänen, kun ketään ei tullut infossa häntä heti palvelemaan.
No tulihan sieltä, itse Juntusen Kari ja Pauli oli ihan nolona, kun oletti,
ettei Kari olisi ollut iltavuorossa?
***
2010

”Laitetaankos pommilöylyt?”
Kyseltiin savusaunalla, kun Jani Mäkelä oli tehnyt kahvipannusta
automaattisen löylykauhan eli pommin.
***
2011

Kuusijärven 1. savusauna paloi la 8.1.2011
Saunassa oli n.180º astetta,
kun aloitimme saunomisen klo 15:00.
Olisikohan lämmitetty liikaa?
Varoituksista (2003-2010) huolimatta olemassa olevia rakennusvirheitä ei
koskaan korjattu. Nyt ei enää tarvitse.
Uutta savusaunaa aletaan rakentamaan syksyllä. Hyvä niin!
Ari Tahvanainen
***

Siitä Seppo Ilmarinen, kävi itse kylpemähän, sekä kylpi kylläksensä,
valelihe valkeaksi, pesi silmät sirkeäksi, silmäkulmat kukkeaksi,
kaulansa kanan muniksi, koko varren valkeaksi, tuli saunasta tupahan,
tuli tuntemattomana, kasvot vallan kaunihina, poskipäät punertavina.
Kalevala
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