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XVI Saunafestivaalit, Ikaalisten kylpylässä
MAHTAVAA
HAUSKANPITOA!

Selitys Sepon jäykkyyteen tietenkin löytyy,
kun seuraa näitä kuvia eteenpäin.

”Hurja joukko” SaunaMafian jäseniä
Ikaalisten XVI Saunafestivaaleilla.
AIKA: Pe 15. - Su 17.7.2011
PAIKKA: Ikaalisten Kylpylä
Saunomista, saunomista ja taas saunomista
sekä paljon naurua ja hyvää ruokaa. Ei
aivan ilmaiseksi, mutta erittäin halvalla.
Iloisella mielellä ja innokkaasti odotimme
jälleen, että pääsemme lähtemään
Saunafestivaaleille Ikaalisiin. Ja onnistuihan se
lopulta. Omilla autoilla mentiin yhdessä tai
erikseen, kuka mitenkin. Perillä heti pikainen
majoittuminen, ruoat jääkaappeihin ja eikun
seuraamaan tapahtumia.

Vuorossa Lappeenrannan edustaja.

Ikaalisten kaupunginjohtaja toi myös tervehdyksensä.
tapahtumaan.

Seppo Leskinen, Kansainvälinen Savusaunaklubi ry.

Seppo aloitti saunaseurojen tervehdykset
vanhaan jäykkään tyyliinsä, kuten kuvastakin
näkyy. Pentti Hakala, Löylynlyöjät ry ottaa
tervehdyksen paljon rennompana vastaan.

Iita taas omasta puolestaan kiemurteli kuin kyy
vedessä, kun hän kuuli, että seuran
varapuheenjohtajan ”täytyy” lausua meidän
tervehdyssanat sekä antaa meidän tuliaiset
järjestäjille. Ja hyvinhän se kuitenkin meni,
suorastaan loistavasti.

Tervetuloa mukaan SaunaMafia Team ry:n
iloisiin tapahtumiin!
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XVI Saunafestivaalit, Ikaalisten kylpylässä

Meidän Aija-Riitta lausui SaunaMafian tervehdyssanat
ja antoi hankkimansa hienot saunatontut järjestäjille.

Miten ihmeessä Elvi oli onnistunutkin
ottamaan näin vakavia kuvia meistä, kun
kuitenkin lähes koko ajan naurettiin.
Avajaisten jälkeen lähdettiin sitten syömään
aivan ihanat pizzat paikallisessa ravintolassa,
kun emme olleet päivällä syömään ehtineet.
Ruoan jälkeen saunomaan ja kyllä sitä
saunottiinkin monta tuntia. Muut olivat
onnistuneet jo syömään iltapalankin ennen
kuin itse ehdin majapaikkaamme. Mutta ei se
häirinnyt millään lailla. Innokkaimmat (naiset)
menivät sitten vielä festivaalitansseihin, kun
me muutamat jäimme kertomaan juttuja ja
vitsejä huoneisiimme. Eivätkä nuo naisetkaan
kovin kauaa tansseissa viihtyneet, joten kaikki
”kanat” tulivat hyvissä ajoin nukkumaan.
La 16.7.2011
Aamu tuli aivan liian aikaisin, kun heräilimme.
Meidän ihanat naiset laittoivat perinteisen
aamupalan, mitä ei juurikaan kotona koskaan
saa. Ja kyllä sitä ruokaa riitti ja hyvvee oli.
Aamuuinnille piti mennä, mutta emme siinä
kuitenkaan onnistuneet, kun kiire yllätti meidät
ja suut mutrussa menimme sitten seuraamaan
päivän ohjelmaa.

Kerrankin sitä ollaan vakavina.

Ollaankohan sitä jotenkin väsyneitä vai vain nälkäisiä?

SM-Vihtoja väännettiin ihan urakalla.

Tervetuloa mukaan SaunaMafia Team ry:n
iloisiin tapahtumiin!
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XVI Saunafestivaalit, Ikaalisten kylpylässä

Naisten mestari vuonna 2011.

Paikalla olleet Saunamestarit yhteiskuvassa.

Viihdykettäkin oli.

Kaikki vihdanteon SM-palkitut yhteiskuvassa.

Toivo Kärki -laulukilpailun osallistuja ja
toiseksi naisten sarjassa sunnuntain finaalisssa
sijoittunut Kuikka Kiri saunoi myös
kanssamme lauantaina! Oli muuten tosi
mukava nainen, kuten yleensäkin useimmat
saunojat. Finaalit käytiin Ikaalisissa Vihreät
Niityt -tapahtumassa.

↓
Vuoden 2011 Saunamestari Teppo Hurme, Kerkes Oy

Tervetuloa mukaan SaunaMafia Team ry:n
iloisiin tapahtumiin!
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XVI Saunafestivaalit, Ikaalisten kylpylässä
Jäsenretken hinnaksi muodostui lopulta
vaivaiset 50 € / osallistuja, sisältäen 2 vrk:n
majoituksen, iltapalan, aamupalan, päivällisen,
iltapalan ja aamupalan sekä kaiken lisäksi
loistavan seuran eli ei paha hinta!

Kuuma kiitos kaikille osallistujille taas kerran
täydellisestä jäsenretkestä. Hauskaa oli ja
eiköhän ensi vuonna taas uudelleen mennä
Ikaalisten XVII Saunafestivaaleihin!

Osallistujia olisi tietenkin voinut olla paljon
enemmänkin, mutta ihan riittävästi meitä
jäsenretkellä kuitenkin oli. Laatu korvaa
määrän. Jäsenretki olisi sopinut oikein hyvin
myös lapsiperheille, koska Ikaalisten
kylpylässähän on myös Titi-Nallen koti.

Arvatkaapas kenen ovat kengät, kun noin jäykästi pitää
seistä?

Ovat muuten aivan loistavat saunakengät,
jollaiset tulen hankkimaan myös itselleni.
Voihan niitä toki käyttää muutenkin ja onhan
niissä hieman tuota Suomi-mainostakin.
Ne löytyvät www.varuste.net sivuilta
seuraavasta linkistä.
http://www.varuste.net/tuotetiedot2.asp?_prodi
d=35443&nimi=Crocs+Crocband+Nation+Fin
land+

Aikamoinen ”risukasa” niihin voittajavihtoihin
verrattuna. Toki tälläkin on varmasti mukava vihtoa.

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

Tervetuloa mukaan SaunaMafia Team ry:n
iloisiin tapahtumiin!

