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AIRISTON SYLEILYSSÄ 
 
SaunaMafia ry ja Fiskarsin Kyläseura ry / 
Saunatoimikunnan yhteisretki.  
 
AIKA: Su 20.9.2009 klo 13:00 – 18:00  
PAIKKA: Pomppen Saunarantti, Airisto  
www.saunarantti.fi  
 

 
 
USKOMATON ILMA, 
USKOMATTOMAN KIVAA SEURAA!  
 

A ivan loistavan ilman vallitessa saavuimme 
joukolla, tällä kertaa Airistolle. ”Aurinko 
paistaa, kun jumalat matkustavat”; sanoo jo 
vanha sananlaskukin. Ehkäpä sekin piti nyt 
taas paikkansa?  Tai sitten, että ilma oli, kuin 
morsian? Ihan miten vaan. Sää siis suosi! 
Innokkaina saavuimme jo hyvissä ajoin 
paikalle ja jäimme odottamaan ystäviämme 
Fiskarsista, jotka tulivatkin täsmällisesti, 
kuten aina.  
 

 
 

Tervehdysten ja isännän tarjoaman 
alkusnapsin ja lyhyen sekä jämäkän puheen 
jälkeen, kuului jo ”ja sitten saunaan” huuto 
retkeilijöiden suusta, kuin yhtä aikaa, ettei 
totuus vaan unohtuisi, miksi me täällä oikein 
olemme? Olimmeko tulleet tänne 
kuuntelemaan joitain ”tylsiä” puheita? Emme 
tosiaankaan!  
 

 
 

Savusaunan leppoisten löylyjen lomassa oli 
ihanaa mennä pitkästä aikaa mereen uimaan 
ja yllätys, yllätys? Merivesihän oli lämmintä! 
Järvivesi on jo meinaan paljon viileämpää. 
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Kauaa ei kuitenkaan tarvinnut taaskaan 
odottaa, kun jo ensimmäinen retkeilijä, tosin 
ensikertalainen, luuli olevansa Lapissa 
talvella ja laskikin ns. pyllymäkeä pitkin 
Airiston kallioita. Eikä mitenkään 
mairittelevin seurauksin? Paraisten 
terveyskeskus sai taas asiakkaan; tällä kertaa 
vain ulkopaikkakuntalaisen! Bisnestä se on 
tämäkin? Ainakin Paraisilla. Mutta jo ennen 
ambulanssin tuloa, aloimme kuitenkin pelätä, 
että potilas ehkä sittenkin jää henkiin! Shit! 
Veren vuoto oli aivan liian vähäistä. Olisi 
pitänyt siis tönäistä häntä kovemmin. No, 
eipäs vielä masennuta. Kutsutaan tämä 
epäonninen mäenlaskija myös ensi kerralla 
mukaan retkellemme. Ehkäpä meillä silloin 
käy parempi tuuri? Joka tapauksessa 
pääsimme tuosta ”Lapinhullusta” tai ainakin 
Janne Ahosen lähisukulaisesta ambulanssin 
lähdön jälkeen vähäksi aikaa eroon ja 
kykenimme vihdoinkin keskittymään 
savusaunomiseen ja muuhun hauskanpitoon. 
Vaimoaan tuo epäonninen slalom-taituri, ei 
kuitenkaan uskaltanut jättään meidän muiden 
seuraan (hampaisiin), vaan hänet piti 
kuulemma ottaa mukaan tikkejä neulomaan. 
Ettei vaan olisi ollut ns. blackstocking man?  
 

 

Ja niinhän me saunottiin, kuin emme olisi 
koskaan ennen saunaa nähneetkään sekä 
uitiin, kuin lapset konsanaan. Lämpimät ja 
hierovat kuumavesitynnyrit täyttyivät 
nopeasti myös iloisista retkeläisistä. 
Ensimmäiset tällaiset  kuumavesitynnyrit 
muuten koko Suomessa! Kautta aikojen.  
 

 
 

Grillin tuoksu masennutti kuitenkin nopeasti 
jo ensimmäiset saunojat, eivätkä he jaksaneet 
kauaa saunoa, vaan istuivat grillin edessä 
istumassa, kuin nälkäiset hyeenat konsanaan. 
Oli se kamalaa katseltavaa, kun joukko väitti, 
ettei heitä huvittanut enää saunoa?! Heidän 
puolustuksekseen voin ainoastaan todeta, 
etteivät he olleet ainoita nälkäisiä odottajia. 
Haukankatseiset ystävämme Fiskarsista  
näkivät nimittäin samoihin aikoihin 
korppikotkankin liitelevän taivaalla. Ehkäpä 
sekin oli mennyt grillin ihanista tuoksuista 
täysin sekaisin ja etsi helppoa ja niin  
iso-lihaista saalista?  
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Siinä vaiheessa me muutkin siellä 
kuumavesitynnyrissä totesimme, että on kai 
parempi siirtyä sisätiloihin, koska se 
lintupahanen saattoi olla sittenkin aito 
merikotka ja sehän syö KALOJA! Eikä se 
varmaankaan erottaisi kuka tai ketkä meistä 
siinä tynnyrissä istujista ovat niitä ns. 
”kännikaloja?” Yksikään meistä ei siis 
kuitenkaan uskaltanut jäädä ottamaan asiasta 
selvää ja jäädä odottelemaan tuon villin 
pedon päätöstä, vaan lähdimme pelokkaasti 
sekä vauhdikkaasti syöksyen sisätiloihin ja 
vielä viimeisiin löylyihin ennen kohta jo 
alkavaa ja odotettua päivällistä.  
 

Ja se ruoka, vuf, vuf; Marcus grillimestarina, 
kauniin vaimonsa (tajusin muuten vasta 
myöhemmin, että se nainen olikin hänen 
äitinsä Maija; ei muuten ihan heti uskoisi), 
kanssa jakoivatkin meille nälkäisille taas 
aivan jumalaisen hyvää ja lähes täydellistä 
menuettia. Niin, ja tulivathan nuo Paraisten 
tärvely-keskuksessakin vierailleet retkeläiset 
jo takaisin. ”Kyllä routa porsaan kotiin ajaa” 
eli taisi nälkä olla jo heilläkin. Oli siinä 
mäkihyppääjällä taas meille kateellisille 

näytettävää; ”ainakin kymmenen tikkiä, eikä 
sattunut ollenkaan!” Kehui tuo Kalle 
Palanderin kaveri, ja vieläpä ilman suksia.  
Tota mä en kyllä usko, totesin. Mutta hyvää 
hoitoa hän kyllä sai, sillä olihan ne meidän 
hutsut, eikun hoitsut, joukolla antamassa heti 
hänen loukkaantumisen jälkeen ns. (lähi-) 
hoitoa. Ensihoitoa ja elvytystä, kun olisi 
pitänyt antaa.  
 

Pomppen pakollisten juomapuheiden ja 
onneksi lyhyiden (Nu, oli paras) sekä iki-
ihanan päivällisen jälkeen pääsimme 
kuitenkin itse asiaan eli tuohon huonojen 
vitsien kerrontaan, huhhuh. Ei muuten sen 
erään retkellä mukana olleen kuuluisa 
tenniskyynärpää ainakaan parane näin ikinä, 
sen verran kovia olivat jo puheetkin! Vai, 
että Parkinson? Tosin, kyllähän me miehet 
hieman taisimme jopa hymähdellä tyttöjen 
vitseille, mutta emme me niille jutuille 
kuitenkaan tosissamme nauraneet! Kunhan 
vaan vähän sillai ”hahhahhaa” nauroimme. 
Herrasmiehiä, kun kerran ollaan.  
 

 
 
Mistähän hekin olivat muuten osanneet tälle 
retkelle mukaan tulla ja kuka oli heidät 
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kutsunut? Keitä he siis oikein olivat? Kukaan 
läsnäolijoista ei ainakaan heitä myöntänyt 
tuntevansa, kun asiaa oikein utelin. Etteivät 
vain olisi olleet joidenkin paikallisten 
kalastajien salaa osallistuneita akkoja, kun 
jututkin olivat sen verran ”sillintuoksuisia?” 
 

 
 

Parin nopean tunnin ruokailun ja 
rupattelujen jälkeen oli taas aika hyvästellä 
kaikki isännät ja emännät sekä ystävämme 
Fiskarsista ja palata autoillemme sekä 
aloittaa pitkä ja uuvuttava kotimatka. Illan jo 
pikkuhiljaa hämärtyessä, väsyneenä, mutta 
onnellisena, saavuimme itse kukin 
kotiovillemme ja saatoimme taas kertoa 
asuinkumppaneillemme, että oli muuten taas 
ihan ”Paskareissu.” Ensi vuonna on kuitenkin 
pakko taas mennä uudelleen, ikävä kyllä! 
Millään en tahtoisi, mutta ne velvollisuudet, 
ne velvollisuudet! Kaikenmaaliman 
yhdistyshommat on ihan syvältä, todettiin 
Folken kanssa, kuin yhdestä suusta! Mutta 
nähdään nyt kuitenkin taas ensi lauantaina, 
siis ihan muuten vaan, jälleen kerran 
Kieloniemessä.  
 

 
 

Matkalla mukana olivat, ainakin meiltä 
SaunaMafiasta: Mafian kuningattaret, 
Heinolan kauhu, Kuusijärven Kuhnurit 
(monta) sekä Helsingin Saunahullujen iloiset 
edustajat. Itse en tuntenut heistä ainuttakaan! 
En ainakaan tunnusta! Tai siis, en ihan heti.  
 

 
 

Suuret kiitokset kaikille retkellemme 
osallistuneille ja ainutlaatuisille isännillemme 
(Maija, Mikael ja Marcus Hägg) taas aivan 
jumalaisesta kokemuksesta, tuon Taivaallisen 
Aukion näkemisestä eli Airiston. Loistavan 
sään vallitessa, mitä se kännikalahaukka 
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siellä aurinkoisella ja täysin kirkkaalla 
taivaalla nyt vähän pelotti ja häiritsi, muuten 
niin ainoastaan ihmisille tarkoitettua 
luonnollista ympäristöä ja saunatapahtumaa!?  
Eivät noiden dinosaurusten jälkeläisten kuulu 
olla mukana meidän saunaretkillämme, eihän 
vaan? Tai siis joo, joke, joke. Ihanaa oli taas 
nähdä pitkästä aikaa myös aito (meri-) kotka! 
Enkä minä tarkoita nyt Sinua!  
 

 
Pomppen Saunarantin savusauna 
 

Teksti: Ari Tahvanainen  
Kuvat:  

Mikael Hägg, Elvi Vihersola  
ja Folke Lindqvist   

Lisätiedot: ari.tahvanainen@kolumbus.fi  
Mob. 040 553 4994 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


