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SaunaMafia Team ry:n julkaisu
XIV SAUNAFESTIVAALIT
AIKA: Pe 17. – Su 19.7.2009
PAIKKA: Ikaalisten kylpylä
Matkakertomus SaunaMafia Team ry:n
kymmenhenkisen joukkueen vierailusta
Ikaalisiin.

Veimme isännille (Löylynlyöjät ry) terveiset
Vantaan Kuusijärveltä ja lahjoitimme
puheenjohtaja Pentti Hakalalle saunapaidan.
Myöhemmin vielä Kuusijärven saunat
palkittiin Vuoden Saunottajan arvonimellä,
josta osoituksena saimme kunniakirjan
toimitettavaksi Kuusijärvelle.

Perjantai
Meitä oli kaksi autollista iloisia matkalaisia,
kun lähdimme Vantaalta perjantaina kohti
Ikaalisten kylpylää, poiketen kuitenkin
Hämeenkyröstä ensin hieman sahtia
hakemaan. Samalla tutustuimme Antero
Kaasalaisen savusaunaan, yhteen parhaista
koko Suomessa (lue: koko maailmassa.)
Myöhemmin saunafestivaaleille saapui vielä
Vantaalta seuraamme kaksi tuttua ja
yksittäistä festivaalijuhlijaa.

Perille saavuttuamme majoituimme nopeasti,
että ehtisimme ensimmäistä tapahtumaa
seuraamaan. Iloisesti täysin tuntemattomat
ihmiset tervehtivät meitä, olimmehan tehneet
itsemme tutuiksi jo edellisenä vuonna. Tosin
me emme juuri montaakaan heistä tunteneet
eli sananparsi kaikki tuntevat apinan, apina
ei tunne ketään, sopi meihin, kuin kyynärpää
nenään. Näin se vaan menee.

Ohjelman päätyttyä lähdimme iloisesti
kiiruhtaen kohti Rantasaunaa, jonka olimme
jo tullessamme vuokranneet special for us eli
VAIN meille. Noh, olisihan se pitänyt arvata,
miten siinä käy? Saunan piti siis olla vain
meille, mutta yhtäkkiä siellä olikin
parikymmentä ihmistä, joihin olimme
tutustuneet vuosien varrella, sillä onhan
meistä osa myös Kansainvälinen
Savusaunaklubi ry:n jäseniä. Ja hehän eivät
paljoa kyselleet, että saisimmeko häiritä?
Emmekä olisikaan uskaltaneet heidän
saunomishalujaan torjua. Halusimmehan me
olla heidän hyviä kavereita, koska oli heitä
sen verran paljon ja vieläpä helevetin isoja
tyyppejä. Myöhemmin onnistuin vieläpä
houkuttelemaan kaksi nuorempaakin
saunaystävää saunomaan siinä vaiheessa, kun
muut olivat jo lähes poistuneet. Sain sitten
vasta seuraavana aamuna kuulla, että he
olivat muka olleet AIKA nuoria. Nooh,
tekevälle ja aktiiviselle sattuu! Shit, mutta
nättejä ne tytöt kuitenkin olivat.

Tervetuloa mukaan SaunaMafia Team ry:n
iloisiin tapahtumiin!
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Lauantai
Ja koittihan se lauantai-aamukin. Iloisesti
porukkaa herätellen Kuningattaret
ilmoittivat, että aamupala olisi valmis. Ei
muuta kuin kahvia juomaan, olinhan jo neljä
tuntia nukkunut, kyllähän se jo riittää. Ei
tänne olla nukkumaan tultu, huusivat
Duracell-kolmosetkin yhteen ääneen!

Runsaan ja ravitsevan aamupalan jälkeen
päätimme mennä rantaan piknikille ja
uimaan. Siellä arvatenkin yksi lipevä
rantaleijona tunki heti joukkoomme ja yritti
mielistellä yhtä meidän Kuningatartamme.
Luottavaisina annoimme hänen kuitenkin
pyöriä joukossamme. Ikäväksemme Piknikeväämme olivat pelkästään kostean puoleiset
ja niinpä ne loppuivatkin siinä kuumuudessa
liiankin nopeasti. Eräs pari oli onneksi
kuulemma saanut jo tarpeekseen auringosta
ja he lupautuivatkin käydä täyttämässä
meidän muiden leilit ja tulla sitten HETI
takaisin. Tunnin odoteltuamme lähdimme
lopulta etsimään heitä, sillä olihan heillä
meidän kaikkien hotellihuoneittemme
avaimet. Epäilimme lopulta, että he olivat
varmaan menneet hiihtäen ja sukset olivat
naulattu läpi, että pitoa saataisiin lisää, kun
kesti niin kauan, eikä niitä leilejä rantaan
tullut?! Loppu hyvin, kaikki hyvin. Raskaan
hiihdon uuvuttamina he olivat vain kamalan
näännyksissä ja käyneet lepäämään. Saimme
heidät onneksi nopeasti elvytettyä ja
lähdimmekin iloisesti seuraamaan
festivaaliohjelmaa. Sen yhden Kuningattaren
jätimme itsevarmoina sen yritteliään ja
niljakkaan rantaleijonan kynsiin.

Matkallamme ulos hotellista törmäsimme
paikalliseen fanaatikko-muslimiin eli kellon
ollessa tasan 12:30 jäpälä veti itsensä saman
tien tonttiin ja rupesi kumartelemaan
Mekkaan päin. Häntä ei häirinnyt ollenkaan
se, että pyllisteli juuri siinä hotellimme ulkooven edessä ja vieläpä hämmästykseksemme
kengät jalassa, tukkien samalla kaikkien
ihmisten ulosmeno-käytävän. Kaikenlaisia
tyyppejä sitä tapaa, uskomatonta! Enkä minä
ole aikaisemmin edes tiennyt, että Mekka on
Ikaalisista katsottaessa luoteessa! Aina sitä
vaan oppii jotakin uutta, kun paljon
matkustelee?
Matkallani Riviera-terassille, jolle tulin
hieman muita myöhemmin, törmäsin
uudelleen siihen rantaleijonaan ja kuten
voitte arvatakin, hän jo pakokauhun vallassa
koko ajan taakseen pälyillen ja vilkuillen,
lähes juoksi poispäin siitä rannasta, mihin
olimme hänet sen yhden Kuningattaremme
kanssa jättäneet. Ja olihan muuten jätkä
kalpea! Aurinkolasit tiiviisti päässään hän
yritti naamioitua, kuin Mustanaamio, parhaan
kykynsä mukaan. Mitähän siellä rannalla oli
oikein tapahtunut? EVVK. Sitä pelästynyttä
rantaleijonaa emme vaan sen koomin koko
festivaaleilla enää nähneet. Sääliksi meidän
kaikkien kävi yritteliästä miestä.

Tervetuloa mukaan SaunaMafia Team ry:n
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meidät tervetulleiksi kuiskaillen; noi on ne
vantaalaiset ja nauroivat päälle! Kyllä sitä
vaan on kiva olla tunnettu!

Saunottuamme savusaunassa pari tuntia

Seurattuamme päivän festivaaliohjelmaa,
päätimme pikaisesti käydä majapaikassamme
syömässä ennen saunojen avaamista ja
palkintojen jakoa klo 16:00. Se taakse jäänyt
Kuningatarkin löytyi samalla jo huilimasta
majapaikastamme. Samaan aikaan
törmäsimme hotellissamme myös TaikuriTamaraan, joka huoneessamme esiintyen
laittoi meidän antamiamme kolikoita
taskuihinsa ja veti aina vain suurempia
seteleitä rintojensa välistä. Euro taskuun ja
tisseistä löytyi vitonen. Jumankekka, en ole
sellaisia temppuja ennen nähnytkään. Hän
itse kyllä piti sitten kuitenkin ne kaikki
kolikot ja setelit selittäen, että hänhän ne
temputkin oli tehnyt ja niinhän se oli. Me
kokeiltiin kyllä tehdä niitä samoja temppuja
perässä, (ei kun siis rintojen välissä), mutta
emmehän me vain osanneet niitä tehdä. Ei
ole kuulemma Taikuri-Tamarankaan
tarvinnut töitä tämän tempun kehittämisen
jälkeen enää tehdä. Kyllä sitä tuollaisia
taikureita vain harvoin tapaa. Oli hän vaan
SUURI taikuri ja mahtava maagikko! Ja,
emmehän me mihinkään palkintojen jakoon
kuitenkaan ehtineet, kun aina vain porukoilta
unohtui sitä sun tätä.

Myöhässä, kun sitten jo oltiin, niin kiireesti
painelimme kaikki joukolla suoraan
savusaunalle. Siellä ihmiset jo toivottivatkin

siirryimme sen jälkeen vielä rantasaunalle,
jossa saunoimme ainakin tunnin. Ja hauskaa
oli sielläkin, olihan meillä ollut koko päivän.
Olimme kuitenkin saunomisten jälkeen jo
aika poikki ja pienen iltapalan jälkeen
menimmekin nukkumaan. Itse en siis
jaksanut illalla enää lähteä tanssimaan ja/tai
yösaunaan, mutta olihan meiltä siellä
loistavat edustajat kummassakin
tapahtumassa. Duracell-kolmoset jopa
molemmissa.

Sunnuntai
Aamulla jälleen Kuningattaret, vaikka eivät
itse olleet juurikaan nukkuneet, laittoivat
meille taas aivan ihanaa aamupalaa ja vasta
sitten he menivät itse hieman lepäämään. Me
muut menimme aamu-uinnille hotellimme
rantaan. Se yksi Kuningatarkin tuli
mukaamme etsimään sitä eilen kadonnutta
rantaleijonaa, mutta eihän häntä enää
sunnuntaina näkynyt. Saattoi olla jo vaikka
Kuusamossa asti.

Myöhemmin saimme myös kuulla, että
eräältä jäseneltämme olivat silmälasit ja
kengät jääneet aamulla sinne klubisaunalle ja
yhdessä yritimmekin saada selville, kenellä
paikallisista on klubisaunan avain. Onneksi
Hakalan Pentti tuli apuun ja jo tunnin
kuluttua pääsimmekin saunalle etsimään
kadonneita esineitä. Lasit löytyivät, mutta ne
kengät jäivät kadoksiin ja pähkäilimmekin
sitä, olisivatkohan ne ns. lähteneet lätkimään
ihan yksistään. Meinaan, jos minä olisin
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kenkä ja joutuisin kyseisen henkilön
jalkoihin, tekisin kyllä kaikkeni päästäkseni
hänestä niin kauas, missä pippuri kasvaa. Tai
sitten mä yrittäisin hukuttautua läheiseen
jontkaan! Nyt siis ymmärrän jo jopa kenkiä?
Tai sitten se onneton muslimi oli hukannut
omat kenkänsä ja oli ottanut kyseisen
henkilön kengät omaan käyttöönsä. Eipä
taida silloin muslimiparka tietää, kenen
kenkiin on astunut?

Järjestetyllä matkallamme Ikaalisissa olivat
ne jo kuuluisiksi tulleet Duracell-kolmoset eli
Duracell-pupu, Duracell-muru ja Duracellpulu, joiden iloisessa seurassa viihtyivät
muutkin kuin vain me. Matkalla mukana oli
myös Nukku-Matti ja siippansa TaikuriTamara sekä Muslimi-Niilo ja Hillevi-Hiiri
sekä tietenkin Kuusijärven Kuningattaret ja
sekä allekirjoittanut. Myös HIV-Nalle ja
Heinolan-Hurja ja Puumalan-Kauhu kävivät
paikalla esittäytymässä. Molemmat Vantaalta
ja todellisia saunanystäviä. Kaikenkaikkiaan
meitä SaunaMafian porukkaa oli siis
festivaaleilla kymmenen henkeä.

Lämpimät kiitokset kaikille matkalaisille,
eikä sitten muistella pahalla. Itse en kyllä
uskaltanut yhtään nukkua, kun tuo NukkuMatti nukkui juuri minun vieressäni. Tosin ja
onnekseni, kuitenkin eri sängyssä. Huhhuh.
Onneksi aamuisin oli sänkyni aina tiptop ja
vieläpä, kun kysyttiin, oliko teräsmiestä
näkynyt, kykenin vastaamaan rehellisesti;
ei oo näkyny, ei oo näkyny, vaikka
parvekkeen ovi oli yöt auki! Ensi vuonna
täytyykin sitten tarkemmin miettiä, missä
huoneessa ja kenen vieressä sitä nukkuu, ettei
pääse vaan mitään vahinkoja sattumaan.
Kaikenlaisia pikku vammoja oli
matkalaisillemme viikonlopun aikana myös
sattunut. Pari polvea ja käsivartta oli saanut
kolhuja, muutamasta oudosta
palovammapaikasta puhumattakaan.
Näköjään se aurinko paistaa joskus sinne
risukasaankin! Iloinen mieli matkalaisilla
säilyi kuitenkin kaikista loukkaantumisista
huolimatta. Paluumatkalla kävimme vielä
palauttamassa ne tyhjät ja todennäköisesti
vuotavat kaksi kymmenen litran sahtikannua
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Anterolle. Eihän terveet ihmiset kykene
millään juomaan noin paljon sahtia yhtenä
kesäisenä viikonloppuna, eihän vaan?.
Samalla esittelimme Anteron hienoa
savusaunaa vielä muillekin ryhmämme
jäsenille. Ei sitten muuta, kuin heippa ja
nähdään taas, hyvästelimme porukat ja matka
takaisin Vantaalle saattoi alkaa.

Teksti: Ari Tahvanainen
Kuvat: JPK
Lisätiedot: ari.tahvanainen@kolumbus.fi
Mob. 040 553 4994

Maanantai
Nyt sitten aloitan treenaamaan jo seuraavia
Saunafestivaaleja varten, koska
turnauskestävyyteni petti pahan kerran,
vaikka nukuin joka yö ainakin neljä tuntia.
Uskoisin, että tämä on sen Nukku-Matin syy.
En nimittäin uskaltanut nukkua kuin ns.
koiran unta; toista silmää koko ajan auki
pitäen. Kysynkin vielä lähipäivinä Duracellkolmosilta neuvoja ja harjoittelu-ohjeita,
miten sitä turnauskestävyyttä oikein
kehitetään, koska he tuntuivat olevan lähes
ammattilaisia! Järjestäisivätköhän he joitain
ns. biletys- kursseja?

Ja ensi vuonna mennään sitten inkognito eli
naamioidutaan vaikka turkulaisiksi, ettei
kukaan tunnistaisi meitä! Miten se sitten
tehdään, on vielä hieman auki? Kysytään
vaikka tamperelaisilta ystäviltämme neuvoja.

Seuraavat XV Saunafestivaalit järjestetään
Ikaalisten kylpylässä pe 16. – su 18.7.2010
www.ippnet.fi/loylynlyojat
TERVETULOA TAAS ENSI KESÄNÄ
KAIKKI MUKAAN KESÄISEEN JA
ILOISEEN SAUNATAPAHTUMAAN
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