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SaunaMafia Team ry:n julkaisu
Fiskars, Kieloniemen sauna
AIKA: 22.8.2009 klo 18:00
PAIKKA: Fiskars / Fiskari

SaunaMafia ry:n kuukausiretki Fiskarsin
Degersjön maisemiin.

shit! Enkä näin ollen päässyt yhtään
käyttämään paikkakuntatietämystäni, kun
odottelin, että he soittaisivat minulle ja
nöyrästi kysyisivät, että miten sinne saunalle
oikein ajetaan? V.…n namigaattorit, mutta
näköjään ne ainakin namisaunat löytää
(lue voihan!)

No, sinne saunalle kuitenkin osattiin ja
päästiin aloittamaan se tosi saunominen. Ja,
eihän siellä ollut kun yksi perhe paikalla,
joten sauna oli kuin special for us, aivan
kuten olin suunnitellutkin. Ei muuta kuin
ehdottamaan porukoille tuplahintaa saunasta,
mutta eihän nekään neuvottelut porukan
kanssa oikein onnistuneet. On meillä tosiaan
pihejä tyyppejä jäseniksi valittu, Antin vika,
sehän se sihteeri on.

Ja kauhealla kiireellä kaikki naisetkin
Jälleen kerran iloinen, mutta sitäkin
ammattitaitoisempi joukkue (10 ) oli saatu
kasaan kuukausiretkellemme Fiskarsiin,
kyläseuran saunaan Kieloniemeen. Ja
sinnehän ei sitten kuka tahansa edes pääse.
Tosin Fiskars Oyj yhtiöiden johtokunta käy
siellä myös kuulemma säännöllisesti, kuten
näemmä mekin. Se saunahan on tarkoitettu
vain tärkeille ja / tai ammattilaisille. Me
tulimme siihen tulokseen, että mehän
olemme molempia. Ja sen lisäksi vielä
mukavia.

Innokkaina tapasimme joukkueemme
jäsenet, ihme kumma ihan oikeassa paikassa
eli saunan parkkipaikalla. Niin, ihmekös tuo,
kun oli namigaattorit hankittu jo alkukesästä.
Eivät he muuten olisi sinne edes löytäneet,

nopeasti riisuutuivat (eivät muuten yleensä)
ja riensimme kaikki saunomaan ja
ihastelemaan Tapani Hietaniemen
ainutlaatuisia arkkitehtoorisia ratkaisuja
saunan moninaisissa rakenteissa. Kyllä on
Tapani osannut ottaa lukuisia asioita
huomioon.
Ja ne löylyt! Kyllä taas oli sauna lämmitetty
niin viimeisen päälle, että! Tapio Hämäläinen
joukkueineen oli taas onnistunut ja mehän
sitten saunottiin ja monta kertaa.
Saunaan, uimaan, saunaan, uimaan jne., jne.

Yksi jäsenemme uskoi jopa paikallisten
puheita, että Degersjön vettä voisi muka
juoda?! Sieltä järvestä hän tuli sitten
voimakkaasti ja tukehtumaisillaan yskien. Ei
ollut ajatellut ystävämme, että ei hänelle vesi
raakana sovi, eikä ole koskaan sopinutkaan!
Ei kannattaisi aina uskoa, mitä paikalliset
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puhuvat, täytyisi ottaa myös omat rajalliset
olosuhteet omassa kropassa huomioon! Ei
veteen nopeasti totu. Se on ihan hyvää
uidessa ja soutaessa, mutta ei sitä ole ihmisen
juotavaksi tarkoitettu! Ei ainakaan hänen.

Saunomisen lopulla eräs toinenkin
jäsenemme oli saunomisesta jo niin sekaisin
(taisi olla ihan nirvanassa), että hän mätti
löylyä lukuisia kauhallisia kiukaaseen ja lähti
sitten pois, kun tuli kuulemma liian kuuma.
Huhhuh, tosin saunan kiukaan löylyluukku
oli ollut kiinni koko ajan, eikä hän edes ollut
huomannut sitä! Sen verran pimeää siellä
saunassa oli. No, me tosimiehet loimme
sitten hänen jälkeensä oikein kunnon löylyt
saunaan, kun olimme ensin avanneet sen
kiukaan löylyluukun. Kysymyksessä taisi
olla joku amatöörimäinen (avanto-) uimari tai
ainakin jonkinasteinen (pata-) sukeltaja
kumminkin. Makkarat paistettiin porukalla
siellä saunan pukuhuoneen takassa, joka
sekin on samaisen arkkitehdin suunnittelema
ja tekemä. Ja se takkahan toimii!

Illan jo hieman hämärtyessä alkoi saunalle
tulla Fiskarsin kylän muitakin aktiivisaunojia
ja kyläläisiä ja niin oli meidän aika pakata
tavaramme ja lähteä kohti kotia. Siellä
Kieloniemessä kuulemma saunotaan tosi
myöhään ja sen kyllä uskon, koska saunassa
riittää löylyjä vieläpä aamullakin.
Väsyneinä, mutta onnellisina melkein
kolmen tunnin saunomisen jälkeen meidän
oli sitten ”pakko” lähteä kohti Vantaata.
Emmehän me olisi millään halunneet, mutta
kun oli pakko!

Taas jälleen kerran kaunis kiitos Fiskarsin
Kyläseuran Saunatoimikunnalle
antamastanne hienosta mahdollisuudesta
vierailla teidän luonanne Kieloniemen
saunassa. Jäämme taas innolla odottamaan
seuraavaa kertaa, milloin tulemme Fiskarsiin.

Tapaamisiin siis yhteisellä
savusaunaretkellämme Pomppen
Saunaranttiin Paraisille su 20.9.2009,
klo 13:00, siellä näemme taas uudelleen.

Ja muistakaa siellä Fiskarsissa, että se
meidän savusauna-kutsu Vantaan
Kuusijärvelle on edelleenkin voimassa.
Soitellaan ja viesteillään siitä sitten
lähemmin, kun ensin saatte sovittua, että
milloin pääsette tulemaan.
Syvään kumartaen ja lämpimästi kiittäen,
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