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Kaikki autoiluun

K-Caara on Keskon autokauppa ja autoilun palvelukokonaisuus.
K-Caarassa voit ostaa, myydä, liisata (yksityishenkilönä tai
yrityksenä), vuokrata, vaihtaa, huoltaa ja korjata auton.

liittyvä on nyt tässä.

k-caara.fi
Mihin ikinä autoa tarvitsetkaan!
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Tarvitsetko vuokralaisen
asuntoosi?

Haluatko myydä asuntosi
kätevästi?

Vuokraamme asuntosi markkinajohtajan
ammattitaidolla. Soita meille, niin asiat
hoituvat helposti ja nopeasti!

Myyntiturva myy asunnot edullisilla kiinteillä
välityspalkkioilla ja markkinoi asuntoja
erityisen monipuolisesti.

Taloustutkimuksen mukaan Vuokraturva saa
palvelustaan toimialan parhaat arvosanat.
Voit turvallisin mielin liittyä tyytyväisten
asiakkaidemme joukkoon.

Käytämme mm. kuvallisia lehti-ilmoituksia
sekä virtuaaliesittelyjä. Kuningaskuluttajan
mukaan Myyntiturvan asiakkaat ovatkin
saaneet asunnoistaan parhaat kauppahinnat.

Me takaamme vuokranmaksun ja
turvaamme vuokratulosi.

Soita meille – palvelemme viikon jokaisena
päivänä klo 8–20!

p. 010 2327 300, www.vuokraturva.fi

p. 010 2327 400, www.myyntiturva.fi
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MITÄ SINÄ TEKISIT?

Päätoimittaja

Pyhä sauna ja arkipyhäinen elämä

P

rofessori Pentti Tuohimaa kirjoittaa lehdessämme ansiokkaasti saunan unohdetusta pyhyydestä.
”Kun soivat kiukaan mustat urut, unohtuvat arjen surut”. Pentti Tuohimaa
muistelee lukeneensa lapsena kotisaunassa tuon lauseen moneen kertaan.
Niin minäkin: aika arkisesti puisen löylymittarin alareunasta.
Suomen vuosikalenterissa on käsite ”arkipyhä”. Se on
juhlapäivä, joka ei osu sunnuntaiksi, mutta on yleensä vapaaUnohdettu
päivä. Suomen saunakansa saunoo varmasti myös arkipyhän
SAUNAN PYHYYS
aattona miettimättä silloinkaan, kuinka pyhästi he saunaan
suhtautuvat.
Eikä siitä ole kysymyskään. Pyhä sauna on meille arkinen
”Kun soivat kiukaan
rentoutus-, nautinto- ja peseytymispaikka. Saunan jälkeen on
mustat urut,
unohtuvat arjen surut.”
hyvä olla – pyhänä, arkena ja arkipyhänä.
Kaupunkikulttuurissa yhteisöllisyys on
ollut jo jonkin aikaa tärkeä ja suuntaa
pyhyydestä
näyttävä voimavara. Se näkyy myös
yleisten saunojen uudessa suosiossa,
josta saamme lukea ja kuulla eri mediLehtemme sivuilla 30-35 on
oissa lähes päivittäin.
professori emeritus Pentti
Kesäkuun alussa Tampere julistetTuohimaan artikkeli saunan
tiin Suomen saunapääkaupungiksi.
pyhyydestä.
Jossain jo asiaa kritisoitiin, että miksi.
”Me suomalaiset olemme
Miksi ei? Suomeen mahtuu saunoja
viimeisen sadan vuoden aikana
niin taajamiin kuin maaseudulle ja
kadottaneet tai tarkemmin
niihin saunoja eri tavalla lämmitettyinä.
unohtaneet saunan pyhyyden.
Saunojiakin riittää niin arkeModerni ihminen ei kehtaa puna, pyhänä kuin arkipyhänä.
hua niin suureellisesta asiasta
Teksti: Em. professori Pentti Tuohimaa
Kansainvälisen Savusaunaklubin kunniapresidentti
Kuvat: Pentti Tuohimaa ja Kimmo Raitio

Lapsuuteni saunan seinällä Mäntän Selkisaaressa oli
puulaatalle kaiverrettu teksti:

Olen lukenut tuon tekstin kymmenien vuosien aikana
satoja kertoja. Siitä on tullut tärkeä osa minuuttani,
vaikka en lapsena ymmärtänyt siitä muuta kuin,
mitä se toteaa. Nuoruudessa ”pienetkin” murheet
olivat isoja, mutta löylyn syleilyssä ne pikkuhiljaa
hiipuivat ja järveen pulahtamisen jälkeen ei niistä
ollut tietoakaan. Vasta viime vuosina olen alkanut
ymmärtää, että tuo seinätaulu kertoo saunan

.
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kuin pyhyys.”

LEENA-KAISA SIMOLA
Päätoimittaja

Sauna-lehti 72. vuosikerta I www.sauna.fi I ISSN0357-6566
Päätoimittaja
Leena-Kaisa Simola
Leka-Viestintä Oy
lehti@sauna.fi
gsm 0500 801 040

Visuaalisuus ja taitto
Klippi Design
Management Oy
AD Yrjö Klippi
ja Suvi Klippi

Painatus
Grano Oy
Painos 10 000 kpl

SAUNA-LEHTI
Julkaisija
Suomen Saunaseura ry
Vaskiniementie 10 00200 Helsinki
Tj Katariina Styrman (äityislomalla)
Vt toiminnanjohtaja Jussi Nuortimo
puh. 050 371 8178

Toimitusneuvosto
Hannu Saintula, pj
Jouni Ahonen
Ben Grass
Tiina Kaskiaro
Jarmo Lehtola
Lasse Viinikka

Sauna-lehti 3/2018
Ilmestyy lokakuussa

Kannen kuva
Kannen kuvassa Tampereen
Rajaportin sauna,
kuva VisitTampere Oy

Osoitteenmuutokset: Ensisijaisesti
verkossa www.sauna.fi/jasensivut/
Kiitos

Ilmoitukset
Kristian Miettinen
gsm 0400 225 855
aurinia@kolumbus.fi

Osoitteen muutokset ja
jäsentietojen päivitykset:
www.sauna.fi

Toimituksellinen
aineisto 15.8.
Ilmoitustilan varaukset 15.5.
ja aineistot 27.9. mennessä.

Kaikki toimituksellinen
aineisto tulee
Saunaseuran käyttöön
kaikilla oikeuksilla,
emme vastaa tilaamatta
lähetetyistä aineistoista
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Kutsu sinulle ja kavereillesi:

Allekirjoita
Saunan Päivä -adressi!
Tehdäänpä yhdessä Suomalaisen Saunan Päivästä
vakiintunut liputuspäivä. Saamme sen aikaan
Saunan Päivä -kansalaisadressilla. Mitä enemmän
meitä on, sitä paremmat mahdollisuudet aloitteella on
mennä läpi. Allekirjoita osoitteessa saunanpaiva.fi
ja kehota kaverisi mukaan.

Lippu salkoon saunan kunniaksi
Suomen Saunaseuran aloitteesta on kesäkuun toista lauantaita vietetty suomalaisen saunan päivänä vuodesta 1986
eli yli 30 kertaa. Päivä on vapaaehtoinen liputuspäivä. Nyt
haluamme nostaa päivän vakiintuneeksi liputuspäiväksi.
Sivuilla saunanpaiva.fi voit allekirjoittaa adressin, lukea
kampanjan taustoista ja tutkia kampanjan viestintää.
Adressin perusteluineen toimitamme sisäministeriöön.
Mikäli ministeriö hyväksyy esityksen, se esittelee asian
Yliopiston almanakkatoimistolle päivän saamiseksi Suomen
lipun kuvalla kalenteriin.
Sinä mahdollistat liputuksen saunalle!
Vähän yli viisimiljoonainen kansamme on rakentanut itselleen noin kolme miljoonaa saunaa. Olemme maailman
ainoa kansa, joka voi halutessaan saunoa yhtä aikaa.
Suomalaisia on hyvin vaikea kuvitella ilman saunaa. Sauna
on meille melkein pyhä.
Siksi kummeksuttaa se, ettei saunalla ole Suomessa vakiintunutta liputuspäivää. Sinut on nyt osaltasi kutsuttu korjaamaan asia. Siis osoitteeseen: saunapaiva.fi
Kun olemme päässeet tavoitteeseen, saa kesäkuun toisen
lauantain liputus ja jokainen saunomiskertamme erityistä
syvyyttä.

Kun olemme
päässeet tavoitteeseen,
saa kesäkuun toisen
lauantain liputus ja
jokainen saunomiskertamme erityistä
syvyyttä.

12

sauna I2I 2018

Sinut on nyt
osaltasi kutsuttu
korjaamaan asia.
Siis osoitteeseen:
saunapaiva.fi

LIPPU SALKOON SAUNAN KUNNIAKSI
On aika tehdä suomalaisen saunan päivästä
(kesäkuun toinen lauantai) vakiintunut liputuspäivä.

Relaxing Moments
& Natural Wellbeing

Kaikki saunaasi Harvialta
Harvian valikoimasta löydät kaiken tarvittavan sähkötai puulämmitteiseen saunaan. Valitse saunasi mittojen
mukaan räätälöity laudepaketti – saunan rakentaminen ei
voi olla enää helpompaa. Harvialta löydät tuotteet myös,
jos suunnitelmissasi on kylpyhuonesauna, infrasauna tai
höyryhuone.
www.harvia.fi

Saunoissa kuultua

Seuraan
uusia
jäseniä
2019

l Saunaseuran johtokunta on
päättänyt, että seuraavan kerran seuraan otetaan uusia jäseniä keväällä 2019. Uusia jäseniä
otetaan suhteessa poistumaan.
Näin rajoitetaan jäsenmäärän
liiallista kasvua.
Hakemuksia seuran jäseneksi voi kuitenkin toimittaa
ja ne käsitellään keväällä 2019
saapumisjärjestyksessä.
Saunatalon ajoittaisia ruuhkia on myös helpotettu siten,
että perjantaisin ei enää sallita
vieraiden tuontia saunalle.
Jäsenistö otti tämän muutoksen vastaan hyvin tyytyväisenä.

Kahtena lauantaina
saunotaan TUNTI PIDEMPÄÄN

l Jäsenaloitteen mukaisesti seuran johtokunta on päättänyt pidentää Saunatalon
lauantain aukioloaikoja klo 21:een asti kahtena lauantaina kuussa. Uudet aukioloajat otetaan käyttöön kesätauon jälkeen.
Mahdollisuus esittelysaunan varaamiseen säilyy kerran kuussa, mutta saunavuoro tulee anoa erikseen toiminnanjohtajalta. Lisätietoja prosessista kesän
aikana.

Saunaseuran tilastoja
Jäsenistö		
Jäsenmäärät

31.12.17

31.12.16

Kunniajäsenet..................................... 14.................... 14
Ainaisjäsenet....................................... 118.................. 173
Vuosijäsenet........................................ 4 377............... 4 184
Henkilöjäsenet yhteensä.................. 4 509............... 4 371
Yhteisöjäsenet..................................... 5...................... 4
Jäsenmäärä yhteensä......................... 4 514............... 4 376
Naisten osuus jäsenistöstä 25 %

Saunojamäärät		
Saunapäiviä......................................... 262.................. 261
Yhteensä saunojia.............................. 43920.............. 40638
Jäsenet.................................................. 36734.............. 34123
Vieraat.................................................. 7186................ 6515
Saunojia päivässä keskimäärin....... 168.................. 156
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Laura Seesmereltä
sauna-aiheinen
väitöskirja

Saunaseura myönsi
uusia avustuksia

l FM Laura Seesmeri esitti väitöskirjansa Sauno itsellesi menneisyys.
Kehollisuus osana muisteltua ja esitettyä kokemusta. julkisesti tarkastettavaksi 8.6.
Väitöskirja on tuotettu Turun yliopiston Humanistisen tiedekunnan
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella.
Tutkimus käsittelee saunomisen
paikkaan sijoittuvaa kokemista ja kokemuksen kaupallista esittämistä. Se
selvittää paikan roolia kokemuksessa,
jossa kulttuuriperinnölliset arvot ja
paikkaan liittyvä perinne sekä omat
kokemukset ja muistot saunasta kietoutuvat yhteen paikan aistimellisessa
kokemuksessa.
Laura Seesmeri on Saunaseuran
jäsen. Vuonna 1997 hän toimi Saunalehden päätoimittajana ja kirjoitti Saunaseuran 30-vuotishistoriikin. Seura
on tukenut hänen tutkimustaan.
Kerromme asiasta lisää
Sauna-lehdessä 3/18.

l Saunaseuran johtokunta on
myöntänyt avustusta Lassi A.
Liikkaselle kiuaskivien kestävyystutkimukseen, Laura Seesmeren
saunakulttuuriin liittyvän väitöskirjan painatuskustannuksiin,
Marika Vähäjylkälle
työskentelyapurahaa
saunakulttuuriin
liittyvään pro
gradu -työhön,
Juha Kumaralle ja Matti J.
Kemille aineistonkeruuseen
sauna-aiheiseen radiokuunnelmaan
sekä Polarin
saunakerholle

saunaturvallisuutta käsittelevään
tapahtumaan.
Avustukset myönnettiin johtokunnan kokouksessa maaliskuussa. Johtokunta myöntää apurahoja
tutkimus- ja kulttuuritoimikunnan esityksestä hakemusten perusteella kaksi
kertaa vuodessa.
Apurahan myöntämisen ehdot
sekä tietoa
myönnetyistä
apurahoista
löytyy seuran
verkkosivuilta
www.sauna.
fi/saunaseura/
tutkimus-jakulttuuri/

Taas saunotaan
viikko Keski-Suomessa

Laura Seesmeri

Kevätkokous valitsi
nimitysvaliokunnan
l Seuran kevätkokous valitsi nimitysvaliokunnan. Nimitysvaliokunnan
tehtävänä on esittää syyskokoukselle
ehdotus johtokunnan jäsenten lukumäärästä sekä tehdä ehdotus ehdokkaista johtokunnan puheenjohtajaksi
ja johtokunnan erovuoroisten jäsenten
tilalle valittavista ehdokkaista.
Nimitysvaliokuntaan valittiin viisi
jäsentä: Ben Grass, Nanny Granfelt,
Olli Haltia, Tuulikki Terho ja Lasse
Viinikka.

l Saunamaakuntaviikko järjestetään jo kolmatta vuotta peräkkäin
ja ajankohta on jälleen heinäkuun ensimmäinen viikko 30.6.–
7.7.2018.
Saunamaakuntaviikon tavoitteena
on tarjota sekä paikallisille että
matkailijoille saunaelämyksiä eri
puolella Keski-Suomea.
Tänä vuonna mukaan on
lähtenyt noin 30 kohdetta,
16 eri Keski-Suomen kunnasta. Jyväskylän Sokoshotellien ja Niemenharjun
matkailukeskuksen saunat
ovat koko viikon lämpiminä.
Jämsässä pääsee saunomaan ma–pe Uimahalli
Koskikaran saunoihin.
Viikon molempina lauantaina Le Qulkuri Jyväskylän Lutakossa tarjoaa löylyt
piippusaunassa ilmaiseksi.
Viikon erikoisuuksia ovat

mm. Könkkölän elämyssaunojen
saunus eli saunaksi muuttunut
Taunus-auto, Taulun Kartanon
rumpurentoutus ja Kinkamon Pirtin savusaunashindo.
Koko viikon monipuolinen
ohjelma: https://saunaregion.fi/
fi/ohjelma2018/
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Hellä vai kuuma.

Saunoissa kuultua

Kostea vai kuiva.
Sinä päätät.

Saunaseuran
vt. toiminnanjohtajana
Mari Paavola

Sinun saunasi.

BWT

Bio Water technology

Jokaiselle perheenjäsenelle
oma sauna samassa saunassa.
Nautit helposti erilaisista löylyistä
samalla kiukaalla.
Ei kompromisseja.
Sinun saunasi, kuten haluat.
Lue lisää tylohelo.com

l Saunaseuran toiminnanjohtajan perhevapaan
sijaisena on nyt YTK Mari
Paavola, 30. Paavola aloitti
toimessa huhtikuun puolessa välissä ja edellinen
vt. toiminnanjohtaja Jussi
Nuortimo siirtyi toukokuun
alusta uusiin tehtäviin.
Paavola on työskennellyt
Saunaseuralla projektikoordinaattorina syksystä 2017
alkaen, joten Saunaseuran
toimintaympäristö sekä
henkilöstö on hänelle jo
ennestään tuttua.
– On ollut todella mukavaa ja inspiroivaa tehdä
menneen puolen vuoden
ajan työtä suomalaisen
saunakulttuurin parissa ja
olen todella otettu, että työ
saa jatkua nyt tässä uudessa
tehtävässä.
Ennen Saunaseuralle
työllistymistään Paavola on työskennellyt Lapin
yliopiston ylioppilaskunnassa järjestö- ja viestintäasiantuntijana ja hänellä on
pitkä kokemus järjestö- ja
viestintätyön tekemisestä,
tapahtumatuottamisesta
sekä vapaaehtoistyön organisoinnista.

Puheenjohtaja
Puheenkohtaja

World
Sauna
Forum
saa jatkoa

l Sauna from Finlandin
järjestämä World Sauna
Forum on tänä vuonna toisen kerran.
Tapahtuma kokoaa
28.9.2018 jälleen kansainväliset sauna-alan huipputoimijat verkostoitumaan
Jyväskylään, jossa kuullaan
sauna-alan kuumimmat uutiset ja verkostoidutaan rennossa ilmapiirissä. Tämän
vuoden teemana on ajankohtaiset aiheet well-being,
design & business.
Viime vuoden tapahtuma
keräsi kansainvälisiä vieraita noin 50 maasta.
Tutustu koko tapahtuman
kuvaukseen ja hanki lippusi
osoitteesta www.worldsaunaforum.fi
Sauna from Finlandin
monialainen ja laaja yritysverkosto tekee työtä suomalaisen saunaelämyksen
puolesta. Suomen Saunaseura on verkoston jäsen.

www.worldsaunaforum.fi

Kevätaurinko, terveys ja
yleishyödyllisyys

S

aunaseura piti vuosikokouksensa 8. toukokuuta, kun kelit
olivat vaihtuneet keväisestä koleudesta kesäiseen auringonpaisteeseen. Muutamaa päivää myöhemmin hellerajat ylittyivät eri puolilla Suomea ja minulla oli onni viettää helatorstai
ja sitä seurannut viikonloppu saaristomerellä. Touhuttuamme päivät
merellä, metsässä ja kallioilla lämmitimme joka ilta jatkuvalämmitteisen saunan. Kävelimme vielä venerantaan, pulahdimme viileässä
meressä ja saunoimme sen jälkeen. Kevätaurinko osui suoraan saunan kuistille.
Tämä kai muistuttaa monen suomalaisen saunojan käsitystä autuaasta vapaa-ajasta. Tästä voi aina parantaa: sauna voi olla kertalämmitteinen tai peräti savusauna, lämmitys on voinut viedä koko päivän
tai toiselle mökkisaunasta voi tallustella muutaman askeleen suoraan
järveen tai mereen uimaan.
Suomen Saunaseura tavoittelee tämän autuuden lisäksi joitakin
muita asioita, joista tuli vuosikokouksessakin puhetta. Haluamme
olla yleishyödyllinen. Tämä tarkoittaa sitä, että
jäsenistön lisäksi palvelemme jollakin tavalla rajoittamatonta henkilöpiiriä. Meidän kohdallamme
se merkitsee suomalaisen saunan tuntemuksen liSeura on lisäksi
säämistä ja siihen liittyvien perinteiden vaalimista
– vaikkapa pyrkimystä saada suomalainen saunositoutunut
minen UNESCOn aineettoman kulttuuriperinnön
terveellisten
listalle tai kannanotot ja ohjeet nimenomaisen
elämäntapojen
suomalaisen saunan ominaisuuksista.
Seura on lisäksi sitoutunut terveellisten eläedistämiseen.
mäntapojen edistämiseen. Tästäkin minua muistutettiin yksityisesti kevätkokouksen yhteydessä.
Voisimmekin seuraavaksi ottaa teemaksemme sen, miten sauna-autuutemme kytketään terveyden edistämiseen.
Kuulimme vuosikokouksessa myös Suomen yliopiston dosentin
Jarkko Tissarin tutkimuksesta saunakiukaiden pienhiukkaspäästöistä
ja niiden ympäristö- ja terveysvaikutuksista (kts. sivu 20). Seuralle on
tärkeää myös tällä tavoin vaalia tietämystä saunomisen vaikutuksesta
ja hoitaa samanaikaisesti yleishyödyllistä tehtävää ja jäsenten mahdollisuutta nauttia perinteisestä suomalaisesta saunasta vastakin.

Tuomas M. S. Lehtonen

Suomen Saunaseuran puheenjohtaja
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LEXUS SELF-CHARGING HYBRID

AINA VALMIS,
TEHOKAS JA YLELLINEN
Lexus on maailman ensimmäinen premiumhybridien valmistaja.
Edelläkävijyytemme ja yli 14 vuoden kokemuksemme hybrideistä
kiteytyvät mallistossa, jossa Lexukselle ominainen ylellisyys
yhdis tyy uraauurtavaan hybriditeknologiaan ja tehokkaaseen
suorituskykyyn. Lexus-hybridi latautuu ajon aikana itsestään ja on
aina valmiina ajoon. Ei latausjohtoja, ei dieseliä, ei kompromisseja.
Lexus itselataava hybridi. Aina valmis.

Mallisto alkaen 29 991, 05 €.* Vaikutu ja varaa koeajo osoitteessa lexus.fi

Lexus Kaivoksela

Lexus Jyväskylä

Lexus Oulu

Lexus Raisio

* CO2-päästöt alkaen 93 g/km. EU-yhdistetty kulutus alkaen 3,6 l/100 km.

Lexus Tampere

Lexus Vaasa

Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Olli Urpela

Löylynhenki-palkinto 2018 dosentti Jarkko Tissarille

Kiukaiden päästötutkimus aloitettu
Itä-Suomen yliopistossa on tutkittu puun polttoa jo parikymmentä vuotta, mutta vasta nyt
kiukaat on otettu tarkasteluun
omana ryhmänään.
– Tavoitteena on selvittää uusien kiukaiden kaasu- ja pienhiukkaspäästöjen kertoimet
sekä arvioida mahdollisuudet
vähentää päästöjä, kertoo dosentti Jarkko Tissari.

H

uhtikuussa 2017 aloitettiin KIUAS- eli Kiukaiden
päästöt ja niiden vähentäminen -hanke. Siinä ovat
mukana Itä-Suomen yliopisto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY,
Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Helsingin, Kuopion ja Turun
kaupungit.
Hankkeessa mitataan yleisimpien
puukiukaiden päästöjä. Näin pystytään tarjoamaan asukkaille tietoa
vähäpäästöisen kiukaan valitsemiseksi ja oman asuinalueen ilmanlaadun
parantamiseksi.
– Tällä hetkellä kiukailla ei ole
ympäristömerkkiä eikä asukkailla ole
käytettävissä tietoa vähäpäästöisen
puukiukaan valitsemiseksi. Puukiukaiden käyttöikä on lyhyt eli noin
kymmenen vuotta, joten vähäpäästöisillä kiukailla voidaan ilmanlaatua parantaa nopeastikin. Samalla edistetään
tällaisten kiukaiden kysyntää ja kehittymistä, kertoo yliopistotutkija Jarkko
Tissari Itä-Suomen yliopistosta.
Tutkimusta tarvitaan. Autojen päästöt on saatu tutkimuksella ja tuotekehityksellä kuriin, tosin se kesti noin
30 vuotta. Puun polttolaitteille tulee
ensimmäiset päästöjä koskevan määräykset vuonna 2022, mutta kiukaat
eivät kuulu niiden piiriin.
– Pienhiukkaspäästöt eivät ole vähentyneet Suomessa, vaikka monet
muut päästökomponentit ovat. Vajaa
puolet Suomen pienhiukkaspäästöistä
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– Uuden tutkimus- ja mittausmenetelmän ansiosta saadaan puulämmitteisten kiukaiden
kaasu- ja pienhiukkaspäästöistä vertailukelpoista tietoa ja tulokset ovat käytettävissä nopeasti, sanoo dosentti Jarkko Tissari Itä-Suomen yliopistosta.

Tällä hetkellä asukkailla ei ole käytettävissä tietoa vähäpäästöisen puukiukaan valitsemiseksi.

tulee puun poltosta ja näistä noin kolmasosa kiukaista, Tissari kertoo.
– Päästökertoimet ovat korkeita
verrattuna muihin lähteisiin. Puun
polton päästöt näkyvät ilmanlaadussa
erityisesti talviaikaan. Päästöillä on
kiistattomia terveys- ja ilmastovaikutuksia, vaikka ilmanlaatu Suomessa
onkin maailman parasta, Jarkko Tissari toteaa.
Hänen mukaansa puun polton
tutkimuksissa on tavoitteena edistää
teknologian kehittämistä, vähentää
terveys- ja ilmastovaikutuksia sekä
tuottaa aineistoa arviointeihin.
– Tulisijojen kehitystyö vaatii perusteellista ymmärrystä polttotekniikoista, päästöjen muodostumisesta ja
erityisiä mittaus- ja näytteenottotekniikoita.
– Tarkoitus ei ole rajoittaa puun
polttoa, saati olla sitä kieltämässä, hän
muistuttaa.
Simo tuottaa tietoa

Jarkko Tissarin mukaan Suomessa
on paljon ”pellepelottomia”, joilla
on ideoita kiukaiden kehittämiseksi,
mutta tähän asti on puuttunut toimiva
testausalusta.
Nyt KIUAS-hankkeen rinnalla on
käynnissä Pohjois-Savon liiton pääosin rahoittama Pienpolttosimulaattori-kehityshanke (SIMO).
– Sauna-alan yrityksissä on paljon
tietotaitoa saunoista ja kiukaista sinänsä, mutta ei juurikaan päästöistä ja
pienhiukkasista, Jarkko Tissari sanoo.
SIMO on ihan uusi mittaustapa
päästöjen, ilmanvaihdon ja energiatehokkuuden mittaamiseksi.
– Nykyisin omakotitalot ovat hyvin
tiiviitä. Niiden talotekniikassa ei ole
otettu huomioon tulisijan vaativaa
korvausilmaa eli se ei toimi. Meillä on
nyt Kuopiossa kaksi toisiinsa kytkettyä tutkimuskonttia. Kontit simuloivat
omakotitalon olosuhteita. Saunakontissa tutkitaan puulämmitteisiä
kiukaita ja mittauskontissa muita
tulisijoja.

Suomen Saunaseura myönsi tämän
vuoden Löylynhenkipalkinnon Itä-Suomen
yliopiston tutkija,
dosentti Jarkko Tissarille hänen ansioistaan puunpolton
pitkäaikaisessa
tutkimuksessa. Nyt
on käynnissä myös
kiukaiden päästöjen
tutkimus.

Molemmissa konteissa on mittauslaite integroituna.
– Tutkimuskontit ovat siirreltäviä,
niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi
messuilla tai vuokrata asiakkaalle mittauskäyttöön, Jarkko Tissari kertoo.
Käytännössä asiakas voi tuoda
konttiin haluamansa tulisijan. Tulisija
yhdistetään piippuun ja mittauslaitteistoihin.
Tutkimustulokset ovat yhteismitallisia toisiinsa eli näin saadaan vertailukelpoista tietoa eri valmistajien
tulisijoista.
Faktaa nopeasti

Kiuastutkimuksen laajuus ja monipuolisuus pääsivät yllättämään Jarkko
Tissarin.
– Kuvittelin, että kunhan saadaan
kontti kuntoon, päästään heti todelliseen tutkimukseen. Siinä menikin
puoli vuotta ja muutama uusi innovaatio ennen kuin saatiin ensimmäiset
testaukset toteen viime maaliskuussa.
Nyt Simo-kontissa tehtävät testaukset
toimivat suunnitellusti.
Tavoitteena oli tehdä yksinkertainen, edullinen ja helposti toistettava
testialusta.
– Haluamme mitata saunan todellista käyttöä eli päästöjä niin saunaa
lämmitettäessä, kiukaan lämmetessä
ja kuin löylyjen aikaan. Mittaamme

myös, mihin kiukaassa tuotettava
energia kuluu – saunan lämmitykseen,
ilmanvaihtoon vai savukaasuhäviöihin.
Saunan koko on muunneltavissa,
mutta testaukset tehdään pääasiassa
16 kuution saunassa. Koko on valittu
pienien saunojen CE-testien mukaisesti. Poltettavan puun määrä ja
polttotapa ovat aina samat ja ilmanvaihtokerroin vakio. Testattava kiuas
lämmitetään kolme kertaa.
– Saamme tulokset reaaliajassa.
Oleellista on, että kiuas on testattu
aidoissa olosuhteissa eikä laboratoriossa, kuten yleensä.
Verkkopalvelun avulla tulokset ovat
luettavissa saman tien esimerkiksi testaavan yrityksen toimitiloissa.
– Ennen päästöjen mittaus saattoi
kestää viikon ja tulosten analysointi
monin verroin kauemmin.
Riskiryhmät alttiina

Jarkko Tissari sanoo, että hengittämämme päästöt eivät ole samoja kuin
savupiipusta tulevat. Päästöt muuntuvat ilmakehässä. Kiukaan päästöjä
kulkeutuu huoneilmaan myös ovista,
ikkunoista ja ilmanvaihdon kautta.
– Eniten ihmiset altistuvat päästöille
taajamissa. Mutta terveyden kannalta
niistä ei ole yleensä haittaa kuin riski-
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Oleellista on, että kiuas on testattu aidoissa olosuhteissa eikä laboratoriossa, kuten yleensä.

ryhmille eli sydänsairaille, hengityssairauksista kärsiville, lapsille
ja vanhuksille. Normaalisti ihminen ei puunpolton päästöjä juuri
huomaa.
– Ilmatieteen laitos, Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos sekä Suomen
ympäristökeskus käyttävät kiukaiden tutkimustuloksia vaikutusten
arvioinneissa.
Vasta hyvä alku

Jarkko Tissarin mukaan jo kauan
kestäneestä puunpolton tutkimuksesta huolimatta ollaan kaukana
siitä, että asiat olisivat hyvin.
– Kiukaat ovat aika alkeellisia
polttolaitteita eivätkä uusimmatkaan tulisijat ole niin puhtaita kuin
voisivat olla. Kehitystyötä tarvitaan, mutta se vaatii aikaa.
– Vaikka Suomi sijaitsee täällä pohjoisella, puhtaalla alueella,
maamme on osa globaalia järjes-

telmää. Meidän on mukauduttava
kansainvälisiin vaatimuksiin eli
vähemmän päästöjä tuottaviin tulisijoihin kuten kiukaisiin.
WHO:n tilaston mukaan Suomessa pienhiukkasten pitoisuus
on keskimäärin kuusi mikrogrammaa kuutiometriä kohden, mikä
on matalin maakohtainen luku
maailmassa. Lähes yhtä vähäiseen
pääsevät Viro, Ruotsi, Kanada,
Norja ja Islanti.
– Mutta Suomenkin ilmanlaatua
voidaan parantaa. Kiukaiden lämmittämisellä on oma, vaikkakin
pieni roolinsa.
– Kiukaiden testaamisesta saatava tieto auttaa kuluttajia valitsemaan vähäpäästöisemmän
kiukaan. Uskon sillä olevan merkitystä. ❖

Löylynhenki-palkinto 2018
dosentti, yliopistotutkija
Jarkko Tissarille
l Suomen Saunaseura myönsi tämän
vuoden Löylynhenki-palkinnon Itä-Suomen yliopiston tutkija, dosentti Jarkko
Tissarille hänen ansioistaan puunpolton
päästöjen tutkimuksessa, jossa ovat nyt
mukana kiukaat omana ryhmänään.
Seuran johtokunta päättää palkinnon
saajan jäseniltä tulleiden ehdotusten
joukosta. Ensimmäisen kerran palkinto
myönnettiin vuonna 1988.
Viime vuonna palkinnon sai Suomen
Saunakulttuuri ry, joka on vapaaehtoisvoimin siirtänyt Muuramen saunakylän
Jämsän Juokslahteen (katso sivu 56). 2016
palkinto myönnettiin Helsinki Sauna
Daylle.
Kaikki palkinnon saajat: www.sauna.fi/
saunaseura/loylynhenki-palkinto/

Pienpolttosimulaattorin saunakontissa voidaan testata kiukaita todellisissa olosuhteissa.
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Sähköistä suorituskykyä.
Uusi Porsche Cayenne E-Hybrid.
Tehoa, tilaa ja taloudellisuutta. Cayenne E-Hybrid on Porschen uusin edistysaskel matkalla kohti sähköisesti liikkuvaa yhteiskuntaa. 462 hevosvoiman yhteistehon ja 700 Nm:n maksimiväännön myötä uusi Cayenne E-Hybrid tarjoaa tulevaisuuden
tehoa kaikkiin arjen tarpeisiin – vain 3,4 l / 100 km yhdistetyllä polttoaineen kulutuksella. Lisäksi lisävarusteena on saatavilla myös vetokoukku, joka mahdollistaa jopa 3,5 tonnin painoisen perävaunun vetämisen. Lue lisää: www.porsche.fi
Cayenne E-Hybrid: yhdistetty polttoaineenkulutus 3,2–3,4 l / 100 km, sähköenergiankulutus 20,6–20,9 kWh / 100 km;
CO2-päästöt 72–78 g/km. Kulutus riippuu käytössä olevista renkaista. Cayenne E-Hybrid hinnat alkaen 103 700,96 €.

Teksti: Mari Paavola ja Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Mikko Kuustonen ja Saunaseura Vastaisku

Suomi saunoo saunan päivänä 9.6.2018
–Myös Helsingin Rautatientorilla

Sauna Unescoon -hanke tuo
saunat keskelle maamme pääkaupunkia, kun Rautatientori
täytyy siirrettävistä saunoista.
Torilla tavataan!

T

ämän vuoden tammikuussa
suomalainen saunayhteisö
käynnisti Sauna Unescoon
-hankkeen, jonka tarkoituksena on
saattaa saunominen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansainvälisille listoille. Hankkeen ohjausryhmä
on huhtikuussa toimittanut Museovirastolle ilmoituksen kiinnostuksestaan alkaa valmistella Unesco-hakemusta.
Museovirasto koordinoi kansallisesti aineettoman kulttuuriperinnön
suojelemista. Museovirasto valitsee
yhdessä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa Suomen ensimmäisen
ehdokkaan. Tämä valinta on luvattu
julkista touko–kesäkuun vaihteen
tienoilla. Lehden painoon mennessä
tietoa ei vielä ollut, mutta ehkä jo tätä
lehteä lukiessa on.

Tilaisuuden avaa Sauna Unescoon -hankkeen saunakummi Mikko Kuustonen.

kymmenkunta suomalaista saunaseuraa aukaisee oman siirtosaunansa ovet
koko kansan saunottavaksi. Suomen
Saunaseura on yksi tapahtuman järjestämiseen osallistuvista saunaseuroista.

Tapahtumassa julistetaan myös
saunarauha, niin kuin saunan päivänä
on perinteisesti tehty. Tilaisuuden avaa
Sauna Unescoon -hankkeen saunakummi Mikko Kuustonen.

Löylyä kiukaille

Suomalainen saunayhteisö ei ole kuitenkaan jäänyt toimettomaksi edellä
mainittua valintaa odotellessa – päinvastoin!
Suomalaisen saunan päivänä 9.6.
järjestetään Helsingissä Rautatientorilla Suomi saunoo -tapahtuma, jossa
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Saunaseura Vastaiskun siirrettävä Vihtori-sauna on yksi Rautatientorilla lämmitettävistä
saunoista.

hiljenny

Saunatapahtuma on
kaikille avoin ja löylyynkin
pääsee ilmaiseksi.

Pyyhe, uikkarit ja kaverit mukaan

Tule sinäkin mukaan nautiskelemaan
siirtosaunojen lempeistä löylyistä!
Nappaa mukaan oma pyyhe, varvastossut ja pari kaveria, ja kirmaise
Rautatientorille. Tapahtuma-alueelta
löytyvät tilat vaatteiden vaihtoon,
narikka omille tavaroille, suihku peseytymistä varten (pesuaineiden käyttäminen ei sallittu) ja saunatuotteiden
myyjiä. Saunat ovat sekasaunoja ja
niissä saunotaan uimapuvut päällä.
Tapahtuma on osallistujille maksuton ja avoin, mutta tapahtuma-alueen
osallistujamäärää saatetaan joutua
säätelemään, jotta kaikilla on mukavasti tilaa lauteilla. ❖

www.sauna.fi/unesco
#saunaunescoon

A idon äärelle .

Slogania “Hiljenny aidon äärelle.” käytetään logon alapuolella niin, että sen le
leveyttä. Sana “Aidon” kirjoitetaan sloganissa oranssilla värillä riippumatta si
perusversiona vai negana.

Suomi saunoo
-tapahtuma

Siniristi salkoon
saunan päivänä
l Suomalaisen saunan päivää vie-

LauantainaKun
9.6.logon
2018alla käytetään www-osoitetta,
tetään vuosittain kesäkuun toisena
noudatetaan Narvin omaa typografiaa.
Helsingin Rautatientorilla
lauantaina.
Näin on tehty Suomen
Www-osoite on valkoinen silloin
kun kyseessä

Saunaseuran
on logon negaversio, musta
silloin kun aloitteesta jo vuodesta

Klo 12: Tilaisuuden
avaus:
käytetään logon perusversiota.
1986. Saunan päivä on vapaaehsaunakummi
toinen liputuspäivä eli kaikki liput
Mikko Kuustonen
liehumaan joka niemeen, notkoon
Klo 12: Saunat aukeavat
Klo 13: Saunarauhan julistus
Klo 17: Saunat sulkeutuvat

ja saarelmaan.
Nyt saunan päivästä halutaan
vakiintunut liputuspäivä. Sitä varten on perustettu kansalaisadressi,
jonka voi käydä allekirjoittamassa
osoitteessa saunapaiva.fi. Sivustolla
kerrotaan asiasta lisää.

Kun logoa ei voida käyttää suoraan kuvan päällä, sijoitetaan se valmiiksi muo

HILJENNY
AIDON
ÄÄRELLE.

Kertalämmitteiset AK-Kiukaat.
Tutustu osoitteessa: narvi.fi
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Saunoissa kyselty

Hyvä

sauna

❦

Millainen on hyvä
Siinäpä kysymys, johon jokaisella on oikea vastaus.
Sauna-lehden edellisessä numerossa neljä Saunaseuran
jäsentä kertoivat asiasta näkemyksensä. Tällä kertaa kysymykset lähetettiin Kouvolaan, Lappeenrantaan ja Ouluun.
Kysymykset
1. Millainen on hyvä sauna Sinulle?
2. Missä useimmin saunot ja kuinka usein?
3. Millaisessa seurassa mieluiten saunot?
4. Miten Sinä miellät käsitteen ”hyvät saunatavat”?
5. Mitä yleistä tai vastaavaa saunaa voit suositella?
6. Mikä saunakokemus on erityisesti jäänyt mieleesi?
7. Mahdolliset kesäterveiset muille saunojille?

Tykkimäen Saunalta
avautuu upea maisema.
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SAUNA?
Viljami Taimisto

Toiminnanjohtaja
Tykkimäen Sauna, Kouvola

Tarjoamme Saunalla oheispalveluita
vuodenaikojen mukaan, esimerkiksi
SUP-lautailua kesällä ja retkiluistelua
talvella.

1.

Pekka Paasonen

Sauna, jossa on tunnelmaa ja pehmeät
löylyt.

2.

Tykkimäen Saunalla, kerran pari viikossa.

Puheenjohtaja
Polarin Saunakerho ry

1.

Kunnioittava käytös kanssasaunojia
kohtaan

Mieltymykseni saunoja kolunneena on
savusauna, lempeät löylyt ja se savun
tuoksu! Nam... Pitkän saunomisen
jälkeen seuraavana päivänä huomaat,
kuinka ihosi tuoksuu savulle ja tuo
mieleen saunomisen. Mutta kyllä hyvä
puusaunakin antaa ne omat hyvät
nautinnot, joita saunalta kaipaa. Maisemat, seura ja kiireettömyys.

5.

2.

3.

Ei ole niin justiinsa, välillä porukassa
ja välillä omien ajatusteni kanssa.

4.

Tykkimäen Saunaa toki :)

6.

Asiakkaidemme kokemat elämykset ja
heidän tyytyväiset palautteensa.

7.

Ei muuta kuin kiukaat kuumaksi ja
järveen pulahdus. Tervetuloa kokemaan meidänkin puitteet :)

Tykkimäen Sauna
Tervetuloa saunomaan, uimaan ja
viettämään aikaa mukavasti kauniin
luonnon äärelle Kouvolaan Tykkimäen Saunalle. Tammikuussa 2017
avattu Tykkimäen Sauna on kaikille
avoin yleinen sauna järven rannalla.
Olemme avoinna vuoden jokainen
päivä. Kahvilastamme saa hyvää syömistä ja juomista. Suosimme paikallisten tuottajien tuotteita valikoimassamme.
Tykkimäen Sauna valittiin vuonna
2017 Kymenlaakson Matkailuteoksi.
Isoon biokaasulla lämpenevään saunaamme mahtuu noin 50 saunojaa ja
puulämmitteiseen Saunalauttaan noin
10 saunojaa.

Kotibastuussa n. 3–4 kertaa viikossa
+ muut saunakäynnit.

3.

Kiireettömässä, tittelit pois porukassa,
eikä aina tarvitse olla tuttujakaan
mukana.

4.

Viittaan Sauna-lehdessä 1/18 julkistettuihin saunomisen ohjeisiin. Niissä oli

koostettu ne tärkeimmät asiat eli toisten huomioiminen ja sauno siististi!

5.

Tykkimäen Sauna, Herrankukkaro,
Kuusijärvi, Tupaswilla, Storfinhova...
lista jatkuisi ties miten pitkään. Mitä
useammassa erilaisessa saunassa saunot, löydät varmasti jokaisesta omat
erityispiirteet, joita ei sillä hetkellä
havaitse, mutta myöhemmin tulee
hyvänä muistikuvana mieleen.

6.

Niitä on monta, mutta ehkä saunavierailu Joutsenon Hinkanrannassa
Kotkan saunaseura Kipakan kanssa,
josta oheinen kuva muistutukseksi
savusaunan erityispiirteestä. Noki
tarttuu huomaamatta nojatessa seinään, mutta voi sitä hiukan tehostaa
ominkäsin!

7.

Muistakaa luoda nauttien löylyä! Tavataan taas lauteilla, tv: Pönttö-Pekka

Polarin Saunakerho ry
Kerho on perustettu 1976 Lappeenrannassa entisen Polar-hotellin rantasaunassa. Kerhossa on 18 miesjäsentä,
joista neljä on kerhon perustajajäseniä. Kerho saunoo yhdessä joka
kuukauden ensimmäinen lauantai.
Saunatilana toimii vuokrasauna kaupungin keskustassa nyt jo viidettä
vuotta.
Vuosittain perinteisiksi toiminnoiksi ovat vakiintuneet saunominen,
pilkkikisat, vappubrunssi, uistelukisat, katastrofisauna ja pikkujoulut.
Kesäisin kuukausisaunat toteutetaan
eri saunoissa Saimaan rannalla. Lisäksi satunnaiset saunamatkat antavat
oman piristyksensä kokemushistoriaan. Kerhoilloissa tuodaan ja käsitellään saunatietoutta, välillä jopa maastoudutaan savusaunojen ympärille
kouluttaen uusimpia nuoria jäseniäsaunaturvallisuuteen.
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Kesän Saunalle
myönnettiin Oulun
kaupunginhallituksen palkinto
vuosien 2013–16 parhaana
hyvinvointitekona.

Markku Seppänen

Puheenjohtaja
Oulun Rantasaunaseura ry

1.

Karu ja tunnelmallinen. Mieluimmin
kosteat ja pehmeänkuumat löylyt kuin
kuivat ja terävän tuliset.

2.

Vuoden mittaan varmaan puolet
saunakerroista kertyy kesällä, Kesän
Sauna -saunalautalla, jota ylläpidämme talkoovoimin. Toinen suosikki
on asuntoyhtiömme puulämmitteinen
talosauna. Talvella saunottua tulee
pari kertaa viikossa, kesällä useammin.

3.

Seurallisessa ja puheliaassa, jossa osataan olla tarpeen vaatiessa hiljaakin.
Sellaistakin on.

4.

Kanssasaunojien kunnioittaminen.

5.

Ihan jokaista yleistä saunaa. Mukavia,
sosiaalisia paikkoja nykyään.

Lossi tuo saunojia Kesän Saunalle.

Alkava kesä saunalautan viides, aiemmin yhteensä 19 500 kävijää 50 eri
maasta. Viime vuonna löylytettiin
6 500 saunavierasta. Kerrallaan saunaan
mahtuu 20 henkeä. Kesäisin lautta on
auki joka päivä (sää- ja talkoolämmittä-

jävaraus). Lautan kiukaana on puulämmitteinen IKI, kivimäärä 350 kiloa.
Kesän Saunalle myönnettiin Oulun
kaupunginhallituksen palkinto vuosien 2013–16 parhaana hyvinvointitekona. ❖

6.

Saksalaisten ystäviemme järjestämä
saunominen tynnyrisaunassa, joka
oli hilattu Zugspitzenille 2 600 metrin
korkeuteen merenpinnasta. Vieressä
oli poreallas johon vesi oli haettu 300
metriä alempaa. Saunominen keskellä
vuorenhuippuja oli melkoinen elämys.

7.

Tervetuloa Ouluun Kesän Saunaan
1.6. alkaen!

Oulun rantasaunaseura ry
Yhdistys ylläpitää talkoovoimin
Oulussa yleisenä saunana toimivaa
saunalauttaa Kesän Saunaa. Runsaat 50
lämmittäjää tekee kesässä yhteensä 300
muutaman tunnin lämmitysvuoroa.
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Markku ja Elmeri Seppänen huilaavat pitkän lämmitysvuoron päätteeksi; 93 saunavierasta löylytetty.

SUN SAUNA, YLI 20 VUOTTA

Suomalaisen saunaosaamisen puolesta.
Käy tutustumassa uusiin
Yhteisösaunaratkaisuihimme osoitteessa
www.sunsauna.fi/yhteisosaunat
Kotisaunat valmistamme räätälöidysti tilan
mitat ja asiakkaan tarpeet huomioiden.
Oman saunasi pääset suunnittelemaan osoitteessa:
www.sunsauna.fi/suunnittele-saunasi

Teksti: professori emeritus Pentti Tuohimaa
Kansainvälisen Savusaunaklubin kunniapresidentti
Kuvat: Pentti Tuohimaa ja Kimmo Raitio

Unohdettu
SAUNAN PYHYYS

Lapsuuteni saunan seinällä Mäntän Selkisaaressa oli
puulaatalle kaiverrettu teksti:

”Kun soivat kiukaan
mustat urut,
unohtuvat arjen surut.”
Olen lukenut tuon tekstin kymmenien vuosien aikana
satoja kertoja. Siitä on tullut tärkeä osa minuuttani,
vaikka en lapsena ymmärtänyt siitä muuta kuin,
mitä se toteaa. Nuoruudessa ”pienetkin” murheet
olivat isoja, mutta löylyn syleilyssä ne pikkuhiljaa
hiipuivat ja järveen pulahtamisen jälkeen ei niistä
ollut tietoakaan. Vasta viime vuosina olen alkanut
ymmärtää, että tuo seinätaulu kertoo saunan

pyhyydestä

.
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Ihminen on luonut
pyhyys-käsitteen, jotta
arki ja pyhä voitaisiin
erottaa toisistaan.

S

aunan historiassa pyhyys
on ollut keskeinen osa
saunakulttuuria. Vielä
tänä päivänä pyhää saunaa kunnioitetaan mm.
Venäjän Marissa, Tverin
Karjalassa ja Viron Vorussa. Saunaan
mentäessä kumarretaan ja tervehditään vähintään ”terve sauna”, usein
myös ”terve kiuas”.
Saunaan mentäessä saatetaan myös
lepytellä pahansuopia saunatonttuja
tai saunan ”isäntää”. Lepyttelylahjana
uuteen saunaan vietiin useimmiten
halko.

Savusauna Viron Vorusta.

Pyhä Inipi

Intiaanien hikimaja (Inipi) on pyhä
paikka. Joitakin vuosia sitten osallistuin intiaanien pyhään seremoniaan.
Suuri Henki oli kaikkialla. Löyly ja
savu edustivat menneiden sukupolvien henkeä. Inipissä saunominen oli
vain osa seremoniaa.
Tutkija Riku Hämäläinen on esittänyt todisteita, että hikimaja ei olisi
alun perin ollut fyysisen peseytymisen
paikka, vaan käytetty ainoastaan hengelliseen puhdistautumiseen.
Kivien lämmityspaikalta inipiin johti pyhä polku, jota pitkin kuumat kivet
kannettiin sisälle. Myös suomalaisessa kansanperinteessä saunapolku on
ollut tärkeä saunaan valmistautumisessa.
Sauna arkipäiväistyy

Me suomalaiset olemme viimeisen
sadan vuoden aikana kadottaneet
tai tarkemmin unohtaneet saunan
pyhyyden. Moderni ihminen ei kehtaa
puhua niin suureellisesta asiasta kuin
pyhyys. Sauna on maallistunut fyysisen nautinnon ja peseytymisen paikaksi. Saunominen nähdään ruumiillisuuden juhlana, mitä se kieltämättä
myös on. Mutta tarvitseeko saunaa
rajoittaa vain fyysiseen rentoutumiseen, eikö myös mieli ja ehkäpä sielukin voi saada levon saunassa.
Sauna on arkipäiväistynyt, koska
sauna liittyy jokapäiväiseen peseyty-
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Shamaani suorittamassa intiaanien pyhää seremoniaa Vilppulan Elämänmäellä.

Oma saunapolkuni käpyjen peittämänä. Perinteen mukaan nuorten tyttöjen tehtävä oli kerätä kävyt pois pyhältä saunapolulta.

miseen (aikaisemmin saunottiin vain
kylpypäivänä eli lauantaina). Tärkein
syy lienee kuitenkin se, että materialistisessa ja teknologisoituneessa nykymaailmassa pyhyys on piiloutunut.
Nykyihminen ei enää koe olevansa
osa ympäröivää maailmaa, koska on
kohdistanut mielenkiintonsa itseensä. Ihminen on hedonistinen kuluttaja, joten kaikki minun ympärilläni
on hyödynnettäviä resursseja, luonnonvaroja. Tällöin ei enää tunnisteta
pyhyyttä, sillä sitä ei voi hyödyntää.
Jos pyhyyttä yrittää hyödyntää, niin se
piiloutuu, myös saunan pyhyys. Saunan pyhyys on täysin vastakkainen
kulutusideologialle, koska se paljastaa
kulutuksen onttouden. Suomalainen
pyhä sauna voisikin olla teknologisoitumisen vahva vaihtoehto, jos sen
pyhyys ymmärretään.

me erittäin luontevasti. Siinä ihminen
riisuuntuu paitsi vaatteista myös yhteiskunnallisesta asemasta ja arvomerkeistä. Pyhässä saunassa ollaan
tasa-arvoisia. Iho on paitsi raja minän
ja muun välillä myös kontakti muihin
ja löylyyn.
Kolmas jäännös pyhyydestä on löylyn luominen. Se on syvällä suomalaisuudessa. Olemme närkästyneitä,
kun hotelleissa ja ulkomailla kielletään
löylyn heittäminen. Kiuas on kuin

alttari kirkossa. Löyly on kiukaan pyhä
henki, joka edustaa suomalaisessa
saunakulttuurissa löylyn luojan (saunojien) sielua toisin kuin intiaaneilla
löyly edustaa kuolleiden esi-isien sielua. Löylyn luomiseen voidaan liittää
toiveita (rukouksia) terveydestä tai paranemisesta. Siksi löylyn luonti voi olla
voimakas yhteisöllisyyden kokemus,
miltei pyhyyden kokemus.
Neljänneksi, hiljaisuus osoittaa
kunnioitusta pyhyyttä kohtaan (tosin

Merkkejä saunan pyhyydestä

Vai olemmeko sittenkään kadottaneet
kokonaan saunan pyhyyden? Vieläkin kuulee maalla ja mökeillä tupaan
tultaessa sanottavan ”terveisiä
saunasta”. Kukaan ei noita terveisiä lähetä, vaan sellaiset kerrotaan
tultaessa erityisen merkityksellisestä
(pyhästä) paikasta kuten ”terveisiä
kirkolta/kirkosta”.
Toinen tapa, jota emme helposti
käsitä pyhyyden kunnioittamiseksi,
on alastomuus, johon suhtaudum-

Löyly edustaa ihmisen sielua.
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Rovastit Veli-Matti Hynninen (vas.) ja Veikko Lisitsin (oik.) pyhittävät/siunaavat Suomen saunat. (kuvaaja Kimmo Raitio)

alunperin ei haluttu häiritä saunan
henkiolentoja ja esi-isiä).
Viidenneksi, vihtomisessa on piirteitä pyhistä rituaaleista: ensiksi avataan jalkapohjiin ja kämmeniin pahuuden poistumiskanavat katajavihdalla,
sitten paha poistetaan koivuvihdalla
ja lopuksi vihdotaan pyhällä pihlajalla. Lisäksi uskontotieteilijä Kimmo
Känsälä toteaa, että riidattomuus on
yksi saunan keskeisistä arvoista lukuisten käyttäytymissääntöjen ohella.
Nämä arkikäytännöt juontuvat selvästi
saunan pyhyydestä. Nyt uudestaan
muotiin tulleet siirtymäriitit kuten
morsiussauna liittyvät siihen uskomukseen, että niiden täytyy tapahtua
pyhässä paikassa.
Mikä ihmeen pyhyys?

Sekä sana että käsite ”pyhä” ilmestyivät Suomen kieleen pronssikaudella
(1700-500 eaa). ”Pyhä” ja ”tuoni”
ovat germaanista alkuperää. Samoihin aikoihin kieleemme tuli sanat
”taivas”, ”mana” ja ”jumala”, jotka
ovat indoiranilaista alkuperää. Nämä
kaikki käsitteet tarkoittavat sellaista,
mitä emme voi käsittää tai ymmärtää:
rajantakaista tai tuonpuoleista. Kaikki
todennäköisesti sai alkunsa siitä, että
ei voitu selittää, minne kuolemassa
elämä eli sielu katosi ihmisestä.
Janne Saarikiven mukaan germaanisissa kielissä on monia pyhää merkit-
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seviä sanoja, joista laajalevikkisin on
eheyttä ja terveyttä merkitsevä ”haila”.
Siitä johdannaisia ovat englannin
”holy” ja saksan ”heil”. Saunan vaikutuksina pidetään juuri sielun, mielen ja
ruumiin eheyttä ja terveyttä.
Aikoinaan sauna oli käytännöllisin
paikka pestä vainaja, mikä oli naisten
tehtävä kuten muutkin saunaan liittyvät pyhät rituaalit. Luultavasti tästä
tuli saunaan tuonpuoleisuus eli pyhyys. Myös elämä sai alkunsa saunassa eli siellä synnytettiin. Tällä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä saunan
pyhyyden kanssa, koska synnytyksessä tultiin tuonpuoleisesta tämänpuoleiseen. Lisäksi Suomessa ajateltiin
aina 1900-luvun alkuvuosiin asti, että
nainen tuli saastaiseksi synnytyksessä ja hänet tarvitsi kirkottaa kaksi tai
neljä viikkoa synnytyksen jälkeen.
Sauna vain oli kätevä paikka pestä veri
ja eritteet synnytyksen jälkeen. Nyt
kun saunassa synnyttäminen on tullut
”muotiin” jossain määrin, niin äitien
perusteluna on usein saunan pyhyys.
Mielenkiintoinen piirre savusaunassa on se, että pimeää saunatilaa
verrataan kohtuun ja saunomisen
jälkeistä olotilaa kutsutaan uudestisyntymiseksi. Sillä tarkoitetaan sekä
ruumiin, mielen ja sielun muuttumista
autuaalliseen tilaan mitä ilmeisimmin
pyhyyden kokemisen kautta.
Ihminen on siis luonut pyhyys-käsit-

teen, jotta arki ja pyhä voitaisiin erottaa toisistaan. Filosofi Mircea Eliaden
mukaan ihminen saavuttaa rituaalien
avulla kokemuksen pyhästä, kun kokemus tulkitaan myyttisesti. Uskonnoissa pyhyys tarkoittaa Jumalaa. Tässä
artikkelissani en puhu uskonnollisesta pyhästä, vaan ns. liberalistisesta
pyhästä, jollaiseksi käsitän saunan
pyhyyden. Tämä on lähellä Emile
Durkheimin näkemystä, joka perustuu
primitiivisten yhteisöjen tutkimuksiin.
Hänen mukaansa maailma voidaan
jakaa kahteen perimmäiseen kategoriaan: pyhään ja profaaniin (arkiseen).
Pyhä on/voi olla eri ihmisille eri asia,
mutta yksittäisen ihmisen käsitys ei
sitä määritä, vaan se on ensisijaisesti
sosiaalinen ilmiö. Saunassa tämä sosiaalinen (yhteisöllinen) määrittäminen
ilmenee pyhinä sääntöinä mm. riidattomuuden vaatimuksena.
Pyhä tarkoittaa sitä, mitä emme voi
ymmärtää emmekä kuvata eli arkiseen nähden jotain muuta. Pyhyyden
voimme kokea tunteittemme kautta
(filosofi Williams Jamesin mukaan neljällä tavalla) esimerkiksi haltioitumisena musiikkia kuunneltaessa. Myös
saunottaessa voi haltioitua. Vaikkemme osaisi kokea pyhyyttä, niin se elää
mielikuvissamme.
Arki ja pyhä ovat täysin sidoksissa
toisiinsa: arkea ei ole ilman pyhää ja
päinvastoin. Sanotaan, että taide on

Ehdotan,
että saunan päivää
kesäkuussa vietettäisiin
myös pyhän saunan
päivänä.
pyhää, koska se nostaa ihmisen arjen
yläpuolelle. Aivan identtisesti saunominen kohottaa arjen yläpuolelle.
Tiede pyrkii pienentämään pyhän
(selittämättömän) aluetta eli tiedeuskoisten mielestä muuttamaan lopulta
kaiken pyhän arkiseksi (ymmärrettäväksi). Tiede pystyy toki siirtämään
tuntemattoman rajaa, muttei tuottamaan arvoja (vaikka perustuu aina
arvoihin). Arvomme, etiikkamme ja
tabumme ovat pyhyyden tuotteita.
Ilman pyhyyttä elämä muuttuu päämäärättömäksi harhailuksi. Arki olisi
tylsää ja harmaata ja elämältä puuttuisi mielekkyys. Sanoisin kärjistäen, että
myös arkielämä tuhoutuu, jos pyhyys
häviää.
Ellei saunaa nähtäisi pelkästään fyysisen nautinnon tuottajana, sauna voisi
tarjota kokijalle paljon enemmän. Saunassa on kuten musiikissa tai muussa
taiteessa tuo immateriaalinen pyhyys,
joka kohottaa ihmisen arjen yläpuolelle. Sauna on portti/raja:
• tavallisesta ainutlaatuiseen
• materiaalisesta mentaaliseen
• pragmaattisesta maagiseen
• arkisesta (profaanista) pyhään
Suomen saunojen pyhitys 17.8.2016

Halusin, että suomalaisen saunan
pyhä perinne tulisi paremmin huomioiduksi, niinpä järjestin evankelisluterilaisen ja ortodoksisen kirkon sekä

eräiden Suomen Saunaseuran edustajien kanssa suomalaisten saunojen
ekumeenisen pyhitys/siunaustilaisuuden elokuussa 2016 savusaunalleni
Ristiinan Kaijatsaaressa.
Mikael Vehkaoja kirjoitti artikkelin
tilaisuudesta (Seura 39, 2016). Pyhityksen suorittivat rovastit Veli-Matti
Hynninen (ev-lut) ja Veikko Lisitsin
(ortod.). Metropoliitta Ambrosius etäsiunasi tilaisuuden. Rovasti Veli-Matti
Hynninen totesi puheessaan mm.:
”Löyly liikuttaa mielen. Saunominen
on pyhää ruumiin, mielen ja sielun
sulamista suloiseksi elämykseksi. Tunnustan olevani riippuvainen saunasta. “
Ehdotan, että saunan päivää kesäkuussa vietettäisiin myös pyhän saunan päivänä. ❖
Lähteet
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The Forgotten
Sanctity of
Sauna

I

n his article, Pentti
Tuohimaa, Professor
Emeritus and Honorary
President of the International Smoke Sauna Club,
writes about the sanctity of
sauna.
Sanctity, holiness, has
played a central role in
the sauna culture over the
history of sauna. To this
day, holy sauna space is
respected in the Mari El
Republic, a federal subject
of Russia, the Karelian part
of Tver Oblast, and in Võru,
Estonia. When entering a
sauna, people bow and say
“Hale, sauna,” and often
also “Hale, stove”. When
entering a sauna, people
may also want to appease
potentially malevolent elves
or “the master” of the sauna. A log of wood was usually taken to a new sauna as
a token of appreciation.
During the past hundred
years, we Finns have forgotten about the sanctity of
sauna. Or have we? Certain
signs of sanctity do exist.
In his article, Pentti
Tuohimaa does not address
religious sanctity (=God)
but “liberal sanctity,” which
he understands the sanctity
of sauna to represent.
A longer version of the
article by Pentti Tuohimaa
is available in English at
www.sauna.fi

Pyhä sauna-kilpi. Jos joku haluaa saunaansa kilven, niitä on saatavissa Tampereen
Pokaalipojista (nelli@pokaalipojat.fi, 040 560 6378).
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Teksti: Marja Lammi
Kuvat: Jussi Laitalainen, Studio
RoRo, Wendt Liu ja Mari Keski-Korso

Hy vä

sauna

Vihtojalla on terveys
omissa käsissä
Hoitava vihtominen on kuin rentouttavaa hierontaa,
jossa löyly on apuna. Lihaskivuissa auttaa koivu,
vaahtera hoitaa niveliä. Osaatko sinä vihtoa?

Vihtahoidossa on noin kymmenen vihtaa, joita käytetään pareittain.

S

aunomiseen vielä muutama vuosikymmen sitten
kuulunut vihta on melkein
kadonnut saunoista. Moni
ottaa vihdan löylyihin enää
juhannuksena tuoksua antamaan.
Vihtomisella olisi virtuaalimaailmassa elävälle nykyihmiselle kuitenkin paljon annettavaa.
– Sauna on ikiaikainen parantamisen paikka. Vihtomalla parantamisesta kerrotaan vaikkapa Kalevalassa.
Saunan rakentamista ja toimintatek-

niikkaa on tutkittu paljonkin, mutta ei
niinkään sitä, mitä saunassa tehdään,
sanoo ammattivihtoja ja taiteilija Mari
Keski-Korsu.
Opetusta hoitavasta vihtomisesta

Muutama vuosi sitten Keski-Korsu
ehdotti vihdontakurssin järjestämistä Saunaseuran silloiselle varapuheenjohtaja Jussi Niemelälle, joka vei
Saunaseurassa asiaa eteenpäin. Seura
antoi kurssin käyttöön tilat ja tuki sitä
taloudellisesti.

Kurssille osallistui seuran jäseniä
ja hierojia ja opettajaksi saatiin Rimas
Kavaliauskas Liettuan Sauna-akatemiasta. Loppukokeessa kurssilaiset näyttivät, mitä he osasivat. Vasily Liakhov
Venäjältä arvioi kurssilaisten taitoja
yhdessä Kavaliauskasin kanssa.
Kurssilla lähtökohtana oli kasvilääkintä ja oikea vihtomisen tekniikka. Niiden pohjalta jokainen vihtoja
kehittää kokemuksensa avulla oman
tyylinsä.
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Vihta on suora
yhteys metsään
jo tuoksunsakin takia.

– Etenkin Baltiassa vihtominen on hoito
ja Liettuan Sauna-akatemiassa on kehitetty opetusta hoitavasta vihtomisesta.
Siellä arvostetaan vihtomisen terveysvaikutuksia ja yrttejä ja erilaisia vihtoja käytetään enemmän, Keski-Korsu kertoo.
Vihtominen osana taidetta

Keski-Korsu on työskennellyt vuodesta
2015 Beat to the Balance -taideprojektin
kanssa, johon liittyy vihdontaa, esittävää
taidetta, meditaatiota, kasvitietoutta ja
joskus jopa saunan rakentaminen. Projekti on ollut esillä niin Suomessa kuin
ulkomailla.
Ensi kesänä hänen ohjelmassaan on
vihdontaan liittyvä taidetyöpaja lapsille
Vekara Varkaus -festivaalilla ja Beat to
the Balance Art Ii Biennalessa Iissä sekä
Hanstholmissa, Tanskassa. Heinäkuun
lopussa on myös Kuusamon Kansanparantajapäivät, missä paikalla on muutamia vihtojia.
Suunnitteilla on myös kurssi, jossa tutustutaan eri puulajien hoitaviin
ominaisuuksiin saunassa sekä hoitavaan
vihdontaan.
Sauna kaipaa sisältöpalveluita

– Matkailijoita kiinnostaa sauna, mutta
Suomesta puuttuvat usein saunomisen
sisältöpalvelut. On tärkeää kertoa ennakkoon, mitä saunassa tapahtuu. Vihdonta
rentouttaa ja tuntuu kivalta, eikä saunaan
ole pakko tulla alasti, Keski-Korsu sanoo.
– Olen huomannut, että kun ihminen
sitten rentoutuu ja tuntee olonsa turvalliseksi, alastomuuskaan ei enää ole
ongelma.
Metsässä oleskelun terveysvaikutuksista on olemassa jo vahvaa tutkimusnäyttöä. Vihta on suora yhteys metsään jo
tuoksunsakin takia.
– Vihtominen on kuin hierontaa, jossa
löyly on apuna. Vihta sopii hyvin myös
vaikka olkapääjumien itsehoitoon ja vihtahoidossa voidaan esimerkiksi poistaa
selluliittia, Keski-Korsu kertoo.
– Eri puulajit vaikuttavat eri tavoin.
Esimerkiksi lihaskipuihin sopii koivu ja
vaahtera hoitaa niveliä. Vihtahoidossa
voidaan tehdä monenlaisia asioita. ❖
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– Sauna on ikiaikainen parantamisen paikka. Vihtahoidossa voidaan tehdä monenlaisia asioita, sanoo ammattivihtoja ja taiteilija Mari Keski-Korsu.

Vihdalla nirvanaan

Vihtomisella on
virtuaalimaailmassa
elävälle ihmiselle
paljon annettavaa.

L

ämmittele ensin kehosi ja vihdo
vasta toisella tai kolmannella
löylykierroksella. Kylmänä ei saa
vihtoa.
Varpaat ovat usein kylmät. Heitä
löylyä ja heiluttele vihtaa katonrajassa.
Paina lämpimällä vihdalla varpaat ja
polvinivelet lämpimäksi.
Lähde vihtomaan kevyesti alhaalta
ylöspäin, jalat ja kädet yksi kerrallaan.
Painele olat ja niska vihdalla lämpimäksi. Hiero lihakset pyyhkäisemällä
vihdalla lihasta lätkäisyn yhteydessä.
Kylmässä vedessä käytetty vihta
sopii kasvoille virkistykseksi.
Voit välillä tuulettaa saunaa, ettei
happi lopu. Lämpötilaerot ovat hyväksi ja välillä voit käydä vilvoittelemassa.
Lämmittelyn jälkeen voit taas vihtoa.

Vihtomisessa voidaan käyttää eri puulajeja, jotka myös vaikuttavat eri tavalla.

Hoitohetki vihdottavana

V

ihtoja valmistautuu työhönsä
menemällä metsään ja kysymällä puilta, mitä tarvitaan.
On mietittävä, ketä vihdotaan ja sen
mukaan suunnitellaan mitä puulajeja
tai muita kasveja hoidon olisi hyvä
sisältää. Vihtomisessa voidaan käyttää mitä tahansa puulajeja: koivua,
tammea, vaahteraa, pihlajaa, haapaa,
leppää ja katajaa. Myrkyllisiä kasveja
ei saa käyttää.
Hoidon aikana on käytössä noin
kymmenen vihtaa, pareittain. Vaikka vihdonnassa on omat tekniikkansa ja tietämys kasvien hoitavista
ominaisuuksista, siihen liittyy myös

intuitiota ja kokemusperäistä tietoa.
Vihdontahoidot ovat erilaisia, vaikka
niissä usein sama perusrunko saattaa
ollakin.
Ennen vihtomista kysytään mahdolliset sairaudet, allergiat tai muut
vihdontaan mahdollisesti vaikuttavat
terveydelliset seikat. Samalla vihtoja
kertoo, mitä vihtomisessa suurin piirtein tapahtuu.
Vihtoja huolehtii siitä, että vihdottavalla on hyvä olla ja hän on rentoutunut. Jos saunassa on muita kylpijöitä,
he eivät voi vihdonnan aikana kulkea
saunasta ulos ja sisään.
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Teksti: Marja Lammi
Kuva: Rami Marjamäki/Maaseudun Tulevaisuus

Vihtojen valio

L

öylynlyöjät ry:n perustajan ja
vihdanteon maailmanmestarin
Pentti Hakalan ohjeilla tehdään
kestävät talvivihdat, mutta ohjeet
sopivat myös heti käytettäviin vihtoihin. Vihdantekoon päästään eri puolilla Suomea, kun puut ovat täydessä
lehdessä.
– Parhaat vihdantekopäivät lasketaan syntyvän kuun mukaan. Oikea
hetki on silloin, kun puu on imenyt
vettä parhaiten eli viikko eteenpäin
kuun syntymästä. Silloin on kolme
päivää aikaa vihdantekoon. Tänä kesänä vihdantekopäivät ovat 18.-20.6.
ja 19.-21.7.

Taidolla tehty vihta tuntuu
hyvältä ja kestää 5–8 saunomista. Perinteitä kunnioittava
vihdanteko lähtee parhaista
aineksista.
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Ei vihtaa kiukaalle

Hakala suosittelee vihdan säilytykseen pakastamista. Pakkaseen menevä
– Koivunoksat kannattaa hakea kui- vihta kierretään mahdollisimman tuovalta kankaalta ja hiekkamonttujen reena tuorekelmuun kireäksi pötköksi
reunoilta. Kosteiden maiden koivuissa vaikka kaverin avustuksella. Vihdan
lehdet ovat hauraampia, koska ne ovat voi vielä laittaa pahvituubiin. Pakkakasvaneet nopeasti. Yleensä vihtaan sessa vihtoja ei saisi liikutella, sillä ne
käytetään rauduskoivua, jossa lehdet vaurioituvat helposti.
pysy vät
paremmin
Ennen käyttöä vihta
kuin
hieskoiv ussa.
otetaan pakkasesta ja
– Sidetarpeet haetaan
puretaan pakkauksistaan. Sen jälkeen vihta
tiheästä koivupuskasTänä kesänä
ta, josta katkaistaan
laitetaan heti varovasti
parhaat
noin metrin mittaisia
kylmään veteen.
ohuita ja vähäoksaisia vihdantekopäivät
– Aiemmin suosittelin
varpuja. Sidontavarpu
ensin huoneenlämmössä
ovat 18.-20.6.
kuoritaan ja kierretään
sulatusta, mutta suoraan
ja 19.-21.7.
ensin odottamaan, jotkylmään veteen laittatei vihdan oksia joudu
minen on osoittautunut
ladontavaiheessa lasparemmaksi. Koskaan
kemaan pois käsistään.
vihtaa ei laiteta kiukaalle
Varpua kierretään lat
tai kuumaan veteen, siinä
vasta ja jalalla pidetään kiinni varvun lehdet tuhoutuvat. Myös lauteilla vihta
tyvipäästä. Kierrettä ei välillä pääs- upotetaan kylmään veteen aina kun
tetä löysäämään, Hakala neuvoo. sitä ei käytetä.
Vihtaan käytetään 35–45 noin
Saunomisen jälkeen vihta huuhdellaan ja laitetaan riippumaan viileään.
50-senttistä koivunoksaa. Ne ladotaan
viuhkamaisesti lehtien nurjapuoli ylös- Näin säilytettynä se kestää hyvänä
päin. Puolessa välissä vihta käänne5–8 käyttöä. Kun on taas saunomisen
tään ja toinen puoli oksista ladotaan
aika, vihta pehmitetään kädenlämpimässä vedessä. Talvella vesi saa olla
nurjapuoli ylöspäin. Näin lehdet eivät
haaleampaa. ❖
tartu märkään ihoon. Kädensijan kohdalta poistetaan lehdet ja oksat.
Vihta sidotaan kierretyllä sidontavitsalla. Teroitettu vitsanpää pujotetaan
kädensijasta läpi lehtirajasta. Noin 20
Lehtien nurjapuoli ylöspäin

Vihdanteon maailmanmestarin Pentti
Hakala osaa neuvoa vihdan teon niksit.

cm latvusta jätetään näkyviin ja se
taivutetaan oksien väliin. Sidosvitsa
kieputetaan kierteelle ja kierretään
kahdesti kädensijan ympäri. Teroitettu
pää pujotetaan solmuun molempien
kierrosten alta ja kiristetään tiukalle.
Toinen sidos tehdään noin 10 sentin
päähän pujottamalla sidosvitsan pää
uudestaan kädensijan läpi. Side pyöräytetään kerran kädensijan ympäri, pujotetaan solmuun ja kiristetään
tiukaksi. Tehdään vielä toinen solmu ja
kiristetään. Lopuksi oksien päät tasataan ja kädensija siistitään.

SAUNO OMASSA HOTELLISSASI HELSINGIN KATTOJEN YLLÄ
Omista hotellihuone Helsingin Base-hotellista

SSA Base on jakamistalouteen perustuva
kansainväliseen hotellimarkkinaan
tähtäävä hotelliketju.
7-kerroksinen 440 huoneen
Base Hotelli Helsinki
nousee Mannerheimintielle ja
avaa ovensa vuoteen 2020 mennessä.

SSA.FI/BASE
Tutustu SSA:n raikkaaseen
ja rohkeaan tekemiseen

ssa.fi

Tule rakentamaan hotellia Helsinkiin ja
kehittämään skaalautuvaa
ssa.fi/rekry
rakentamiskonseptia

Teksti: Marja Lammi
Kuvat: Olli Urpela

Saunafilosofia rauhoittaa kiireet

Jukka Horkalle saunominen on omaa aikaa, jolloin arki ja kiire unohtuu.
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Hiljentyminen ja rauhoittuminen saunassa ovat Saunaseuran pitkäaikaisen jäsenen
Jukka Horkan mukaan seuran
perimmäinen tarkoitus, jota
tulisi yhä enemmän korostaa.

H

yvä saunamies ja vihtomisen asiantuntija Jukka
Horkka käy Saunaseurassa saunomassa tiistaisin, keskiviikkoisin, perjantaisin ja
lauantaisin. Hän tuli Vaskiniemeen
saunomaan ensimmäisen kerran
13-vuotiaana isänsä tuomana. Vuonna
1961 seuran lauteilla ei yleensä lapsia
näkynyt ja vanhat sotaratsut opastivat
terävästi tulokasta.
– Jos jätti oven pitemmäksi aikaa
auki, heti lauteilta ärähdettiin, että
kukas sinun isäsi on kun ei ole tapoja
opettanut.
Nuorimies omaksui oikeat saunatavat nopeasti ja saunomisesta tuli
tärkeä osa elämää. Häntä miellytti
saunan ilmapiiri ja rauhoittava, kiireetön rytmi. Vihdantekoon hän sai opastusta isosedältään.
Saunaseuran saunojen lisäksi Horkka nauttii nykyään mökillään Suomusjärvellä talvella talosaunasta ja
kesällä rantasaunasta. Siellä lämpiää
päivittäin isännän ylpeys, savusaunan
peruja oleva Aito-kiuas.
Uusi jäsen tarvitsee opastusta

Saunaseurassa Horkka arvostaa sitä,
että saunat ovat aina lämpöisiä silloin
kun on sovittu. Hyvät palvelut kuten
pesijät, hierojat ja kahvio ovat tärkeä
osa kokonaisuutta. Saunaseurasta hän
löytää kivoja, samanhenkisiä ihmisiä.
Kaikki ovat tasa-arvoisia, saunaan
eivät kuulu tittelit ja työasiat.
Löylyjen ohella on tärkeää päästä
pulahtamaan mereen ympäri vuoden.
– Ensin kuivana mereen, samoin
viimeiseksi niin, että lopuksi huuhdotaan vain suola pois. Talvella menen
löylystä ensin lumeen, sitten avantoon ja taas lumeen. En ole sairastanut

Jukka Horkka laati aikoinaan yhdessä kunniapuheenjohtaja Ben Grassin kanssa hyvän
saunomisen ohjeet, jotka löytyvät helposti takkahuoneen seinältä.

Sauna on juuri
niin viihtyisä ja hyvä
paikka kuin me
jäsenet haluamme
sen olevan.
flunssaa 30 vuoteen, hän kertoo.
Vuosikymmenten mittaan kokenut
jäsen on pannut merkille muutoksia,
jotka eivät kaikki ole menneet parempaan suuntaan. Kun jäsenmäärä on
nopeasti kasvanut, seuran alkuperäinen tarkoitus on hämärtynyt. Kaikki eivät tiedä, miten saunassa tulisi
toimia.
– Golfissakin on säännöt ja etiketti,
jossa määritellään pukeutuminen ja
käyttäytyminen muita kohtaan. Saunaseurassa etikettiin kuuluu, että saunaan tullaan alasti, löylyyn tultaessa
tervehditään muita ja kysytään, tarvitaanko kiukaalle lisää löylyä. Kaikkea
kiirettä, melua ja ryntäilyä vältetään.
Kun yleisiä saunoja on tarjolla nykyisin joka lähtöön, hotellien bisnessaunoista trendikkäisiin merialtaisiin,
Saunaseuran olisi Horkan mukaan
hyvä korostaa erityisyyttään. Saunaseura on jäsenten sauna, joka vaalii
perinteistä suomalaista saunakulttuuria.
Horkka on törmännyt saunassa ensikertalaisiin, jotka eivät ole tienneet,
mihin ovat tulleet. Heidät on hyväksytty jäseniksi, mutta suosittelijat eivät
ole heitä mitenkään opastaneet. Tar-

koitus kuitenkin on, että suosittelijat
arvioivat, onko hakija sopiva jäseneksi
ja sitten heidän tulisi neuvoa tulokasta
saunatavoissa.
Jäsenet vaikuttavat
saunakokemukseen

Eniten Horkka toivoo sitä, että Saunaseurasta ei tehtäisi elitististä paikkaa,
johon halutaan kuulua sen vuoksi, että
se olisi hienoa.
– Jäsenhakemusvaiheessa olisi hyvä
jotenkin korostaa jäseneksi tulemista.
Voitaisiinko edellyttää ensin vaikkapa
3–5 ohjattua tutustumiskäyntiä ja seuran sääntöihin perehtymistä? Saunafilosofialla olisi kiireisille ihmisille yhä
enemmän annettavaa.
Saunojen varaaminen perjantaisin
vain jäsenille on rauhoittanut saunomista ja päätös on saanut hyvää palautetta. Seuran sääntöjen mukaan jäsen
voi tuoda kerralla 1–2 vierasta, mutta
tämä ei tarkoita, että saunaa pidettäisiin esimerkiksi porukan jatkuvana
lenkkisaunana.
Seurassa on myös ehdotettu nimettäväksi saunamajureita ja tapakouluttajia, jotka opastaisivat saunassa
vuorollaan parin viikon jaksoissa.
Horkan mielestä jäsenet voisivat tehdä
johtokunnalle enemmänkin aloitteita
toiminnan kehittämiseksi.
– Sauna on juuri niin viihtyisä ja
hyvä paikka kuin me jäsenet haluamme sen olevan. Jäseninä meidän pitäisi
rohkaistua vaikuttamaan asioihin
enemmän. ❖
sauna I2I 2018
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Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Olli Urpela

LÄMMITTÄJÄN
täytyy tietää saunat,
tuulet ja savukaasut

Vaskiniemen saunojen lämmittäminen on A-P Paavolalle sekä ilo että kunnia-asia.
– Tämä on palvelutehtävä, josta nautin.

A-P tuntee Saunatalon ja sen
kiukaat. Toukokuussa tuli kuusi
vuotta täyteen lämmittäjämestarina ja sitä ennen hän toimi kolme
vuotta edellisen lämmittäjän
tuuraajana.
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Aamulla vähän kello kuuden jälkeen on lämmittäjämestari A-P Paavola sytyttänyt ensimmäiset puut tulipesissä ja on aamukahvin aika.

K

un saunoja kapuaa tyytyväisenä Vaskiniemen lauteille ja alkaa nauttia löylyn
lämmöstä, hän ei varmaan
aavistakaan, minkälainen työ
on saunojen lämmittämiseksi tehty. Meillä
savusaunojen lämmittämisen maallikoilla
on vain se varma tieto, että lämmitys ottaa
aikaa.
Lämmittäjämestari A-P Paavolalla tuli
toukokuussa kuusi vuotta täyteen Saunaseuran lämmittäjänä. Hän aloittaa saunojen lämmityksen jo saunapäivää edeltävänä iltana.
– Tutkin säätiedotukset, jotta osaan
varautua seuraavan päivän olosuhteisiin.
Illalla Saunatalon sulkeuduttua käyn
avaamassa kolmossaunan räppänän ja lakeisen. Näin laitan talon kuumimman saunan jäähtymään, jotta sen rakenteet eivät
kuumene liikaa, A-P kertoo.
Tuulta kuunnellen

Aamulla kello kuusi A-P kiertää saunat
ensimmäisen kerran.
– Säädän pellit, lakeiset ja räppänät joko
auki tai kiinni tuulen suunnan mukaan.

sauna I2I 2018
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Lämmittämisen aikana kuorittua koivua poltetaan nelisen tuntia saunan luonteesta riippuen. Viimeinen pesällinen on leppää.

A-P laittaa kahvit tippumaan ja
lähtee sitten laittamaan tulet pesiin.
Tulipesät sijaitsevat Saunatalon maan
tason kerroksessa löylyhuoneessa olevan kiukaan alla.
A-P lataa kuorittua koivua tulipesiin
siten, että ne ovat noin neljännestä
vaille täynnä.
– Sitten alkaakin kilvoittelu tuulen ja
savukaasujen kanssa. Savukaasut ovat
lämmittäjän pahin vihollinen, mutta
virtausmittari hyvä apulainen. Siitä
voin seurata savukaasujen kehitystä,
mutta ei pelkkä mittari kerro kaikkea.
Lämmittämisen aikana pitää koko ajan
kävellä saunasta toiseen, haistella ja
katsella.
– Kehnoin lämmityskeli on tuuleton
matalapaine, A-P tuumaa.
Saunoilla on luonteensa

Ensimmäiset lisäykset tulipesiin A-P
tekee parikymmentä minuuttia sytyttämisen jälkeen.
– Sen jälkeen tulta pidetään yllä
jatkuvasti, kunnes saadaan yläkivetkin
lämpöisiksi. Lämmitys kestää nelisen
tuntia riippuen saunan luonteesta eli
kuinka lämpimäksi sauna halutaan ja
kuinka monta pesällistä poltetaan.
Viimeiseksi pesään lisätään leppää.
Lepällä on hyvä saattaa lämmitys loppuun hallitusti.
– Kivet ja aistit kertovat, milloin on
leppäkierroksen aika.
Kun saunat on lämmitetty, huolehtii
A-P vielä niiden pesusta.
– Sitten voin sanoa, että tervetuloa –
olkaa hyvät.
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Kuin orkesteria johtaisi

A-P muistuttaa, että Saunatalon saunojen lämmittäminen on ihan eri asia
kuin kotisaunojen kanssa askarointi.
– Täällä kiukaissa on kiviä 800 kiloa,
kotisaunoissa 30–60 kiloa, A-P kuvaa.
Ihan kylmiltään ei siis tähän hommaan voi heittäytyä.
Saunaseuran edellinen lämmittäjä Seppo Pukkila järjesti aikoinaan
kurssin lämmittäjille. A-P kävi kurssin
Saunaseuran jäsenenä, innostui asiasta ja ryhtyi Sepon tuuraajaksi. Kun

Jo lämmittämistä
edeltävänä
iltana
tutkitaan
säätiedotukset.

Seppo siirtyi siitä noin kolmen vuoden
kuluttua seuran toiminnanjohtajaksi,
otti A-P vastaan lämmittäjän pestin.
Nyt lämmittäjämestari on itse kouluttanut omat tuuraajansa Kimmo
Roposen ja Jori Mikkosen.
A-P:n mukaan Saunatalon saunat
ovat todella hyvässä kunnossa.
– Siitä kiitos hyville yhteistyökumppaneille. Saunatalolla tarvitaan
monenlaista tekijää sähkömiehestä
timpuriin, kiukaan korjaajiin ja puun
tuojiin.

A-P Paavola kiertelee Saunataloa katsellen, haistellen ja kuunnellen eli kaikki
aistit valppaina.

A-P:n toimenkuva onkin paljon
laajempi kuin ”pelkkä” saunojen lämmitys. Kiinteistön isännöitsijänä hän
vastaa sen kunnossapitoon liittyvistä
käytännön töistä.
– Välillä tuntuu kuin orkesteria johtaisin.
Tähän liittyen A-P haluaa muistuttaa saunojen lepopäivien tärkeydestä.
– Silloin sauna saa jäähtyä, sen rakenteet kuivua ja saunassa päästään
tekemään huoltotöitä.
Oikealla asenteella

A-P:n mukaan parhaan saunakokemuksen saa, kun sauna on lämmitetty
sen saunan mielen mukaisesti, sauna
on puhdas ja happea riittävästi.
– Räppänä-mestareita on tosin lähes
yhtä paljon kuin saunojia. Kun toiselta
happi loppuu, sitä on toiselle liikaa.
Kukaan ei kuitenkaan ole Saunaseuran
saunoissa yksin eli pitäisi ottaa kanssasaunojat huomioon, A-P muistuttaa.
Saunojen lämmittäjät saavat jäseniltä
paljon palautetta, jonka joukossa on
vähemmän kiitosta.
– Kohtuuton palaute tuntuu raskaalta, kun olemme antaneet kaikkemme
ja tehneet parhaamme.
Tosin A-P sanoo, että ei aina jaksa
enää näitä nurinoita kuunnella. Eikä
tarvitse, sillä A-P:n mukaan 99,99
prosenttia saunojista on tyytyväisiä eli
suurin osa nauttii.
– Se on minulle paras palkkio lämmittäjän työstäni. Teen tätä palveluasenteella eli haluan osaltani luoda
saunojille hyvän kokemuksen. Mikään
ei tuota minulle niin paljon mielihyvää

Helpot ja turvalliset led-valot palavat lyhdyissä myrskyissäkin eikä niitä tarvitse päivittäin sytytellä. A-P on säätänyt valojen
voimakkuuden siten, ettei pattereitakaan tarvitse vaihtaa kuin kolmen viikon välein.

kuin se, että saan saunat lämpimiksi ja
näen miten jengi on tyytyväinen.
– Ja minulle vielä maksetaan tästä!
Tosin pari kertaa minulle on tullut sellainen fiilis, että olen töissä täällä, A-P
myhäilee.
– Minä viihdyn täällä. Se on minulle

iso juttu ja aito motivaatio tehdä tätä
työtä.
Alkuvuodesta mediassa kerrottiin
miehestä, joka on saunoo joka päivä.
– Amatööri, A-P kuittaa.
Ja A-P:llä on varaa: hän itse saunoo
kaksi kertaa päivässä – ensimmäisen

kerran, kun saunat on lämmitetty ja
pesty sekä toisen kerran, kun Saunatalo on sulkeutunut.
– Ja kerran viikossa saunon kolmasti päivässä eli kerran vielä kotona
14-vuotiaan poikani kanssa. Hänestäkin on tulossa hyvä saunamies. ❖
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Sauna-lehden vinkkejä

Näin lämmität uloslämpiävän saunan
Moni tuskailee mökkisaunassa
tulitikku jo kädessään, miten
sauna oikein pitikään lämmittää. Tässä Harvian saunaasiantuntija Vesa Vehmaan
tiivistetyt vinkit. Vehmaa toimii Harvian projektimyynnin
johtajana.
l Kylmä ja kostea hormi ei ime savua
– hormin saa vetämään polttamalla
pesässä tai nuohousluukussa sanomalehteä tai pieniä tikkuja
l Veto on hyvä, kun piipusta tupruttaa tasaisen vaaleanharmaata savua
l Tarkista tuhkaluukku – arina ja
tuhkaluukku olisi syytä tyhjentää
tuhkasta jokaisen saunomiskerran
jälkeen, näin puut saavat paremmin
happea ja syttyvät paremmin
l Tuhka voi olla kuumaa vielä seuraavanakin päivänä, käytä metalliastiaa
l Lämmityksen aluksi tarkista ensin,
että savupelti on varmasti auki
l Lado saunan pesään ensin muutama pieni puu arinan päälle vaakatasoon niin, että puiden väliin ja sivuille
jää ilmatilaa
l Laita puiden päälle sytykkeitä, kuten
sanomalehtisuikaleita, pieniä puutikkuja, kiehisiä, tuohta tai sytytyspaloja.
Tuli leviää alaspäin, jos sytykkeet ovat
kuivia ja niitä on riittävästi.
l Kun puut näyttävät syttyvän, sulje
pesän luukku ja avaa tuhkaluukkua
pari senttiä. Jos tulipesän luukussa on
ilma-aukkoja, avaa myös ne. Näin tuli
saa enemmän happea, ja puut palavat
paremmin.
l Kun puut palavat kunnolla, säädä
mahdolliset ilma-aukot pienemmälle.
Työnnä myös tuhkaluukku lähes
kokonaan kiinni.

l Sekapuun polttaminen pitää hormin
puhtaana, pelkän koivun poltosta
hormi nokeentuu nopeammin, mikä
voi aiheuttaa nokipalon ja pelkkää
kuusta poltettaessa pesä pihkaantuu.
l Puut kannattaa pilkkoa arinan
pituisiksi, jotta tuhka pääsee putoamaan tuhkaluukkuun
l Puun pitää olla niin kuivaa kuin
mahdollista, mieluiten edelliskesänä
tai aiemmin pilkottua

l Polta pesässä puita kaksi tai kolme
pesällistä, anna tulen hiipua hiillokselle ja sauno vasta jälkilämmössä
l Savupellin voi laittaa kiinni vasta,
kun hiillos on aivan musta
l Pellin voi jättää auki mökiltä kotiin
lähdettäessä. Ilma kiertää tällöin myös
hormin kautta ja pitää sitä kuivempana
kuin suljettuna ❖
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Saunatalon kuulumisia
Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Juttusauna

Saunatalon kesätauko tulee taas, mutta

JUTTUSAUNA LÄMPIÄÄ

Saunataloa kunnostetaan taas
kesän aikana, kuten ennenkin.
Ilman löylyjä ei kuitenkaan
tarvitse koko aikaa olla, sillä
Vaskiniemeen tulee siirrettävä
Juttusauna.
– Jäsenistöä on kuultu, Risto
Pitkänen toteaa.

V

uonna 1952 valmistunut Saunatalo on hyvässä kunnossa
iästään ja vilkkaasta käytöstä
huolimatta. Siitä kiitos suunnitelmalliselle ja säännölliselle kunnossapidolle.
Tänä vuonna Saunatalon kesän huoltotauko alkaa juhannuksesta ja saunomaan pääsee taas heinäkuun viimeisenä maanantaina.

50

sauna I2I 2018

Juttusauna on Vaskiniemessä Saunaseuran jäsenistön käytössä heinäkuun puolesta välistä kolmen viikon ajan.
Urakkaa riittää

Kesäkauden työlista on taas pitkä.
Mikäli säät ovat sallineet, on tämän
lehden ilmestyessä kattoremontti jo
tehty. Näin ollen katon merenpuoleiset lappeet on huollettu ja puhdistettu
sekä kaikki läpiviennit tiivistetty.
Kesän suurimpia töitä ovat muun
muassa merenpuoleisen pukuhuoneen
lattian purku ja uuden asennus, saunojen paneeleiden uusimiset, laiturin
lämpöelementtien uusiminen, kuutossaunan lauteiden uusiminen kokonaan

ja nelosen seinän korjaaminen.
Töistä vastaa tuttuun tapaan Mihaka
Oy.
– Urakat on kilpailutettu Saunaseuran talousohjesäännön mukaisesti.
Mikahan tarjous voitti ja se on sikälikin hyvä, että Mikaha tuntee entuudestaan Saunatalon ja sen rakenteet
erittäin hyvin. Ei tarvitse arvailla, mitä
materiaalia minnekin tarvitaan, kunnossapitotoimikunnan puheenjohtaja
Risto Pitkänen toteaa.
Kuutossaunan kiuas uusitaan ja siitä
työstä puolestaan vastaa Refrak Oy.
Muutamassa saunassa vaihdetaan
kiuaskivet.
– Meillä oli tarkoitus uusia 0-sauna täydellisesti, mutta emme saaneet
urakkaan yhtään tarjousta. Tämän
tyyppiset urakoitsijat ovat kiireisiä kesäisin, joten saatamme teettää tämän
urakan joulutauolla, Risto Pitkänen
kertoo.

Saunatalon kesätauko on 22.6.–27.7.
Juttusauna
käytössä 16.7.–4.8.
Jäsenet tervetulleita Juttusaunaan

Heinäkuun puolessa välissä Vaskiniemeen tulee siirrettävä Juttusauna,
joka jo lienee monelle entuudestaan
tuttu. Juttusauna on käytössä kolme
viikkoa.
– Korvaava sauna on vastaus jäseniltä tulleisiin toiveisiin, Risto Pitkänen sanoo.
Juttusauna on puilla lämpiävä, jatkuvalämmitteinen sauna, jonka lauteille
mahtuu kerrallaan 15 saunojaa.
Juttusauna on tarkoitettu vain
jäsenille ja se on ilmainen. Saunojia pyydetään laittamaan nimet ja
jäsennumerot listaan. Näin seurataan
saunan käyttöä ja saadaan kokemuksia
seuraavia kesiä varten.

Juttusauna on avoinna 16.7. alkaen maanantaista perjantaihin ja
30.7. alkaen Saunatalon saunapäivien
mukaisesti. Lämmittäjämestari A-P
Paavola pitää huolta lämmityksestä ja
on myös itse paikalla tuon ajan, joinakin päivinä homman hoitaa kokeneet
tuuraajat.
Saunatalon kesätauon aikana ei ole
kahvilapalveluita eli jokainen saa tuoda itse omat saunaeväät, raittiit juomat
ja pyyhkeet.
Pesua varten pihalle tulee väliaikainen kesäsuihku, jossa ei saa käyttää
shampoota eikä vartalon pesuaineita.
Saunojille järjestetään pukeutumis- ja
wc-tilat.

Sähköinen kiinteistöhallinta käyttöön

Saunatalon kiinteistöhuollossa ja
kiinteistötiedon hallinnassa otetaan
käyttöön House Optiman sähköinen
järjestelmä.
Järjestelmä tallentaa Saunataloa
koskevat dokumentit, huollot, huoltokirjan, käyttötiedot ja tekniset tiedot
yhteen sähköiseen kansioon, josta ne
ovat kaikkien asianosaisten katsottavissa reaaliajassa ja läpinäkyvästi.
Järjestelmä myös muistuttaa tulevista säännöllisistä huoltotöistä.
Näin Saunatalon kiinteistöä koskevat tiedot ovat jatkossa aina varmassa
tallessa. ❖
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Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: VisitTampere Oy ja Lumo Laukontori Oy

TAMPERE

saunapääkaupungiksi

Tampereella on eniten yleisiä saunoja Suomessa, myös
maamme vanhin ja uusin. Saunojen monipuolisesta tarjonnasta nauttivat niin tamperelaiset itse kuin matkailijatkin.

Visit Tampere on koonnut
Tampereen seudun yleiset osoitteeseen
saunacapital.fi

Tampere on tittelinsä ja
maailma saunapääkaupunkinsa ansainnut.

T

ampere julistettiin Suomen
saunapääkaupungiksi toukokuun lopussa Pispalassa Rajaportin saunalla. Rajaportti
on Suomen vanhin yleinen sauna,
perustettu 1906.
Saunapääkaupungin perustamista
ovat yhdessä puuhanneet kaupungin
ja ympäristökuntien saunayhteisöt
sekä Tampereen kaupungin omistama
Visit Tampere Oy. Suomen Saunaseura
ja Kansainvälinen Saunaliitto ISA antoivat omat puoltavat lausuntonsa.
Tampereen kaupunki on tukenut
voimakkaasti paikallista saunakult-
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Kesäkuussa Laukontorille avattava Saunaravintola Kuuma on jo toinen tänä vuonna Tampereelle avattavista yleisistä saunoista. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa arkkitehti SAFA
Janne Kantee Honkataloista.

Suomen Saunaseura ja Kansainvälinen Saunaliitto ISA puolsivat
Tampereen nimeämistä saunapääkaupungiksi.

Tampereella ja ympäröivällä seudulla
on yhteensä 22 yleistä saunaa.
Pelkästään Rauhaniemen saunassa
käy yli 70 000 saunojaa vuodessa.

tuuria jo vuosikymmeniä ja mahdollistaa avustuksilla saunatoiminnan
pyörimisen.
– Paikalliset saunaseurat ja uudet
saunayrittäjät ovat omalla aktiivisuudellaan tehneet yleisistä saunoista tasokkaita ajanviettopaikkoja ja tehneet
samalla suomalaista saunakulttuuria
tunnetuksi maailmalla, Tampereen
kaupungin apulaispormestari AnnaKaisa Heinämäki kiittelee.
Saunaturismi helpommaksi

– Idea saunapääkaupungista virisi pari
vuotta sitten. Ihmettelimme, että Suomessa on joulukaupunki, mutta ei saunapääkaupunkia. Saunoja Suomessa
on vaikka kuinka, mutta saatavilla
oleva tieto hajanaista ja saunat usein
heikosti saavutettavissa, kertoo huhtikuussa avatun Tullin saunan yrittäjä
Ville Virkki.
Saunapääkaupungin myötä saunakulttuuri on valittu myös tärkeäksi
Tampereen markkinointikärjeksi Visit
Tampere Oy:n toiminnassa.
Ensimmäisenä toimenpiteenä Visit
Tampere on koonnut Tampereen seudun yleiset saunat omaksi sivukseen

osoitteeseen saunacapital.fi. Sivuilla
annetaan matkailijoille myös yleisiä
ohjeita, miten saunassa tulee toimia.
Tampereen yleiset saunat ovat myös
saamassa Saunapääkaupungin kyltit
ovenpieliinsä.
– Saunapääkaupunki-nimitys kertoo
matkailijalle, missä heidän on helppo
tutustua suomalaiseen saunaan ja saada monipuolisia, aitoja elämyksiä. Sauna on suomalaisille itsestäänselvyys,
emmekä aina ole ehkä osanneet viestiä
siitä rajojemme ulkopuolelle. Tampere
on se paikka, jossa jokaisen Suomessa
vierailevan ulkomaalaisen matkailijan
on käytävä kokemassa ainakin yhdet
löylyt, Ville Virkki jatkaa.
– Saunapääkaupunki vahvistaa alueen sauna-alan toimijoiden yhteistyötä
ja antaa uutta potentiaalia yhteismarkkinointiin. Tietysti haluamme tarjota
lisää laadukkaita saunomismahdollisuuksia ja -elämyksiä sekä paikallisille
asukkaille että turisteille, sanoo yrittäjä Ville Iivonen Sauna Finlandia Holding oy & Lumo Laukontori Oy:stä.
Kesäkuussa Laukontorille avattava
Saunaravintola Kuuma on uusin tulokas saunapääkaupungin tarjonnassa.

Yhteisöllisiä laatulöylyjä

Tampereella ja ympäröivällä seudulla
on yhteensä 22 yleistä saunaa. Pelkästään Rauhaniemen saunassa käy yli
70 000 saunojaa vuodessa.
Turisteja Tampereella käy runsaasti.
Viime vuonna hotelleissa kirjattiin 1,1
miljoonaa yöpymistä ja päiväkävijöitä
on noin kolminkertainen määrä.
– Kansainvälisten matkailijoiden
määrä kasvaa, samoin kiinnostus
autenttista paikallista kulttuuria ja
luontoa kohtaan. Saunassa nämä asiat
yhdistyvät, Visit Tampere Oy:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Karoliina
Lehtonen kertoo.
– On hienoa että yleisten saunojen
harrastajien määrä lisääntyy kaikkialla. Suomi on siirtymässä takaisin
yhteisöllisiin laatulöylyihin privatisoituneesta sähkösaunomisesta. Suomalaisen saunakulttuurin yhteisöllinen
ilme toivottavasti vahvistuu entisestään saunapääkaupungin myötä.
– Ei tehrä tästä ny numeroo, mutta
yleisten ja yhteisöllisten saunojen aallonharjalla on nyt Tampereen saunapääkaupunki, Rajaportin saunan isännöitsijä Veikko Niskavaara sanoo. ❖
sauna I2I 2018
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100
Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Hannu Pakarinen

Satavuotiaitten saunojen kuvaukset jatkuvat

S

aunaseura keräsi viime vuonna tietoja koko maamme
itsenäisyyden ajan käytössä
olleista saunoista. Tietoja kertyi noin 250 saunasta. Siitä muodostui
arvokas ja varsin mielenkiintoinen
tiedosto, joka muodostaa arvokkaan
materiaalin suomalaisen saunan historian ja saunakulttuurin tutkijoille.
Valokuvaaja Hannu Pakarinen aloitti viime syksynä Saunaseuran toimeksiannosta saunojen kuvaukset. Silloin
kuvattiin viisi saunaa (kts. Sauna-lehti
4/17). Urakka on jatkunut nyt alkuvuodesta, jolloin Hannu Pakarinen
kuvasi yhdeksän saunaa omistajien
kera ja yhden pelkkänä rakennuksena.
Kuvaukset jatkuvat siten, että ne
tulevat kattamaan maantieteellisesti

Kuopiossa kuvattiin Pirttirannan tilan
savusauna.

Puttolantien savusauna sijaitsee Livestuoreella. Kuvassa Heimo Hytönen.
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koko Suomen ja kaikki vuodenajat.
Hannu Pakarisen mukaan kuvattavat ovat suhtautuneet kuvauksiin
todella hienosti ja ennakkoluulottomasti.
– Kuvauksissa pitää luoda aika ripeällä aikataululla luottamukselliset välit
kuvattaviin. Kuvattavia täytyy kuunnella, kunnioittaa ja rakastaa. Monet
kuvattavat ovat intohimoisia saunojia
niin kuin minäkin, joten yhteinen sävel löytyy helposti, Hannu Pakarinen
sanoo.
Upeita saunakuvia on siis tulossa
ja niiden hyödyntämistä mietitään
parhaillaan. Monia ideoita on esitetty,
muun muassa valokuvakirja, näyttely,
vuosikalenteri ja postikortteja. ❖

Keräyksellä
saatiin
arvokas aineisto
suomalaisen saunan
historiasta.

Kukkaromäen kylätoimikunta pitää
Pieksämäellä yllä
savusaunaa,
jossa kaikki kyläläiset saavat saunoa
ilmaiseksi yleisillä
vuoroilla. Idean
isinä olivat Markku
Vauhkonen (vas.) ja
Seppo Björkengren.
Markku Vauhkosen
kirjoittama juttu Kukkaromäen saunasta
julkaistaan Saunalehdessä 3/18.
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Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuva: Saija Silén

Saunakylän kesä touhua täynnä
– kannattaa poiketa

Mustosen ja Harjun saunat kuuluvat Saunakylän 24 saunan arvokkaaseen kokoelmaan.

Juokslahden Saunakylää kunnostetaan pala palalta ahkeran
talkooväen voimin. Tänä kesänä on luvassa pari saunaa lisää
löylyteltäviksi.
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S

uomen Saunakulttuuri Oy
aloitti Muuramen saunakylän
saunojen siirtämisen Jämsän
Juokslahteen vuonna 2015 ja
viime vuonna siirtyivät viimeiset saunat. Nyt kylässä on arvokas 24 vanhan
savusaunan kokoelma.
Viime talvena Virpiön sauna lämmitettiin kerran, muuten kaikki saunat
lepäsivät. Talven aikana on Saunakylän aluesuunnitelmaa ja asemakuvaa
laatinut arkkitehti Yoshimasa Yamada

Suomen Saunakulttuuri ry:n kanssa.
Lisäksi on yritetty saada erilaisia lisäresursseja Saunakylän kunnostuksen
avuksi.
– Hienoa oli saada Jämsän seudun
paikallisen toimintaryhmän VESURIn
kautta Euroopan Unionin maaseuturahaston hankeavustusta Saunakylän
infrastruktuurin tekoon, yhdistyksen
puheenjohtaja Saija Silén kertoo.
Avustuksen turvin on tarkoitus
myös rakentaa kaivo ja ulkohuussit,

Saunakylään voi tutustua omatoimisesti
kaikkina päivinä ja vuodenaikoina.
hankkia sähköliittymä sekä tehdä
maisemanhoitoa.
Lisää saunoja käyttöön

– Nyt on tavoitteena hankkia rakennusluvat ja kunnostaa kesän aikana
kaksi saunaa lisää saunottavaksi.
Ainakin toinen on tarkoitus saada
käyttöön Keski-Suomen saunamaakuntaviikolle heinäkuun alussa, Saija
Silén sanoo.
Saunakylässä erilaiset tapahtumat
ovat kaikille avoimia. Kesäkausi aloitettiin jo lauantaina 19.5. yleisövuorolla. Toinen yleisövuoro on Suomalaisen
saunan päivänä 9.6., jolloin järjestetään myös opastettuja kierroksia ryhmille ja halukkaille.
Juhannusaattoa juhlitaan Saunakylässä yhdessä Juokslahti Seuran
kanssa.
– Yhtään savusaunaa ei toivottavasti polteta, vaan noudatamme toista tunnettua kansallista perinnettä
polttamalla sen sijaan juhannuskokon. Juhannussaunakin on lämpimänä. Heinäkuun alussa saunotaan
taas Keski-Suomen saunamaakuntaviikolla. – Kesän aikana on tarkoitus
avata kolmaskin saunottava sauna
Saunakylään. Samalla kunnostetaan
talkoovoimin historiallisia saunoja
hieman hitaampaan tahtiin. Elokuussa
järjestetään Taivaannaula ry:n kanssa
Saunakylässä leiri, jossa jaetaan saunaperinnettä ja -osaamista suomalaisin ja virolaisin voimin.

Työtä riittää. Liittymällä Suomen Saunakulttuuri ry:n jäseneksi olet suureksi avuksi.

tulevaisuutta ja saunojen kunnostamista. Jäsenet pääsevät myös saunomaan yleisissä saunavuoroissa ilmaiseksi. Jäsenmaksu on vain 20 euroa
vuodessa.
Suomen Saunaseuralla on Saunakylässä kaksi kummisaunaa, Siparila ja
Korpilahti.
– Ne ovat olleet talven levossa ja samalla kuivumassa, koska Muuramessa
oli varsin kosteaa ja saunat olivat kylmillään. Nyt Päijänteen rannan tuulet
ovat kuivanneet hirsiä mukavasti ja
samalla kaikista saunoista on saatu
sammaleita ja leviä poistumaan, Saija
Silén kertoo.

– Korpilahden saunaa ryhdytään
kunnostamaan tämän kesän aikana ja
Siparilaa varten tehdään maansiirtotöitä, jotta sitä voidaan alkaa rakentaa
Virpiön viereen.
Saija Silénin mukaan kymmenkunta
kummisaunaa on vielä vapaana.
– Vapaat saunat ovat niitä vanhempia saunoja Savon, Karjalan ja PohjoisSuomen alueelta. ❖
Lisätietoja Saunakylän toiminnasta Suomen
Saunakulttuurin facebook-sivuilta sekä suomen.saunakulttuuri@gmail.com

Liity jäseneksi, jäsenmaksu on
vain 20 euroa vuodessa.

Tervetuloa kylään ja jäseneksi

Saunakylään voi tutustua omatoimisesti kaikkina päivinä ja vuodenaikoina.
– Jos haluaa seuraa tai tiedustella
talkoista tai saunomisista, kannattaa
olla etukäteen yhteydessä sähköpostilla, Saija Silén neuvoo. Silénin mukaan kannattaa myös liittyä Saunakylän jäseneksi.
– Jos ei pelkästään hyvän tarkoituksen, niin ainakin hienojen saunojen
ja saunakokemuksien myötä. Jäsenet
ovat mukana tukemassa Saunakylän

Jämsän Juokslahden Saunakylässä on tehty talkootöitä valtaisin hartiavoimin ja kylä on
jo näkemisen sekä kokemisen arvoinen.
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Teksti ja kuvat: Saunaseuran jäsen Yrjö Klippi

❂

Kaukaisesta linnoitussaaresta tuli suosittu veneily- ja saunomiskohde

Löylyjä Örössä

W

59°48,65’N, 22°20,23’E

S

Örön vierasvenesatamaan johtaa hyvin viitoitettu väylä.

Saunoista suurempi on varattu yleisissä vuoroissa naisten käyttöön. Harvian kiuas on valaistu.
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Toiseksi parasta purjehduksessa, veneilyssä, on rantautua vierasvenesatamaan ja päästä
saunaan. Äskettäin yleisölle avatusta Örön linnoitussaaresta on tullut suosittu käyntikohde.
Sinne rakennettiin myös uusi rantasauna, näköalalla.

Örön vierasvenesatamasta, joka valittiin 2017 vuoden vierasvenesatamaksi, on vain noin sadan metrin matka uuteen saunaan.

A

rmeija ja merivartiosto
luopuvat monista tukikohdistaan, joista osa
avautuu virkistyskäyttöön. Örö (sorasaari),
joka sijaitsee muutaman mailin päässä
Rosalasta lounaaseen, avattiin yleisölle vuonna 2015. Saari kuuluu nyt
osana Saaristomeren kansallispuistoon ja sitä hallinnoi Metsähallituksen
luontopalvelut. Puolustusvoimilla on
kuitenkin edelleen Örössä merivalvontatoimintaa.
Vuonna 2017 vuoden vierasvenesatamaksi valittu Örö ei ole tarkoitettu
vain omalla veneellä liikkuvalle. Kasnäsistä kulkee Öröön päivittäin pari
maksullista yhteysalusta.
Majoituspalveluja ja saunoja hallinnoi ja vuokraa Skärgårdskompaniet
Oy. Saunoja saarelta löytyy useampia. Uusin on rantasauna 1–2, jonka
yleisiin vuoroihin pääsevät ilman
lisämaksua vierasveneilijät ja hotellivieraat. Saarelta löytyy myös varusmiessauna, paritalosauna ja “presidentin sauna”.
Rantasauna 1–2

Rantasaunan on suunnitellut Sigge
Arkkitehdit Oy Turusta. Toimiston
suunnittelemia rakennuksia löytyy
ympäri maailmaa: muun muassa saarekkeella kelluvan hotellin laajennus
Burj Al Arab Terrace Dubaihin, Suo-

men Berliinin suurlähetystö, SaudiArabian lähetystön residenssi Sarajevossa, Kirkkonummen kunnantalo
ja Lahden rautatieasema ja ratapihan
lähialueen hankesuunnitelma sekä
lukuisia pientaloja ja saunoja maailmalla.
Arkkitehtitoimiston toimitusjohtaja
Pekka Mäki kertoo, että suunnittelun
lähtökohtana oli suunnitella saunarakennus, joka istuu nöyrästi maisemaan. Rakennuksesta ei haluttu
suunnitella liian modernia. Tummahko värisävy valittiin, jotta rakennus ei
näkyisi häiritsevästi mereltä katsottuna.
Rakennuksessa on kaksi saunaa ja
niihin liittyvät pesu- ja pukeutumistilat. Pukuhuoneet ovat riittävän suuret.
Saunoista hieman suurempi on varattu
naisille. Rakennukseen kuuluu isohko
lasitettu vilpola, jonka pitkän pöydän
ääressä voi nauttia yleisten vuorojen
aikana saunan jälkeen yhdessäolosta.
Heli Annala Skärgårdskompaniet
Oy:stä kertoo, että saaren ravintolan kanssa kehitetään myös saunalle
ravintolapalveluja. Esimerkiksi kello
21.00 jälkeen voi saunan varata yksityiselle ryhmälle ja saunan jälkeen
nauttia vaikkapa rapuillallisen.
Saaristossa on vesi aina kortilla.
Heli Annala kuitenkin vakuuttaa, että
vesi kyllä riittää, kun sitä ei käytetä
tuhlailevasti, vaan ajatellaan muita-

kin. Saunojen suihkut on varustettu
liiketunnistin-katkaisijoilla, joten vettä ei valu turhaan.
Saunan meren puolella on pitkä
kuisti vilvoittelua varten. Näköala on
hieno. Kuistilta voi siirtyä laiturille ja
pulahtaa raikkaaseen ja kirkkaaseen
veteen.
Saunavuorot

Rantasauna 1–2:n yleiset vuorot on
jaettu kahteen jaksoon. Aamusauna
on kello 8–10, jonka jälkeen on tauko
kello neljään saakka. Sauna aukeaa
jälleen neljältä ja löylyjä voi ottaa kello
kahdeksaan saakka. Yksityisvuoroja
voi tilata verrattain edulliseen hintaan
kumpaankin saunaan 21–24 välisenä
aikana.
Presidentin saunamökki

Saarella kävijä voi myös vuokrata
presidentin saunamökin, joka sijaitsee
omassa rauhassa saaren pohjoispuolella noin kahden kilometrin päässä 12
tuuman tykkipatterin kasarmialueelta.
Aikaisemmin rakennusta kutsuttiin
“Pikku pappilaksi”, mutta kerran saarelle odotettiin vieraaksi presidentti
Martti Ahtisaarta, joka tunnetaan
innokkaana saunojana. Sauna varattiin hänelle, mutta vierailu ei toteutunut – nimi jäi elämään.
Mökillä on oma piha-alue ja ranta.
Mökissä on myös oma puulämmitteisauna I2I 2018
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Sauna numero 2 on varattu miehille.

Saunarakennuksen meren puolella on pitkä kuisti vilvoittelua varten.

nen sauna ja pesuhuone. Mökissä on
kaksi vuodepaikkaa ja mahdollisuus
pienen lapsen vuoteelle. Presidentin
saunamökki on ihanteellinen valinta
pariskunnille tai pienelle perheelle.
Pitkä ja lyhyt ikävä

Ennen saunaa voi “marssia” mukulakivettyjä teitä, jotka halkovat saaren
pohjois-eteläsuuntaan. Marssi marraskuun räntäsateessa täyspakkaukset
selässä saa olon tuntumaan ikävältä.
Vähemmän ikävä oli puolta lyhyempi
lyhyt ikävä. (Marssi ennen saunaa
pitkää ikävää saaren pohjoisosaan ja
takaisin oli hyvä saunalenkki ennen
varusmiessaunaan menoa.
Latojan muistelua vuodelta 1968.)

Sauna ykkönen on tilava ja käytetyt materiaalit ovat laadukkaita ja helposti huollettavia.

Örön ainutlaatuinen luonto

Örö käsittää kaksisataa hehtaaria
luonnontilaista metsää, hiekkaisia ja
kivisiä rantoja, kallioisia niemenkärkiä
sekä kukkaketoja ja nummia. Tuhat
vuotta sitten merenpinta oli viisi metriä korkeammalla ja vielä 1900-luvun
alussa saari oli kalliota ja vähäpuustoista nummea, jossa saaristolaiset laidunsivat karjaa. Tätä on vaikea uskoa
nyt sata vuotta myöhemmin, sillä nyt
komeat mänty- ja sekametsät peittävät
saarta. Lännessä on pitkä, yli kolmen
kilometrin hiekka- ja soraranta, jolla
kasvaa monia harvinaisia kasveja.
Osa saaren harvinaisista lajeista on
kulttuuriperäisiä, osa alkuperäiseen
lajistoon kuuluvia. Saaren sorarannoilla kukkii kesäkuussa merikaali.
Hiekkaisilla ranta-alueilla esiintyy
myös harvinaista merivehnää ja rantakauraa sekä runsaasti hietikkosaraa. Eteläpäässä rantaa kukkii kesällä
laukkaneilikka.
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Pukuhuoneet ovat riittävän tilavia.

Sauna kakkosen löylyhuone on hieman pienempi kuin naisille varattu ykkönen.

Vilpola on sijoitettu viisaasti rakennuksen ilta-auringon puolelle.

N

Örön historia

❂

W

E

S

Pohjoispäädyssä sijaitsee suurehko vilpola.

Erikoisten kasvien lisäksi Öröstä voi
bongata lintujen syys- ja kevätmuuton
aikaan harvinaisia lintuja, sillä monet
pohjoisen suunnasta tulevat linnut
seuraavat Gullkronan hautavajoaman
reunaa suoraan etelään ja päätyvät
ylittämään Örön.
Örön nummilla, joita on ryhdytty
ennallistamaan, ja kedoilla sekä niityillä näkee kesällä runsaasti perhosia.
Saarella on tavattu noin 1 700 perhoslajia ja saari onkin Suomen arvokkaimpia perhospaikkoja. Uhanalaisten perhosten runsaan esiintymisen
selittää monipuoliset elinympäristöt.
Perhosia voi bongata keväästä pitkälle
syksyyn. ❖
Lisätietoja ja varauksia
Skärgårdskompaniet Oy Ab
sales@visitoro.fi
040 777 3668

Kunnostettu kasarmialue.

S

aari oli jo varhain saaristolaisten karjan laidunmaata. Karjaa
paimentaneet myös yöpyivät yleensä saarilla. Örö teki poikkeuksen. Paimenet lähtivät yöksi saaresta. Syynä kerrotaan
olleen, että saarella kummitteli. Kuka? Ei koskaan selvinnyt.
Ensimmäisen maailmansodan alussa Venäjä otti saaren sotilastukikohdaksi. Linnoittaminen oli osa Venäjän puolustussuunnitelmaa, joka tunnetaan Pietari Suuren merilinnoitusketjuna.
Örön linnakkeen varsinainen rakentaminen alkoi vuoden 1915
tammikuussa. Itämerenlaivaston komentaja N. O. von Essen antoi
käskyn aloittaa tykkipattereiden rakentamisen. Linnoitustöitä
jatkettiin aina Suomen itsenäistymiseen saakka. Örössä oli lopulta kolme patteria. Suurimmat tykit olivat neljä järeää 12-tuumaista
Obuhovia. Saareen rakennettiin kaksi kasarmialuetta ja tietysti
myös muita rakennuksia, olipa saaressa jopa oma rautatiekin.
Tykit tositoimissa vuonna 1941

“Ampukaa suoraan Bengskäriin! Saari vilisee venäläisiä, jotka pyrkivät sisään”. Käskyn antoi Örön linnakkeelle luutnantti Fred Luther. Venäläiset olivat nousseet maihin majakkasaarelle aamuyöllä
heinäkuun 26. päivänä vuonna 1941.
Öröstä ammuttiin raskaasti sekä 6 tuuman että 12 tuuman tykeillä kymmenen kilometriä etelään sijaitsevaan saareen. Bengskärin
taistelun loputtua, kun suomalaiset olivat torjuneet Neuvostoliiton
valtausyrityksen, antoi Luther käskyn lopettaa tulitus.
Suomalaisten menetykset olivat 32 kaatunutta ja 45 haavoittunutta. Venäläisten menetykset olivat huomattavasti suuremmat,
tarkkoja lukuja ei ole tiedossa. ❖

Kuuden tuuman tykeiltä on suora näkymä Bengskäriin.
Saunasta pääsee turvallisesti pulahtamaan.
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Matkalla Örön saunoihin veneilijän ei välttämättä tarvitse peseytyä kylmällä merivedellä.

N

Bongaa saunoja Helsingistä Hiittisiin
Hanko

Matkalla Öröön saunomaan
voi omalla veneellä matkaava
nauttia saunomisesta pitkin
matkaakin.

Jakob Ramsjö
Ensimmäinen sauna löytyy jo Porkkalan selän ylittämisen jälkeen. Marine
Jaakoshamnin sauna löytyy Jakob
Ramsjön saaren vierasvenesatamassa.
Koordinaatit: 59°59,9’N, 23°59’E

Hangon satamaan on rakennettu konttiarkkitehtuurinen saunarakennus. Ylhäällä
olevista löylyhuoneiden ikkunoista avautuu näkymä vierasvenesatamaan.

Elisaari
Toinen saunomisen mahdollisuus
löytyy joitakin maileja myöhemmin
Elisaaresta. Elisaari on luonnonkaunis virkistäytymis- ja retkeilykohde
Inkoon saaristossa. Saaressa on yli
satapaikkainen vierasvenesatama,
joka löytyy kapean kaislikkoväylän
perältä. Elisaaresta löytyy useampikin
sauna.
Koordinaatit: 59°58,7’N, 23°54,6’E

Elisaareen johtaa kapea kaislikkoväylä.

62

sauna I2I 2018

S

Hanko on useimmille veneilijöille
“pakollinen” pysähdyspaikka. Ominaista Hangolle ovat vierasvenesataman ja lukuisten ravintoloiden lisäksi
pitkät hiekkarannat, joita kaupungissa
on yli 30 kilometriä. Hangon Regatta
on tapahtuma, joka saunasta haaveilevan kannattaa jättää väliin, sillä sataman sauna on silloin ylitsepursuava.
Koordinaatit: 59°49,2’N, 22°58,3’E

Rosala

Kasnäs
Kasnäsin vierassatama sijaitsee
Kemiön saaren eteläpuolella. Satamassa on 100 vieraspaikkaa. Satamasta löytyy kylpylä saunoineen,
ravintola, kauppa, kesätori ja lisäksi
myös vierasvenesataman saunat.
Koordinaatit: 59°55,2’N, 22°24,7’E

Rosalassa voi saunomisen lisäksi tutustua
viikinkien elämään.

Älgö
Sisäväylän pohjoispuolella sijaitsee
Rödjanin entinen kalastajatila ja luontotupa. Satamassa on pienehkö hirsisauna, joka on kokemuksen arvoinen.
Tila on melonnan maailmanmestari
(1950) ja olympiakultamitalisti (1952)
Thorvald Strömbergin lapsuudenkoti.
Nykyisin rakennuksessa on näyttely,
joka perehdyttää haahkaparin elämään ja tilan historiaan.
Koordinaatit: 59°51,9’N, 23°23,7’E

E

Rosalan vierasvenesatama Nötholm
on tuulilta suojattu. Satama sijaitsee ikivanhan kalasataman paikalla.
Satamassa on sauna ja myös pienehkö
lapsille sopiva hiekkaranta.
Läheisyydestä löytyy hiidenkirnuja
ja satamasta on muutaman kilometrin
kävelymatka Rosalan viikinkikylään,
joka on myös käymisen arvoinen.
Koordinaatit: 59°51,8’N, 22°25,6’E

Jussarö
Jussarö on Tammisaaren ulkosaaristossa sijaitseva entinen kaivos- ja
sotilassaari. Jussaröön pääsee yleisöja tilausristeilyillä sekä tietysti myös
omalla veneellä. Monipuolisen luonnon ja historiallisten nähtävyyksien
lisäksi vierasvenesatamasta löytyvät
rantakahvila ja rantasauna.
Koordinaatit: 59°49,6’N, 23°34,1’E

❂

W

Högsårassa voi tarjota myös vatsalle nautintoa Farmors Caféssa.

Högsåra
Pienveneille on kaksi satamaa: pohjoinen Kejsarhamn sekä kyläsatama.
Kyläsatamasta ja myös Kejsarhamnista
löytyy saunat. Vanhassa luotsikylässä
on hyvin suosittu ravintola, Farmors
Café, jonne on molemmista satamista
noin 10 minuutin kävelymatka.
Koordinaatit: 59°57,2’N, 22°22,3’E
Hiittisten saaristosta eteenpäin
matkaava löytää lisää saunoja
Högsårasta pohjoiseen ja luoteeseen
menevien väylien varrelta sekä
myös Kasnäsistä länteen aina
Ahvenanmaalle johtavan
väylän varrella olevilta saarista.

MAKUJA MESTAREIDEN LIIGASTA

Huippukokkien Mika Roiton
ja Pekka Salmelan
barbeque-tyylisessä
artesaanimakkarassa
HUBERIN HUILU yhdistyy
savuisuus, cheddar-juuston
tuoma kermaisuus ja
mustapippurin vahva maku.

Huippukokki Eero Vottosen
täyteläisessä
artesaanimakkarassa
VOTTOSEN VIHELLYS suomalaiseen
broilerinlihaan yhdistyy
herkkutattien hienostunut
maku, joka on kruunattu
timjamilla.

Teksti ja kuvat: Marianna Laiho,
Sanna Kivimäki ja Anne Tanskanen

Löylyä löytyy myös Tukholmasta

Centralbadetin rauhallisessa tunnelmassa ei uskoisi, että ollaan vilkkaalla Drottninggatanilla.

Kaupunkisaunat kukoistavat
Helsingissä, mutta löylyttä ei
tarvitse palata Tukholmastakaan. Vierailimme kaupungin
julkisissa sanoissa.
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uotsissa ei olla saunomisesta
yhtä kiinnostuneita kuin Suomessa, vaikkakin innostus on
nousemaan päin.
Uimahallien ja kuntosalien saunoissa suositaan leppoisia, suomalaisten
mielestä ehkä jopa laimeita löylyjä.
Näissä saunoissa ei aina vain istuskella, vaan lämmittelijä saattaa syödä
banaania, silmäillä lehteä tai jopa näpytellä ipadia.
Tukholmasta löytyy kuitenkin
muunkinlaisia kaupunkisaunoja, joissa

löylyt vaihtelevat miedoista kipakoihin
ja tunnelma on leppeä.
Syntistä ja epähygieenistä

Selitys ruotsalaisten erilaiseen saunomistapaan löytynee historiasta.
Ruotsi kuului keskiajalla Euroopan
melko yhteneväiseen saunakulttuuriin.
Kaupunkisaunominen oli suosittua.
Tilanne kuitenkin muuttui 1700-luvulla, kun löylyttely kiellettiin monissa
maissa. Taustalla oli kirkon näkemys
saunasta syntisenä ja epähygieenisenä

Åkersbergassa sijaitseva Domaruddenin sauna.

Sauna on mainio matkakohde varsinkin omalla autolla liikkuville.

paikkana, jossa kuppa, syfilis ja prostituutio leviävät. Käsitys ulottui myös
Ruotsiin tai ainakin osiin sen hiippakunnista. Saunat katosivat kaupungeista, ja maataloissa saunoja alettiin
käyttää viljan kuivaamiseen ja lihan
palvaamiseen.
Kiellosta huolimatta suomalaiset
saunoivat edelleen, vaikka 1700-luvulla Suomi ja Ruotsi kuuluivat yhteen.
Kielto ei ulottunut Suomeen, todennäköisesti siksi, että vain harva täällä
ymmärsi hallinnollista virkaruotsia.

Ei sauna, vaan bastu

Bastu-sana on
lyhennys sanasta
badstuga,
kylpytupa.

Tukholman saunakulttuuri elpyi jälleen 1800-luvun loppupuolella hammam-muodin mukana. Myös Tukholmaan perustettiin uusia kylpylaitoksia
1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Niistä
kaksi, Centralbadet ja Sturebadet, toimivat edelleen.
Kiinnostavaa on, että niin kansainvälinen kuin sauna-sana onkin, ruotsinkieleen se ei ole koskaan juurtunut.
Ruotsin bastu-sana on lyhennys sanasta badstuga, kylpytupa.
sauna I2I 2018
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Kaupunkisaunoissa
löylyt vaihtelevat
miedoista kipakoihin ja
tunnelma on leppeä.

Lennart ja
kaverit saunaa
lämmittämässä.

Storkyrkobadet lienee lähinnä perinteistä
yleistä kaupunkisaunaa.

Kelluva Tantobastu lämpiää Södermalmin rannalla.

Saunaa muistellaan

Ruotsinsuomalaisen Sisuradion
vuonna 2016 tekemien kyselyjen
perusteella suomalainen sauna kunnollisine löylyineen edustaa monelle
ruotsinsuomalaiselle muistoa Suomesta ja kaipuun kohdetta. Myös
Ruotsissa syntyneille nuorille tuhdit
löylyt ovat tulleet tutuksi Suomessa
asuvien sukulaisten myötä.
Ruotsin sauna-akatemian mukaan
maan saunakulttuuria on elvytetty
viimeisten vuosikymmenien aikana.
Ruotsissa pitkään asunut Matti Nikkola vahvistaa, että saunominen on
Ruotsissa kovassa nousussa.
– Meidän vuonna 2016 perustettu Tanto-saunaseuramme sai hiljattain
400. jäsenensä. Tarvitsemme kohta
suuremman saunan, hän sanoo.
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Tantobastu lämpiää puilla.

Tantobastu toimii vapaaehtoisvoimin.

Ihastuttavaan Saltsjöbadetin kylpylään voi tutustua varsin herraskaisessa huvilamaisemassa, jossa on kuvattu myös tv-sarja Solsidan.

Tutustu Tukholman saunoihin
l Vanhassa kaupungissa sijaitseva
Storkyrkobadet lienee lähinnä perinteistä yleistä kaupunkisaunaa. Vanhaan virolaiseen kouluun rakennetusta löylyhuoneesta löytyy tosin myös
uima-allas.
Centralbadetin miedoissa löylyissä
istuu kesäaikaan turisteja, mutta talvisaikaan siellä käyvät myös tukholmalaiset. Tunnelma on rauhallinen; ei
uskoisi, että ollaan vilkkaalla Drottninggatanilla.
Södermalmilla sijaitsevaa Tanto Bastua pidetään yllä yhdistyksen voimin,
eikä turistin sisäänpääsy ole taattua. Yhdistyksen jäsenet lämmittävät
saunaa omaan ja avoimeen käyttöön
satunnaisesti. Sauna-ajoista ilmoitetaan Facebookissa. Tanton löylyjä moni

pitää Tukholman kaupunkisaunojen
parhaimpina.
Jos vaivautuu hieman kaupungin
ulkopuolelle, pääsee mökkimäisiin
saunoihin. Myös uiminen ja avanto
ovat mahdollisia.
Esimerkiksi Åkersbergassa sijaitseva Domaruddenin sauna on mainio
matkakohde varsinkin omalla autolla
liikkuville. Julkisillakin pääsee, mutta
melko monimutkaisesti.
Saunassa ja terassilla oleskellaan
alasti tai uimapuvuissa, kukin mieltymyksensä mukaan. Paikka on suomalaisten ja venäläisten suosiossa.
Vierailupäivänä löylyt olivat kuivahkot
ja kovat.
Mökkimäinen on myös Hellasgårdenin sauna, joka sijaitsee saman-

nimisellä vapaa-ajan viettoalueella.
Uimapukua käytetään sauna- ja suihkutilojen ulkopuolella.
Ihastuttavaan Saltsjöbadetin kylpylään voi tutustua varsin herraskaisessa
huvilamaisemassa. Vuonna 1913 avatussa kylpylässä on naisille ja miehille
erilliset puiset rakennukset, joiden
suojissa voi ottaa aurinkoa ja uida.
Pienessä saunassa ei voinut heittää
löylyä, mutta tähän ruotsinsuomalaisen vakioasiakkaan mukaan on luvattu
muutos. Sitä odotellessa hän tukevammat löylyt saadakseen kaatoi kiukaalle
juomapullosta kraanavettä. ❖
Lähteenä myös: Martti Vuorenjuuri:
Sauna kautta aikojen ja saunoissa
jututetut löylyttelijät.
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Teksti ja kuvat: Lassi A. Liikkanen

Hyvä sauna kaikille: Esteettömän saunan suunnitteluvaatimuksia ja -ratkaisuja

LIIKUNTARAJOITE ei saa olla este

Esteettömyys on sitä, että tiloja
ja palveluja pystyy mahdollisimman moni käyttämään.
Millaisia ovat saunoja koskevat
esteettömyysvaatimukset ja
miten esteettömän saunan voi
ratkaista?

S

uomessa on arvioiden mukaan
yli 250 000 liikuntarajoitteista,
ei muutoin vammaista henkilöä. Pyörätuolin käyttäjiä
heistä on alle kymmenys eli noin
15 000. Jos julkisessa tilassa vierailee
vuodessa vaikkapa 10 000 satunnaista
suomalaista, heistä todennäköisesti
siis 450 on liikuntarajoitteisia ja parikymmentä liikkuu pyörätuolilla.
Väestön ikääntyessä liikuntarajoitteisten määrä tulee entisestään
kasvamaan.
Kun uudet tilat suunnitellaan
esteettömiksi, parantavat ne usein
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Reitti Invalidiliiton saunaan on kynnyksetön. Saunan ovi avautuu työntämällä kumpaankin suuntaan. Löylyhuoneen lattia on tasainen, avoin ja penkit matalia.

päästä nauttimaan saunan löylyistä.
Havainnollistavia
kuvia pyörätuolilla
liikkuvan
henkilön
liikkeistä
saunassa.
Kuvalähde: Maija
Könkkölä:
Liikkumisesteetön
sauna. Invalidiliitto
ry/ VYP, 2000.
Heli Koivun
kuvitus.
Julkaistu luvalla.

käytettävyyttä myös terveille ihmisille
sekä tukevat tilapäisten liikuntarajoitteiden aikaista käyttöä.
Miten päästä löylyyn

Lauteiden mitoituksella voidaan varmistaa myös pyörätuolilla liikkuvan henkilön pääsy
lauteille. Löylyä saa automaatin nappia painamalla penkiltä poistumatta.

Yhdenvertaiseen ja esteettömään
rakentamiseen edellyttävät maankäyttö- ja rakennuslait ja -asetukset
sekä rakennusmääräykset. Julkisten
rakennusten ja yleisten tilojen kohdalla edellytetään esteettömyyttä ja se
on erityinen osa rakentamiseen liittyvää suunnittelua. Määräykset koskevat
uudiskohteiden lisäksi myös luvanvaraista korjaamista ja muutostöitä.
Saunan tapauksessa saavutettavuus alkaa siitä, että löylyhuoneeseen
ylipäänsä pääsee. Saunaan johtavien
kulkuväylien, pukutilojen ja vessojen on siis oltava myös esteettömiä.
Keskeinen periaate on kynnyksettömyys ja tilojen sijaitseminen samassa
tasossa.
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Keskeinen periaate
on kynnyksettömyys ja
tilojen sijaitseminen
samassa tasossa.

Tapiolan Golfin miesten
saunaan pääsemistä haittaa ylimääräinen jalkarahi
taikka askelma heti oven
takana. Tilanne on helposti korjattavissa.
Professori Veijo Notkola
johtaa Suomen HCP Golf
Ry:n toteuttamaa selvitystä golf-ympäristön
esteettömyydestä. Pari
vuotta kestänyt selvitys
valmistuu vuonna 2018
ja se toteutetaan opetusja kulttuuriministeriön
rahoituksella.

Ensimmäinen käytännön ongelma
pyörätuolille on lämpö. Saunaan suositellaan erityistä puusta valmistettua tai
sillä katettua tuolia, joka ei lämmetessään aiheuta ongelmia.
Löylyhuoneessa löylynautinnon
haaste on se, että lämmin ja kostea
ilma nousee aina ensin ylös. Siksi
vallitseva käytäntö on rakentaa lauteet
saunatilan yläosaan, koska löylyn lain
mukaisesti saunojan pitäisi olla jalkojaan myöten kiukaan kivitilan yläpuolella. Liikuntarajoitteisen ihmisen voi
kuitenkin olla vaikea tai mahdoton
nousta lauteille. Ratkaisuja on monenlaisia.
Ensinnäkin lauteiden mitoituksella
voidaan varmistaa jopa pyörätuolilla liikkuvan henkilön pääsy lauteille.
Saunaan on jopa mahdollista rakentaa
hissi.
Toinen ratkaisutyyppi on lattian
rajaan upotettu kiuas ja kolmas lattiatasosta nouseva tasokiuas. Upotuksen kohdalla tarvitaan jonkin verran
poikkeuksellisia ratkaisuja, jotta ilma
kiertää kiukaalle. Tasokiuas ei edellytä
erityisiä huoneratkaisuja, mutta ei voi
tarjota vastaavaa saunaelämystä.
Viimeinen erikoisuus on kiertoilmasauna, joka on teknisesti monimutkaisempi ratkaisu. Siinä kuumaa ilmaa
sekä löylyjä imetään katonrajasta ja
johdetaan putkiston avulla takaisin
saunan lattiatasolle.
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Neljännes suomalaista likinäköisiä

Liikuntaesteiden lisäksi väestöstä
yhteensä kymmenen prosenttia kärsii
jostakin rajoitteesta, kuten näkö- tai
kuulovammasta. Saunomisen kannalta
on hyvä muistaa, että vieläkin suurempi määrä, jopa neljännes suomalaisista on likinäköisiä. Likinäköisten
määrä on myös jatkuvassa kasvussa.
Saunatilat on siis myös syytä suunnitella niin, ettei niissä saunominen
turvallisesti ja onnistuneesti ole kiinni
kirkkaasta näöstä. Kuumat metalliosat
lauteissa, puukiukaan ja hormin säätövivut ja löylynluontivälineet saavat
likinäköisen tarpeettomasti turhautumaan, jos tila ei ole entuudestaan tuttu
tai valaistus erityisen kirkas.
Tutkimus golf-ympäristöjen
esteettömyydestä

Suomessa on parin vuoden ajan tehty
selvitystä golf-ympäristön esteettömyydestä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Selvityksen toteuttaa Suomen HCP Golf Ry. Tutkimusta
johtava professori Veijo Notkola
kertoo, että Suomessa golfaajia on jopa
150 000 ja kenttiä noin 130. Tutkimuksessa näistä arvioidaan noin kolmannes. Saunoja löytyy Notkolan mukaan
lähes kaikilta kentiltä.
Menetelmänä on golf-ympäristön
kaikkien normaalisti käytettävien
tilojen järjestelmällinen läpikäynti,

mukaan lukien saunatilat. Tutkimuksessa painopiste on liikuntarajoitteisen
saunaan pääsemisessä, ei pyörätuolisaavutettavuudessa. Kävelykepin
kanssa liikkuva Notkola toimii itse
koehenkilönä.
– Jos minä en pääse saunaan, se on
huono, Notkola toteaa.
Keskeistä ovat pienet lattioiden tasoerot ja toimivat käsijohteet, joiden
avulla myös huonompijalkainen golffari pääsee saunaan.
Golf sopii myös liikuntarajoitteiselle,
kunhan ympäristö on esteetön. Notkolan mukaan pelaaminen onnistuu
erityisesti golfauton kanssa yleensä
ongelmitta, mutta tilat ovat ongelma.
Hän kertoo seuraavan esimerkin:
– Vessat kentällä ovat usein liikuntarajoitteisille saavuttamattomia.
Tulokset eivät ole saunojen suhteen
kehuttavia. Vain pieneen osaan tähän
asti tutkituista saunoista liikuntarajoitteinen pääsee helposti. Hyvänä puolena useimpien saunojen esteettömyys
paranisi pienillä muutostöillä.
Esimerkiksi Tapiolan Golfin miesten
sauna ei vielä läpäise testiä, sillä siinä
on heti oven takana liian korkea rahi
tai alin laudejakkara. Tässä tapauksessa tilanne ratkeaa helposti poistamalla
ylimääräinen rahi. ❖
Lisää suunnitteluratkaisuista ja
linkit lisätietolähteisiin:
saunologia.fi/blogi/esteeton-sauna

Teksti: Maija-Riitta Riuttamäki
Kuvat: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Invasauna ystävän tarpeisiin
Venekosken kylänraitin varrella seisoo komea kivitalo ja pihassa pikkuruinen savusauna.
Saunan erikoisuus paljastuu
vasta sisään astuttaessa.

A

nneli ja Sauli Sormusen suloinen pihasauna lämpiää juhlapyhinä ja joskus ihan tavallisenakin iltana, kun halutaan nautiskella.
Sauli on itse rakentanut saunan kymmenisen vuotta sitten tontin laitaan.
Kuivatuista mäntyhirsistä rakennettu
sauna seisoo perinteiseen tapaan
maapohjalla ja seinässä on räppänä
savun poistoon, kuten niissä on aina
ollut. Hirret on käsitelty tervalla myös
sisäpuolelta, noin metrin korkeudelle
lattiasta. Mäntylankusta rakennetut
lauteet on niin ikään tervattu.
– Terva on luonnollinen puun kyllästysaine ja se antaa saunaan ihanan
tuoksun. Sitä voi haluttaessa ohentaa.
Itse käytän seosta, jossa on yksi osa
tervaa, yksi mäntypuutärpättiä ja yksi
vernissaa. Tällä seoksella sivelen lauteet aina tarpeen mukaan, noin kerran
vuodessa.
Pässinpäitä ikkunassa

Puuveistämistä harrastava Sauli veisteli hauskat pässinpäät rautasulfaatilla
käsiteltyihin ikkunoiden vuorilautoihin. Komeat saranat ja ovenkahva ovat
seurausta Saulin käymästä metallivalukurssista, siis itse taottuja. Koko
sauna on sataprosenttisesti käsityötä.
Varsinainen yllätys paljastuu, kun
astutaan tunnelmalliseen pukuhuoneeseen. Sen koko takaseinä on yhtä
isoa ovea.
– Minulla on pyörätuolilla liikkuva
ystävä. Halusin, että hän pääsee näppärästi saunomaan ja kehittelin tuon
sisääntulon hänelle sopivaksi, Sauli
kertoo.
Anneli kutoi pukuhuoneeseen perinteiset räsymatot. Pellavaiset liinat
ovat perittyjä, joku jopa aikoinaan
häälahjaksi saatu.
Myös löylytilan oviaukko on suuri ja
lauteiden eteen pääsee hyvin rullaa-

Kattotiilet ovat Konginkankaan entisen kunnantalon tiilet, jotka Sauli sai kärrätä tontilleen. Pariskunta juhlistaa pyhiä niin kesällä kuin talvella savusaunasta nautiskellen.

maan. Löylyhuoneen suuren kiukaan
ulkopinta on ladottu hopealoimukivestä, sisus tulenkestävistä tiilistä. Itse
kiuaskivet Sauli on kerännyt luonnosta. Kivet vaihdetaan vuosittain, jotta
löylyt pysyvät hyvinä.
– Yhtään laastia en ole kiukaaseen
käyttänyt, isäntä kehuskelee.
Löylyhuoneen hämärässä, miedossa

tervan ja koivuvihdan tuoksussa, pehmeistä löylyistä voi nautiskella tuntikausia. Välillä vilvoitellaan pukuhuoneessa, jonka avoimesta takaovesta, tai
pikemminkin takaseinästä, voi ihailla
metsän elämää.
– Saunassa on kuin kohdussa; hämärässä, lämpimässä ja hiljaisessa.
Siellä mieli ja ruumis lepäävät. ❖

Raikkaan ja valoisan pukuhuoneen takaseinä aukeaa takapihalle. Sitä kautta saadaan
pyörätuolilla liikkuva ystäväkin saunomaan. Löylykiuluna on vanha pikiämpäri, joka löytyi tuttavan aitan alta. Hämärässä, tervan ja koivun tuoksussa, on mukava löylytellä.
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Saunoin täällä
Teksti ja kuvat: Maarit Martela,
Saunaseuran jäsen

Suomalainen sauna vuoren rinteellä Keniassa

Hyvät löylyt 2 250 metrin korkeudessa

Saunan suunnittelija Reijo
Hakanen tähyilee lintuja
uima-altaan äärellä.

Kuulun hyväntekeväisyysjärjestöön Bezuneshin ystävät ry.
Tuemme Etiopiassa ja Keniassa ympärileikkauksen vastaista
valistustyötä. Viime vuoden syyskuussa meitä kävi naisporukka
Keniassa tutustumassa sikäläiseen, paikallisten naisten tiimiin,
jotka kiertävät maaseutukylissä tekemässä arvokasta työtään.
Näimme maasai-heimon kyliä, vierailimme koulussa ja jopa
yövyimme kerran tiiminvetäjän kotona maalattiaisessa talossa.
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T

ämän järjestöön liittyvän
matkan jälkeen me neljä
naista vietimme muutaman päivän perusturisteina
katsellen Kenian kaunista
luontoa ja lukuisia eläimiä. Oppaaksi
tähän osuuteen olimme saaneet Keniassa 45 vuotta asuneen Reijo Hakasen,

Aamupäiväteet nautimme Elsameren tilalla, joka oli Adamsonien (”Elsa,
vapaana syntynyt”) kotipaikka. Täällä
on heidän kaunis siirtomaatyylinen
kotitalonsa Naivasha-järveen työntyvällä niemellä. Alueella on ollut
hyvä kasvattaa Elsa-leijonaa ja muita
leijonanpentuja.
Voisiko täällä olla hyvä sauna…

Sitten pompimme autossa kuoppaista tietä taitavan kuljettajamme
ohjaamina kohti seuraavaa yöpymispaikkaamme. Vähitellen tie muuttui
asfalttipäällysteiseksi ja kurvasimme
Buffalo`s Restiin, joka on erään saksalaisen jo parikymmentä vuotta sitten
rakentama ja omistama hieno majapaikka. Asiakkaat majoitetaan ylellisiin telttoihin, joissa on myös tilavat
kylpyhuoneet juoksevalla vedellä.
Niiden terassilta avautuu upea näköala
vihreän maiseman yli järvelle.
Matkalla tänne Reijo Hakanen oli
kysynyt, josko haluaisimme saunoa
illalla. Minä en ollut kauhean innostunut, sillä en voinut kuvitella täältä löytyvän hyvää saunaa. Hämmästyimme
kovasti, kun näimme tämän 2 250
metrin korkeudessa Eburru-vuoren
rinteellä sijaitsevan upean suomalaisen saunan. Kaikki halusivat tietysti
kylpemään.
Tyylikkäästi silkkipuusta

joka on koulutukseltaan biologi.
Ensimmäisenä turistiaamunamme
olimme tehneet veneretken Kenian
Naivasha-järvellä ja ihmetelleet isoa
määrää virtahepoja. Näimme myös pelikaaneja, ibislintuja sekä paljon muita
siivekkäitä tällä Kenian kolmanneksi
suurimmalla makeavetisellä järvellä.

Buffalo´s Rest sijaitsee Great Rift Valley Golf Resort’in vierellä. Alue on
suosittu viikonloppukohde Nairobin
varakkaammalle väelle, kenialaisille
sekä siellä asuville ulkomaalaisille.
Matkaa Nairobista on noin 130 kilometriä.
Reijo Hakanen suunnitteli saunan saksalaisen omistajan pyynnöstä. Reijo oli jo aiemmin suunnitellut
saunan eräälle alueen suomalaiselle
asukkaalle. Hän myös toimitti kaiken
rakennusmateriaalin. Sauna valmistui
vuonna 2010.
Tyylikkään saunan seinät ja katto on
paneloitu Grevillea robusta -puul-

Saunan ja uima-altaan välissä on ulkosuihku. Etualalla oleva kasvi on Sinisarja
(Agaphantus).

la. Grevillea robusta eli silkkitammi
tuotiin Australiasta 1900-luvun alussa
useiden Eucalyptus-lajikkeiden kanssa
nopeakasvuisina puina höyryvetureiden polttoaineen turvaamiseksi.
Myöhemmin sitä istutettiin myös
varjopuiksi kahviplantaaseille sekä
kaupunkien puistoihin ja kadunvierille. 1930–50 -luvuilla silkkitammea
istutettiin Kenya-vuoren etelän ja
idän puoleisille alarinteille, mistä se
levisi nopeasti paikallisille pikkutiloille. Näistä puista käytetään saunan
panelointiin pääasiassa sydänpuuta,
koska hohkapuu on altis hyönteis- ja
lahotuhoille.
Lauteet ovat Podocarpus-puusta.
Näitä puita kasvaa luonnonvaraisena
Kenya-vuoren rinteillä.
Paikalliset työntekijät rakensivat
saunan tosin saksalaisen omistajan
tiukassa valvonnassa. Kaikki sujui
mallikkaasti – paitsi lauteet naulattiin
sauna I2I 2018
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Reijo Hakasen suunnittelema sauna istuu vihreään afrikkalaiseen maisemaan kauniisti.

Buffalo´s Restiä ympäröi runsas kasvillisuus.

päältä, mikä hieman harmittaa Reijoa.
Kiuas Suomesta, kivet Keniasta

Vesi lämmitetään puilla rakennuksen
ulkopuolella.

Löylyhuoneessa on Narvin jatkuvalämmitteinen kiuas, joka tuli ensin laivarahtina Saksaan ja sieltä edelleen Lufthansan kyydissä Nairobiin. Kiuaskivet ovat
kestävää kenialaista basalttia.
Lämmitykseen käytetään eukalyptusja akaasiapuuta.
Kiukaan takaseinä on päällystetty
hiekkakivilaatoilla (Mazeras), jotka kestävät kovaa kuumuutta. Piipun ympärille
takaseinässä on muotoiltu kaunis kuvio
Obsidianista eli vulkaanisesta lasista.
Saunan takana sijaitsee vedenlämmitin, joka on erään englantilaisen suunnittelema ”tunnel heater”. Se kuluttaa
kuulemma vähän puuta. Saunan viereen
aiotaan rakentaa vielä palju, jonka vesi
on tarkoitus lämmittää tällä samalla
systeemillä.
Saunarakennus on hyvän näköinen ja
se istuu vihreään afrikkalaiseen maisemaan kauniisti. Ulkoseinien pinnat ovat
muuratut paikallisista laavakivistä.
Erilainen saunapolku

Kauha ja kiulu ovat kotoisen näköisiä.

Buffalo´s Restissä asutaan katetuissa
teltoissa ja niiden alapuolella on saunarakennus.
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Me neljä naista olimme onnellisia päästessämme pesemään päivien pölyt kunnon suomalaisessa saunassa. Olimme
matkallamme asustaneet välillä todella
alkeellisesti, joten pulahdimme löylyistä
tyytyväisinä uima-altaaseen tähtien
tuikkiessa taivaalla. Lukuisat lehtisammakot pitivät konserttia altaan ympärillä.
Jäimme toiseksi yöksi tähän ihanaan
paikkaan ja lämmitimme seuraavana iltana vielä itse saunan. Hauska oli tepastella erilaisella saunapolulla ja työntää
tulipesään eksoottisia puita.

Löylyt antaa Narvin jatkuvalämmitteinen
kiuas. Myös kiukaan savuhormia hyödynnetään veden lämmityksessä.

Reijo Hakanen on sauna-aktiivi ja
hän on järjestänyt Nairobissa erilaisia
saunatilaisuuksia. Reijon voi tavata kesäkuussa Kansainvälisen Saunaliiton
järjestämässä saunakongressissa. ❖

〔

Missä sinä saunoit?
Suomen Saunaseuran jäsenet ja
muut saunan ystävät kohtaavat
mielenkiintoisia saunoja niin
Suomessa kuin ulkomailla. Tällä
palstalla voit jakaa kokemuksesi
Sauna-lehden lukijoiden kanssa.
Lähetä aineistosi ja yhteystietosi sähköpostilla osoitteeseen
lehti@sauna.fi, toimitus ottaa
Sinuun yhteyttä. Kiitos.

Espoo
Oulu
Tampere
Turku
Vantaa

Tavaratalomme palvelevat
ma - pe 7 - 21, la 9 - 18,
su 10 - 18.

Rusthollarinkatu 6, Espoo
Kaakkurinkulma 2, Oulu
Palmrothintie 4, Pirkkala
Kuloistentie 1, Raisio
Tammiston kauppatie 19, Vantaa

(09) 5841 1400
(08) 886 8600
(03) 381 0500
(02) 211 1300
(09) 5841 1200

info.espoo@bauhaus.fi
info.oulu@bauhaus.fi
info.tampere@bauhaus.fi
info.turku@bauhaus.fi
info.vantaa@bauhaus.fi
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Tehdään yhdessä Sinun
saunasi, tule ja tutustu!

itt

Palvelu

s

Myös me Bauhausissa haluamme vaalia kulttuuriperintöämme ja tarjota jokaiselle koti- ja mökkisaunojalle miellyttävän kokemuksen sellaisissa
löylyissä ja sellaisessa ympäristössä, jossa
parhaiten viihdytään ja nautitaan.

nn

A sennu

Meiltä löydät kiukaat, lauteet ja
paneelit, saunatarvikkeet sekä
tyylikkäät valaistusratkaisut, joilla
rakennat varmasti toimivan sauna- ja
kylpyhuonekokonaisuuden –
vieläpä edullisesti. Kaiken saat
myös halutessasi asennettuna,
vaikkapa Avaimet käteen
-toimituksena.

Ne

Suomalaiseen kesään ja juhannukseen yhdistetään
mitä yleisimmin mökkielämä ja saunominen,
sauna ja etenkin mökkisauna on meille lähes
pyhä paikka. Saunominen ei tarkoita pelkästään
peseytymistä, vaan myös rentoutumista,
rauhoittumista sekä kiireiden
poispesemistä harteilta.

u

Kesä, sauna ja
suomalaisuus!

L u ov u t u s

Avaimet käteen
-remontit luotettavasti ja
edullisesti BAUHAUSista!

Verkkokauppa 24 h
www.bauhaus.fi

Kun tarvitset vettä vahvempaa.

Saunalehti tutkailee saunoja
Teksti: Sauna-lehden toimitusneuvoston pj
ja johtokunnan jäsen Hannu Saintula

T

ässä kolumnissa tahdon jakaa
lukijoiden tietoon mielenkiintoisia saunoja Suomessa ja jopa
joissain naapurimaissamme. Arvioiden taustalla on aina jokin erityinen
laadukas ominaisuus, mikä liittyy
löylykokemukseen, sijaintiin, kokonaisuuteen tai esimerkiksi ilmapiiriin ja
ihmisiin. Henkilökohtaiset kokemukset sekä monen saunafriikin asiantuntijalausunnot vaikuttavat esille tuotaviin saunakohteisiin.
Pääkaupunkiseudun lisääntyvistä
saunakohteista nostan esiin persoonallisen Helsingin edustalle Lonnan
saareen rakennetun yleisen saunan.
Matka kauppatorin laiturista taittuu
hienoissa merellisissä maisemissa
lautalla 10 minuutissa. Varsinkin viikonloppuisin ja muina ruuhka-aikoina
kannattaa tehdä saunavaraus netissä
etukäteen (lonna.fi).
Aivan merenrantaan sijoitettu sauna
on mielenkiintoinen sekoitus uutta ja
vanhaa, laadukkaista materiaaleista
rakennettu saunarakennus on samalla
tyylikäs sekä perinteisiä arvoja vaaliva.
Saunatila on ns. parvisauna, joka sopii
mielestäni hyvin yleiseen saunaan – se
takaa myös riittävän hapensaannin
korkealla sijaitsevaan löylytilaan. Kertalämmitteiset – pro-tason – puukiukaat takaavat hyvän löylynautinnon.
Lonnassa on hyvin positiivinen ja

Kannattaa kokeilla

Lonnan Sauna

joskus myös hyvin kansainvälinen
meininki, mutta hyviä saunatapoja
kunnioitetaan, saunamajuri Tuomo ja
hänen koiransa luovat aidon saunatunnelman saunalle.
Saunoja löytyy kaksi, omat tilat naisille ja miehille sekä mahdollisuus
vilvoitteluun Suomenlahdessa.
Kokonaisuuteen kuuluvat myös miinasaaren historiakohteet sekä laadukas
ravintolatarjonta. ❖

Suosittelen!
H anski

Plussaa
Saunatila
Merellinen sijainti
Palvelut

Lonnan sauna
Avoinna:
4.5.–29.9.2018
Ti 15.30–19.30 (21.30)
Ke 14.30–19.30 (21.30)
To-La 14.30–20.30 (22.30)
Sekasauna-tiistait ovat
kesäkuun 5. Ja 19., heinäkuun 3.,
17. ja 31., elokuun 14. ja 28. sekä
syyskuun 11. ja 25. päivinä.
Saunavuoro on 16 euroa / vieras
ja vuoron pituus on 2 tuntia. Alle 12-vuotiaat saunovat
veloituksetta. Maksuun sisältyy pesuaineet sekä laudeliina.
Pyyhkeitä on vuokrattavissa
7 euron veloituksella saunan
vastaanotosta vanhasta vartiotuvasta.
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LAPPEENRANTA kutsuu monipuoliseen
Elokuun ensimmäisenä lauantaina järjestetään Lappeenrannan satamassa koko päivän
tapahtuma, jossa on tarjolla
niin hyötyä kuin hupia saunaan
liittyen.

L

appeenrannan 42-vuotias
Polarin Saunakerho ry järjestää
yhteistyökumppaneiden kanssa
4.8. Sauna info -tilaisuuden Lappeenrannan vierasvenesataman Sataman
Loisteen ympärillä. Polarin Saunakerho on voimakkaasti mukana koko
Suomea koskevassa Sauna Unescoonhankkeessa. Hankkeeseen liittyen
järjestetään Suomessa useita eri saunatapahtumia. Sauna info -tilaisuus on
ainut hankkeeseen kuuluva suurempi

tapahtuma Kaakkois-Suomessa. Koko
perheelle tarkoitettu tapahtuma on
yleisölle maksuton.
Tarjolla on tärkeää tietoa vallitsevasta lupahallinnosta, paloturvallisuudesta, jätevesihuollosta, nuohouksesta sekä rakentajien ja rakentamisen
turvallisuudesta. Asiantuntevaa tietoa
antavat kunkin alan viranomaiset.
– Saunomisen ja rakennuksen turvallisuus on yksi tärkeimmistä osaalueista saunanautinnossa. Saunatietouden jakaminen ja päivittäminen
nykyaikaan on yksi osa suomalaisen
saunakulttuurin ylläpitämisestä, toteaa
Polarin Saunakerhon puheenjohtaja
Pekka Paasonen. Hän on myös Sauna
Unescoon hankkeen -ohjausryhmän
jäsen.

RUNWAY TO THE WORLD
Miksi et käyttäisi pientä kotimaista, ison sijaan.
FINNFREIGHT OY on suomalainen, yksityinen logistiikka-alan yritys.
Meillä on pitkä kokemus logistiikkapalveluiden tuottamisesta ja olemme
parhaimmillamme meri- ja lentorahtien parissa.
Yrityksemme sijaitsee Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyydessä ja
kokeneet asiantuntijamme ovat käytössänne. Neuvomme ja opastamme mielellämme kaikissa logistiikkaan liittyvissä kysymyksissänne.

Manttaalitie 5-7 A
01530 Vantaa
FINLAND
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Puh: + 358 10 322 5220
info@finnfreight.fi
www.finnfreight.fi

Ohjeita, kisoja ja löylyjä

Tapahtumassa saa myös opastusta vastantekoon, löylyn luomiseen ja uusien
saunanautintojen löytämiseen omasta
saunasta.
Mukana on laadukkaiden saunatuotteiden edustajia, jotka omalta
osaltaan avaavat saunomisen saloja.
Muutamat sauna-aiheiset kilpailut
antavat vauhtia ja kilpailutunnelmaa
tilaisuuteen.
Paikan päällä voi saunoa erilaisissa
siirrettävissä saunoissa paikan päällä
pientä polttopuumaksua vastaan.
Yhteistyökumppanit tervetulleita!

Vielä ehtii hyvin mukaan Sauna info
-tapahtuman kumppaniksi. Hyvällä

saunatapahtumaan
yhteistyöllä tilaisuudesta saadaan
nautinnollinen kaikille osapuolille.
Kiinnostuneet voivat ottaa suoraan
yhteyttä sähköpostilla polarin.saunakerho@gmail.com tai puhelimitse
045 888 0101 / Pekka Paasonen.
PP/L-KS

KUVA: LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Monipuolinen Sauna info -tapahtuma järjestetään 4.8. Lappeenrannan satamassa.
Lappeenranta on sikälikin hyvä paikka
saunatapahtumalle, että Lappeenrannan
kaupunki on tätä kirjoitettaessa ainut kaupunki, joka on antanut puoltolauselman
saunomisen saamisesta Unescon kulttuuriperinnön kansainvälisiin luetteloihin.
Kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan allekirjoittama puoltolause julkaistiin jo hankkeen alkuvaiheessa maaliskuussa.

Terawatt + Nuotek = Laptitec
Laptitecin taustalla on kahden yrityksen menestystarina, Terawattin ja Nuotekin. Vuoden 2018 alussa
tarinat kohtasivat ja yritykset aloittivat yhdistymisprosessin. Yhdistyminen viedään loppuun vuoden
2018 aikana.
Yhdistymisen tavoitteena on hyödyntää molempien yhtiöiden vahvuuksia ja vahvistaa sekä
laajentaa palvelutarjontaa koko Suomen alueella
lähes 300 henkilön voimin. Tämän myötä pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin
ja vahvemmin.
Katso lisää lapti.fi/talotekniikka

Asunnot, liike- ja palvelutilat | Putkiremontit | Pientalot
Rakennamme huolella hyvän elämän puitteet.
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Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Árpád Sailo ja Erkki Antila

Vaellussauna Suomalaismetsiin
- hanke tarvitsee tukijoita

Vaellussaunan runkoa alettiin kasata jo aikaisin keväällä Lammin Evolla.

Metsäsuomalaiset olivat
Ruotsissa ja Norjassa asuneita suomalaisia, joita siirtyi
1580-luvulta alkaen Savosta ja
Pohjois-Hämeestä Keski-Skandinavian havumetsävyöhykkeelle uudisviljelijöiksi. Maahanmuuttajat levittäytyivät
laajalle alueelle Etelä-Ruotsin
Tivedenistä aina Ruotsin Lappiin, ja idässä Pohjanlahden
länsirannikolta Gästriklandista
Norjan Telemarkiin asti.

N

ykyään alueella on yhä jäljellä
metsäsuomalaisten rakennuksia ja paikannimiä, jotka
muistuttavat suomen kielestä. Alueen
kyliä kutsutaan yhä suomalaiskyliksi ja
niiden metsiä suomalaismetsiksi.
Arkkitehti Árpád Sailo on perehtynyt alueella aikoinaan käytössä olleisiin savutupiin, jotka ovat osa suomalaista saunakulttuuria. Árpád Sailo on
yhdessä veljensä Pertin kanssa ollut
mm. mukana auttamassa Ötsmarkissa sijaitsevan Käsckåsenin savutuvan
kunnossapidossa.
Löylyt vaeltajille

Kalevalatalosäätiö tukee metsäsuomalaista kulttuuria. Säätiö toimii yhteistyöprojekteissa Suomalaismetsissä ja
tekee osaltaan metsäsuomalaista kulttuuria tunnetuksi Suomessa. Árpád
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Sailo toimii säätiön puheenjohtajana.
Suomalaismetsät ovat hyvin suosittuja vaelluskohteita. Näinpä säätiö on
Árpád Sailon aktiivisuuden ansiosta
alkanut rakentaa Suomalaismetsiin
vaellussaunaa.
– Mikä sen mukavampaa, kun vaellusretkellään poiketa saunaan virkistäytymään, Árpád Sailo toteaa.
Vaellussaunaa valmistetaan parhaillaan Lammilla sijaitsevalla Evon
metsäopistolla.
Vaellussauna tullaan pystyttämään
Fjolperstorpin savutuvan läheisyyteen
Hällsjön rantaan, Finnskogsledenin
vaellusreitin varrelle.
– Olemme tekemässä vaellussaunan
prototyyppiä, jonka mukaan vastaavia
saunoja on helppo rakentaa muuallekin.
– Ideana on, että vaellussauna on

Vaellustorppa pystytetään Finnskogsledenin
vaellusreitin varrelle
upealle paikalle.

ilmaiseksi avoinna kaikille. Siksi siinä
on vain löylyhuone ja avoin terassi eikä
ollenkaan pukuhuonetta, joka saattaisi
houkutella yöpymään.
– Löylyhuoneessa on iso ikkuna,
josta voi ihastella ympäröivää maisemaa.
Apua tarvitaan

Árpád Sailon mukaan Vaellussaunaprojektin ongelmana on se, että
Kalevalatalosäätiöllä ei ole juurikaan
varoja.
– Kastor-kiukaita ja patoja valmistava Tylöhelo lupasi tulla vastaan mm.
kiukaan, padan, piipun ja suojausten
hankinnassa, Árpád Sailo kiittelee.
Projekti tarvitsee kuitenkin lisää

tukijoita.
– Valtavan suuri apu olisi, jos joku
taho hoitaisi saunan kuljetuksen Evolta Ruotsiin!
– Kaikissa projekteissamme on aina
ollut suuri määrä yhteistyökumppaneita kuten museoita, yksityishenkilöitä,
oppilaitoksia, säätiöitä ja yhdistyksiä.
Pidän sitä erittäin tärkeänä, koska
silloin tiedot ja taidot samalla leviävät.
Meillä ei ole mitään rajoitteita toiminnan piiriin tulemiselle, kaikki on aina
toivotettu tervetulleiksi. ❖
• Jos haluat mukaan Vaellussauna-projektiin tai sinulla on ideoita, miten sitä
voitaisiin tukea, ota yhteys Árpád Sailoon
puhelimitse 046 877 2755 tai sähköpostilla
arpad.sailo@gmail.com

Vaellussaunaan ei tule erillistä pukuhuonetta, jotta se ei houkuta yöpymään. Saunomaan saavat kaikki poiketa ilmaiseksi.
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Teksti: Mika Meskanen, Suomen Saunaseuran jäsen,
The British Sauna Societyn pj
Kuvat: Wendy Liu

Lontoon suurlähetystössä saunotaan taas

Saunan materiaalit ovat tervaleppää ja luonnonkiveä. Tarkkaan mitoitettu valaistus luo seesteisen mutta hillittyyn keskusteluun kannustavan tunnelman.

Britannian saunakulttuuri otti
jälleen edistysaskeleen keväällä
2018, kun Lontoon suurlähetystön odotettu täysremontti
valmistui.

V

Suurlähettiläs Päivi Luostarinen leikkaa
nauhan avajaisseremoniassa.
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anha Veto-Elektro -kiuas ja
puumateriaali kierrätettiin
ensin uuteen hyvään kotiin,
jonka jälkeen saunanrakentajat Pasi
ja Tero Remsu kuljettivat materiaalit ja tarvikkeet omin voimin Lapista
saakka ja naputtivat uuden kuumion
kasaan luvatusti tasan viikossa.
Oman haasteensa saunaremonttiin
muodosti sen sijainti Thomas Cubittin
1830-luvulla rakennuttamassa arvo-

Vasemmalta ISA:n, British Sauna Societyn
ja Suomen Saunaseuran terveiset tuonut
Mika Meskanen, keskellä saunanrakentaja
Pasi Remsu ja vasemmalla suurlähettiläs
Päivi Luostarinen.

kiinteistössä. Rakennushistoriallisessa
suojelukohteessa ei ole edes kattovalaisimia, vaan diplomaattista työtä tehdään
jalka- ja pöytälamppujen valossa. Muun
muassa ilmanvaihdon ratkaiseminen
tällaisissa tiloissa vaatii luovuutta, varsinkin kun sauna sijaitsee kellarikerroksessa.
Rajoja ylittävää saunomista

Kuuden hengen löylyhuoneeseen
sovitettiin II-laudemalli eli ns. seurustelulaude. Lämpöä luo alalauteeseen
upotettu Harvian 9 kilowatin Cilindropilarikiuas. Lauteet ja
seinät ovat tervaleppää ja
kiukaan takainen koriste- Suurlähettiläs
seinä luonnonkiveä.
Päivi Luostarisen
Suurlähettiläs Päimukaan suomavi Luostarisen mukaan
suomalaisesta lähetyslaisesta lähetystöstä oletetaan löytyvän
töstä oletetaan
sauna ja melkein kaikissa
sellainen on. Vaikka ulko- löytyvän sauna ja
asiaintoimijoiden välinen melkein kaikissa
suora saunadiplomatia ei
sellainen on.
ainakaan Lontoossa ole
enää tätä päivää, muuta
rajoja ylittävää saunomista on silti luvassa. Sotilasasiamies Janne
Iloniemi pyörittää säännöllistä pohjoismaalaisten ja balttien välistä sotilassaunailtaa ja muun muassa julkisuusdiplomatiasta vastaava Minttu Taajamo
kutsuu säännöllisesti brittiläisiä naistoimittajia saamaan ensituntuman aitoon
suomalaiseen saunomiseen.
Herkkua henkilökunnalle

Avajaislöylyjen perusteella lähetystön
henkilökunnalle uusi sauna on kyllä
herkkua.
– Pilarikiukaasta lähtee pehmeä, tasainen ja pitkä löyly, kehuu Juha Nojonen.
Suomalaisen terveys- ja hyvinvointiteknologian vientiponnistelujen hengessä siihen asennettiin myös Vaskiniemen koesaunasta vauhtia ottanut
Kastee-ilmankosteusjärjestelmä, joka
Nojosen mukaan pitää saunan sovitun
kosteana ja miellyttävänä istua siellä
pidempäänkin. ❖
sauna I2I 2018
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Saunatalon kuulumisia
Teksti ja kuva: Leena-Kaisa Simola

Mervistä uusi kahvilapäällikkö

Mervi Iivonen (vas.) aloitti Saunaseuran kahvilapäällikkönä toukokuun alusta ja Jenny Kantokorpi siirtyi työllistämään itsensä omalla
maatilallaan.

Vastuu Saunatalon keittiön
toiminnasta vaihtui toukokuun
alussa, kun Mervi Iivonen tarttui soppakauhan varteen.

K

un Mervi näki Saunaseuran
työpaikkailmoituksen TE-palvelujen Mol-sivustolla, hän tiesi
heti haluavansa paikan.
– Saunaseurasta en tiennyt mitään,
mutta mieleen nousivat lapsuuden
savu- ja telttasaunat, Mervi sanoo.
Päättäväisesti hän hioi hakemustaan
kolme päivää, pääsi haastatteluun ja
tuli valituksi.
– Kun seuralta soitettiin ja ilmoitettiin asiasta, hypin riemusta.
Mervi on koulutukseltaan restonomi.
Pian olisi vierähtänyt seitsemän vuotta
Palmian palveluksessa. Oli aika vaih-
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taa iso organisaatio johonkin muuhun
ja ottaa uusia haasteita vastaan.
– Palmiassa saattoi olla viisisataakin lounastajaa päivässä. Jo se meteli
oli stressaavaa. Melkein liikutuin, kun
ensimmäisenä työpäivänäni Saunaseuralla katselin kiireettömiä rouvia
istumassa korituoleissa nauttien kahvion antimia ja merelle katsellen.
– Vaskiniemessä on ihanat puitteet.
Tänne on helppo tulla pois vilinästä ja
kiireestä, rentoutumaan ihan oikeasti.
Olen itse maalta kotoisin eli tämä sopii
minulle hyvin.
Mervi sanoo odottavansa innolla,
jotta pääsee toteuttamaan itseään uudessa työssään.
– Perustekninen osaaminenhan on
alalla samanlaista, mutta kaikki muu
onkin nyt uutta. Onneksi kokemus-

ta on ehtinyt kertyä eikä minulla ole
tapana mennä aina siitä, missä aita on
matalin.
Jenny Kantokorpi otti kahvion
emännyyden vastuullensa joulukuussa 2016. Sitä ennen hän oli pari vuotta
kahvion työntekijänä. Sekä seuran
jäsenet että työntekijät kiittävät Jennyä
hyvästä yhteistyöstä.
Jenny ottaa nyt uuden askeleen elämässään:
– Lähden tekemään maatalouden
harrastuksestani itselleni enemmän
ammattia.
Kahvion työntekijöinä jatkavat edelleen Tua Gagneur, Suvi Ponkala, Anna
Söderholm, Sonja Mertanen ja Salla
Makkonen. ❖

Omistaminen tekee hyvää
Tradeka on moderni 230 000 jäsenen omistajaosuuskunta, jonka johtoajatus on merkityksellinen omistajuus.
Uskomme, että omistajana voimme edistää liiketoimintaa, joka tuottaa sekä hyvää tulosta että hyvää
suomalaiselle yhteiskunnalle. Jaamme tänäkin vuonna merkittävän osan tuloksestamme yhteiseen hyvään
hankkeille, jotka aktivoivat ja tukevat kansalaisia, uudistavat toimintatapoja ja mahdollistavat uudenlaista
kansalaisjärjestö- tai yritystoimintaa. Erityisenä painopistealueena on ollut oikeudenmukaisen ja kaikki
suomalaiset huomioivan digitalisaation tukeminen.

www.tradeka.fi

Sauna-lehti 60 vuotta sitten

Kansainväliset
saunapäivät Helsingissä
elokuun 7 —10 p:nä 1958

S

auna-Seuran ohjelmaan on jo
kauan kuulunut kansainvälisten
saunapäivien järjestäminen Helsingissä, ja ensi kesänä, elokuun 7—10
päivinä tästä hankkeesta vihdoinkin tulee tosi. Näiden saunapäivien
alustavia järjestelytöitä on suoritettu
jo pitkälti viime vuoden puolella, ja
nyt voidaankin seuran jäsenille esittää
kutsu kansainvälisille sauna-päiville,
josta muodostuu todellinen »tapaus»
seuran ja koko suomalaisen saunaaatteen historiassa.
Saunapäivät, joiden suojelijaksi tasavallan presidentti Urho Kekkonen
on lupautunut, pidetään Suomalaisella
Kauppakorkeakoululla, Runeberginkatu 14—16. Samanaikaisesti järjestetään
saunanäyttely Stockmannin tavaratalossa Mannerheimintie 1.

Päivien ajan ovat kongressipaikalla
seuraavat toimistot:
— Opastus- ja ilmoittautumistoimisto
— Postitoimisto saapuvaa ja lähtevää
postia varten
— Matkatoimisto, jonka kautta voidaan suorittaa mahdollisia lippuhankintoja sekä suorittaa tiedusteluja
— Valuutanvaihtotoimisto ulkomaalaisille.
Osanottomaksu on hengeltä 1.000
markkaa.
Kansainväliset saunapäivät
H e lsin g issä e lo k u u n 7 —10 p :n ä 1958
Sauna-Seuran ohjelm aan on jo kauan kuu
lunut kansainvälisten saunapäivien järjes
täm inen Helsingissä, ja ensi kesänä, elokuun
7— 10 päivinä tästä hankkeesta vihdoinkin
tulee tosi. Näiden saunapäivien alustavia jä r
jestelytöitä on suoritettu jo pitkälti viime
vuoden puolella, ja nyt voidaankin seuran

jäsenille esittää kutsu kansainvälisille saunapäiville, josta muodostuu todellinen »tapaus»
seuran ja koko suomalaisen sauna-aatteen
historiassa.
Saunapäivät, joiden suojelijaksi tasavallan
presidentti Urho Kekkonen on lupautunut,
pidetään Suomalaisella Kauppakorkeakou-

tutkim m e paroillaan näiden tekijäin abso
luuttisia arvoja nykyhetken huippuunsa ke
hitetyillä m ittauslaitteilla. Tällainen tu tki
mustyö on välttäm ätöntä sentakia, että yhä
selvemmin näemme miten arvokas ja käyt
tökelpoinen laitos on suomalainen sauna
siihen tarkoitukseen, jota se on joutunut
palvelemaan. Se on yksinkertainen, mutta
sen vaikutukset ovat monitahoiset. N iitä
me tarkem min tunnemme toistaiseksi mel
ko vähän.
N iinkuin jo monissa yhteyksissä aikaisem
min on ollut puhe, on yhteiskunnan tervey
denhoito useissa maissa kiinnostunut ylei
sen ja yhteisen kansankylpytavan aikaan
saamisesta, sille kun yleisen terveydenhoi
don tekijänä on annettava tärkeä merkitys.
Asiaa on laajasti käsitelty eri maissa jo
viimeisten vuosikymmenien aikana pidetyis
sä yleisissä kokouksissa. N iitä on ensim
mäisen maailmansodan jälkeisistä vuosista
lähtien ollut Skandinavian maissa ja viime
vuosina Saksassa ja Itävallassa. Pääasiasta
on aina oltu yksimielisiä, mutta sopivan
kylpymuodon keksiminen on ollut hanka
lampaa. Lopuksi on päädytty suomalaiseen
saunaan, koska se on yksinkertainen, talou
dellinen, vaikutuksiltaan täysin tehokas ja
jotenkin kaikkialla aikaansaatavissa.
Saunoja onkin viime aikoina paljon ra-

kennettu varsinkin pohjoismaissa, sekä
useissa Keski-Euroopan maissa. Sauna on ’
löytänyt tiensä kaukaisempiinkin maihin,
kuten USArhan, Kanadaan, Australiaan
ym., joissa varsinkin suomalaiset siirtolai
set ovat huolehtineet sen kotiutumisesta ja
leviämisestä.
N äin ollen ovat saunaa ja sen käyttöä
koskevat kysymykset herättäneet tavallista
laajempaa kiinnostusta ja on niitä kokoon
nuttu pohtimaan eri maihin järjestetyille
saunapäiville. Sellaisia on äskeisinä vuosina
pidetty Saksassa, Itävallassa ja Norjassa.
Toukokuussa 1956 pidetyillä Bielefeldin
kansainvälisillä saunapäivillä perustettiin
k.o. toiminnan kehittämistä varten kansain
välinen saunaliitto. Se ei ole kuitenkaan
toistaiseksi vielä toim inut eikä lopullisesti
järjestäytynyt ja tullaan sen säännöt ja toi
m intaperiaatteet vahvistamaan ensi elo
kuussa Helsingissä pidettävillä kansainväli
sillä saunapäivillä.
Helsingin kansainvälisille saunapäiville
kokoontuu joukko ulkomaalaisia sekä koti
maisia saunantutkijoita ja -harrastajia. Toi
vomme, että tästä tilaisuudesta tulee sekä
sauna-asialle että sen osanottajille antoisa
ja toivotamme heidät kaikki sydämellisesti
tervetulleiksi.
K. F. H.

Tiedätkö sinä varmasti
ajokuntosi aamulla ?

Juhannus – taikojen aikaa
l Kun juhannusaattoyöksi laittaa sitomattoman
vihdan tyynynsä alle, näkee tulevan puolisonsa
yöllä sitovan sen.

Laadukas Dräger alkotesteri tietää
ja varmistaa liikenneturvallisuuden.

l Kun juhannussaunan jälkeen heittää saunavastan saunan katolle, niin siitä suunnasta,
mihin vastan pää (puinen osa) osoittaa, tulee
heittäjälle sulhanen.

Alcotest 3820 on helppokäyttöinen
ja luotettava ajokunnon varmistaja,
täydellinen valinta ajokumppaniksi
niin maalle kuin merelle.

l Tulevan sulhon voi nähdä, jos kello 12 juhannusyönä kiertää saunan kolmesti ja katsoo
sitten luukusta sisään tai kurkistaa alastomana
lähteeseen.

Odotettu tuoteuutuus Alcotest 3820
on nyt saatavana jälleenmyyjillä.
Hanki omasi heti ja lopeta arvailu!

Dräger Alcotest 3820
- Se UUSI luotettava alkotesteri.
Myynti: Auto- ja venealan liikkeet
Lisätietoja: www.kaha.fi
sauna I2I 2018

englanti, m utta tilaisuudessa tulee olemaan
tulkkeja. Esitelmiä ei tulkita suomeksi,
m utta kaikista esitelmistä on saatavissa ai
nakin riittävän laajuinen suomennoslyhennys, eräistä m ahdollisesti täydellinen suo
mennos, jotka jaetaan osanottajille kongressipaikalla.
Päivien ajan ovat kongressipaikalla seuraavat toim istot:
— Opastusja
ilm oittautumistoimisto
(avoinna keskiviikosta 6. p:stä alkaen)
2. LÄÄKETIEDE
— Postitoimisto saapuvaa ja lähtevää pos
Dos. M. J. Karvonen (H elsinki), tri
tia varten
W erner Fritzsche (Rielefeld), tri Ernst
— M atkatoimisto, jonka kautta voidaan
Schleevogt
(Stuttgart), dos. Saima
suorittaa m ahdollisia lippuhankintoja
Tawast-Rancken (H elsinki), ministerisekä suorittaa tiedusteluja
neuvos, tri A. Mallwitz (Godesberg),
— Valuutanvaihtotoim isto ulkomaalaisille.
dos. Ludwig Prokop (W ien), prof. Pentti
Osanottomaksu on hengeltä 1.000 markkaa.
Halonen (H elsinki), tri P. Piironen
Se pyydetään suorittam aan seuran shekki
(H elsinki), tri Veikko Venho (Lammi).
tilille (KOP) tai postisiirtotilille 6531. Vii
meinen ilm oittautumispäivä on 31. 5. 1958,
3. TEKNIIKKA JA ARKKITEHTUURI
Ins. E rik Blomkvist (Tukholm a), ins. ja ilm oittautum inen on sitova. Ilm oittautu
Esko Serimaa (H elsinki), lääninarkkit. neille lähetetään saunapäivien painettu täy
A. Raveala (H elsinki), arkkit. Aarne dellinen ohjelm a heinäkuussa.
Saunapäivien eri toim ikuntiin kuuluvat
Ervi (H elsinki), arkkit. Erkki Koisoseuraavat henkilöt:
Kanttila (Helsinki).
OH J ELM ATOIM IKUNTA: Prof. K. F.
Hirvisalo, ev. A. Havulinna, tri M artti J.
M uuta ohjelm aa on lisäksi seuraavasti:
torstaina 7 p :n ä: Helsingin kaupungin Karvonen, joht. E. Paimio, arkkit. A. Raveala.
•
TALOUSTOIMIKUNTA: Joht. E. Marvastaanotto
perjantaina 8 p :n ä: lopettajaisillallinen tiala, prof. T. Tuomola, kaupp.tri Eino H ir
(puku vapaa)
vonen, ekon. V. Oksanen, kauppan. Arvi
Raikkala.
lauantaina ja sunnuntaina 9—10 p :n ä:
NÄYTTELYTOIMIKUNTA: Arkkit. E.
ulkomaalaisten vieraitten tutustuttam i
Koiso-Kanttila. arkkit. P ertti Luostarinen,
nen saunoihimme ym. nähtävyyksiin.
Jokaisena kongressipäivänä tietenkin kyl lämpötekn. A. Oksanen.
PROPAGAND ATOIMIKUNTA: Maisteri
vetään, ja saunat ovat tällöin vapaasti osan
ottajien käytössä. Saunanäyttely on avoinna Salama Hirvonen.
NAISTOIMIKUNTA: Rva Aino Voitila.
joka päivä. Naisille järjestetään lisäksi eri
koisohjelmaa sight-seeing m atkoja jne.
Saunapäivien yleissihteerinä toim ii maist.
Tärkeä ohjelm akohta on lisäksi v. 1956 Seppo Lahti.
perustetun Kansainvälisen Saunaliiton sään
Toivomme runsasta osanottoa ja lausum
töjen hyväksyminen.
me kaikki seuran jäsenet sydämellisesti
Saunapäivien viralliset kielet ovat saksa ja tervetulleiksi.
1. YLEISET AIHEET
Tri Lauri Kuusanmäki (Tam pere), yliins. Axel Flinder (Oslo), joht. H jalm ar
Larsen (Oslo), tri W. R. Mead (Lontoo).
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lulla, Runeberginkatu 14— 16. Samanaikai
sesti järjestetään saunanäyttely Stockmannin
tavaratalossa M annerheim intie 1.
Päiville ovat lupautuneet esitelmöimään
seuraavat asiantuntijat ja tu tk ijat:

l Yöksi laitetaan vierekkäin 3 pikarillista, joista
yhdessä on viinaa, yhdessä kaljaa, yhdessä
vettä. Jos yöllä on eniten kulunut viinaa, saa
juopon miehen, jos kaljaa niin saa hiukan nauttivan. Jos vettä, saa vallan raittiin.
l Kun juoksee alasti saunasta tullessaan juhannusyönä ruisvainion ojia, niin yhdeksännessä
ojassa tulee sulhanen vastaan.
l Tyttö läiskii reisiään vieraan pojan vihdalla.
He saavat niin monta lasta kuin lehtiä tarttuu
reisiin.

Ensimmäinen
suomalainen sauna
Turkissa

Insinööri Kadhelmin apuna saunan
rakentamisessa on toiminut nuori turkkilainen lääkäri Abdusselam
Dincer, jonka ins. Kadhelm keväällä
lähetti Saksaan tutustumaan sikäläisiin saunoihin. Istanbulissa tri Dincer
toimii saunalaitoksen lääkärinä ja tutkii jokaisen asiakkaan ennen kylpemistä määritelläkseen kykenevätkö he
kestämään löylyn.

I

stanbulista kääntyi seuran puoleen
alkukeväästä saksalainen insinööri
Hubert Kadhelm ilmoituksella,
että aikoo rakentaa Turkin ensimmäisen suomalaisen saunan. Nyt hänen
hankkeensa on edistynyt niin pitkälle,
että saunalaitos saattaa avata ovensa
ja ottaa vastaan ensimmäiset kylpijänsä tämän kesän aikana.
N y t on o t o l l i n e n a i k a . . .
Sauna kaikkineen maksaa noin puoli miljoonaa Turkin piasteria, ja siitä
tulee lopullisesti valmistuttuaan hyvin
nykyaikainen.
Saunassa on sähkökiuas, ja koko
saunalaitos käsittää monia eri osastoja, joita meillä ei tavallisesti liitetä kylLK O H A N K IN N O ISSA
pemiseen. Niinpä sielläH Aon
maitobaari,
parturi, kampaamo ja kauneushoitola,
pesula vaatteiden puhdistusta
varten
O
H A L K O T O I M I A
ja ilmastointilaitteet, jotka säätelevät
lämmön tasaisen sopivaksi.
ratkaista

iämmityskysymyksenne

Y hä useammissa läm m itysratkaisuissa on p ää d ytty
ö ljylä m m itykse e n . Se p itää läm m ön tasaisena sään
v a ih te lu is ta h u o lim a tta . Ö ljy lä m m ity s on lisäksi
vaivaton, tehokas ja ta lo u d e llin e n
R A D I A N T JA I D O Ö LJYPO LTTIM O T
ovat a m e rik k a la is ia äänettö m iä ö ljy p o lttim ia

V a rm is ta u tu k a a oikeasta asennuksesta — antakaa
tehtävä a m m a ttim ie ste n su oritettava ksi. Asennukset
ja huollon su o ritta a Helsingissä öljypoltino sastom m e
© M y y n ti suoraan varastosta ja osakasliikkeistä m m e

H elsinki, P orm estarinrinne 8 - Puh. 11 501

Valintanne

käy kitkattomasti kääntym ällä puoleemme

® Varastossam m e löytyy aina ta a tu s ti l:m a
K O IV U -, H A V U - JA SEKAHALKOJA P IT K IN Ä JA P IL K O T T U IN A
• Laatu ja h in ta k ilp a ilu k y k y is e t
© T o im ita m m e myös ensiluokk. kokseja
Päätykää oikeaan v a lin ta a n s o itta m a lla

y

H E LS IN K I, ITÄ M ER E N K. 18 —

PUH. 37 185 - 35 082

(Sauna-Seura r.y:n omistamat Vaskiniemen ja Humallahden saunat
kuuluvat myöskin asiakkaisiimme)
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Ensimmäinen suomalainen sauna Turkissa
Istanbulista kääntyi seuran puoleen al
kukeväästä saksalainen insinööri Hubert
Kadhelm ilmoituksella, että aikoo raken
taa Turkin ensim m äisen suomalaisen sau
nan. Nyt hänen hankkeensa on edistynyt
niin pitkälle, että saunalaitos saattaa
avata ovensa ja ottaa vastaan ensim m äi
set kylpijänsä tämän kesän aikana.
Insinööri Kadhelm on tutustunut saunalaitoksiin jo aikaisemmin ja saanut näistä
ajatuksen perustaa vastaava laitos myös
Turkkiin, missä hänellä on mekaaninen
tehdas. Sauna kaikkineen maksaa noin
puoli miljoonaa Turkin piasteria, ja siitä
tulee lopullisesti valm istuttuaan hyvin
nykyaikainen.
Saunassa on sähkökiuas, ja koko sauna-

la ito s k ä s ittä ä m o n ia eri o sa sto ja , jo ita
m e illä ei ta v a llis e s ti liite tä k y lp em iseen .
N iin p ä s ie llä on m a ito b a a ri, p a rtu ri, k a m 
p aam o ja k a u n e u sh o ito la , p esu la v a a t t e i
d en p u h d istu sta v a r te n ja ilm a s to in tila it
te e t, jo tk a sä ä te le v ä t lä m m ö n ta s a ise n s o 

S U O M A L A IN E N S A U N A LENSI SATUJEN
SAARILLE

o so itta u tu u a m e r ik k a la iste n le n tä jie n k ä y t
tö ö n so v e ltu v a k si, on a ik o m u k sen a h a n k 
k ia n iitä S u o m e sta v ie lä lisä ä .

Amerikkalaiset Islannissa ovat havain
neet suomalaisen saunan erinomaiseksi
sekä puhtauden että ruumiillisen kunnan
säilyttäjäksi. Jo helmikuun puolivälissä
noudettiin maastamme sauna kaikkine
kippoineen kappoineen Islannissa olevien
amerikkalaisten joukkojen komentajan,
prikaatinkenraali Henry G. Thornen ja
muiden arvovaltaisten sotilashenkilöiden
toim esta lentoteitse Keflavikiin, missä si
jaitsevan amerikkalaisen lentotukikohdan
käyttöön se heti asetettiin. Tosin saunassa
päästiin ottam aan kunnon löylyt vasta
maaliskuun lopulla vaikeitten sääolosuhteitten vaikeutettua sen rakennusta ja
kunnostamista.
Saunan avajaisiin lennätettiin Suomesta
jälkikäteen vielä ’’rautainen annos” oikei
ta koivuvihtoja, joilla kylpy kausi avattiin
Islannissakin. Mikäli nyt hankittu sauna

a
n
u
a
s ala
u
v
a
S ei p
sulautuu
jokaympäristöönsä ja Holvisauna
kaunistaa pihapiiriä.

p ivak si.
In sin ö ö r i K a d h e lm in a p u n a sa u n a n r a 
k e n ta m ise ssa on to im in u t n u ori tu r k k ila i
n e n lä ä k ä r i A b d u ssela m D in cer, jo n k a in s.
K a d h e lm k e v ä ä llä lä h e tti S a k sa a n tu tu s 
tu m a a n s ik ä lä isiin sa u n o ih in . Ista n b u lissa
tri D in cer to im ii sa u n a la ito k se n lä ä k ä r in ä
ja tu tk ii jo k a ise n a sia k k a a n e n n e n k y lp e 
m istä m ä ä r ite llä k se e n k y k e n e v ä tk ö h e k e s 
tä m ä ä n lö y ly n .

UUSI "S A U N A T O H T O R I"

Väitöskirjaansa ’’Effects of the Finnish
Sauna Bath on the Electrolyte Excretions
and the Renal Clearances” puolusti touko
kuun 17 pnä lääket.lis. Erkki Haapanen,
josta tällöin leivottiin uusi ’’saunatohtori”.
Tri Haapasen ansiokas väitöskirja käsit
telee tärkeätä saunatutkimuksen alaa,
saunan vaikutusta nestetasapainoon ja
eräisiin siihen liittyviin ilmiöihin, jota
maassamme ei aikaisemmin ollut tarkem 
min tutkittu. Väitöskirjassa julkaistuja
tutkimuksiaan tri Haapanen on suoritta
nut yli kolmen vuoden ajan. Lyhennelmä
väitöskirjan sisältäm istä tutkim ustulok
sista ja saaduista kokemuksista julkaistiin
tri Haapasen esittäm änä Saunalehden tä 
män vuoden ensimmäisessä numerossa.

Sauna-Seura ry:n
jäsenet

V

uonna 1958 Sauna-lehdessä
julkaistiin kaikkien seuran
jäsenten nimet. Se vei lehdestä
12 sivua. Montakohan sivua nykyinen
noin 4 500 jäsenen nimiluettelo vaatisi
tilaa? ❖
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Harkkosarja on helppo pystyttää
ja muokata tarpeen mukaan!

Holvimuotoinen katto ja hengittävä
harkkopinta tekevät maan povessa istuvan
holvisaunan löylyistä miellyttävän pehmeät,
kosteat ja tasaisen viipyilevät.

Palamaton rakenne tuo paljon etuja, yksi niistä on lyhyt
lämmitysaika verrattuna perinteisiin savusaunoihin.
Tämä kivirakenteinen saunainnovaatio on patentoitu.
Myös pieni savusaunamalli, tutustu mallistoon netissä.

Rahtitie 2, EURA
p. 050 3425234, holvisaunat.ﬁ

Holvisaunat Oy
sauna I2I 2018
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ZENITH, THE FUTURE OF SWISS WATCHMAKING
DEFY I El Primero 21
1/100 of a second chronograph
th

www.zenith-watches.com

w w w.kolosauna .fi

SPIRIT OF SAUNA: kuvia pyhästä saunasta

E

sa Ylijääskön Spirit of
Sauna -valokuvasarjassa
sauna kuvataan sellaisena
kuin se suomalaisille on: pyhänä
paikkana. Valokuvanäyttelyn
on avoinna 9.9. asti Bang Bang
Galleryssä, joka sijaitsee Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulun
päärakennuksessa Runeberginkatu 14–16, Helsinki.
Ylijääskö valokuvasi kymmeniä saunoja 2016-2017 välisenä
aikana, ja työ jatkuu edelleen.
Näytteillä olevassa valokuvasarjassa nähdään myös saunan
henkeä ilmentäviä maisema- ja
henkilökuvia. Ylijääsköllä on
omintakeinen kuvaustyyli,
jossa mustavalkoisuus, kontrastien käyttö ja harmaasävyjen
vähäisyys tuovat kuviin tiettyä
särmikkyyttä.
– Sauna on suomalaisille pyhä
paikka. Saunominen on monelle

eräänlainen uskonto, joten siksi
sauna-arkkitehtuurissakin on
viitteitä sakraalitiloista. Saunojen
rakentamisessa laitetaan luovuus
peliin. Saunoja on rakennettu autoihin, veneisiin, telttaan ja jopa
junaan. Ensimmäinen uuteen
kotiin rakennettava osa on sauna,
ja pitkän matkan jälkeen on ensimmäiseksi päästävä löylyihin.
Sauna on temppeli, jossa kaikki
ovat syntymäasussaan ja tasavertaisia. Sauna on paikka, jossa
synnit tunnustetaan ja pestään
pois, Ylijääskö kuvailee.
Esa Ylijääskö (s. 1989) on Keminmaalta kotoisin oleva valokuvaaja.. Ylijääskö tunnetaan
erityisesti Syyrian sisällissodan
uhreja kuvaavan henkilökohtaisen, syväluotaavan dokumenttivalokuvaprojektin toteutuksesta. ❖
www.ylijaasko.com

sauna I2I 2018
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Kansainvälisen Saunaliiton ISAn kuulumisia

Saunakongressi lähes takana,
Interbad vuorossa syksyllä

T

ämän Sauna-lehden ilmestyessä XVII Kansainvälinen
Saunakongressi on käynnissä Haaparanta-Torniossa.
Kongressissa esityksiä on Sydneystä
Seattleen, samoin osallistujia. Muun
muassa Mr. Sweat eli Mikkel Aaland
on kertomassa SWEAT-dokumenttien
filmauksesta.
Lauantaina varsinaisen kongressiohjelman jatkona pidetään kokous,
jonka tarkoituksena on saada aikaan
uudelleen julkaisu International Journal of Sauna Studies joko painettuna
tai nettiversiona. Samaan tapaan Sauna Bund, Dr. Fritzsche ja ISA julkaisivat vuosina 1952–1996 International
Sauna Archive -nimistä lehteä, johon
koottiin saunaan liittyvää tutkimusmateriaalia eri puolilta saunamaailmaa.
Toivotaan, että erityisesti Australian saunaseuran ASBA:n ajama hanke
etenee, sillä tuollaista kunnollista tietokantaa tarvitaan.
Kongressin yhteydessä ISA pitää
jäsenkokouksen, jossa valitaan uusi
hallitus neljäksi vuodeksi alkaen vuoden 2019 alusta. Myös ISA:n hallitus
kokoontuu.
Kerromme kongressin sisällöstä laajemmin Sauna-lehdessä 3/18.
Maasavusauna
vihittiin Japanissa

ISA:n jäsenen Yukitaka Yonedan maasavusauna-hankkeen etenemisestä on
ollut kuvia parissa viime lehdessä.
Maaliskuun alussa tuo sauna oli valmis ja minut oli kutsuttu vihkimään
saunaa Koumin kaupungin Finland
Villagessa Japanissa. Koelämmitykset
onnistuivat hyvin ja kahden päivän aikana yli puolet Japanin Saunan päivän
juhlaväestä, jota oli 250 henkeä, ehti
kokeilla maasavusaunan pehmeitä
löylyjä.
Yukita-sanilla on useita yleisiä
saunoja muun muassa Nagoyan kaupungissa. Yhdessä niistä on myös
kylmähuone, pakkasta 25 astetta.
Kylmähuoneen pohja on avoin ja siitä

90

sauna I2I 2018

Maasavusauna vihittiin käyttöön Japanissa. Kuva Yukitaka Yoneda.

pääsee kastautumaan veteen aivan
kuin avantoon. Kuulemma japanilaiset
saunojat suosivat paikkaa.
Finland Villagesta on tulossa tärkeä
juhlapaikka vuonna 2019, joka on Suomen ja Japanin diplomaattisuhteiden
100-vuotisjuhlavuosi. Lähetystöjen,
Business Finlandin ja Jetron kesken
on jo alustavasti sovittu, että Finland
Village seitsemän saunansa kera tulee olemaan useamman tapahtuman
paikkana ja siten suomalainen sauna
on keskeisessä asemassa.
Interbad Stuttgart
alan suurin tapahtuma

Interbadin ajankohta 23.–26.10.2018 on
myös hyvä kirjata kalenteriin. Näyttelyhän on alan suurin ja tänä vuonna
odotetaan uutta näytteilleasettaja- ja
kävijäennätystä.
Lisätietoja tulee mm. ISA:n kotisivuille sitä mukaa, kun Interbadin
lehdistömateriaalia julkaistaan.
Sauna Soppi Japanissa

Monien tuntema Metos , joka edus-

taa mm. IKI-kiukaita Japanissa, avasi
Tokion lähelle saunatarvikkeiden
myymälää toukokuun lopulla. Sinne
on tarkoitus saada myytäväksi erilaisia suomalaisia saunatuotteita, joita
Metokselle on aktiivisesti etsitty. ISA
on ollut aktiivisesti auttamassa, sillä
Metoshan on vanha ISA:n tukijäsen.
Sauna Soppi sopii hyvin parin
seuraavan vuoden Japani-ohjelmaan.
Onhan tarkoitus muun muassa saada
lähetystön pihalle sauna ajatellen sekä
vuotta 2019 että olympialaisia 2020.
Japanin saunakausi alkoi oikeastaan
vasta Tokion olympialaisista 1964,
jolloin suomalaiset urheilijat veivät
Honkarakenteen hirsisaunan mukanaan Japaniin. ❖

Hyvää saunakesää!
Risto Elomaa

Suomen Saunaseura Ry
www.sauna.fi
Vaskiniementie 10, 00200 Helsinki

Saunojen aukioloajat
Miehet

Tiistai: klo 13.00–21.00
Keskiviikko ja perjantai: klo 13.00–22.00
Jaetut lauantait: klo 12.00–16.30,
Viimeinen sisäänpääsy klo 15.45
Muut lauantait: klo 12.00–19.00

Naiset

Maanantai, paitsi kuukauden ensimmäinen:
klo 13.00–21.00
Torstai: klo 13.00–22.00
Jaetut lauantait: klo 17.00–21.00

Jaetut lauantait
Kuukauden ensimmäiset sekä kesäkuun, elokuun ja joulukuun
lauantait.

Poikkeukset aukioloaikoihin
Saunatalon kesätauko 22.6.-27.7.

Yhteystiedot
Toiminnanjohtaja Katariina Styrman, perhevapaalla
Vt. tj Mari Paavola
mari.paavola@sauna.fi
050 371 8178, tj@sauna.fi
puhelinaika ma-to klo 10.00–12.00
Lämmittäjämestari, kiinteistöhuolto Ari-Pekka Paavola
050 372 7648, a-p.paavola@sauna.fi
Päätoimittaja Leena-Kaisa Simola
0500 80 10 40, lehti@sauna.fi
Saunaseuran johtokunta
Tuomas Lehtonen, pj
Tutkimus- ja kulttuuritoimikunnan pj
tuomas.lehtonen@finlit.fi, 040 5609 879
Ritva Ohmeroluoma, varapj
ritvaohmeroluoma@gmail.com, 0400 109 021
Helka Lassila
helka.lassila@gmail.com, 050 382 3326
Antti Lavonen
Taloustoimikunnan pj
alavonen@gmail.com, 0400 299 088

Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen

Jarmo Lehtola
jarmo.lehtola@kolumbus.fi, 050 4432 082
Tiina Kaskiaro
tiina.kaskiaro@rakennusteollisuus.fi, 050 466 0297
Jussi Niemelä
jussi.p.niemela@gmail.com, 050 5061 999
Risto Pitkänen
risto.pitkanen@sauna.fi, 040 7590 825
Hannu Saintula
hannu.saintula@pp.inet.fi, 050 5599 557
Antti Säiläkivi
antti.sailakivi@hpp.fi, 0400 241 114

www.rakennusteollisuus.fi

Jäsen- ja saunamaksut, oheispalvelut ja niiden hinnastot
sekä paljon lisää tietoa seuran toiminnasta:

www.sauna.fi
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Saunauutuuksia

Glow-kiuas
Harvian uutuus
l Harvian kevään kiuasuutuus Glow
on korkea ja näyttävä sähkökiuasmalli,
joka tarjoaa tasaiset ja kosteat löylyt
suuren kivipinnan ansiosta. Kiuas on
mahdollista upottaa myös lauteisiin
ja sen virtaviivainen muotoilu erottuu
myös alalauteeseen upotettuna. Kiukaaseen kiinnitettävällä haapapuusta
muotoillulla suojakaarella kiukaan
käyttöön saa turvallisuutta helposti ja
tyylikkäästi, tarvittaessa valaistuksen
kera.
Kiuas lämpenee nopeasti ja jakaa
lämpöä tasaisesti suuren kivimäärän
ansiosta. Kiukaan sisälle integroidut
anturit takaavat turvallisen toiminnan. Kivien ladonta ei vaikuta termostaatin toimintaan ja termostaatti
reagoi nopeasti kivien jäähtymiseen
löylyä heitettäessä, jolloin kivet ehtivät
lämmetä seuraavia löylyjä varten.

Glow E -malleja ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella. Glow-malli on
varustettu perinteisellä, manuaalisella
ajastimella ja lämpötilansäätimellä.
Pilarimallinen Glow-kiuas sopii
kooltaan 6–14 kuution saunaan ja

sitä on saatavilla 6,8 kW:n ja 9,0 kW:n
tehoisena. Kiukaan suositushinta on
254–289 euroa.
www.harvia.fi

Sun Sauna – 20 vuotta kehitystyötä Suomalaisen saunan puolesta
l Sun Sauna tunnetaan verkossa
toimivasta saunan suunnitteluohjelmastaan ja laadukkaista saunatuotteistaan. Aktiivinen ja innovatiivinen
tuotekehitys on nostanut Sun Saunan
vahvaksi toimijaksi niin kotisaunojen
kuin yhteisö- ja julkistensaunojenkin
toimittajana.
Keväällä Sun Sauna julkaisi uudet
kotisivut. Sivujen navigaatio on selkeämpi, tuotteet ja tuotetiedot löytyvät
paremmin ja sivut toimivat nyt kaikilla päätelaitteilla. Yhteisösaunapuolelle
rakennettiin oma sivustonsa. Näin
saatiin selkeästi erilleen ammattikäytössä olevat, kovan käyttöympäristön
mukaan räätälöidyt saunat ja kotisaunat.
Kotisaunoihin yritys toimittaa
lauteita seitsemällä mittojen mukaan
räätälöitävällä laudemallistolla. Sun
Saunan Kotikylpylä on saunan, pesuhuoneen, pukeutumistilan ja vilvoitte-

lun tyylikäs kokonaisuus.
Julkisiin ja yhteisökäytössä oleviin
saunoihin tarkoitetut laudejärjestelmät
ovat käytettävyydeltään, uudistettavuudeltaan ja käyttökustannuksil-

taan parempia verrattuna perinteisiin
ratkaisuihin. Kuvassa teräsrunkoinen
Swing Clean laudemalli.
www.sunsauna.fi
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✏

SaunaBlogi

Hyvä, että sauna lämpiää
– mieluiten joka päivä

I

stun kotisaunassa. Olen viisivuotias ja
ilmassa leijailee kevyt bensan tuoksu. Sillä
paappa on tehostanut saunan pesän syttymistä. Siitäkö kenties johtuu mielessäni
pyörivä merkillinen ajatus, joka vahvistuu
oivallukseksi: ihmisen sielu uudistuu saunoessa.
Tämä sielun uudistumisen kokemus toistui aina,
kun saunoin. Sitä järisyttävää tunnetta kesti murrosikään asti, jolloin saunassa käyminen muuttui
enemmän hätäiseksi peseytymiseksi ennen illan
rientoihin ryntäämistä.

nan sauna Tullisaaressa, naapurin sauna Ilmajoen
Tuomikylässä, jossa Olga- ja Hilda-tädin kanssa
saunottiin, Helistön telttasauna kotipihalla eräänä
uudenvuodenyönä, Upalingontien sauna, Arlan
sauna kitaran säestyksellä, Hermannin naisten
puolen sauna, kaikki joulusaunat ja se lapsuuden
kotisauna.
Nyt ne ihanimmat löylyt antaa kotitaloni takaa
paikkansa löytänyt telttasauna. Lauteet on kuormalavoista kyhätty, kiuas Harvian. Ulkona padassa kuumenee pesuvesi. Se sauna lämmitetään
aina sillä periaatteella, että kaikki ovat tervetulleita. Kaukaisin vieras lienee ollut kitaransoittaja
Tansaniasta.
Viime aikoina on ollut sykähdyttävää nähdä,
miten Helsinkiin on tullut uusia julkisia saunoja; on Sompasaunaa, Kulttuurisaunaa ja kohta
Jätkäsaaressakin Uusi Sauna. Erityisesti mieltäni
lämmittää nuorten helsinkiläisten sauna-aktivistien luvatta pystytetyt salasaunat, joihin aina
silloin tällöin reissuillansa törmää. Se jos mikä on
anarkiaa puhtaimmillaan.
Jaana P ietilä
Pesijä

✏

Rakkauteni saunomiseen ei silti koskaan sammunut. Saunaan menin aina kun pääsin. Tuli käytyä kaiken maailman löylyissä; ja kaikki ne saunat
olivat hyviä (paitsi ehkä se imatralaisen matkustajakodin sauna, joka oli niin tukalan kuuma ja
kuiva, että henki oli lähteä). Kiukaan lämmitystavalla ei ole ollut minulle mitään merkitystä, oli se
sitten lämmitetty puulla, sähköllä taikka kaasulla.
Kunhan vain on lämmitetty. Mieluiten joka päivä.
Unohtumattomia saunoja ja saunahetkiä on ollut. Suvilahden sauna elokuisena iltana, Cathari-
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Sinun SaunaBlogisi?
Haluatko kirjoittaa oman blogisi tälle
palstalle. Aihe on vapaa, kunhan se
vain jotenkin liittyy saunaan tai saunomiseen. Lähetä noin 3 000 merkin
pituinen teksti sähköpostilla osoitteeseen lehti@sauna.fi. Toimitus julkaisee
ja editoi tekstejä harkintansa mukaan.
Blogi voidaan julkaista myös www.
sauna.fi -sivustolla.

TÄÄLTÄ PESEE!!
S u o m e n k o n e u S k o t tav i n a m m at t i l e h t i
www.koneviesti.fi

Uusi A-sarja ja

Uusi A-sarja. Just like you.
Uudessa A-sarjassa on kaikkea, mikä sopii elämäntyyliisi. Se on urheilullinen ja
yksilöllinen. Lisäksi siinä on intuitiivinen Mercedes-Benz MBUX -käyttöliittymä, jonka
avulla ohjaat toimintoja puheellasi, kosketuslevyn tai suuren kosketusnäytön avulla.
Kun älypuhelimesi kytkeytyy saumattomasti osaksi ajokokemusta, olet koko ajan
yhteydessä kaikkeen sinulle tärkeään. Uusi A-sarja. Just like you.
mercedes-benz.fi/uusi-a-sarja

Alk. 32 245 €

Mercedes-Benz A-sarja 180 d A kokonaishinta alk. 32 244,66 € (sis. alv:n, arvioidun autoveron ja toimituskulut 600 €).
Vapaa autoetu 645 €/kk, käyttöetu 495 €/kk. CO2-päästöt 108 g/km, EU-keskikulutus 4,1 l/100 km.
Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kiinteällä kk-maksulla alk. 28 €/kk. Kuvan auto lisävarustein. Ajotietokoneen kieli: suomi.

