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1. RETKEMME
Su 26.4. klo 18:00
TUKKILAN TILAN SAVUSAUNA,
KERKKOO

Innolla lähdimme kohti Tukkilan tilan
savusaunaa Helsingistä, Vantaalta ja
Hinthaarasta. Paikan päällä tutustuimme
aluksi emäntä Outi Tukkilan avustuksella itse
Tukkilan tilaan, joka toimii todellakin
monipuolisesti.

On hevosia ja niiden valmennusta, on
laamoja, vinttikoiria, ennen oli ollut vain
sikoja. Ei kuitenkaan kuvassa!
On tilalla makasiiniä ja aamiaismajoitusta,
melontaa kanootilla joella eli todella
monipuolisia harrastusmahdollisuuksia, niin
koti-, kuin ulkolaisillekin turisteille.
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Lisäksi oli yksi yksinäinen pulukin, johon
Jarmo heti rakastui, tai sitten päinvastoin,
kuten kuvasta näkyy.

Meille riitti tällä kertaa kuitenkin vain
savusauna.
Ja sitten vain saunaan, huudettiin, kuin
yhdestä suusta. Tukkilan tilan savusaunan
lauteille kiivetessä sen jo huomasi. Oli aika
lailla tikua ja takua ilmassa. Ja saunan lauteet
olivat todella kuumat ja erittäin
epäkäytännölliset, ainakin saunomista
ajatellen. Lauteille ”könyäminen” olikin
meille kaikille aika vaikeata.
Lauderakennelmathan olivat peruja siltä
ajalta, kun saunassa oli ollut tilan palvaamo,
josta nyttemmin oli sitten ”tehty” savusauna.
Tosin, juurikaan mitään ei ollut muutettu tai
kehitetty. Ei lauteita, ei kiuasta, ei
räppänöitä, eikä edes hiillosta oltu otettu
uunista pois!
Eli meitäkin ns. vain palvattiin.
Savusaunasta ja sen lämmittämisestä, kun
vastasi tilan vanha isäntä eli tuskin tilan uusi
sukupolvi uskaltaakaan lähteä mitään
muutoksia ehdottelemaan, saati sitten
muuttamaan.
↓

Tervetuloa mukaan SaunaMafia ry:n
iloisiin tapahtumiin!
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Yritimme kuitenkin urheasti saunoa ja
silmiämme siristellä sekä yskiä siinä
”tikuisen ja takuisen” löylyn seassa ja
ensimmäisen tunnin mentyä, alkoi
saunominen jo pikku hiljaa onnistuakin.
Löylyt alkoivat tosin samalla vain jo
dramaattisesti vähentyä.
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Itse savusaunan testauksesta emme
kuitenkaan puhuneet tilan omistajille yhtään
mitään. Ei kaiketi tullut kenellekään edes
mieleen.
Ja mahdollisimman nopeasti sitten vain
Kuusijärvelle saunomaan, siihen ainoaan
kunnon savusaunaan, totesimme kaikki
autossa mukana olleet!
Kiitos suuri kaikille retkellä mukana olleille.
Ari Tahvanainen
Kuvat JPK

Uimassakin käytiin ohi virtaavan Porvoojoen viileässä vedessä ja sitten syötiin niitä
Tukkilan tilan ”kuuluisia” makkaroita, jotka
olivat kypsyneet savusaunan pehmeässä
savussa ja lämmössä.
Ja kyllähän niitä hyviä makkaroita nälkäänsä
söi ja saunan tikuisissa löylyissä saunoi,
mutta hintaan (35 € / henkilö) nähden
savusauna, makkarat ja saunajuomat eivät
selvästikään vastanneet osallistujien suuria
odotuksia. Yksi hyvä puoli tosin oli se, että
osallistujien määrän ei tarvinnut olla kovin
suuri!
Anttikaan ei siis ollut menettänyt lähes
yhtään mitään, vaikka oli juuri ennen retkeä
sairastunut. Pikaisia paranemisia vain
Antille. Yhtä kokemusta jälleen
rikkaampana lähdimme kuitenkin illalla
iloisesti kohti Vantaata ja pohdimme, miten
Tukkilan tilan savusaunasta saisi aika
helpolla huomattavasti paremman.
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