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Hulluja nuo savolaiset!
PiMoKen saunaprojekti herättää hilpeyttä kanssamotoristeissa
Katri Tenhunen

Tara McLees
NAARAJÄRVELLÄ Vilhulantiellä sijaitsevan moottoripyöräkerho PiMoKen kerhotilojen pihamaalla tapahtuu kummia. Jo pidemmän
aikaa on vanha purusiilo kokenut muodonmuutosta, ja
eilen haalistuneet lautaosat
saivat ylleen uuden maalikerroksenkin.
Meneillään on purusiilon
muuntaminen saunatiloiksi.
Kerhon
saunavastaava
Pertti Kauppinen kertoo,
että kerhotilojen pihalla seissyt vanha siilo on odottanut
muodonmuutosta jo jonkin
aikaa.
– Alettiin miettiä jo aikapäiviä sitten, että mitä tuolle
siilolle tehtäisiin. Ideoita tuli
kaikenlaisia ja yksi niistä oli
ehdotus saunasta. Joku keksi,
että tehdään pyöreä sauna!

»

Olen minä nettiä
tutkinut, että josko tällainen muuallakin olisi, mutta eipä ole tullut
vastaan. Saunavastaava Pertti Kauppinen

IDEA pyöreästä saunasta sai
kannatusta, ja pikkuhiljaa
ajatus alkoi jalostua käytännön toimiksi.
– Alkuun ajateltiin kyllä
vähäsen, että ihan hullu juttu tämä on. Meillä on käynyt motoristeja muilta paikkakunnilta kyläilemässä kerholla ja aina joku sanoo, että hulluja nuo savolaiset ovat,
Kauppinen nauraa.
Saunarakennus rakentuu
kahteen kerrokseen. Mutterin muotoisessa alaosasssa
tulee sijaitsemaan oleskeluhuone. Varsinainen saunatila pesuhuoneineen tulee yläkertaan.

Pyöreän saunarakennuksen alakerrassa on oleskeluhuone ja varsinainen sauna on yläkerrassa. Maalaushommissa saunavastaava Pertti Kauppinen
ja Juha Paasonen. PiMoKen puheenjohtaja Teuvo Tikkanen katselee vierellä.

– SÄHKÖKIUASKIN
on
meille jo luvattu. Muutenkin
olemme tätä projektia toteuttaneet kerjäämisperiaatteella.
Eli olemme pyytäneet ja saaneet lahjoituksena muun muassa puutavaraa, lattialämmityskaapelia ja muuta tarvittavaa materiaalia, Kauppinen
kertoo.
Hänen mukaansa yrityksissä on otettu idea pyöreästä saunasta mielenkiinnolla
vastaan.
– Ihan hyvin ollaan lahjoituksia saatu, aina sitä mukaan, kun mitä on tarvittu. Ja
kaikki materiaalien lahjoittajat on luvattu myös saunottaa
kiitokseksi, Pertti Kauppinen
vinkkaa.
PYÖREÄÄN saunaan mahtuu parhaimmillaan kym-

Pohjapiirustuksista näkee, millainen saunasta valmistuessaan tulee.

Moottoripyöräkerhon puheenjohtaja Teuvo Tikkanen
esittelee valmistuvan saunan sisätiloja.

menkunta ukkoa lauteille. Pimokelaiset ovat hyvin ylpeitä tulevasta saunastaan, sillä vastaavanlaista ei hevillä
Suomesta löydy.
– Olen minä nettiä tutkinut,
että josko tällainen muuallakin olisi, mutta eipä ole tullut vastaan. Voihan tietysti olla, että jossain on, mutta minä en ainakaan ole löytänyt.

Kaikenlaisia muita saunoja
kyllä löytyy, olivat ne sitten
pyörien päällä tai jalaksilla,
Kauppinen myhäilee.
– Toivottavasti joku muukin taho alkaa hyödyntää tällaista ideaa. Tällainen saunahan ei ole se kaikkein helpoin
toteuttaa, hän lisää.
Vaikka saunaa on rakennettu jo jonkin aikaa, on val-

mistuminen vielä kaukana.
Kauppinen arvelee, että kerholaiset pääsevät saunomaan
ja viettämään pyöreän saunansa avajaisia ehkä vuoden
kuluttua.
– Riippuu ihan siitä, miten paljon saadaan lahjoituksia. Tämän talven lumilla ei
kuitenkaan vielä päästä kylpemään.

