
48 V E N E  1 2   |   2 0 1 6

Venekansan suosikkisatama piti pintansa, 
kun etsittiin vuoden venesaunaa.
Teksti ja kuvat Jarmo Vehkakoski

K
esällä kyselimme lukijoilta, 
minkä sataman sauna on pa-
ras. Äänestysajan päättyessä 
saatoimme elokuun lopussa 
todeta, että ylivoimaisen voi-
ton vei Helsingholmenin sau-

na 25 prosentin äänisaaliilla. Kakko-
seksi kipusi Pähkinäinen (14 %) ja kol- 
mossijan jakoivat kukin 7 % äänisaaliil-
la Hangon Itämerenportin, Kuopion 
Jänissalon ja Sommaröstrandin saunat.

Äänestäjät ylistivät Helsingholme-
nin saunan täydellistä omaa rauhaa 
suojassa vierassatamasta ja terassin 
ylivoimaista maisemaa ilta-aurinkoon, 
jossa honkien kyljet hehkuvat usko-
mattoman punaisina ja taustalla kim-
meltää Gullkronan selkä. Kiitosta sai 

hyvä uimalaituri turvallisine portai-
neen. Puulämmitteisen saunan hyviä 
löylyjä pidettiin aina sopivina sekä ai-
kuisille että perheen nuoremmille. 

Eräs äänestäjä jakoi tuokiokuvan: 
”Yksi ikimuistoinen saunakerta täs-
sä saunassa perheen kanssa oli juhan-
nuksena, kun lampaat tulivat terassille 
kerjäämään kyhnytystä ja saattelemaan 
uimaan. Lapset pitivät!”

KOHTI PARASTA SAUNAA
Lähdimme palkitsemismatkalle loka-
kuun ensimmäisenä viikonloppuna, 
jolloin luvassa oli kovaa tuulta luoteen 
ja lännen väliltä. Irrotimme köydet 
Taalintehtaalla, josta oli tarjolla riittä-
miin vastatuulta eli koneella ajamista 

saariston kapeikossa. Veneemme mas-
to on niin korkea, että emme pääse Lö-
vön sillan alta, joten kiersimme Kasnä-
sin kärjen armeijanväylää pitkin. 

Illan hämäryyden nopeasti laskeu-
tuessa tuuli nousi yhä. Högsåran koh-
dalla päädyimme jäämään yöksi luot-
silaituriin, koska ajatus pomppimisesta 
pimeässä Hamnholmenin eteläkärjessä 
17—22 m/s tuulessa ei houkutellut. Mi-
käpä oli vanhan luotsilaiturin kyljessä 
yöpyä.

Aamulla tuuli ei ollut yhtään hel-
pottanut, mutta onneksi aurinko pais-
toi, joten rauhallisesti ryskyttäen lähes-
tyimme kohdetta. Matka ei ole pitkä, 
mutta ryppyisellä merellä aikaa kului, 
vaikka koneella puksutimmekin. 

Laiturissa oli hyvin tilaa. Siellä kellui 
muutama vene melkein tyynessä aurin-
gonpaisteessa, vaikka ulompana edel-
leen puhalsi kovaa. 

Kiiruhdimme kertomaan saaren 
isännälle Alf Anderssonille, että hei-
dän saunansa oli äänestetty vuoden 
venesaunaksi. Saman tien piti tarkis-
taa sauna. Ruuvasimme vuoden ve-
nesaunan arvomerkit paikoilleen: pu-
kuhuoneen seinässä on nyt voitosta 
todisteena kyltti ja löylyhuoneessa uu-
si lämpömittari.

Olen pari kertaa aikaisemmin ollut 
Helsingholmenissa saunomassa, mutta 
enpä aiemmin ole saunaa koskaan näin 
tarkasti tutkinut. 

”HIEMAN 
KUN VETTÄ 
KIVILLE 
NAPSAISI, 
SAI LEM-
PEÄT LÖY-
LYT.”

Aina ei lokakuinen 
saaristo näytä näin 
kesäiseltä.

SATAMAT Vuoden venesauna

PARAS SAUNA  
HELSINGHOLMENISSA
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Sauna ei ole kovin iso. Kerralla mah-
tuu hyvin saunomaan kuutisen henkeä. 
Saunan tilausvuorot ovat tunnin mit-
taisia. Hinta on 5 euroa hengeltä tai 12 
euroa perheeltä.

Pesuhuoneessa on kaksi suihkua, 
joita varten saunomaan lähtiessä pitää 
muistaa ottaa euron kolikoita mukaan. 
Saaristossa on vedestä pulaa, joten pe-
suvedestä maksetaan erillistä korvausta 
euro 3 minuutilta. Andersson kertoi, et-
tä pesuveden säännöstely on osoittau-
tunut erityisesti suihkussa aikaa viettä-
mään tottuneelle nuorisolle vaikeaksi 
paikaksi.

Veneelle palatessa yllätys oli suuri, 
sillä laituri alkoi täyttyä veneistä. Jou-
kossa oli Vega, jolla viisi nuorta nais-
purjehtijaa oli hyvin selvinnyt kovassa 
tuulessa perille. Iltapäivän aikana ve-
neitä tupsahti tuon tuosta lisää ja klo 
17 laiturissa oli jo 25 venettä. Eipä ol-
lut kova tuuli pelottanut purjehtijoita!

JA SITTEN LÖYLYYN
Meidän vuoromme tuli, ja innolla läh-
dimme suorittamaan virallisen tarkkai-
lijan tehtävää.

Heti ensimmäiseksi tarkkanenäinen 
naapuritalon rouva totesi, että sisällä 
tuoksuu puhtaalta, vaikka saunaraken-
nuksella on ikää jo monta juhannusta. 
Tässä vaiheessa hoksasimme, että muu-
tama euro olisi pitänyt olla mukana. 
Merivettä saavissa kyllä oli.

Suomalainen osaa kyllä arvostaa hy-
vää löylyä ja sellaista Helsingholmenin 
saunan jatkuvalämmitteisestä kiukaas-
ta todella puhkuu. Lämpö on tasaista. 
Hieman kun vettä kiville napsaisi, sai 
lempeät löylyt. Ja mikä tärkeintä, kor-
vaavaa ilmaa virtasi saunaan koko ajan. 

Sitten olikin vilvoittelun aika. 30 
metrin päässä saunalta pääsi hyviä rap-
pusia pitkin helposti pulahtamaan vil-
poisaan syksyiseen mereen. 

Eipä turhaan kylttiä tullut puku-
huoneen seinään ruuvattua. Tiedän, 
että kesäisin voi saunavuoro mennä yli 
puolen yön, mutta kyllä oman vuoron 
odottaminen on sen väärti.

KUIN KESKIKESÄLLÄ
Illalla tuuli antoi periksi ja yöllä saaren 
ylle kaareutui kirkas tähtitaivas.

SATA M A 

HELSINGHOLMEN
  

60°01,8' P, 22°16,9'I 
SATAMANUMERO:  626

MERIKARTTA:  
B 648, D 702

PUHELIN:  0440 424 
647

SATAMALUOKKA:  
vieraslaituri

HINTA: 10 € 
  (sähköineen 15 €)

VIERASPAIKAT: 
30—40

SYVYYS: 1,00-2,50 m

KIINNITYSTAPA:   
poiju, ankkuri

KATS O  S I JA I N T I

Hätäisimmät lähtivät jo aamutui-
maan matkaan meidän vasta lähtiessä 
kiertämään saarta. Helsingholmen on 
42 hehtaarin kokoinen melko tasainen 

saari, jonka länsipäässä on kallioita. 
Saarta somistavat kauniit puut, muu-
tama lammas ja valkoinen 17-vuotias 
Skäriman-hevonen. Suositussa sata-
massa on kioski, jossa myydään muun 
muassa kahvia ja leivonnaisia. Lisäksi 
rannassa myydään kesäsesongin aikana 
päivittäin kalaa.

Meri oli jo tyyni ja ilma oli kuin kes-
kikesällä, vaikka elettiin jo lokakuun 
toista päivää. Saarikierrokselta laitu-
rille palatessa rannassa ei ollut kuin 
muutama vene. Kävimme katsomassa, 
josko saunan varauskirjassa olisi vara-
uksia. Olihan siellä tietysti päivävara-
uksia, joten me saimme klo 14 vuoron. 
Tällä kertaa muistimme ottaa muuta-
man euron kolikon mukaan. Nyt vain 
nautimme saunasta ja toinen meistä 
myös uimisesta.

Meidän jälkeemme laituriin jäi enää 
yksi vene. Perjantain ja lauantain ko-
va tuuli oli muisto vain. Meri oli aivan 
tyyni ja ilma lämmin. Mihinkään ei on-
neksi ollut kiire, kun viiden solmun 
vauhtia putputtelimme hitaasti kohti 
Taalintehdasta. Kaunis ja lämmin sää 
sekä idyllisen Helsingholmenin hyvä 
sauna jättivät viikonlopusta kovin hy-
vän mielen. 

Uimaan mennessä 
saa ihailla kaunista 
saaristoa ja usein 
myös auringon-
laskua.

Helsingholmenin 
ystävälliset isännät, 

Alf (vas.) ja Anders 
Andersson.


