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SaunaMafia Team ry:n julkaisu

Tämä retki oli vain rohkeille ja mitään
pelkäämättömille SaunaMafian jäsenille.

Henkilökunnan edustajan kertoessa ne ns.
säännöt ja tavat, jäsenemme kuuntelivat ne
hiljaakin hiljemmin. Ei siinä paljon huuli
keneltäkään lentänyt. Tunnelma oli kuin
pingviinellä pohjoisnavalla. Eli taisimme
yksi, jos toinenkin, tuntea olevamme
väärässä paikassa. No, eipä ollut
ensimmäinen kerta! Eikä viimeinen! Ei
ainakaan tässä porukassa!

Jälleen innokkaasti kokoonnuimme Haikon

Ja ei muuta, kuin ensimmäinen ryhmä

kylpylän vastaanottoon. Muutamat jopa lähes
tuntia ennen oikeaa ajankohtaa. Sehän, jos
mikä, kertoo vain suuresta innostuksesta.
Jarmon tarkistettua kaikki osallistujalistat ja
sen jälkeen kerrottuaan, mikä on homman
nimi, innokkaimmat lähtivätkin heti
vaihtamaan jo uimasuja yllensä. Vasta kun
selvisi, että huippukylmään ei pääse kuin
kuivalla uimapuvulla, he pikaisesti
vaihtoivatkin ulkoiluasut takaisin päälle ja
painelivat alueeseen tutustumaan. Aikaahan
oli ennen kevyttä lounasta ja huippukylmää
ainakin 1,5 h. Tutustuttuamme alueeseen ja
kylpylään, kuka mitenkin, koittikin sen
pienimuotoisen lounaan vuoro. Ja täytyi vain
todeta, että huippupaikassa oltiin. Siis
hinnoiltaan! Enpä ollutkaan pitkään aikaan
syönyt sellaista ”roskaruokaa” niin paljon.
No, Haikossa oltiin. Tärkeintähän ei ollut
määrä, vaan laatu!

sisään. Täytyy vain todeta, että muutamaa
henkilöä en niistä muista ryhmistä ole sen
jälkeen nähnytkään, mihin lie kadonneet?
Olisiko jää pettänyt heidän altaan? Oma
vuoroni kun koitti, yritin etsiä sieltä
kylmästäkin heitä, mutta ei heitä vaan
näkynyt. Ahtauduttuamme sitten siihen
pieneen ja kylmään koppiin tapahtui jotakin
vallan yliluonnollista. Eräs henkilö nimittäin
hetken siinä kylmässä oltuaan, ilmoitti
kovaan ääneen saaneensa yllättävän erektion!
Jumankekka, että toiset osaa. Minun huoleni
siinä vaiheessa oli, että missäs se Elvi
onkaan? Onneksi hänen iloinen äänensä
kuului vallan toisesta nurkasta, joten kykenin
heti huojentumaan. Aikaa laskettiin, eikä
kylmä tullut kenellekään. Siis todella kiva ja
lämmin kokemus.

HAIKON HUIPPUKYLMÄ
SaunaMafian retki Haikon kartanon
kylpylän huippukylmään -110º C.
AIKA: La 23.1.2010 klo 14:00
PAIKKA: Haikon kartano, Porvoo

Pelon sekaisin tunnelmin sekoilimme pitkin
kylpylän käytäviä ja pukuhuoneita, kunnes
koitti se retken tärkein osa eli HAIKON
HUIPPUKYLMÄ -110º C. Eräskin innokas
jäsenemme totesi vielä, että parempi käydä
WC:n puolella ensin, ettei neste vain jäädy
putkeen. Varovaisuus ennen kaikkea.

Osa meistä lähti kai suoraan kotiin ja me
muut tutustuimme vielä kylpylän tarjoamiin
mahdollisuuksiin. No, se käytössä ollut
saunahan oli ruotsalainen, eikä me sellaisesta
pidetty. Kiitos kuitenkin kaikille
osallistujille, mennään joskus vaikkapa
uudestaan Haikon Huippukylmään.
- Ari Tahvanainen

Tervetuloa mukaan SaunaMafia Team ry:n
iloisiin tapahtumiin!

