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SaunaMafia ry:n julkaisu
IHON KUORINTAA
SaunaMafia ry:n vierailu Suomen
Saunaseura ry:n savu- ja vähän muihinkin
saunoihin.
AIKA: La 7.11. klo 12:15 alkaen
PAIKKA: Vaskiniemi, Lauttasaari
Loistavia savusaunoja, hurjaa löylyttelyä,
telkkälähtöjä lähes jokaiselle.

S yyspäivän harmaudessa kokoonnuimme
Lauttasaaren Vaskiniemeen iloisina ja
odottavina. Olihan meillä monta jäsentä,
jotka eivät olleet koskaan saaneet tätä
kunniaa vierailla Suomen Saunaseura ry:n
kuuluisissa savu- ja muissakin saunoissa.
Niinpä me hätäisimmät lähdimme lähes heti
tultuamme Jarmon opastuksella saunomaan;
Jarmo kun jäi vielä odottelemaan
ns. mattimyöhäisiä.

alkaen ja mehän kuuntelimme hartaina hänen
hienoa ja perusteellista esittelyään.
Kiitos suuri siitä Antille!

Ja sitten saunaan, taas kerran kuin yhdestä
suusta. Onneksi aloitimme siitä kakkosesta ja
nautimmekin saunan leppoisista ja pehmeistä
löylyistä tovin. Tottakai uimassa käytiin heti
saunomisen jälkeen + 4 asteisessa
merivedessä. Lämmintä oli, siis meille,
vaikka jotkut ensikertalaiset turistit pitivätkin
vettä kylmänä, mutta emme me! Tietenkään,
olimmehan myös avantouintiin tottuneita.
No niin, ja uinnin jälkeen sitten siihen
kolmoseen, niin innokkaina ja odottavaisina.
Ja Puh, sanoi Nalle. Muutamien
löylynluontien jälkeen meitä lähtikin ulos
samalla kertaa useampikin vähemmän iloinen
saunoja. Jumankekka, täällähän on löylyä,
totesimme ulos rynnätessämme. Ovi kii,
huusivat muut, ”jälkeenjääneet!”
Noh, ensimmäinen kerta, sehän oli vain
herkistelyä, totesimme! Ja taas uimaan; tällä
kertaa vähän pidempään, kun tuo hieman
herkistynyt iho jotenkin jo kaipasi sitä?

Ja ei muuta kuin saunoihin tutustumaan.
Jarmon ystävä Antti Savela opasti meitä
Vaskiniemen saunojen saloihin kellarista

Tervetuloa mukaan SaunaMafia Team ry:n
iloisiin tapahtumiin!
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SaunaMafia ry:n julkaisu
Niinhän tässä taas kävi, että vaikka kuinka
yritin palata sinne kolmosen kuumiin
löylyihin, niin aina sieltä oli kuitenkin
lähdettävä, kuin telkkä pöntöstä. Eli aika
lentäviä lähtöjä sieltä tehtiin. Siis vain minä
itse, ihan vaan jo senkin takia, että kävin
säännöllisesti tarkistamassa, ettei vaan
kukaan meidän seuramme jäsen ole eksynyt
sinne Citysaunaan. Sehän olisi ollut jo häpeä!
Huolehtimisestani huolimatta, ei siellä
kuitenkaan ketään meikäläisiä näkynyt,
vaikka vartin etsin. Taas uudelleen ja
tietenkin pitkän uinnin jälkeen uskaltauduin
menemään poikien perässä siihen kolmoseen
ja, ikävä mainita, sama juttu. Olenkin
ajatellut muuttaa nimeni Ari Telkäksi! Faija
ei tosin tykkäisi!

aikaa parannella ihoaan, kuin meillä
vanhemmilla ihmisillä?! Kuten esim. Mafian
hallituksen jäsenillä? Olisiko se asia niin?
Ja paskaako tässä selittelemään? Hyvät oli
saunat ja löylyt. Mä vaan satun olemaan niin
HERKKÄ ihminen! Onneksi taaskaan, mun
ei tarvinnut kuitenkaan olla yksin.

Kiitos suuri toiminnanjohtajallemme
Jarmo Lehtolalle tämän ainutlaatuisen
(ja ainakin minulle –kertaisen) tilaisuuden
järjestämisestä, kuin myös kaikille
SaunaMafian osallistujille. Olihan meitä
siellä noin kymmenkunta yhteensä. Nyt sitten
vain (apteekin kautta) kotiin ja maanantaina
uudelleen Kuusijärvelle, jos paikat kestävät?

Olikohan minun viimeistelyharjoituksessani

Kutsumamme naiset menivät sitten
myöhemmin saunomaan, mutta heitä en edes
tavannut. Hekin olivat meidän
yhteistyökumppaneitamme Viaporin
Vihtahousut ry Suomenlinnasta, mutta ihan
hyvä niinkin. Pääasia, että osallistutaan ja
saunotaan. Ja taas muistetaan, että tämäkin
tarina on täysin fiktiivinen ja odotankin, että
kohta heräisinkin tästä (häpeällisestä) unesta.

ollut jotakin vikaa, kun meinasi kunto pettää
joka kerta? Tyhjennysharjoitus kyllä onnistui
aamulla ilman suurempia ongelmia, joten ei
tämä voinut siitäkään johtua. Helppoahan se
on noilla nuoremmilla saunoa kuumemmissa
löylyissä, sillä heillähän on paljon enemmän

Teksti: Ari Tahvanainen
ari.tahvanainen@kolumbus.fi
Kuvat: Raili Vihavainen
Suomen Saunaseura ry
www.sauna.fi

Tervetuloa mukaan SaunaMafia Team ry:n
iloisiin tapahtumiin!

