SaunaMafia News 15
www.saunamafia.fi

11.4.2010

1/3

SaunaMafia Team ry:n julkaisu
MELKEIN MM-KISAT
Ai ”leikkimielinen” MM-kisasaunan
testaus? Let me laugh…………..

Helppoahan tuo MM-saunominen on niille,
jotka ovat sen jo ennen kokeneet, kuten
Timokin. Meille amatööreille kynnys oli
hieman korkea, joten parempi odotella ensin.

AIKA: La 10.4.2010 klo 14:00
PAIKKA: www.croninsguesthouse.com

Kun astuimme sisään Cronins Guesthouseen
luulimme tulleemme taivaaseen. Baaritiski
oli aivan mahtava, kuten jo kuvastakin näkyy
ja siihenhän me ensi alkuun juututtiinkin.

Ensimmäiset lähtivät saunasta ulos kuin
telkkä pöntöstä ja hyppäsivät suoraan
vesitynnyriin, joten eihän tässä auttanut
meitä muitakaan kuin saunaan vaan.

Isäntämme Stephen ja Marika Cronin valtakunta

Sitten Jarmo jo ”pilasi” tämän ihanan
tunteen ja kutsui meidät pihalle MMkisasaunaa testaamaan. Emmekä epäröineet
yhtään, kuten kuvastakin näkyy?!

Ja mutta, tämähän on hyvä sähkösauna,
totesimme kaikki. Harvoin tulee näin hyvässä
sähkösaunassa saunottua. Vettä tuli kiukaalle
automaatista puolen minuutin välein aina
puoli litraa. Ei tunnu missään sanoin juuri
ennen kuin ryntäsin ovesta lähes viimeisenä
ulos. Huhhuh. Olipahan makeat löylyt,
huikkasin muille, kun he jäivät vielä saunaan.

Tervetuloa mukaan SaunaMafia Team ry:n
iloisiin tapahtumiin!
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Sitten ei auttanut muu kuin vilvoitella
itseään, toista ja kolmatta kierrosta varten.

Tässä taas on niin värittömiä tyyppejä, ettei
olisi kannattanut paljon värifilmiä tuhlata.
Jäpäläthän pimentävät koko terassin. Keitä
lie ovat, toiset olivat saunomassa, mutta
näillä oli varmaan jotain tärkeää juteltavaa.
Muodoista päätellen taisivat jutella ruuasta.

Retken ainoa vastakkaisen sukupuolen
edustaja ”nolasi” meidät kaikki! Taisi
nukahtaa lauteille, kun ei tajunnut heti lähteä
ulos, kun tuli liian kuuma. Onneksi itse
tajusin, ettei palanut muuta kuin nenä.
Kuvassa ensimmäinen saunasta uloskannettu
uhri. Kaatuiko muita suomalaisia, oli vaan
viimeisinä sanoinaan kysynyt, like in WWII?

Kyllä siinä on nyt helppo virkeänä virnistellä,
kun tuli otettua pienet ettonet lauteilla.
Seurakaveri puhisi vieressä, lippa vinossa,
ihmettelevä katse vain tuijotti tyhjyyteen.

Tervetuloa mukaan SaunaMafia Team ry:n
iloisiin tapahtumiin!
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Tämä kuva ei muuten ole tärähtänyt.
Kuvattavasta en olisi niinkään varma, kun
meidän porukoihin on eksynyt? Kuvan oton
yhteydessä vasta pikku hiljaa tajusimme,
etteihän tämä paikka ollutkaan mikään taivas,
vaan tämä oli nimenomaan se toinen paikka.
Sen verran oli kuumat oltavat ollut kaikilla.

Tosi hauskaa oli ja nyt ei pelota se
toinenkaan paikka enää yhtään niin paljon.
Kiitos kaikille osallistujille ja suur-kiitos
Jarmolle MM-kisasaunan testauksen
järjestämisestä. Otetaan joskus uusiksi,
totesimme kaikki 13 osallistujaa.
Teksti: Ari Tahvanainen
Kuvat: Elvi Vihersola
Lisätiedot: ari.tahvanainen@kolumbus.fi
jarmo.lehtola@kolumbus.fi

Ja pidettiinhän sitä lopuksi pienet
pöytäpuheetkin ja kiitettiin isäntää ja
emäntää hienosta palvelusta sekä todella
hyvästä ruuasta. Thank you!

Homma ja palvelu pelasi kuin junan vessa
paitsi, että kaikki tulivat saunasta nopeammin
ulos kuin sieltä junan vessasta.

Tervetuloa mukaan SaunaMafia Team ry:n
iloisiin tapahtumiin!

