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SaunaMafia ry:n julkaisu
”VÄKEVÄ VIAPORI”
SaunaMafia ry:n saunaretki maailman
suurimpaan puulämmitteiseen saunaan.
AIKA: 24.10.2009 SUOMENLINNA
PAIKKA: Merisotakoulun sauna

Jälleen kerran meillä oli ilo ja kunnia
osallistua ”Väkevä Viapori” tapahtumaan
Suomenlinnassa. Kiitos Jarmo Lehtolan
aktiivisuudesta tiedottaa asiasta meille
muillekin. Tapasimme Jarmon ja Mathiaksen
(lue Matti) kanssa satamassa jo puoliltapäivin
ja matkasimme yhdessä Suomenlinnaan
tarkoituksenamme ensin tutustua
Merisotakouluun, jossa oli järjestetty
klo 13:00 opastuskierros. Jännää oli ja taas
opittiin paljon mielenkiintoisia asioita
Suomen merivoimista ja -puolustuksesta.

Kierroksen jälkeen oli vierailijoilla vielä
mahdollisuus käydä koulun Sotkussa
(Sotilaskoti) ja nauttia se normaali kahvi ja
munkki. Sinne tulikin sitten melkein samalla
Mafian uusimpia jäseniä Timo Kaukosen
(6 x MM) johdolla. Hienoa, että seuraan on
vihdoinkin liittynyt edes yksi kuuluisuuskin,
meidän tavallisten pulliaisten seuraksi!
Ja joka tietää löylyn otostakin jotakin.
Kyllähän minäkin tiedän ja aika paljon, mutta
ainoastaan hieman lyhyemmän ajan. Siis
saunassa! Timo suunnitteleekin seuraaviin
MM-kisoihin Heinolassa, ottavansa eväät
mukaan, kun meinaa välillä tulla nälkä. Sen
verran kauan Timo siellä saunassa aina
viihtyy. Sotilaskodista osa porukkaa suuntasi
tutustumaan saunapaikkaamme, mutta
eiväthän he sisään päässeet, kun naisten
saunavuoro oli vielä kesken.

Itse suunnistin, panemisesta kun olen aina
tykännyt, tutustumaan kuinka olutta pannaan.
Sanoihan jo Paavikin, ”pannaan, pannaan.”
Kaiketi hän tarkoitti vain olutta. Ja taas
opittiin paljon uusia asioita, kuten että Suomi
on ollut aina edelläkävijämaa, kun oluesta
puhutaan. Jo kauan, ennenkuin ns. suuret
olutmaat ovat edes osanneet kunnon olutta
tehdä. Johtuen hyvistä raaka-aineista, jotka
maassa ovat kasvaneet ja jota pakkanenkin
on aina talvisin pannut. On tuo oluen
tekeminen näköjään vain yhtä panemista!

Ja sitten saunaan, kiirehdittiin kaikki jo
hyvissä ajoin, ettei vaan myöhästytä. Ja
olihan meitä kaikkiaan noin satakunta iloista
ja kovaäänistä saunojaa, kun saunassakin oli
kamala meteli. Ei ollut saunarauhasta
tietoakaan. ”Hanaa, hanaa” huuto on kaiketi
syntynyt täällä Merisotakoulun saunassa, kun
seinässä on se hana, mistä vettä saadaan lisää
kiukaalle. Ja löylyä tulikin jopa sen verran,
että tapasin Timon pesuhuoneen puolella jo
viilentelemässä itseään. Siis ennen minua!
Minä taidankin olla paljon kovempi saunoja,
kuin mitä minä luulen. Tosin, on sitä
Kuusijärvelläkin muutama yhtä kova, mutta
en nyt muista kuka! Ei tule millään mieleen.
No, joka tapauksessa hauskaa oli ja
väsyneenä, mutta onnellisena, kaiken sen
panemisenkin jälkeen, astelin kohti
hernesopparavintolaa. Eipä muuta kuin sopat
naamariin ja kiireesti kohti satamaa.
Vielä viimeiset jutustelut lautalla porukan
kanssa ja bussilla kotiin.
Kiitos kaunis kaikille järjestäjille, meitäkin
SaunaMafiasta oli n. kymmenkunta!
Teksti: Ari Tahvanainen
ari.tahvanainen@kolumbus.fi

Tervetuloa mukaan SaunaMafia ry:n
iloisiin tapahtumiin!

