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SaunaMafia Team ry:n julkaisu
HIMOSAUNOJAT KOOLLA
SaunaMafia ry:n toinen vierailu Suomen
Saunaseura ry:n saunoihin.
AIKA: Ma 1.3.2010 klo 16:00 alkaen
PAIKKA: Vaskiniemi, Lauttasaari
Hyviä savusaunoja, mukavaa löylyttelyä,
loistavaa seuraa ja ensimmäisen kerran
yhdessä myös saunomassa viisi
saunomisen maailmanmestaria eli
Ahti Merivirta, Leo Pusa, Bjarne
Hermansson, Timo Kaukonen ja
Leila Kulin sekä me Kuusijärven hurjat
amatöörit. Kovassa seurassa siis oltiin!

Alkuhässäköiden ja seuran ensimmäisten
jäsenkorttien jaon jälkeen aloimme kuka
mitenkin saunoa. Porukkaa vaelteli
edestakaisin saunoihin ja uimaan tai
lauhdutteli ulkoterassilla kohonnutta
ruumiinlämpöään. Hauskaa oli ja naurua
riitti, vaikka jotenkin tuntui, että porukat oli
aina jossain toisessa saunassa kuin minä.
Niin, olihan niitä saunojakin kaikenkaikkiaan
viisi erilaista, kolme savusaunaa ja kaksi
muuta, joten tilaa riitti ja varmasti jokainen
löysi myös oman mielisaunansa.

Taas jälleen kokoonnuimme Vaskiniemeen
savusaunomaan, kiitos Jarmo Lehtolan. Itse
tulin jo hyvissä ajoin paikalle ja ajattelin, että
olen varmaan ensimmäinen, ainakin meistä.
No, eihän se nyt niin mennyt. Osa meidän
”himosaunojista” oli tullut varmaankin jo
puoliltapäivin päivystämään, milloin pääsisi
sisälle, he kun olivat minun tullessani jo
saunomassa. Nopeimmat tulivat jo uimasta
minua vastaan. Eli kiire oli kova saunomaan!

Yksi kuningattaremme yksin illan hämärässä.

Tervetuloa mukaan SaunaMafia Team ry:n
iloisiin tapahtumiin!
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SaunaMafia Team ry:n julkaisu
Kaksi tuntia saunottuamme alkoi
suunniteltu makkaroiden grillaus
tarkoituksena, että kaikilla olisi se OMA
seuran makkarakeppi mukana. Eikä
tietenkään kenelläkään ollut. Itsellänikin se
oli alhaalla repussa, enkä sitä tohtinut ensin
siinä alkukiireessä noutaa. Lopulta en enää
edes viitsinyt hakea sitä. Olihan niitä keppejä
tarpeeksi talossakin, niin mitä sitä nyt
omaansa käyttämään ja sotkemaan?
Grillimakkarat tekivät hyvin kauppansa ja
Antti Kossilan tekemät ja paistamat
huippuhyvät leivät maistuivat jokaiselle.

Mukavaa oleskelua saunomisen lomassa.

Sääli, ettei meillä Kuusijärvellä ole tällaista
oleskeluhuonetta, missä voisi levätä
saunomisen lomassa, grillata vaikka
makkaran ja lukaista päivän lehdet, kuten
Vaskiniemessä on mahdollista. Ehkäpä
meilläkin on sitten joskus, eihän sitä koskaan
tiedä, sillä Suomen Saunaseura ry on
perustettu jo 1937, joten heillä on ollut
huomattavasti enemmän aikaa kehitellä
tilojaan. SaunaMafiahan täytti vasta sen
ensimmäisen toimintavuoden.
ELI HYVÄ ME! (64 jäsentä.)

Lämmittäjät kuumassa työssään ennen saunomista.

Teksti: Ari Tahvanainen
Kuvat: Elvi Vihersola-Karonen
Raili Vihavainen
Lisätiedot: ari.tahvanainen@kolumbus.fi

Tervetuloa mukaan SaunaMafia Team ry:n
iloisiin tapahtumiin!

