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Montakohan Suomen lippua vedettiin tankoon kesäkuun toisena lauantaina?
Se kun on nykyisin liputuspäivä Suomalaisen saunan päivän kunniaksi. Ainakin Vaskinimessä siniristi
liehui.
Kansallisena saunapäivänä juhlistetaan suomalaisia perusarvoja, kuten rauhoittumista, yhteisöllisyyttä
ja tasa-arvoisuutta.
Suomalaisessa saunakulttuurin historian ytimessä
ovat yleiset saunat. Ne, jos mitkä, ovat tarjonneet
mahdollisuuden yhteiseen, sosiaaliseen kokemukseen. Yleiset saunat ovat kuitenkin lähes katoamassa.
Sen sijaan yhteisöllisyys on mukana yhteiskuntamme eri alojen kehityksessä yhtenä valtatrendinä.
Miksi nämä kaksi asiaa ei kohtaa? Esimerkiksi
asuinalueita toteutetaan ryhmärakentamisen hankkeina, mutta kukaan ei puuhaa asukkaille yhteistä
saunaa.
Yleiset saunat on pelastettava. Se tapahtuu vain
niitä rakentamalla, hoitamalla ja niissä saunomalla.
Liputetaan yleisille saunoille.
Leena-Kaisa Simola
päätoimittaja
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Saunatoimintamme
alv-velvolliseksi

euramme toimii vahvan aatteen pohjalta. Seuraamme onkin kohdeltu verotuksessa yleishyödyllisenä yhdistyksenä. Saunatoimintamme
luonne ja laajuus on johtanut siihen, että verottaja on päätöksellään 19.3.2013 määrännyt saunaseuran
alv-velvolliseksi saunatoiminnan osalta 1.1.2013 alkaen.
Johtokunta päätti olla hakematta muutosta päätökseen.
Päätös ei merkitse, etteikö seura olisi enää yleishyödyllinen, mutta se johtaa merkittäviin muutoksiin
taloushallinnossa.
ALV-päätöksen vaikutusta talouteemme selvitetään, ja
palautettavan alv-veron määrä riippuu paljolti
vuosikorjausten määrästä.
Painotan, että alv-päätös koskee
vain saunatoimintaa, eikä sisällä
esimerkiksi jäsenmaksuja. Välitöntä
tarvetta saunamaksujen korottamiselle
tästä ei aiheudu.
Viime vuonna saunakiinteistöä kunnostettiin jälleen huomattavasti. Seuran taloudellinen tulos oli
ylijäämäinen, ja kaikki korjaustoimet voitiin rahoittaa
tulorahoituksella. Korjaukset jatkuvat tänäkin vuonna ja
kerromme niistä lisää projektien edetessä.
Kevään aikana on työstetty uuden saunan rakentamishanketta arkkitehti Juhani Kataisen toimiessa suunnittelijana.
Seuramme toimintaan liittyy oleellisesti myös saunaaatteen edistäminen. Yleiset saunat ovat kuuluneet suomalaiseen saunakulttuuriin, mutta nyt ne ovat häviämässä. Yleisessä saunoja tarvitaan, jotta aito saunakokemus

olisi kaikkien saatavilla ja sitä voitaisiin tarjota myös
ulkomaalaisille vieraille.
Yleisiä saunoista keskusteltiin huhtikuussa järjestetyssä saunaseminaarissa. Sama aihe oli esillä Löylynhenkipalkintoa jaettaessa, sillä tänä vuonna se myönnettiin
tamperelaiselle Rajaportin saunalle. Näistä tapahtumista
lisää lehdessämme.
Kuten on jo aikaisemmin kerrottu, Seppo Pukkila on
omasta tahdostaan jäänyt eläkkeelle. Uutta toiminnanjohtajaa haettiin ensisijaisesti jäsenten keskuudesta ja
osa-aikaiseen työsuhteeseen. Johtokunta valitsi tehtävään fil. tri Pirjo Irmeli Korhosen. Korhonen
valittiin johtokunnan jäseneksi vuoden
alusta alkaneelle toimikaudelle sekä
tutkimus- ja kulttuuritoimikunnan
puheenjohtajaksi. Toivotan Pirjolle
onnea ja menestystä.
Kiitän Seppoa hyvin suoritetusta työstä.
Seppo jatkaa kesän projektitehtävissä vastaten
kiinteistön korjaustoimista.
Toiminnanjohtajan tehtäväkuvaa on muutettu niin,
että lämmittäjä-isännöitsijä Ari-Pekka Paavola vastaa
kiinteistöjen kunnossapidosta ja turvallisuudesta.
Eira Korelin työskentelee täysipäiväisenä taloussihteerinä ainakin vuoden loppuun saakka, koska kirjanpitomme on otettu seuran omaan hoitoon.
Presidentti Sauli Niinistö on nyt seuramme uusin kunniajäsen pulisonsa Jenni Haukion ohella. Niinistö vieraili
Vaskiniemessä 20.5. Vieraskirjaan hän kirjoitti lähtevänsä
saunasta ”kevein mielin”.

Toivotan kaikille saunojille mieltä keventävää kesää!

Ben Grass
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Löylytasku

Kahvilasopimus
uusitaan
Kulttuurisauna on
kulttuuriteko

Suomen Saunaseura on määrätty ALV-velvolliseksi saunatoiminnan osalta vuoden 2013 alusta lähtien. Muuttuneen tilanteen vuoksi asiasta hankittiin seuran tilintarkastajien lausunto,
jossa puututaan nykyiseen käytäntöön sopimusyrittäjien osalta.
Muutoksen vuoksi ja annettujen ohjeiden pohjalta johtokunta on
joutunut irtisanomaan nykyisen kahvilasopimuksen. Voimassa
oleva sopimus päättyy 15.9.2013. Johtokunta harkitsee kesän
2013 aikana tilanteen jatkotoimia kahvilatoiminnan ja saunaseuran kassatoimintoja koskevan lausunnon johdosta.
Kahviotoiminta tullaan harkitsemaan edellä mainitussa valossa
ja kahvilapalvelu ja kassatoiminnot kilpailutetaan tarjouspyynnön
pohjalta. Tarjouksia otetaan vastaan 6. elokuuta 2013 alkaen.

Helsingin uusin yleinen sauna, Kulttuurisaunaksi nimetty, avasi
löylyhuoneiden ovet toukokuussa Hakaniemenrannassa.
Puupellettilämmitteiset saunat ovat miehille ja naisille avoinna
keskiviikosta sunnuntaihin, sisäänpääsy klo 16:00–20:30.
Aikuisten kertamaksu on 15 euroa, 7 kerran sarjakortti 70 euroa.
Saunahankkeen isä, arkkitehti Tuomas Toivanen iloitsi saunan
saaneen jo runsaasti kävijöitä.
Palaamme aiheeseen syksyn Sauna-lehdessä.

Lisätietoja 6. elokuuta 2013 alkaen toiminnanjohtajalta,
puh. 010 439 5600 ja s-postiosoite: tj(at)sauna.fi

www.kulttuurisauna.fi

Kesä on taas korjausten aikaa
Kesän mittaan suoritetaan Seuralla viimeisiä suureen korjausvelkaan liittyviä
korjaustöitä.
Merenpuoleisen julkisivun vuotavat, vanhat ikkunat saavat uudet sisäpuitteet
ja lämpölasit energiatehokkuuden ja viihtyvyyden parantamiseksi.
Paljon keskustelua ja vaaratilanteita aiheuttanut laituripolun alkuosa portaikkoineen ja kynnyksineen saa uuden turvallisen asun, joka noudattelee samaa
rakennetta kuin laiturin kannella jo on.
Merenpuoleisen ison pukuhuoneen kaapistot uusitaan. Tämä tarkoittaa myös
sitä, että vuokratut kaapit tullaan avaamaan ja tyhjentämään Seuran toimesta ellei
vuokraaja itse tyhjennä kaappiaan juhannukseen mennessä.
Kakkos- ja ykkössaunan vanhat, rapistuneet kiukaat uusitaan. Tämä työ alkoi
jo ennen kesätaukoa aikataulusyistä.
Saunaseuran puolesta urakoita ja rakennustoimintaa valvoo koko kesän seuran
eläkkeelle siirtynyt toiminnanjohtaja Seppo Pukkila, jolta voi tiedustella remonttiin liittyviä asioita. +358 45 6772002
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Suomen Saunaseura ry
antoi 3.6. seuraavan julkilausuman:

Yleiset saunat ja
suomalainen saunakulttuuri pelastettava

Kuva: Pispalan saunayhdistys

Arkistojen aarteet
hyvään talteen ja
käyttöön
Saunatalolla on uskomattoman laaja ja arvokas arkisto.
Koko seuran historian ajalta hyllyille on kertynyt runsaasti kirjeenvaihtoa, pöytäkirjoja, valokuvia, suunnitelmia,
julkaisuja ja paljon muuta mielenkiintoista. 75 vuoteen
mahtuu kaikenlaista. Tähän mennessä arkistoa on kerätty,
mutta sitä ei ole koskaan kunnolla järjestetty. Moni on jo
ehtinyt kantaa huolta arkiston turvallisuudestakin, onhan
arkiston kotipaikka saunarakennus.
Nyt asia saadaan kuntoon, kun Kansallisarkisto ottaa
huostaansa arkiston kulttuurihistoriallisesti arvokkaimmat
osat. Kesän 2013 aikana Kansallisarkiston asiantuntija
Marja Pohjola lajittelee niin sanotusti "jyvät akanoista"
saunatalon arkistossa. Arvokkaimmat osat siirretään Kansallisarkistoon, jossa ne ensi vuonna järjestetään ja arkistoidaan julkiseen tutkimuskäyttöön. Kansallisarkistossa
Saunaseuran arkisto tulee olemaan helpommin sauna-alan
tutkijoiden saatavilla kuin Vaskiniemen hyllyissä.
Saunaseuraan jäävä arkisto inventoidaan seuran omalla
väellä TuKun valvonnassa ja samalla päätetään, mitä siitä
säästetään tulevaisuutta ajatellen. Jos olet kiinnostunut
osallistumaan arkistotalkoisiin syksyllä 2013, ota yhteyttä
TuKun puheenjohtajaan.

Suomen Saunaseura ry tuo julki huolensa yleisten saunojen häviämisestä maassamme.
Yleiset saunat olivat aikoinaan oleellinen osa sekä suomalaista
saunakulttuuria että kaupunkikuvaa. Nyt yleisiä saunoja on enää muutamia. Onneksi sentään yksi uusi on saatu tänä keväänä Helsinkiin.
Yleiset saunat ovat väistyneet kerrostaloihin rakennettujen
asunto- ja asukassaunojen sekä muun muassa uimahallien ja
kylpylöiden tieltä. Suomen Saunaseurassa kuitenkin uskotaan, että
yleisiä saunoja tarvitaan suuresti edelleen. Suomalaista, perinteistä
saunakulttuuria tulee tukea ja edistää kaikin mahdollisin keinoin.
Kaupunkien, kortteleiden ja kylien saunakulttuuri onkin herätettävä uudelleen henkiin.
Yhdessä saunominen on paljon muutakin kuin löyly ja peseytyminen. Saunominen on niin sosiaalinen, fyysinen kuin henkinenkin
kokemus. Yksinäisyys ja stressi ovat nykyisin eri-ikäisten suomalaisten todellisia ja vakavia ongelmia sekä kaupungeissa että maaseudulla. Terve saunominen helpottaa stressiä ja vahvistaa hyvinvointia.
Sauna on osa suomalaista identiteettiä. Se pitää osata hyödyntää
niin kaupallisesti, kulttuurisesti kuin imagollisesti. Yleiset saunat
voivat olla tulonlähteenä paikallisille sauna-alan yrittäjille ja
saunayhdistyksille.
Suomalaisen saunan pitää olla osa Suomi-brändiä ja vahvistaa
kansainvälisesti menestyksellistä Suomi-kuvaa.
Suomen Saunaseura toivoo, että yleisten saunojen kehitykseen
ja säilymiseen suhtaudutaan vakavasti kaikilla tahoilla. Yleisten
saunojen rakentamista tulee edistää ja niiden toimintaa tukea
monipuolisesti.
Suomalaisilla ja maassamme vierailevilla turisteilla pitää olla
mahdollisuus aitoon saunakokemukseen. Se on vähintä, mitä
itseään saunamaana pitävä Suomi voi tarjota.
Suomen Saunaseura ry
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Saunaveli-Saulin

hyvä alku viikolle
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Teksti Leena-Kaisa Simola Kuvat Olli Urpela

Puolukkapore-juomaa tervetulomaljana
saunaseuran tapaan. Seppo Pukkila,
Ben Grass ja Sauli Niinistö.

Herra tasavallan presidentti saapui Vaskiniemeen toukokuisena maanantaina.
Saunatalon tapojen mukaisesti sekin titteli unohdettiin löylyyn mentäessä.
– Sauna yhdistää suomalaisia ja saunan ympärille voi rakentaa paljon,
Sauli Niinistö sanoi.

S

auli Niinistön omat ensimmäiset saunamuistot
ovat noin viiden vuoden iästä. Perhe muutti
tuolloin uuteen kotiin, jonka autotallin päähän
oli rakennettu sauna.
– Isolta se silloin tuntui.
Jo noin kymmenvuotiaana Niinistö otti vastuulleen
perheen saunamajurin tehtävät. Joka lauantai hän vastasi kotisaunan lämmittämisestä.
– Koulussa oli opittu tekemään puukaasua. Sitä piti
porukalla tietysti kokeilla käyttämällä vanhoja maalipurkkeja ja sahanpuruja. Kun kaasun sai syttymään,
lieskat löivät löylyhuoneeseen. Kertaakaan purkit eivät
onneksi räjähtäneet, Niinistö muistelee.
Sauli Niinistö sanoo olevansa konservatiivinen saunoja, joka pitää puusaunan löylyistä.
– En juurikaan tykkää saunoa kaupunkisaunoissa.
Mikään ei voita mökkisaunaa, jossa voi olla vapaasti ja
väljästi.

Hänen mukaansa saunan voisi kytkeä viennin edistämiseenkin käyttämällä jopa ”kylmän kaupallista ajattelua”.
Muutamia vuosikymmeniä sitten nousi vallalle
ajattelu, että sveitsiläiset tuotteet ovat alansa huippua ja
se johtuisi nimenomaan sveitsiläisyydestä. Jos tuote oli
sveitsiläinen, sen oli pakko olla hyvä.
– Vastaavasti suomalaiseen saunaan liittyy paljon
hyvää. Saunakulttuuri on vahva ja osa suomalaisuutta.
Pitäisi saada syntymään yleistunne, että kaikki mikä
tulee Suomesta, on hyvää. Näin saunakulttuuri olisi
mukana edistämässä taloudellista toimintaa.
Sauli Niinistö teki valtiovierailun Kiinaan alkukeväästä.
– Minulle oli yllätys, kun Kiinan uusi presidentti
muisti Suomesta Rovaniemen ja joulupukin. Joulupukin
markkinointia pidettiin aikoinaan turhana asiana. Nyt
viesti on mennyt perille Aasiaan asti.
– Saunalle voisi käydä samoin. Saunan ympärille voi rakentaa paljon. On turhaa yrittää vahvistaa
jotain sellaista, mikä ei ole juuriltaan aito. Sauna on
aidosti suomalainen. Kannattaa kyseenalaistaa kaikkien muiden puheet, jos he yrittävät selittää saunan
omakseen.

Hyvä kuin suomalainen sauna
Sauli Niinistön mukaan saunakulttuuri on osa sitä
mielikuvaa, jota suomalaisuudesta rakennetaan.
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Saunaveli-Saulin hyvä alku viikolle

” Kymmenvuotiaana 		
olin perheen 		
saunamajuri”
Ripaus runollisuuttakin
Sauli Niinistö testasi Vaskiniemen saunoista nelosen
ja viitosen. Merivesi oli tuolloin 12-asteista, joten se
eräiden mukaan kävi vielä avannosta.
Saunomisen jälkeen Sauli Niinistölle ojennettiin
Saunaseuran diplomi. Kunniakirjan vastaanottaminen
tarkoittaa, että sen haltija on saunaseuran saunalähettiläs
maailmalla.
– Sauna ei ole vain materiaalia, vaan paljolti myös
henkinen kokemus. Saunaan liittyy runollisuuttakin,
Sauli Niinistö totesi viitaten muun muassa seuran historiikin nimeen.
– Muistakaa nauttia kiukaan kutsusta ja löylyn lumosta, Niinistö viestitti kaikille saunaseuralaisille.
Sauli Niinistö nimitettiin seuran kunniajäseneksi
ja hänelle ojennettiin kultainen jäsenkortti, joka antaa
elinikäisen saunomisoikeuden Vaskiniemessä. Myös
presidentin puolisolle Jenni Haukiolle lähetettiin vastaava kortti.
– Tulin hyvin odottavalla mielellä Vaskiniemeen.
Saunat olivat upea kokemus, tämä oli hyvä alku viikolle. Uskon, että jäsenkortille tulee käyttöä.

Lähtiessään Sauli Niinistö jatkoi tekstiä:
... ja kevein mielin jälkeenpäin.

Seppo Pukkila
löi Sauli Niinistön
saunaritariksi.

Lasse Viinikka, Timo Riskala, Kari Öhman ja
Pirjo Inkeri Korhonen tervehtivät presidenttiä.
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С легким паром!
= Kevyitä löylyjä!

Tuttavallisuus tiivistää yhteistyötä Venäjän logistiikassakin.
Meiltä saat syvälliseen paikallistuntemukseen perustuvat kuljetukset ja
varastoinnit koko Venäjän alueella.
Suunnitellaan yhdessä logistiikkaratkaisusi, jätä yhteydenottopyyntö:
itella.fi/logistiikka

Itella Logistics
Moskova • Pietari • Novosibirsk • Donin Rostov • Vladivostok • Jekaterinburg • Samara

Teksti Leena-Kaisa Simola Kuvat Olli Urpela

Saunaseminaari 2013

Olemmeko enää
saunakansaa?
Saunaseminaari kirvoitti monipuolisen keskustelun yleisten saunojen
kohtalosta. Heräsi jo kysymys siitä, ovatko suomalaiset enää saunakansaa.
Vastaus on kyllä, ehdottomasti. Mutta yleiset saunat pitää saada
uudelleen suosioon, ja Saunaseura sai selvän valtuutuksen
toimia asian puolesta puhujana.
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uhtikuussa kokoontui Espoon Kino Tapiolaan vajaat sata suomalaisen saunan ystävää.
Suomen Saunaseuran viestintäryhmä oli tehnyt hyvää työtä kaikille avoimen seminaarin
järjestämisessä. Paneelikeskustelussa pohdittiin yleisten
saunojen roolia ja tulevaisuutta Suomessa.
– Suomen Saunaseuran yksi tehtävä on edistää
sauna-ideologiaa. Sen vuoksi tämäkin seminaari on
järjestetty. Yleisten saunojen tilanteesta on syytä olla
todella huolissaan, viestintäryhmän puheenjohtaja Jussi
Niemelä totesi.
Keskusteluja veti toimittaja, saunaseuran jäsen Katri
Makkonen.
Yleisökin lähti vilkkaasti mukaan keskusteluun, joka
jatkui vielä Vaskiniemen lauteilla.

Seminaarin juontaja Katri Makkonen totesi Tuomo
Särkikosken tietävän nyt saunasta melkein kaiken.
– Miten siis voidaan väittää, että sauna on
suomalainen, Makkonen tivasi?
– Koska kaikki suomalaiset saunovat ja tuntevat saunan.
Suomessa sauna on säilynyt, koska se on saanut säilyä,
Tuomo Särkikoski vastasi.

Yrittäjät samassa rintamassa
Suomalaisia yleisiä saunoja on harvassa, kun sellaisiksi ei lasketa esimerkiksi uimahallien ja kylpylöiden
saunoja.
Saunaseminaarin paneelikeskusteluun oltiin saatu
kattava otos tarjonnasta ja saunayrittäjistä. Veikko
Niskanen edusti maamme vanhinta, 107-vuotiasta
Rajaportin saunaa Tampereelta. Kotiharjun saunan
Risto Holopainen on saunayrittäjä jo toisessa polvessa.
Hermannin saunan Mika Ahonen puolestaan on tuore
yrittäjä; hän aloitti saunaisäntänä viime tammikuussa.
Uusin tulokas on Tuomas Toivonen, joka on suunnitellut ja rakennuttanut vaimonsa kanssa Helsingin Hakaniemeen Kulttuurisaunaksi ristityn yleisen saunan. Ensi
löylyt heitettiin toukokuussa.
Paneelissa oli mukana myös Sauna Osuuskunnan
Matti Kivinen, yksi saunaseminaarin idean isistä.
Kivisellä on saunayrittäjille yhteinen neuvo:
– Yleisen saunan hengen luo saunan isäntä tai emäntä. Jos saunassa kävijä ei pidä saunan tunnelmasta, hän
ei tule toiste. Vain yrittäjän tulisieluisuus voi tuottaa
tuloksia. Usein vain tuntuu siltä, että saunayrittäjillä on
liian suuret unelmat saunan mahdollisuuksiin nähden,
Kivinen totesi.
Kivinen heitti kaikille salissa olijoille yhteisen kysymyksen:
– Mitä muuta me voimme tehdä yleisten saunojen
hyväksi kuin käydä saunassa? Olemmeko ohjanneet
saunan elämyksellisyyttä oikeaan suuntaan, jotta saunakulttuuri olisi voimissaan vuonna 2037 Saunaseuran
täyttäessä sata vuotta?

Seminaarin yleisö otti vilkkaasti osaa keskusteluun.
– Perinteinen sauna kaipaa rinnalleen uusia palveluja,
Mervi Hongisto Turussa toimivasta Forum Saunasta
muistutti.
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Olemmeko enää saunakansaa?

Kahvitauolla käytiin tiivistä keskustelua
niin seminaarin teemasta kuin muistakin
kuulumisista.

saunomiseen uusia muotoja perinteitä unohtamatta.
Meillä Turussa polttariporukatkin ovat löytäneet yleisen
saunan ja jopa kuppauksen, Hongisto sanoi.

Miten lauteet täyteen
Risto Holopainen sanoi havainneensa, että yleisten
saunojen suosio on jo hienoisessa nousussa.
– Selvästi ennakkoluulot ovat poistumassa. Ainakin
meidän saunassamme käy myös nuoria asiakkaita. Puhuisin jo uudesta saunasukupolvesta, Holopainen totesi.
Se on hyvä alku, mutta työtä riittää. Yleisön joukosta
Juha Johansson kysyikin kaikilta, miten yleisissä saunoissa saadaan lauteet täyteen.
– Me kaikki voimme tehdä kulttuuriteon ja käydä
yleisessä saunassa sekä viedä sinne ystävämmekin, hän
heitti ensimmäisen vinkin.
Oulun Rantasaunaseuran Pekka Tuomisen mukaan
nyt on tärkeää saada suomalaisten asenne yleisiä saunoja kohtaan myönteisemmäksi.
– Suomen Saunaseuran tulisi ottaa jopa aggressiivinen ja propagandistinen ote yleisten saunojen puolesta.
Me puuhaamme Ouluun yleistä saunaa aivan kaupungin
keskustaan. Asiasta viestiminen on ollut hankalaa, koska meillä ei ole kaupungissa toista yleistä saunaa, johon
verrata. Kaupunkilaiset eivät tunne yleisiä saunoja. Nyt
meitä saunan puuhaihmisiä pidetään kylähulluina, jotka
tunkevat kaupungin parhaalle paikalle, Tuominen sanoi.
Veikko Niiranen oli samoilla linjoilla.
– Meitä huolettaa esimerkiksi Vaasan tilanne. Siellä
on yleiselle saunalle olemassa vanha tila, jota ei kuitenkaan saada ottaa käyttöön. Saunaseura voisi ”jyrähtää”
senkin asian puolesta.
Turun Forum Saunan Mervi Hongisto puolestaan
totesi, että perinteisen saunan rinnalle voi kehittää yleiseen saunaan muitakin palvelumuotoja.
– Forum Saunan toiminta on jo kallistunut hoitosaunan puolelle. Tarjoamme hoitoja ja koulutusta, tuomme

Verkoston voimalla
Kansainvälisen Savusaunaklubin Seppo Leskisen
mukaan suurin ongelma on se, että suomalaiset eivät ole
enää saunakansaa.
– Kerrostalojen sähkögrillit karkottivat suomalaiset
saunasta. Suurin osa suomalaisista ei tiedä saunomisesta
enää yhtään mitään, Leskinen väitti.
Seminaarin osanottajat olivat samaa mieltä siitä,
että yksittäisten toimijoiden rinnalla tarvitaan vahvaa,
yhteistä otetta.
– Suomessa on saunomiseen liittyen yli 50 erilaista
yhteisöä. Meidän pitäisi verkottua, keskustella ja toimia
yhdessä. Jonkinlaisen pysyvän yhteistyö-foorumin perustaminen olisi hyvä asia, Veikko Niskanen totesi.
Hannu Olkinuora Pispalan saunayhdistyksestä muistutti, miten saunan rooli on vuosien saatossa muuttunut.
– Ennen yleiseen saunaan tultiin peseytymään. Nyt
sinne tullaan ottamaan hyvät löylyt ja tapaamaan tuttuja.
Yleisten saunojen tilanteen kohentamiseksi ei ole yhtä,
itsestään selvää viisasten kiveä. On silti hienoa täällä
seminaarissakin huomata, että saunan ystävät jaksavat
yrittää ja uskoa asiaansa, Olkinuora sanoi.
Helsingin pienimmän saunan yrittäjä Mika Ahonen
toivoi, että kaupunkilaiset eivät unohtaisi talojen kivijalkojen kauppoja ja yrittäjiä.
– Kyllä meilläkin toiminta tuntuu aina välillä hyytyvän. Mutta kaikilla yleisillä saunoilla on yhteinen
markkinavaltti: tuskin kukaan lähtee huonolla tuulella
saunasta pois.
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Onnistuiko historiikki?

Tuomo Särkikosken kirjoittama suomalaisen saunan historiikki
”Kiukaan kutsu ja löylyn lumo” sai arvionsa sekä tekijältä itseltään että ”vastaväittäjiltä” Raili Vihavaiselta ja Lasse Viinikalta.
Särkikoski itse kysyi rohkeasti, että onnistuiko historiikki?
Itse hän olisi mieluummin laittanut kirjan nimeksi ”Sauna ja
seura – kansallinen instituutio ja sen vaalijat”. Hän sanoi kirjoittaneensa kirjan suomalaisena suomalaisille.
– Suomalaista saunaa on pidetty hengissä uskomattomalla
voimalla, vaikka asiasta ei ole tiedetty juuri mitään. Me katsomme saunan historiaa suomalais-ugrilaisten silmälasien läpi, vaikka saunoja on
ollut eri kansojen historiassa. Suomessa sauna on säilynyt, koska sen
on annettu säilyä. Muut pohjoismaat olivat aikoinaan tiukemmin kiinni
Euroopassa. Niissä kohdeltiin saunaa kuin pakanallisten kansojen
kieliä. Suomessa saunalla on ollut merkitystä sekä sosiaali-hygienialle
että saunakulttuurin kehitykselle, Särkikoski totesi.
Hän nosti esiin kaksi merkittävää seikkaa kirjastaan: urheilun
vaikutuksen saunatiedon leviämiseen sekä Suomen ja Saksan yhteydet
sauna-asioissa natsisaksan aikaan.
– Suomessa sauna on vielä aatteen tasolla, mutta se on kehittymässä ideologian kautta identiteetiksi. Saunaseuran tulee omalla
auktoriteetillaan lunastaa saunan asema tulevaisuudessa. Se vaatii alan
tutkimusta ja tiedon tuottamista, Särkikoski totesi.

Lasse Viinikka oli perehtynyt ”vastaväittäjänä” saunan historiikkiin.

Raili Vihavaisen mielestä saunakirjassa on monia
mielenkiintoisia asioita, jotka ovat hänellekin uusia
pitkästä Sauna-lehden päätoimittajan urasta
huolimatta. Railin viesti oli selvä: lukekaa kirja.

Lukekaa kirja!
Saunalehden entinen päätoimittaja Raili Vihavainen sanoi lukeneensa
kirjan mielenkiinnolla. Hänellekin oli Suomen ja natsisaksan yhteys
aivan uutta tietoa saunan historiassa.
– Aseveljeys merkitsi siis myös saunaystävyyttä. Kyllä tuo saunaa
koskeva yhteistyö herättää monenlaisia kysymyksiä, Vihavainen totesi.
Sen sijaan yleisten saunojen tukala tilanne ei ole mitään uutta.
– Jo Sauna-lehdessä vuonna 1946 oli kylvettäjän hätähuuto, koska
yleiset saunat olivat joutuneet rappiolle.
Saunaseuran entinen puheenjohtaja Lasse Viinikka kritisoi kirjaa
sen laajuudesta ja ajoittain poukkoilevasta tekstistä, jota oli hankala
lukea.
– Tiivistäminen olisi tehnyt kirjalle hyvää. Nyt yksityiskohtien määrä
vyöryy sivuilta. Historiikki loppuu 90-luvulle eli saunan viime vuosista ja
nykytilanteesta ei ole mitään tietoa kirjan sivuilla, Viinikka totesi.
Kaiken kaikkiaan Särkikosken kirjaa pidettiin onnistuneena.
Siitä osoituksena on myös kirjakauppojen hyvä myynti.
Moni Saunaseuran jäsen ei ole vielä omaa kirjaansa tilannut.
Se kannattaa tehdä heti Saunaseuran verkkosivuilla.

– Meistä jokainen voi
tehdä kulttuuriteon:
mennä yleiseen saunaan
ja viedä sinne ystävänsäkin, Juha Johansson
heitti yhteisen haasteen.
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Rajaportin saunalle

Löylynhenki-palkinto
Tämän vuoden Löylynhenkipalkinto myönnettiin Tampereen
Pispalassa sijaitsevalle Rajaportin saunalle. Se on toiminut
yleisenä saunana jo yli sadan
vuoden ajan.
Rajaportin saunan palkitsemisella Suomen saunaseura haluaa
kiinnittää huomiota yleisiin
saunoihin ja turvata niiden säilymisen Suomessa.

K

auppiaspariskunta Mooses ja Maria
Lahtinen rakensi Pispalaan yleisen saunan
1900-luvun alussa. Rajaportin sauna on
Suomen ainoa keisariajan kansansauna, joka
on lähes alkuperäisessä kunnossaan. Saunan satavuotisjuhlia vietettiin vuonna 2006. Nykyisin sauna on
Tampereen kaupungin omistuksessa ja sen toiminnasta
vastaa Pispalan saunayhdistys ry.
Reiluun sataan vuoteen mahtuu monenlaisia tarinoita
ja käänteitä, joista osa on koottu Rajaportin historiikkiin
otsikolla ”Puhrasta tuli”.
Nimi viittaa enteellisesti myös yleisten saunojen
merkityksen muuttumiseen.
– Aikaisemmin yleiset saunat olivat peseytymistä
varten, nyt niissä puhdistaudutaan, kohdataan kanssaihmisiä, tuttuja ja tuntemattomia. Saunassa pääsee kontaktiin muiden kanssa tai voi olla omassa rauhassaan, jos
siltä tuntuu, Pispalan saunayhdistyksen puheenjohtaja
Ari Johansson sanoo.
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Teksti Leena-Kaisa Simola Kuvat Pispalan saunayhdistys

– Yleinen sauna on sosiaalinen kokemus, vaikka ei
lauteilla puhuisi sanaakaan. Tosin Rajaportin saunassa keskustellaan paljon. Meillä käy saunojia kaikista
väestöryhmistä, Rajaportissa on katto korkealla ja seinät
leveällä, saunan isännöitsijä Veikko Niskavaara jatkaa.

”	Puhrasta tuli”

Purku-uhka synnytti yhdistyksen
Pispala oli aikoinaan Tampereen työläiskaupunginosa, jossa asuttiin paljon vuokralla eikä taloissa ollut
juurikaan omia saunoja. Tosin tilanne oli sama koko
kaupungissa, jossa historian saatossa on toiminut kaikkiaan 140 saunaa.
Nyt Rajaportti pitää sinnikkäästi Tampereella yleisten
saunojen mainetta ja palveluja yllä. Rajaportinkin kohtalo on ollut monesti uhattuna.
Yrittäjänä pitkään toiminut Lahja Mäkinen tunnusti
jo 70-luvulla, että kävijöiden väheneminen oli saanut
hänet miettimään saunan lopettamista.
Kriittisin vaihe koettiin 80-luvun lopulla, kun Tampereen kaupunki suunnitteli saunan purkamista ja tontin
muuttamista parkkipaikaksi.
– Purku-uhan alla pispalalaiset huomasivat saunaa
odottavan vaaran. Sen vuoksi perustettiin Pispalan saunayhdistys huhtikuussa 1989, Ari Johansson muistelee.
Lentokoneella saunaan
Rajaportin sauna on jo legenda. Sen löylyyn tullaan
kauempaakin. Helsingin ja Tampereen välillä saattaa istua junassa ihmisiä, joilla on matkalleen sama päämäärä
– Rajaportin löylyt.
– Meillähän on tuhottoman hyvät löylyt. Löylyhuoneen kiviset seinät säteilevät lämpöä. Se antaa erilaisen
saunakokemuksen kuin puuvuoratut saunat.
– Junantuomien saunojien lisäksi meille tulee asiakkaita jopa lentokoneella, Veikko Niskavaara sanoo viitaten halpalentoyhtiön tuomiin eurooppalaisiin turisteihin.
Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus saunojista on
kasvanut tasaisesti. Ari Johanssonin mukaan myös nuoret naiset ovat löytäneet tiensä ilahduttavasti Rajaportin
saunaan. Naisia tosin lauteille mahtuisi vielä lisääkin,
sillä heitä on nyt kävijöistä noin kolmasosa.
– Lähtökohtana on, että ylläpidämme yleistä saunaa,
joka on kaikille avoin. Pyrimme kuitenkin ohjaamaan
kävijöitä myös alkuviikon päiville, jolloin saunamaksu
on edullisempi. Ryhmille suositamme tilaussaunaa joko
etu- tai jälkisaunana tai välipäivinä, Johansson kertoo.

Löylynhenki-palkinto
Saunaseura voi myöntää vuosittain Löylynhenki-palkinnon ansiokkaasti saunan hyväksi toimineelle henkilölle tai yhteisölle.
Viime vuonna palkinto myönnettiin arkkitehti Pekka Tommilalle, joka on tehnyt poikkeuksellisen pitkän ja monipuolisen uran
suomalaisen saunakulttuurin vaalijana ja edistäjänä.
Vuonna 2011 palkittuna oli kollektiivisesti suuri joukko saajia:
saunadiplomatia ja saunadiplomaatit. 2010 palkinnon saivat ohjaajat
Joonas Berghäll ja Mika Hotakainen elokuvastaan Miesten vuoro.
Ensimmäisen kerran palkinto myönnettiin vuonna 1988.
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Rajaportin saunalle Löylynhenki-palkinto

Rajaportin sauna
Pispalan valtatie 9, Tampere
Avoinna:
ma ja ke 18-22
pe 15-21, la 14-22
Lisätietoa:
www.rajaportinsauna.fi

Rajaportin saunan arvo Tampereen tunnettuudelle
ja matkailulle on kiistaton. Se myös osaltaan turvaa
saunan toiminnan tulevaisuudessakin.
– Rajaportin sauna on aktiivisesti mukana järjestämässä erilaisia tilaisuuksia yhdessä Tampereen teatterikesän, Pispalan sottiisin, Maailman Tango -festivaalin ja
vastaavien tapahtumien kanssa.
Suomalaisen saunan päivänä, kesäkuun toisena lauantaina, Rajaportin saunalla oli koko päivän ohjelmaa.
Mukana oli esiintyjiä Suomesta, Namibiasta, Chilestä ja
Ranskasta. Pihaan oli pystytetty myös intiaanisauna.
Yhteistyötä saunojen hyväksi
Rajaportilla on naisten ja miesten osastot erikseen,
jolloin saunottaessa naiset ja miehet voivat puhua omia
juttujaan. Ulkona ”jäähyllä” kaikki pääsevät yhteiseen
jutusteluun.
Rajaportin saunan yhteydessä toimii pieni kahvio,
jossa on kesällä myös tunnelmallinen terassi. Kahvilassa myydään kahvia, kotipullaa, virvoitusjuomia,
jäätelöä, pientä suolaista ja makeaa sekä pizzaa, piiraita
ja salaattiannoksia Tarjolla myös valikoima koti- ja
ulkomaisia III-oluita sekä siideriä. Viime aikoina on
panostettu voimakkaasti kotimaisten pienpanimoiden
oluisiin sekä Reilun kaupan tuotteisiin.
Rajaportin saunan edustajat pitävät Löylynhenkipalkinnon saamista hienona tunnustuksena arvostetulta
taholta.
– Erityinen kiitos Suomen saunaseuralle siitä, että
se on kiinnostunut yhteistyöstä yleisten saunojen,
saunaseurojen ja saunayrittäjien kanssa. Yhteistyöllä
lisätään saunan tunnettavuutta, hyviä saunatapoja
sekä uusien saunojen rakentamisen laatua.
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Ruostumattomat.
Wilo-TWI -avokaivopumput ovat kokonaan ruostumatonta terästä.
Wilo-TWI 5
avokaivopumppu

Tehokkaat Wilon avokaivopumput
saunaan ja mökille
O Maksimituotto on 90 litraa minuutissa
O Maksimi nostokorkeus 65 metriä.
O Äänetön ratkaisu kodin luotettavaan vesihuoltoon
O Toimitus sisältää 20 m sähkökaapelia liitettynä sekä
kannatinlangan.
O Saatavana yksi- ja kolmivaiheliitännällä.

ELÄMÄNPELASTAJAT.
Dräger alkolukot ja alkotesterit

Dräger Interlock XT - Se hyväksytty alkolukko.
Dräger Interlock XT on hyväksytty ja luotettava alkolukko vaativaan ammattikäyttöön.
Sen avulla kuljetusyhtiö voi lisätä kuljettajiensa, matkustajiensa ja muiden tielläliikkuvien turvallisuutta sekä parantaa työilmapiiriä ja yrityskuvaansa.

Dräger Alcotest 3000 - Se luotettava alkotesteri.
Dräger Alcotest 3000 on alkotesteri hintaluokkaan, jossa ei ole ennen totuttu näkemään vastaavaa laatua ja tarkkuutta. Se on helppokäyttoinen ja luotettava ajokunnon
varmistaja, täydellinen valinta matkakumppaniksi niin maalle kuin merelle.

Tee kuten yhä useammat - valitse Dräger elämänpelastajat.

www.kaha.fi

Tamminiemen
lauteilla
Jouko Loikkanen kävi presidentti Kekkosen kanssa saunassa
25 vuotta ja kuului ”varjohallituksena” pidettyyn Tamminiemen
saunaporukkaan. Tapasimme hänet Saunaseuralla ja saimme kuulla,
millaista oli saunoa pidetyn, palvotun ja pelätyn UKK:n kanssa.

Tamminiemen saunaseura
Presidentti Urho Kekkosen lähipiirin
muodostama yhteisö, joka kokoontui
Tamminiemen hirsisaunaan joka lauantai
kello 17.00. Ryhmän vakiojäseniin
kuuluivat Kekkosen lisäksi mm. Matti
Kekkonen, Paavo Kastari, Jouko Loikkanen, Juho-Eino Niemi, Taneli Kekkonen,
Kustaa Vilkuna, Arvo Korsimo, Reino
Kuuskoski, Lauri Posti, Eino S. Repo,
Ahti Karjalainen, Matti Valtasaari, Reino
Lindroos, Pentti Sorvali, Olavi Lahtela ja
Kauno Kleemola. Tavallisimmin lauantaisaunassa oli 5–7 jäsentä.

Näillä lauteilla
kokoontui legendaarinen
Tamminiemen saunaseura.
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Teksti Merja Forsman Kuvat Seppo Pukkila ja Leuku/Voitto Niemelä

O

n lauantai. Kello lyö viittä vaille viisi ja
Jouko Loikkanen on saapunut presidentin
huvilalle. Hän ja muut saunojiin kuuluvat
miehet riisuvat päällystakkinsa eteisen naulakkoon ja jäävät odottelemaan Tamminiemen Isännän,
Kekkosen saapumista.
Tasan kello viisi Kekkonen astelee yläkerran huoneestaan ja tervehtii kädestä pitäen saunavieraitaan.
Hänellä on lähes jokaiselle omanlaisensa tervehdys joko
kysymyksen tai toteamuksen muodossa. Näkee, että hän
on miettinyt tarkkaan senkertaista kutsulistaa.
Siinä se on: varjohallitukseksi arvailtu, uutisia ja
huhuja aikaansaanut seurue. Salaperäinen joukko, joka
kokoontui 25 vuoden ajan, miltei joka lauantai kello
viideltä kiisteltyyn Tamminiemen saunaan.
Moni olisi halunnut olla kärpäsenä katossa, mutta
herra Loikkanen oli lauteilla aina vuodesta 1956 lähtien. Hän oli yksi Kekkosen lähipiirin jäsenistä, joilla oli
kunnia kuulua Tamminiemen saunaseuraan.
Nyt lauttasaarelainen Loikkanen istuu saunaseuran
takkahuoneessa ja katsoo merelle.
Ulkona tuulee ja takassa rätisee tuli. Yli 80-vuotias
herrasmies puhuu yli 50 vuotta vanhoista asioista
kuin eilisestä. Kun hän kertoo Urho Kekkosesta, hän puhuu rauhallisesti ja kunnioittaen.

Maineensa veroinen saunoja
Kekkonen oli kova viihdyttäjä, mutta sitäkin kovempi
löylynkestäjä. Suomalaisen perinteen mukaisesti kovia
löylyjä arvostettiin. Ja Kekkonen oli aina viimeisenä
ylälauteilla.
– Vitsinä sanottiin, että vuosien mittaan laskeudutaan
alas ja vähän ajan päästä siitä viedään hautausmaalle,
Loikkanen kertoo pilke silmäkulmassaan.
Kerran presidentin lääkäri oli kuiskannut Loikkasen
korvaan, ettei saa sitten heittää kovia löylyjä. Loikkanen kuiskasi takaisin, etteivät he heitäkään, mutta
lääkärin omasta hoidokista ei voi mennä takuuseen.
Ja silläkin kertaa Kekkonen heitti niin kovin, että jäi
ainoana ja viimeisenä lauteille istumaan.
Ainoana miehenä Kekkonen myös käytti Tamminiemen saunassa vastaa. Kun presidentti ei itse enää
jaksanut, hänen poikansa Matti sai kunnian vihtoa.
Saunan jälkeen pulahdettiin Tamminiemen uimaaltaaseen. Siinäkin herra Presidentti oli maineensa
veroinen – rohkea ja huimapäinen – ja hyppäsi ainoana
pää edellä veteen.
Saunajuomana puolukkamehu

Saunaseuran takkahuoneeseen ilmestyy
tarjoilija, joka kattaa pöytään leipää ja
Presidentti ylälauteelle
virvokkeita. Loikkanen kiittää ja ottaa
Kaikki tapahtui aina saman protokollan
siemauksen limonadia. Hänen kulmakaroli tarkkaan
mukaisesti. Kun Kekkonen oli liittyvansa kurtistuvat, kun hän alkaa kertoa
nyt seuraan, oli aika siirtyä pihan yli
harkittu
saunan juomakulttuurista. Liittyihän
saunakamariin ja ripustaa vaatteet niiden
siihen paljon huhuja. Kekkosta pidettiin
vakiopaikoille.
viinaan menevänä miehenä, mutta Loikkasen
Sitten mentiin pesuhuoneen kautta saunaan.
mukaan Tamminiemen saunassa ei ainakaan
Herra presidentti istuutui aina ylälauteelle, perimmäilauantaisin ryypätty. Se ei ollut noiden saunomisten
seen nurkkaan. Hänen vieressään oli oman pojan, Matti
tarkoitus.
Kekkosen paikka.
Uimisen jälkeen seurue istuutui oleskeluhuoneen
Neljä tuntia lämmitetyssä saunassa oli ensin 80 astetnojatuoleihin nauttimaan virvokkeita. Viinaa ei juotu
ta lämpöä, mutta kun kiukaan päällä ollut pyöreä kansi
eikä mitään suuhunpantavaa ollut tarjolla. Alkuvuosina
nostettiin ylös, lämpötila nousi 100–110 asteeseen.
Kekkonen saattoi nauttia pullon olutta, mutta 60/70-luTarinan mukaan talonmies oli kerran lämmittänyt
kujen taitteessa olut vaihtui puolukkamehuun.
saunan liian kuumaksi ja oli hyvin hermostunut. Oli
– Kai Kekkonen oli juonut jo tarpeeksi. Tai sitten
kunnia olla presidentin saunan lämmittäjä, silloin ei
lääkäri oli antanut ohjeet.
mielellään tehnyt virheitä. Samalla tavalla saunaseura
Loikkanen muistelee, että vain pari kertaa tarjolla oli
oli aina ajoissa. Presidenttiä kunnioitettiin, olisi ollut
viskiä eivätkä ne olleet lauantaisaunoja. Molemmilla
epäkohteliasta olla myöhässä.
kerroilla presidentti oli tuonut saunaan metsästystoveLoikkasen mukaan tunnelma oli kuitenkin rento ja
reitaan ja viskillä juhlistettiin hirvenkaatoja.
epävirallinen, vaikka Kekkosta tituleerattiinkin ”Presidentiksi”.
Intohimona uutiset
– Hän oli huumorintajuinen mies, taitava tarinankertoja ja näyttelijä. Hän olisi saanut leipänsä muutakin
Tasan kello 17.30 saunaseura hiljeni kuuntelemaan uutikautta kuin valtiolta, Loikkanen muistelee. – Kekkonen
set radiosta. Puolen tunnin ajan keskityttiin kuulemaan,
oli myös hyvä laulaja, mutta saunassa ei koskaan kailomitä maailmalla on tapahtunut.
tettu, hän vielä lisää.
– Uutiset olivat Kekkosen suuri intohimo. Hän ah-

Kutsuttavat
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Tamminiemen lauteilla

” Kansa kohisi 		
salaseurasta.”

Jouko Loikkanen
Suomalainen poliitikko ja virkamies, keskustan puoluesihteeri 1969–1970, Kehitysaluerahaston toimitusjohtaja
1971–1974, valtionvarainministeriön neuvotteleva
virkamies 1974–1978, tieja vesirakennushallituksen
(nyk. Tiehallinto) pääjohtaja
1978–. Loikkanen toimi viiden pääministerin sihteerinä
ja 1976–1977 Martti Miettusen III hallituksessa
II valtiovarainministerinä.

saunaan puhumaan salaisuuksia. Huhut kertoivat, että
Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA ja Ison-Britannian
tiedustelupalvelu MI6 salakuunteli keskusteluja.
Loikkanen pitää huhuja liioiteltuina.
– Höpöhöpö. Ei se nyt niin salaista ollut. Eikä saunakamariin ollut asennettu vihollisten mikrofooneja.
Vilkuna selän pesijänä

Jouko Loikkanen kuului

saunaseuKun uutiset oli kuunneltu ja Tamminiemen
löylyt heitetty,
herrasmiehet
raan, joka saunoi
aina
peseytyivät. Akateemikko, kansatieteilijä,
kielitieteilijä
lauantaisin
kello viisi. selän
ja historiantutkija Kustaa Vilkuna
oli Kekkosen
– Presidentti Kekkonen istui
pesijänä.
ainaLoikkanen
ylälauteillamuistelee.
– ja siellä
– Se oli hänelle kunnia-asia,
oli aina viimeiseen asti.
Sitten oli aika mennä kotiin – ja saunaan.
– Minulle on opetettu, että lauantaisin kotona saunotaan. Niinpä menin aina Tamminiemen saunasta kotiin
saunaan.
Vain presidentti jäi Tamminiemeen poikansa kanssa perheillalliselle. Kertaakaan koko 25 vuoden aikana kukaan ei
jäänyt saunalle ryypiskelemään. Ei kuuna päivänä.

nehti sanomalehtiä ja halusi olla ajan tasalla maailman
menosta.
Ja sitä tarkoitusta varten saunaseurakin oli perustettu.
Jäsenet eivät olleet valikoituneet sattumalta. Siihen kuuluivat he, joilla oli parhaat verkostot ja hyvä tieto siitä,
mitä maailmalla kulloinkin tapahtui. Siitä huolimatta
saunaseuralaiset puhuivat vain harvoin politiikasta.
Yleensä keskusteltiin päivän polttavista aiheista.
– Oli hyvä lukea edellisen ja saman päivän lehti
hyvin tarkkaan. Sieltä saatiin puheenaiheet. Jos lehteä
ei ollut lukenut, oli parempi pysytellä hiljaa, Loikkanen
naurahtaa.
Ei politiikkaa, ei salaisuuksia, eikä mitään varjohallitusta.
– Eikä me koskaan puhuttu naisista, Loikkanen lisää.
Mutta syystä tai toisesta saunaseurasta ei puhuttu
ulkopuolisille. Syynä voinee olla se, ettei presidentin
saunasta sopinut puhua. Tai sitten se, että kautta aikojen
pojat ovat pitäneet salaseuroja, joissa vain harvoin käsitellään mitään aidosti salaista.
Loikkanen ei alkuaikoina edes kirjannut tapaamisia
kalenteriinsa.
– Oli aina vähän sellainen olo, että tämä on jotenkin
salaista.
Ja mitä tiukemmin asioita pidetään salaisuuksina, sitä
enemmän ne alkavat kiinnostaa ulkopuolisia.
Lehdistö kirjoitti tuhansia kirjoituksia Tamminiemen
saunasta. Kansa kohisi, oliko sopivaa kerätä sisäpiiri

Toisenlaisia aikoja
Loikkanen on syönyt leipänsä ja pyyhkii suupielensä
lautasliinaan. Tarina on lopussa ja Loikkanen vakavoituu.
– Tiesimme, ettei se kestäisi ikuisuutta, hän kertoo.
Ja niin kesäkuussa 1981 saunaseura kokoontui viimeisen kerran. Traditio, joka oli kestänyt 25 vuotta, oli
tullut tiensä päähän. Kekkonen siirtyi kesäksi Kultarantaan ja elokuisella Islannin-matkallaan hän sairastui.
Hän ei enää palannut presidentin virkaan ja erosi syksyllä. Viisi vuotta myöhemmin, 31.8.1986, Urho Kaleva
Kekkonen kuoli.
Vuosien saatossa yksi toisensa jälkeen on siirtynyt
lauteelta alemmalle, ja lopulta hautausmaalle, kuten
aikoinaan Tamminiemen saunassa olisi todettu. Vain
kolme perusjoukon jäsentä – Jouko Loikkanen, Matti
Tuovinen ja Matti Kekkonen – ovat jäljellä.
Enää ei tavata Tamminiemen saunan edessä kello 17.00.
Koskaan ei Kustaa Vilkuna pese Kekkosen selkää eikä
Kekkonen kerro tarinoitaan kuumien löylyjen höyryissä.
Nykyään Loikkanen saunoo vain vaimonsa kanssa. Edelleen sauna lämmitetään lauantaisin ja saunan
päätteeksi nautitaan TV:n ja radion annista. Käypä
Loikkanen altaassakin virkistäytymässä, mutta maailma
Loikkasen ympärillä on muuttunut.
– On se aikalailla toisenlaista, Loikkanen pohtii ja
katsoo merelle. – Aikalailla toisenlaista.
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Legendaarinen
& jäljittelemätön
Kertalämmitteinen Aito AKkiuas tarjoaa pitkät ja pehmeän hapekkaat löylyt. Ainutlaatuisella kiukaalla saunot yhdellä lämmityksellä
seuraavaan aamun asti.

Nyt voit puolittaa AK-kiukaasi lämmitysajan valitsemalla
keraamiset kivet – saunominen voidaan aloittaa jo parin
tunnin kuluttua lämmityksen
aloittamisesta! Saatavana
hyvin varustetuista rakennustarvikeliikkeistä.
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Presidentin virka-asunto
Mäntyniemi
Salmisaaren oikeustalo
Hgin hallinto- ja korkein oikeus
Eteläranta 10 (kuvassa)
Varman pääkonttori
Finnairin uusi pääkonttori
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Hotelli Hilton Airport
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Laajasalon kirkko
Merikeskus Vellamo

Yksilölliset ratkaisut
IDEA-PUULTA!
www.ideapuu.com

Teksti Leena-Kaisa Simola Kuvat Olli Urpela

Pirjo Irmeli Korhosesta uusi toiminnanjohtaja:

”Yhteisöllinen sauna auttaa
Pirjo Irmeli Korhonen tarttuu elokuun
alusta Saunaseuran toiminnanjohtajan
tehtäviin. Pukkilan Seppo jäi eläkkeelle
toukokuun lopussa, mutta hoitaa kesän
ajan saunatalon kiinteistöön liittyviä
tehtäviä projektiluontoisesti.

P

irjo on toiminut seuran johtokunnan jäsenenä
sekä Tutkimus- ja kulttuuritoimikunnan puheenjohtajana tämän vuoden alusta. Saunaseuran jäsen
hän on ollut vuodesta 2002.
Koulutukseltaan Pirjo on filosofian tohtori (kemia). Tätä
ennen hän työskenteli erikoistutkijana Työterveyslaitoksella paneutuen muun muassa turvallisuusjohtamiseen ja
kemikaaliriskien arviointiin ja hallintaan.
Ollaan kiitollisia ja sosiaalisia

– Saunominen
on sosiaalinen
tapahtuma, jossa
tulee kunnioittaa
muita saunojia,
Pirjo Korhonen
muistuttaa.

Pirjon mukaan kaikkien suomalaisten tulisi tiedostaa ja olla
kiitollisia suomalaisesta saunaperinteestä ja -kulttuurista.
– Saunan merkitys on suuri terveydelle ja hyvinvoinnille. Sauna auttaa jaksamaan kaiken kiireen keskelläkin.
Meille suomalaisille sauna on antanut voimaa kiperissäkin tilanteissa niin historian kuin talouselämän erilaisissa
käänteissä.
– Meidän tulisi yhtenä rintamana olla kirkastamassa
saunaan liittyviä mielikuvia ja rakentaa saunasta sekä
saunomisesta suomalaiselle saunakulttuurille sopiva
brändi. Siitä on jo pitkään puhuttu. Suomalaista saunakulttuuria kunnioittava Sauna-brändi olisi kova
juttu, ja sen toteuttaminen vaatii oikeat ihmiset
oikeille paikoille, Pirjo pohtii.
Pirjolla on siteitä saunaseuran historiaan,
sillä Tahko Pihkala, yksi seuran perustajista,
on Pirjon isän kautta sukua. Tahko Pihkala
korosti saunan terveysvaikutuksia urheilijoille. Pirjokaan ei niitä vähättele, mutta
hän haluaa nostaa esiin saunan sosiaalisen
puolen. Varsinkin yleiset saunat tarjoavat
mahdollisuuden yhteisöllisyyteen.
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jaksamaan”
– Yksinäisyys ja stressi ovat tänä päivänä eri-ikäisten
suomalaisten todellisia ja vakavia ongelmia kaupungeissa ja maaseudulla. Yleinen sauna voi tarjota oivan
lääkkeen molempaan ongelmaan. Hyvässä saunassa ja
saunahengessä suomalainen voi kokea kunnioittavaa
toisen ihmisen läsnäoloa. Auttamisen iloa voi tuntea
vaikka pesemällä saunakaverin selän.

– Saunaan liittyvää tutkimusta tulee lisätä ja yhdistää
siihen ajankohtaisia vaikutustekijöitä kuten esimerkiksi
saunassa koettu yhteisöllisyys, fyysinen ja psyykkinen hyvänolon tunne sekä hankkia tälle tutkimukselle
rahoitusta. Saunakulttuuria voidaan edistää tehokkaasti yhteistyön kautta kansainvälisten ja kansallisten
saunajärjestöjen sekä terveitä elämäntapoja edistävien
yhteisöjen ja sidosryhmien kanssa sekä osallistumalla
tapahtumiin ja median välityksellä. Tarvitsemme lisää
uusia saunan ystäviä, erityisesti nuorista ja naisista,
jotta saunaperinteen jatkuminen saadaan varmistettua.
– Saunaan kaikki tulevat samanarvoisina, ja meidän
tulee muistaa hyvät sauna- ja käytöstavat. Lauteilla pitää
kunnioittaa toisia ja ajatella, mitä puhuu. Kaikki eivät
pidä samanlaisista löylyistä eivätkä samoista puheenaiheista. Saunarauhan pitää olla kaikille yhteinen.

Avoimesti ja tietoisesti
yhtä matkaa
Pirjon mukaan Vaskinimessä tunnetaan suomalainen
saunaperinne syvällisesti, mutta meillä on vielä tekemistä saunomiskulttuurin arvostuksen nostamisessa ja
merkityksen esille tuomisessa Suomessa ja ulkomailla.
Tämän voimme saavuttaa vain yhteistyöllä ja siinä
työssä haluan olla mukana. Saunakulttuurin edistäminen
vaatii ennen kaikkea konkreettista työtä.

TuKu Saunaseuran
toiminnan ja aatteen ytimessä
” Tutkimus
uuteen alkuun”

Saunaseuran toiminnan tarkoitus jo
sääntöjenkin mukaan on saunaperinteen vaaliminen ja saunatuntemuksen syventäminen.
Sillä laajalla kentällä toimii myös
”TuKu” eli tutkimus- ja kulttuuritoimikunta. Kiinnostavia projekteja
riittää saunan rakennus-tekniikasta
sen aiheuttamaan onnellisuuteen.
Eri projekteista kerrotaan lehdissämme. Nyt esitellään tekijät eli
TuKun jäsenet.

Liityin Saunaseuraan 1978, koska Vaskiniemessä
on hyvä sauna ja mukavaa joukkoa.
TuKun tärkein tehtävä on oikean saunakulttuurin
ylläpito ja levittäminen erikoisesti kotimaassa
muistaen Aachenin määritelmän saunasta 1999.
Saunan tutkimus lopetettiin aikanaan johtokunnan päätöksillä. Jotenkin tutkimustoiminta
olisi saatava uuteen alkuun. Siinä haluan olla
mukana.
Yleiset saunat on saatava uudelleen kunniaan.
Risto Elomaa
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jatkuu...

TuKu Saunaseuran toiminnan ja aatteen ytimessä

” Miten sauna
muuttuu?”

” Ajantasaista
saunatietoa”

Liityin Saunaseuraan noin seitsemän vuotta sitten.
Olin käynyt saunomassa vieraana, sisareni kutsumana, silloin tällöin 1990-luvun alusta lähtien.
Liittymispäätöksessä kannusti poikani, joka oli jo
aikaisemmin liittynyt Saunaseuraan.
TuKun keskeinen tehtävä mielestäni on jakaa
suomalaista saunaa ja saunomista koskevaa informaatiota, joka perustuu tutkittuun tietoon, ja tukea
eri tavoin tätä tutkimusta, joka on tieteiden välistä.
Ideologisesti TuKu osana Saunaseuraa liehuttaa
tietysti suomalaisen saunan lippua korkealla, koska
sauna on tärkeä identiteettimme ja kulttuurimme
osa.
Olen perinteentutkija, joten minua kiinnostaa sauna kulttuurisena ilmiönä. Minkälainen suomalainen
sauna on ollut ennen, miten se muuttuu? On syytä
myös seurata, mikä on eri sukupolvien käsitys saunomisesta. Sauna on sikäli haastava tutkimuskohde,
että se on osa arkeamme, ja siksi tavallaan monelle
"itsestäänselvyys". Tarvitaan ulkopuolisia silmiä
katsomaan tätä meille niin tuttua asiaa.
Saunaan liittyvien opinnäytetöiden tukeminen
kannustusstipendein on tärkeää.

Olin pitkään mukana Suomalaisen Saunan Tutkimussäätiössä, kunnes se siirrettiin osaksi Suomen
Saunaseuran toimintaa muutama vuosi sitten. Tulin
siirtymäajan jäseneksi tutkimustoimikuntaan, jonka
tehtäviin liitettiin myös saunakulttuuri-asiat. TuKu:n
toiminta on päässyt hyvään vauhtiin, ja itse asiassa on
aika jättää paikkani jo jollekulle nuoremmalle.
Suomen asemaa saunan suurmaana voi perustella
vain hyvällä ja ajantasaisella saunatietämyksellä;
tutkimuksilla, selvityksillä, opinnäytetöillä ja julkaisuilla. Tieto tulee saattaa kotimaassa alan ammattilaisten ja viranomaisten sekä kansalaisten saataville.
Kansainvälisissä saunatapahtumissa olisi hyvä tarjota
tuoretta saunatietoa.
TuKu:n keskeinen tehtävä on myötävaikuttaa relevantin tiedon hankinnassa.
Rakennusala-taustani pohjalta toivon, että VTT:n
kanssa valmisteltu saunan puulämmitystä monelta
kantilta tarkasteleva tutkimushanke toteutuisi.
Erkki Kuoppamäki

” Kiinteä suhde
tutkimukseen”

Irma-Riitta Järvinen

” Saunaelämys
tunnetuksi”
Liityin Sauna-seuraan vuonna 2002 kuultuani paljon
hyvää saunaseuran saunoista ja seuran hyvästä
ilmapiiristä.
Mielestäni TuKun tärkein tehtävä on tänä päivänä
osallistua suomalaisen saunan tunnettavuuden parantamiseen perinnetietoon ja kokemukseen perustuen.
Haluan myötävaikuttaa ja osallistua saunatietouden tuottamiseen tulevaisuuden tarpeita varten.
Toivon, että Tarkko Oksalan ehdottama ajankohtainen tutkimushanke ”Onnellisuus ja hyvinvointi
saunakulttuurissa” käynnistyisi ja onnistuisimme
suomalaisen saunaelämyksen tunnetuksi tekemisessä kaupallisesti, imagollisesti ja kulttuurisesti muuttamatta liikaa vahvaa suomalaista saunaperinnettä.

Liityin Saunaseuraan 1970-luvun puolivälissä, jolloin
kehiteltiin tutkimushanketta, jolla oli vaatelias nimi:
suomalaisen saunan juuret. Harald Their ja Kustaa
Vilkuna olivat oppaina. Epäselväksi ei jäänyt, miten
tärkeällä asialla ollaan.
TuKun pitää olla selvillä sekä saunatutkimuksen
historiasta että nykytilanteesta meillä ja muualla. Näin
se voi olla osaltaan vaikuttamassa uusiin perinnetieteellisiin, lääketieteellisiin ja rakennusteknisiin tutkimushankkeisiin ja muihinkin saunaan liittyviin kysymyksiin.
Elävän ja aidon sauna-aatteen vaalinnan taustalla tulee
olla luonteva ja kiinteä suhde tutkimukseen.
Vanhat asiat muuttuvat uusissa yhteyksissä. Ehkä
taas voisi jostakin näkökulmasta tarkastella saunaa
ja suomalaisuutta. Puhuimme kokouksessa saunasta
ja onnellisuudesta. Mikä ettei! Hieno asia on, että on
päätetty aloittaa Saunaseuran hajallaan olevan arkistoaineiston järjestely.

Pirjo Irmeli Korhonen

Pekka Laaksonen
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sopivissa suhteissa suomalaisen saunan perinteisiin,
tutkimukseen ja rakennustekniikkaan liittyvää toimintaa.
Menneisyyteen katsomisen lisäksi toivon, että
TuKu pystyisi katsomaan myös tulevaisuuteen, sen
uhkiin ja mahdollisuuksiin sekä nuorempiin uuden
sukupolven saunojiin.
Pyrin mahdollisuuksien mukaan viemään eteenpäin
saunojen teknistä tutkimusta Saunaseuran, VTT:n ja
muiden tutkimustahojen sekä tietysti yritysten kanssa.
Puulämmitteisten saunojen sisäilmastoon ja ilmanvaihtoon liittyvää tutkimusta on valmisteltu jo jonkin
aikaa. Toivon, että tutkimus voidaan käynnistää
jossain vaiheessa.

” Raportteja saunaalan tapahtumista”
Pääsin Saunaseuran jäseneksi vuonna 1972. Olin
pikkupojasta alkaen tottunut saunankävijä. Vaskiniemi
täytti toiveeni erinomaisen saunomismahdollisuuden
antajana. Kiinnostuin myös Saunaseuran roolista
saunan ja saunomisen tutkimuksen edistäjänä sekä
saunatiedon ja saunaperinteen kerääjänä ja vaalijana.
TuKun tulee seurata sauna-alaa ja laatia raportteja
erilaisista tapahtumista, tutkimustuloksista, teknisestä
kehityksestä, viranomaismääräyksistä ja myös onnettomuuksista.
Olen valmis osallistumaan suunniteltuun arkiston
jaotteluun. Olen myös kiinnostunut seuraamaan kesäaikaisia saunatapahtumia eri puolilla Suomea.
Projektiksi ehdotan ullakkokamarin ”tutkijakammion” käsikirjaston luetteloinnin ja järjestämisen.

Mikko Saari

” Tiedon kerääjä
ja jakaja”
Liityin Saunaseuraan opiskeluaikana 1970-luvun
alussa. Olen aina pitänyt saunomisesta ja ollut siitä
muutenkin kiinnostunut.
TuKun tehtävänä on huolehtia siitä, että saunakulttuuriin liittyvät kysymykset säilyvät riittävän
merkittävänä osana Saunaseuran toimintaa. TuKu
vaalii perinteisiä, kohteliaita saunomistapoja, joiden
perustana on toisten saunarauhan kunnioittaminen.
TuKu kerää ja jakaa tietoa suomalaisesta saunasta ja
pyrkii edistämään sitä koskevaa tutkimusta.
Olen valmis panostamaan kohtuullisen määrän
aikaa saunakulttuuria käsitteleviin kirjoituksiin,
esitelmiin, tutkimuksiin ja muihin vastaaviin aktiviteetteihin. Saunan fysiologis-lääketieteelliset vaikutukset ovat luonnollisesti omin alani, mutta olen kyllä
kiinnostunut muistakin saunakulttuurin alueista.
Mielestäni ylivoimaisesti tärkein lähivuosina toteutettava hanke on Saunaseuran koko arkiston (mukaan
luettuna kaikki ilmestyneet Sauna-lehdet) saattaminen digitaaliseen muotoon niin, että se on kokonaisuudessaan vapaasti tutkijoiden käytettävissä.

Esko Mäkelä

” Aito ja
elävä perinne”
Liityin Saunaseuraan opiskeluaikana, jolloin osallistuin työryhmässä seuran Tyyppisaunakilpailuun
(1968, III palkinto).
TuKun tärkein tehtävä on saunaperinteen säilyttäminen aitona ja elävänä.
Oma osaamisalani TuKussa on sauna-arkkitehtuurin vaaliminen ja kehittäminen.
Itseäni kiinnostava hanke on "Saunomisen taito ja
arkkitehtuuri", yleisemmällä tasolla hyvä aihe voisi
olla "Onnellisuus ja hyvinvointi saunakulttuurissa".
Tarkko Oksala

” Katse myös
tulevaisuuteen”

Lasse Viinikka
Pekka Tommila on jättäytynyt pois
TuKun ja Saunaseuran muusta toiminnasta
terveydellisistä syistä. Pekka Tommila
on seuran kunniajäsen, ja viime vuonna
hänelle myönnettiin Löylynhenki-tunnustus.

Liityin Saunaseuraan reilut kymmenen vuotta sitten.
Olin ollut jo pidempään Suomalaisen saunan tutkimussäätiön rakennusteknisessä jaostossa mukana ja
tuntui luontevalta olla myös seuran jäsen.
TuKun tärkein tehtävä on tukea eri muodoissaan ja

27

Teksti Leena-Kaisa Simola

Kevätkokous:

Uuden saunan
suunnittelu jatkuu
Uusi sauna, nimitysvaliokunta ja saunatoimintojen arvonlisävero
olivat kevätkokouksen isoja asioita tilinpäätöksen ohella.

S

aunaseuran kevätkokous pidettiin toukokuun
lopussa Hanasaaren kulttuurikeskuksessa. Paikalla oli 55 jäsentä. Kalevi Matilaisen jämäkästä
puheenjohtajuudesta huolimatta kokous venähti
yli kolmituntiseksi. Kokouksen sihteerinä toimi tuleva
toiminnanjohtaja Pirjo Irmeli Korhonen. Ääntenlaskijat
Irma Suksi ja Erkki Auren joutuivat kokouksen aikana
kolme kertaa töihin.
Seppo Pukkila esitteli saunaseuran vuosikertomuksen, tuloslaskelman ja taseen.
– Saunaseuran tuloista 60 prosenttia tulee jäsenmaksuista ja 40 saunatoiminnasta. Tilinpäätökseen liittyy
monia tilastollisesti kiinnostavia asioita, mutta oleellisinta on katsoa niin sanotusti viimeinen rivi. Saunaseuran tilinpäätös on viime vuodelta reilut 47 000 euroa
ylijäämäinen, Pukkila kiteytti.
Hän huomautti, että tilinpäätöksessä on menoja ja tuloja jyvitetty paikoittain eri momenteille kuin budjetissa, mikä selittää monta poikkeamaa suuntaan ja toiseen.
Vuosikorjausten kokonaissumma oli reilut 115 000
euroa. Kokouksessa päätettiin, että vuosikorjausten
kulut eritellään projekteittain sekä viime että edelliseltä
vuodelta ja tämä tieto julkaistaan saunaseuran verkkosivuilla.
Kevätkokous myönsi vastuuvapauden johtokunnalle
ja toiminnanjohtajille.

me nuoria mukaan johtokuntaan. Ensi syksynä on taas
aika valita uusia jäseniä, puheenjohtaja Ben Grass sanoi.
Kukaan ei vastustanut valiokunnan asettamista. Sen
sijaan keskustelu heräsi jäsenten lukumäärästä, joka
sääntöjen mukaan voi olla 3–5. Kannatusta sai sekä
kolmen että viiden jäsenen nimeäminen. Lopulta tiukan
ja kahdesti lasketun äänestyksen jälkeen viisijäseninen
valiokunta vei voiton äänin 23–22.
Jäseniksi valittiin Matti Kivinen, Kyösti Koivunen,
Mika Periaho, Matti Salimäki ja Tuulikki Terho.
– Nimitysvaliokunnan tehtävänä on etsiä sopivia,
kyvykkäitä ja sitoutuvia ehdokkaita seuran johtokuntaan.
Valiokunta ei vähennä jäsenten aktiivisuutta, päin vastoin. Yhdessä saamme syyskokouksen henkilövalintoihin
paremmin valmisteltuja ehdotuksia, Matti Salimäki totesi.
Seitsemäs sauna viitosen viereen
Mahdollisen lisäsaunan hankesuunnittelu esiteltiin
kokouksessa. Varsinainen päätös rakentamisesta tai
hankkeesta luopumisesta tehdään syyskokouksessa.
– Uudelle lisäsaunalle on asetettu sekä toiminnallisia
että kiinteistönpitoon liittyviä tavoitteita. Sauna toisi lisää
väljyyttä saunojille sekä lisäisi saunarauhaa. Lisäsauna
helpottaisi huoltokatkoja. Saunan suunnittelussa otetaan
huomioon myös energiansäästöön liittyvät asiat, kunnossapitotoimikunnan puheenjohtaja Gina Sundgrén kertoi.
Lisäsaunan suunnittelua on tehty arkkitehti Juhani
Kataisen johdolla. Nykyisissä suunnitelmissa uusi sauna
on sijoitettu saunataloon viitossaunan viereen.
Hanketta on esitelty alustavasti viranomaisille muun
muassa lupakäsittelyä valmistellen. Mitään vastustusta
ei ole ilmennyt.
Mikäli syyskokous päättää uuden saunan rakentami-

Nimitysvaliokunta töihin
Johtokunta ehdotti kevätkokoukselle nimitysvaliokunnan asettamista.
– Johtokunta on toimintakykyinen, kun sen jäseninä
on erilaisia ihmisiä ja heillä monipuolista osaamista
sekä vahvaa kiinnostusta sauna-asiaan. Viimeksi saim-
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Havainnekuva saunatalosta
näyttää, miten uusi sauna
sijoittuisi vanhaan rakennukseen.
Ensimmäisen kerroksen
pohjapiirros osoittaa
luontevan sijainnin.
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Kevätkokous

• Kokouksessa kunnioitettiin hetken hiljaisuudella
edesmenneitten jäsenten, heidän joukossaan kunniajäsenet
Erkki Äikäs ja Kauko Ijäs, muistoa.

sesta, rakennustyöt voivat alkaa ensi vuoden alkupuolella ja sauna valmistuu ensi vuoden aikana. Alustava
kustannusarvio on alle 200 000 euroa. Vuonna 2014
saunakiinteistöön ei kohdistu mittavia korjaustöitä,
joten uudisrakennus voitaisiin toteuttaa omalla rahoituksella.
Saunarakennuksen suunnitelmat otettiin pääsääntöisesti hyvin vastaan. Klaus Asanti totesikin, että
hankkeella on miellyttävät tavoitteet ja luonnos näyttää
todella hyvältä.
– Paljon parempia lähtökohtia ei tällaiselle projektille
voi olla, Asanti sanoi.
Keskustelua käytiin toisaalta siitä, onko yhden lisäsaunan rakentaminen liian lyhytnäköistä toimintaa vai
pitäisikö saunaseuran miettiä tulevaisuuttaan useamman
vuosikymmenen tähtäimellä. Jos nykyinen saunatalo on
käynyt ahtaaksi, pitääkö jäsenmäärää rajusti pudottaa tai
miettiä uusia saunarakennuksia jossain muualla?
Yhtä mieltä oltiin siitä, että saunojen tulee ennen
kaikkea palvella seuran jäsenistöä.
Lisäsaunaa koskeviin esityksiin oltiin pääsääntöisesti hyvin myöntyväisiä. Kahdessa puheenvuorossa
hankkeen edistämistä vastustettiin. Niinpä asiasta äänestettiin. Johtokunta valtuutettiin äänin 22–6 jatkamaan
saunan suunnittelua.

linjassa verottajan viime aikoina tekemiin päätöksiin,
Jussi Niemelä sanoi.
Saunaseuran saunatoiminta täyttää elinkeinotoiminnan tunnusmerkit. Saunamaksut ovat alv-velvollisia,
mutta sen sijaan jäsenmaksut eivät. Ylläpitokuluista
kuten remonteista, lämmityspuista ja kiuaskivistä
voidaan tehdä alv-vähennykset. Vähennysmahdollisuuden hyödyntäminen edellyttää, että myös Saunaseuran
alihankintasopimukset ovat jatkossa yhteensopivia
alv-velvollisuuden kanssa, joten näiden sopimusten
rakenteet tullaan tarkistamaan. Uusien sopimusmallien
määrittely on työn alla. Nykyisiin palvelutasoihin ja
jäsenistön maksamiin hintoihin ollaan tyytyväisiä eikä
niistä haluta tinkiä.
– Jos ylläpitokulut laskevat, vähennettävä alv pienenee ja joudumme tilittämään saunamaksuista alv:t.
Tämän vuoden budjetti toteutuessaan antaisi seuralle
alv-palautuksia noin 11 000 euron arvosta. Eli verotuksen lopputulos olisi meille parempi näin kuin ilman
alv-velvoitetta, Jussi Niemelä totesi.

Saunatoiminnot alv:n piiriin
Verottaja on määrännyt seuran saunatoiminnot alv:n
piiriin tämän vuoden alusta. Asiasta kerrotaan myös
puheenjohtajan palstalla lehden sivulla 5. Johtokunnan
jäsen ja viestintäryhmän puheenjohtaja Jussi Niemelä
selvitti kokouksessa, mistä asiassa on oikein kysymys.
– Verottaja on kiristänyt linjausta yhdistysten
verovelvollisen elinkeinotoiminnan määrittämisessä.
Verottaja analysoi rekisteröidyt yhdistykset aktiivisesti
ja jopa aggressiivisesti. Saunaseuran saama päätös on
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K U N N I O I T E T T U
SOTASANKARI EVERSTI JOHAN AUGUST SANDELS OLI KOVAN MIEHEN MAINEESSA. ”REIPASTA SOTILASELÄMÄÄ EI VOITA MIKÄÄN MUU KUIN VIELÄ
REIPPAAMPI SOTILASELÄMÄ”, OLI USEIN KUULTU VASTAUS, JOS JOKU NURKUI
KENTTÄOLOSUHTEIDEN ANKARUUTTA. TIETTÄVÄSTI AINOA ASIA, JOSSA SANDELS ARVOSTI JA VAATI PEHMEYTTÄ OLI OLUT.

Teksti Ilkka Niemi

Kylpylä Kaliforniassa
tarjosikin hyvän saunakokemuksen
Suomalainen sauna on meille kaikille Saunaseuran
jäsenille se paras. Joskus kuitenkin on suuri
ilo huomata, että olemme saunakulttuurissa
suuremmassa joukossa mukana.

Saunamaksu 15
dollaria

O

len jo kauan viettänyt talvikaudet Kalifornian eteläosassa Orange Countyssa joka
on noin 80 kilometriä Los Angelesista San
Diegoon päin. Alue on hyvin monikulttuurista, siirtolaisia on yli puolet noin 20 miljoonasta
asukkaasta. Siirtolaisia on tullut alueelle 1700-luvun
puolivälistä aina nykypäivään saakka erilaisista syistä.
Heidän asuinalueensa ovat saaneet omat kansanomaiset
nimensä, kuten japanilaiskorttelit, korealaiskaupunki,
vietnamilaiskylä, iranilaisasutus ja niin edespäin.
Lähialueen kaupungissa Irvinessä oli viime väestönlaskennassa yli kolmannes koko väestöstä aasialaisperäisiä asukkaita ja koko Etelä-Kalifornian asukkaista
yli puolet on muualta kuin Euroopasta lähtöisin. Kaikki
kulttuuriryhmät ovat säilyttäneet omat tapansa ja tottumuksensa. Niinpä esimerkiksi kiinalaisten asuinalueella ravintolat tarjoavat erinomaisia kiinalaisaterioita,
jotka laadultaan vastaavat parhaita Pekingiläishotellien
aterioita.
Korealaisten tapoihin kuuluu säännöllinen kylpylässä käynti ja olen itsekin joskus matkoillani nauttinut
kylpylästä Soulissa.

Eipä uskoisi, että rakennuksesta löytyy kunnon sauna.

32

Sauna tavallisille ihmisille
Uteliaisuuttani menin eräänä päivänä katsomaan
korealaista kylpylää Irvinessä. Voitte vilkaista tämän
paikan luksus-esitettä netistä osoitteessa www.ispaus.
com. Esite ei yhtään liioittele, paikka on ulkoisesti juuri
niin komea kuin esitteen kuvat näyttävät. Ehkäpä tästä
syystä olin ohittanut sen monesti ajatellen, että se on
vain yksi niistä kauneussalongeista, joita kalifornialaiset
kauppakeskukset ovat täynnä.
Sisällä kylpylässä yllätyin kuitenkin iloisesti, sillä
kyseessä oli todella tavallisen kansan saunalaitos, jossa
olivat erikseen osastot miehille ja naisille, molemmat
avoinna yhtä aikaa.
Kohtuullisella 15 dollarin hinnalla pääsin kahdeksi
tunniksi miesten saunaan jossa oli normaali suomalaismallinen noin 8 kertaa 6 metriä kokoinen saunahuone ja
toinen samankokoinen huone höyrykylpynä. Molempiin
huoneisiin mahtui ehkä 15 henkeä lauteille, jotka olivat
tavallisesta puusta laitettuja kahteen eri tasoon. Lämpöä
oli kuivassa saunassa saman verran kuin viitossaunassa
Vaskiniemessä ja höyrysauna oli minulle jopa liiankin
kuuma. Kokeneen näköiset saunojat ja minä viihdyimme ylälauteilla, mutta harjoittelijan tuntuiset saunavieraat istuivat alemmilla lauteilla.

Saunojen ulkopuolella aivan ovien vieressä oli hieno
keksintö: kylmä suihku, josta saattoi päästää saavillisen noin 10 asteista vettä niskaansa heti, kun tuli ulos
saunasta.
Muutoin saunaosaston eteisessä oli kolme suurta
uima allasta, jokainen noin 10 kertaa 6 metriä. Jokaisessa altaassa oli erilämpöistä vettä, kylmin ehkä noin 10
-asteista, väliallas noin 22 asteista ja kuumin allas ehkä
noin 35 asteista.
Uima altaiden takana olivat normaalit suihku ja
pesutilat sekä muutama erillinen tila, jossa saattoi tilata
kokovartalopesun. Kokeilin sitäkin ja se muistutti kovasti pesua, jonka viime vuonna sain kokea Istanbulissa
Hamam-kylpylässä. Pesijä raaskutti ihoa joka paikasta
raakasilkkisellä kintaalla, joka irrotti kaiken kuivuneen
pintakerroksen. Irronnut lika ja ihon kuona huuhdeltiin
pois ja lopuksi asiakas pestiin kuohuvalla saippuakylvyllä.
Kelpasi tuon hoidon jälkeen loikoilla ja nauttia
oikeasta saunan jälkitunnelmasta. Mielenkiintoista oli,
ettei tarjolla ollut jäähdyttelyhuoneessa muuta kuin
vettä ja teetä. Ehkä kylpylän erikoishoitopuolella olisi
saanut muutakin, eri hinnalla tietysti.
Korttelin päässä kylpylästä oli aasialaisravintoloiden
ja –myymälöiden kauppakeskus, joten sinne minäkin
siirryin kylvyn jälkeen aterialle.

Suomalainen SISU-savusauna

toimitetaan kylpyvalmiina rakennuspaikalle
helposti ja nopeasti.

SISU-saunassa yhdistyvät

maailman parhaat löylyt ja suomalainen perinne!

Nyt uusittu tehokkaampi kiuasmallisto!
SISU-savusauna
Rakennuspalvelu Kari Vainiomäki
Varastotie 7 C, 42100 Jämsä, puh 040 731 0993
info@sisusavusauna.fi www.sisusavusauna.fi

Kansainvälisen
Saunaliiton uutisia
Muutama ehdokas jäi jonoon seuraavaan hallituksen
kokoukseen. Samalla päätettiin ottaa käyttöön täydellisempi hakemuskaavake.

Saunaliiton hallitus piti kokouksen
Vilnassa Liettuassa huhtikuun alkupuolella. Pitkässä kokouksessa käsiteltiin runsaasti asioita, joista ehkä
tärkeimpänä oli seuraavaan Saunakongressiin liittyvät päätökset.

Saunakilpailut
Saunaliittoon on otettu yhteyttä erilaisten saunakilpailujen järjestäjien taholta toivomuksena saada jonkinlaista
järjestystä MM-, EM- ja vastaaviin kilpailuihin. Päätettiin olla yhteydessä muutamiin järjestäjiin edellyttäen, että kyseessä on saunan kannalta järkevä kilpailu.
Varsinaisiin löylykilpailuihin Saunaliitolla on ehdoton
kielteinen kanta.
Sen sijaan mm. kylvetykseen liittyvät kilpailut ovat
jatkossa kiinnostavia ja niiden sääntöihin ja tuomarointiin ollaan valmiita osallistumaan.

International Sauna Congress
Kongressin pito annettiin Liettuan Sauna Seuralle ja
paikaksi vahvistui Vilna ympäristöineen. Pääpaikaksi valittiin lopulta kylpylähotelli Trasalis Trakaissa
noin 35 kilometriä Vilnasta. Kongressin ajankohta
on 29.05.–01.06. 2014. Jatkoksi tullaan järjestämään
saunamatkoja ja saunaturismia. Kongressiin liittyen on
jäsenille lähtenyt informaatiokirje. Kirjeessä on esitelmätoivomus, joka koskee kaikkia jäseniä. Esitelmien
ehdotukset on lähetettävä lokakuun loppuun mennessä
allekirjoittaneelle. Hallitus päättää esitelmistä seuraavassa kokouksessa tammikuussa 2014 lopullisesti.
Koska Liettua on vahva vihta- ja kylvetysmaa, on
luonnollista, että kylvettäminen sekä teoriassa että
käytännössä muodostaa tärkeän osan kongressin tapahtumia. Tästä puolesta vastaa viime kädessä International
Bath Academie.

Muuta
Kongressin yhteydessä on ollut tapana järjestää saunaturismia. Niin myös Liettuassa. Hallitus kävi tutustumassa muutamaan mahdolliseen saunakohteeseen, joista
ehdottomasti mielenkiintoisin oli Dravo-sauna Rumsiskesin kansallispuistossa lähellä Kaunasia. Viiden tunnin
saunominen perusteellisine taikoineen ja kylvetyksineen
takasi pitkän yöunen.
Saunaliiton toiminta on viime vuosien aikana
virkistynyt kiitettävästi ja jäsenmäärä jatkaa vakaata
kasvuaan. Liiton edustajat ovat esitelleet saunaa ja saunakulttuuria useissa paikoissa mukaan lukien taas muun
muassa Kiina. Jäsenet ovat mukana kesän ja syksyn
aikana useissa saunatapahtumissa, joista tärkeimpiä
lienevät tapahtumat tuon kesäkuun toisen lauantain
Saunan päivän yhteydessä. Suomen lisäksi päivää vietetään Baltian maissa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.
Bastuakademie viettää silloin myös 25-vuotisjuhlaansa.

Jäsenistö
Hallitus hyväksyi muutoksia jäsenkunnassa. Tsekit
ilmoittivat jo vuoden vaihteen jälkeen erostaan. Hallitus
vahvisti eron ja vapautti samalla Jiri Kouban hallituksen
jäsenyydestä. Hallituspaikka päätettiin antaa Hollannin
edustajalle, kunhan ehtivät sellaisen nimittää.
Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Hollanti ja Puola ja
tukijäseniksi Vasily Liakhov Sauna School Venäjältä ja
Suomi-Koti Japan KK Japanista. Ukrainan First National Bath Companyn jäsenyys vahvistui tukijäsenyydeksi. Tällä hetkellä siis maajäseniä on 12 ja tukijäseniä 5.

Hyvää kesää toivoen
Risto Elomaa
Dvaron saunan muuratut kiukaat,
joista lähtee löylyä pitkään.
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Yes, it’s possible!

Greencarrier Freight Services tarjoaa asiakkailleen kansainvälisiä logistiikkapalveluita joustavasti ja
kilpailukykyisesti. Omat toimipisteemme 13 maassa sekä joustava maailmanlaajuinen
edustajaverkostomme takaavat sujuvat yhteydet niin maalla, merellä kuin ilmassa.
www.greencarrier.fi/ freight services.

Makoisia kesälöylyjä
Suomen Saunaseuralaisille!
Svennens Saneeraus Oy
30 vuotta kiinteistöjen ja rakennusten parhaaksi
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Saunaisännän palsta

Kiitos teille kaikille näistä mieleenpainuvista vuosista, talkoissa ja
lauteilla tavataan.

Mukavat ajat
takana – ja edessä

O

n se kumma, kun kaikki näyttää niin hyvältä
tässä ja nyt. Saunat kunnossa, piha kukkii,
vesi lämpenee ja aurinko paistaa. Lumien
sulettua pienten kolojen määrä paljastui,
myyrät ovat saaneet mellastaa lumen alla, syödä kyllikseen ja onneksi oikeita aineksia. Piha on sipulikasveja
täynnään ja ilman täyttää ihana savusaunan lämmityksen tuoksu, rinta runoa pullollaan.
Saunaseuran kevät on ollut työtäyteinen, toimistossa
on tehty pitkiä päiviä talousuudistuksen kimpussa,
arvonlisävero on tuottanut runsaasti lisää harmaita
hiuksia päähän. Tämän vuoden alusta lukien seura on
ollut arvonlisäverovelvollinen saunatoiminnan osalta,
joten budjetit ja taloussuunnittelu on heitellyt häränpyllyä puolelle jos toisellekin. Koko touhu on jouduttu
tekemään uusiksi. Tätä kirjoitettaessa lähestyy seuran
kevätkokous, jossa esitellään viime vuoden tulos ja
toimintakertomus. Tänä keväänä lukujen esitystapa
on selkeämpi ja erityisesti minua ilahduttaa esitellä
toiminnan tulos, joka on positiivinen, niin rahallisesti
kuin toiminnallisestikin. Voin hyvillä mielin jättää tämän työn seuraajalleen. Latu umpihankeen on tehty ja
suunta on selvästikin oikea, siitä tuo runollinen aloitus
tälle viimeiselle saunaisännän palstalleni.
Ikään kuin pisteenä iin päälle saatiin lvi-valvonnat
eri toimintojen osalta lopultakin kaukosäädön ja

valvonnan piiriin, olo on paljon levollisempi, nyt
tiedetään reaaliajassa miten talo makaa ja voi systeemiensä osalta. Monipuolista tekniikkaa ja järjestelmiä
on rakennettu saunaseuran kiinteistöön viime vuosien
aikana ja sillä on voitu taata turvallinen ja mukava ympäristö saunojien iloksi. Suurin osa tuosta tekniikasta
on upotettu vanhaan kiinteistöön huomaamattomasti,
turhia hälyjä nostamatta. Pientä säätöä on jouduttu
tekemään ilmastoinnin ja paineviemäröinnin osalta
olosuhteista johtuen, nyt ollaan tilanteessa, jossa koko
talotekniikka toimii ja on valvottavissa palmun altakin,
tarvittaessa.
Laiturin lämmitetty polku saatetaan alkuosaltaan
valmiiksi ja sen turvallisuus paranee, kun portaat uusitaan tasanousuisiksi ja terassin kynnykset poistuvat.
Pääsee sitten vanhanakin vaivatta avannolle ja takaisin.
Kaikenlaista pientä ja isoa tehdään kesän aikana, saunaisäntä on eläkkeellä mutta paikalla ja töissä yhteisen
asian vuoksi koko kesän. On tämä ollut mukavaa aikaa,
lämmittää saunoja, huoltaa taloa ja palvella jäsenistöä.
On varmaankin mukava tunne mennä valmiiksi lämmitettyyn, puhtaaseen saunaan ja istua kaverien kanssa
löylyttelemässä ja katsella ikkunasta käsiensä jälkiä
siellä sun täällä tässä iki-ihanassa paikassa.
Seppo Pukkila
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Natinaa
naisten
vuorolla

Pesijäkurssi
Suomen
Saunaseuralla

Kiireisen työviikon jälkeen mikään ei ole nautinnollisempaa kuin päästä rauhassa saunomaan. Saunominen on mitä parhain tapa pysähtyä hetkeksi
ja unohtaa työasiat. Saunaseurassa käyminen on
myös mukava tapa tavata ystäviä.
Seuraava asia on kuitenkin harmittanut minua
pidempään ja siksi haluankin nostaa sen esille.
Naistenvuoroilla käy muutamia saunojia, joilla
tuntuu jatkuvasti olevan jokin asia hampaankolossa
ja kuuluttavat näitä asioita lauteilla. Lisäksi heillä
on tapana toimia ”saunapoliiseina” huomautellen
muille saunojille saunomistavoista. Heidän käytöksensä kiristää tunnelmaa saunoissa ja saa kanssasaunojat tuntemaan olonsa epämukavaksi. Kun
olen puhunut asiasta miehelleni, hän on ihmetellyt
asiaa, koska miesten vuoroilla tunnelma on rento
ja juttua lauteilla riittää. Valitettavasti samaa ei voi
todeta naisten vuoroista.
Toivoisin, että kukin meistä tahollaan miettisi
saunakäyttäytymistään ja harkitsisi, onko tarpeen
jakaa kielteisiä mietteitään saunassa. Toisten saunarauhan kunnioittaminen on aivan yhtä tärkeä sääntö kuin löylyn oikea heittotapa. Hyvät naissaunojat,
otetaan miessaunojista mallia ja tehdään yhdessä
naisten saunavuoroista rentoja ja mukavia tapahtumia. Uskon, että onnistumme tässä ripauksella
suvaitsevaisuutta ja pienellä maltilla.

Syksy 2013, neljä aamupäivää: 16.9, 23.9, 30.9 ja 14.10
Lisäksi järjestetään jokaiselle kurssilaiselle harjoittelua
yhteistyössä muiden saunojen kanssa

”Tarpeekseen saanut”

Pesijäkurssin tavoitteina ovat:
1) Uudelleen luoda ja vahvistaa saunakulttuuriin olennaisesti
kuuluvaa pesijätoimintaa
2) Levittää pesijätoimintaa erilaisiin kylpylaitoksiin
3) Kouluttaa motivoituneita ja oman palvelutehtävänsä
moniulotteisuuden oivaltavia pesijöitä
4) Luoda parantamisen ja hoivaamisen ammattilaisille
lisätyö- ja ansiomahdollisuuksia
Pesijäkurssin sisältöjä ovat:
- saunakulttuurin esittely - myös parantajien ja pesijöiden
osa saunan historiassa (mukana Marketta Forsell)
- saunan merkitys fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle
- alastoman ihmisen kohtaaminen
- koskettamisen taito
- peseminen ja parantaminen: lyhyt katsaus vyöhyketerapian,
akupisteiden ja päänhieronnan mahdollisuudesta osana pesutoimintaa
- pesutekniikat
- luonnonmukaisuuden merkitys pesuaineiden ja -välineiden
osalta ja tähän liittyvä tuotteiden esittely
- omasta jaksamisesta huolehtiminen ja vastustuskyvyn ylläpitäminen (ravintoterapeutti - tilaisuus avoin myös Saunaseuran jäsenille)
- pesemisen filosofia ja palvelemisen taito (mukana Jaana Venkula)
- vaitiolovelvollisuus
- minä pesijänä - omien vahvuuksien ja työtapojen hahmotus

Lisätietoja pesijätär
Pirjo Lund gsm 050 3731959

NAG

STRAT E GY & TRAN SACT ION S
Bulevardi 6 A 3, 00120 HELSINKI
www.naggroup.fi

Hankasuontie 5, 00390 Helsinki
09 6150 0315, 040 5050 895
fax 615 00317

Uudet
jäsenet
Hyväksytty tammi-maaliskuussa 2013
Johtokunta hyväksyy uusia jäseniä seuraavan
kerran vuoden 2014 alussa.
					
Alapiessa Tanja, tarkastaja
		
Anttila Tuula, OTK
			
Arnikari Jyrki, Free Lance elokuvaaja
Availa Ville, toim. joht.
			
Ekorre Juha, yrittäjä
			
Günes Minna, FT
			
Hedman Jari, tennisvalmentaja
		
Heino Marko, toim. joht. 			
Heinonen Jarmo, yliopettaja FT, ETL
Herold Kia, markkinointi 			
Honkanen-Vaheri Riitta, VP, HR 		
Huutola Matti, joht.
			
Järvenpää Juha-Pekka, operatiivinen joht.
Kaivanto Keijo, toim. joht.
		
Kangas Karioskari, yrittäjä
		
Kangas Juhani, toim.joht. 			
Kaskiaro Kim, toim.joht.				
Kilpeläinen Jukka, tutkimusjohtaja, DI, MBA
Koivunen Päivi, markkinointipäällikkö
Korhonen Mika Antero, metsänhoitaja
Lehtinen Kari, myyntipäällikkö
		
Lehtinen Martti, DI
Liivik Siim, jääkiekkoilija
Lindgren Jan Arno, dosentti
Loktyukhov Vsevolod, trader
Lönnqvist Erik, eläk.
Maunula Esa, varustepäällikkö
Mikkonen Antti Jani, suunnittelupäällikkö

Moilanen Marjo, yhtiölakimies
Mölsä Jouni, viestintäjohtaja
Niemelä Onni-Pekka, opisk.
Niemelä Mikko, toim.joht.
Nieminen Tero Juhani, ruokamestari
Ojanen Tuula, OTM
Paanola Tarja, toim.joht.
Paavilainen Jyrki, insinööri
Partanen Tuomas, KTM hall.pj.
Paulamäki Janne, toim.joht.
Pekkola Eeva Kristiina, oik.tieteen notaari
Pesonen Aino-Elina, psykologi
Pihlaja John, toim.joht.
Pitkämö Sami, muusikko
Rauvo Janne, ohjelmistosuunnittelija
Saarelma Osmo, lääkäri
Saarinen Nina, HR Specialis
Sandström Anne, myyntijohtaja
Schauman Caj, toim.joht.
Siikamäki Hannu, myyntipääll.
Sirén Ville, scout
Sture Harri, myyntipäällikkö
Sulander Heikki, DI
Suonio Tiina, DI
Takala Tiina, Head of Competence Management
Teikari Mika, toim.joht.
Toivonen Anna, DI
Tolkki Olli, joht.
Tolonen Esa, konsultti
Tuuttila Martti, os. päällikkö
Ullgrén Kristiina, VTM
Valli Harri, eläk.
Valta Päivi, erikoislääkäri
Van Der Capellen Rob, Software Engineer
Veijalainen Jarkko, yrittäjä
Verkasalo Matti, eläk.
Wuorenjuuri Karri Sakari, joht.
Ylä-Tuuhonen Kati, hammaslääkäri
			
		

Kaikki sähkötyöt
pääkaupunkiseudulla

info@etela-suomensahkotukku.fi

Suomen Saunaseura Ry:n yhteystiedot
Suomen Saunaseura ry
Vaskiniementie 10
00200 HELSINKI
www.sauna.fi
Toimiston puhelin: 010 439 5600
Saunojen kassan puhelin: 010 439 5601
Seuran toimisto on avoinna maanantaista
perjantaihin kello 9-16.
Toiminnanjohtaja
Pirjo Irmeli Korhonen
puh. 010 439 5600 5.8. alkaen
tj@sauna.fi

Saunojen kahvila
Maikki Lamberg puh. 010 439 5601
maikki.lamberg@gmail.fi
jäsensaunojen auki ollessa
- Jäsensaunojen kassan ja kahvilan hoito
- Tarjoilun varaukset tilaussaunoihin
- Hieronta- ja pesijäaikojen varaukset,
suositellaan nettivarausta
Saunojen
lämmitys, kiinteistöhuolto
Ari-Pekka Paavola puh. 010 439 5602

Sauna-lehden päätoimittaja
Leena-Kaisa Simola
Puh 0500 80 10 40
sauna@taskut.fi
taloussihteeri
Eira Korelin
puh. 040 960 7385
kipi@sauna.fi
saunatalon siivous
Arja Vatanen
puh. 0400 866 479
arja.vatanen@saunalahti.fi

Vaskiniemen Saunatalon
jäsensaunojen aukioloajat ja hinnasto 2013
AUKIOLOAJAT
Miehet
Tiistai ja perjantai klo 13–21 sekä
keskiviikko klo 13–22
Kuukauden ensimmäinen kalenteriin
merkitty lauantai klo 11.30–16
Muut lauantait klo 12–19
Naiset
Torstaisin klo 13–22
Kuukauden ensimmäisen parittoman
viikon maanantai klo 13–21
Parillisten viikkojen maanantait
klo 13–21
Kuukauden ensimmäinen kalenteriin
merkitty lauantai klo 16.30–20
Jaetut lauantait
Kuukauden ensimmäiset sekä
kesäkauden (kesä-elokuu) lauantait
ovat jaettuja eli miehet klo 11.30–16,
naiset 16.30–20.
Saunat suljettuina
arkipyhäisin ja aattopäivinä lukuun
ottamatta Jouluaattoa.
Juhannuksena 21.–22.6.
Kesätauko 24.6. –20.7. vuosikorjausten
vuoksi, saunat aukeavat ma 22.7.
Pyhäinpäivänä 2.11.
Itsenäisyyspäivänä 6.12.
Jouluna 25.–26.12.
Uuden vuoden aattona 31.12.

Syyskokouksen 2012 päätöksen mukaisesti naisille korvattavia arkipyhiä ja
muita aiemman käytännön mukaisia korvauksia ns. menetetyistä saunapäivistä
ei enää ole. Pyhien aattopäivinä (vappu,
juhannus ja uusivuosi) saunat on kiinni.
Joulukuun lauantait eivät enää ole jaettuja muilta osin kuin kuukauden ensimmäisen lauantain osalta.
HINNASTO
Henkilöjäsenen liittymis- ja
jäsenmaksut
Liittymismaksu on 350,00 €
ja jäsenmaksu 100,00 €/vuosi.
Nuorisojäsen (15–21-vuotias) maksaa
liittyessään vain jäsenmaksun.

Saunaseuran oheispalvelut
Hieroja, varaukset netistä,
toimistosta tai kassalta
1/2 hieronta 27,00 €
kokohieronta 44,00 €
Pesijä 13,00 €/20,00 €
Säilytyslokerot saunatarvikkeille,
vuosivuokra 14,00 €
Lukittavat lokerot arvoesineille
saunomisen ajaksi, ilmainen
Kylpypyyhe, vuokra 3,00 €
Miesten päivinä vain yksi lauteinen
sisältyy saunamaksuun.

Yhteisön ja yrityksen jäsenmaksu
Yhteisön jäsenmaksu on 500 €
ja yrityksen jäsenmaksu 2 000 €

Naisten päivinä yksi iso kylpypyyhe
sisältyy saunamaksuun.
Vihta /vasta 10,00 €

Henkilöjäsenten saunamaksut
Jäsen 10,00 €
Vieras jäsenen seurassa 20,00 €
Jäsenen lapsi 7–15 v. 5,00 €
Vieraan lapsi 7–15 v. 8,00 €
Lapsi alle 7 v., ei maksua
Jäsenen 11 saunomiskerran kortti:
100,00 €
Jäsenen puolen vuoden kortti:
miehet 430 €, naiset 175 €
Jäsenen koko vuoden kortti:
miehet 580 €, naiset 230 €
Seniorijäsenet:
e.m. saunamaksuista -50 %

Iltasaunojen ja saunaesittelyjen hinnat:
www.sauna.fi
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Johtokunta
Puheenjohtaja
Ben Grass
050 375 8899
ben.grass@kolumbus.fi
Pirjo Korhonen
040 584 1686
Pirjo-Irmeli.Korhonen@ttl.fi
Kari Laukkarinen
044 204 8107
klaukkarinen@gmail.com
Jarmo Lehtola
050 443 2082
jarmo.lehtola@kolumbus.fi

Mikko J Salminen		
050 387 0007
mikko.j.salminen@kolumbus.fi

0400 611 563
heini.noronen-juhola@finavia.fi

Kari Öhman		

Petteri Ormio

Tuulikki Terho		
040 702 8002
tuulikki.terho@welho.com

040 5899 739
juha.ruonala@gmail.com

0400 441 943
kari.ohman@elisanet.fi

TUTKIMUS- JA
KULTTUURITOIMIKUNTA
Pirjo-Irmeli Korhonen, pj.

040 584 1686
pirjo-irmeli.korhonen@ttl.fi

Heini Noronen-Juhola

050 467 0474
petteri.ormio@microsoft.com

Juha Ruonala

Marja Salmela

09 122 2433
marja.salmela@hs.fi
Gina Sundgren

050 593 2800
gina.sundgren@ymparistosuunnittelu.com

Timo Martikainen
050 2852
tmartikainen@kreabgavinanderson.com

Pekka Laaksonen

040 703 6177
pekka.j.laaksonen@gmail.com

KANSAINVÄLINEN
TOIMIKUNTA
Jarmo Lehtola, pj.		

Jussi Niemelä

Risto Elomaa		

040 190 2820
jussi.p.niemela@gmail.com

040 596 4022
risto.elomaa@kolumbus.fi

Heini Noronen-Juhola

Irma-Riitta Järvinen

0400 611 563
Saunaseuran
heini.noronen-juhola@finavia.fi
johtokunta vuonna 2013
Petteri Ormio		
050 467Suomen
0474 Saunaseura ry valitsi syyskokouk-sessaan vuodeksi 2013 seuralle
petteri.ormio@microsoft.com
johtokunnan, jonka kokoonpano on
sääntöjen
mukainen maksimimäärä eli
Timo Riskala
		
jäsentä ja puheenjohtaja.
040 501kymmenen
5172		
timo.riskala@hotmail.com
Nykyisistä jäsenistä toiselle vuodelle
jatkoivat Ben Grass (pj), Kari LaukkariGina Sundgren
Timo Martikainen, Gina Sundgren
050 593nen,
2800
ja Kari Öhman.
gina.sundgren@ymparistosuunnittelu.com
Erovuoroisia jäseniä olivat Heini
Noronen-Juhola, Timo Riskala ja Juha
Kari Öhman
Salomäki, joka ei ollut lupautunut enää
kari.ohman@elisanet.fi
jatkamaan.
Kesken kautta Tito Gronow
0400 441
943
oli eronnut ulkomaan työkomennuksen
johdosta ja Seppo Pukkila tultuaan
KUNNOSSAPITOTOIMIKUNTA
nimitetyksi vt. toiminnanjohtajaksi.
Uusia ehdokkaita
olivat Kyösti Koivunen,
Gina Sundgren
, pj
Korhonen, Kari Kuusisto, Jarmo
050 593Pirjo
2800
Lehtola, Jussi Niemelä, Heini Noronengina.sundgren@ymparistosuunnittelu.com
Juhola, Petteri Ormio, Maria Pöyhönen ja
Riskala.
Myös
Juhani Timo
Katainen
		
09 440Pentti
231 Willbergiä ehdotettiin, mutta
hän ei ollut itse halukas.
juhani.katainen@kolumbus.fi
Äänestyksen jälkeen seuraavalle kaksivuotiskaudelle
tulivat valituiksi NoronenEsko Mäkelä
		
09 465Juhola
231 (71 ääntä), Orvio (54), Riskala
(52) ja Korhonen (45). Kesken kautta
esko.makela@welho.com
eronneiden tilalle seuraavaksi vuodeksi
valittiin
Lehtola
Ari–Pekka
Paavola
		 (43) ja Niemelä (40).
050 372 7648
Sauna-lehti esittelee uudet jäsenet
a-p@saunassa.com
lehdessä 1/2013. Samoin kerrotaan ensi
vuoden toimikuntien kokoonpanot.
Päivitettyä tietoa saa seuran kotisivuilta
ennen lehden ilmestymistä.

040 565 0020
irma-riitta.jarvinen@pp.inet.fi

050 443 2082
jarmo.lehtola@kolumbus.fi

Risto Elomaa
		
040 596 4022
risto.elomaa@kolumbus.fi

Erkki Kuoppamäki

Kari Laukkarinen
Hinnat
044 204 8107
klaukkarinen@gmail.com
Henkilöjäsenen liittymisja Leena
jäsenmaksut
vuonna
2013
Schmidt
		
(ennallaan
vuoteen 2012
040 751 5322
verrattuna)
leenamarjukka@gmail.com

Lasse
Viinikka
		
Saunat
suljettuina
040Itsenäisyyspäivä
562 7495		
to 6.12.
lasse.viinikka@hus.fi
Joulupäivä ti 25.12.
Tapaninpäivä ke 26.12.
Esko
Mäkelä
Uudenvuodenaatto
ma 31.12.
09 465 231
esko.makela@welho.com
Tammi-kesäkuussa 2013
Miehet ti ja pe klo 13–21, ke 13–22 sekä
Mikko
Saari ensimmäinen lauantai klo
kuukauden
mikko.saari@vtt.fi
11.30–16, muut lauantai klo 12–19
Naiset to klo 13–22, kuukauden ensimTOIMITUSNEUVOSTO
mäinen pariton ma ja parillisten viikkojen
ma klo 13–21 sekä kuukauden ensimBenmäinen
Grasslauantai
, pj.		
klo 16.30–20
050Huom!
375 8899
Kesä-elokuun kaikki lauantait
ben.grass@kolumbus.fi
ovat jaettuja eli miehet klo 11.30–16,
naiset 16.30–20.

Henkilöjäsenen
Erkki Tiainenliittymismaksu on 350,00
€ 040
ja jäsenmaksu
505 7995 100,00 €/vuosi. Nuorisojäsen
(15–21-vuotias) ja
erkki.tiainen1@gmail.com
ulkomailla asuva ulkomainen jäsen
maksavat
liittyessään vain jäsenmaksun.
Arto Thurlin
Yhteisön
on 500 € ja
050 341jäsenmaksu
36 79
yrityksen
jäsenmaksu 2 000 €.
arto.thurlin@gmail.com

0400
205 291
Joulukuussa
erkki.kuoppamaki@kolumbus.fi
Joulukuun lauantait ovat jaettuja
Tarkko
Oksala
eli miehet
klo		
11.30–16, naiset 16.30–20.
050Jouluaaton
387 7551 sauna lämpimänä naisille
tarkko.oksala@gmail.com
klo 10–13 ja miehille 13.30–16.30

Pekka Laaksonen

040Saunat
703 6177suljettuina
pekka.j.laaksonen@gmail.com
Uudenvuodenpäivä 1.1.
Pääsiäinen 29.3.–1.4.
Timo
Martikainen
Vappuaatto
30.4.		
050Vappu
2852 1.5.
tmartikainen@kreabgavinanderson.com
Helatorstai 9.5.
Kevätkauden viimeinen saunapäivä 20.6.,
saunat avataan 16.7.
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Henkilöjäsenten
VIESTINTÄRYHMÄ saunamaksut
Jäsen
€
Jussi10Niemelä,
pj
Vieras
jäsenen
040 190
2820seurassa 20 €
Jäsenen
lapsi 7–15 v. 5 €
jussi.p.niemela@gmail.com
Vieraan lapsi 7–15 v. 8 €
Lapsi
alleMartikainen
7 v., ei maksua
Timo
Jäsenen
11 kerran saunomiskortti 100 €
050 2852
Jäsenen
3 kk:n kortti: miehet 250 €,
tmartikainen@kreabgavinanderson.com
naiset 100 €
Jäsenen
vuoden kortti:
Petteripuolen
Ormio
miehet
4300474
€, naiset 175 €
050 467
Jäsenen
koko vuoden kortti; miehet
petteri.ormio@microsoft.com
580 €, naiset 230 €
Seniorit, yli 68 v. yli 10 v. jäsenenä
-50 % em. maksuista
Myös oheispalvelujen hinnat
ovat samat kuin vuonna 2012.

Muistetaan
hyvät tavat
saunassakin
Hyvät tavat ovat aina arvossaan. Saunaseuran saunoissa
noudatetaan perinteisiä, kohteliaita, suomalaisia saunatapoja,
joiden perustana on toisten saunarauhan kunnioittaminen.
Saunaseuran johtokunta on hyväksynyt tusinan neuvon listan,
jota noudattamalla kaikki viihtyvät Saunatalolla.
1.
		
		
2.
		
3.
		
4.
		
5.
6.
		
7.
		
8.
		
9.
10.
		
11.
		
12.

Saunaseuran saunat on tarkoitettu jäsenten käyttöön.
Jäsen saa tuoda kerralla 1–2 vierastaan. Esitä tullessasi
jäsenkorttisi kassalla ja kirjaa myös vieraasi. Sulje kännykkäsi.
Uuden jäsenen suosittelijan tai muun kokeneen jäsenen
velvollisuus on opastaa tulokasta ensimmäisillä saunakerroilla.
Käytä aina laudeliinaa saunoissa ja ulkoterassilla,
muissa tiloissa käytä kylpypyyhettä tai -takkia.
Ennen löylyyn menemistä suihkuttele pois päivän pölyt ja 			
voimakkaat hajusteet. Älä käytä hajusteita pukuhuoneissa.
Löylykilpailut eivät kuulu Saunaseuraan, huomaavaisuus kylläkin.
Saunoissa keskustellaan vain yleisistä aiheista, joihin jokainen
voi osallistua.
Sauna 1 (Aino) on omistettu rauhaisaan saunomiseen.
Huomioi tämä hiljaisella käytöksellä.
Saunat ovat eri lämpöiset niiden luonteen mukaisesti. Älä muuta
niiden lämpötilaa esimerkiksi pitämällä löylyluukkua pitkään auki.
Vihtominen on sallittua saunoissa 2 (Väinö), 3 (Louhi) ja 5 (Sampo).
Uituasi älä unohda laudeliinaa laiturille. Se voi aiheuttaa
turhaa hämminkiä.
Juomat ja ruoat on nautittava Saunatalon tiloissa.
Palauta käytetyt astiat keittiöön.
Huolehdi osaltasi tilojemme siisteydestä.

ÄLYKÄSTÄ LIIKKEENHALLINTAA
Norrhydro on hydrauliikkaan erikoistunut yritys, joka on
toiminut voiman ja liikkeen tuottamisen hyväksi lähes 30
vuotta.
Meillä on osaamista lähes kaikista sylinterien käyttökohteista ja asiakaslähtöisten ratkaisujen kehittämisestä –
autamme koko toimialaamme muovaamaan tulevaisuutta.
Esimerkiksi NorrDigi™-tuoteryhmämme mullistaa
hydraulisen tekniikan! Se tarjoaa ainutlaatuisia
ominaisuuksia, kuten tarkan ja energiatehokkaan
liikkeenhallinnan. Ja mikä tärkeintä, sen avulla voit
säästää energiaa parhaimmillaan 80 %.

Norrhydro.com ›

vetoaPua
Miksi et käyttäisi pientä kotimaista, ison sijaan.
FinnFreight Oy on lento- ja merirahtilähetyksiin erikoistunut
huolinta-alan yritys. luotettavien yhteistyökumppaneiden
ansiosta toimintamme kattaa koko maailman. Pystymme
antamaan parempaa palvelua nopeasti ja luotettavasti,
toiveidenne mukaisesti.

Niittytie 25 B
01300 Vantaa
FINlaNd

Puh: 010 322 5220
info@finnfreight.fi
www.finnfreight.fi

www.karhu.fi

