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SaunaMafia Team ry:n julkaisu
TAITEILIJAELÄMÄÄ
Ikaalisten XV Saunafestivaalit
AIKA: Pe 16. – su 18.7.2010
PAIKKA: Ikaalisten kylpylän ympäristö
SaunaMafia ry:n näytelmäkerho esiintyi
Ikaalisissa. Uskomattomia ja yllättäviä
ulostuloja (kaapeista) festivaaleilla.

Tankata täytyy itse kunkin. Erkki
valmistautuu seuraavan päivän osuuteensa
näytelmästä. Tulkkivettä tölkissä ja
polvisuojukset vielä kassissa.

N äytelmäkerhomme jäsenten iloisia ilmeitä
tulokahvilla ennen esitysten alkua. Tässä
vaiheessa kaikki olivat vielä vaatteissaan, mitä
nyt Juha jo kokeili viikonlopun
esiintymisasuansa eli oli ottanut paitansa
päältä pois. On aika paljon puhuva asu, ei ole
säännöllinen saliharjoittelu hukkaan mennyt!

P ete ja Onerva seuraavat vieressä, kun Juha
takeltelee vuorosanoja, joita hänellä ei pitänyt
olla ollenkaan. Hiljainen ja ujo, kun kuulemma
on! Petekin siinä jo taivuttelee automatkalla
jäykistynyttä ruotoaan omaa esitystään varten.
Huomaa sisätyöläisten ja ulkotyöläisen välinen
väriero tai sitten Pete on löytänyt Michael
Jacksonin kadonneet geenit.

Esiintymisasut on laitettu näköjään jo päälle.
Tosin Aija-Riitalla ja Onervalla oli niin monta
roolia, että he joutuivat vaihtamaan asuja
yhtenään. Eivät kuitenkaan keskenään. Tässä
vaiheessa ilmeet olivat vielä hyvin
keskittyneet, eikä huumorinkukka kukkinut.
Tulkkivettä on tölkissä Onervallakin. Me muut
vaan omenamehua nautittiin, ettei sitten mene
vuorosenat sakaisin.

Tervetuloa mukaan SaunaMafia Team ry:n
iloisiin tapahtumiin!
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Iloinen turisti Saarenmaalta tervehtii Riverassa
isäntiä. Huomaa hänen hieno hattunsa.

Pentti Hakala ja useana vuonna jo juontajana
toiminut Matti Lepänhaara, joka on
uskomattoman taitava monessakin asiassa.
Todellinen esiintyjä ja multiosaaja. Hän oli se
mies, joka siirtyi Pikku Kakkosen katsomisesta
suoraan Ison Kolmosen nauttimiseen. Aviossa
kuulemma jo 46-vuotta ja vieläpä saman
naisen kanssa? Sitä minä en ymmärrä!
Voisihan niitä aika ajoin aina vaihtaakin. Mitä
sitä nyt yksinään hyvää pitämään; kavereille
kans!

Kansainvälinen Savusaunaklubi ry:n terveiset
toi klubin (uusi) puheenjohtaja Seppo
Leskinen. Vastaanottajana Löylynlyöjät ry:n
(vanha) puheenjohtaja Pentti Hakala. Hän
toimii myös klubin varapuheenjohtaja.

SaunaMafia ry:n puheenjohtaja Ari
Tahvanainen toi järjestäjille seuran
makkaratikut lahjaksi. Huomaa etualalla lisää
Saarenmaalaisten hienoja hattuja.
Yhteystiedot löytyvät ohesta, jos joskus
päätämme tehdä jäsenretken Saarenmaalle.
Katso lisää: www.loodetalu.ee

Tervetuloa mukaan SaunaMafia Team ry:n
iloisiin tapahtumiin!
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M ykkä-Shemeikka ja Auto-Arvokin aloittivat
esityksensä heti ensimmäisenä yönä, eikä
heidän esityksensä aikana kukaan katsoja kyllä
nukkunut. Esityshän kesti aivan pikkutunneille
asti ja he olivatkin sitten lauantaipäivänä aivan
vetämättömissä tunnelmissa. Janokin oli
päässyt yllättämään, joten omenamehu maistui
heille jo heti aamusta alkaen.

K arseen näköistä katseltavaa, keitä lie ovat?
Huomaa Kaunottaren ja Hirviön valtava
kokoero!

Etualalla näyttämö, jolla aloitimme la aamuna
näytelmämme II-näytöksen esittämisen.

N o nyt alkaa ilmeet olla jo sitä luokkaa, että
tulomatkalla hakemamme paikallinen
erikoisuus ”Hämeenkyrön omenamehu” on
alkanut jo vaikuttaa. Hämeenkyrössähän on
Suomen laajimmat omenanviljelyalueet, joten
tuo mehu ei ihan helpolla lopu! Eikä muuten
juomalla loppunutkaan. Aika ”hapanta” oli
kuitenkin mehuksi. En suosittele lasten
juomaksi ollenkaan, eikä tunnu aina sopivan
kaikille aikuisillekaan.

Tässä kuvassa esiintymisasut ovat jo kaikilla
päällä ja II-näytös voi alkaa.

Tervetuloa mukaan SaunaMafia Team ry:n
iloisiin tapahtumiin!
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Y leisöä ei ikävä kyllä ollut saapunut

S iivestäjä-Sulokin ilmestyi la päivän aikana

kovinkaan paljoa ja ne vähäisetkin tajusivat
lähteä hyvin nopeasti pois, kun Dildo-Heikki
teki vaikuttavan ohimarssinsa polvillaan. Tee
siinä sitten vakavaa näytelmää, kun
näyttelijätkin nauroivat aivan kuollakseen?
Heikki, kun oli unohtanut dildonsa, ja arvaa
minne? Lepakkoperhe Lehto oli tietenkin taas
kadoksissa, mutta heidän osuutensahan
näytelmästä oli vasta yöllä.

maisemiin ja Ujo-Lyyli majoitti hänet heti.
Eipä kumpaakaan paljoa sen jälkeen näkynyt.
Hyvä, kun syömään ehtivät!

Illalla Paparazzi-Paula otti oheisenlaisia
kuvia, kun Anakonda suoritti omaa osuuttaan
näytelmässä Käärmenaisen kanssa. Kuulin
muuten, että viikonlopun jälkeen Anakonda
hakeutuisi lonkkaleikkaukseen, eikä muuten
ole mikään ihme, oli se sen verran notkeaa
meininkiä. Käärmenaiseltakin putosivat
alushousut esityksen yhdessä vaiheessa alas ja
kyllä oli yleisöllä hauskaa. Todella vaikuttava
ja unohtumaton oli heidän tanssiesityksensä!
Myöhemmin vielä ravintolassa oli
Käärmenainen saanut Mykkä-Shemeikankin
tanssimaan ja hauskaa oli ollut. Ja kyllä
näkkileipä taas yöllä maistui, eikä NukkuMattiakaan näkynyt. En ainakaan minä nähnyt.

Lepakkoperhe Lehdon toinen osapuoli illalla
huilaamassa ja valmistautumassa seuraavan
yön esitykseen. Huomaa reisien todella
kehittyneet lihakset. Lepakot, kun joutuvat
jaloillaan roikkumaan katossa kaiket päivät,
niin ei ole mikään ihme, jos lihakset näin
näkyvät. Aija-Riitta vieressä ammentaa
”tosi ammattilaiselta” oppia siitä, miten öisin
lennetään ns. ”oikein olan takaa.”

Tervetuloa mukaan SaunaMafia Team ry:n
iloisiin tapahtumiin!
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K uvassa su aamun ankeutta rantateatterilla. Ei

J älleen kerran kiitos suuri järjestäjille ja

ristin sieluakaan maisemissa. Riveralla piti olla
vielä puoliltapäivin jotain ohjelmaa, mutta kun
ei ollut tullut yhtään ilmoittautumista, niin
sekin oli sitten peruttu. Olisimmehan me
ilmoittautuneet, jos olisimme sen tienneet.
Ei sitten muuta, kuin kokka kohti kotia vaan.
No ei nyt sentään! Odotteluksihan se meni,
ainakin meidän autojoukon osalta. Shemeikka
ja Anakonda olivat nimittäin päättäneet saunoa
Saunafestivaaleilla oikein olan takaa ja sen he
myös tekivät. Kaksi ja puoli tuntia saimme
Auto-Arvon kanssa heitä odotella. Kyllä sitä
toiset osaa autoista puhua, vaikka viikon!

kaikille jäsenretkemme osallistujille, kyllähän
me hauskaa yhdessä osataan pitää!
Retkiemme teemaksihan on muodostunut jo
kuuluisaksi tullut lause:
”Ihan perseestä koko retki, ensi vuonna taas
uudestaan.”

Teksti: Ari Tahvanainen
Kuvat: Elvi Vihersola-Karonen
Lisätiedot: ari.tahvanainen@kolumbus.fi
Mob. 040 553 4994

N äytelmämme iloiset näyttelijät
aakkosjärjestyksessä:
- Anakonda,
mies jolla oli maailman notkeimmat lonkat
- Auto-Arvo,
mies jolta autojutut eivät loppuneet
- Dildo-Heikki,
jolla polvilumpiot ovat vieläkin hellinä
- Käärmenainen,
joka tanssii enemmän kuin kävelee
- Lepakkoperhe-Lehto,
joita näkee vain öisin
- Mykkä-Shemeikka,
joka on ujo ja hiljainen (ja paskat)
- Paparazzi-Paula,
joka huolehti ruuista ja kuvauksista
- Pieru-Pekka,
jota ei näkynyt, mutta leijat kuuluivat korvissa
ja tuntuivat sieraimissa jopa käytäville asti!
- Siivestäjä-Sulo,
joka oli myös majoitusmestari
- Ujo-Lyyli,
joka oli hiljaisempi kuin tavallisesti

Tervetuloa mukaan SaunaMafia Team ry:n
iloisiin tapahtumiin!

