Vuodesta 1937

sauna❦
Suomen Saunaseura ry:n jäsenlehti 3/2018

Hyvä

sauna

Nauti hieronnasta,
pesusta ja kuivakuppauksesta
s. 24

Saunominen
Unescoon:
aktiivista
toimintaa
s. 20

Kukkaromäen saunasta
nauttii koko kylä
s. 42

Sauna-lehti sisältö 3/18

42
9..........Uutiset
12 .......Saunakongressi onnistui kaikin puolin
16 A Sauna a day keeps the Doctor away

12

18 Kaj Lännenpäällä neljäs kerta kansainvälisessä saunakongressissa
20........Saunominen Unescoon saunayhteisöjen
yhteinen urakka
24........Hyvä sauna
24 Kuivakuppauksen kokeilu kannatti

Hyvä

sauna

❦

28 Saunaseuralla tehokas ja taitava hierojien nelikko
32 Vaskiniemen kesän isot ilot: sauna ja kahvila
34 Gallup: millainen on hyvä sauna
38........Laura Seesmeren väitöskirja:
Savun kitkusta napin painallukseen
42.......Satavuotias savusauna kyläläisten yhteiskäytössä

32

50.......Kaksi saunaa laineilla
55........Kotiharjun sauna 90-vuotias

24

56........Saunakylän talkooleirillä puhuttiin perinteistä
58........Saunakokonaisuus joenmutkassa
60.......Kirjoituskilpailulla monipuolinen sato
63 .......Lappeenrannan Sauna-infossa asiaa ja löylyjä
65........Kansainvälisen Saunaliiton kuulumisia
68........Tuoteuutuuksia
70........SaunaBlogi

50

70

68
sauna I4I 2017

3

HYVIÄ UUTISIA
Kasvissyöjille,
lihansyöjille ja
kaikille siltä väliltä!

Uudet Vegyu-tuotteet ovat 100 % lihattomia.
Ne sopivat kaikille, jotka kaipaavat elämäänsä
uusia maukkaita vaihtoehtoja, helposti ja nopeasti.
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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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Ilmalankuja 2, HKI

Päätoimittaja

Saunaan ja saunatapahtumiin suomalaiset!

S

uomalaiset saunayhteisöt ovat yhdistäneet voimansa Saunominen Unescoon
-hankkeessa, jonka tarkoituksena on saada saunominen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.
Suomella on nyt ensimmäisen kerran mahdollisuus lähettää oma
hakemuksensa.
Hankkeen ohjausryhmä, mukana olevat saunayhteisöt ja Museovirasto tekevät jo upeaa ja ahkeraa työtä, jotta hyvä hakemus liitSaunominen Unescoon
teineen saadaan aikaiseksi ensi tammikuun loppuun mennessä.
Mutta se ei riitä!
Hankkeen kaksi sanaa kertoo paljon: elävä kulttuuriperintö. Hakemuksessa on näytettävä toteen, että saunominen on oikeasti osa
suomalaisuutta, se elää meidän kanssamme ja annamme sen
perintönä seuraaville sukupolville.
Meidän on näytettävä, että saunomiS
nen on kaikille suomalaisille yhteinen,
tärkeä, pyhä ja iloinen asia. Nyt siis
saunaväki liikkeelle! Tapahtumia ja
sauna-asiaa on taatusti tarjolla. PaikalliLehtemme sivuilla 20–22
set saunayhteisöt keräävät näyttöjä siitä,
kerrotaan lisää Saunominen
miten sauna yhdistää suomalaiset.
Unescoon -hankkeesta.
Unesco ei halua historian kertausta,
Sivulta 42 alkaa artikkeli Pieksävaan hakemuksen tulee kertoa eläväsmäellä sijaitsevasta Kukkaromäen
tä, koko kansan kulttuurista. Tämä
saunasta. Kyläläiset kunnostivat
on vielä saatava selväksi lopullisen
talkoovoimin aution, vanhan saunan.
päätöksen tekevälle komitealle,
jonka jäsenistä suurin osa ei
Kesäisin saunotaan ahkerasti naisten
ehkä ole kuullutkaan saunasta
ja miesten vuoroilla, kyläsaunan löylyt
koskaan.
kuuluvat ehdottomasti monen juhanTeksti: Leena-Kaisa Simola ja Annamaria Peltokangas
Kuvat: Saun0minen Unescoon -hanke

www.sauna.fi/unesco
#saunaunescoon

saunayhteisöjen yhteinen urakka

keen vetäjä Ritva Ohmeroluoma.
Aineeton elävä perintö
ja osa arkeamme

Saunominen Unescoon -hankkeen eteneminen

l syksy 2018: yhteisiä saunatapahtumia, suomenkielinen käännös
Unesco-hakemuksesta, hakemustekstin ja kuvamateriaalin tuottaminen,
kaikkien saunayhteisöjen ja muiden taustatahojen puoltokirjeet hakemuksen liitteeksi

Tämän vuoden alussa suomalaiset
saunayhteisöt kokosivat voimansa
Saunominen Unescoon -hankkeen
taakse. Tällä hetkellä mukana on 37
toimijaa eri puolilta Suomea.
Erikoisasiantuntija Leena Marsio
Museovirastosta korostaa kyseessä
olevan nimenomaan aineeton perintö.
– Neljäsataa vuotta on puhuttu
aineellisesta perinnöstä eli nyt on
tapahtunut suuri murros. Saunominen Unescoon -hankkeessa tulee
tarkastella esimerkiksi, miten perinne
siirtyy, miten lapset opetetaan saunomaan, miten tehdään vihta ja vaikka
mitä saunaruokaa syödään. Miten
saunominen on osa meidän kaikkien
suomalaisten arkea ja nykypäivää eikä
vain historiaa, Leena Marsio sanoo.
Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luettelossa listalla on nyt noin
450 kohdetta.
– Luettelo on uskomaton aarreaitta.
Se kertoo eri maista ja kulttuureista
asioita, jotka ovat niille yhtä tärkeitä
kuin Suomelle saunominen.
Leena Marsio huomauttaa, että

listalle pääseminen ei ole mikään kilpailu.
– Samoja kulttuurinmuotoja on otettu listalle useiden eri valtioiden esittämänä, esimerkiksi pitsin virkkaus on
jo listalla viidesti. Näin saunomisen
valintaa Suomesta ei estä se, että lis-

– Saunominen Unescoon -hakemuksessa
tulee näyttää toteen, että saunominen
on aidosti Suomessa elävää kulttuuriperintöä, sanoo erikoisasiantuntija Leena
Marsio Museovirastosta.

Kymmenkunta aktiivia kokoontui elokuussa Suomen Saunaseuran saunatalolle edistämään Saunominen Unescoon -hanketta. Kuvassa osa porukasta eli vasemmalta Mika
Vuokko Hyvinkään Löylynlyömistä, koordinaattori Annamaria Peltokangas, Markku Seppänen Oulun rantasaunaseurasta, Ilkka Luukkonen Saimaan Saunaseurasta sekä Pekka
Paasonen Saunamestari-killasta. Edessä selin Leena Marsio.

l 31.1.2019 mennessä valmis hakemus toimitetaan kaikkine liitteineen
Museovirastoon käännettäväksi
l 31.3.2019 mennessä Suomen valtio lähettää hakemuksen Unescoon
opetus- ja kulttuuriministerin allekirjoittamana

l 12 henkilön arviointiryhmä käy hakemukset läpi, arvioi ne Unescon
kriteerien mukaisesti ja suosittelee hyväksymistä tai valmisteluun palauttamista
l 24 eri maan edustajista koostuva hallitustenvälinen komitea käsittelee
ehdotukset ja päättää uusista perintökohteista marras-joulukuussa 2020
l Seuraa hankkeeseen liittyviä tapahtumia: www.sauna.fi/unesco,
Facebook: Sauna Unescoon ja Instagram: @saunaunescoon

talla on jo Viron Võrumaan savusaunakulttuuri.
Hakemus tehtävä huolella

Museovirasto on vahvasti auttamassa
ja ohjaamassa Saunominen Unescoon

Torilla tavattiin: vihdan tekemisen maailmanmestari Pentti Hakala, Saunominen Unescoon -hankkeen kummi Mikko Kuustonen, ohjausryhmän vetäjä Ritva Ohmeroluoma ja Kastee Relax Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Korhonen.

Saunominen Unescoon -hanke
sai alkunsa suomalaisten
saunayhteisöjen rakkaudesta
saunaan. Nyt on yhteisen työn
ja näytön paikka, jotta saadaan Unesco vakuuttuneeksi
ja saunominen kansainvälisille
aineettoman kulttuuriperinnön
listoille.
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aunominen valittiin marraskuussa 2017 Suomen
Elävän perinnön kansalliseen luetteloon 51 muun
kohteen kanssa. Tämä
mahdollisti sen, että saunominen voitiin valita ehdokkaaksi
Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.
Museovirastolle kiinnostuksensa
Unesco-hakua kohtaan ilmaisi 18

tahoa, joista opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi saunomisen Suomen
ensimmäiseksi kohteeksi.
– Ministeriö teki hyvän päätöksen
ja nyt meillä saunaihmisillä on alkanut varsinainen työ. Unescoon pitää
valmistella hakemus, mutta meidän
pitää myös osoittaa, että saunominen
on koko Suomen kansan yhteinen
juttu – niin kuin se oikeasti onkin,
sanoo Saunominen Unescoon -hank-
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nuksen ja joulun viettoon.
Kukkaromäessäkin eletään aineettoman kulttuuriperinnön kanssa.
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LEENA-KAISA SIMOLA
Päätoimittaja
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Päätoimittaja
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Ilmoitukset
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www.sauna.fi

Toimituksellinen
aineisto 25.10.
Ilmoitustilan varaukset 20.11.
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Kaikki toimituksellinen
aineisto tulee
Saunaseuran käyttöön
kaikilla oikeuksilla,
emme vastaa tilaamatta
lähetetyistä aineistoista
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Tsekkaa
tämä
– miten
on

?

?

Saunoissa kuultua

Suomalainen sauna presidenttien
vierailun medialle

Jätätkö ulkokengät
Saunatalon eteiseen
ja käytät myös kenkähyllyä?

?

Maksatko saunakäyntisi ja
kahvilan ostokseksi kortilla,
kun se on sinulle mahdollista?

?

Saatko seuran uutiskirjeen?
Jos et, onko sähköpostiosoitteesi
oikein seuran jäsentiedoissa?
Tarkista: sauna.fi/jasensivut,
käyttäjätunnus on jäsennumerosi.

Taas saunotaan ja
uidaan kuutamossa!



Viime vuonna suuren
suosion saanut Kuutamosauna järjestetään taas marraskuussa täyden kuun
aikaan eli torstaina
22. ja perjantaina 23.11.
Saunatalo on
tuolloin avoinna
keskiyöhön asti.

Loppuvuoden
poikkeukselliset
aukioloajat
l Saunatalo on suljettuna
pyhäinpäivänä 3.11. , normaalisti marraskuun ensimmäisenä
maanantaina 5.11. ja itsenäisyyspäivänä 6.12. Jotta joulukuun ensimmäisellä viikolla on
myös naisille saunapäivä, Saunatalolla on poikkeuksellisesti
naisen päivä maanantaina 3.12.
Perinteisesti Saunatalo on
kiinni joulupäivänä, tapaninpäivänä ja uuden vuoden aattona.
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l Presidentti Vladimir Putinin ja
presidentti Donald Trumpin vierailu
Helsinkiin viime kesänä toteutettiin
hyvin lyhyellä aikataululla. Ulkoministeriö loi Finlandia-talolle lehdistökeskuksen ajatellen jopa 1 800 median
edustajaa. Finlandia-talon ulkopuolelle päätettiin hankkia suomalainen
sauna sekä haastatteluja että saunomista varten.

Alkuun paikalle tuotiin kuitenkin
virolainen Paattisauna.
Sekä lehdistö että valveutuneet
saunaihmiset ottivat heti yhteyttä
järjestäjiin ja ulkoministeriö päätti
vaihtaa pikaisella aikataululla tuon
virolaisen saunan ihan aitoon suomalaiseen. Kiitokset tästä muun muassa
Narville. RE

Toutosen lomahuviloilla vuoden savusauna
l Lempäälässä sijaitseva savusauna Toutosen lomahuvilat valittiin
Vuoden savusaunaksi
2018 Ikaalisten saunafestivaaleilla viime kesänä.
Palkinnon myönsivät
Kansainvälinen savusaunaklubi ry ja Löylynlyöjät
ry. Sauna sai valintaraadilta huippupisteet.
Palkittu sauna sijaitsee
Lempäälän Nurmella,
Pyhäjärven rantamaisemissa. Savusauna
valmistui vuodenvaihteessa ja palvelee sekä
yksityis- että yritysasiakkaita. Savusauna lämpiää
puupelleteillä. Saunan
yhteydessä on vuok-

rattavana kymmenen
hengen mökki.
– Tarkoituksena oli
rakentaa tyylikäs ja
tilava savusauna, jossa
mahtuu viettämään
iltaa isollakin joukolla
järvenrannalla. Erityi-

sen tyytyväinen olen
huippuhyvään kiukaaseen, joka tekee lämmittämisestä sujuvaa
ja antaa hyvin pehmeät löylyt, savusaunan
omistaja Ilkka Sirén
kertoo.

Saunaseuran tontin vuokrasopimus jatkuu 30 vuotta
Hyvässä hengessä tehdyt neuvottelut päättyivät seuran kannalta toivottuun lopputulokseen.
l Suomen Saunaseura
ja Helsingin kaupunki
ovat tehneet sopimuksen
nykyisen vuokra-alueen
uudelleen vuokrauksesta
ja alueen laajentamisesta.
Uusi sopimus astui voimaan elokuun alussa ja se
on voimassa vuoden 2047
loppuun asti.
Vaskiniemen löylyistä
saadaan nauttia siis vielä
ainakin kolmen vuosikymmenen ajan.
Sopimuksen myötä saatiin myös helpotusta pysäköintialueen tukkoisuuteen.
Tien varressa olevat hiekkapohjaiset levennykset on
saatu sekä Saunaseuran
että Vaskilahden venekerhon käyttöön. Pysäköinti
on sallittu edelleen neljän
tunnin ajan pysäköintikiekolla.
Yleishyödyllisyys
tärkeää

Vuokrasopimusta on
uusittu kahdesti aiemmin
eli vuosina 1976 ja 1992. Se
olisi päättynyt vuoden 2022
lopussa.
Saunaseuran johtokunta
aloitti uuden sopimuksen
neuvottelut hyvissä ajoin.
– Neuvottelupyyntö esitettiin reilut kaksi vuotta
sitten. Syksyllä 2016 kaupungin edustajat kävivät
katselmoimassa paikan.
Esittelyn hoitivat seuran
puolesta toiminnanjohtaja
Katariina Styrman ja johtokunnan silloinen varapuheenjohtaja Jussi Niemelä,
johtokunnan puheenjohtaja Tuomas M.S. Lehtonen
kertoo.
– Neuvotteluissa korostimme perinteikkään
Suomen Saunaseuran yleishyödyllisyyttä ja toisaalta
saunakulttuurin merkitystä
Suomen ja Helsingin brän-

Saunaseuran vuokra-aluekartta 30.11.2017

Nykyinen varsinainen vuokraalue on noin 4 830 neliötä
ja uudet pysäköintipaikat
yhteensä noin 250 neliötä.

dille. Muuten keskustelimme käytännön asioista.
– Neuvottelut sujuivat
hyvässä hengessä. Tontin
vuokraamiseen kytkettiin
pysäköintialueen käyttö,
mikä edellytti kaupungin
muiden osastojen kannanottoa.
Seura on muutakin
kuin saunatalo

– Voimme nyt turvallisiin
mielin ylläpitää Vaskiniemen saunataloa ja nauttia
sen mainioista löylyistä
seuraavat kolmekymmentä
vuotta, Tuomas M.S. Lehtonen sanoo.
– On hienoa, että oman
puheenjohtajuuteni ajalle osuu seuran toiminnan
jatkuvuuden kannalta näin
keskeinen asia. Samalla
toivon saunoista nauttivien
jäsenten ymmärtävän, että
seura on kokonaisuus, joka

rakentuu yleishyödyllisestä
saunakulttuurin edistämisestä yhdessä meille nautintoa tuottavan saunalaitoksen ylläpitämisen kanssa.
Monen muun asian ohessa
nämä neuvottelut osoittivat
tämän merkityksen.
Uuden maanvuokrasopimuksen myötä Saunaseuran maksama vuosivuokra
maa-alueesta nousee. Ensi
maaliskuun loppuun asti se
on 10 043 euroa. Huhtikuun
ensimmäisestä päivästä
alkaen vuokra sidotaan
viralliseen elinkustannusindeksiin ja se tarkistetaan
siitä lähtien aina jokaisen
kalenterivuoden toisen neljänneksen alusta seuraavan
12 kuukauden ajalle.
Aiempi vuosivuokra on
ollut noin 3 800.

sauna I3I 2018
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Kokouskutsu

Suomen Saunaseura ry:n
SYYSKOKOUS
1.11.2018 klo 18.00
Kulttuurikeskus Hanasaari,
Hanasaarenranta 5, Espoo
Klo 17.00 alkaen ilmoittautuminen sekä kahvitarjoilu
Klo 17.15 kunniapuheenjohtaja Lasse Viinikan esitelmä aiheesta
”Sauna ja terveys, mitä todella tiedämme?”
Klo 18:00 syyskokous, jossa käsitellään sääntöjen 11 §:n
syyskokoukselle määräämät asiat:
• Kokouksen avaus: puheenjohtaja Tuomas M.S. Lehtonen
• Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan
tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
• Kokouksen laillisuuden toteaminen
• Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
• Toiminnanjohtajan ajankohtaiskatsaus: vt. toiminnanjohtaja
Mari Paavola
• Johtokunnan jäsenten lukumäärästä (8–10) päättäminen ja
henkilöiden valinta erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudelle
2019-20: Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Lasse Viinikka
• Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta seuraavaa
toimikautta varten
• Jäsen- ja liittymismaksujen vahvistaminen vuodelle 2019
• Vuoden 2019 toimintasuunnitelman hyväksyminen
• Vuoden 2019 tulo- ja menoarvion hyväksyminen
• Sääntömuutosehdotus
• Seuran jäsenmäärän hallitseminen
• Mahdollisista seuran jäsenten syyskokoukselle tekemistä
esityksistä päättäminen
• Muut mahdolliset asiat
• Kokouksen päättäminen
Ilmoittaudu kokoukseen 24.10. mennessä!
Ilmoittautua voit suoraan kotisivujen kautta http://www.sauna.
fi/ilmoittaudu/tai Saunatalon kassalla olevaan listaan. Seuran
jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen myös ilman ennakkoilmoittautumista.
Kokousmateriaalit löytyvät verkkosivuiltamme em. osoitteesta ja
Saunatalolta.

Tervetuloa päättämään seuramme yhteisistä asioista!
Suomen Saunaseura ry

Saunoissa kuultua

Kaksi saunaa
ylsi Arkkitehtuuri
-museon katsaukseen
l Arkkitehtuurimuseon katsaus vuosien 2016–2017 arkkitehtuuriin sisälsi
kaksi saunaa: Anssi Lassilan Helsingin
Lonnan saareen suunnittelema yleinen
sauna sekä Tuomo Siitosen pieni yksityinen savusauna Asikkalassa.
Arkkitehtuurin kaksivuotiskatsaukseen asiantuntijaraati valitsi kiinnostavimmiksi katsomansa esimerkit
suomalaisesta arkkitehtuurista vuosilta
2016–2017. Tällä kertaa tuli valituksi 16
kohdetta eli kaksi saunaa katsauksessa
oli hyvä saavutus.
Anssi Lassila on suunnitellut myös
Helsingin Katajanokalla olevan Allas
Sea Poolin.

Lonnan saaren yleinen sauna.

Savusaunan RT-ohjeet
myös englanniksi
ja ruotsiksi
l Viime vuonna julkaistussa
savusaunan RT-ohjeessa eli ns. RTkortissa käsitellään perinteisten ja
nykyaikaisten savusaunojen rakentamista. Ohjeita annetaan myös
savukiukaan mitoituksesta, sijoittamisesta ja suojaetäisyyksistä sekä
esitetään muuratun savukiukaan
rakennusohjeet.
Savusaunan RT-kortti on käännetty myös englanniksi ja ruotsiksi.
RT 91-11262 on suomenkielinen,
kieliversiolla on vastaavat numerot
lisäyksellä en ja sv.
Ohje on sähköisessä muodossa
ja sen voi ladata maksua vastaan
Rakennustiedon verkkokaupasta:
www.rakennustietokauppa.fi.

10

sauna I3I 2018

The Sauna -teos
Edinburghissa
l Helsinkiläisen Teatteri
Metamorfoosin naamioteatteriesitys The Sauna vieraili
Edinburghin Fringe Festivaaleilla koko elokuun. Naisen
kehon muistia käsittelevässä
teoksessa historiallis-myyttisen
savusaunan lauteille nousee
naiseuden koko kaari lapsuudesta vanhuuteen. Tarinaa
kuljetetaan kehollisen ilmaisun, musiikin ja live-äänitehosteiden avulla. Esityksessä ei
käytetä puhuttua kieltä.
The Sauna otettiin Skotlannissa lämpimästi vastaan ja
se sai runsaasti tähtikiitoksia
arvostelijoilta. Esitys oli osa
From Start to Finnish (FSTF)
hanketta, joka vie suomalaista
teatteritaidetta Fringeen.
Esityksestä vastasi työryhmä
Soile Mäkelä (ohjaus ja dramaturgia), Johanna Kultala ja Iika
Hartikainen (näyttelijät), Maija
Ruuskanen (musiikki) ja Anssi
Ruotanen (valoajot).
Hanke pystytti teatterin etupihalle myös oikean suomalaisen saunan, joka houkutteli
löylyihinsä satamäärin seikkailunhaluisia katsojia ja satunnaisia ohikulkijoita. Saunan
sponsoroi SpaDealers.
Lisätiedot:
www.metamorfoosi.com

Oikaisu
l Sauna-lehdessä 1/18 oli
Ritva Lauraéuksen kirjoittama juttu Falkenhofin
Biovital -hotellista. Siinä
jäi mainitsematta, että
myös kuvat olivat hänen
ottamiaan.

Puheenjohtaja
Puheenkohtaja

Syksyä kohti

S

yksy on alkanut leppoisissa merkeissä. Vaskiniemessä elämä
muuttuu vilkkaammaksi, kun lomakaudet alkavat olla takana.
Illat pimenevät ja lauteet täyttyvät, kun väki palaa kaupunkiin.
Oma lomani osui vasta syyskuun alkuun. Siihenkin kuului saunakokemus, nyt Mont Blancin juurella Italian Valle d’Aostassa, jossa
pääsin kylpemään perinteikkääseen Pré-Saint-Didierin kylpylään.
Kylpylä oli paikallaan jo roomalaisten aikana ja yhtäjaksoisesta toimintaa on ollut 1500-luvulta. Nykyinen rakennus on tehty 1830-luvulla. Vuoriston rinteiden jälkeen kylpylän altaat olivat nautinnollisia, vaikka saunoissa olisi suomalaiseen makuun ollut parantamisen
varaa. Näkymät huipuille ja jäätiköille korvasivat tämän puutteen.
Niin kuin hyvin tiedämme, saunakulttuuri leviää ja elää ilman, että
voimme sitä määräillä. Mutta aina voimme vaalia omaa erityistä suomalaista saunaperinnettämme.
Suomalaista saunakulttuuria onkin edistetty monin eri tavoin.
Kesäkuussa Kukkolankoskella Ruotsin Torniojoen laaksossa pidettiin Kansainvälisen Saunaliiton saunakonferenssi
Ruotsin Sauna-akatemian järjestämänä. Kotimaassa Suomen Saunaseura on ollut organisoimassa
kotimaisia saunayhteisöjä yhteiseen ponnistukToivotan
seen suomalaisen saunomisperinteen saamiseksi
Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle.
rentouttavia
Satavuotiaita saunoja on edelleen kuvattu ja dokusyyssaunoja
mentoitu.
itse kullekin!
Seuran hallitus on pyrkinyt parantamaan omien saunojemme viihtyvyyttä ja toimivuutta. Jo
aiemmin on sovittu rajoituksista perjantai-iltoina
vieraiden tuomiselle, jäsenmäärän kasvua hillitään
eri toimin, kesän korjausten ajaksi oli järjestetty korvaava sauna ja
käytössämme olevaa paikoitusaluetta on laajennettu. Vielä tärkeämpää meille on, että sovimme Helsingin kaupungin kanssa tonttimme
vuokra-ajan jatkosta seuraavalle kolmellekymmenelle vuodelle.
Marraskuun alussa seura pitää syyskokouksensa, jossa on tavanomaisten kokousasioiden (toimintasuunnitelma, talousarvio, uusien
hallituksen jäsenten valinta) lisäksi esillä seuran sääntöjen muuttaminen niin, että jäsenmaksunsa laiminlyöneet voidaan erottaa aiempaa
rivakammin. Tämä helpottaa pitämään jäsenmäärän tasapainossa,
joten tiedämme ajoissa kuinka paljon uusia jäseniä on vuosittain
mahdollista ottaa.

Tuomas M. S. Lehtonen

Suomen Saunaseuran puheenjohtaja

sauna I3I 2018
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Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Kimmo Raitio, Leena-Kaisa Simola ja Ruotsin Sauna-akatemia

SAUNAKONGRESSI

onnistui kaikin puolin

Kaksisataa sauna-aatteen läpi lyömää ihmistä 24 eri maasta, Ruotsin Sauna-akatemian hiotut
järjestelyt, monipuoliset luennot sekä yli 20 saunaa kuumina läpi yöttömän yön. Kansainvälinen
Saunakongressi oli onnistunut yhdistelmä asiaa, aatetta ja kiireetöntä saunomista.
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Tarkkaavaista yleisöä seuraamassa
vihtomisen oppituntia.

sauna I3I 2018
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Luennoitsijoiden taso oli kova
ja mukaan haluttiin
mahdollisimman monta.

kasta luennoitsijaa.
– Taso oli kova ja haluttiin mukaan
mahdollisimman monta. Niinpä ei
annettu tunnin puheenvuoroja, vaan
esitykset olivat nykyaikaisesti lyhyitä
ja intensiivisiä. Ohjelmaan mahtui 30.
Vähän pelkäsin aikataulujen puolesta,
mutta hyvin piti.
Saunaministeri avaamassa

– Puolentoista vuoden järjestelyurakka on ohi, huokaa Ruotsin Sauna-akatemian puuhamies ja Kukkolaforsin isäntä Svante Spolander.

-V

au, mikä ihana uutinen. Ja voi helvetti!
Svante Spolanderin tunneskaala heilahti ilosta pieneen
paniikkiin, kun hän kuuli Ruotsin
Sauna-akatemian (Svenska Bastuakademien) saaneen oikeuden järjestää
vuoden 2018 kansainvälinen kongressi. Se tuli olemaan ensimmäinen kerta
Ruotsissa.
– Siitä alkoi puolentoista vuoden
valtaisa urakka, jonka aikana ei olla
juuri nukuttu, Svante kertoo kongressin ollessa jo viimeisessä illassa.
Svante toimii akatemian hallituksen
jäsenenä ja rahastonhoitajana sekä
pyörittää perheensä kanssa Kukkolaforsin matkailuyritystä.
Kongressi järjestettiin kesäkuun
toisena viikonloppuna HaaparantaTornion kaksoiskaupungissa. Seminaari pidettiin Park Hotelli Torniossa Suomen puolella ja iltaohjelmat
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Ruotsin Kukkolaforsissa saunoineen ja
illallisineen. Samalla vietettiin Saunaakatemian 30-vuotisjuhlat.
Työtä ja kulttuuria yli rajojen

Sekä Tornion että Haaparannan kaupungit lähtivät empimättä kongressin
yhteistyökumppaneiksi. Yrityskumppaneista suurin oli Tylö-Helo ja sen
lisäksi parikymmentä muuta.
– Koko kongressin budjetti oli
100 000 euroa ja se piti saada kasaan,
Svante toteaa.
Hänen mukaansa seminaarin asiaannista ei olisi tullut mitään ilman
Hans Hägglundia. Hägglund on lääketieteen professori, Sauna-akatemian
hallituksen jäsen ja akatemian ”oma
tohtori”.
– Hägglund edustaa Ruotsissa lääketieteen kärkeä ja on verkostoitunut
kansainvälisesti, Svante sanoo.
Kongressin järjestäjille ilmoittautui
eri puolilta maailmaa peräti 45 halu-

Kongressin avasi Ruotsin maatalousministeri Sven-Erik Bucht, jota myös
saunaministeriksi tituleerataan.
– Olen ylpeä tästä tittelistä! Minulla
on neljä saunaa kotonani Tornionjoen keskellä olevassa saaressa. Löylyjen välissä voin uida joko Ruotsiin tai
Suomeen, innokas saunamies Bucht
kertoi.
– Tämä Tornionjoen laakso on aivan oikea paikka saunakongressille.
Ruotsalainen saunakulttuuri on täällä
parhaimmillaan ja me rakastamme
saunomista. Tornionjoki ei erota Ruotsia ja Suomea, vaan yhdistää nämä
kaksi maata.
– Terveys ja hyvinvointi on aina
yhdistetty saunomiseen. Nyt siitä on
myös lääketieteellistä näyttöä, Bucht
totesi.
Aiheesta olikin koottu yhden aamupäivän kokonaisuus, josta Lasse Viinikan artikkeli tämän jutun jälkeen.
Monipuolinen kattaus

Mielenkiintoisissa puheenvuoroissa
esiteltiin erilaisia saunakulttuureita
muun muassa Japanista, Virosta, Liettuasta, Yhdysvalloista, Venäjältä sekä
tietysti Ruotsista ja Suomesta.
Yleisö sai nähdä myös hienon trailerin Mikkel Aalandin Perfekt Sweat
-dokumenttisarjan Suomen osuudesta.
Liettualainen Biruté Masiliauskiené
kertoi perinteisen saunottajan (liettuaksi pirtininkas) roolista nykyisessä
liettualaisessa saunassa (pirtis). Samalla hän antoi hyvän ohjeen kaikille
uusia saunakokemuksia hakeville.
– Se on kuin kakun syönti. Älä
kuuntele, mitä muut sanovat, vaan
maista itse. ❖

”

Olen ylpeä saunaministeri-tittelistäni!

Sima ja lohirieskan pala olivat
yllättävän hyvä yhdistelmä alkupalaksi.

Uusi Virpi-sauna on rakennuksena Jämsän Saunakylässä sijaitsevan Virpiön saunan kopio, mutta kiuas
on jatkuvalämmitteinen.

XVII Kansainvälinen
saunakongressi
l 7.–9.6.2018 Tornio-Haaparanta, saunakongressi järjestetään joka 4. vuosi
l yli 200 osanottajaa 24 eri
maasta
l 57 % osallistujista Ruotsista
ja Suomesta
l 41 % naisia
l keski-ikä 52 vuotta, nuorin
alle kymmenvuotias
l kaukaisimmat osallistujat
Australiasta ja Keniasta, jota
tosin edusti siellä saunayrittäjänä toimiva suomalainen Reijo
Hakanen
l 30 puheenvuoroa ja 12 työpajaa
l siirrettävien saunojen näyttely
l 21 saunaa lämpiminä, osa
saunottavissa yli yöttömän yön

Jussi Niemelä ISA:n
hallitukseen
Mielenkiintoisissa puheenvuoroissa esiteltiin saunakulttuureita muun muassa Japanista,
Virosta, Liettuasta, Yhdysvalloista, Venäjältä sekä tietysti Ruotsista ja Suomesta.

Lähiruokana tarjoiltiin mm.
Tornionjoesta lipottua siikaa
loimutettuna.

Tornionjoki yöttömänä yönä.

Kansainvälinen Saunaliitto
ISA kokoontui kansainvälisen
saunakongressin yhteydessä ja
valitsi liiton hallituksen vuosille
2019–2022.
Hallituksen uudeksi jäseneksi
valittiin Suomen Saunaseuran
johtokunnan jäsen Jussi Niemelä.
Risto Elomaa jatkaa puheenjohtajana ja muut jäsenet ovat
Peter Jeitler Itävallasta (varapj),
Kenseki Kim Japanista, Lars
Erikssen Norjasta, Carsten
Sonnenberg Saksasta, Rolf-A.
Pieper Saksasta, Kim Pedersen Tanskasta sekä Piotr Koper
Puolasta.
Hallitus kutsui sihteerikseen
Kari Laukkarisen.

sauna I3I 2018
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Teksti: Saunaseuran kunniapuheenjohtaja Lasse Viinikka

”A Sauna a day
keeps the Doctor away”
Terveysnäkökulma oli vahvasti esillä viime kesän kansainvälisessä saunakongressissa.
Tämän kirjoituksen otsikoksi
on lainattu kongressin osanottajille jaetun kassin kylkeen
painettu motto. Se on tietysti
enemmänkin toive kuin totuus.

S

KUVA: SCANSTOCKPHOTO
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aunasta ja terveydestä oli
kuusi esitystä. Pääsin aloittamaan sillä, mitä osoitettuja terveysvaikutuksia saunalla on. Perusasiat, kuten
elimistön lämpötilan nousu, pulssin
kiihtyminen, verenpaineen lasku
ja nestehukka, ovat hyvin tiedossa.
Mutta jos tutkimustietoa saunan ja
sairauksien yhteydestä katsotaan
näyttöön perustuvan lääketieteen
kriteerein, jää käteen aika vähän.
Kohtuullisen luotettavasti on osoitettu, että saunomisella on edullisia
vaikutuksia verenkiertoelimistöön.
Ilmiön mekanismi on kuitenkin lopullisesti selvittämättä. Sauna helpottaa reumaatikkojen kipuja ja eräiden
keuhkopotilaiden hengitysvaikeuksia.
Muusta ei juuri sitten näyttöä olekaan.
Saunan ei myöskään tiedetä aiheuttavan sairauksia, vaikka niinkin on
joskus väitetty.
Painavimman luennon piti ItäSuomen yliopiston professori Jari
Laukkanen. Hän esitteli puolentusinaa merkittävää tutkimustaan, joissa
tutkittavien määrät ovat suuria ja seuranta-ajat pitkiä. Niiden mukaan runsaaseen saunomiseen liittyy selvästi
pienentynyt vaara sairastua sydän- ja
verisuonisairauksiin, dementiaan ja
aivohalvaukseen. Käytetyllä tutkimusasetelmalla ei voida kuitenkaan
osoittaa syy-yhteyttä. Tilanne on sama
kuin suomalaisten onnellisuudessa.
YK:n mukaan olemme maailman onnellisin kansa, ja meidän saunatiheytemme on maailman suurin. Emme

Kysymyksiä
jäi enemmän
kuin
vastauksia
saatiin.
kuitenkaan tiedä, johtuuko onnellisuutemme saunomisesta. Laukkasen
jatkotutkimukselle saunan vaikutuksen mekanismin selvittämisestä on
syytä toivottaa onnea.
Miikka Källström (Ruotsi) ja Joy
Hussain (Australia) olivat käyneet
läpi aikaisempia saunatutkimuksia.
Edellinen oli analysoinut sydämen
vajaatoimintapotilaita koskevat julkaisut. Tuloksena oli melko vakuuttava
näyttö siitä, että lämpöaltistuksella on
ainakin tilapäinen edullinen vaikutus.
Hussain oli löytänyt nelisenkymmentä
säännöllisen saunomisen vaikutuksia
koskevaa tutkimusta. Miltei kaikissa
oli kuvattu jokin suotuisa teho, mutta
tutkittavien pienen määrän, lyhyiden

seuranta-aikojen tai tutkimusten luotettavuutta heikentävien muiden seikkojen vuoksi kysymyksiä jäi enemmän
kuin vastauksia saatiin.
Mark Timmerman (USA) pohti,
voitaisiinko saunaa käyttää hoitona.
Hänen mukaansa se voisi olla sopiva lisä esimerkiksi lievästi kohonneen verenpaineen lääkkeettömällä
alkuseurantajaksolla, jonka aikana
potilasta ohjataan elintapamuutoksiin
eli kehotetaan liikkumaan, laihdut-

Lisää
saunatutkimuksia
tarvitaan.

tamaan, syömään terveellisesti ja
rentoutumaan.
Frederik Otzen Bagger (Tanska) oli
käyttänyt saunaa mallina selvittäessään, miksi ihmisiä kuolee hellekausina enemmän kuin muulloin. Hänen
tulostensa mukaan saunominen aktivoi verisolujen muodostukseen ja immuunipuolustuksen säätelyyn liittyviä
geenejä. Löydöksen merkitystä ei vielä
ymmärretä, mutta se saattaa johtaa
saunan fysiologisten vaikutusten ymmärtämiseen ihan uudella tavalla.
Kaikkien luennoitsijoiden yksi johtopäätös oli sama: lisää saunatutkimuksia tarvitaan. ❖

LÖYLY TARJOAA UPEITA ELÄMYKSIÄ
JA LÄMPIMIÄ HETKIÄ YMPÄRI VUODEN.
Saunaseuran jäsenille tarjoamme Löylyn Oman saunan ma-to 250 € (norm. 300-400€)
Varaa Oma sauna koodilla ”LOUHI” sähköpostitse sauna@loylyhelsinki.fi tai puhelimitse 09 6128 6550
Hinta sisältää oman saunan käytön kahden tunnin ajan sekä pyyhkeet, pefletit ja pesuaineet max 12 hengen
seurueelle. Omasta saunasta pääsee vilvoittelemaan terassille ja uimaan mereen.
Etu voimassa vuoden 2018 loppuun asti.

SUN – SEA – SAUNA
H E R N E S A A R E N RA N TA 4 – 0 9 612 8 6550 – W W W. LOY LY H E L S I N K I . F I
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Saunakongressiin osallistui
huomattavan
vähän Suomen
Saunaseuran
jäseniä.
Kaj Lännenpää
oli innolla
mukana, kuten
jo kolme kertaa
aikaisemmin.

Kaj Lännenpää:

Neljäs kerta kansainvälisessä
saunakongressissa

East meets west
-teemalla kokoonnuttiin Liettuan Vilnaan
2014.
– Vilna on minulle
tuttu paikka, koska olen siellä sekä
lomaillut että käynyt
työasioissa.
Kukkolafors toi
Kaitsulle taas yhden
saunakokemuksen
lisää, kun hän pääsi
tutustumaan venäläiansainväliseen banjaan. Sikäsissä tehtäläiseen tapaan kaksi
vissä pitkään
miestä tammivihtoineen saunottivat Kaittyöskennellyt Kaj
sun oikein kunnolla.
Lännenpää vastasi
– On ollut mielenmyöntävästi, kun
kiintoista tutustua
ystävänsä Pertti
erilaisiin saunakultHuitu ehdotti tapaamista Vaskiniemen
tuureihin ja saunassaunatalolla syksyllä Saunaseuran jäsen Kaj Lännenpää on ollut mukana kaikissa kansainvälisissä sauna- ta kiinnostuneisiin
kongresseissa vuodesta 2006 eli tätä ennen Helsingissä, Tokiossa ja Vilnassa. Kukko- ihmisiin lukuisista
2002. Kokemus oli
lankoskella uutena elämyksenä oli kahden vihtojan käsittely venäläisessä banjassa.
eri maista. Kaikissa
niin vaikuttava, että
kongresseissa on ollut
Kaj hakeutui jäseneksi saman tien. Hän oli toiminut
– Oheisohjelmassa kiersimme busmyös monipuolinen asiasisältö.
silla Laatokan, saunoimme kahdessa
kaupallisena sihteerinä Hampurissa
Olkaamme
eri karjalaiskylässä sekä Pietarissa ja
1984–89 ja sen aikainen ystävä Matti
suvaitsevaisia
Petroskoissa. Mukana oli saunaihmiKivinen suostui toiseksi suosittelijaksi
siä monesta eri maasta. Se oli meille
Vaskiniemessä saunoessaan Kaitsu
mielihyvin.
kaikille valtavan hieno kokemus.
ottaa aina ensimmäiset löylyt Viito– Saunainnostukseni alkoi jo pikkupoikana. Kuusivuotiaana kysyin
sessa, joka on nimeltään Sampo ja
Seuraavaksi oli vuorossa Tokion
isältäni, saanko tulla hänen perässään
jota korkean parvensa ansiosta myös
kongressi vuonna 2010.
avantoon. Vastauksena oli, että ”jos
kirkoksi kutsutaan.
– Olin käynyt Japanissa ennenkin ja
uskallat”. Siitä se lähti.
– Sinne Pertti Huitukin minut enhuomannut, miten tehokkaita organisaattoreita japanilaiset ovat. Tokiossa
simmäiseksi vei. Sauna on tilava ja
– Saunaseuran jäsenyys on tuonut todella paljon sisältöä elämääni.
asuva ystäväni Mikko Koivistoinen
valoisa ja sen ovi riittävän alhaalla
Käyn talviaikaan seuralla useamman
tutustutti minut monipuoliseen senlauteista, Kaitsu kuvaa.
tokulttuuriin aina korttelisaunasta
kerran viikossa. Taloyhtiöllämme on
– Kyllähän meidän Saunatalomme
todelliseen luksukseen.
rantasauna Lippajärven rantaviivalla.
on aivan upea. Olen tuonut sinne lastenlapsianikin saunomaan. Molemmat
Kesämökillämme Sauvossa saunon
12-vuotiaat pojat Leo ja Pyry käyvät
pääsiäisestä marraskuuhun. Kyllä saunominen on yksi lempiharrastuksistamyös rohkeasti avannossa. SaunoKatso myös s. 65:
ni, Kaitsu toteaa.
misen rajaaminen perjantaisin vain
kongressista lisää
jäsenille oli hyvä päätös.
Laatokalta Japaniin
Risto Elomaan
Kaitsu lähettää terveisiä kaikille
Ensimmäisen kerran Kaitsu osallissaunojille:
palstalla.
tui kansainväliseen saunakongressiin
– Hyvä yhteishenki säilyy, kun olemme suvaitsevia ja avarakatseisia. ❖
vuonna 2006, jolloin se järjestettiin
Helsingissä.

K
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Arkiko vain rutiinia? Ei tänään.
Uusi Macan.
Me emme aja vain paikasta A paikkaan B. Me emme elä vasta matkamme määränpäässä.
Me rikomme kaavan – sillä elämä on nyt.
Porsche Macan on täysiverinen urheiluauto katumaasturien joukossa, joka tarjoaa
luokkansa elämyksellisimmän ajokokemuksen tinkimättä arjen käytettävyydestä.
Katso lisää: www.porsche.fi

Teksti: Leena-Kaisa Simola ja Annamaria Peltokangas
Kuvat: Saun0minen Unescoon -hanke

Saunominen Unescoon
saunayhteisöjen yhteinen urakka

Torilla tavattiin: vihdan tekemisen maailmanmestari Pentti Hakala, Saunominen Unescoon -hankkeen kummi Mikko Kuustonen, ohjausryhmän vetäjä Ritva Ohmeroluoma ja Kastee Relax Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Korhonen.

Saunominen Unescoon -hanke
sai alkunsa suomalaisten
saunayhteisöjen rakkaudesta
saunaan. Nyt on yhteisen työn
ja näytön paikka, jotta saadaan Unesco vakuuttuneeksi
ja saunominen kansainväliselle
aineettoman kulttuuriperinnön
listalle.
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aunominen valittiin marraskuussa 2017 Suomen
Elävän perinnön kansalliseen luetteloon 51 muun
kohteen kanssa. Tämä
mahdollisti sen, että saunominen voitiin valita ehdokkaaksi
Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.
Museovirastolle kiinnostuksensa
Unesco-hakua kohtaan ilmaisi 18

tahoa, joista opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi saunomisen Suomen
ensimmäiseksi kohteeksi.
– Ministeriö teki hyvän päätöksen
ja nyt meillä saunaihmisillä on alkanut varsinainen työ. Unescoon pitää
valmistella hakemus, mutta meidän
pitää myös osoittaa, että saunominen
on koko Suomen kansan yhteinen
juttu – niin kuin se oikeasti onkin,
sanoo Saunominen Unescoon -hank-

www.sauna.fi/unesco
#saunaunescoon

keen vetäjä Ritva Ohmeroluoma.
Aineeton elävä perintö
ja osa arkeamme

Saunominen Unescoon -hankkeen eteneminen
l syksy 2018: yhteisiä saunatapahtumia, suomenkielinen käännös
Unesco-hakemuksesta, hakemustekstin ja kuvamateriaalin tuottaminen,
kaikkien saunayhteisöjen ja muiden taustatahojen puoltokirjeet hakemuksen liitteeksi

Tämän vuoden alussa suomalaiset
saunayhteisöt kokosivat voimansa
Saunominen Unescoon -hankkeen
taakse. Tällä hetkellä mukana on 41
toimijaa eri puolilta Suomea.
Erikoisasiantuntija Leena Marsio
Museovirastosta korostaa kyseessä
olevan nimenomaan aineeton perintö.
– Neljäsataa vuotta on puhuttu
aineellisesta perinnöstä eli nyt on
tapahtunut suuri murros. Saunominen Unescoon -hankkeessa tulee
tarkastella esimerkiksi, miten perinne
siirtyy, miten lapset opetetaan saunomaan, miten tehdään vihta ja vaikka
mitä saunaruokaa syödään. Miten
saunominen on osa meidän kaikkien
suomalaisten arkea ja nykypäivää eikä
vain historiaa, Leena Marsio sanoo.
Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luettelossa listalla on nyt noin
450 kohdetta.
– Luettelo on uskomaton aarreaitta.
Se kertoo eri maista ja kulttuureista
asioita, jotka ovat niille yhtä tärkeitä
kuin Suomelle saunominen.
Leena Marsio huomauttaa, että

listalle pääseminen ei ole mikään kilpailu.
– Samoja kulttuurinmuotoja on otettu listalle useiden eri valtioiden esittämänä, esimerkiksi pitsin virkkaus on
jo listalla viidesti. Näin saunomisen
valintaa Suomesta ei estä se, että lis-

– Saunominen Unescoon -hakemuksessa
tulee näyttää toteen, että saunominen
on aidosti Suomessa elävää kulttuuriperintöä, sanoo erikoisasiantuntija Leena
Marsio Museovirastosta.

Kymmenkunta aktiivia kokoontui elokuussa Suomen Saunaseuran saunatalolle edistämään Saunominen Unescoon -hanketta. Kuvassa osa porukasta eli vasemmalta Mika
Vuokko Hyvinkään Löylynlyömistä, koordinaattori Annamaria Peltokangas, Markku Seppänen Oulun rantasaunaseurasta, Ilkka Luukkonen Saimaan Saunaseurasta sekä Pekka
Paasonen Saunamestari-killasta. Edessä selin Leena Marsio.

l 31.1.2019 mennessä valmis hakemus toimitetaan kaikkine liitteineen
Museovirastoon käännettäväksi
l 31.3.2019 mennessä Suomen valtio lähettää hakemuksen Unescoon
opetus- ja kulttuuriministerin allekirjoittamana
l 12 henkilön arviointiryhmä käy hakemukset läpi, arvioi ne Unescon
kriteerien mukaisesti ja suosittelee hyväksymistä tai valmisteluun palauttamista
l 24 eri maan edustajista koostuva hallitustenvälinen komitea käsittelee
ehdotukset ja päättää uusista perintökohteista marras-joulukuussa 2020
l Seuraa hankkeeseen liittyviä tapahtumia: www.sauna.fi/unesco,
Facebook: Saunominen Unescoon ja Instagram: @saunaunescoon

talla on jo Viron Võrumaan savusaunakulttuuri.
Hakemus tehtävä huolella

Museovirasto on vahvasti auttamassa
ja ohjaamassa Saunominen Unescoon
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-hanketta, jotta päästäisiin toivottuun
lopputulokseen.
Leena Marsion mukaan Unescon
sihteeristö ottaa vuosittain käsittelyyn
noin 50 hakemusta.
– Me olemme nyt tekemässä Suomen ensimmäistä hakemusta. Kaikki
edelliset läpi menneet hakemukset
löytyvät Unescon sivuilta eli voimme
verrata, millaisilla hakemuksilla on
listoille päästy. Hakemuksen tekemisessä meillä on tukena myös Museoviraston hyvät verkostot, Marsio
toteaa.
Hän painottaa, että hakemus täytyy tehdä huolella ja vastata oikeisiin
asioihin. Hakemukseen tulee noin 20
sivun ja tietyn sanamäärän mittainen
englanninkielinen teksti.
– Siihen mittaan meidän pitää puristaa suomalainen saunakulttuuri.
Oleellista on muistaa, että hakemuksen sisällön tulee avautua henkilöille,
jotka eivät ole koskaan saunomisesta
kuulleetkaan.

Sinäkin voit osallistua

Tämänkertaisen kesäsaunan elementit:
vesipullo, vihta, saunahattu, siirrettävä
sauna, saunakaverit ja taustalla Ateneum.

Hakemukseen liitetään myös 5–10
minuutin video sekä 10 valokuvaa.
– Unescoa ei kiinnosta historia, vaan
elävä perintö eli mitä nyt tapahtuu.
Meidän kannattaa tuoda esiin saunomisen iloista monimuotoisuutta ja
myös uusia saunaperinteitä, Leena
Marsio pohtii.

Saunominen Unescoon -hanke on
koko saunovan Suomen yhteinen asia.
Saunayhteisöt ovat lähteneet kiitettävästi mukaan hankkeeseen. Seuraavaksi lähdetään muotoilemaan
hakemuksen sisältöä yhdessä taustayhteisön ja Museoviraston kanssa.
– Nyt tarvitsee sanallistaa se, mitä
saunominen oikeastaan on, mitä se
kullekin merkitsee ja miten sitä voidaan vaalia, projektikoordinaattori
Annamaria Peltokangas sanoo.
Taustayhteisöiltä kerätään hakemuksen liitteenä toimitettavat puoltokirjeet.
Kesäkuun alussa järjestettiin Helsingissä Rautatientorilla kaikille avoin
ja ilmainen saunatapahtuma siirrettävine saunoineen. Kesällä oli lukuisia
saunatapahtumia eri puolilla Suomea
ja tahti jatkuu pitkin syksyä. ❖

Annamaria Peltokangas projektikoordinaattoriksi
KUVA: OLLI URPELA

l Viime elokuussa valittiin Saunominen Unescoon -hankkeen uudeksi
projektikoordinaattoriksi
Annamaria Peltokangas.
Hän seuraa tehtävässään
Mari Paavolaa, joka siirtyi
Saunaseuran vt. toiminnanjohtajaksi.
Annamarian tavoitteena on pitää
hakemusprosessi mahdollisimman
avoimena ja osallistavana.

ETSINTÄKUULUTUS!
Erityislaatuisia saunoja ja
saunojia Unesco-videoon

l Tunnetko leppeän saunan lämmittäjän, viekkaan vihtojan, 6-vuotiaan
löylymestarin, rakentajataiturin,
saunakuoron, tietäjän tai anekdootteja ammentavan tarinaniskijän, joka
kantaa saunaa sydämessä ja tuntuu
tietävän siitä jotain enemmän kuin
me muut?
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– Projektikoordinaattorina
vastuullani ei ole vain se, että
hakemus ja sen liitteet valmistuvat ajallaan, vaan myös se,
että sen sisältö edustaa saunayhteisöä mahdollisimman
monipuolisesti ja vastaa näin
myös Unescon vaatimuksiin.
– Hakemusta edistetään
keskustellen ja kuunnellen – kysymyksiin etsitään vastauksia yhdessä.
Saunominen Unescoon -hank-

keeseen Annamaria lähti mukaan
samoista syistä kuin muukin taustayhteisö, halusta jakaa saunomisen
iloa ja esitellä maailmalle saunakulttuurimme rikkautta ja ymmärtää sitä itsekin paremmin.
– Saunominen on henkilökohtainen kokemus, joka samalla yhdistää
meitä. Siinä on jotain mystistä.
Annamarian tavoittaa puhelimitse
050 5019 241 ja sähköpostitse
annamaria.peltokangas@sauna.fi

Saunomiselle haetaan paikkaa
Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansainvälisestä luettelosta.
Etsimme mielenkiintoa ja tunnetta
herättäviä kertomuksia saunomisesta Unescolle lähetettävään videoon,
joka esittelee suomalaista saunomiskulttuuria koko maailmalle.
Osallistu Unesco-hakemuksen
tekoon ja lähetä lyhyt viesti tai video
(max 2 min), jossa kerrot miksi saunominen on sinulle merkityksellistä.

Videotasi voidaan käyttää apuna
hakemustekstin ja -videon teossa.
Voit jakaa videosi Facebookissa tai
Instagramin kautta, #saunominenunescoon tai lähettää sen sähköpostitse hankkeen projektikoordinaattorille.
Toimi heti! Tai viimeistään 10.11.
mennessä.
annamaria.peltokangas@sauna.fi.
Instagram @saunaunescoon
facebook.com/saunaunescoon

Saunominen Unescoon -hankkeeseen liittyen julistamme
kaikille 0–15 -vuotiaille piirustuskilpailun.

Nyt kaikki LAPSET
piirtämään!
Aihe on hauska ja laaja: tee saunaan tai
saunomiseen liittyvä piirros!
Palkintona on mahtava setti piirustusvälineitä.

l Kilpailuun voi osallistua lähettämällä
A4-kokoisen piirroksen postitse osoitteella
Suomen Saunaseura, Piirustuskilpailu,
Vaskiniementie 10, 00200 Helsinki

Saunominen Unescoon -hankkeessa halutaan
esitellä koko maailmalle tämä meille
tuttu tapa. Vaikka saunominen tapahtuu
saunassa, liittyy siihen monenlaisia
erilaisia tapoja olla ja toimia.
Saunan taikaa on toisinaan vaikea
sanoin kuvailla.
Lasten piirrokset kertovat
varmasti asiasta paljon.

l Liitä mukaan piirtäjän nimi, ikä, osoite ja
huoltajan puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite.
l Piirustusten tulee olla Saunaseuralla 15.11.
mennessä. Saunominen Unescoon -hankkeen
ohjausryhmä valitsee piirustukset, jotka julkaistaan Sauna-lehdessä tai liitetään hankkeen
materiaaleihin. Lähettämällä piirustuksen annat
tähän luvan.

Nyt värikynät, tussit, vesivärit ja vaikka glitterit esiin ja piirtämään!
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Ilari Iivonen käy sekä
kuivakuppauksessa että
hieronnassa, kun lihasjumit vaativat hoitoa.
– Vertaisin kuivakuppauksen jälkeistä oloa
klassisen hieronnan
tai urheiluhieronnan
jälkeiseen oloon. Kuivakuppauksen rentouttava
vaikutus kestää kehossa
useamman vuorokauden.
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Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Olli Urpela

Kuivakuppauksen
kokeilu kannatti
–siitä tuli tapa
Sauna on
köyhän apteekki
l Kansanperinteessä uskotaan vahvasti saunan terveyttä edistäviin vaikutuksiin. Viime aikoina on saatu tätä
tukevia tutkimustuloksiakin.
Sitä ei voi kiistää, etteikö saunasta saa
hyvää oloa ja rentoutusta. Kukin saa
saunoa tavallaan niin kuin itsestä parhaalta tuntuu ja liittää erilaisia toimintoja omiin saunatapoihinsa.
Sauna-lehden viime numerossa kerroimme vihtomisesta. Nyt esitellään
ilmakuppaus ja hieronta – molemmista
voi nauttia Saunaseuran saunatalolla.
Suomalainen sauna ja saunomisen
monet muodot eivät jää jälkeen maailman well being ja hygge -trendeistä. Viime keväänä Ykkössaunassa eli
Ainossa järjestetty saunajoogakin sai
suuren suosion. Hyvällä saunapolulla
ollaan!
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– En olisi uskonut kuivakuppauksen vaikutuksiin ellen
olisi itse kokeillut, sanoo Ilari
Iivonen.
Vanha kiinalainen hoitomuoto
lisää suosiotaan niin Suomessa
kuin Saunaseuralla.

L

uontaishoidot ovat kokeneet
uuden nousun 2000-luvulla
ja kuivakuppaus niiden
mukana. Kuivakuppauksesta käytetään myös nimeä
imukuppihieronta.
– Kuivakuppauksen teho perustuu
kupin alle muodostuvaan alipaineeseen, joka imaisee ihon pehmytkudoksen kupin sisään. Se vilkastuttaa
aineenvaihduntaa ja verenkiertoa.
Vaikutus on periaatteessa sama kuin
perinteisen märkäkuppauksen, jossa
isketään suonta ja valutetaan verta.
Tässä veri ei vuoda eli kuivakuppaus
on paljon ”siistimpää”, joten sitä voi
hyvin tehdä myös Saunatalon pesutiloissa, hoitoja antava Birgitta Palojärvi
kertoo. Hän tekee Saunatalolla myös
hierovaa pesua ja märkäkuppausta
Kotiharjun saunalla.
Saunatalon hierojista myös Mervi
Hämäläinen taitaa kuivakuppauksen.
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Kuppien määrä ja koko
vaihtelevat asiakkaan
vaivojen mukaan.

Kupit vaivojen mukaan

Kuivakuppauksessa asetellaan imukuppeja selkään ja hartioihin.
– Kuppien määrä ja koko vaihtelevat
asiakkaan vaivojen mukaan, Birgitta
sanoo.
Siis mihin vaivoihin? Lista on pitkä,
muun muassa:
– Aineenvaihdunnan ja lymfanestekierron aktivointiin, kuona-aineiden
ja nesteiden poistoon, kipu- ja akupisteiden käsittelyyn, urheilusuoritusten
jälkeiseen lihashuoltoon, kipuihin ja
turvotukseen, lihaskovettumiin, lihassärkyihin ja jännitystiloihin, päänsärkyyn, verenkiertoon, reumaattisiin
sairauksiin, selluliittiin ja astmaan.
Kuivakupattavan ihmisen tulee olla
perusterve. Se ei sovellu esimerkiksi
silloin, jos on iho rikki, ihosairauksia, suonikohjuja, vakavia sairauksia,
veritauteja, vaikea diabetes, kuumetta, tulehduksia tai ongelmia sydämen
toiminnan kanssa.
– Kuivakuppaus on todella tehokasta. Viidentoista minuutin hoito vastaa
tunnin klassista hierontaa, Birgitta
toteaa.
Ilari löysi seuran
ja kuivakuppauksen

Ilari Iivosen tie Saunaseuraan on niin

sanotusti se tavallinen tarina:
– Hyvä ystäväni tiesi minun pitävän
saunomisesta ja kutsui minut neljä
vuotta sitten vieraaksi Vaskiniemeen.
Neljä päivää ensivierailun jälkeen
toimitin jäsenhakemuksen seuran
toimistoon.
Ilari saunoo seuralla pari kolme
kertaa viikossa. Muutama vuosi sitten
Ilari aloitti ottaa säännöllisesti Birgitan tekemän hierovan pesun.
– Birgitta kertoi minulle kuivakuppauksesta. Ensi kuulemalta se vaikutti
mielenkiintoiselta ja pari vuotta sitten
kokeilin ensimmäisen kerran. Ensivaikutelma oli erittäin positiivinen.
Nyt Ilari käy kuivakuppauksessa,
kun selässä tai käsissä on hankalia
lihasjumeja.
– Kuivakuppaus yhdistettynä saunomiseen ja viileässä vedessä uintiin
on auttanut lihaspinteiden ja selän
rentoutumiseen. Samoin käyn hierojilla aina tarpeen mukaan.
Rennon rohkeasti

Birgitan mukaan asiakkaan ei tarvitse
mitenkään erityisesti valmistautua
kuivakuppaukseen.
– Parasta on kuitenkin tulla saunomisen loppuvaiheessa eli hoidon
jälkeen ei suositella mentävän enää

– Kuivakuppaus yhdistettynä
saunomiseen ja viileässä vedessä uintiin
on auttanut lihaspinteiden ja
selän rentoutumiseen.

mereen tai kovaan löylyyn. Kuivakuppausta voi toki tehdä ilman saunaakin,
mutta Saunaseuralla sauna sopii asiaan hyvin. Kuppauksen jälkeen tulisi
juoda paljon vettä niin kuin hoitojen
jälkeen yleensäkin.
Ilari toimii esimerkillisesti.
– Pyrin saapumaan ajoissa paikalle
niin, että ehdin hieman saunoa ja käydä kerran pari uimassa. Nestetasapainosta huolehtiminen on tärkeää, erityisesti kuivakuppauspäivänä. Omaa
kehoa kannattaa kuunnella ja rauhoittua. Vältän kovia löylyjä kuivakuppauksen jälkeen, vietän mieluimmin
aikaa kanttiinin puolella ja tuijottelen
takkatulta.
Punainen läntti
ja paljon enemmän

Imukupeista jää iholle punaiset läntit
muutamaksi päiväksi. Mitä parempi
verenkierto, sitä nopeammin jäljet
häviävät.
Oleellista on kuitenkin hoidon vaikutus omaan hyvinvointiin.
– Vertaisin kuivakuppauksen jälkeistä oloa klassisen hieronnan tai urheiluhieronnan jälkeiseen oloon. Olen
huomannut, että kuivakuppauksen
rentouttava vaikutus kestää kehossa
useamman vuorokauden. Tätä en olisi
ikinä uskonut, jos asia olisi minulle
kerrottu. Onneksi tuli aikanaan kokeiltua, Ilari sanoo.
Ilarin mukaan toimiva kommunikointi ja luottamus hoitajan ja asiakkaan välillä on onnistuneen hoidon
edellytys.
– Mitä paremmin asiakas pystyy
kertomaan tilanteensa, sen paremmin
kuivakuppaus osataan kohdistaa niin,
että hoidolle saadaan toivottu lopputulos.
Sekä Birgitta että Ilari kehottavat
rohkeasti kokeilemaan kuivakuppausta.
– Arvelen, että vain kokeilemalla voi
tietää sopiiko kuivakuppaus vai ei, Ilari sanoo – omasta kokemuksestaan. ❖

Kuppauksen arvo löydetty uudelleen

K

uppareita on toiminut Suomessa ainakin keskiajalta lähtien.
Kuppaus erottui muista kansanparannuksen hoitomenetelmistä
paitsi työmenetelmänsä puolesta, myös siksi, että kuppareita oli
lähes joka kylässä. Kuppaus perustui hyvin pitkälti tekniikkaan ja käsillä
parantamiseen.
Sotien jälkeinen kaupungistuminen oli murroskohta, jolloin kuppauksen pelättiin katoavan maastamme. Onneksi näin ei käynyt ja viime
vuosina kuppauksen arvo on löydetty uudestaan. Suomi onkin ainoa läntisen kulttuuripiirin maa, jossa verikuppaus on nykyisin elinvoimainen
hoitomuoto, ja jossa kuppaustaito on katkeamatta jatkunut näihin päiviin
saakka. Osaltaan tätä selittää suomalainen laajamittainen saunakulttuuri.
Nykytietämyksen valossa kuppauksessa lasketaan pois kuona-ainepitoista ja elinkaarensa loppuvaiheessa olevaa verta, jonka poistuminen
pakottaa luuytimen tuottamaan uusia punasoluja. Näin veri puhdistuu,
uudistuu ja sen hapenkuljetuskyky paranee.
Yllä olevan tekstin lähteenä on Suomen Kansanparantajaseura.
Kuppauksen kokemusta kuvataan Kaupunkisaunoja-kirjassa (Työryhmä Vapaat naiset, Gummerus 2017) näin:
Kuppari puhelee rauhoittavasti, asettelee kuppaussarvia kehon ärsytyspisteisiin niskaan, selkään, pohkeisiin ja käsivarsiin. Pian hän irrottaa
sarvet yksi kerrallaan, naputtelee pienellä kuppauskirveellään ihoa ja
asettaa sarvet jälleen vikkelästi paikoilleen. Minuun ei satu. Veri alkaa
tihkua pintahaavoista ja nousta sarviin. Näen, miten se valuu lattialle ja
suihkuveden myötä viemäristöön.
Tunnin päästä kehostani on poistunut puolisen litraa verta eli kupparin
sanoin ”paha veri”, joka sisältää kuona-aineita ja ylimääräistä kudosnestettä.
Kuppauksen kerrotaan auttavan lähestulkoon kaikkeen: korkeaan
verenpaineeseen, iho-ongelmiin, niska- ja hartiakipuihin, migreeniin.
Oloni onkin kuin uudestisyntyneellä. Oloni on kevyt, auvoinen, äärimmäisen puhdas. Lihakset ovat rentoutuneet. Tuntuu siltä, että kehoani on
hoidettu hyvin.
Arlan saunan kuppari ”Ratanaula”,
oikealta nimeltään Sanna-Kaisa
Ilmarinen on yksi
harvoista Suomen
ammattilaiskuppareista.
Kuva Kaupunkisaunoja-kirjasta,
kuvaaja Susa
Junnola, kirjan
tekstilainauksen
kirjoittaja on Helen
Partti.
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Mervi Hämäläinen
hieroo tutuin ottein
Reeta Pohjosta, joka
on hänen vakioasiakkaitaan. – Tiedän
hierojana onnistuneeni, kun kuulen
asiakkailta, miten he
ovat saaneet apua
erilaisiin ongelmiin.
Joskus muutokset
ovat todella radikaaleja.
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Mervi, Harri ja kaksi Tuomasta

SAUNASEURALLA tehokas

ja taitava hierojien nelikko
Hieronta on käsityötä eli jokaisella hierojalla on hieman oma
tyylinsä hieroa. Lopputulos on
kuitenkin sama: asiakkaan rentoutunut keho ja mieli.

H

ieronta on perinteisesti
kuulunut Suomen Saunaseuran jäsenilleen tarjoamiin palveluihin. Tällä
hetkellä hierojina toimii jo hyvinkin
vakiintunut tiimi: Mervi Hämäläinen,
Tuomas Kaario, Tuomas Laitinen ja
Harri Räsänen.
Kaikilla on alan koulutus ja pitkä
kokemus. Tuomas Kaario valmistui
hierojaksi 2001 ja osteopaatiksi 2006,
seuralla hän toiminut vuodesta 2002.
Nyt työelämän pääpaino on osteopaatin työt Lohjalla.

Mervi on toiminut hierojana kymmenen vuotta ja ollut seuralla nelisen
vuotta. Työkseen hän opettaa erilaisia
hoitoja omassa koulussaan ja tekee itse
monenlaisia hoitoja.
Harri katseli jo lapsena, miten hänen
kuppari-mummonsa sai asiakkaat
hymyilemään. – Jo silloin ymmärsin,
että maailman paras hommahan on
parantaa ihmisten elämänlaatua.
Harri suoritti koulutetun hierojan
ja urheiluhierojan tutkinnot Suomen
Urheiluhierojaopistossa Helsingissä ja
toimii täysipäiväisesti hierojayrittäjänä.
Tuomas Laitinen sanoo myös olleensa koko aikuisikänsä kiinnostunut
ihmisen hyvinvoinnista, ravinnosta ja
oman terveyden hoitamisesta.
– Jossain vaiheessa tuli halu lähteä
opiskelemaan enemmän ihmisen kehon toimintaa ja hoitamista. Nyt hie-

Mikään ei ole ihanampaa
kuin saunominen ja hieronta!
l Näin vakuuttaa saunasisko Reeta Pohjonen. Hän liittyi seuran jäseneksi
noin seitsemän vuotta sitten. Kimmokkeen hän sai ystävältään Marja-Leena
Heikkiseltä, jonka vieraana Reeta saunoi sitä ennen.
– Saunassa käyn yleensä kerran viikossa. Hierojien palveluja aloin käyttää
heti alusta alkaen ja nyt käyn noin kerran kuussa Mervin hierottavana.
– Hieronta avaa kehon, vähentää stressiä ja rauhoittaa mielen. Hieronta
antaa paremman yleisvoinnin ja vähentää stressiä. Olen yrittäjä ja teen paljon töitä – sauna ja hieronta on hyvä vastapaino sille.
Reeta sanoo käyvänsä aina samalla hierojalla.
– Olen tarkka siitä, kenen hoidossa käyn. Jos hierotaan liian kovaa, en
pysty rentoutumaan. Mervi tekee myös akupunktiota ja on shiatsuterapeutti
kuten minäkin. Mervillä on kokonaisvaltainen käsitys terveydestä. Luotan
hänen ammattitaitoonsa.
Reeta valmistautuu hierontaan saunomalla Saunaseuralla.
– Vapautan itselleni aikaa sekä ennen että jälkeen hieronnan. Hieronnan
jälkeen rentoudun joko saunomalla tai lepäämällä ja juon paljon vettä.
Reeta kiittää Saunaseuraa sen tarjoamista palveluista ja ihanasta voimapaikasta.
– Se on pelastanut monta tilannetta vuosien yrittäjyyden aikana. On myös
kiva tuoda ulkomaisia asiakkaita saunomaan maan parhaisiin saunoihin.

ronta on ollut 11 vuotta pääammattini.
Seuralla olen hieronut lähes seitsemän
vuotta. Oma työhuone on Fiskarsissa.
– Hieronnassa on monia koulukuntia, jotka eroavat toisistaan todella
paljon. Rohkeasti kannattaa kokeilla
eri hierojia ja hierontoja, jotta löytää
itselleen parhaiten sopivat, Tuomas
Kaario suosittelee.
Sopii kaikille,
auttaa monipuolisesti

Seuran hierojien mukaan hieronta
sopii pääsääntöisesti kaikille. Vakavat
sairaudet voivat toki olla esteenä eikä
flunssaisena kannata mennä hierottavaksi – sitä tautia se ei paranna.
Ikäkään ei ole este – Mervin mukaan vauvojakin on hierottu.
Hieronnan yksi päätarkoitus on palauttaa lihakset, lihaskalvot ja kalvojen välissä oleva nestekierto ja saada
näin keho toimimaan paremmin sekä
kivuttomammin.
– Hieronta auttaa todella moneen
vaivaan kuten stressiin, korkeaan
verenpaineeseen, jännittäjäniskaan,
nivelongelmiin, puutuneisiin raajoihin, hermokipuihin, päänsärkyihin,
aineenvaihdunnallisiin häiriöihin ja
unettomuuteen, Mervi luettelee muutamia.
– Tietenkään mikään hoitomuoto
ei ole sataprosenttinen eli koskaan ei
voida sanoa, että hoito auttaa varmasti. Kuitenkin monet ihmiset ovat saaneet apua hieronnan avulla lukuisiin
erilaisiin kehon epätasapainotiloihin.
Säännöllisellä käynnillä voi ennaltaehkäistä lukuisia erilaisia sekä kehon
että mielen ongelmia.
– Hieronnan vaikutuksesta erittyy
oksitosiinihormonia ja endorfiineja,
jotka rentouttavat lihaksia ja lievittävät
kipua, Tuomas Laitinen lisää.
Saunatalo hyvä paikka hieronnalle

Saunatalolla voi yhdistää kaksi hyvää
tekevää nautintoa eli saunomisen ja
hieronnan.

sauna I3I 2018
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Hierojat neuvovat asiakkaitaan
saunomaan ja peseytymään ennen
hierontaa. Hierottavaksi voi tulla
joko pyyhkeeseen kietoutuneena tai
alusvaatteillaan, kumpi itsestä tuntuu
paremmalta.
Hieronta-ajan voi näppärästi varata
Saunaseuran verkkosivuilta etukäteen.
Näin voi varmistaa saavansa halutun
ajan – hieronnoissa kun on ruuhkaa
samaan aikaan kuin saunatalollakin
eli yleensä arki-iltaisin viiden jälkeen.
Toki ajan voi varata suoraan kassaltakin saunatalolla ollessaan. Maanantaisin ja perjantaisin hierojilla on eniten
vapaita aikoja tarjolla.
– Antakaa palautetta, jos jatkuvasti tuntuu siltä, ettei saa haluamaansa
aikaa.
Hieronta-ajat kestävät 25, 50 tai 75
minuuttia. Tuomas Laitinen suosittelee varaamaan vähintään 50 minuutin
ajan.
– Näin ehditään käydä huolellisemmin kehoa läpi. Usein vaivan syy on
jossain muualla kuin kipeässä paikassa.
Hieronnan jälkeen voi vielä saunoa
kevyesti ja käydä pesulla. Kylmään
mereen tai avantoon ei kannata mennä, koska silloin lämpimät ja rennot lihakset kylmenevät ja hieronnan hyöty
menee hukkaan.
Vettä tulee juoda sekä ennen että
jälkeen hieronnan.
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Maanantaisin ja
perjantaisin saa hierojille
aikoja helpoiten.

Tuomas Kaario antaa vielä pari käytännön neuvoa:
– On hyvä käydä vessassa ennen
hierontaa, sillä täydellä rakolla oleminen ei ole mukavaa.
– Ammatillisesti pyytäisin, että hierontaan tullaan vasta jälkihien jälkeen.
Jos tullaan suoraan kuumasta saunasta tai suihkusta, hiki ja hierontarasva
muodostavat todella liukkaan emulsion. Se haittaa työtä ihmeen paljon.
Rennosti vaan!

Hierojat neuvovat ensikertalaisia suhtautumaan hierontaan avoimin mielin
– rennosti vaan kokeilemaan.
Jokaiselle suositellaan hierontaa noin
kerran kuussa, akuuteissa vaivoissa
voi joutua käymään muutamia kertoja
hyvinkin tiiviisti.
– Jos kehossasi on joku ongelma,
hieronta voi auttaa. Meillä kaikilla hierojilla on pitkä kokemus alalta ja jokainen osaa suositella asiakkaille sopivaa
hoitoa, Mervi sanoo.
– Asiakkaan kannattaa reilusti sanoa
mitä haluaa. Aika äkkiä hieronnan aikana kyllä selviää, miten kovaa tai kevyesti voi hieroa, Tuomas Kaario lisää.
– Kipua ei voida aina välttää, jos
lihakset ovat kovin jumiset. Mutta toki
saa ja kuuluukin sanoa, jos käsittely
tuntuu liian kipeältä. Hieroja pystyy
myös aistimaan miten asiakkaan keho

Saunaseuran hierojilla on
kaikilla pitkä kokemus alalta.
Tuomas Kaariio (vas), Harri
Räsänen ja Tuomas Laitinen
ovat terveydenhuollon
ammattilaisia.

reagoi käsittelyyn, Tuomas Laitinen
sanoo puolestaan.
Yhteinen onnistumisen ilo

Kaikilla seuran hierojilla on lukuisia
vakiasiakkaita, joiden kanssa on jo
pohdittu yhdessä monta asiaa. Hyvä
asiakassuhde perustuu aina luottamukseen.
– Hieroja on terveydenhuollon ammattilainen, jolla on sama vaitiolovelvollisuus kuin esimerkiksi lääkärillä.
Näin luottamus on helppo luoda jo
sen perusteella, että hieronnan aikana
puhutut asiat eivät kantaudu seinien
ulkopuolelle, Tuomas Kaario toteaa.
Hierojat tuntevat olevansa osa Saunaseuran yhteisöä, jolloin keskinäinen
keskustelukin on helppoa ja välitöntä.
Jäsenet antavat paljon positiivista palautetta ja kiitosta.
– Tiedän hierojana onnistuneeni,
kun kuulen asiakkailta, miten he ovat
saaneet apua erilaisiin ongelmiin. Joskus muutokset ovat todella radikaaleja.
Tässä hommassa on parasta, kun tietää
tekevänsä maailmaa parantavaa työtä,
Mervi iloitsee.
– Asiakkaiden palaute on tärkeä.
Usein se tulee viiveellä, sillä vaiva ei
välttämättä katoa heti käsittelyn jälkeen, mutta paranemisprosessi lähtee
käyntiin. ❖

LEXUS NELIVETOHYBRIDIT

AINA VALMIS,
TEHOKAS JA YLELLINEN
LEXUS SELF-CHARGING HYBRID
Koe uraauurtava hybriditeknologia, korkea suorituskyky ja Lexukselle ominainen
virheetön viimeistely näyttävässä crossover-mallistossamme. Itselataava Lexushybridi on aina valmiina ajoon.
Kysy nyt varastossa olevia NX- ja RX-malleja, joissa vanhan veromallin mukaiset
hinnat. Hyötysi NX-malleissa on jopa 3 300 € ja RX-malleissa jopa 8 800 €.
Autoja on rajallinen määrä, joten toimi nopeasti.
TALVIPAKETTITARJOUS UUSIIN TILAUKSIIN
Sis. talvirengasyhdistelmän Lexus-vanteilla, kumimatot ja tavaratilan suojapohjan.
NX-malleihin 17” vanteilla 690 € (etusi jopa 1 800 €)
RX-malleihin 20” vanteilla 990 € (etusi jopa 3 200 €)

Vaikutu markkinoiden laajimmasta premiumhybridien mallistosta ja varaa koeajo: lexus. fi

NX 300h
alk. 52 332,85 €

RX 450h
alk. 89 783,20 €

7-paikkainen

RX 450hL
alk. 100 413,59 €

Autojen hinnat sisältävät toimituskulut 600 €. Talvipakettitarjous koskee uusia asiakastilauksia ja on voimassa
toistaiseksi, eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin. NX CO2 155–172 g/km, EU-yhd. kulutus 6,8–7,6 l/100 km.
RX CO2 173–178 g/km, EU-yhd. kulutus 7,6–7,9 l/100 km. RX L CO2 183 g/km, EU-yhd. kulutus 8,0–8,1
l/100 km. Arvot perustuvat uuteen WLTP-mittaustapaan. Varastoautot NEDC-korreloiduilla päästöarvoilla. Kuvan autot erikoisvarustein.
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Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: A-P Paavola, Jaana Pietilä ja Tuulikki Terho

Vaskiniemen kesän isot ilot:

Sauna ja kahvila

Siirrettävä Juttusauna keräsi saunojia ja
kehuja.

Oli Vaskiniemessä pienoinen kahvila.

Viime kesänä Vaskiniemessä pääsi saunomaan, vaikka
saunatalo oli suljettu ja löylyjen
päälle sai vielä saunakahvit!
Elokuussa kiitosta ja kehuja
riitti sekä sen myötä katumustakin: olisi sittenkin pitänyt
mennä…

– Kesäsauna oli hyvin positiivinen
asia kokonaisuudessaan. Ihmiset olivat tosi tyytyväisiä.
Saunassa kävi 30–40 ihmistä päivittäin. Lukumäärä on arvio, koska
tukkimiehen kirjanpito petti. Jokaisen
saunojan piti laittaa viiva osallistujalistaan, mutta jotkut halusivat varmis-

S

aunatalo tarvitsee kesäisin
toiminnassaan tauon, jonka
aikana taloa huolletaan ja korjataan. Huoltoajan pituudesta
käydään keskustelua lähes joka kevät.
Tänä vuonna jäsenten toiveita kuultiin ja Vaskiniemeen tuotiin siirrettävä sauna. Monelle seuralaiselle jo
entuudestaan tuttu ”Juttusauna” oli
jäsenistön käytössä kolme viikkoa.
Lämmittäjämestari A-P Paavola
hoiti vankalla ammattitaidollaan ja
palveluasenteellaan saunojille toimivat
olosuhteet ja hyvät löylyt.
Juttusauna oli Vaskiniemessä viikon
verran saunatalon jo auettua ja silloin
kävijät saivat itse lisätä puita pesään,
muuten A-P:n työpäivät olisivat venyneet yli kellon ympäri.
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Kesän helteistä nautittiin Vaskiniemessäkin.

taa kesäsaunan saannin ensi kesäksi
vetämällä viivoja reippaasti.
Kesäisiä, kotoisia herkkuja

Kesäsaunan kruunasi pop up -kahvila,
jonka Saunaseuran pesijä Jaana Pietilä
pisti pystyyn saunatalon terassille.
– Kesän kynnyksellä eräs pesuasiakkaista kehui kesäsaunan ideaa. Ainoa
miinus olisi se, ettei sieltä saanut ostaa
kahvia. Mitäpä pesijä silloin muuta
kuin päätti ryhtyä kahvilayrittäjäksi,
Jaana nauraa.
– Tiedossa olisi siis leppoisaa kesäsaunan meininkiä ja ehkä jonkun verran lomarahaakin. Kahvinkeittokin oli
tuttua puuhaa siltä ajalta, kun pyöritin
Sauna Hermannia.
Jaana leipoi aamuisin kääretortun,
poimi pensaasta marjat, haki kaupasta
jäätelöt, vissyt ja muut tarvittavat.
– Pyöräntarakalla kylmälaukussa kiikutin tarjottavat Vaskiniemen
rantaan. Lämmittäjä oli hoitanut
fasiliteetit kohdilleen, niin mikäpä
oli pyörittää pikkukahvilaa. Kaikki
tekemäni tuotokset menivät kaupaksi.
Tyttäreni oli kahvilassa tuuraamassa
kolmena päivänä ja vaikuttui suuresti

Lämpimästä
merivedestä ei
ollut kiire pois.

Kahvilassa saatiin nauttia Pietilän Jaanan
leivonnaisista aidoista posliiniastioista.

Sisällä
tehtiin töitä

Lämpömittarissa ennätyslukemat.

Kaksi isoa telttaa toimivat pukuhuoneina.

kivoista ihmisistä ja kauniista merimaisemasta.

Tuulikki Terho.
Naisten lauteilla eräs saunasisko
kertoi tulleensa kesäsaunalle joka
päivä miehensä kera ja viihtyneensä
iltaan asti.
– Tämähän oli meille kuin kesämökki!
Joku ehätti jo sanomaan, että Juttusaunassa oli ollut Saunaseuran parhaat
löylyt.
Näinkin asiaa kommentoitiin:
– Minä niin vastustin yhteissaunaa
ja uimapuvuissa saunomista. Ehkä
olen ensi kesänä toista mieltä! ❖

Upea, kiireetön tunnelma

Kesäsauna keräsi poikkeuksetta kiitosta kaikilta kävijöiltä.
– Ensimmäisellä viikolla kävin Juttusaunassa joka päivä. Täytyy sanoa,
että tunnelma sekä löylyssä, terassilla, pop up -kahvilassa että laiturilla
ja meressä oli aivan erityisen sopuisa,
rattoisa ja hyväntuulinen. Osansa oli
tietysti lempeällä helteellä. En muista,
että naismuistiin olisi voinut kelliä porukalla meressä seurustelemassa vailla
mitään kiirettä, edes laiturille, sanoo

l Saunatalon ovien ollessa
kiinni, sisällä tehtiin reippaasti peruskorjaus- ja
huoltotöitä edellisten kesien
tapaan.
Kesän aikana muun muassa uusittiin kuutossaunan kiuas, useiden saunojen panelointia ja lauteet,
laiturin lämpöelementtejä,
Saunatalon katon läpiviennit
ja savusaunapäädyn laattojen saumat.
Alakerrassa Saunatuvan
vieressä oleva pukuhuoneen
lattia uusittiin ja vanhan
lattian alta löytynyt asbesti
poistettiin asianmukaisesti.
Pukuhuoneen seinät ja katto
maalattiin.
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Tätä asiaa olemme
kysyneet jo kahdessa
edellisessä Saunalehdessä erilaisilta
vastaajilta.
Nyt saamme saunaterveisiä Australiasta
ja Ruotsista.

Millainen on hyvä
1. Mikä on paikallisten saunojen tärkein ominaisuus?
2. Millainen on hyvä sauna Sinulle?
3. Missä useimmin saunot ja kuinka usein?
4. Kuuluvatko uinti ja vihta saunatapoihisi?
5. Millaisessa seurassa mieluiten saunot?
6. Miten Sinä miellät käsitteen ”hyvät saunatavat”?
7. Mikä saunakokemus on erityisesti jäänyt mieleesi joko
kotimaassa tai ulkomailla?
8. Minkälainen mielikuva Sinulla on suomalaisesta saunasta ja saunojista?
9. Mahdolliset terveiset suomalaisille saunojille

Sisko Wilowin laajassa pihapiirissä on kaksi saunaa: toinen järven rannassa toinen mäen päällä. Siskon vastaukset seuraavalla sivulla.
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SAUNA?

Australian tuore saunaseura ASBA järjesti Canberrassa Suomen lähetystössä mahdollisuuden tutustua saunaan ja saunomiseen. Hauskaa oli!

Jack Tsonis ystävineen saunoi North Sydney
uintikeskuksessa, taustalla kuuluisa Sydney
Harbour Bridge -silta.

Tohtori Jack Tsonis ja
tohtori Sofia Eriksson
Australian Sweat Bathing
Association

emmekä ole vielä rakentaneet uutta
saunaa. Rakennamme sen pian. Sillä
välin olemme saunoneet takapihallamme saunateltassa (Mobiba) ja käyneet yleisissä saunoissa Sydneyssä –
lähinnä North Sydney Olympic Poolin
saunassa, joka sijaitsee aivan Sydney
Harbour Bridgen lähellä.

1.

Saunakulttuuria ei ole Australiassa
kovin laajasti, mutta meillä on jonkin
verran yleisiä saunoja. Harmillista
kyllä, saunojen yleisin piirre on se,
että niissä ei saa heittää löylyä! Tämä
johtunee niin saunojien kuin saunojen
omistajien saunatietouden puutteesta.
Toivomme, että vuonna 2016 perustetun Australian saunaseura ASBA:n
(Australian Sweat Bathing Association) jakama saunatietous muuttaa
tämän tilanteen lähivuosina.

2.

Mielestämme hyvä sauna on sopivan
kuuma (80–100 ºC) ja siellä saa heittää
löylyä. Pidämme keskikokoisista saunoista, vaikka saunoisimme kahdestaan. Silloin voimme maata saunan
lauteilla ja rentoutua täysin.

3.

Meillä oli pitkään sauna kotona. Muutimme kuitenkin jonkin aikaa sitten,

Jack Tsonis & Sofia Eriksson
Sydney, Australia

• Sauna on suuri osa elä-

määmme. Sofia on rakastanut
saunomista lapsesta saakka ja
Jack siitä saakka, kun tutustui saunomiseen Suomessa
vuonna 2007. Kotona saunomme lähes päivittäin vuoden ympäri.
• Vuonna 2016 perustimme
Australian saunaseura ASBA:n
(Australian Sweat Bathing
Association), jonka tarkoitus
on edistää saunakulttuuria
Australiassa. Autoimme Kansainvälistä Saunaliittoa (ISA)
järjestämään 17. Kansainvälisen Saunakongressin vuonna
2018. Aiomme lisäksi julkaista
tieteellisen julkaisun International Journal of Sauna Studies
(IJSS) vuonna 2019. Julkaisun
avulla toivomme edistävämme
saunatutkimusta maailmanlaajuisesti.
• Toisin sanoen olemme saunafanaatikkoja!

4.

Kyllä! Käytämme jäistä vettä aina kun
voimme, yleensä meillä on jäitä isossa
saavissa. Tämä on hyvä vaihtoehto
silloin, jos ei ole mahdollisuutta uida
kylmässä vedessä. Vihdomme myös
silloin tällöin. Paikalliset eukalyptuspuut sopivat tarkoitukseen mainiosti!

5.

Kuten useimmat ihmiset, pidämme
saunomisesta ystävien seurassa! Se
onkin yksi parhaimmista asioista
saunomisessa. Saunomme kuitenkin
mielellämme myös kahden kesken,
sillä silloin voimme saunoa juuri
haluamassamme lämpötilassa.

6.

Meille se tarkoittaa muiden saunojien
kunnioittamista ja huomioonottamista, mikä onkin tärkeintä saunomi-
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Kysymykset

Hyvä

1. Mikä on paikallisten saunojen tärkein ominaisuus?
2. Millainen on hyvä sauna Sinulle?
3. Missä useimmin saunot ja kuinka usein?
4. Kuuluvatko uinti ja vihta saunatapoihisi?
5. Millaisessa seurassa mieluiten saunot?
6. Miten Sinä miellät käsitteen ”hyvät saunatavat”?
7. Mikä saunakokemus on erityisesti jäänyt mieleesi joko kotimaassa tai ulkomailla?
8. Minkälainen mielikuva Sinulla on suomalaisesta saunasta ja saunojista?
9. Mahdolliset terveiset suomalaisille saunojille

sessa. Toisilta saunojilta tulee esimerkiksi
tarkistaa aina, saako löylyä heittää lisää.
On myös tärkeää sulkea ovi ripeästi, ettei
lämpö karkaa! Sauna pitäisi tietenkin
myös jättää siistiin ja hyvään kuntoon
seuraavia saunojia varten.

7.

Paras saunakokemuksemme Australiassa oli, kun ajoimme 2 400 kilometriä
ostamaan ensimmäisen saunamme. Saunoimme tässä saunassa seitsemän vuotta
ja tutustutimme monet ystävämme saunomisen saloihin. Parhaat kokemukset
ulkomailta ovat kaikki Kukkolaforsenin
upeat saunat, joihin tutustuimme saunakongressissa. Vierailu Vaskiniemessä on
myös mieleenpainuva saunakokemus.

8.

Arvostamme sitä, kuinka kokeneita
saunojia suomalaiset ovat. Kaikki Suomessa tietävät, kuinka saunassa tulee
käyttäytyä ja kuinka saunotaan hyvin.
Ulkomaiset tuttavat otetaan myös hyvin
vastaan saunoissa. Pidämme myös paljon
siitä, että suomalaiset heittävät kunnolla
löylyä! Tietenkin suomalaiset saunat ovat
lähes poikkeuksetta suunniteltu niin, että
ne tarjoavat loistavat lämmöt. Olemme
erittäin otettuja – ja kateellisia – suomalaisesta saunakulttuurista! Haluamme
Australiaan samanlaisen saunakulttuurin kuin Suomessa, jossa saunominen on
suosittua koko kansan keskuudessa.

Sisko Wilow toisen saunansa terassilla, ikkunasta avautuu näkymä järvelle.

Sisko Wilow
Ruotsin Sauna-akatemian
jäsen, Sigtuna

5.

1.

Stressitön tunnelma, hyvä seura ja
sopiva löyly.

Saunan sijainti.

2.

Hyvä sijainti, kiireettömyys, sopiva
löyly ja hyvä seura.

3.

Kotona 2–3 kertaa viikossa, kesällä
useammin ja noin kuuden viikon
kesälomalla joka päivä.

4.

Uinti kesällä, vihta kesällä juhannukseen asti eli niin kauan kun
lehdet eivät tipu vastasta ja joskus
avantouinti talvella.

Perheen ja ystävien kanssa.

6.
7.

Haaparannassa 2018 kansainvälisessä saunakonferenssissa Jämsän
savusaunan kopio sekä jalkapallosauna, jonka oli tehnyt ruotsalainen
poika vaihtovuotenaan Espanjassa.

8.

Suomalainen sauna on pyyteetön
ja tunnelma on hyvä. Suomalaiset
osaavat aidon saunataidon.

9.

`Verba volent, sauna manent`:
Sanat helisevät, sauna pysyy. ❖

9.

Kiitokset Suomelle siitä, että saunominen on niin suosittua ympäri maailman!
Olemme perustaneet ASBA:n, jotta
voimme sivistää australialaisia ja levittää saunakulttuuria Australiaan. ASBA
haluaa edistää oikeanlaista saunomista
löylyineen ja vilvoitteluineen. Tavoitteemme on tehdä saunasta suositumpi ja
yhä useammalle mahdollisuus saunoa.
Toivotattehan meille onnea!
Autamme mielellämme Australiassa
vierailevia suomalaisia ystäviä löytämään
kunnolliset saunat.
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Sisko Wilow
• Sauna on tärkeä osa elämää.
• Meillä on kaksi puulämmitteistä saunaa: yksi rannalla, toinen mäen
päällä. Olemme rakentaneet ja korjanneet seitsemisen saunaa aina
siellä, missä olemme asuneet. Rakensimme muun muassa saunan Tukholman vanhaan kaupunkiin 1496 rakennettuun talomme ylimpään
kerrokseen, josta on näköala merelle.
• Rakas sauna on myös parhaalla Pariisissa asuvalla ystävälläni Eevalla
hänen maapaikassaan Cezyssä, Bourgognessa. Se on suomalainen haapasauna, jonka kuusamolaiset sukulaiset rakensivat. Sen saunapaljussa
ulkona on monesti juotu samppanjaa ja tutkittu tähtiä.
• Liityimme Ruotsin Sauna-akatemiaan tänä vuonna.

Teksti: Laura Seesmeri
Kuvat: Väitöskirjan aineistoa

SAVUN

Saunat muuttuvat, mutta
saunomisessa on side ikiaikaisuuteen. Saunominen
on monisyinen kehollinen

KITKUSTA

kokemus, joka ankkuroi
meidät osaksi maisemaa ja
menneisyyttä.

napin
S
painallukseen

Laura Seesmeri

jo 1990-luvulta alkaen. Tutkimustyön ohessa hän on työskennellyt
mainonnansuunnittelijana ja vapaana kirjoittajana
• On ollut Saunaseuran jäsen ja Sauna-lehden päätoimittaja
• Väitteli saunasta kesäkuussa 2018 Turun yliopistossa maisemantutkimuksen oppiaineessa. Väitöstutkimuksen otsikko on Sauno
itsellesi menneisyys. Kehollisuus osana muisteltua ja esitettyä
kokemusta. Vastaväittäjänä toimi professori Kirsi Saarikangas
• Tutkimuksen aineisto koostuu kahdesta Suomalaisen kirjallisuuden Seuran sauna-aiheisesta muistitietokeruusta ja kiuasmainoksista 1950-luvulta nykypäivään
• Suomen Saunaseura tuki apurahalla väitöskirjan tekemistä
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KUVITUSKUVA: YRJÖ KLIPPI

• Porilainen entinen helsinkiläinen, joka on tutkinut saunomista

uomessa on tilastokeskuksen
mukaan asuntojen rakennuskannassa yli kaksi miljoonaa saunaa
ja viiden ja puolen miljoonan suuruisesta väestöstä lienee lähes jokainen
joskus saunonut. Saunoja on kerrostalojen huoneistoissa, taloyhtiöiden
kellareissa tai vinteillä, rivitaloissa,
omakotitaloissa, tonttien pihoilla,
kesämökeillä. Vaikka saunat ovat
olemuksiltaan hyvinkin erilaisia, on
saunomiskokemuksissa aina kuitenkin
jotain samankaltaista.
Saunat ovat osa suomalaista maisemaa ja mielenmaisemaa. Saunomiskokemus antaa tutkimuskohteena oivan
esimerkin kehollisen ja aistimellisen
kokemuksen tutkimiselle ja sille,
miten menneisyys, on se sitten omia
muistoja tai kollektiivisesti jaettuja
kokemuksia, ohjaavat tätä kokemusta
ja ovat siinä läsnä.
”Kun löylyä lyötiin, kuului ulos
asti kihaus ja hirsien raoista tussahti
höyry viilenevään iltailmaan ja vastan mätke kuului veden kantamana
kauas järven selälle. Järveltä nähtynä
kuva oli kuin taideteos, jossa mahtava luonto ja ihmiskäden jälki sopivat
hyvin yhteen, melkeinpä paransivat
toinen toistaan.”
Näin kuvailee saunaa ja saunomista yksi tutkimusaineistoni vastaaja,
vuonna 1919 syntynyt mies. Tässä
kuvauksessa on meille kaikille jotain
hyvin tuttua. Jos emme ole itse nähneet, kuulleet ja tunteneet tuohon
näkyyn liittyvää kokemusta saunasta

Kiuasmainonta hyödyntää saunaperinnettä,
sen kokemuksellisuutta ja siihen liittyviä
tunteita mainostaessaan kiukaita
saunoville suomalaisille.

Kiukaissa ja saunamainoksissa korostetaan luontosuhdetta ja maisemaa. 1980-luvun sähkökiukaat ovat tuoneet luonnon saunaan
niiden kylkiin painettujen kuvien avulla. 2000-luvun kiuasmainonnassa luonto liitetään argumentoinnissa myyttiseen menneisyyteen.
Maisemaa tuodaan esille myös luontoon liittyvillä kuvallisilla yksityiskohdilla. Kuvat: Harvia, Kastor, Narvi.

rantamaisemassa, voimme ainakin
kuvitella sen.
Sauna osana maisemaa

Maisema ja luontosuhde nousevat
olennaiseksi osaksi saunakokemusta ja
tämän kokemuksen moninaisia ajallisia tasoja. Ymmärrän saunan paikaksi,
joka on osa maisemaa ja jolla on maisemansa. Maisema on tässä paikkoja
kokoava käsite, yhteenkuuluvien paikkojen kimppu ja panoraama paikoista,
joita intensiivisesti eletään. Konkreettisen meitä ympäröivän ja aistein
koettavan ympäristön lisäksi maisema
on mielenmaisemaa. Kokijoina saunojat ovat risteyksessä, jossa maa kohtaa mielen, jossa mieli kohtaa kehon,
menneisyys kohtaa nykyisyyden, aistit
kohtaavat muistot ja oleminen kohtaa
tekemisen. Saunamaiseman menneisyys muodostuu saunomisen ja saunatilan stimuloimista muistoista ja itse
saunatilan viittauksellisesta luonteesta
pois nykyajasta. Menneisyys on kokemuksessa, ei aikaan vaan paikkaan
sidottuna.
Maiseman elementit tulevat osaksi paikkaa; ne aistitaan ja koetaan ja
esitetään saunan yhteydessä ja saunan

merkitys sisältää sen maisemallisuuden. Se on kulttuurinen konstruktio luonnosta ja sen ilmiöistä muun
muassa vedestä, lämmöstä, puusta ja
kivestä. Kulttuurillisesti sitä ei voida
ymmärtää sen luontoa ja maisemaa sivuuttamatta. Saunan maisema välittyy
kehollisiin muistoihin kerrostuneena
aistimellisena ja elettynä maisemana
ja paikkana. Kehollisuuden ja kokonaisvaltaisen aistimellisuuden kautta
se on emotionaalisten muistojen merkitsemää kokemista.
Kiuasmainonta korostaa
luontosuhdetta

Kiuasmainonta hyödyntää saunaperinnettä, sen kokemuksellisuutta ja
siihen liittyviä tunteita mainostaessaan kiukaita saunoville suomalaisille.
Kiukaita on alettu teollisesti valmistaa
Suomessa jo 1930-luvulla ja aktiivisesti
niitä on mainostettu usean valmistajan taholta viimeistään 1950-luvulta
lähtien. Näin kiuasmainonta kattaakin
lähes koko suomalaisen mainonnan
historian kaaren.
Maisemalliset muistot ja merkitykset ovat olennainen osa saunomiskokemusta. Maisemaa tuodaan myös

esille kiukaita mainostettaessa. Jopa
itse mainostettavat kiukaat saattavat
esittää maisemaa, jota myös merkityksellistetään osaksi tunteita. Maisema
määritellään rentouttavaksi tai räiskyväksi. Maisemaa tuodaan saunamainoksissa paljon esille sen yksityiskohtaisten elementtien käyttämisellä
kuvituksessa.
Myytävien kiukaiden lisäksi kuvataan tulen liekkiä, kiveä, puupinoa,
koivun oksia. Maisemaa tuodaan
esille myös mainosten sanallisessa
argumentoinnissa ja tällöin viitataan
samalla myös voimakkaasti menneisyyteen. Esimerkiksi kiveä kuvaillaan
kaiken aluksi, ajan peiliksi ja ikuisuuden symboliksi. Samaten tulta argumentoidaan mahtipontisesti sanomalla
sen olevan Ihmiskunnan merkittävin
keksintö, jonka äärellä yhä edelleen
saavutetaan rauha ja yhteys alkukantaiseen itseemme.
Sauna tunteellisena ja
esteettisenä aikakoneena

Sauna on tärkeä tunteiden kiinnittymisen paikka. Saunomiskokemukseen
liittyy muistoja ja tunteita, joita voi-
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napin

Kulttuuriperintö on yhteisesti jaettua
arvomaailmaa ja menneisyyden jäljistä
prosessoitu kokonaisuus.
Sauna kulttuuriperinnöllisenä paikkana
on kollektiivisesti arvotettu.

daan saunoa uudestaan esille. Menneisyyden läsnäolo on maiseman ohella
olennainen osa saunomiskokemusta.
Menneisyys saunakokemuksissa on
omia muistoja ja yhteistä perinnettä.
Se on myös voimakkaasti sidoksissa
kulttuuriperintöön ja sen esteettisyyteen.
Kokemuskerronnasta välittyvät
menneisyyskokemukset ovat rinnastettavissa esteettisiin kokemuksiin. Ne
välittävät pysähtyneisyyttä ja kokemuksen kokonaisvaltaisuutta, vaikeasti määriteltävissä olevaa tunteikkuutta
ja hetkellistä läheisyyden tunnetta
toiseuteen.
Esteettinen kokemus on jotain
enemmän kuin normaalia arjen virtaa;
samalla tavalla kuin kokemus men-

neisyyden läsnäolosta nykyhetkessä.
Kulttuuriperinnöksi mielletyn saunan
kokemuksellisuutta on mielekästä
tulkita esteettisen kokemuksen kautta
myös sen takia, että molempiin, niin
kulttuuriperintöön kuin esteettisyyteenkin liittyy kollektiivisuutta.
Kulttuuriperintö on yhteisesti jaettua arvomaailmaa ja menneisyyden
jäljistä prosessoitu kokonaisuus. Sauna
kulttuuriperinnöllisenä paikkana on
kollektiivisesti arvotettu. Samaten
esteettiset kokemukset ovat kulttuurillisia, vaikka niihin liittyy myös omakohtaisuuden leima, joka tekee niistä
merkityksellisiä. Esteettinen kokemus
yhdistää omakohtaista ja kulttuurillista. Siinä elämysmaailma ja eletty
maailma kohtaavat ja muokkaavat ko-

Talotekniikkaa
rakentajalle, omistajalle ja
käyttäjälle
Rakentajalle tarjoamme ammattitaitoisen ja sitoutuneen suunnittelu- ja toteutustiimin.
Omistajana saat meiltä käyttövalmiin talotekniikan sekä
kattavan dokumentaation, jonka avulla rakennuksen
ylläpito onnistuu vielä vuosienkin kuluttua.
Käyttäjä puolestaan pääsee toimimaan kiinteistössä,
joka sopeutuu mahdollisimman hyvin käyttäjän
tarpeisiin ja tarjoaa tehokkaan, turvallisen ja viihtyisän
ympäristön.
Lue lisää www.laptitec.fi

Asunnot, liike- ja palvelutilat | Putkiremontit | Pientalot
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kemuksesta muisteltavan arvoisen.
Saunominen kehollisena kokemuksena on moniaistinen ja kokonaisvaltainen kokemus, jossa oma keho
asettuu suhteessa aikaan ja paikkaan.
Saunominen toimii suomalaisille aikakoneena, joka sitoo kokijat muistoihin
ja maisemaan. Moniaistinen saunakokemus virittää saunojan kokemaan
niin kuin ennenkin koettiin. Myös
kiuasteollisuus hyödyntää tätä menneisyyden läsnäoloa saunassa ja se
argumentoinnissaan loihtiikin poissa
olevaa mukaan kokemuksellisuuteen
tarjoilemalla esimerkiksi savusaunamaisia löylyjä, jotka voi tavoittaa
helposti napin painalluksella pienen
sähkökiukaan kyljestä. ❖

Sauna-lehti 70 vuotta sitten
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Vuonna 1948 Saunalehti ilmestyi vain
kerran 24-sivuisena
painopaikkanaan
Kirjapaino-Osakeyhtiö Lause.

aajassa artikkelissa esiteltiin
tutkimustuloksia Hämeen, Kainuun ja
Keski-Suomen saunoista.
Työtehoseuran ja Suomen
Arkkitehtiliiton teettämään
tutkimukseen osallistui
myös Suomen Saunaseura.
Tutkimuksessa selvisi
muun muassa, että Hämeen
ja Keski-Suomen hormisaunoissa sekä Keski-Suomen hormisaunoissa että
Kainuun savusaunoissa
lattioiden keskimääräinen
pinta-ala oli melkein sama
eli runsaasti yhdeksän
neliömetriä.
Tutkimuksessa laskettiin
myös, montako litraa kivien
tilavuus oli saunan tilavuudesta. Tulokset osoittivat,
että hormisaunoissa sekä
Hämeessä että Keski-

Suomessa sekä kiuaskivien
kokonaismäärä että niiden
tilavuus saunan tilavuuteen
on vain noin viides osa Kainuun savusaunoissa esiintyvistä kiuaskivimääristä.

*A

jankohtainen
aihe jo tuolloin
oli ”ulkomaalaisten saunotus”, josta
H.J.Viherjuuri kirjoitti:
Agapetus kertoo viime
Joulukärpäsessä eräästä
ulkomaalaisesta, joka ei
mielistynyt suomalaiseen
saunaan. Syyksi hän selittää, että mies oli ollut ikänsä
tropiikissa ja halusi päästä
pohjolaan ’’jäähtymään” ja
täällä hänet vietiin sitten
vielä tulisempaan paikkaan.
Ihmekös sitten muka, ettei
sauna miellyttänyt.
En tiedä lähemmin olosuhteita, missä tuo saunoitus on tapahtunut, mutta
olen varma, että saunot-

tajissa, niissä, jotka hänet
saunaan veivät, oli syy.
Kun ulkomaalainen
viedään ensi kerran suomalaiseen saunaan, on
pidettävä huoli siitä, että jo
ensimmäinen vaikutus on
miellyttävä.

*”S

aunarintamalta” osattiin kertoa,
kauppakorkeakoulun uuden
talon ylimpään kerrokseen tulee 2 saunaa. Ruotsin–Amerikan linjan uusin
matkustaja-alus m/l ”Stockholm” on varustettu suomalaisella saunalla. Humallahden saunaan on Oy
Instrumentarium lahjoittanut vaa`an ja kauppaneuvos
Lauri Viljanen seinäkellon.
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Teksti: Markku Vauhkonen
Kuvat: Hannu Pakarinen ja Markku Vauhkonen

100
SATAVUOTIAS
SAVUSAUNA
kyläläisten yhteiskäytössä
Kylän vanhin rakennus oli jo melkein
purkukunnossa. Kyläläisten yhteisellä,
isolla urakalla se pelastettiin ja kaikki
saavat nauttia savusaunan löylyistä.
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Käytimme korjausten aikana mahdollisimman paljon entisiä
rakenteita, ja uudet hirretkin olivat satavuotiaita.

Riitta Sutinen on ollut ahkera
kyläyhdistyksen jäsen noin
15 vuoden ajan. Hän on ottanut
vastuulleen saunan perussiisteydestä huolehtimisen, kukat
ja muut somistukset sekä lämmittää saunan silloin tällöin tarvittaessa. Innokkaana saunojana hän
kylpee saunassa aina, kun se
vain on mahdollista.
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Sauna lämmitetään kesäaikana
joka toinen lauantai,
syksyllä kerran kuussa.
Talvella sauna lepää.

K

ukkaromäen kylä on
pieni noin sadan talouden, siis savun, kyläyhteisö Pieksämäen kaupungissa, noin neljä
kilometriä keskustasta. Kylän savusaunan alkuhistoria on hieman
hämärän peitossa. Se tiedetään, että
sauna on ollut savusaunana pihalla jo
ennen asuintalon rakentamista. Sauna
siirrettiin 1942 nykyiselle paikalleen ja
se muutettiin silloin jatkuvalämmitteiseksi saunaksi. Tämä paikan vaihto oli
ensimmäisiä Raudusta, Luovutetusta
Karjalasta Talvisodan jälkeen evakkoon tulleiden Otto ja Anna Toivosen
muutostöitä. Tarkoitus oli tehdä asuintalo samalle pihamaalle, ja savusauna
ei sopinut siinä olemaan. Jatkosodan
syttyessä talon rakentaminen jäi ja se
valmistui vasta 1946.
Saunan peruskiviä olen nyt tänä
kesänä löytänyt kuivaneen nurmikon
alta, rivi maakiviä, joka pituudeltaan
vastaa saunan muotoa. Kaivokin on
vieressä.
Saunan hirsistä löytyvät muutamat
selvät vuosiluvut ja muutama hieman arvaamista vaativa luku. Selvin
on 1914, joka varmistaa ainakin sen
hirren iän. Sitten on hieman alempana
luku IV 90, ja pukuhuoneen puolella
on 811, voisi olla siis 1811.
Hirsiä tutkaillessa voi helposti todeta, että niitä on käytetty savusaunassa
aikaisemminkin, niin nokisia ne ovat.
Siis kun rakennusta on siirretty, osa
hirsistä on käytetty siten, että aikaisemmin sisäpuolella ollut pinta on
kääntynyt ulkopuolelle.
Saunan alkutaival on ollut melkoisen erikoinen, eikä sen myöhemmätkään vaiheet ole tavanomaiset.

Juhannuksena sauna koristellaan perinteiseen tapaan.

Saunan kunnostus ja
muutostyöt tehtiin
kaikki talkoilla.

Saunan uuden elämän alku

Lahoava sauna

Olin asustanut Kukkaromäessä jo
kymmenisen vuotta ja saanut taloni
remontoitua, joten pihatien suussa
nököttänyt sauna rupesi kiinnostamaan. Aikaisemman omistajan myydessä talon ja pellot kaupungille, jäi
myös sauna kaupungin omistamalle
maalle. Pikkuhiljaa kehkeytyi ajatus
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muuttaa sauna savusaunaksi.
Ongelma oli tietysti se, ettei omistusoikeutta minulla ollut. Sitten
kehiteltiin ajatusta Seppo Björkengrenin kanssa eteenpäin ja otettiin
aikaisemmin perustettu Kukkaromäen kylätoimikunta mukaan ja ryhdyttiin toimeen saunan korjaamiseksi ja
muuttamiseksi uudelleen savusaunaksi koko Kukkaromäen kylän käyttöön.
Ensimmäinen tehtävä oli solmia
kaupungin ja kylätoimikunnan välinen sopimus saunan hallinnoimisesta ja muuttamisesta savusaunaksi.
Neuvottelut olivat nopeasti valmiit
ja sopimus syntyi. Silloin kukaan ei
tiennyt, että kyse on niinkin vanhasta
rakennuksesta, oikeastaan Kukkaromäen vanhinta rakennusta oltiin siinä
pelastamassa.
Saunan kunto oli aikojen saatossa
heikentynyt, sen katto oli vuotanut
ja jäljellä olevaa ikää ei olisi montaa
vuotta enää ollut, kunnes se olisi ollut
purkukunnossa.

Tervankeitto, kuivatislausmenetelmä,
tynnyri täyteen tervapilkkeitä, kansi
kiinni ja tynnyri tulille.

Saunan kunnostus ja muutostyöt
tehtiin kaikki talkoilla. Kukkaromäen
väki oli innolla mukana heti alusta
alkaen. Keräsimme hieman varoja,
kysyimme lahjoituksia ja aloimme
suunnitella projektia kesällä 2001.
Kun nimikirjoitusten muste sopimuksessa oli kuivunut, aloitimme
purkutalkoilla. Sauna oli verhoiltu
pystylaudoituksella ulkoapäin ja sisällä kovalevyt suojaamassa hirsiseiniä.
Hirsiseinien paljastuttua löytyivät
ensimmäiset vuosiluvut.
Katto oli pärekatto, jossa päällä
kattohuopa. Kaikki poistettiin, katon
kantavat rakenteet säilytettiin ja käytettiin uudelleen.
Hirsiseinien kunto vaati toimenpiteitä, alin hirsikerta otettiin pois kokonaan ja laitettiin niiden tilalle lecaharkot ilman muuraamista. Tämä siksi,
että ilmaa saa savusaunaan altapäin
tulla reilusti. Samalla alimmat hirret
pysyvät kuivempina myöhemmässä
käytössä.

Markku Vauhkonen (vas) ja Seppo Björkengren laittoivat yhdessä vireille hankkeen, jonka myötä Pieksämäen kaupunki ja Kukkaromäen
Kylätoimikunta sopivat autiona olevan saunan kunnostuksesta kyläläisten yhteiseen käyttöön.

Tynnyri käännetty maassa olevan putken päälle ja tulet kuumentavat sisustaa. Putkesta tuleva kitkerä onka ei liene terveellistä, terva
juoksee lorisemalla.
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Timo Ikäläisen mallilla ja neuvoilla rakennettiin kiuas. Tässä tuhkapesän ja arinan
valumuotti.

Kiukaan sisäuuni on tulitiiltä. Ylös tulevat
raudat, joiden päällä on kiuaskivet.

Myös ylähirsissä oli uusimistarve
välipohjan kohdalla. Uusia vanhoja
hirsiä saimme lahjoituksena silloiselta
Bowallius-säätiöltä, hirret olivat peräisin Naarajärven asemarakennuksesta.
Saunassa oli ollut jatkuvalämmitteinen kiuas. Se kannettiin pois, mutta
palomuuri säästettiin, ainoastaan hormiliitoksen aukko muurattiin umpeen.
Saunan lattia päätettiin valaa uudelleen ja kun vanha rikkoutunut lattia
oli purettu, teimme uuden valun ja
laitoimme lattiakaivon ja viemärin
johtamaan pesuvesiä pois.

Kiukaan ulkokuori on lecaharkoista, suuluukku leivinuunista ja alimpana on tuhkaluukku, jolla vetoa säädetään.

Savusauna vaatii
lakeisen, savoksi
”lakkeinen”, siis puinen
piippu, ei suoraan
kiukaan päällä,
mutta sen tehtävä
on poistaa savua
lämmityksen aikana.

Uutta rakennetta

Katto oli purettu pois ja uusi piti
saada. Koska halusimme vaalia perinteitä ja talkooporukan vetäjänä oleva
Seppo Björkengren on rakennusmestari, haimme vanhoista rakennusmenetelmistä savusaunaan sopivan
katon. Vanhat kattovasat laitettiin
takaisin. Lankkujen alle tuli kovalevystä aluskate. Lomalautakatto on
paksua haapalankkua, kuuden tuuman haapalankut ovat alla ja neljän
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Tässä katto näkyy hyvin, samoin räppänä
seinässä ja lakeinen katolla. Savupiippu
on vesipataa varten.

tuuman haapalankut limittäin päällä.
Kaikkiin lankkuihin tehtiin vesiurat
ja lankut tervattiin jo ennen asennusta altapäin. Valmis katto tervattiin
lopuksi päältäpäin.
Välikaton alapinta tehtiin tuppeen
sahatuista haapalankuista.
Savusauna vaatii lakeisen, savoksi
”lakkeinen”, siis puinen piippu, ei suoraan kiukaan päällä, mutta sen tehtävä
on poistaa savua lämmityksen aikana.
Toinen samaa savunpoistoa varten
oleva reikä, räppänä, tehtiin päätyseinään noin kahden metrin korkeudelle
lattiasta. Niin räppänä kuin lakeinenkin on suljettavissa laudalla, kun
lämmitys on valmis.
Lauteet tehtiin rouheasti myös haapalankuista, ne kyllä höylättiin mukavuuden ja puhtaanapidon vuoksi. Lauteet tehtiin myös irrotettaviksi, jotta
pesu on helpompi tehdä ulkosalla.
Käytimme korjausten aikana mahdollisimman paljon entisiä rakenteita,
ja uudet hirretkin olivat satavuotiaita.
Olemassa oleva savupiippu jätetiin,
koska lämminvesipata on pukuhuo-

Saunan avajaiset olivat saaneet paikalle paljon kylän väkeä.

neen puolella ja kytketty savupiippuun.
Kiuas

Savusaunan sielu on kiuas. Tässä
kohtaa mietintämyssy vedettiin jo
melko syvälle päähän. Saunan koko ei
ole suuri, lauteille mahtuu kerrallaan
kuusi ihmistä, korkeutta noin kaksi ja
puoli metriä. Lisäksi saunan käyttäjinä
olisi koko kyläyhteisö, joten turvallisuus piti myös huomioida.
Teimme tutustumisretken Pielavedelle ja Kiuruvedelle. Pielaveden kiuas
oli metallilevyn sisään ladottu suuri
kiuas. Kiukaan palovaara, polttava
kiukaan reuna ja esteettisyys aiheuttivat hylkäämisen.
Toinen kiuas oli Timo Ikäläisen
tekemässä savusaunassa. Kiukaan
ulkoverhous oli lecaharkkoa, sisällä
tulitiilestä muurattu erillinen uuni.
Arina oli paksua valurautaa, tuhkapesä valettu, kunnon tuhkaluukku,
leivinuunin suuluukku, näillä lämmityksen aikana vedon säätö on hyvin
hallittavissa. Tulipesän yläpuolella on

harvempi valurautapeti, jonka päälle
löylykivet on ladottu.
Tässä kiuasmallissa ulkokuori ei
polta ihoa, vaikka kiuaskivet hehkuvat
vieressä. Lämmityksen aikana vedon
voi säätää turvalliseksi, etteivät liekit
nouse liian ylös ja mikä tärkeintä, vain
löylykiviä lämmitetään. Kiuas on ikään
kuin termospullo. Lämmitysaika on
lyhyt, puita kuluu vähemmän, paloturvallisuus on hallinnassa ja saunassa löylyvedellä saa säädettyä löylyn
kuumuutta. Kylvimme vielä Timon
saunassa ja kutsuimme hänet paikalle,
kun kiuastamme aloitettiin tehdä.
Yksi savusaunan yhteydessä mainittu vanha muistikuva on tinku, tinka,
tikku, mikä nimi kelläkin. Siis se katku, se vielä kituvasta puun päästä nouseva kitkerä savu, joka käy silmiin, kun
ensimmäiset kylpijät menevät löylyyn.
Tätä haittaa ei ole vajaan kahdenkymmenen vuoden aikana ollut saunassamme kertaakaan. Kunnollinen arina
polttaa kaiken puun siten, ettei kitkua
jää saunaan.
Kiukaalle ja sen oppi-isälle Timo

Ikäläiselle annamme täydet kymmenen pistettä juuri sellaisesta kiukaan
mallista, joka saunaamme käy.
Kiukaan lämmittämiseen ei kulu
kohtuuttomasti aikaa ja puitakaan.
Kun sauna lämmitetään kylän yhteiseen käyttöön kylpylauantaina,
riittää kolme pesällistä puita, aikaa
vajaat neljä tuntia. Pienelle porukalle
lämmittäessä otetaan yksi pesällinen
pois ja aikaa kuluu enää kolmisen
tuntia, kun saunaan jo pääsee. Pesään
mahtuu pituudeltaan noin 70 senttinen puu, pesällisen kantaa kerralla
sylissään.
Pesuvesi saunassamme lämmitetään
erillisellä vesipadalla. Koska saunassa
oli Kotapata jo valmiina, emme purkaneet savupiippua emmekä pataa.
Sauna on sosiaalinen tapahtuma

Savusauna on ollut Kukkaromäessä
asuvien yhteisessä käytössä jo syksystä
2001 alkaen ja nykyisin se lämmitetään kesäaikana joka toinen lauantai,
syksyllä kerran kuussa. Talvella sauna
lepää.
sauna I3I 2018
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Savusaunan löyly
on parantava, se hellii,
se saa rentoutumaan.
Kukkaromäessä on kuitenkin perinteenä aattoaamun Joulusauna. Sen on
lämmittänyt lähes jokaisena jouluna
Seppo Björkengren.
Alkuaikoina saunaa lämmitettiin
koko vuoden ajan joka lauantai ja kyläläisiä kävi löylyissä lauantaisin jopa
kolmekymmentä. Joillekin lauantaisauna oli ja on edelleen ohittamaton
paikka. Miehillä ja naisilla on aina
ollut omat kaksituntiset vuoronsa. Nyt
innostus on välillä hieman hiipunut,
mutta ilahduttavasti jälleen uusia kylpijöitä ilmestyy. Lauantaisaunat ovat
kyläläisille ilmaisia.
Saunaa on vuokrattu muina aikoina
niin kyläläisille kuin ulkopuolisillekin.
Kyläläiset saavat koko illaksi saunan
käyttöönsä kympillä. Siellä on
vietetty juhlia, tuotu ulkolaisia
vieraita tutustumaan suomalaiseen perinteeseen, on
pidetty pikkujoulun etkoja
ja kylvetty ihan vaan
omaksi iloksi.
Saunan lämmitys on
kuitenkin siten rajoitettu, että siitä vastaavat
nimetyt henkilöt, jotka
on perehdytetty lämmitykseen. Palkaksi tästä
lämmittäjillä on oikeus
käyttää saunaa myös muina aikoina.

loin kävijöitä on yli neljän tunnin ajan,
sauna lämmitetään tosi kuumaksi,
noin kolme pesällistä ja nelisen tuntia.
Pienemmän porukan käytössä riittää
kun polttaa puita parin pesällisen verran, jolloin löyly on alussakin jo mukavan ärjy, mutta ei tulisen polttava.
Saunaa lämmitetään kaikki luukut
auki, räppänä, lakeinen, ikkuna ja ovi
auki. Vetoa säädetään lämmityksen
aikana tuhkaluukulla, ei ulko-ovella
kuten jossakin on tapana. Saunaan ei
saa muodostua palamatonta puukaasua. Viimeisen pesällisen ajaksi veto
minimiin.

Talkoita edelleen

Savusauna vaatii muutakin kuin
vain kylpemistä. Joka kevät ennen
kylpykauden alkua sauna pestään ja
kiuas huolletaan. Painepesurilla saunan sisäpuolelle kertynyt noki huuhdellaan pois seinistä ja lauteet, puiset
lattiarallit, peseytymisastiat sekä muut
pestään ja puunataan.
Puutalkoissa on ollut innokasta väkeä myös, polttopuu on saatu kaupungin metsästä saunan vierestä ja myös
yksityisiltä metsänomistajilta.
Saunan lämmittäminen

Lämmittäminen on suhteellisen helppoa, vain muutama erityinen asia on
otettava huomioon.
Ohjeina olen pitänyt, että kun lämmitetään sauna yleiselle vuorolle, jol-
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Kukkaromäen savusaunaperinteeseen
kuuluvat niin joulusauna kuin juhannussaunakin. Tässä tonttu jo kuljeksii saunan
liepeillä ennen aattoa.

Saunan arinalla palaa puut hyvin
loppuun, eikä kyteviä puita ole, jolloin
myös sitä paljon puhuttua ”tinkua” ei
kylpijän silmissä kirvele.
Viimeisen pesän palettua loppuun,
heitetään häkälöylyt, jolloin kiukaasta
saadaan irtonoki pois. Häkälöylyjen
jälkeen lauteet ja muut pinnat lakaistaan, suljetaan ikkuna, lakeinen ja
räppänä, laitetaan vedet ja muut tarvikkeet paikoilleen ja kylpy voi alkaa.

Meillä on ylälauteiden päälle kaadettava selkänoja, joka suojaa ylälauteen
kuumenemista ja pitää sitä puhtaana,
ja kun selkänoja käännetään paikalleen, sen selkää vasten tuleva pinta on
myös puhdas.
Itse saunon lähes jokaisena yleisen
vuoron iltana ja lisäksi lämmitän saunaa omaan käyttöön. Alkuun vuosittainen käyttöni oli reilusti yli 50 kertaa
vuodessa, nykyisin noin 20 kertaa
vuodessa.
Savusaunaperinne

Vanha sanonta: jos ei sauna, viina tai
terva auta, se on kuolemaksi.
Viinan tietää jokainen, tervalla
tarkoitetaan sitä itse tehtyä, vaseliinimaista mustaa, kaikkeen tarttuvaa,
hyvän hajuista hautatervaa.
Sauna on tässä sanonnassa savusauna. Ei mikään sähkösauna
tai jatkuvalämmitteinen sauna,
jossa piipahdetaan ja peseydytään. Savusaunassa kylvetään.
Savusaunan löyly on parantava, se hellii, se saa rentoutumaan. Savusaunassa
ei kuulu kuin hikipisaroiden
tipahtelu alalauteille, siellä ei
tarvitse sanoa mitään, sieltä
ei ole kiire mihinkään, sieltä
voi käydä jäähyllä ja palata takaisin. Saunojalla pitää siis olla
aikaa, saunoja on mustassa hämärässä suojassa, huolet ja harmit jäävät
saunan ulkopuolelle ja saunasta tulee
mieleltään rauhaisa, kaikin puolin
puhdistunut ihminen. Savusaunasta
saa viemisekseen hieman savun tuoksua, raukean olon ja jälkihien.
Savusaunat ovat harvinaisia, vaikkakin suomalaista kansan perintöä.
Vaalikaamme perinteitä, opettakaamme halukkaille, mitä näistä saunoistamme tiedämme, jaetaan tätä onnellisuutta.
Joka kesä savusaunoja palaa, aina
törmää ihmisiin, joilla on ennakkokäsitys savusaunan nokisuudesta ja siitä
silmiä kirvelevästä löylystä. Näistä
välittämättä nautitaan löylyistä ja
kutsutaan ihmisiä yhdessä kokemaan
maailman parasta kylpynautintoa. ❖

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Teksti ja kuvat: Saunaseuran jäsen
Jari Jetsonen

Kaksi saunaa

LAINEILLA
Huh hellettä! Viime kesänä
monella saunaystävällä kävi
mielessä, miten yhdistää helteet ja saunominen. Järvellä tai
merellä kelluvasta saunasta on
helppo pulahtaa virvoittavaan
veteen.

Puuvene oli rakennettu todennäköisesti 1950-luvulla Järvi-Suomessa
kalastus- ja kuljetusveneeksi. Siihen
kuulemma mahtui hyvin kaksi lehmää
tai kymmenen lammasta. Aikojen saatossa vene oli lasikuidutettu ja suljettu
rakentamalla siihen yläosa. Seistyään
15 vuotta pellolla Savitaipaleella omis-

T

ampereen seudulla on rekisteröity jo yli 40 kelluvaa saunaa.
Kävin tutustumassa Helsingissä pariin pelle pelottoman arkkitehdin suunnittelemaan ja
rakentamaan saunaan eli ”Sapattiin”
ja ”Suppisaunaan”.
Arkkitehti Mika Westermarck
asustaa vaimonsa Sirkku Höltän
kanssa talvet Las Palmasissa, jossa
he pyörittävät majoitustoimintaa
vanhassa suklaatehtaassa Veguetan
kaupunginosassa. Kesät Mika haluaa
viettää Suomessa ja on rakentanut
vanhasta puuveneestä itselleen Saunapaatin.
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Mika Westermarck vaihtuvien maisemien
ilta-auringossa.

taja päätti luopua siitä sadan euron
maksua vastaan.
Veneellä perusteltu nimi

Mika kuljetutti tämän kaunottaren
kotipihalleen ja rupesi tutkimaan sitä
tarkemmin.
– Poistin veneen pohjasta käsikopelolla murtuneet lasikuidut ja ison osan
lahonnutta kölipuuta. Tässä vaiheessa
sain ystäviltäni neuvoja, että osaathan
luopua projektista ennen kuin sitoudut siihen liikaa. Kuitenkin samana
kesänä vene kellui jo Espoonlahdella
pilssipumpun avulla, johon saatiin
virtaa aurinkopaneelista. Veneen köli
oli korjattu, lasikuitupinta paikattu,
uusi ylärunko tehty ja katettu pressulla sekä etupenkit rakennettu, Mika
kertoo.
Seuraavina kesinä siihen rakentui
kiinteä katto, pleksi-ikkunat, sauna,
keittiö, kuivakäymälä ja perämoottori
sekä sen päälle saranoitu takakansi.
Lasikuidutettu katto kerää sadevedet,
jotka ohjataan viemäriputkia pitkin

Tampereen seudulla on rekisteröity jo yli 40 kelluvaa saunaa.

pilssissä oleviin vesisäiliöihin saunavesiksi.
– Veneessä oli tyypillinen Vikströmin keskimoottori. Sen pakoputki
ja vaihdelaatikko vivustoineen eivät
sopineet ajatukseeni yhtenäisestä salonkitilasta. Rakentajan sapattivuoden
tarpeesta veneelle tuli nimi Sapaatti.

jotta veneilystä saataisiin vielä ekologisempaa.
Supataan ja saunotaan

Uusi venekonsepti

Mikalle oli itsestään selvä ajatus siitä,
että merelle mennään nauttimaan
maisemista, saunomisesta ja veden
läheisyydestä. Se on luonut selvästi
aivan uudenlaisen venekonseptin, joka
on yllättänyt monet kanssaveneilijät.
Suurin osa veneistä on rakennettu
menemään kovaa säässä kuin säässä,
joten matkustajat pääsevät katsomaan
maisemia enimmäkseen pienten suljettujen kajuutan ikkunoiden läpi.
Sapaatissa olisi aihetta jopa uudeksi
venemalliksi. Siihen kannattaisi ottaa
lähtökohdaksi moderni tasapohjavene,
joka ei rullaa aallokossa ja miettiä esimerkiksi paineilmamoottorin käyttöä,

Vasemmalla Viljami Väre isänsä Erkki Makkosen kanssa

Toinen kelluva sauna on nuoren
arkkitehtiopiskelija Viljami Väreen
suunnittelema Suppisauna. Sauna on
varustettu kuudella 200 litran kierrätystynnyrillä, jotka sallivat 320 kilon
henkilökuorman.
Saunalla voi supata 2–4 hengen voimin, kun tuulet ovat suotuisat. Sauna
pysyy paikallaan 20 kilon bruce-tyylisellä ankkurilla, jolloin voi lämmittää
saunaa ja virkistäytyä saunomalla ja
uimalla. Sitten taas jatketaan matkaa.
Viljami on rakentanut Suppisaunan yhdessä isänsä Erkki Makkosen
kanssa. Vesille se saatiin heinäkuussa. Sauna kellui aluksi komeasti Urho
Kekkosen Tamminiemen saunan
edustalla, mutta poliisit siirsivät sen
turvallisuussyystä Seurasaaren tuntumaan, kun Amerikan presidentti
Donald Trump tuli tapaaman Vladimir
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Kelluvan saunan
saa rakentaa
ilman lupaa,
mutta ei myydä.

Mika Westermarck ja Hannu Tikka Sapaatin löylyissä. Sapaatti on
alun perin ollut puinen kalastus- ja kuljetusvene. Nyt siitä nauttivat saunojat merellä. Ja sitten keula kohti uutta saunapaikkaa.

Harvian Raw 10 -kiuas toimii paikallisella hukkapuulla ja on varustettu rosterisella vedenlämmittimellä. Erkki Makkonen esittää,
miten Supataan. Tervaleppäsuksista on tehty pukuhuoneen sermi.

Putinia. Trumphan yöpyi lähistöllä
valtion vierastalossa Munkkiniemessä.
Kun kävin tutustumassa saunaan, se
oli vielä vähän kesken, mutta siinä jo
kylvettiin täyttä häkää.
Katolla on aurinkokeräin, mistä
kierrätetään lämmin ilma saunaan
kuivaamista ja esilämmitystä varten.
Saunassa on hybridi-laakonkiportaat.
Harvian Raw 10 -kiuas toimii paikallisella hukkapuulla ja on varustettu rosterisella vedenlämmittimellä.
Ulkoverhoiluun on käytetty foliopinnoitettua, kevyttä kingspan-levyä,
jonka päälle on laitettu niin sanotusti
tervalepällä vedettyjä suksia.

taa ilman erityisiä lupia ja sääntöjä.
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)
kertoo sivuillaan saunalautoista:
Omaan käyttöön saa itse rakentaa
saunalautan varsin vapaasti ilman erityisiä vaatimuksia. Kuitenkin, jos alle
viisi vuotta vanhan omavalmisteen
haluaa myydä, täytyy sillä olla CEmerkintä ja tarvittavat dokumentit.
Käytetyn saunalautan ostajan kannattaakin tarkistaa, että paperit ovat
kunnossa. ❖
www.trafi.fi/veneily/
veneilyturvallisuus/saunalautat

Rakentaa saa, ostajat tarkkoina

Kelluvia saunoja voi toistaiseksi raken-
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Suppisaunan piirustukset.

SAUNO OMASSA HOTELLISSA
HELSINGIN KATTOJEN YLLÄ
Sijoita maailman ensimmäiseen jakamistalousmarkkinassa toimivaan Base-hotelliin

Valitse kiinteä 5% tuotto tai maksimituotto.
Uusi hotellikiinteistö Mannerheimintiellä Helsingissä tarjoaa
turvallisen reaalivakuuden.

SSABASE.FI

Tutustu SSA:n raikkaaseen
ja rohkeaan tekemiseen

ssa.fi

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

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

www.zenith-watches.com

Kotiharjun yleinen sauna vietti 90-vuotispäiviään

H

elsingin alueen vanhin puulämmitteinen sauna, Kalliossa
sijaitseva, yleinen saunakokonaisuus on toiminut samoissa tiloissa
90 vuotta. Pehmeistä, mutta tarvittaessa kipakoista löylyistään tunnettu
”Harju” tarjoaa kaikille asiakkailleen
sopivan löylynautinnon.

Perustamispäivänä, maanantaina
10.09. paikalle oli kutsuttu vakiokävijöitä vuosien varrelta ja paikalla oli
myös YLEn TV-tuotantoryhmä dokumentoimassa arvokkaan tapahtuman.
Harjutorin tunnelma ja löylyt kannattaa kokea: osoite on Harjutorinkatu 1 ja saunat ovat avoinna tiistaista

sunnuntaihin kello 14–20. Kylpeä
saa niin kauan kuin haluaa. Kassalta
voi vuokrata pyyhkeen ja ostaa saunavihdan, virvokkeita ja pientä purtavaa. ❖
kotiharjunsauna.fi

Muutamme tiedon
taidoksi ja toiminnaksi.
Kiinkon ratkaisukeskeiset ajankohtaiskoulutukset
sekä tutkinto- ja pätevyyskoulutukset ovat alan
huippua. Tarjontaamme ohjaa vahvasti
työelämälähtöisyys ja kouluttajamme edustavat
alan parasta asiantuntemusta.
Kiinko on kiinteistö- ja rakennusalan johtava kouluttaja.
Järjestämme vuosittain yli 130 julkista ja yrityskohtaista
tutkinto-, ajankohtaiskoulutus- ja valmennustilaisuutta,
joihin osallistuu yhteensä yli 6 000 henkilöä.
Olemme kouluttaneet alaa vuodesta 1978,
lähes 40 vuotta.

Tutustu koulutuksiimme www.kiinko.fi
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Teksti: Risto Elomaa
Kuvat A. Heinäpuu, talkoolainen Virosta

Saunakylän talkooleirillä puhuttiin perinteistä

Rasinkangas lämpiää ensi kertaa.

Taivaannaula ry:n, virolaisen
Maavalla Kodan ja Suomen
Saunakulttuuri ry:n yhteinen
kesäleiri kokosi taas yhteen
suomalaisia ja virolaisia kansanperinteen ystäviä Jämsän
savusaunakylään.

56

sauna I3I 2018

L

eiri pidettiin elokuun ensimmäisenä viikonloppuna ja paikalle
saapui parikymmentä innokasta
talkootyön tekijää Suomesta ja Virosta
sekä muutama median edustaja Japanista.
Leirin tarkoituksena oli tutustuttaa
osallistujat suomalaiseen ja virolaiseen saunaperinteeseen. Samalla oli
mahdollisuus osallistua Saunakylän
saunojen korjaustöihin ammattitaitoisten oppaiden avustamana.
Taivaannaula ja Maavalla Koda toivat erityisesti mukanansa saunaan liittyviä pyhyyskäsityksiä ja -uskomuksia
alkaen hiisistä ja tontuista. Maavallan
mukana paikalla oli Kalle Eller Vörus-

ta. Kalle on tunnettu saunaperinteen
tuntija ja hän on kirjoittanut melkoisesti sauna-asioista. Kalle oli mukana
myös vörulaisten Unesco-hankkeessa.
Taivaannaula ry on vuonna 2007
perustettu järjestö ja yhteisö, jonka tavoitteena on pitkäikäisen suomalaisen
perinnekulttuurin ja henkisen perinteen säilyttäminen ja elävänä pitäminen, mukaan lukien kansanperinteen
tuntemien pyhien luonnonpaikkojen
suojeleminen.
Yhteisön toiminta kattaa maanja metsänvaraiseen elämäntapaan
kytkeytyvät perinteet oli kyse sitten
kansanuskon maailmankuvasta, ajanlaskennasta tai esimerkiksi viljelyn,

Rasinkangas sekä Virpiö
tarjosivat talkooväelle
ja paikalle kutsutuille
kyläläisille hyvät löylyt.

eränkäynnin, laulannan, saunomisen,
leipomisen tai rakentamisen tapakulttuurista ja henkisistä merkityksistä.
Taivaannaula on mukana myös Saunominen Unescoon -hankkeessa pitämässä huolta saunomisen perinteistä
ja erityisesti saunan pyhyydestä.
Rasinkankaan ensilöylyt

Leiri huipentui lauantai-iltana uuden
saunan eli Rasinkankaan ensimmäiseen lämmitykseen. Sauna valmistui
sen verran myöhään, että edes koelämmitystä emme ehtineet tehdä.
Ensilämmitys onnistui kuitenkin
hyvin ja Rasinkangas sekä viime
vuonna käyttöön otettu sauna Virpiö
tarjosivat talkooväelle ja paikalle kutsutuille kyläläisille hyvät löylyt.

Taivaannaulan neidot valmistautuvat vihkimään saunan.

Rasinkankaan vihki käyttöön Taivaannaulan duo laulamalla erilaisia
vanhoja saunalauluja, joista ehkä
tärkein oli saunan suojalaulu. Taivaannaula lupasi toimittaa sanat Saunakulttuurille myöhempääkin käyttöä
varten.
Puheenjohtaja Saija Silenin tytär sai
kunnian siirtää viime vuonna saadun
ja Virpiöön silloin viedyn Löylynhenki-palkinnon Rasinkankaan kiukaalle.
Sääkin suosi aina iltaan asti ja sade
alkoi vasta, kun oltiin jo ehditty kylpeä
ja oli makkaranpaiston vuoro.
Talkootyön ja saunomisen ohella
paikalla olijat pitivät lyhyitä esityksiä muun muassa saunakulttuurista,
savusaunoista ja materiaaleista. Niitä
seurasi vilkas myös keskustelu. ❖

Vastaisku taskulämpimälle
Haluatko että brändisi on ihan kiva, kaikkia miellyttämään pyrkivä ja
seuraan tuppautuva? Etpä varmaankaan. Sen sijaan voisimme veikata, että
toivoisit brändiltäsi valovoimaa ja vahvaa karismaa, sellaista vetovoimaa,
joka saa ihmiset hakeutumaan vapaaehtoisesti sen luokse.
Kun taskulämmin ei riitä, tule meille käymään. Meillä on vahvaa
kokemusta, näkemystä ja näyttöä siitä, kuinka brändin potentiaali saadaan
maksimoitua. Meidän työtämme on rakentaa ihan kivasta kuuma.

INTOHIMOISIN TERVEISIN

N2 | Pursimiehenkatu 29–31 A | N2.fi
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Teksti: Maija-Riitta Riuttamäki
Kuvat: Hannu Hyvärinen

Saunakokonaisuus
joenmutkassa
Pienen joen varrelta löytyy persoonallinen pihapiiri. Eri käytöissä olleista hirsirakennuksista koottu saunakokonaisuus
on asukkaan, Pentti Hännisen,
taidon näyte ja ylpeyden aihe.

P

uolen hehtaarin tontti sijaitsee
Keski-Suomessa, kymmenisen
kilometriä Hankasalmen kirkolta. Huolella haravoitu hiekkatie ja
monet koristekrassit kertovat asukkaasta, jolla on silmää kauneudelle.
– Olen rakentanut tätä pihapiiriä

usean vuosikymmenen ajan. Erityisesti saunasta olen ylpeä, Hänninen
toteaa.
Eikä syyttä. Komeista hirsistä rakennettu kolmen talon rivi polveilee
maastossa seuraten vieressä kulkevaa
jokea. Rakennusten avoimesta välitilasta lähtee portaat suoraan jokeen.
Kun vesi keväällä on korkealla, on
joessa näyttävät kuohut. Virtaava vesi
pysyy raikkaan viileänä läpi kesän.
Monenmuotoista hirttä

Saunan rakennukset ovat nousseet
joen varteen vaiheittain. Pihan puolen

Pentti Hänninen on rakentanut pihapiiriään usean vuosikymmenen ajan. Hän on itse siirtänyt ja pystyttänyt tontille kaikki rakennukset.
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julkisivussa vuorottelee litteä hirsi
ja pyöröhirsi. Seinien patinasta
huomaa, että kaikki hirret ovat
kierrätettyjä, mikä mistäkin.
Reunimmaisena vasemmalla
sijaitsee löylyhuone. Teräsverkolla
suojattu kiuas on sijoitettu keskelle tilaa, jotta kaikille saadaan yhtä
hyvä lämpö. Saunojia valvoo tomera
Helena-veistos, jonka Hänninen
osti puuveistäjältä Svetogorskista
ja kuljetti peräkärryllä omaan saunaansa.
Pari vuotta saunan valmistumisen jälkeen sen jatkoksi rakennettiin avoterassi. Terassin hirsistä
julkisivua koristaa huutokaupasta
hankittu puureliefi nimeltään ”Anssin Jukka ku häihin läks.”
Rivin viimeiseksi Hänninen kokosi vanhan jyväaitan hirsistä tunnelmallisen saunatuvan vieraiden
yöpymistä varten. Kun avoterassin
joenpuoleinen seinä myöhemmin
lasitettiin, muodostui talorivin keskelle viihtyisä vilvoittelutila. Ikkunoista voi ihailla kuohuvan kosken
kivillä hyppiviä lintuja samalla

Kolmen saunan kokonaisuus muodostuu vasemmalla olevasta löylyhuoneesta, keskellä olevasta vilvoittelutilasta sekä oikealla olevasta
saunatuvasta. Väliköstä on kulku joelle. Seinäreliefi on hankittu huutokaupasta ja istutettu saunan ulkoseinään.

kun nauttii jääkaapissa viilenneitä
juomia.
Kuin ulkomuseo

Lasitetun vilvoittelutilan ikkunoista voi seurata
lintujen hyppelyä jokikivillä.

Kiuas on sijoitettu keskelle isoa
löylytilaa. Järjestystä valvoo
ylväs, Svetogorskista peräisin
oleva Helena-veistos.

Rakennusrivi seuraa joen linjaa. Kierrätettyä rakennusmateriaalia on käytetty luovasti.

Pihapiiristä löytyy useita rakennuksia. Päärakennuksen lisäksi on
lappilainen niliaitta, kellotorni, 200
vuotta vanha aitta läheiseltä kansakoululta sekä 400 vuotta vanha
nuottakoppi. Hänninen on itse siirtänyt ja pystyttänyt tontille kaikki
rakennukset. Lähes ulkomuseota
muistuttavassa pihapiirissä on aiemmin vieraillut monenlaisia ryhmiä,
kuten veteraaneja, kehitysvammaisia ja koululaisia. Matkailijoita on
saunotettu joenvarren saunassa ja
kestitty pihapiirin 250 vuotta vanhassa riihessä, jota Hänninen kutsuu Johtajan paukkuhuoneeksi.
– Eräänä kesänä paikalle eksyneet venäläiset turistit olisivat halunneet ostaa koko tilan, jos olisin
myynyt. Nyt nautin eläkepäivistä
kunnostamalla pihapiiriä ja sen rakennuksia sekä kukkia kasvatellen.
Ja tietenkin saunon päivittäin, Hänninen toteaa. ❖
sauna I3I 2018
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Kirjoituskilpailussa

S

auna-lehden julistamaan Hyvä sauna -kirjoituskilpailuun tuli kaikkiaan yhdeksän
tekstiä. Aihetta oli lähestytty monipuolisesti. Mukana oli pakinanomaisia tekstejä,
kertomuksia saunoista ja saunomisen kokemuksesta sekä runouttakin. Kisasta
tuli myös kansainvälinen, sillä yksi kirjoitus tuli Norjasta.
Kilpailuun osallistuivat Eeva Furman (Elämäni hyvät
saunat), Samuli Koponen
(Hyvä Sauna?), Heikki K. Lyytinen (Hikoilun ja löylyn
lumous savusaunassa, Kitkuttomiin löylyihin savusaunassa
ja Savusaunan kiukaan lämmittäminen), Päivi Miettinen
(Sovussa se on saunottavakin), Jussi J. Pekkinen (Vanhan
ruumishuoneen löylyt), Ari Tahvanainen (Suomalaiset saunoo) ja Taru Uusinoka (Trondheimin kaunein sauna vuonon
rannalla).
Toimitusneuvoston jäsenet äänestivät omaa suosikkiaan ja
tämän perusteella Päivi Miettinen valittiin kilpailun voittajaksi. Heikki K. Lyytinen sai erityismaininnan aktiivisuudesta.
Kirjoitukset tullaan julkaisemaan Sauna-lehden tulevissa
numeroissa osin toimituksen editoimina.

Kirjoituskilpailun voittaja
Sovussa se on
saunottavakin

O

Onnea
voittajille
ja kiitos
kaikille!
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ton sauna oli kylällä hyvistä löylyistään tunnettu.
Se oli hirrestä tehty ja sijaitsi savolaiskylässä pienen
järven rannalla. Sähköjä ei saunassa ollut, eikä niitä
sinne ikinä otettaisikaan.
Saunan lämmitys alkoi aina samojen rituaalien mukaan.
– Se alakais olla saunan aika, Otto totesi kesälauantaisin
iltaruoan jälkeen, käynnisti vanhan Valmetinsa ja ajaa körötteli parin kilometrin päähän saunarantaan. Kaksi kulunutta
muovisankoa odotti kuistilla valmiina ja Otto nappasi ne siitä
ensin mukaansa ja suunnisti laiturille. Niillä sitten täytettiin
muuripata ja lauteilla olevat pesuvadit. Aitoa järvivettä sen
olla piti.
– Tänne ei kaivosta vesiä kanneta. Sama koskee eukkojakin, läträtkööt muualla, jos ei kelepoo. Saman vastauksen sai
jokainen, joka yritti kaivovettä ehdotella.

monipuolinen sato
Otto oli saunastaan tarkka. Kiuas lämmitettiin koivuklapeilla ja tuli sytytettiin oikeilla tulitikuilla ja tuohenkäppyrällä. Kaiken piti pysyä muutenkin ennallaan. Mitä nyt joskus oli muutama lattialauta saunatuvan puolelta vaihdettu.
Sattuipa sitten kerran niin, että naapurin Aatu oli pienessä maistissa Masan ja Paulin kanssa saunomaan tullut. Ilta
alkoi mukavasti ja lauteilta kuului turina, kun siellä kuulumisia vaihdettiin. Vastoilla ropsuteltiin nahkat punaiseksi ja
kehuttiin hyviä löylyjä. Pian alkoi kuitenkin Aatua kateus
vaivaamaan.
– Mitenkä paljon tätä vettä on viskeltävä, että suap hien
irti?
– Eipä oo ennen moitittavaa ollut, Ottoa loukkasi moinen
kommentti.
– Mittee sinä Aatu nyt ärhentelemään? Pauli rauhoitteli.

– Hyvät on löylyt, elä ennee, Masakin lepytteli Ottoa,
joka ryhtyi viskomaan vimmatusti vettä kiukaalle.
– Siinä on loputkin, Otto intoutui tyhjentämään kiulun.
Aatu luikahti nopeasti kuistille.
– Tuolla lailla lähtöö ja löylyt karkuuttaa, Pauli närkästyi.
– Loppuun asti istutaan sillon, kun on kunnon löylyt,
Masakaan ei tykännyt oven avaamisesta.
Kohta tuli Aatu häpeissään takaisin.
– Eihän tässä mikä, hyvä on sauna. Sillä lailla rähjeemään
kävin. Itekin, kun ossois saunan kunnolla lämmittee.
– Mittee noista. Sovussa se on saunottavakin. Ja oppiin
piäset, Otto tokaisi ja täytti kiulun uudelleen.
		 Päivi M iettinen, Juva

Sauna-lehti 4/18 ilmestyy joulukuussa
Vuoden viimeinen Sauna-lehti, 4/18, ilmestyy
kymmenen päivää ennen jouluaattoa eli on
lukijoillaan 14.12.
Monipuolisessa sisällössä on muun muassa
ripaus joulua, katsaus tänä vuonna kuvattuihin
satavuotiaisiin saunoihin, asiaa kiuaskivistä ja
kirjoituskilpailun sadosta Taru Uusinokan
kertomus Trondheimin saunasta.
Toimituksellinen aineisto 1.11. mennessä
(lehti@sauna.fi) ja ilmoitusvaraukset 20.11.
mennessä (Kristian Miettinen, 0400 225 855,
aurinia@kolumbus.fi)
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APTEEKISTA.

Aqualan L
®

Luotettava ja
monikäyttöinen
perusvoide
koko perheen
ihonhoitoon.
Valmistettu Suomessa.

3/2018

perusvoide.fi

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 426 2928 ark. klo 8–16.

Teksti ja kuvat: Leena-Kaisa Simola

Lappeenrannan Sauna-infossa asiaa ja löylyjä
Elokuussa järjestettiin Lappeenrannassa Sauna-info, joka
tarjosi asiaa saunasta ja tietysti löylyjä.
Yhden iltapäivän
aikana tapahtuma
keräsi arviolta noin
500 kävijää, joista
joka viides saunoi.
Kokeiltavina oli kahdeksan liikuteltavan
saunan löylyt.

P

olarin Saunakerhon
ja Saunamestari
Killan puheenjohtaja Pekka Paasonen tunnustautuu ”syntipukiksi”
tapahtuman järjestämisessä.
– Olen kolunnut paljon
tapahtumia ja katsellut
sivusta, kuinka ne menestyvät. Itä-Suomessa
ei saunatapahtumia
ole ollut miesmuistiin.
Uuteen tapahtumaan on
kuitenkin aika vaikea

Pekka Paasonen oman
yrityksensä Pönttöpalvelun
osastolla ennen Saunainfon alkua. Katu täyttyi
ihmisistä iltapäivän aikana.

Tapahtumassa oli mukana kahdeksan liikuteltavaa saunaa.

saada yhteistyökumppaneita. Vaikeutta lisäsi
tapahtuman luonne,
sillä tavoitteena ei ollut
taloudellinen voitto, vaan
saunatietouden levittäminen, Paasonen sanoo.
– Onneksi kerholtamme ja muilta kumppaneilta löytyi sitä aktiivisuutta,
jota kutsutaan talkoohengeksi.
Paasonen sanoo saaneensa erittäin positiivisen kuvan tapahtumasta.
– Ensimmäisen tapahtuman oppivirheet on
helppo korjata. Lappeenrannan sijainti on erinomainen saunakulttuurin
vaihtoon Venäjän kanssa.
Täytyy vain löytää sieltä
se oikea saunaporukka
ja saada heidät saunomaan Saimaan rantaan.
Paikallisesti kaupungit

tekevät yhteistyötä aktiivisesti itänaapurinsa kanssa
ja saunomisen yhdistäminen siihen vaatii yhteistä
pohjatyötä kaikilta.
– Tapahtuma täytti
tavoitteet, koska niitä ei
asetettukaan liian korke-

alle. Kerhomme puolesta esitän suuret kiitokset
yhteistyökumppaneillemme
ja tapahtumaa tukeneille saunayhteisöille, niiden
joukossa myös Suomen
Saunaseuralle. ❖
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Parhaat

kaverit

oktoberfest-

juhliisi

Kansainvälisen Saunaliiton ISAn kuulumisia

Löylyt Ruotsin vanhimmassa savusaunassa

K

esäkuussa
kokoontui
runsaat 200
saunan ystävää
24 maasta 17. kansainväliseen saunakongressiin
Haaparanta/Tornioon ja
Kukkolaforsenille.
Ruotsin Bastuakademien organisoima tilaisuus
onnistui erinomaisesti
sekä esitelmien että
muun ohjelman osalta.
Jo nyt on tullut useita
kyselyjä seuraavasta
kongressista ja myös siitä,
voitaisiinko kongressien
nykyistä neljän vuoden
väliä lyhentää. Sauna ja saunaan liittyvä tutkimus siis kiinnostaa saunaväkeä monissa jopa yllättävissä maissa.
Esitelmien yhteenveto löytyy mm.
ISA:n sivulta www.saunainternational.net.
Esitelmien ohella tutustumiset
mielenkiintoisiin saunoihin kuten
Soukolojärven savusaunoihin, mobiilisaunoihin, banjoihin sekä Kukkolaforsenin omiin saunoihin muodostivat
monelle vieraalle merkittävän osan
ohjelmasta.
Soukolojärven retki varattiin loppuun saman tien, onhan kyseessä
mielenkiintoinen savusaunakylä.
Siellä on muun muassa Ruotsin vanhin savusauna, jossa myös saunottiin.
Sauna toimi myös Laser-keilausesitelmän koesaunana.
Kansainvälinen, tieteellinen saunajulkaisu tulossa

International Journal of Sauna Studies IJSS piti ensimmäisen varsinaisen
kokouksensa kongressin yhteydessä.
Paikalle oli saapunut yhdeksän maan
edustajat kuuntelemaan Australian
Saunaseuran ASBA:n Jack Tsonisin
esitystä siitä, mitä on tehty ja mitä on
tarkoitus tehdä.
Taustalla on ASBA:n hanke aloittaa
uudelleen jotain samantapaista, mitä
Saksan Sauna Bund, ISA ja erityi-

Ennen kongressia oli mahdollisuus tutustua muun muassa Soukolojärven savusaunoihin. Retki oli pian loppuun varattu,
sillä se tarjosi löylyt Ruotsin vanhimmassa
savusaunassa.

tärkeänä aiheena olisi
musta hiili. Suomihan
on neuvottelukunnan
puheenjohtajamaa.
Joka tapauksessa
asiaan on kiinnitettävä huomiota, sillä EU
on kertonut tulevansa
muuttamaan direktiivejä
tiukempaan suuntaan
lähitulevaisuudessa.
ISAlla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa,
koska ISAn jäseninä on
useita tärkeitä EU-maita, jotka ovat samalla
saunamaita. Interbadin yhteydessä asioista
varmaan puhutaan. Toivottavasti tämä
saa aikaan valmistajille puukiukaiden
tuotekehityspiikin.
Interbad 23.–26.10.

sesti tohtori Fritzsche tekivät monen
vuosikymmenen ajan julkaisemalla
Sauna Archive- ja International Sauna
Archive -nimisiä saunatutkimukseen
keskittyviä julkaisuja.
IJSS:n avauskokouksen tarkoituksena oli löytää erityisesti yhteyshenkilöitä eri maista ja saunaorganisaatioista
sekä saunatutkimuksista. ASBA:n
ohella perinteiset saunamaat olivat
kiinnostuneita. Asiasta lisää viimeistään ensi vuoden alussa.
Jos asia kiinnostaa, ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen ja järjestetään
yhteys IJSS:n organisaatioon.
Pienhiukkaset sekä musta hiili

Kongressin eräs teema liittyi puukiukaiden pienhiukkasiin ja niiden aiheuttamiin ongelmiin kuten arktisten
alueiden niin sanottu musta hiili.
Tässäkin yhteistyö suomalaisten ja
muutamien muiden maiden yliopistojen kesken näyttäisi olevan mahdollista. Erityisesti pohjoisen yliopistojen
mukanaolo näyttää mahdolliselta ja
rahoitustakin saattaa löytyä. Arktisen alueen neuvottelukunta järjestää
laajan korkean tason kongressin, jonka

Interbad on perinteisesti paikka tutustua uusimpaan kehitykseen ja tavata
asiantuntijoita. Edellisestä kerrasta
on siis kulunut kaksi vuotta ja ennakkotiedot Stuttgartista kertovat, että
paikalle on tulossa mielenkiintoisia
uutuuksia.
Interbad oli vahvasti esillä ISAn
kongressissa ja yhteistyön seurauksena
löytyy ISAn kotisivulta linkki Interbadin ilmaisiin pääsylippuihin.
Interbadin näyttelyn lisäksi Stuttgartissa on useampiakin esitelmätilaisuuksia ja seminaareja, joista löytyy
lisätietoa:
www.messe-stuttgart.de/interbad/
en/visitors/

Nähdään Stuttgartissa!
Risto Elomaa
puheenjohtaja
Kuvat: Yukitaka Yoneda
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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 12.00–21.00

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

Saunatalo on suljettu pyhäinpäivänä 3.11, huoltomaanantaina
5.11 ja itsenäisyyspäivänä 6.12.
HUOM! Saunatalo on avoinna maanantaina 3.12., jolloin on
naisten saunapäivä.

Yhteystiedot
Toiminnanjohtaja Katariina Styrman, perhevapaalla
Vt. tj Mari Paavola
mari.paavola@sauna.fi
050 371 8178, tj@sauna.fi
puhelinaika ma-to klo 12.00–14.00
Lämmittäjämestari, kiinteistöhuolto Ari-Pekka Paavola
050 372 7648, lammittaja@sauna.fi

ELÄMÄNPELASTAJA.
Tiedätkö sinä varmasti
ajokuntosi aamulla ?
Laadukas Dräger alkotesteri tietää
ja varmistaa liikenneturvallisuuden.
Alcotest 3820 on helppokäyttöinen
ja luotettava ajokunnon varmistaja,
täydellinen valinta ajokumppaniksi
niin maalle kuin merelle.
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

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

www.sauna.fi
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Saunauutuuksia

Tulikiven luonnonkivinen porras yhdistää löylyhuoneen ja pesutilan
l Tulikiven saunakonsepti hälventää pesutilan ja
löylyhuoneen välisen rajan
entisestään. Sauna alkaa jo
pesutilan puolelta kiinteällä
luonnonkivisellä nousuportaalla. Nousuportaalta astutaan lasioven kautta ylös
lattiamaiselle jalkalauteelle,
johon kiuas upotetaan.
Löylyhuone rakentuu
yhdessä tasossa olevan jalkalauteen ympärille. Tämä
tuo saunassa liikkumiseen
turvallisuutta esimerkiksi
vanhuksille ja lapsille. Puisten istuinlauteiden materiaaliksi voi valita valkovahattua tai käsittelemätöntä
haapaa sekä lämpöleppää.
Vuolukiven perinteikäs-

Sentio by Harvia:

Moniaistillisuutta saunomiseen
l – Kuluttajien vaatimustaso saunoille kasvaa.
Saunalta halutaan yhä useammin laatua ja kokonaisvaltaista elämystä. Varustelu ja digitaalisuus ovat jo
arkipäivää eurooppalaisessa
saunassa, ja loimme Sentio
by Harvian vastaamaan
näihin muuttuviin tarpeisiin, perustelee markkinointijohtaja Sami Linna
Harvian uutuusbrändiä.
Sentio by Harvia lupaa
takaavansa ensiluokkaisen
sauna- ja spa-elämyksen
vaativammallekin saunojalle. Brändissä yhdistyvät
kansainvälisesti palkittu
muotoilu, käytännöllisyys ja
korkeatasoinen teknologia.
Saunomiseen tulee moniaistillisia kokemuksia ja
kokonaisvaltaista kehon ja
mielen tasapainoa.
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Mallistoon kuuluvat myös
infrapunasaunat. Brändin
erikoisuutena on Harvian
kehittämä hybridisauna,

jossa yhdistyvät infrapunasauna ja perinteinen sähkösauna
Saunomisen moniaistilli-

suutta voi lisätä vielä äänentoistolla ja löylytuoksuilla.
harvia.fi

Saunaotuksen kanssa löylyissä

tä ilmettä voi muuttaa
pintakäsittelyn avulla.
Vuolukiven sileä pinta
karhennetaan vesikäsittelyn avulla, jolloin se
tummuu ja alkaa kimmeltää. Grafia-pinnassa
risteilevät epäsäännölliset viivakuviot. Nobilen
sormituntuma muistuttaa
karheaa mokkanahkaa.

Perinteisesti kivipintoja
on käytetty saunojen lattioissa ja kiukaan takana,
mutta se sopii hyvin myös
muihin pintoihin. Vuolukiven lisäksi pinnoissa
voi käyttää mattahiottua
Carrara-marmoria tai
Thala-kalkkikiveä.
tulikivi.fi

l Savisiskot on kolmen,
keramiikkaa rakastavan
naisen ryhmä, jonka muodostavat Erika, Riikka ja
Lotta.
Savisiskot ovat luoneet
saunaotuksia vaihtoehtoina
perinteiselle saunatontulle.
Otuksia on erilaisia – ne
muistuttavat joko kissaa,
pöllöä, mörköä tai haamua.
Niitä saa mustana, valkoisena, harmaana
tai ruskeana.
Saunaotukset
on poltettu 1 240
celsiusasteessa
eli ne kestävät
saunomista erinomaisesti. Ne voi
asettaa saunassa
joko kiukaalle tai
karmin päälle, mutta
varmin paikka niille
on siellä, mistä ne eivät

pääse putoamaan.
Saunaotukset maksavat
kymmenen euroa kappaleelta ja niitä voi ostaa Helsingissä Savisiskon pajalta
Sörnäisistä tai TRE-kaupasta Mikonkadulta.
savisisko.com

YLI PUOLI VUOSISATAA BETONINLUJAA PALVELUA

RALENTO ON OSAAVA
YHTEISTYÖKUMPPANI
W W W . R A L E N T O . F I

PUMPPAUS- JA KULJETUSTILAUKSET 040 504 2075
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✏

SaunaBlogi

Vastakkainasettelun aika on ohi
– vasta nyt ja vihdoinkin

S

kesänä tein hänelle Heponiemen vastarannan
puista sekavastan, jossa oli hopeapajua, leppää ja
vaahteraa. Harvasta vastasta on tullut niin tiheä.
Tässä sanailoittelussa tutkiskeltiin suomen
kielen kauniita kiemuroita ja sanojen käyttöä. Sitä
omaa puusta tehtyä hutkinta voi jokainen kutsua
parhaaksi katsomallaan tavalla, kun rakkaalla on
monta nimeä.
Toivotan lukijoille vetreitä vastaiskuja vastaisuudessakin.
Tommi Ullgren
Saunaseuran viestintäryhmän jäsen

l Vastaava vastapuhe kantaesitettiin
Suomen Saunaseuran 80-vuotisjuhlilla
16.11.2017.
Kirjoittaja on vastastapuhujana ja
standup-koomikkona vasta-alkaja.

✏

aunaseurassamme on keskusteltu ainakin kahdeksankymmentä vuotta teemasta
“vitsa vai vahta – vasta vai vihta?”. Teema
on vastakohtaisuudessaan erinomaisen
kiintoisa, joten syvennytään asiaan syvemmin.
Suomessa vastastapuhujan rooli on kerrassaan
helppo toisin kuin vastakkaismerkkisen vihtapuheen esittäminen. Vihtapuheelle kielessämme
sanoja on tasan kaksi – vihta ja vihtahousu. Sen
ohella on satunnaisia paikannimiä, kuten Vihtavuori, Vihtaniemi ja Vihtaoja. Vastavetona vastaalkuisia sanoja on kielessämme 188 kappaletta,
joka on noin 94 kertaa enemmän.
Sanojen vaihtokelpoisuutta voi helposti testata,
joten kokeillaanpa laittaa vihta väärään paikkaan.
Tuloksena on esimerkiksi vihtarintaliike, vihtaväittäjä, vihtanäyttelijä tai vihtatoimenpide. Toisinpäin vaihto menee helposti, tuloksena on vasta
ja vanha vastahousu. Huomaamme sanojen olevan keskenään vaihtokelpoiset ainoastaan vastasuuntaan. Kielen uudistuminen on huomattavissa
myös verkossa ja sosiaalisen median käyttäjät ovat
tämän huomanneetkin. Kun näemme vastasyntyneen kiintoisan kommentin Facebookissa, niin
sille ei klikata ”vihtaa”, vaan hyvään kommenttiin
reagoidaan klikkaamalla ”vastaa”.
Suomen kieli on vastaansanomattoman kaunis.
Yksi sanasuosikeistani on vastavuoroisuusperiaate
– englanniksi “the principle of reciprocity”. Sehän
tarkoittaa saunonnan yhteydessä tapahtuvaa vastapuolen läpsyttelyä molemmin puolin lempeillä
vastaiskuilla.
Vastakohdista paranoia on tunnetusti ominaisuus, jossa ihminen pelkää koko maailmankaikkeuden olevan häntä vastaan. Sen täydellisenä
vastakohtana monilla vastankäyttäjillä on päinvastainen diagnoosi eli pronoia. Siinä en vastakkaisesti pelkästään luule vaan suorastaan tiedän,
että kaikki ihmiset ovat vastarintaliikkeessä
puolestani ja koko maailmankaikkeus tulee minua
vastaan. Se vasta hienoa elämää onkin.
Sitten pari sanaa vastarakkaudesta. Rakkaan
rouvani Kristiinan kanssa olemme olleet naimisissa vasta kymmenen vuotta, joten olemme
vastanaineita. Tänä aikana olemme auttaneet
toisiamme niin myötä- kuin vastamäessä. Viime
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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.

Mercedes-Benz GLC 220 d
4MATIC A Suomi Edition

alk.

59 957 €
Etusi 2 796 €

Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC A Suomi Edition kokonaishinta alk. 59 956,67 € (sis. alv:n, arvioidun autoveron ja toimituskulut 600 €).
Vapaa autoetu 1 035 €/kk, käyttöetu 885 €/kk. CO2 -päästöt 129 g/km, EU-keskikulutus 5,0 l/100 km. Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kiinteällä kk-maksulla
alk. 35 €/kk. Kuvan auto lisävarustein. Ajotietokoneen kieli: englanti.

Made in Uusikaupunki.
Erikoisvarusteltu GLC Suomi Edition.
Uusi GLC Suomi Edition on huippuvarusteltu aktiivisen perheen nelivetoinen katumaasturi.
Se tarjoaa vakiona mm. Webasto-lämmittimen ja Mercedes me -palvelut, joiden avulla
lämmität auton kätevästi puhelimellasi kotisohvalta tai vaikka laskettelurinteen päältä.
Vakiovarusteina mm.
· 9-vaihteinen automaattivaihteisto
· 4MATIC-neliveto
· Tempomat-vakionopeussäädin
· Intelligent Light System, LED-ajovalot
· Lisälämmitin (polttoainekäyttöinen)

· Aktiivinen pysäköintiavustin,
sis. Parktronic-pysäköintitutkan edessä ja takana
· Älypuhelimen integrointi
(Bluetooth & Apple CarPlay)
· Mercedes me -palvelut kolmeksi vuodeksi
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TESTIMENESTYS
Premium-luokan katumaasturivertailu TM 1/2018

