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Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n 
iloisiin tapahtumiin! 

 

HURJAA SAUNOMISTA 
TELTTA- JA SAVUSAUNASSA 
 
SaunaMafialaisten vierailu ja tutustuminen 
jäsenemme Arin tiluksiin ja saunoihin.  
AIKA: La 24. - Su 25.5.2014  
PAIKKA: Korpilahti 
 
Kaksin kappalein oli saunoja ja kuusi 
kappaletta saunojia. Ensin oli telttasauna ja 
sitten oli vuorossa savusauna. Aamulla 
kävimme vielä uudelleen telttasaunassa.  
 

 
Isäntämme Arin päärakennus. 

 

 
Savusaunan hämäriä kuvia. 
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Arin telttasauna ja vieressä savusauna.  
 

 
Saunomisen ohella grillasimme ja söimme 
isäntämme tarjoamia makkaroita. 

 
Nuotiolla oli tunnelmaa. 

 
 
 

 
Shakkiakin pelattiin, tietenkin. 
 

 
Iloisia saunojia. 
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Lammessa oli kylmää vettä ja mukava saari.  

 
Kaverukset saaressa. 
 

 

 
 

 
Tässä syödään jo savusaunassa valmistuneita 
herkkuja. Ja hyvin tuntui maistuvan, nam nam.  
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Lahjoitimme isännällemme kiitokseksi myös 
perinteisen Saunatonttumme, kuten meillä 
tapana on.  
 
 

 
Älypuhelin on kiva keksintö… 

 
…vielä, kun sitä vain oppisi käyttämään… 

 
Onneksi apu oli lähellä.  

 
Intensiivisiä keskusteluja saunomisen jälkeen.  
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Ja käsillä loput.  
 

 
Jostain syystä näistä aamukuvista tuli #%# 
tällaisia.  

 
Isäntämme teki meille runsaan ja 
unohtumattoman aamupalan, kuten hän lupasi.  

 
 
 
Valtavan kuumat kiitokset isännällemme ja 
tietenkin kaikille osallistujille.  
 

☺ 
 
Jälleen kerran meidän saunaretki oli hieno 
kokemus ja iso elämys. Kyllä näitä 
saunaretkiäkin pitää tehdä silloin, kun vielä 
pystyy, kuten viereisellä sivulla olevasta 
artikkelista voimme lukea. Turha niitä on 
aina myöhemmäksi siirtää.  
 
 

→ 
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Pe 23.5.2014 HS 
 
Mitä kuolemaisillaan olevat ihmiset katuvat 
elämässään eniten? 
 
The Guardian -lehti kokosi yhteen 
saattohoitaja Waren muistiinpanoihin 
perustuvan listan niistä asioista, joita 
kuolemansairaat ihmiset elämässään katuvat 
eniten. 
 
Muistiinpanoista nousi esiin viisi asiaa,  
joita ihmiset katuvat eniten. 
 
1. Olisipa minulla ollut rohkeutta elää 
elämäni oman haluni mukaan eikä niin kuin 
muut odottivat minun elävän.  
Waren mukaan tämä ajatus oli ehdottomasti 
yleisin. Ware sanoi, että kun ihmisen aika 
alkaa olla lopussa, he usein huomaavat, että 
liian iso osa omista unelmista on jäänyt 
toteuttamatta. 
 
2. Kunpa en olisi työskennellyt niin 
rankasti. 
Waren mukaan varsinkin hänen hoitamansa 
miespotilaat totesivat työskennelleensä aivan 
liian rajusti. Ware sanoi, että tämän ajatuksen 
sanoneet ihmiset olisivat halunneet lopulta olla 
enemmän läsnä lastensa ja läheistensä 
elämissä. 
 
3. Olisipa minulla ollut rohkeutta kertoa 
tunteistani. 
Ware huomasi, että ihmiset katuivat sitä, 
etteivät he olleet tuoneet ajatuksiaan ja 
tunteitaan julki tarpeeksi suoraan. 
 
 
 

4. Olisinpa pitänyt yhteyttä ystäviini. 
Ware kertoi, että ihmiset olisivat halunneet 
lähelleen vanhoja ystäviä. Sellaisia ystäviä, 
joiden kanssa he olivat olleet paljon 
tekemisissä joskus, mutta joiden kanssa 
yhteydenpito oli syystä tai toisesta hiipunut. 
 
5. Olisinpa antanut itseni olla enemmän 
onnellinen. 
Waren havaintojen mukaan tämä ajatus oli 
yllättävän yleinen. Ware kertoi, että moni ei 
ollut tajunnut sitä, että onnellisuus on myös 
valinta. Ware kertoi, että ihmiset katuivat 
pelkoaan muutoksesta.  
 
Yllä oleva juttu on käännetty lyhennelmä 
Guardianin jo vuonna 2012 julkaisemasta 
jutusta.  
 
Miksi esittelemme sen nyt?  
Guardian kertoi, että se on heidän ehkä 
kaikkien aikojen jaetuin juttunsa koskaan.  
Juttu elää elämäänsä sosiaalisessa mediassa.  
"Se pomppaa edelleen usein Guardianin 
luetuimpien juttujen listalle",  
totesi Guardianin sosiaalisesta mediasta 
vastaava Laura Oliver. 
 
Hän totesi myös, että ehkä jutun syvin 
voima oli kuitenkin siinä, että se on hyvin 
"henkilökohtainen, human interest, 
ajatuksia sisältävä ja huolella tehty juttu". 
 
 

Teksti ja toteutus: Ari Tahvanainen 
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