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Täysin uusi
SEAT Tarraco.
Tyylikäs, tilava ja turvallinen.

Uusi iso jopa 7-paikkainen kaupunkimaasturi SEAT Tarraco
on jotain ennennäkemätöntä. Mukautuva Digital Cockpit
-mittaristo näyttää kartat ja kuljettajaa avustavan
informaation suurelta 10.25” värinäytöltä. Tarracon
Pre-Crash & Rollover Assist -toiminnot ennakoivat
kolaritilanteita aktivoituen millisekunneissa. Hätätilanteissa
turvallisuusjärjestelmä soittaa automaattisesti
hätäpalveluun. Lane Assist -kaistanpitoavustin yhdessä
mukautuvan vakionopeussäätimen kanssa tekevät
ajamisesta turvallista - ja todella vaivatonta. Kun tarjolla
on vielä jopa 1920-litraa kuljetustilaa, tulee liikkuvasta
elämästäsi helpompaa kuin koskaan.

SEAT Center Airport
Tikkurilantie 123, Vantaa
myynti 010 5333 380

SEAT Center Espoo
Piispalantie 2
myynti 010 5333 370

SEAT Center Helsinki
Mekaanikonkatu 10
myynti 010 5333 810

SEAT Center Turku
Rieskalähteentie 89
myynti 010 5333 223

Automyynti palvelee ma–pe 8–18 (Turku ma-pe 9-18), la 10–15. Huolto ja varaosat palvelevat ma-pe 7.30–18 (Turku ma-pe 7.30-17) • seatcenter.fi
Puheluhinta 010-alkuisiin numeroihin lanka- ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 12,09 snt/min (sis. alv.) + pvm tai mpm.

seatcenter.fi
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JO YLI 30 JOULUA SAMALLA
MENESTYSRESEPTILLÄ

Yli 30 vuoden ajan olemme valmistaneet sitä ainoaa jouluolutta, jolla on merkitystä.
Paikallisten maatilojen erinomaisesta ohrasta valmistettu KOFF Jouluolut on tumma,
herkullinen ja tinkimättömän luonnollinen. Se syntyi heti niin täyteläisenä ja pehmeänä,
ettei reseptiä ole haluttu muuttaa kertaakaan. Ainoa alkuperäinen KOFF Jouluolut kruunaa
kuusijuhlan ja tekee joulun. Sitä alkuperäisempi on vain pukki itse.

Päätoimittaja

Suomi saunoo
- saunoissaan ja lehden palstoilla

S

auna-lehden ensi vuoden kantavaksi teemaksi on otettu
Suomi saunoo. Tänä vuonnahan teemana oli Hyvä sauna.
Molemmat ovat hyvin laajoja teemoja, mutta niin on itse
saunominenkin. Näkökulmia, historiaa, kulttuuria, tutkimusta, tapahtumia, perinteitä sekä uusia tapoja,
tuotteita ja saunoja riittää.
Saunominen Unescoon -hanke on näyttänyt
TRONDHEIMIN
kaunein sauna
toteen asian, jonka suomalainen saunakansa on
vuonon rannalla
tiennyt aina: Suomi saunoo. Jokaisella saunan
ystävällä on vankka mielipide siitä, mikä on hyvä
sauna. Aika usein se on oma kotisauna, jos sellainen sattuu olemaan.
Tänä vuonna on saatu
edelleen lisää uusia, näyttäviä yleisiä saunoja. Ne
sijaitsevat kaupungeissa keskeisillä paikoilla ja
palvelutarjonta on entistä
laajempi.
On upeaa nähdä saunayrittäjienkin taas uskoSaunotaan sitä muuallakin. Sivulta
van, että suomi saunoo.
22 alkaa artikkeli, jossa kerrotaan

Teksti: Taru Uusinoka, Trondheimin Sjøbadetin aktiivijäsen
Kuvat: Sverre Norvald Broen, Taru Uusinoka ja Ove Leraan

Sauna toi meitä
Sjøbadetin
jäseniä
lähemmäksi
toisiamme.
Ihan kirjaimellisesti.
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Norjaan, Trondheiminvuonon rannalle ilmestyi keväällä 2018
sauna. Norjan mittakaavassa voisi jopa väittää, että se on
Trondheimin ehdottomasti paras ja kaunein sauna.
Sauna valmistui talkoovoimin ja tämän talkoohengen tuntee
vieläkin lauteilla istuessa: pulina käy tuttujen ja tuntemattomien kesken, löylyvesi ei saunankiulusta lopu ja pesutalkoisiin
löytyy aina joku vapaaehtoinen. Yhteishenkeä parhaimmillaan.

sauna I4I 2018
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ensimmäisen yleisen saunan rakentamisesta Norjan Trondheimiin.
Aktiiviseksi ”saunatontuksi” tarvittiin suomalainen nainen, joka tarttui
samalla elämänsä ensimmäiseen
rakennusprojektiin.
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LEENA-KAISA SIMOLA
Päätoimittaja

Saunaseura ja -lehti toivottavat jäsenilleen, lukijoilleen ja kaikille
saunan ystäville hyvää joulua ja leppeitä löylyjä tulevaan vuoteen!
Sauna-lehti 72. vuosikerta I www.sauna.fi I ISSN0357-6566
Päätoimittaja
Leena-Kaisa Simola
Leka-Viestintä Oy
lehti@sauna.fi
gsm 0500 801 040

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

Painatus
Forssa Print
Painos 5 500 kpl

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

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

Sauna-lehti 1/2019
Ilmestyy maaliskuussa

Kannen kuva
Elina Manninen kuvasi Anna ja Satu
Schaumanin Vaskiniemessä

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

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

Osoitteen muutokset ja
jäsentietojen päivitykset:
www.sauna.fi

Toimituksellinen
aineisto 17.01.
Ilmoitusvaraukset 21.2. ja
aineistot 26.2. menessä

Kaikki toimituksellinen
aineisto tulee
Saunaseuran käyttöön
kaikilla oikeuksilla,
emme vastaa tilaamatta
lähetetyistä aineistoista
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Sauna juuri sellaisena
kuin haluat
Helon BWT-kiuas tarjoaa useita erilaisia saunomiskokemuksia samassa paketissa. Nauti löylyistä itseksesi tai
jaa eri saunomiskokemukset perheen ja ystävien kanssa.
BWT-kiukaiden uumenissa on vesisäiliö, joka mahdollistaa miedot ja kosteat, lempeät ja mukavat tai kuumat ja
kuivat löylyt – sauna juuri sellaisena kuin haluat. Kaikkia
näitä saunomistapoja voi tehostaa käyttämällä kiukaassa
erilaisia mineraaleja, tuoksu-uutteita tai suolaa.
Patentti haettu

Flexi-sauna
Täytä BWT-kiukaan vesisäiliö
ja valitse lämpötilaksi:

60 - 80°C
Kosteampi
Ei niin kuuma sauna
Lempeät löylyt
Toimii myös aromi- tai
suolasaunana

Lempeä
sauna

Kuuma,
kuiva sauna

Lisää vettä BWT-kiukaan
vesisäiliöön ja valitse
lämpötilaksi:

Käytä BWT-kiuasta ilman
vettä ja valitse lämpötilaksi:

80 - 100°C

50 - 60°C

Kuuma ja kosteudeltaan
alhainen sauna
Sopii intensiiviseen
saunomiseen

Lempeät ja kosteat löylyt
Sopii pitkään saunomiseen
Toimii myös aromitai suolasaunana

Lue lisää osoitteessa
www.tylohelo.com/ﬁ/bwt-helo

❧

Saunoissa kuultua

Bio Water Technique

Joulu saapuu
Saunatalollekin

l Joulukuu on Saunatalolla ruuhkainen, muistathan välttää vieraiden
tuomista saunaan. Omat
perheenjäsenet ovat tervetulleita.
Perinteiset saunakahvit
ovat tarjolla aattoon asti
ja jouluaattona on myös
puurokattila kuumana.
Saunatalon aukioloajat:
Jouluaatto 24.12.:
naiset 10–13.00, miehet
13.30–16.30 (sisään viimeistään 15.45)
Joulupäivänä, tapaninpäivänä sekä uudenvuoden aattona ja päivänä
Saunatalo on suljettu
Joulukuussa kaikki
lauantait ovat jaettuja
(miehet 12–16.30,
naiset 17–21)
Kuvassa jouluaaton
tunnelmaa Vaskiniemessä kolme vuotta sitten.
Kuvan nappasi seuran
jäsen Juha Loponen viitossaunan edestä.

Kuka on ansainnut
Hyvä saunateko
-tunnustuksen?

Uuden Saunan yrittäjänä toimii Kimmo Helistö.

Uusi Sauna Jätkäsaareen
l Jätkäsaaren Uusi Sauna
toi marraskuussa uuden
lisän Helsingin yleisten
saunojen joukkoon.
Uuden Saunan yrittäjänä
toimii Arlan saunastakin
tuttu Kimmo Helistö. Saunaseura myönsi Helistölle
Löylynhenki-palkinnon
2015.
Uusi Sauna on ”korttelisauna”, joka on yhdistelmä saunaa ja ravintolaa.
Asiakaspaikkoja on noin sata ja

kaksi terassia.
Miesten ja naisten saunojen lauteilla saunoo
kerrallaan parikymmentä
henkilöä ja kertalämmitteiset kiukaat lämpiävät
puupelleteillä. Pukuhuoneet ovat väljät, miehille 54
ja naisille 40 vaatekaappia.
Sähkölämmitteisessä tilaussaunassa saunoo 10–15
henkilöä.
Uusi Sauna sijaitsee
korttelissa, jonka kuudessa
kerrostalossa asuu 500–600

ihmistä.
– Korttelin suunnittelun
perusajatus on ollut, että
tämä yleinen sauna palvelee myös näitä asukkaita,
Kimmo Helistö toteaa.
Sauna on avoinna ti–su
klo 16–23, baari/ravintola
ti, ke, to 16–24, pe–la 12–02
ja su 12–24. Saunamaksu
15 €, pyyhe 4 € ja kylpytakki 8 €.
Osoite: Välimerenkatu 10
uusisauna.fi

Visit Tampere Award Rajaportin saunalle ja Tullin saunalle
l Visit Tampere Oy on
myöntänyt merkittävän
tunnustuksen Rajaportin
saunan Veikko Niskavaaralle ja Tullin Saunan Ville
Virkille. Visit Tampere
Award myönnetään taholle,
joka on kuluvan vuoden
aikana vaikuttanut positiivisesti Tampereen tunnettuuden lisäämiseen.
– Niskavaara on tehnyt
pitkäjänteistä työtä suomalaisen saunakulttuurin
edistämisessä toimiessaan
Suomen vanhimman edelleen toiminnassa olevan
yleisen saunan isännöitsijänä. Virkki on puolestaan

rakentanut Tampereen
keskustaan hienon uuden
korttelisaunan ja yrittäjäasenteellaan tuonut
Tampereelle positiivista näkyvyyttä jo Dream Hostel/

Veikko Niskavaara
(kuvassa) ja Ville Virkki palkittiin työstään saunakulttuurin edistämiseksi.

Hotel -konseptillaan.
– Se, että he ajoivat
Tampereen Saunapääkaupungin aseman saamista ja siten edesauttoivat
merkittävän kansainvälisen markkinointikärjen
syntymistä Tampereelle, on
ehdottomasti Visit Tampere Awardin arvoinen teko,
Visit Tampere Oy:n toimitusjohtaja Harri Airaksinen
toteaa.
Visit Tampere Award
jaettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Valinnan
palkinnon saajasta tekivät
Visit Tampere Oy:n hallitus
ja asiantuntijat.

l Muistattehan, että Saunaseuran johtokunta voi
myöntää Hyvä saunateko
-tunnustuksen kiitoksena
hyvästä, saunaan liittyvästä
asiasta tai teosta.
Viime aikoina ei ole noussut esiin yhtään ehdokasta,
vaikka sellaisia varmaan
löytyisi helpostikin.
Lähetä oma lyhyesti
perusteltu ehdotuksesi sähköpostilla mari.paavola@
sauna.fi.
Jos jäsenen ehdotus saa
tunnustuksen, saa jäsen
itse kiitoksena muutaman
ilmaisen saunakerran – eli
liitä ehdotukseen jäsennumerosi.

Sauna-lehti
painetaan Forssassa
l Sauna-lehden painopaikka on vaihtunut. Seuran
talousohjesäännön mukaisen kilpailutuksen perusteella lehden painamisesta
vastaa nyt Forssan Kirjapaino Oy.
Forssan Kirjapaino on
perustettu jo 1920. Nykyinen
omistaja on Pohjois-Karjalan Kirjapaino. Forssassa
on työntekijöitä noin 110 ja
koko konsernissa yli 600.
Forssassa painetaan säännöllisesti ilmestyviä aikakauslehtityyppisiä tuotteita
noin 240 nimikkeen verran
sekä lisäksi muun muassa
erilaisia mainospainotuotteita, kuvastoja ja kirjoja.
Lehden visuaalinen ilme
ja painopaperi säilyvät entisellään.

sauna I4I 2018
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Saunoissa kuultua

Kipaise pian saunaan Töölönlahdelle
l Nyt lenkkarit koipeen
ja kiertämään Töölönlahtea. Säästä riippuen voi
olla mahdollisuus myös
avantouintiin. Saunaseuran jäsen Petri Guilland on
vienyt Helsingin kaupungin
luvalla siirrettävän saunansa pop-up lenkkisaunaksi Töölönlahden hiekkarannalle Finlandia-talon
taakse.
Sauna on ollut avoinna jo
marraskuun lopusta ja on
vielä pari päivää eli 16.12.
asti. Löylyyn pääsee perjantaista sunnuntaihin klo
17–21.
Kyseessä on kymmenen
hengen puulämmitteinen
sekasauna, jossa voit istua
kahdella eri tasolla.

Ota mukaan uima-asu,
pyyhe, lauteinen, juomapullo, sandaalit sekä käteistä

– pääsymaksu aikuisilta
kymmenen ja lapsilta viisi
euroa.

Sydäniskuri eli ”defi” ja sinä voitte pelastaa hengen
l Sydämenpysähdys on
eräs Suomen ja EU:n tavallisimpia kuolinsyitä. Sen
uhriksi Suomessa joutuu
vuosittain yli 5 000 henkilöä.
Defibrillaattori eli
suomalaiselta nimeltään
sydäniskuri on laite, jolla
sydänpysähdystilanteessa
pyritään poistamaan sydämen pysäyttänyt henkeä
uhkaava rytmihäiriö. Defibrillaatiolla tarkoitetaan
rintakehän läpi sydämeen
annettavaa sähköiskua.
Sähkö johdetaan sydäniskurista sydänlihakseen kahden rintakehälle
liimattavan elektrodin
kautta.
Suomen Sydänliiton
mukaan elvytyksen onnistumisen ratkaisee ennen
kaikkea aika, joka kuluu sydänpysähdyksestä
elvytyksen aloittamiseen.

10
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Tehokkaalla paineluelvytyksellä voidaan ylläpitää
osittain verenkiertoa, mutta
sydänpysähdyksen aiheuttaman mahdollisen rytmihäiriön poisto edellyttää
defin antamaa sähkövirtaa. Jos paineluelvytys ja
defibrillointi käynnistyvät
3–5 minuutissa, jopa kolme

neljästä alkutilanteessa elottomasta selviää.
Toimi heti, älä arastele

Kun huomaat jollakin
olevan ongelmia sydämen
kanssa, ryhdy ensiapuun
heti.
Saunatalolla löydät sydäniskurin eteisestä, vaate-

naulakkojen vasemmalla
puolella olevasta kaapista.
Sydäniskurin käyttöä
ei kannata arastella. Laite
neuvoo ääniohjein käyttäjää
koko elvytystapahtuman
ajan. Kuvalliset ohjeet auttavat elektrodien asettamisessa. Laite analysoi potilaan rytmin ja antaa iskun
vain, jos se tunnistaa sen
tarpeelliseksi. Sydäniskurilla ei siis voi vahingoittaa
ketään.
Saunaseuran henkilöstö on saanut koulutuksen
sydäniskurin käyttöön eli
kutsu joku heistä paikalle,
jos mahdollista. Kysy, onko
Saunatalolla mahdollisesti
samaan aikaan läsnä terveydenhuollon ammattilainen.
Kutsu heti myös ammattiapu paikalle. Yleinen
hätänumero on 112.
Sydäniskurin käytöstä lisätietoja esim. sydanliitto.fi

Puheenjohtaja
Puheenkohtaja
Puheenjohtaja

Johtokunnan
myöntämät
apurahat
l Saunaseura tukee saunaan liittyvää tutkimusta
ja saunakulttuuria apurahoilla. Johtokunta myöntää apurahoja tutkimus- ja
kulttuuritoimikunnan
esityksestä hakemusten
perusteella kaksi kertaa
vuodessa.
Marraskuun kokouksessa
myönnettiin kolme apurahaa seuraavasti:
- Suomen Partiolaisille
partiolaisten maailmanjamboreelle ensi vuoden
elokuussa Länsi-Virginiaan
rakennettaviin suomalaisiin saunoihin. Apurahaa
myönnettiin 2 500 euroa.
- Jyväskylän yliopisto /
professori Keijo Häkkiselle ”Kestävyys- ja voimaharjoittelu yhdistettynä
saunomiseen sekä palautumiseen” -tutkimuksen analyysi- ja tutkimustulosten
jatkokäsittelyvaiheeseen.
Tutkimus lisää arvokasta
tietoa liikunnan ja saunomisen optimaalisesta yhdistämisestä ja edistää samalla
saunakulttuuria. Apurahaa
myönnettiin 6 500 euroa.
- Satumaari Ventelälle
Tampereen yliopiston konfliktin- ja rauhantutkimuksen oppiaineen Pro Gradu
-tutkielmaan Finnish Sauna
Diplomacy. Apurahaa
myönnettiin 1 000 euroa.

Mari Paavola
jatkaa
vt. toiminnanjohtajana
l Saunaseuran toiminnanjohtaja Katariina Styrman
jatkaa perhevapaataan ensi
vuoden syyskuuhun.
Näin ollen vt:nä toiminnanjohtajan tehtäviä nyt hoitava
Mari Paavola jatkaa seuran
palveluksessa sinne asti.

Saunarauhaa pitää
kunnioittaa

S

aunarauha on Suomen Saunaseuran toiminnan keskeisin periaate. Näin todetaan
muutama vuosi sitten laaditussa seuran saunarauhan julistuksessa, johon tiivistettiin saunarauhan
kolme peruspilaria: arvostus, yhteisö ja
kylpyrauha.
Näistä pilareista muistutettiin
myös syyskokouksen keskusteluissa
1.11.2018. Rauhan teema sopii tähän
syksyyn erityisen hyvin, koska tänä
vuonna on muisteltu Suomea repinyttä sisällissotaa ja äskettäin sata vuotta
sitten 11.11.1918 alkanutta ensimmäisen maailmansodan aselepoa.
Saunassa on kyse sekä ihmisen
sisäisestä että ihmisten välisestä rauhasta. Me etsimme sisäistä rauhaa ja
hiljaisuutta löylyn lempeydestä, mutta
sauna on myös ollut diplomatian, neuToivotan
vottelemisen ja sopimisen paikka.
Saunaseuralle saunarauha on seurentouttavia
ran toimintaa kannatteleva periaate.
syyssaunoja
Yhdistyksemme on olemassa edistääkitse
seenkullekin!
suomalaisia saunaperinteitä ja
-kulttuuria. Saunarauhan julistuksessa
todetaan, että levitämme saunatietoutta, tutkimus- ja julkaisutoimintaa sekä
seuraamme kiinnostuksella muita
saunakulttuureita – oma elävä perinteemme on meille tärkein, mutta sen
varassa on helppo arvostaa myös muita vanhoja ja uusia saunakulttuureja ja
-tapoja. Ja toki myös arvioida, mikä on
perinteillemme vierasta.
Julistus muistuttaa, että osoitamme
arvostusta antamalle seuran toimijoille
työrauhan ja ylläpitämällä rakentavaa
ja sivistynyttä keskustelukulttuuria. Tämä koskee myös käytöstämme
seuran henkilöstöä kohtaan. Tänä
syksynä olemme kamppailleet eri
syistä pitääksemme saunatalon kahvilan täyslukuisena, mutta epidemiat
ja sattumat ovat tehneet siitä ajoittain

ylivoimaista. On toivottavaa, että me
asiakkaina ymmärrämme ja kunnioitamme välillä urheasti yksin tehtävää
hoitavia kohtaan.
Epäkohteliaisuus ja tiuskiminen
eivät kuulu sopivaan käytökseen.
Palautetta voi ja pitää antaa, mutta se
pitää tehdä oikeaan osoitteeseen: puheenjohtajalle, toiminnanjohtajalle tai
johtokunnan jäsenille.
Emme ole kylpyläpalveluita tarjoava yritys, vaan yhteisö, jonka hyväksi toimitaan osallistumalla yhteisiin
töihin. Kylpyrauha taas tarkoittaa
hyvien saunatapojen noudattamista,
huomaavaista ja rauhallista käytöstä ja
mahdollisuutta yksityisyyteen. Yhdessäkään saunassa ei ole sopivaa heittää
löylyä kysymättä tai kehottaa jotain
muuta saunojaa siirtymään toiseen
saunaan. Eri lämpöisiä saunoja meillä
on toki siksi, että kukin voi valita itselleen sopivan ja sallia muiden nauttia
omalla tavallaan löylyistä – mutta
tämä ei oikeuta tökeröön ja typerään
käytökseen.
Samaan kuuluu maltillinen äänenkäyttö, ristiriitoja aiheuttavien tai
toiset ulkopuolelle sulkevien puheenaiheiden harjoittaminen, jatkuva valittaminen tai muu häiritsevä käytös.
Isäntien ja emäntien velvollisuus on
opastaa vieraitaan ja perehdyttää Saunaseuran omaan saunakulttuuriin
– ei kutsua vieraita edustustarkoituksessa tai järjestää tiiviin kaveriporukan
illanviettoja. Ne kuuluvat muualle.
Vaskiniemen saunat on tarkoitettu
jäsenten saunomiseen, yhteisöllisyyteen ja suomalaisen saunakulttuurin
parhaiden piirteiden esittelyyn.
Rauhallista joulun aikaa!
TUOMAS M. S. LEHTONEN
Suomen Saunaseuran puheenjohtaja

sauna I4I 2018
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Saunakulttuuri

Suomalainen saunakulttuuri
tarvitsee tukeasi

Virpiön savusauna vihittiin kunnostamisen jälkeen käyttöönsä Suomalaisen saunan
päivänä kesäkuussa 2017.

Suomen Saunakulttuuri ry
aloitti muutama vuosi sitten
Muuramessa sijainneen savusaunakylän pelastusoperaation.
Saunakylähän on ollut suomalaisen saunakulttuurin ja
identiteetin tärkeä kulmakivi ja
tulee olemaan sitä myös tulevaisuudessa.

S

uomen Saunakulttuuri ry toimii täysin vapaaehtoisvoimin.
Valtiovalta ei ole ollut valmis
tukemaan hanketta, vaikka Saunakylä
on eräs parhaiten tunnettuja saunaan

liittyviä nähtävyyksiä Suomessa.
Saunakylä kuuluu myös oleellisena
osana Saunominen Unescoon -hankkeeseen, edustavathan nuo Risto Vuolle-Apialan kokoamat saunat laajasti
suomalaista saunakulttuuria. Kylän
alkuvaiheissa muun muassa presidentit Urho Kekkonen ja Mauno Koivisto
olivat vahvasti tukemassa hanketta.
Suomen Saunakulttuuri ry on
hankkinut sopivan maa-alueen Saunakylälle 2015 Jämsän Juokslahdesta, jonne puretut saunat on siirretty
Muuramesta.
Saunojen kunnostus on aloitettu
muun muassa kattamalla saunoja.

Hiltusen sauna otettaneen käyttöön ensi
keväänä.

Ensimmäinen sauna, Virpiö, valmistui uudelleen käyttöön vuonna 2017
Suomalaisen saunan päiväksi ja tuota
saunaa onkin käytetty varsin runsaasti. Onhan se eräs parhaista savusaunoista.
Toinen savusauna saatiin kylpykuntoon elokuussa 2018. Tarkoitus on vielä
saada pari saunoista valmiiksi ennen
lumien tuloa.
Hanketta on rahoitettu muun muassa hankkimalla saunoille kummeja.
Tällä hetkellä 12 saunaa omaa kummin ja uusia kummikeskusteluja on
vireillä. ❖

Tee kulttuuriteko tukemalla Saunakylää!
Saunakylän hankkeen eteneminen vaatii kummien panoksen lisäksi vielä suoraa rahallista tukea. Haemme siis tukea
tämän suomalaisen saunakulttuurin kulmakiven pelastamiseen. Summa voi olla mikä tahansa. Yli 2 000 euroa lahjoittaneen yrityksen tai henkilön nimi tulee aikanaan esille Saunakylän lahjoittajien ja kummien joukkoon.
Luonnollisesti lahjoittajia tullaan kutsumaan aikanaan Saunakylään saunomaan.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen suomen.saunakulttuuri@gmail.com.
Suomen Saunakulttuuri ry:n puolesta kiittäen
Puheenjohtaja Saija Silén sekä hallituksen jäsenet Risto Elomaa ja Risto Tuohimaa.
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Sentio by Harvia merkitsee saunaelämyksen ylintä
astetta kaikille aisteille. Se on tasapainoa, jonka
keskiössä olet sinä. Sinä olet tunteittesi summa.

sentiobyharvia.fi

sentiobyharvia.fi

Teksti: Annamaria Peltokangas ja
Leena-Kaisa Simola

Saunominen Unescoon -hanke
kohti
tärkeää
etappiaan

Iiriksen (6 v.)
iloinen piirros
on täynnä
tärkeitä
yksityiskohtia, kuten
uimarengas
seinustalla ja
polttopuita
vintillä.

Ensimmäinen versio hakemuksesta on tehty, liitteeksi tulevaa
videota kuvataan ja saunayhteisöt ovat toimittaneet tärkeitä
tuenosoituksiaan. Saunominen
Unescoon -hanke on täydessä
vauhdissaan.

S

aunayhteisöt koostavat nyt
sisältöä Unesco-hakemukseen,
joka toimitetaan Museovirastolle ensi tammikuun loppuun
mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö lähettää hakemuksen Unescoon
maaliskuun alussa. Lopullinen tieto
saunomisen pääsystä Unescon listalle
saadaan joulukuussa 2020.
– Saamme hakemuksen tekemiseen
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apua ja neuvoja Museovirastolta. Hanketta konsultoi nyt myös hollantilainen
Rieks Smeets, joka on aikaisemmin
toiminut viisi vuotta Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sihteeristön
johtajana. Hakemuksen ensimmäinen
versio on käynyt hänellä kommentoitavana. Rieksin näkemys on suureksi
avuksi siinä, että osaamme keskittyä
olennaisiin kohtiin ja selventää niitä
asioita, jotka eivät saunomista tuntemattomalle ole itsestäänselvyyksiä.
– Saunomisen todelliset asiantuntijat
löytyvät kuitenkin Suomesta ja hankeen ohjausryhmän kanssa jatketaan
sisällön muotoilua ja tarvittavien tietojen kokoamista, Suomen hankkeen
projektikoordinaattori Annamaria
Peltokangas kertoo.
– Marraskuussa arkkitehtuurimuse-

olla järjestetty Erätauko suomalaisen
saunomiskulttuurin puolesta -keskustelutilaisuus herätti intohimoista
keskustelua ja nosti esiin monia uusia
näkemyksiä siitä, miten saunomista
voitaisiin parhaiten vaalia. Tämä oli
hakemussisällön monipuolisuuden
kannalta erittäin antoisa tilaisuus.
Saunominen Unescoon -hanke on
kaikkien suomalaisten saunayhteisöjen
yhteinen hanke.
– Mukana on tällä hetkellä noin 40
yhteisöä ja muuta toimijaa eri puolilta
Suomea. Tärkeää on saada jokaiselta
yhteisöltä kirjallinen, vapaamuotoinen
tuenosoitus hakemuksemme liitteeksi.
Hakemusvideota kuvataan ja sitä
varten kerätään kuvamateriaalia, jotta
saunomisen monimuotoisuus saadaan
tuotua esiin. Videolla tärkeässä osassa

www.sauna.fi/unesco
#saunaunescoon

on saunan ja löylyjen äänimaailma,
joka kuljettaa saunasta toiseen ja välittää tunnetta, jota saunominen luo.
Lasten piirustukset upean
havainnollistavia

Lapsille julistettu sauna-aiheinen
piirustuskilpailu tuotti paljon ilahduttavia teoksia.
Piirustuksia oli tehty niin tusseilla,
puu- ja vesiväreillä kuin liiduillakin,
löytyipä joukosta kimallettakin.
Vanhin osallistuneista lapsista oli
11-vuotias ja nuorin 2 vuotta, 10 kuukautta. Kaukaisin piirros tuli Saksasta.
Valtaosa lapsista oli kuvannut saunomista eli löylyn nautintoa lauteilla,
yhdessä kuvista esiteltiin kuppaus ja
kuppausjono. Lasten ajatusten vapautta kuvastaa se, että kaikki saunojat
eivät suinkaan olleet ihmisiä – mukana oli myös eläimiä, tonttuja ja muita
vaikeammin tunnistettavia otuksia.
Piirustuskilpailun voittaja ei ollut
vielä selvillä lehden painoon mennessä. Kaikki kilpailuun osallistuneet piirustukset on julkaistu sauna.fi/unesco/piirustuskilpailu -sivustolla. ❖
Elsan (4 v.) piirroksen
nimi on ”Minä ja Hannatäti saunassa”.

Iidan (8 v.) piirroksessa on saunomisen ydin: kiukaan löyly antaa
lauteille nautinnollisen olon.

Saunominen Unescoon -hanke
on kaikkien suomalaisten saunayhteisöjen
yhteinen hanke.

Mitä suomalaiset arvostavat
eniten saunomisessa?

S

aunominen Unescoon -hankkeen tiimoilta pistettiin pystyyn
avoin kysely, jonka tulokset kertovat jotain suomalaisesta saunomisesta. Vastauksissa ei ole tullut vastaan mitään yllättävää
tai uutta, saunomisen parhaat puolet tuntuvat olevan osa suomalaista kollektiivista tietoutta.
Saunomistaidot välittyvät perhepiirissä, vanhemmilta, isovanhemmilta, sediltä ja tädeiltä lapsille ja näin sen nähdään tapahtuvan
jatkossakin. Vaikka suomalaisesta saunomisesta usein puhutaankin, on näillä main saunottu jo kauan ennen kuin Suomen valtiota
on ollut olemassa, ennen kuin täällä asuvat kansat on yhtenäistetty
suomalaisiksi.
Hyvä saunomiskokemus perustuu asioihin, jotka eivät ole ajan
saatossa muuttuneet suuntaan tai toiseen. Olennaisinta saunomisessa on kosteat happipitoiset löylyt, pulahdus veteen, jos se on mahdollista, hyvä seura ja kiireettömyys. Parasta antia ovat myös olotila
saunomisen jälkeen, rauha ja yhteys luontoon.
Kyselyyn voi osallistua 31.12.2018 asti osoitteessa
www.sauna.fi/unesco/osallistu
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Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Elina Manninen ja Olli Urpela

Saunaseuran löylyihin
äidin ja isän mukana
Anna Schauman, 9, ja Noel
Guilland, 11, ovat nuoresta
iästään huolimatta saunoneet
Vaskiniemessä säännöllisesti
jo vuosikausia.
Annaa ja Noelia katsellessa on
ilo huomata, että seurassa on
kasvamassa saunojien uusi,
fiksu ja kohtelias sukupolvi.

Anna ja Satu Schauman saunovat Vaskiniemessä vähintään kerran viikossa eli
torstaisin ja joskus myös jaettuna lauantaina.
– Perhesauna oli meille myös mukava kokemus.

16
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Noel ja Petri Guilland käyvät säännöllisesti Saunaseuralla sekä saunomassa muuallakin
yhdessä. – Ei saunakulttuuri muuten siirry sukupolvelta toiselle, Petri sanoo.

Noel ja Petri Guilland
Päiväunia rattaissa ja
sitten saunaan

N

oel Guillandin ensimmäisiä
saunamuistoja ovat nimenomaan saunatalon saunat ja
varsinkin viitossaunan alaalalauteet. Vauvauinneissakin Noel vietiin saunaan, mutta niistä
ajoista ei vielä muistikuvia jäänyt.
– Noel oli reilun vuoden vanha, kun ensimmäistä kertaa toin hänet seuralle. Noel
nukkui ensin päiväunet rattaissaan pihalla
ja kun poika oli herännyt, otin hänet kanssani lämmittelemään, isä-Petri kertoo.
Poika ja isä kävivät ennen kerran viikossa saunaseuralla, mutta nyt tahti on vähän
harventunut. Yhdessä tullaan saunomaan
noin kerran kuussa, kun Noelin koulupäivä Maunulan ala-asteen englanninkielisellä linjalla on ohi.

sauna I4I 2018
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Hyvin helposti saadaan aikaan lasten ja aikuisten yhteisiä keskusteluja.

salaisten tekemänä Thaimaasta.
– Sähkögrillin päälle oli lastattu
kiviä. Kun istuimme lauteille, alkoi
takapuolta lämmittää: toinen grilli oli
asetettu lauteiden alle, Petri nauraa.
Teuvan sauna-ajoissa Guillandit
ovat käyneet vuodesta 2011. Itse rakennettu peräkärrysauna on ollut aina
mukana.
– Siinä on tokaksi parhaat löylyt ja
Puimuri-saunassakin aika hyvät, Noel
arvioi.
Saunakulttuuri jatkuu

– Koulu vie enemmän aikaa ja on
paljon muutakin, Noel sanoo.
Saunomiseen on muodostunut oma
rutiininsa.
– Ensin mennään lämmittelemään,
välillä mereen, puolessa välissä kolmoseen ja sitten jatketaan. Pienempänä
odotin suihkussa, kun isä kävi kolmosen kuumissa löylyissä, Noel kertoo.
Nyt Noel ottaa kolmosenkin löylyjä
lähes aikamiesten tahtiin.
– Yhdellä saunakerralla kierrämme
kaikki muut saunat paitsi ykkösen ja

sähkösaunan. Meressä käynti on minulle puoli nautintoa, Petri lisää.
Yhdessä saunaan muuallakin

Guillandin perhe matkustaa suhteellisen paljon. Matkoilla etsitään myös
paikallisia saunoja.
– Ei niitä aina ole ja vaikka löytyykin, ei saa heittää löylyä. Barcelonassa minä en päässyt saunaan, kun se
oli kielletty alle 18-vuotiailta, Noel
kertoo.
Hyvin erikoinen sauna löytyi ruot-

– Vuoroin löylyyn ja mereen sekä välillä kahvilaan. Vähintään pari tuntia menee kerrallaan, Noel kertoo.
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Petrin mukaan lapsia pitää ottaa
mukaan saunomaan niin Saunaseuralle kuin muuallekin.
– Ei saunakulttuuri itsestään siirry
sukupolvelta toiselle. Onhan pienen
lapsen kanssa saunominen välillä
haastavampaa kuin yksinään tai aikuisten kanssa, mutta ei pidä olla niin
itsekäs, hän tuumii.
– Ei täällä kovin paljon muita lapsia
näy, Noel lisää.
Saunatalon kahvilan antimet kuuluvat tietysti myös Guillandien saunakäyntiin. Noelilla on yksi toive:
– Sais olla enemmän kasvisruokia.
Nyt syön riisipiirakkaa, lettuja ja joskus voisilmäpullia, Noel kertoo.
– Kahvilassa on tarjolla niin hyviä
tuotteita, mutta vegaanien kannalta
esimerkiksi soijarouheella täytetty lettu olisi hyvä lisä, Petri toteaa.
Näin joulun alla kerrottakoon, että
etunimi Noel tulee ranskan kielen
joulupukkia tarkoittavasta sanasta
Noël.
– Mun äiti on puoliksi ranskalainen
ja mun Ranskan passissa etunimeni
päällä on noi pilkut, mutta en mä niitä
Suomessa käytä.
Noelin kuten koko Guillandin perheen jouluun kuuluu ison kotisaunan
lämmittäminen.
– Serkun kanssa mennään lumeen
tekemään lumienkeleitä ja takaisin
saunaan, ettei jäädytä. Kun lumi alkaa
sulaa ja valua iholla, on ihan kuin
keho olisi täynnä muurahaisia, Noel
hymyilee.

Anna ja Satu Schauman
Saunomisen ilo tarttuu
vieraskirjaankin

A

nna Schaumanilla on
mukava tapa. Aina,
kun hän käy Saunatalolla jää vieraskirjaan siitä merkintä.
Eikä se ole vain parin sanan kuittaus, vaan useimmiten iso piirros,
joka sisältää paljon asiaa – kiitoksia
ja hehkutusta.
– Mä vaan haluan kirjoittaa, mitä
olen tehnyt, Anna tuumaa.
Äiti-Sadun mukaan tapa alkoi
jo Annan ollessa monta vuotta
nuorempi.
– Ensin sekä Anna että häntä kaksi vuotta vanhempi Henrik-veli eli
”Hessu” olivat molemmat mukanani saunassa. He jäivät usein eteiseen
leikkimään odottaessaan minua pois
saunasta. Kun Hessu varttui, ei hän
enää tullut naisten saunaan. Näin
Anna jäi yksin ja käytti aikansa piirtämällä vieraskirjaan. En minäkään etukäteen tiedä, mitä Anna aina piirtää ja
kirjoittaa.
Satu liittyi Saunaseuraan 2005, kun
hän muutti puolisonsa kanssa ”ihan
tuohon mäen päälle”.
– Olen aina pitänyt avantouinnista ja ollut mukana avantoseuroissa.
Etsin itselleni ensisijaisesti avantoharrastukselle paikkaa, en niinkään
saunaa. Mutta nyt Saunaseuran
myötä saunominenkin kuuluu asiaan,
Satu sanoo.
Kolmoseen ja takaisin

Annan maanantai-illat kuluvat lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulussa
Kaapelitehtaalla, joten äidin ja tyttären yhteinen vakiopäivä seuralla on
torstai. Sen lisäksi he käyvät yhdessä
joskus lauantaisin ja Satu yksinään
maanantaisin. Nelihenkinen perhe
saunoo yhdessä aina keskiviikkoisin
taloyhtiön saunavuorolla ja mökillä
ollessaan joka päivä.

Annan hauskat ja taidokkaat piirrokset
seuran vieraskirjassa ilahduttavat muita
saunojia.

– Olemme käyneet Saunaseuran
perhesaunoissa, joiden kannattajiin minä ehdottomasti kuulun. On
mukava tulla oman puolison ja lasten
kanssa yhdessä tänne saunomaan,
Satu sanoo.
Annan ja Hessun tie Saunatalolle
sai Sadun mukaan alkunsa ehkä siksi,
että jos hän oli yksin kotona ja halusi
saunaan, ainut vaihtoehto oli ottaa
lapset mukaan.
– Saunominen on kivaa. Tykkään
mennä saunaan, uimaan ja taas takaisin saunaan, Anna sanoo.
Annan ja Sadun saunomisessa on
kolmossauna vahvasti mukana.
– Ensin mennään mereen, sitten kolmoseen, mereen, kolmoseen,
mereen, kakkoseen, kahvilaan ja pari
kertaa mereen ja kolmoseen, Anna

sauna I4I 2018

19

Anna tulee saunasiskojen ihmeeksi
kolmosessakin ylälauteelle asti.
Kyllähän vähän varttuneemmat lapset
jo aistivat ilmapiiristä,
ettei täällä käyttäydytä miten vain.

sessakin ylälauteelle asti. Kyllähän vähän varttuneemmat lapset jo aistivat
ilmapiiristä, ettei täällä käyttäydytä
miten vain.
– Hyvin helposti saadaan aikaan
myös lasten ja aikuisten yhteisiä keskusteluja.
Anna kertookin, miten kerran yksi
aikuinen saunasisko kertoi hänelle Tuli on irti -nimisen hippaleikin
säännöt.
– Seuraavana päivänä opetin sen
koulussa kavereille. Meitä tuli melkein
kaksikymmentä mukaan leikkiin ja
opekin tuli ihmettelemään, mitä me
teemme.
Anna käy koulua Lauttasaaren alaasteen kolmannella luokalla.
– Kerran näin openkin täällä. ❖

luettelee saunomisen kaavaa.
– Avantoon en mene, jos siellä on
paljon jäätä. Yleensä kahvilassa otan
lettuja ja mehua, Anna lisää.
Lasten kanssa hyvä saunoa

Satu haluaa rohkaista muitakin
saunasiskoja tuomaan lapsiaan saunaan.
– Kun toin Annan ja Hessun tänne
ensimmäisiä kertoja, he eivät niinkään viihtyneet saunoissa, vaan
piirtelivät sormella terassille vievän
aulan huurteiseen ikkunaan, Satu
muistelee.
– Lapsien kanssa pystyy hyvin luovimaan eri tilanteissa. Lapset voivat
hyvin istua alalauteilla. Tosin Anna
tulee saunasiskojen ihmeeksi kolmo-

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 6 12 8 6 5 5 0 – W W W. LOY LY H E L S I N K I . F I
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Saunoissa kyselty

Millainen on hyvä SAUNA?
Sauna-lehden numeroissa
1–3/18 olemme esittäneet
gallup-tyyppisesti hyvää saunaa
koskevia kysymyksiä eri tahoille.
Nyt vastaajina ovat Anna ja
Satu sekä Noel ja Petri.

1. Millainen on hyvä sauna Sinulle?
2. Missä useimmin saunot ja kuinka usein?
3. Millaisessa seurassa mieluiten saunot?
4. Miten Sinä miellät käsitteen ”hyvät saunatavat”?
5. Mitä yleistä tai vastaavaa saunaa voit suositella?
6. Mikä saunakokemus on erityisesti jäänyt mieleesi?

Noel ja Petri Guilland

Anna ja Satu Schauman

1.

1. A: Saa heittää eikä kaikki vaan istuisi hiljaa

2. N: Täällä, kotona tai maalla Elimäellä, jossa aina läm-

2. Saunaseuralla, mökillä, taloyhtiön saunassa
3. S: Itsekseni, perheen kanssa, mutta tapaan myös

N: Kuuma, keskikokoinen, ei niin iso, tosi monta eri
korkeutta eri ihmisille
P: Hyvä ilmanvaihto, löylyn laki toteutuu, riittävästi kiviä
ja siisti
mitetään myös palju
P: Saunaseuralla, Kuusijärvellä, Harjutorilla ja kotona
peräkärrysaunassa

3. N: Ihan sama, kotona saunotaan kaikki lapset

keskenään
P: Eri porukoissa, seurallakin tiistaina eri porukka kuin
keskiviikkona, välillä myös yksin

4. N: Kohtelias, ensin kysyy saako heittää löylyä, ei tarvi

käyttää epäsopivia tapoja
P: Myös hygieenisyys

S: Tarpeeksi lämmin

aika paljon ystäviä saunassa

4. S: Rauhallista käytöstä, ei keskustella liian kovalla
volyymilla

5.

S: Tampereella Kaupinoja ja Rauhaniemi, Helsingissä
joskus Löyly uintimahdollisuuden vuoksi

6.

A: Kun oltiin yhdessä saunomassa minä, äiti, mun
kaveri ja sen äiti ja isoveli
S: Maalla lapsena isä kantoi minua savusaunasta tähtitaivaan alla

5. P: Riippuu kenelle suosittelee, ulkomaalaiselle perinteisestä savusaunasta oikeampi saunakokemus

6.N: Yleensä tosi kuuma, Teuvalla kaikki saunat oli

erilaisia, siellä oli Laivasauna ja Lentokonesaunakin
P: Viipurin banjassa yhtäkkiä kaikki alkoivat vihtoa eri
tahtiin kuin ampiaisparvi olisi tullut saunaan

Lasten ja nuorten maksut Saunaseuralla

• jäsenen 7–15 v. lapsen saunamaksu 5 euroa
• vieraan 7–15 v. lapsen saunamaksu 8 euroa
• lapset alle 7 v. ilmaiseksi
• nuorisojäsen 15–21 v. maksaa liittyessään vain
jäsenmaksun
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Teksti: Taru Uusinoka, Trondheimin Sjøbadetin aktiivijäsen
Kuvat: Sverre Norvald Broen, Taru Uusinoka ja Ove Leraan

Sauna toi meitä
Sjøbadetin
jäseniä
lähemmäksi
toisiamme.
Ihan kirjaimellisesti.

22
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TRONDHEIMIN
kaunein sauna
vuonon rannalla

Norjaan, Trondheiminvuonon rannalle ilmestyi keväällä 2018
sauna. Norjan mittakaavassa voisi jopa väittää, että se on
Trondheimin ehdottomasti paras ja kaunein sauna.
Sauna valmistui talkoovoimin ja tämän talkoohengen tuntee
vieläkin lauteilla istuessa: pulina käy tuttujen ja tuntemattomien kesken, löylyvesi ei saunankiulusta lopu ja pesutalkoisiin
löytyy aina joku vapaaehtoinen. Yhteishenkeä parhaimmillaan.
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Kyllähän nyt jokainen suomalainen osaa saunan tehdä.
Ja jos ei osaa, niin tekee kuin minä ja ottaa asioista selvää.

M

uutin tänne vuonojen
ja trollien luvattuun
maahan vuonna 2012.
Saunan lämpöön tottuneena yksi ensimmäisistä asioista, joita päätin tästä
kaupungista hakea oli hyvä sauna.
Pitäähän sellainen nyt Trondheimissa,
Tampereen kokoisessa kaupungissa
olla. Karu todellisuus iski minulle
pian: eihän täällä ole saunaa! Ei ainakaan sellaista, josta pääsisi vuonoon
pulahtamaan. Kuntosaleilta saunoja
löytyi, mutta useista kiukaista puuttuivat kivet tai kivien määrän pystyi
laskemaan yhden käden sormilla.
Yhdessä saunassa sain seistä ylimmällä lauteella, jotta käteni juuri ja
juuri ylettyisivät kattoon.
Kunnon löylyn kaipuuni oli siis
kova.
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Avajaiset...

Sitten kuulin Sjøbadetista. Sjøbadet
sijaitsee Trondheimin keskustan läheisyydessä ja se on keskustoriin nähden
lähin paikka, josta pääsee vuonoon
uimaan – kesät talvet. Sjøbadet on
jäsenien omistama. Vain kesäisin
Sjøbadetilla on palkattuna kesäkissa
pitämässä kioskia auki, jolloin paikka
on maksua vastaan avoinna kaikille
halukkaille.
Uintimahdollisuuden lisäksi Sjøbadetilla järjestetään erilaisia kulttuuritapahtumia kuten teatteri- ja
tanssiesityksiä. Vaikka saunaa ei
Sjøbadetilla Trondheimiin muuttaessani vielä ollutkaan, niin avantouimarina innostuin kauniista paikasta.
Liityin heti jäseneksi, eikä aikaakaan,
kun huomasin istuvani hallituksessa.
Seuraavassa vuosikokouksessa sitten
jo päätettiin: Sjøbadet tarvitsee sau-

Sauna tehtiin pääosin talkoilla. Lauteiden rakennuspuuhissa vierähti tovi –löylyhuone
kun ei ollut ihan se perinteisen muotoinen.

nan ja suomalaisena minua pyydettiin
saunakomiteaan mukaan. Suostuin
selitellen saunasotaan: enhän minä ole
koskaan saunaa tehnyt!
Vaatimattomuuteni ja arkuuteni
muuttui pikkuhiljaa ylpeydeksi: kyllähän nyt jokainen suomalainen osaa
saunan tehdä. Ja jos ei osaa niin tekee
kuin minä ja ottaa asioista selvää. Kysyvä ei saunanpolulta eksy.
Haaveista totta
– nysse sauna tulee!

Saunaa lähdettiin suunnittelemaan jo
monta vuotta sitten. Eräs saunakomi-

tealainen oli kuullut kuinka Suomessa
on savusaunoja. Sellainen autenttinen sauna kuulemma olisi meillekin
pitänyt saada. Aikani selitettyäni
savusaunan haasteista lämmittämisen
ja paloturvallisuuden osalta sain päät
kääntymään. Tehdään siltikin se ihan
tuiki tavallinen sauna. Vaikka olisihan
se puusauna ollut ihana, niin realiteetit huomioon ottaen sähkökiukaaseen
oli tyytyminen.
Kesti myös tovin ylipuhua muut
saunakomitean jäsenet lattiakaivon
merkitykseen saunassa. Täällä trollien
maassahan ei aina lattiakaivoja sausauna I4I 2018
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Yhteishenki loisti rakennusvaiheen aikana:
kaikille saunatalkoisiin halukkaille löytyi joku tehtävä.
noissa ole, joten ihan ymmärrettävästi
selitettävää riitti.
Monien vaiheiden ja keskusteluiden jälkeen saunarakennus valmistui
kevättalvella 2017. Samoihin aikoihin
sain kunnian viedä projektin loppuun
ja minut ylennettiin saunakomitean
päätontuksi. Myöhemmin syksyllä
2017 alkoi tapahtua: Harvian sähkökiuas saapui ja myös monta laatikkoa
saunankiviä löylyn turvaamiseksi.
Seinien paneelit, saunanovi ja materiaali lauteisiin tilattiin Norjan rajojen
ulkopuolelta, jotta tiukassa budjetissa
pysyttäisiin.
Talkoohenkeä
parhaimmillaan

Saunanlauteet valmiina käyttöön.

Sjøbadetin sauna on saanut oman saunatontun, Badstutrollin, jonka pääasiallisena tehtävänä on yhdessä hyvän saunahengen ylläpitäminen.

Sjøbadet on lähin paikka Trondheimin keskustasta josta pääsee vuonoon uimaan.
Hyppytorni on kesällä kovassa käytössä ja auringonpalvojia riittää.
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Sauna on siis tehty pääosin talkoilla.
Varojen keruu, saunan suunnittelu,
lauteiden piirustukset ja löylyhuoneen
eristäminen, panelointi ja lauteiden
tekeminen. Kaikki talkoilla. Vain itse
rakennuksen tekoon ja sähkötöihin
on käytetty ammattilaisapuja. Monet
Sjøbadetin jäsenet ovat osallistuneet
talkoisiin, kukin taitojensa mukaan.
Vaikka Sjøbadetin omasta potista
saatiinkin iso osa budjetista, oli paikallaan saada lisärahoitusta. Trondheimin Suomen konsuli lähti heti
tukemaan hanketta, samoin muutamat paikalliset yritykset. Sjøbadetin
kioskia pidettiin auki ennen kesäkauden alkua. Aurinkoinen toukokuu piti
huolen siitä, että vohvelirauta pysyi
kuumana ja kahvia meni uteliaille ohikulkijoille kaupaksi. Juhannustanssit
kruunasivat varojenkeruun.
Oikein kovalla myrskyllä täällä
Trondheimissa ei ole rannan lähelle asiaa, joten arvata saattaa, että
ikkunaan piti tehdä kunnon suojaus
kaikkein pahimpia myrskyjä silmälläpitäen. Tämän jälkeen pääsimme eristämään ja paneloimaan löylyhuoneen
seiniä. Ilmanvaihdon oikean paikan
katsomiseen sain apuja Suomesta,
löylyhuone kun ei ollut perinteisen
muotoinen.
Yhteishenki loisti rakennusvaiheen
aikana: kaikille saunatalkoisiin halukkaille löytyi joku tehtävä. Ruokahuolto
toimi myös talkoohengessä. Yksi jäsenistä, arkkitehtiopiskelija, suunnitteli
ja piirsi saunanlauteet ennen niiden
pystyttämistä. Monille, itseni mukaan

Löylykin on jo saanut norjankielisen version:
Frøken Steam.
lukien, saunaprojekti oli ensimmäinen
laatuaan, ja oppia saimme kaikki projektin aikana.
Uusia saunaperinteitä
luomassa

Kuten arvata saattaa, saunakulttuuri
on Norjassa vielä lastenvirsuissa.
Niinpä meidän Sjøbadetin sauna on
otollista uusien saunakulttuurien kylvämiselle.
Jokaisessa suomalaisessa saunassa asustaa saunatonttu. Tai siis niin
ainakin näille Trondheimilaisille sain
uskoteltua. Sellainen meidänkin piti
siis saada pitämään saunanhenkeä ja
hyviä saunatapoja yllä. Vielä rakennusvaiheessa saunakomitean päätonttu saikin avoimen hakemuksen
norjalaiselta peikolta, trollilta, joka
oli kovin kiinnostunut muuttamaan
saunaan sen valmistuttua. Nyt meillä
on myös oma saunatonttu, badstutroll,
jonka pääasiallisena tehtävänä on
pitää saunan hyvää henkeä yllä ottaen
huomioon kaikki lauteilla olevat. Tasapuolisesti.
Norjan juhannukseen ei perinteisesti kuulu saunaa. Itse asiassa koko
juhannus ei ole norjalaisille ollenkaan
niin keskeinen ja tärkeä juhla kuin
suomalaisille. Kesällä 2017 kerätessämme rahoitusta saunaa varten,
järjestimme myös juhannustanssit –
ensimmäistä kertaa Trondheimissa.
Tihkusade ei haitannut menoa ja paikallisen bändin tahdittamana saimme
kokea sekä valssin että letkajenkan,
jotka maistuivat sekä norjalaisille että
paikalle tulleille Trondheimin suomalaisille.
Myös saunan saloihin pääsimme
lyhyellä saunavihdan sidontakurssilla,
joka järjestettiin silloisessa, puolivalmiissa löylyhuoneessa. Tämä hyväksi
todettu traditio jatkuu tulevina suvina: tänä vuonna keskikesän juhlaa
kruunasi valmis sauna vihtoineen ja
vastoineen.
Löylykin on jo saanut norjankielisen version: Frøken Steam, jota me
sjøbadetilaiset ahkerasti käytämme
heittäessämme lisää vettä kiukaaseen. Vielä meiltä puuttuu saunalaulu,
mutta uskon, että tätä lukiessasi joku
«trubaduureistamme» on sellaisenkin
jo sanoittanut.

Vihta-aineksien hakua lähimetsästä.

Saunaperinteet siis elävät ja edistyvät. Me teemme täällä Trondheimissa omia saunaperinteitämme, joista
otamme toki vaikutteita monista
eri kulttuureista ja keksimme uusia,
meille tänne Norjaan sopivia tapoja ja
traditioita.
Tuttavuuksia
saunan lauteilla

Norjassa on vahvat perinteet yhdistystoiminnalle ja juuri erilaisten harrastusten parissa ihmiset myös tutustuvat toisiinsa. Sjøbadet sinällään on
jo hieno kohtaamispaikka tutuille ja
tuntemattomille uusille tuttavuuksille. Saunaa talkoilla tehdessämme
huomasimme, kuinka sauna yhdistää
monia jäseniä. Nyt lauteilla istuessa
kuulee monenlaista tarinaa tuntemattomien ihmisten kesken.
Sauna toi meitä Sjøbadetin jäseniä
lähemmäksi toisiamme. Ihan kirjaimellisesti. Vielä lauteille toki mahtuu:
tällä hetkellä meitä on 200 jäsentä,
joista vain murto-osa on uskaltanut
tulla kokeilemaan saunan lämpöä.

on jo haaveissa: saunakirja norjaksi.
Norjalaisella reseptillä ja suomalaisilla
mausteilla. Aiheet ovat jo valmiina:
saunan rakentaminen ja saunan sen
seitsemän sääntöä. Saunaperinteetkin
taitavat kirjasta osan lohkaista. Kuten
Sjøbadetin sauna, yhteistyöllä tämä
kirjanenkin toivottavasti joskus lähtee
painoon.
Ja kuka ties, kenties seuraava yleinen sauna Trondheimissa on jo rakenteilla, kun luet tätä artikkelia: eräs
uusista Sjøbadetin jäsenistä unelmoi
jo pienestä puukiukaalla varustetusta
kaupunkimiljööseen sopivasta yhteisösaunasta. Mikäs siinä – kaunista
rantaviivahan Trondheimissa riittää.
Kiitos että sain jakaa Trondheimvuonon kauneimman saunan tarinan
kanssanne. Hyviä löylyhetkiä täältä
vuonojen maasta kaikille lukijoille. ❖

Saunannälkä kasvaa
löylytellessä

Sauna on nyt valmis. Badstutroll
on asettunut kodiksi yhdessä Frøken Steamin kanssa. Monet löylyt on
heitetty. Saunaa on ihasteltu sisältä
ja ulkoa. Yhteishenki on hyvä. Muutamat Sjøbadetin jäsenistä ovat jo
alkaneet haaveilemaan omaa saunaa
mökeillensä.
Itselläni seuraava saunaprojekti

Saunatonttu Taru
Artikkeli on Sauna-lehden
järjestämän kirjoituskilpailun satoa
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Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Annamaria Peltokangas

Syyskokous 1.11.2018

Seuran toiminta jatkaa vakaalla pohjalla

Syyskokous pidettiin Hanasaaren kulttuurikeskuksessa, kuten monesti ennenkin. Tällä kertaa läsnä oli 54 seuran jäsentä.

Suomen
Saunaseuran
johtokunta

2019
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S

yyskokouksessa valittiin seuran johtokuntaan erovuoroisten
tilalle uudet jäsenet.
Johtokunnan nykyisistä jäsenistä
erovuorossa ollut Ritva Ohmeroluoma ei ollut enää käytettävissä ja Jussi
Niemelälle tuli täyteen kuuden vuoden
jakso, jolloin sääntöjen mukaan täytyy
jättää paikkansa.
Erovuoroisista jäsenistä seuraavan
kaksivuotiskauden jatkavat Risto Pitkänen ja Jarmo Lehtola.

Uusiksi jäseniksi valittiin Hannu
Laine ja Heikki Hirvonen.
Nykyisistä jäsenistä ensi vuoden
jatkavat puheenjohtaja Tuomas M.S.
Lehtonen, Helka Lassila, Antti Lavonen, Tiina Kaskiaro, Hannu Saintula ja
Antti Säiläkivi.
Näin ollen johtokunnan jäsenmäärä
pysyy ennallaan eli puheenjohtajan
lisäksi siinä on yhdeksän jäsentä.
Valinnat tehtiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Valiokun-

Seuran syyskokous oli hyvin sujuva ja sopuisa. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin vähäisellä keskustelulla.
Johtokunnan esitys jäsenmäärän rajaamiseksi sai kiitosta.

S

aunaseuran sääntömääräinen
syyskokous pidettiin marraskuun alussa. Hanasaaren
kulttuurikeskuksessa oli 54 seuran
jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana
toimi Ritva-Liisa Luomaranta.
Saunaseuran jäsenmäärästä ja
saunatalon ajoittaisista ruuhkista on
puhuttu jo monesti. Kevätkokouksessa johtokunta valtuutettiin tuomaan
syyskokoukselle ehdotus siitä, miten
jäsenmäärää voi hallita.
– Seuran jäsenmäärä on nyt varmaan saavuttanut lakipisteensä,
puheenjohtaja Tuomas M.S. Lehtonen
totesi.
Hän kertoi syyskokoukselle johtokunnan tekemistä toimenpiteistä.

Tänä vuonna seuraan otettiin uusia jäseniä vain keväällä, syksyn jäsenottoa
ei ollut. Ensi vuonna jäseniä otetaan
poistuman verran eli jäsenmäärä ei
kasva. Huhtikuun alusta on saunatalolla ollut perjantaisin voimassa
vieraskielto. Esittelysaunoja on vähennetty yhteen kertaan kuukaudessa
aikaisemman neljän sijaan. Lauantain
aukioloaikoja on pidennetty kello 21
asti.
Syyskokous myös hyväksyi sääntömuutoksen, jonka mukaan johtokunta voi erottaa jäsenen, jos hänen
jäsenmaksunsa on kuusi kuukautta
jäsenmaksun eräpäivän jälkeen suorittamatta. Tähän asti jäsen on erotettu,
jos hän on jättänyt koko edellisvuoden
jäsenmaksun maksamatta.
– Näin saamme myös nopeammin
tiedon oikean poistuman määrästä,
jonka mukaan voidaan siis ottaa uusia
jäseniä. Jäsenmäärän kasvu voidaan
pysäyttää ja pitää järkevänä, mutta
mielestäni ei ole nyt perusteltua vähentää jäsenmäärää, Lehtonen totesi.
Tietojärjestelmä vaatii uudistusta

Heikki Hirvonen ja Hannu Laine valittiin uusina jäseninä seuran johtokuntaan kaudelle 2019–2020.

ta oli päätöstään varten haastatellut
kaikki johtokunnan jäsenyydestä
kiinnostuneet.
Kiitokset kaikille

Puheenjohtaja Tuomas M.S. Lehtonen
kiitti johtokunnan jättäviä jäseniä.
– Ritva Ohmeroluoman panos on ollut hyvin merkittävä sekä johtokunnan
varapuheenjohtajana että Saunominen
Unescoon -ohjelmaryhmän vetäjänä. Jussi Niemelä toimi myös pitkään

– Saunaseuran
jäsenmäärän
kasvu voidaan
pysäyttää ja
pitää järkevänä, mutta
mielestäni ei
ole nyt perusteltua vähentää
jäsenmäärää,
puheenjohtaja Tuomas
M.S. Lehtonen
totesi.

Vt. toiminnanjohtaja Mari Paavola
teki katsauksen seuran ajankohtaisiin
asioihin sekä toimintasuunnitelmaan
ja talousarvioon.
– Lokakuun alussa seurassa oli noin
4 500 jäsentä, joista uusia jäseniä noin
150. Tämän vuoden tilinpäätös jäänee
ylijäämäiseksi.

varapuheenjohtajana ja on ollut aina
valmis seuran puolesta lähtemään
erilaisiin tilaisuuksiin pitämään yllä
suomalaista saunakulttuuria. Kiitos kaikille johtokunnan jäsenille,
jotka käyttävät asiantuntemustaan
ja aikaansa vastikkeetta koko seuran
eduksi.
– Seuran erittäin hyvä henkilökunta on myös ehdottomasti kiitoksensa
ansainnut.
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Saunaseuran talous on vakaalla pohjalla
ja seura on tehnyt ylijäämäisen
tilinpäätöksen parin vuoden ajan.

Saunaseuran tietojärjestelmä on
tullut käyttöikänsä päähän. Meistä
moni on ollut kahvilassa todistamassa kassajärjestelmän kaatumista. Ensi
vuonna uudistettavaan tietojärjestelmään sisältyvät kassajärjestelmä, jäsenrekisteri, hierojien varauskalenteri
sekä toimisto-ohjelmat.
– Uudistusta varten tehdään tarvekartoitus, joka valmistuu ensi tammikuun loppuun mennessä. Kevätkokoukselle tuodaan esitys lopullisista

kustannuksista, Paavola totesi.
Paavolan mukaan Saunaseuran
talous on vakaalla pohjalla ja seura
on tehnyt ylijäämäisen tilinpäätöksen
parin vuoden ajan.
– Ensi vuoden talousarvio onkin
tehty vastaamaan paremmin aiempien
vuosien toteumaa.
Menoista suurin yksittäinen kuluerä
on kiinteistön huolto ja kunnossapito,
noin 348 000 euroa. Henkilöstökulut
ovat yhteensä noin 310 000 euroa.

Tuotoista kylpymaksut kattavat noin
320 000 euroa, kahvion myynti 250 000
euroa ja Sauna-lehden ilmoitustuotot
140 000 euroa. Jäsenmaksutuotoiksi
on budjetoitu 460 000 ja liittymismaksuiksi 46 000 euroa.
– Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman linjauksista on jäänyt toteuttamatta koesaunan remontti ja jäsenkysely, mutta molemmat ovat työn alla,
Mari Paavola totesi. ❖

Sauna ja terveys, mitä todella tiedämme?

T

ähän kysymykseen Saunaseuran kunniapuheenjohtaja Lasse Viinikka vastasi
syyskokouksen alussa pitämässään
esityksessä.
– Taidan samalla ottaa ilonpilaajan roolin. Aika yleisesti nimittäin
uskotaan, että sauna edistää terveyttä hyvin monin tavoin. Lääketieteellistä tutkimusnäyttöä on
kuitenkin vain harvoista asioista,
Viinikka totesi.
– Jotakin kuitenkin tiedetään.
Varmuudella on osoitettu saunomisen esimerkiksi laskevan verenpainetta, mutta tämänkin vaikutuksen
kestosta on ristiriitaisia tietoja.
Lasse Viinikan mukaan Itä-Suomen yliopistossa tehdään professori
Jari Laukkasen johdolla nykyään
hyvää saunatutkimusta.
– Heidän uudet tuloksensa ovat
hyvin mielenkiintoisia. Niiden mukaan 4–7 kertaa viikossa saunovien
vaara runsaan kahdenkymmenen
seurantavuoden aikana ylipäätään
kuolla oli 40 % pienempi, vaara
kuolla äkillisesti sydänperäiseen
syyhyn 63 % pienempi, vaara saada
aivohalvaus 62 % pienempi ja vaara
saada verenpainetauti 47 % pienempi kuin niillä, jotka saunoivat kerran
viikossa.
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– Eri tutkimustuloksia arvioitaessa
kohtalaisen varma johtopäätös on, että
saunalla on myönteisiä vaikutuksia
sydän- ja verisuonitauteihin, kunniapuheenjohtaja Lasse Viinikka totesi.

– Koeasetelman vuoksi tulokset
eivät kuitenkaan osoita suoraa syyyhteyttä. Mutta kun näitä tuloksia
arvioidaan yhdessä muun saunan
sydän- ja verisuonivaikutuksia koskevan tutkimustiedon kanssa, kohtalaisen varma johtopäätös on, että
saunalla on myönteisiä vaikutuksia
sydän- ja verisuonitauteihin.
Viinikan mukaan jonkin verran
näyttöä on myös saunan vaikutuksesta tulehduksellisten nivelsairauksien kuten reuman aiheuttamien kipujen lieventämiseen sekä

astman ja COP-taudin oireiden helpottumiseen. Paljon saunovilla on
harvemmin keuhkokuumejaksoja
kuin vähän saunovilla.
– Suomessa kuolee saunomisen yhteydessä alle sata ihmistä
vuodessa. Alkoholin osuudesta on
vahva tutkimusnäyttö: yli puolella kuolleista oli veressä alkoholia,
usein varsin suuria määriä.
Lasse Viinikan mukaan saunominen rasittaa saman verran kuin
reipas kävely.
– Kun saunoo siten, että se tuntuu itsestä hyvältä, saunoo todennäköisesti myös terveellisesti.
Suoraan löylystä ei pidä sännätä
kylmään veteen.
– Nopea jäähdyttely heti löylyn
jälkeen nostaa verenpaineen hetkellisesti korkeaksi. Terve ihminen sen
yleensä kestää, mutta piilevääkin
sydänsairautta potevaa voi vaara
vaania. Löylyn jälkeen kannattaakin vilvoitella muutama minuutti
ennen veteen pulahtamista. Se lieventää verenpaineen nousua. Vaskiniemessä voi vaikkapa rupatella
hetken terassilla ja kävellä sitten
hitaasti laiturin päähän. Veteen ei
kannata mennä kasvot edellä. Siitä
voi seurata kolmoishermorefleksin
kautta sydämen rytmihäiriöitä. ❖

Sauna ja tutkimus
Teksti: Saunaseuran kunniapuheenjohtaja
Lasse Viinikka

Sauna ja psykoosi
Sauna parantaa henkistä
hyvinvointia laukaisemalla
stressiä, mutta sen vaikutusta varsinaisiin mielenterveyden häiriöihin ei ole
tutkittu. Infrapunalämpöaltistuksen on raportoitu
auttavan ahdistuneisuuteen, masentuneisuuteen
ja ruokahaluttomuuteen,
mutta näyttö tästäkin on
vielä varsin niukka.

joukko jaettiin kolmeen alaryhmään: kerran viikossa, kahdesta
kolmeen kertaan viikossa ja neljästä seitsemään kertaan viikossa
saunoviin.
Kerran viikossa ja kahdesta kolmeen kertaan viikossa
saunovien vaarassa sairastua ei
ollut eroja, mutta neljästä seitsemään kertaa viikossa saunovien
psykoosivaara oli vain runsas
viidennes kerran viikossa saunovien vaarasta. Ero on hämmästyttävän suuri.

N

Mistä on kysymys?

KUVITUSKUVA: YRJÖ KLIPPI

yt professori Jari Laukkasen tutkimusryhmä
Itä-Suomen yliopistosta
on löytänyt kiinnostavan yhteyden saunomisen ja psykoosin
välillä.
Psykoosi on vakava mielenterveyden häiriö, jossa todellisuudentaju heikentyy. Tauti haittaa
voimakkaasti toimintakykyä
ja vaatii usein sairaalahoitoa.
Psykoosin syntyyn vaikuttavia tekijöitä ei tarkasti tiedetä,
mutta sillä uskotaan olevan sekä
perinnöllisiä että ympäristöstä
johtuvia syitä. Psykoosi voi liittyä
muun muassa skitsofreniaan,
kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön ja dementiaan. Myös stressi
ja huumeiden käyttö voivat lisätä
sen vaaraa. Psykoosiin sairastuu
elämänsä aikana muutama prosentti väestöstä.
Viime syyskuussa julkaistuun
tutkimukseen osallistui 2 138
miestä. He olivat tutkimuksen
alkaessa 42–61-vuotiaita. Miehet
eivät olleet kärsineet psykoosin
oireista aikaisemmin. Heidän
saunomistottumuksensa kartoitettiin ja rekisteritiedoista katsottiin, kuinka moni sairastui 25
seurantavuoden aikana psykoosiin. Tilastollista käsittelyä varten

Onko tiuha saunominen todella
tehokas psykoosin estohoito vai
onko kysymys jostain muusta?
Koska stressi, ahdistuneisuus ja
masentuneisuus ovat psykoosin
vaaratekijöitä, niiden väheneminen saunottaessa saattaisi
pienentää sairastumisriskiä.
Tällainen vaikutus ei kuitenkaan
mitenkään voisi olla niin suuri
kuin tutkimuksessa havaittiin.
Lisäksi, jos psykoosivaaran
pieneneminen olisi ollut saunomisen aiheuttama, olisi kerran
viikossa ja kahdesta kolmeen
kertaan viikossa saunovien välillä odottanut näkyvän jonkinlaisen eron. Sitä ei kuitenkaan
ollut.
Vaikka tutkijat tekivät parhaansa poistaakseen sekoittavien tekijöiden vaikutuksen,
on mahdollista ja ehkäpä jopa
melko todennäköistäkin, että
saunan suurkuluttajien ryhmään
valikoitui henkilöitä, joiden vaara
sairastua psykoosiin oli syystä tai
toisesta alunperinkin pieni.
Kuten saunatutkimuksen kohdalla usein, on jälleen todettava,
että mielenkiintoista, mutta lisätutkimuksia tarvitaan. ❖

Neljästä seitsemään kertaa viikossa saunovien psykoosivaara oli vain runsas viidennes
kerran viikossa saunovien vaarasta. Ero on hämmästyttävän suuri.
sauna I4I 2018
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Teksti: Risto Karmavuo,
Haaga-Helian koulutusohjelmajohtaja
Kuva: Kivikylän Kotipalvaamo Oy

Joulun

makuja
savusaunan
lämmöstä
“Täällähän itsiämme oikein paistelemme
kuin pyllimakkarat pätsin oljilla,
ja lämmintä antaa meille kiukaan kuumat
kivet. Eero, valeleppas uunille kannullinen
olutta, niin tiedämmekin mille maistuu
ohranesteen löyly.”

32

sauna I4I 2018

Oluen kaatamisen joulusaunan kiukaalle
uskottiin tuovan hyvää sato-onnea.

A

leksis Kiven kuvaus Seitsemän veljeksen joulusaunasta
kertoo ja kiteyttää hienosti
saunan monikäyttöisyyden
ja avaa muutaman mielenkiintoisen
kurkistusluukun myös ruokakulttuuriin.
Veljesten käyttämä sauna on selvästi
läntistä rakennetta, jossa tyypillistä
on kiukaan tason yläpuolelle sijoittuva
laakea parvi. Se on kuvauksessa mitä
varmimmin niin sanottu mallasparvi,
jota aikanaan käytettiin ohramaltaiden
kuivaamiseen. Parven päällä saattoi
olla vielä erillinen laude, mutta monessa tapauksessa riittivät jakkarat tai
veljestenkin käyttämät oljet.
Tällainen sauna on ollut aikansa
monikäyttötila, jota on hyödynnetty
myös erilaisissa ruuanvalmistuksen
askareissa.
Joulumakkaraa ja olutta

Oluen ja makkaran liitto on suomalaisessa saunakulttuurissa erottamaton parivaljakko. Tosin joskus tuntuu
siltä, että ne on kuitenkin syyttä suotta
banalisoitu, annettu jopa hieman junttimainen leima. Kuitenkin, kun katsomme suomalaisen ruokakulttuurin
historiaan ja käytämme kurkistusikkunana saunaa, ovat molemmat kulttuurimme ytimessä. Suotta ei Kivikään
puhu pyllimakkaroista ja veljekset
heittele olutta kiukaalle vain humalaisen päähänpistona.
FT Pirjo Itkonen kertoo Aleksis Kivi
– kansalliskirjailija sivustolla pyllimakkaran olevan nurmijärveläisessä
kielessä iso, sian mahalaukkuun valmistettu ryynimakkara, jota syötäessä
kastettiin rasvaan. Koska veljesten
saunominen osuu joulunaikaan, ovat
tällaiset pyllimakkarat selvästi olleet
palvautumassa saunan ylisillä ”pätsin
oljilla”, ja ne ovat kuuluneet joulunajan
herkkuihin.
Palvattavien tuotteiden alle asetellaan rasvakaukalo, jotta kypsentäessä
irtoava rasva ja lihamehu saadaan talteen ja voidaan hyödyntää ruuanvalmistuksessa. Mitä ilmeisemmin juuri

omaan rasvaansa on myös pyllimakkaroita kastettu syötäessä. Joulukinkkuhan on Suomessa paljon nuorempi
herkku, siinä missä ensimmäiset kuvaukset makkaranvalmistuksesta ovat
Kokemäeltä jo 1500-luvun puolivälistä.
Läntistä saunakulttuuria

Ruuanvalmistuksessa saunaa on
käytetty lähinnä läntisessä Suomessa,

idässä ja pohjoisessa sauna on ollut
ennen kaikkea kylpypaikka. Varmasti
kuuluisin saunassa valmistettava tuote
edellä jo puheena olleiden makkaroiden lisäksi on palviliha, jota voidaan
tehdä käytännössä mistä tahansa
ruhonosasta. Palvikinkku lienee näistä
suosituin.
Palvaamista voidaan pitää tietynlaisena kuninkuuslajina ja siihen pätevät
sauna I4I 2018
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Palvaamiseen pätevät
samat säännöt kuin saunomiseen yleensä:
hitaasti ja huolella.

samat säännöt kuin saunomiseen
yleensä: hitaasti ja huolella. Palvaaminen nimittäin alkaa lihojen suolaamisella jo useita päiviä ennen varsinaista
saunanlämmitystä. Ja sitäkin ennen
on entisaikaan käyty ”saunan takana”,
jotta mitään suolattavaa ja palvattavaa
ylipäänsä olisi. Lihojen suolaaminen
on ennen tapahtunut lihatiinuissa
liuossuolaamalla, mutta nykyisin myös
ruiskusuolaus ja kuivasuolaus ovat
yleisiä.
Edelleen veljesten tempauksesta
voidaan seurata vanhakantaista joulunviettoa ja sen tapoja. Joulun pe-
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rinteisiin kuului saunoa aikaisin, sillä
sen uskottiin jouduttavan talon töitä
tulevana vuonna. Oluen kaatamisen
joulusaunan kiukaalle, johon Juhanikin Eeroa kehottaa, puolestaan uskottiin tuovan hyvää sato-onnea.
Kiven ironiaa sen sijaan lienee se,
että veljekset polttavat saunansa kaatamalla päreet oljille kaikessa tiimellyksessä, vaikka tokihan saunapalokin
on valitettavan tuttu kulttuurinen osa
saunomista sekin. Jonkun irvileuan
kuulen sanoneen, että (savu)saunoja on kahdenlaisia: palaneita ja kohta
palavia.

Löylyä lihoille!

Varsinaisesta palvauksesta, siis lihan
kypsentämisestä savun ja kostean
lämmön yhteisvaikutuksesta, on oppimestareita yhtä monta kuin palvaajia. Samoin jokainen palvisauna on
erilainen lämpötilan, halkojen syötön, vetoisuuden ja muitten seikkojen
suhteen – tämä on varmasti kaikille
saunanlämmittäjille tuttu asia.
Yleisesti ottaen käytetään palvisaunan lämmitysaineena kuorittua leppää, joka voi olla osin kosteaa hyvän
ja sakean savun saamiseksi. Monissa
lähteissä mainitaan kyllä myös kataja

Yleensä palvisaunaan suoritetaan ensin esilämmitys
räppänät, lakeinen ja ovi auki.
Tämän jälkeen lihat laitetaan sisään orsille tai
seinäkoukkuihin ja varsinainen lämmitys alkaa.

tuoksun tuojana ja koivuhalkoa on
voitu käyttää kuumennusvaiheessa.
Palvisaunassa on arvostettu riittävän lämmön takaavaa isoa kiuasta
sekä melko korkeaa tulipesää, joka tuo
hyvän vetoisuuden ja vähänokisuuden. Lämpötilojen suhteen vallitseekin sitten laajempi hajaannus. Siinä
missä yksi mestari suosii 60–70 astetta,
pitää toisen mukaan lämmön pysytellä lähellä sataa astetta tai hieman yli.
Liian korkeaksi ei lämpö kuitenkaan
saa nousta, sillä silloin tuote kuivuu ja
saunapalon vaara on ilmeinen. Myös
palvattavista tuotteista tippuva rasva
on kerättävä talteen, paitsi maun,
myös turvallisuuden vuoksi. Kiukaalle
tippuva tai roiskuva rasva leimahtaa
helposti ja sitä myötä hommasta tulikin selvä…
Yleensä palvisaunaan suoritetaan
ensin esilämmitys räppänät, lakeinen
ja ovi auki. Tämän jälkeen lihat laitetaan sisään orsille tai seinäkoukkuihin
ja varsinainen lämmitys alkaa. Lämmityksen alkupuolella, kun saunassa
on kuuma, käydään myös lihoille lyömässä löylyä, sillä kuuma höyry sulkee
hyvin lihan pinnan ja auttaa rasvan ja
nesteiden pysymistä tuotteessa.
Palvausaika vaihtelee tuotteen mukaan ja aika on viime vuosina lyhentynyt jopa useista päivistä noin vuorokauteen, sillä prosessissa olennainen
savu muodostaa PAH-yhdisteitä, jotka
ovat EU:n hampaissa. Tämän takia
moni tuottaja onkin luopunut perinteisestä palvisaunasta ja siirtynyt
helpommin kontrolloitavaan palvauskaappiin.
Mallasta ja humalaa

Palataanpa alkuun ja saunan mallasparvelle. Laadukas olut on monesti
luonnollinen valinta savustetuille
ja palvatuille ruoka-aineille, ja olut
kuuluu toki muutenkin suomalaiseen
ruokaperinteeseen.
Palvaus ja savustus muodostavat
aina jonkin verran savuisuutta ja/tai
nokisuutta tuotteeseen, mikä aistitaan
karvaana makuna. Sitä tasapainotta-

Ruuanvalmistuksessa saunaa on käytetty lähinnä läntisessä Suomessa. Kuvan palvisauna on viime vuosisadan alusta todennäköisesti Vöyrin kunnasta.

maan tarvitaan raikasta hapokkuutta, joka oluen kohdalla voi myös olla
katkeruutta. Niinpä melko voimakkaasti katkerohumaloidut oluet, kuten
nykyisin suositut India Pale Alet (IPA)
ovat hyvä vaihtoehto, mutta niiden
katkeruus saattaa monin paikoin olla
jopa turhankin terävää. Suosittelenkin niitä ennen kaikkea rasvaisimpien
ruokien kumppaniksi, sillä katkeruus
leikkaa myös rasvaisuutta. Perinteinen
englantilainen bitter ja ”tavallinen”
ale ovat molemmat hyviä ruokakumppaneita, sillä niissä on hyvä tasapaino
katkeruutta ja raikkautta.
Mikäli savustettua ruokateemaa
haluaa erityisesti korostaa, voi lasiinsa
valita saksalaisen oluterikoisuuden
Rauchbierin eli savuoluen. Sen valmistuksessa oluen maltaita paahdetaan
avotulella pyökki- tai tammisavulla.
Tuloksena on voimakas savuisuus oluessa. Kuuluisin savuolut lienee Saksan
Bambergissa valmistettava Märzentyylinen Schlenkerla Rauchbier, jota on
valmistettu vuodesta 1678. Myös suomalainen Vakka-Suomen panimo val-

mistaa Prykmester nimellä savuolutta
sekä kataja-savuolutta. Molemmat
mielenkiintoisia tuttavuuksia.
Suomalaiset vaaleat lageroluet ovat
myös aivan kelpoisia ruokakumppaneita ja niissä valitsisin hieman
maltaisempia tuotteita kuten Laitilan
panimon Kukko lager. Lagereiden
joukkoon kuuluvat myös hieman tummemmat jouluoluet, joissa voi aistia
hieman makeutta. Ne ovatkin oivallisia ruokakumppaneita joulupöytään ja
palvilihalle.
Mikäli lasiin tahtoo mieluummin
viiniä, sopii palvatun tuotteen seuraksi
melko hyvähappoinen, mutta samalla
hedelmäinen viini. Valkoisista tällaisia
ovat esimerkiksi burgundilainen chardonnay tai Alsacen riesling. Punaisten
kohdalla kannattaa välttää tanniinisia viinejä, sillä savu saa tanniinien
karvauden entistä voimakkaammaksi.
Keskitäyteläiset ja melko hedelmäiset
viinit kuten uuden maailman pinot
noir tai eurooppalainen merlot ovat
hyviä vaihtoehtoja. ❖
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Kotilieden 12 ohjetta palvaamiseen
● Kotiliesi-lehti julkaisi lehden

numerossa 10 /1944 palvauksen
12 käskyä. Hyvät neuvot eivät ole
vanhetessaan pilaantuneet.

1
2

Katso, että palvattavaksi aiotut lihat
ovat tarpeeksi suolautuneita.

Kun rupeat lihoja palvaamaan, varaa jo edellisenä päivänä riittävästi
tarkoitukseen sopivia puita, tuoreita
leppiä ja katajia, sillä niistä saat parhaan “makean” kylmän savun.

3

Aseta saunaan sopivalle korkeudelle ja riittävälle etäisyydelle kiukaasta pyöreät, sileät orret lihoja varten.
Palvari lisäämässä metristä harmaaleppää savusaunan pesään.

4

Nostele lihat ennen palvaamista
suolavedestä joksikin aikaa valahtamaan. Älä unohda, että palvatut
sorkat ovat mitä parhainta herneruoan
makua ja pienimmätkin palaset sopivat
palvattaviksi, kunhan huolehditaan,
etteivät palvaannu liikaa.

5

Sido kinkkuihin ja lapoihin rautalankasilmukat, jos ripustat ne
roikkumaan. Mutta tasaisemmin ne
melkein kypsyvät orsilla kuten pienimmätkin palaset.

6

Aloita palvaus aikaisin aamulla,
mutta nostele silti jo edellisenä päivänä lihat riippumaan tai asettele ne
huolellisesti orsille kamarapuoli alaspäin. Katso, että pienimmät kappaleet
tulevat kauemmas kiukaasta ja siten,
että ne helposti saa pois, kun ovat

Luotettavat maalämpö-, ilmavesilämpöja lämmön talteenottojärjestelmät

OTA YHTEYTTÄ:
020 7737 300
myynti@tomallensenera.fi
www.tomallensenera.fi
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Lihojen kypsyyttä voit kokeilla terävillä
puutikuilla. Kun se painuu helposti kinkkuun,
on kinkku riittävän kypsä.
riittävästi palvaantuneet, etteivät pääse
sulamaan.

7

Sovittele lihojen alle sopivia astioita
vaikkapa paistinpannuja, että saat
talteen lihoista mahdollisesti valuvan
rasvan ja kaiken suolavedenkin, sillä se
on maukasta käyttää vihanneskeittojen
ja laatikoiden suolaksi.

8

Pidä tuoreilla lepillä ja katajilla jatkuva kylmäsavusaunassa, kunnes lihojen pinta vuorokauden parin kuluttua on
kunnolla savustunut, mutta varo päästämästä saunaa alussa liian lämpimäksi.

9

Kun lihat ovat käyneet ruskeiksi savusta voit alkaa kypsyttämään niitä
lämmittämällä saunan kuumaksi. Lopulla voit kuumuutta vielä koventaa lyömällä löylyä.

10

Lihojen kypsyyttä voit kokeilla terävillä puutikuilla. Kun se
painuu helposti kinkkuun, on kinkku riittävän kypsä. Tässä ole erittäin
huolellinen, sillä raaka kinkku ei ole
hyvää, mutta liiaksi kypsyessään se
hupenee olemattomiin.

11

Ota pienempiä kappaleita pois
kuumuudesta sitä mukaa kuin
ne kypsyvät. Äläkä päästä aivan
kypsäksikään sellaisia palasia, joita
aiot käyttää kastikkeisiin tai muihin
ruokiin.

12

Kun lihat ovat mielestäsi valmiiksi palvaantuneita, aukaise
ovi ja muut mahdolliset ilmareiät, että
lihat nopeasti paikoillaan jäähtyvät,
ennenkuin alat niitä liikutella. ❖

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: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Petri Koivisto

Kerkes-kivien tarina
lähti omasta saunasta

– Kun testasin oman saunan
löylyissä itse tekemiäni keraamisia kiuaskiviä, tajusin, että
näitähän kannattaa alkaa
valmistaa ja markkinoida.
Näin sanoo Teppo Hurme,
joka perusti vaimonsa kanssa Kerkes Oy:n 1990-luvun
pahimpaan lamaan. Nyt kiviä
valmistuu 300 tonnia vuodessa, josta kolmannes menee
vientiin.

P

ertunmaalla Kerkes Oy:n
kiuaskivien tehtaassa valmistetaan keraamisia kiuaskiviä yhdeksän työtekijän
voimin.
– Kaikki myydään mitä valmistetaankin, Teppo Hurme sanoo – aika
vaatimattomasti ottaen huomioon,
että vienti vetää Japaniin, Saksaan,
Ruotsiin, Venäjälle, Viroon ja Itävaltaan. Uusi, toinen tuotantolinjakin on
suunnitteilla.
Tähän on tultu pitkää polkua. Tuula
ja Teppo Hurme ovat molemmat Ateneumista valmistuneita keraamikkoja
ja he valmistivat aikoinaan keramiikka-astioita.
– Lama iski 1990-luvulla eikä mikään mennyt kaupaksi. Kerran keramiikkanäyttelyymme tuli kiuaskivien
myyjä ja sanoin hänelle, että vastaa

Kerkes Oy:n toimitusjohtaja Teppo
Hurme on itse kehittänyt keraamisen massan, josta kiuaskiviä
tehdään.
– En ole vielä nähnyt kiuasta,
johon keraaminen kivi ei sopisi.

Keraamisten kivien valmistus on hyvin pitkälti käsityötä. Viimeinen silaus on käsin lyöty leima.

rehellisesti kauanko kivi kestää uimahallin saunassa ehjänä. Vastaus oli,
että noin kaksi viikkoa.
– Sain todellisen ahaa-elämyksen:
kyllähän keraamisesta massasta voi
valmistaa kiuaskiviä, joille voi vielä
antaa takuunkin.
– Laman vuoksi myös Arabian
tehtaiden uunit olivat vajaakäytöllä.
Pääsin sinne polttamaan ensimmäisiä
kiuaskiviäni.
Teppo Hurme sanoo, että ennakkoluulot ovat olleet keraamisten kiuaskivien suurin haaste.
– Eihän tähän kukaan uskonut.
Aluksi annoimme uimahalleihin kivet

ilmaiseksi ja laskutimme vasta kahden
kuukauden kuluttua, kun kivet olivat
vielä ehjiä, Teppo Hurme nauraa.
Nyt suomalaisista uimahalleista
noin 80 prosenttia käyttää Kerkeskiviä kiukaissaan.
Kivi vaikuttaa löylyihin

Teppo Hurmeen kokemus keraamisten
kivien antamasta löylystä oli yksinkertainen:
– Minun oli hyvä olla saunassa. Silloin tajusin, miten paljon kivien laatu
vaikuttaa löylyihin.
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Sain todellisen ahaa-elämyksen:
kyllähän keraamisesta massasta
voi valmistaa kiuaskiviä,
joille voi vielä antaa takuunkin.

– Tavalliset kiuaskivet sisältävät
epäpuhtauksia, jotka lämmön vaikutuksesta erittyvät löylyhuoneen sisäilmaan. Keraamisista kivistä ei erity
mitään. Saunassa on hyvä hengittää ja
sitähän yleensä kutsutaan ”pehmeäksi
löylyksi”.
Teppo Hurme toteaa, että ennen
60-lukua kaikki suomalaiset kiukaat
olivat kertalämmitteisiä.
– Lämmittämisen jälkeen kivissä
oli aleneva lämpötila ja siksi saatiin
hyvät löylyt. Nyt kun jatkuvalämmitteisen kiukaan sisälämpötila on sama
kuin Venuksen pinnalla eli 460 astetta
ja kivet kiinni vastuksissa, ylenevän
lämmön vaikutuksesta kiven epäpuhtaudet alkavat haihtua ilmaan.
Koeladonta kaikille kiukaille

Teppo Hurme on itse kehittänyt
kivissä käytettävän keraamisen massan, jonka raaka-aineista suurin osa
on kotimaista.
– Massan lämpölaajeneminen on
mahdollisimman pieni. Keraaminen
kiuaskivi kestää lämpövaihteluja paremmin kuin vertailukohteet, Hurme
sanoo.
Hän korostaa, että kiuaskivien ladonnassa pitää ymmärtää kappaleiden
keskinäinen suhde ja niiden välillä
oleva ilma.
– Lämpöenergia liikkuu kivien välissä ja säteilylämpö kiinnittyy kiviin.
Jos kivien välisellä ilmalla ei olisi mitään merkitystä, kiukaan voisi täyttää
vaikka hiekalla.
– Oleellista on myös se, että Kerkesmassassa ei ole yhtään ilmaa. Ilmahan
eristää lämpöä ja näin ollen kivi lämpiäisi hitaasti. Joissakin markkinoilla
olevissa keraamisissa kiuaskivissä on
ilmaa jopa 17 prosenttia, Kerkes-kivissä 0,2 tai vieläkin vähemmän.
Kerkes-kiviä on 20 eri mallia, isoimmat puolitoista kiloisia ja pienimmät
halkaisijaltaan 50-millisiä.
– En ole vielä nähnyt kiuastyyppiä,
johon keraaminen kivi ei soveltuisi.
Mutta väärällä kivivalinnalla ja ladonnalla voi saada kiuas tukkoon.
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Kerkes-kiviä on 20 eri mallia, isoimmat puolitoista kiloisia ja pienimmät halkaisijaltaan
50-millisiä. Janne Honkanen käsittelee kiviä 12 vuoden kokemuksella.

Säännöllisen muotoiset Kerkes-kivet eivät peitä tulipintoja, vaan energia säteilee ja liikkuu kuulien välissä koko kivitilan läpi.

Suomalaisista uimahalleista noin
80 prosenttia käyttää
Kerkes-kiviä kiukaissaan.

Kiuaskivien ostajia palvellakseen
Kerkes on testannut lähes kaikki
markkinoilla olevat kiukaat ja määrittänyt tyyppikohtaiset kivimäärät sekä
ladontatavat. Ohjekirjan pitäisi löytyä
Kerkes-kiviä myyvistä rautakaupoista.
– Kiviä tulee olla juuri sopiva määrä. On aivan turhaa lämmittää liian
suurta kivikasaa ja tuhlata puuta tai
sähköä, Teppo Hurme toteaa.
Kiven valmistuksessa massa poltetaan 1 300 asteen lämpöisessä uunissa. Valmistusprosessi kestää kaikkiaan
parisen viikkoa.
Kerkes antaa keraamisille kivilleen
kotikäytössä viiden vuoden takuun.
– Itselläni on vielä käytössä ne
samat kivet, joilla Kerkeksen tarina
alkoi. ❖

Teppo Hurme ja
Mika Hartikainen
ovat tyytyväisiä
Kerkes-kivien
laatuun.
– Kymmenen
prosenttia
viennistä menee
Japanin vaativille
markkinoille,
Mika Hartikainen
toteaa.

Madekivet

• Kerkes Oy aloitti toimintansa
Asikkalassa, jossa Teppo Hurme
pyöritti muutaman vuoden saunaja kiuasmuseota. Suomen Saunaseura myönsikin Teppo Hurmeelle
Löylynhenki-palkinnon vuonna
2000 hänen ansioistaan saunakulttuurin vaalimiseksi.

Teksti: kotiseutuneuvos Timo Korkeaoja

Madekivet saunan kiukaan sydän
Lapsuudessani kiukaaseen pantaviksi kelpaisivat madekivet.
Tällainen madekivi oli märkänä mateen nahkan värinen eli
mustan hohtoinen ja sen piti
olla hajuton eli siinä ei ollut hajua tuottavaa rikkikiisua. Nykyisin madekivistä käytetään
nimitystä syväkivi, diapaasi ja
peridotiitti.

M

inun tietoni perustuvat äidin
puoleiselta isoisältä perittyyn
saunakulttuuriin ja sen sisältöön. Tämä isoisä, Oskari Alhoniemi,
syntyi 1800-luvulla ja asui Noormarkussa. Ensimmäisiä muistojani

savusaunasta on kiuaskivien hankinta.
Kerran lapsena ollessani isoisä sanoi:
”vaihdetaan savusaunan kiukaaseen
uudet kivet”. Lähdettiin kulkemaan
läheisen puron rantaan ja purosta
kerättiin kiviä.
Kiukaaseen pantaviksi kelpaisivat
madekivet. Tällainen madekivi oli
märkänä mateen nahkan värinen eli
mustan hohtoinen. Kun tällainen kivi
löytyi, saman tien sitä nuuhkaistiin
heti kosteana: kivi ei saanut haista
pahalta, vaan sen piti olla hajuton. Kivessä ei siis saanut olla hajua tuottavaa
rikkikiisua.
Varhaisemmin kivilajeista ei ollut
nykypäivänä käytettäviä tieteellisiä nimiä, sen vuoksi puhuttiin madekivistä.
Nykyisin madekivistä käytetään nimi-

tystä syväkivi, diapaasi ja peridotiitti.
Syväkivi tarkoittaa, että maan sisus
on noussut ja jähmettynyt saman tien
ja kiviaines on jäänyt ristikkäismineraaliksi, ikään kuin pirunnyrkiksi, jolloin se ei ole kerroksista kuten kivilajit
yleensä. Kun kerrostunut kivi pannaan kiukaalle, kivi ei pysy kiinteänä,
vaan lämmitettäessä siitä irtoaa aina
siivu kerrallaan. Soraharjukivet ovat
kaikki tällaisia kerroksisia kiviä, jotka
halkeilevat lämmitettäessä. Löylyä heitettäessä kuumaan kiveen pantu vesi
höyrystyy.
Madekivissä alkuaineet ovat useimmiten mukana, harjukivessä eivät. Madekivi on tiivis, joten siitä lähtee
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Hyvä

sauna

❦

vain hyvin vähän mineraaleja mukaan
löylyilmaan – toisin kuin harjukivistä.
Väärä kivi tuottaa epäpuhdasta
löylyilmaa

Jos ei ole kivilajien tuntija, niin kiukaalle saattaa päätyä kiviä, jotka
tuottavat epäpuhdasta löylyilmaa
saunojille. Hyvä osoitus tästä on, jos
saunottelun jälkeisenä päivänä on pää
kipeä tai kärsitään hengitysvaikeuksista. Jos siis löylyilmaan tulee kerroksisista kivistä ilmaan epäpuhtauksia,
jotka vioittavat hengitysteitä, niin
seuraavana päivänä saunoja saattaa
saada jopa kuumetta tai päänsärkyä,
jotka molemmat johtuvat löylyilmaan
päässeestä rikkikaasusta. Rikkikaasun
aiheuttamat vaikutukset ovat havaittavissa jo seuraavana päivänä eli varsin
nopeasti.
Jotkin kivilajit löylykivinä käytettäessä sen sijaan aiheuttavat pitkäaikaisvaikutuksia. Näin on esimerkiksi
asbestisen kiven laita. Mikäli kiukaan
täyttää asbestisilla kivillä, säännöllinen saunoja voi jo parissa viikossa
tuntea löylyilman aiheuttamia pitkäaikaisvaikutuksia: saunominen asbestikivikiukaisessa saunassa aiheuttaa jo
parin kerran viikkovauhdilla muutamassa viikossa vaaran saada vaikeita
hengitystieongelmia. Satakunnassa
vaaraa asbestikivistä ei ole, mutta
Etelä-Suomessa saa olla tarkempana
löylykivien valinnassa.
Pahin vaara piilee kuitenkin niin
sanotuissa energiakivissä, joissa on
radioaktiivisia aineita (uraania). Tarkkana saa olla niillä alueilla, joissa on
uraanilöydöksiä. Satakunnassa ei ole
energiakivistä suurta vaaraa.
Kannattaa tutkia, mitä kiviä ostaa

Tavallinen kuluttaja luultavasti hakee
kivensä rautakaupasta. Mitähän ne
laatikot mahtavat sisältää?
Lähialueen kivien kauppiaat tekevät jo kivien laadun suhteen melko
perusteellista työtä. Kehotan kuitenkin tutkimaan kaupan kivistä rikkipitoisuuden ja pitäisi myös tutkia, että
laatikossa on nimenomaan tiiviistä
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Soraharjukivet ovat
kaikki kerroksisia kiviä,
jotka halkeilevat
lämmitettäessä.

ristikkäismineraalista syväkiveä eikä
kerroksista kiveä. Molemmat asiat on
helppo havaita aistivaraisesti: haistamalla ja katsomalla.
Sama kivitieto pätee kaikissa kiukaissa: niin sisäänlämpiävissä (savusaunan), kertalämmitteisissä (vanhan
ajan pönttö) kuin jatkuvalämmitteisissäkin puukiukaissa eikä sähkökiuaskaan tee poikkeusta. Jos rikkipitoinen
kivi joutuu sähkövastuksen viereen,
niin vastuksen lämpötilan noustessa
korkeaksi kivessä oleva rikkikaasu
palaa ja palamistuotteet nousevat löylyilmaan.
Parhain saunan kiukaan kivi on
moni ristikkäismineraalinen madekivi.
Näissä kivissä on ihmisen toiminnoille
hitunen erittäin tärkeitä olemisen ja
kasvun auttajia. Hyvällä tuurilla näissä
kivissä saattaa olla jopa hitunen kultahippuja löylyilman maustajana.
Löylyvesi ja lämmityspuut
vaikuttavat löylyilmaan

Löylyilman laadun suhteen tärkeää on
myös löylyvesi. Usein löylyttelyn jälkeen iho punoittaa, mikä johtuu liian
emäksisestä löylyvedestä. Löylyveden
pH eli happamuus on parhaimmillaan sama kuin ihon pH eli happaman
puolella. Nykyisin putkistovesi on
emäksistä, mikä aiheuttaa saunojille
iho-ongelmia. Putkistoveden pH on
noin 8, ihon pH noin 5. Tällöin lähimpänä ihon pH:ta on luonnonvesi, jonka
pH on asteikolla kuuden paikkeilla.
Sananlasku saunan terveellisyydestä toteutuu, kun on oikeat kivet, oikea
löylyvesi, kertalämmitteinen puukiuas
– ja oikeanlaiset lämmityspuut.
Savusaunassa, jossa on vanhan
ajan kiuas ja kivien läpi laitetaan
menemään tulet ja savut, löylyilman
laatuun vaikuttaa oleellisesti myös
käytetty lämmityspuu. Opin tämän
jo pikkupoikana: mummu, jonka
kunniatehtävä saunan lämmitys oli,
käski hakemaan pinosta leppähalkoja.
Leppähalon tärkeys ja tunnistaminen
juurtuivat mieleeni kantapään kautta, sillä mummu kuljetti väärät halot
takaisin pinoon.

Lepän sopivuus löylypuuksi on todennäköistä seurausta lepän kasvualustasta, joka tuottaa puuhun terveellisiä, miellyttävästi vaikuttavia tuoksuja. Luultavammin juuri syväkivinen
maalaji on usein lepän kasvualusta,
ja leppään tulee näin ollen syväkivien
ainesosia… Eteerisiä öljyjä lämmityspuista ei tule, jos kiuas poltetaan tarpeeksi kuumaksi. Kiukaan tulee olla
kypsä eli kivien kuumat joka puolella
kiuasta. Tähän ei kuitenkaan nykyaikana useinkaan päästä, ja tällöin juuri
leppä on paras lämmityspuu, koska
siinä ei ole eteerisiä öljyjä.
Saunailmaan vaikuttaa myös löylyhuoneen pintamateriaali. Kun sauna
tehtiin hirrestä, sauna kuumennettiin
useita kertoja ennen käyttöönottoa,
jotta saatiin terva poistumaan hirsistä.
Pintamateriaalina käytettiin mieluusti
juuri leppää. Muukin puu on käyttökelpoista, mutta se pitää esivalmistaa
eli kiehuttaa pihkat ja tervat pois ennen käyttöönottoa.
Vanhan ajan sauna on paras

Olen huolissani saunomiskulttuurin
muutoksesta. Mennään huonompaan
päin, kun ei hyväksytä vanhaa. Saunaan tuodaan paljon sellaista, mikä
ei sinne kuulu, ja paljon vanhaa sekä
hyvää saattaa jäädä poiskin. Myös
tietämys katoaa. Löylyilma ei enää ole
hyvää tekevää löylyilmaa, vaan pelkkää höyrystynyttä vettä.
Jos halutaan uskoa todeksi sananlasku saunan terveyttä edistävistä
vaikutuksista, niin vanhan ajan sauna
on se paras. ❖
l Kotiseutuneuvos Timo Korkeaojan
artikkeli oli julkaistu kokonaisuudessaan sauna.fi-sivustolla. Siinä hän
kirjoittaa tämän lisäksi myös muun
muassa löylyhuoneen ja lauteiden
materiaaleista sekä saunan merkityksestä puhdistautumiseen, asumiseen ja ruuan valmistukseen.
Eikä tämäkään sauna-artikkeli jää
vaille saunatonttua.
l Tämän lyhennelmän alkukappale
ja väliotsikot ovat lehden toimituksen tekemät.

YOUR ORGANISATION´S

MEASURED. ANALYSED. IMPROVED.

REPUTATION&TRUST IS THE CUTTING EDGE MODEL IN

REPUTATION RESEARCH. IT REVEALS THE STRUCTURE OF
YOUR REPUTATION AND QUANTIFIES ITS BUSINESS IMPACT.
WITH RIGOROUS DATA-ANALYSIS WE IDENTIFY THE MOST
IMPACTFUL DRIVERS ENSURING STAKEHOLDER SUPPORT.

EVIDENCE BASED REPUTATION ADVISORY. T-MEDIA.FI
#LUOTTAMUSMAINE

Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Hannu Pakarinen

100
Satavuotiaita saunoja kuvattu parikymmentä

Omistajat
syystä ylpeitä
saunoistaan

Komperon savusauna Viinijärvi

Satavuotiaiden, yhä käytössä
olevien saunojen kuvaaminen
jatkuu edelleen.
– On ollut ilahduttavaa huomata savusaunojen omistajien
ylpeys ja innostuneisuus sekä
omia saunojaan että koko saunakulttuuria kohtaan, sanoo
valokuvaaja Hannu Pakarinen.
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S

ekä Suomen että Suomen
Saunaseuran viimevuotisen
juhlavuoden kunniaksi seura
päätti etsiä Suomesta maan
koko itsenäisyyden ajan käytössä olleita saunoja. Saunoja löytyikin
yli odotusten eli noin 250 eri puolilta
Suomea.
Valokuvaaja, Saunaseuran jäsen
Hannu Pakarinen aloitti saunojen
kuvaamisen reilu vuosi sitten. Tähän
mennessä on kuvattu 19 saunaa ja kuvauksia jatketaan seuran johtokunnan
päätöksen mukaisesti.
Hannu Pakarinen on saanut reissata
kuvausmatkoillaan: läntisin kuvattu

sauna on Forssassa, pohjoisin Kajaanissa ja itäisin Kelvänsaaressa Pielisellä.
– Pienin on ollut neljän neliön sauna Ruokolahdella ja suurin Laukaassa,
jossa saunan lauteilla oli ollut Jyväskylän mieskuoro yhtä aikaa, hän
kertoo.
Paljon enemmän
kuin kuvausta

Hannu Pakarinen sanoo tutustuneensa kuvauksissa hienoihin ihmisiin, jotka ovat ylpeitä omista saunoistaan.
– Tuntuu, että he ovat olleet aika

Keräyksellä
saadaan
arvokas aineisto
suomalaisen saunan
historiasta.

Hattulantilan savusauna Kuohu

Peijonniemen savusauna Kajaani

Omistajilla on
paljon
mielenkiintoisia
tarinoita,
jotka liittyvät
heidän
saunoihinsa.

otettujakin kuvauspyynnöistä. Perheenjäseniä on tullut mielellään kuviin
mukaan. On ollut myös hienoa saunoa
muutamissa kuvaamissani kohteissa.
Omistajilla on paljon mielenkiintoisia
tarinoita, jotka liittyvät heidän saunoihinsa.
– Saunojen kuumuus ja kosteus on
ollut kamerateknisesti haasteellista.
Samoin niukassa valossa kuvaaminen.
Haasteellista on myös löytää jokaiselle
kohteelle omaleimainen visuaalinen
ilme, jotta kuvattaviin kohteisiin saa
variaatioita ja kiinnostavia sisällöllisiä
sekä visuaalisia tasoja. Henkilökuvaamisessa on tärkeätä luoda kuvattavalle

rento ja turvallinen olo.
– Muotokuvat saunojista ovat samalla kuvia alastomuudesta, kehollisuudesta ja saunomisen spirituaalisuudesta – löylyjen jälkeisestä euforiasta ja
sen tuomasta materiattoman todellisuuden tunteesta.
– Saunojen kuvaamisessa kyse ei ole
ainoastaan kansanperinteen, muotokuvatradition ja laatukuvaperinteen
nykytaiteellistamisesta, vaan myös
menneestä elämästä, muistamisesta,
muistoista ja hyvän elämän pohdinnoista, Pakarinen sanoo.
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Satavuotiaiden
saunojen valokuvaaminen sopii
seuran toiminnan
tarkoituksiin
oikein mainiosti.
Dokumentointi tärkeää

Saunaseuran vt. toiminnanjohtaja Mari Paavola
muistuttaa, että seuran yksi
tarkoitus on suomalaisen
saunan ja saunomiskulttuurin vaaliminen, johon liittyy
osaltaan myös saunojen
dokumentointi.
– Satavuotiaiden saunojen valokuvaaminen sopii seuran toiminnan
tarkoituksiin oikein mainiosti. Seura
jakaa tietoa saunomisesta, joten yksittäisten saunojen ja etenkin saunojien saunomistapojen kuvaaminen,
tallentaminen ja edelleen jakaminen
edistää myös tätä tarkoitusta. Jokainen
on oman saunomistapansa ja -het-

Silpaniemen savusauna Rannila

kensä erikoisasiantuntija, joten kaikki
kuvaukset suomalaisten saunomistavoista ovat oikeita ja yhtä arvokkaita.
Hannu Pakarisen ottamien upeiden kuvien jatkokäyttö on vielä vähän
avoin, suunnitelmia on kuitenkin
useita.

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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– Aivan ensiksi kuvat
lisätään seuran verkkosivuille, josta saunan ystävät voivat niitä ihailla. On
puhuttu myös satavuotiaista savusaunoista kertovan
kirjan julkaisemista. Tietysti
kuvista voisi pitää näyttelyn
Saunatalolla tai muussa näyttelytilassa. Samoin kuvia voidaan hyödyntää
tarvittaessa Unesco-hakemuksen liitteenä, Mari Paavola pohtii.
– Parinkymmenen kuvatun saunan
jälkeen kokonaisuus alkaa jo hahmottumaan. Uskon, että tästä syntyy vielä
mielenkiintoinen näyttely ja valokuvateos, Hannu Pakarinen toteaa. ❖

Uusi Macan – alkaen 591,01 euroa/kk
Me emme ota asioita annettuina tai seuraa trendejä, me haluamme luoda omat polkumme ja seikkailumme. Tätä
ideologiaa seuraa myös uusi Macan. Porsche Macan on täysiverinen urheiluauto katumaasturien joukossa, joka
tarjoaa luokkansa elämyksellisimmän ajokokemuksen tinkimättä arjen käytettävyydestä.
Rahoitusesimerkki Porsche Macan: Hinta toimituskuluineen 85 567,13 €, käsiraha 25 000 €, Sopimusaika 36 kk, luoton korko
1,95 %, kuukausierä 591,01 €, viimeinen erä 43 123,64 €, perustamismaksu 200,00 €, käsittelykulu 8,00 €/kk, kuluttajasuoja
lain mukainen todellinen vuosikorko 2,29 %, luottokustannukset yhteensä 3 529,45 €, rahoitettava osuus yht. 60 567,13 €, luot
tohinta 89 096,58 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Palvelun tuottaa Nordea Bank Finland, Helsinki.
Yhdistetyt polttoaineenkulutus 10,0 l / 100 km; CO2päästöt 227 g/km (WLTP). Arvot voivat vaihdella käytössä olevien renkaiden
mukaan. Lisävarusteet voivat vaikuttaa päästölukemaan, jonka mukaan lopullinen autovero määräytyy.

Mielenkiintoisia uutisia
Viron ja Tallinnan saunoista

Kalma-sauna on valmistunut 1928 ja se on yksi Tallinnan vanhimmista saunoista. Uhkea arkkitehtuuri kertoo ajasta 90 vuotta sitten.

Tallinnasta löytyy laskutavasta
riippuen 5–7 hyvin eritasoista
yleistä saunaa, kun ei oteta
mukaan tilaus- ja kylpyläsaunoja. Saunomisella on vahvat
perinteet Tallinnassa neuvostoajoilta alkaen, varsinaisia
venäläismallisia banjoja sieltä
ei kuitenkaan löydy.

● Kalma saun
Vana-Kalamaja 9a
www.kalmasaun.ee
ma–pe 11–22, la–su 10–23

T

ässä esittelen hieman tarkemmin Kalman saunan
ja sen lisäksi on vinkkeinä
tiedot muutamasta muusta
saunasta.
Mielenkiintoinen tuttavuus on myös
Laukatagusen lomakylän savusauna.
Marraskuussa saatiin uutinen ensimmäisen suomalaisen saunaseuran
perustamisesta Viroon.
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Kalman jatkuvalämmitteinen sauna lämmitetään alakerrasta.

Hinnasto – huomaa vihtahinnasto, jossa
on hinnoiteltu koivu-, tammi-, eukalyptusja lehmusvihdat erikseen.

Kotiharjun porukka löysi Eestin
parhaan savusaunan
Muita saunoja:
● Tallinna Saun (Leilisaun),
Tartu mnt 73, www.tallinnasaun.
ee, miehet: to–ti 10–21, naiset: ma,
pe, su 10–21, muistuttaa osittain
venäläistä banjaa ja lämmitetään
kaasulla, saunaosasto on erittäin
kuuma.
● Raua saun, Raua 23, www.rauasaun.ee, joka päivä 11–21 (sähkökiuas)
● Lasnamäe Ökosaun, Pae 19/2,
www.lasnamaesaun.ee, ma–to
11–21, pe–su 10–22 (sähkökiuas)
● Valdeku saun-spordihoone,
Valdeku 15, Nõmme, tallinn.ee/est/
Valdeku-saun-spordihoone, ma, ti,
to, pe 15–22; ke, la 11–22; su 14–22
(sähkökiuas)
● Maardu saun, Langu 4, Maardu,
miehet: to, la 11–21, naiset: pe, su
11–21 (sähkökiuas)

Kalman sauna löytyy helposti
Vanhan Tallinnan läheisyydestä. Se
on suomalaisen saunan ja venäläisen
banjan ”risteytys” – puu-/jatkuvalämmitteinen ”avokiuas” takaa laadukkaan löylynautinnon. Löylytiloista löytyy useita istuintasoja nauttia
melko kuumista löylyistä, mukaan
kannattaa varata ehdottomasti istuinalusta ja saunatossut.
Saunomiseen Kalmassa kuuluu
oleellisesti vihtominen, hyvä valikoima erilaisia vihtoja (koivu, tammi,
kataja) löytyy saunalta.
Saunan oleskelutiloissa on perinteinen baari, mistä löytyy valikoima
juotavaa.
Naisille sauna tarjoaa valitettavasti
vain sähkökiukaan löylyt. Tarjolla on
myös tilaussauna.
Hannu Saintula

Teimme kahdeksan hengen Kotiharjun saunan kanta-asiakkaiden kaveriporukalla lokakuisena viikonloppuna
onnistuneen savusaunamatkan noin
60 kilometriä Tallinnasta etelään
Raplan lähellä olevaan Laukatagusen
lomakylään.
Lomakylän savusauna oli alle
sadan metrin päässä saunamajasta,
jossa asuimme. Savusaunan lauteille
mahtui kerrallaan noin kuusi henkeä.
Saunan päädyssä on suomalaistyylinen lakeinen. Sauna lämpesi ensimmäisenä saunapäivänä lauantaina
hiukan liian lempeäksi, kun savukiukaan viereiset kylmät tiiliseinät
veivät osan lämmitystehosta. Keli oli
nollassa eikä saunaa oltu lämmitetty
viime aikoina. Saunoimme siellä kello
yhdestä liki kuuteen, jolloin löylyt
alkoivat jo hiipua.
Mutta sunnuntaina saunan löylyt
olivat jo täysin erinomaiset. Kiukaasta löytyi täyteläinen löyly ensin ihan
desilitran valutuksella. Emme tiedä
Eestistä tätä parempaa savusaunaa.

Yövyimme Laukatagusen lomakylän saunamajassa. Alakerrassa on oleskelutila,
pesuhuone ja jatkuvalämmitteinen sauna.
Yläkertaan mahtui juuri sopivasti majoittumaan kahdeksan henkeä.

Lomakylän emäntä Tiia lämmitti
savusaunan meille antaumuksella.
Hän on opetellut lämmittämisen
todella kunnolla. Sauna lämmitettiin porstuan puolelta. Savusauna on
rakennettu lehmushirsistä. Tätä ratkaisua ei Suomessa näe – eihän meillä
juuri ole lehmuksiakaan.
		
Juhani Lehtiranta

Savusauna oli tekolammen rannalla ja pääsimme nollaamaan saunan lämmöt pariasteiseen veteen.
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Viroon ensimmäinen suomalainen saunaseura
Virossa vaikuttavat suomalaiset saunan ystävät perustivat oman saunaseuran, Soome Saunaselts Eestis
-yhdistyksen. Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä suomalaisten kiinnostusta Viroa ja sen saunoja kohtaan
sekä lisätä virolaisten ja suomalaisten
yhdessä saunomista.
Yhdistyksen perustavan kokouksen löyly heitettiin marraskuun alussa
Tallinnassa Suomen suurlähetystön
tiloissa.
- Idea sai alkunsa Suomi 100 -juhlavuoden aikana järjestetystä saunakiertueesta. Mukana olleista moni totesi,
että haluaisi jatkaa suomalaisten ja

Idea sai alkunsa Suomi
100 -juhlavuoden aikana
järjestetystä
saunakiertueesta.

virolaisten yhteisiä saunaretkiä. Saunahan on yhteistä perimäämme, yksi
ikiaikaisimmista kulttuurisilloistamme, kertoo yksi perustajajäsen, lehdistöneuvos Hannele Valkeeniemi.
Soome Saunaselts Eestis pyrkii myös
edistämään tietoisuutta saunomisen
hyödyistä. Se järjestää tapahtumia ja
osallistuu saunakulttuurista käytävään
keskusteluun.
Yhdistys ei ole tarkoitettu vain suomalaisille, jäseneksi se toivoo myös
virolaisia. ❖

Hiilimonoksidipäästö 13 % happipitoisuudella (O2)
Original IKI

0,10%

1242 mg/m³

Harvia Legend 240

0,65%

8310 mg/m³

Misa Kiviset 11220

0,75%

X

Narvi Stony

0,14%

X

Lähde: valmistajien asennusohjeet
X = ei ilmoitettu

Lue lisää osoitteesta: ikikiuas.fi/puhtaastiparemmin

50

sauna I4I 2018

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.

Teksti: Anna Björklöf
Kuvat: Anna Björklfin opinnäyte

Laivoilla saunotaan tyynessä ja tyrskyssä

s/s Liisa -aluksella oli tiettävästi Suomen kauppalaivaston ensimmäinen laivasauna, joka tehtiin alukselle 1947.

Tämän päivän suomalainen
merimies tykkää saunoa ja
saunakulttuuri laivoilla on
rentoa. Merellä mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon ovat
rajalliset, joten laivasaunan
merkitys korostuu.
Anna Björklöf tutki laivasaunakulttuuria merikapteeniopintojen lopputyönään.

S

uomalaisilla laivoilla on ollut
saunoja jo yli 70 vuotta. Tiettävästi Suomen kauppalaivaston ensimmäinen laivasauna
rakennettiin John Nurmisen s/s Liisa
-alukselle. Tästä on kiittäminen
aluksen kapteenia, Pentti Luukkosta,
joka sai ajatuksen rakentaa alukselle
saunan miehistöä lämmittämään,
kun alus odotti jäätilanteen helpottumista Karlshamnissa, Ruotsissa
talvella 1947.
S/s Liisan sauna oli väliaikainen
rakennelma ja sadan litran öljytynnyristä tehdyssä kiukaassa poltettiin
puuta. Myöhemmin s/s Liisan kapteeni Luukkonen siirtyi saman varustamon s/s Aino Nurminen -alukselle ja
myös sinne rakennettiin sauna.
Voidaan sanoa, että suomalainen laivasaunakulttuuri oli saanut
alkunsa.
Laki määrää laivasaunoista

1950 ja 1960 -luvuilla Finnlinesille
toimitetuilla uusilla aluksilla, esim.
mv Finnsailor ja mv Finnmerchant,
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oli jo saunat alusta alkaen. Käytettyinä ostetuille aluksille saunoja tehtiin jälkikäteen, jos vain tilaa löytyi.
Tähän aikaan yleisiä olivat tankkereilla ja höyrylaivoilla niin kutsutut
stimmisaunat, joissa laivan höyrylinjasta oli johdettu putki ja venttiili
saunatilaan. Venttiiliä avaamalla
saatiin täytettyä saunatila kuumalla
höyryllä.
Oli myös aluksia joissa oli puukiukaat, mutta tietysti merellä
polttopuun hankkiminen voi olla
ongelmallista. Sähkökiukaiden tulo
osaltaan helpotti laivasaunojen rakentamista.
Vuonna 1976 tuli voimaan laki,
joka ensimmäistä kertaa vaati, että
Suomen lipun alla seilaavilla kauppaaluksilla tulee olla sauna. Suuremmilla aluksilla tuli olla kaksi saunaa,
pienemmillä riitti yksi.
Yhä edelleen saunavaatimus on
voimassa, kaikilla yli 500 grt:n kokoisilla suomalaisilla aluksilla tulee olla
sauna. Kahta saunaa ei suuremman
kokoluokan aluksilta enää vaadita,

Vuonna 1976 tuli voimaan laki,
jonka mukaan Suomen lipun alla seilaavilla
kauppa-aluksilla tulee olla sauna.

mutta usein silti esimerkiksi isommilla autolautoilla on erikseen omat
saunat miehistölle sekä rekkakuskeille, tai miehille ja naisille, jos miehistössä on paljon naisia. Järjestelyt ovat
laivakohtaisia.
Sauna rentouttaa merelläkin

Tämän päivän suomalainen merimies
tykkää saunoa; suurin osa kyselyyni
vastanneista saunoo päivittäin tai
joka toinen päivä. Yli puolet mainitsi saunovansa useammin laivalla
kuin kotona ollessaan. Tänä päivänä
merityö on hektistä, sillä miehistöjen
määrät ovat pienentyneet, satamaajat lyhentyneet sekä moni alus noudattaa tiukkaa aikataulua. Puhutaan
myös paljon työhyvinvoinnista ja
merenkulun parissa on tehty paljon
tutkimusta aiheesta sekä henkiseen
että fyysiseen hyvinvointiin liittyen.
Merellä mahdollisuudet vapaaajan viettoon ovat rajalliset, joten
laivasaunan merkitys korostuu.
Merimiehet vastasivat, että saunominen vaikuttaa positiivisesti kehoon,
mieleen sekä sitä kautta myös ilmapiiriin aluksella. Saunaan mennään
työpäivän jälkeen rentoutumaan ja

saunan tärkeys korostuu etenkin kylmien, märkien ja raskaiden päivien
jälkeen.
Saunakulttuuri aluksilla on tänä
päivänä rentoa. Miehistön ja päällystön saunoja tai saunavuoroja ei enää
erikseen ole, vaan saunat ovat vapaasti käytössä. Naisten määrä aluksilla on lisääntynyt, joten nykyään
jos aluksilla on kaksi saunaa, toinen
saattaa olla määrätty naisten saunaksi. Useimmiten määrättyjä saunoja tai
saunomisvuoroja ei kuitenkaan ole.

Selvitin työssäni muutamaa filippiiniläistä merenkulkijaa haastattelemalla onko suomalainen saunakulttuuri tullut myös heille tutuksi.
Moni kertoi kokeilleensa saunomista
ja löytyipä haastateltavien joukosta
myös perämies, joka kertoi etsineensä netistä tietoa saunan terveysvaikutuksista ja saunoo nykyään töissä
säännöllisesti. Tällainen kulttuurin
jakaminen luo yhteenkuuluvuuden
tunnetta aluksilla.

Sauna ylittää kulttuurirajat

Nykypäivänä yhä useammalla aluksella on niin sanottu sekamiehitys eli
vain osa miehistöstä on suomalaisia.
Sekamiehitetyillä aluksilla, niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa,
muu miehistö tulee usein Filippiineiltä.
Eri maista tulevilla merenkulkijoilla on omia laivaelämään liittyviä
tapoja ja kulttuureita. Suomalaiset
merenkulkijat saunovat ja syövät
torstaisin hernekeittoa ja pannukakkua, hollantilaiset pitävät sunnuntaisin pitkän lounaan ja filippiinot
laulavat messissä karaokea.
Miehistön sauna MV Finnbreezellä.

MV Prima Celina.

MV Prima Celinan saunassa on sähkökiuas ja näkymä merelle.
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Saunan tärkeys korostuu etenkin kylmien, märkien ja raskaiden päivien jälkeen.

Meri vei myös
saunaan
Tuloksia Anna Björklöfin kyselytutkimuksesta koskien saunan
merkitystä suomalaisten rahtilaivojen miehistöille
Vastaajien ikäjakauma

15%

Vastaajien sukupuoli

15%

16,5%
68,5    %

15-24 V.

85   %

25-40 V.

YLI 41 V.

Haluatko käydä saunassa
laivalla merellä ollessasi

MIEHET

NAISET

Kuinka usein
saunot merillä

4%
40 %
96    %

4%
8%
32%

16 %

KYLLÄ

EI

JOKA PÄIVÄ

LÄHES JOKA PÄIVÄ

1-3 KERTAA
VIIKOSSA

HARVEMMIN

EPÄSÄÄNNÖLLISESTI

Saunovatko sekamiehityksen
jäsenistä muutkin
kuin suomalaiset

19,2   %
19,2   % 42,4%

Kaipaisitko saunaa
laivalle,
jos sitä ei siellä ole

15%
3   %
82 %

19,2   %
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Aloitin seilaamisen suomalaisella
kuivarahtialuksella vuonna 2014. En
pitänyt itseäni erityisen suurena saunan ystävänä, sillä maissa saunoin
suhteellisen harvoin. Merellä kaikki
muuttui ja aloin saunoa lähestulkoon päivittäin, sillä mikään ei ole
parempaa kuin saada pitkän päivän
jälkeen kylmät ja märät työvaatteet
pois päältä ja istua lämpimän saunan
lauteille.
Muutama vuosi sitten siirryin
seilaamaan Hollannin lipun alle ja
minun täytyi sanoa hyvästit laivasaunalle. Siitä syntyi idea lähteä tutkimaan tarkemmin tätä suomalaisen
merimieskulttuurin tärkeää elementtiä – laivasaunaa.
Kirjoitin ammattikorkeakoulun
lopputyöni aiheesta Laivasaunojen
merkitys suomalaiselle merenkulkijalle tänä päivänä.
Laivasaunojen historiaa kartoittaessani merkittävimmäksi kirjalliseksi
lähteeksi osoittautuivat Sauna-lehden numerot 1990:4 ja 1989:4, joissa
oli julkaistu Saunaseuran jäsenen
Ralf Fribergin kirjoittamat artikkelit.
Kiitos Saunaseuralle siitä, että lehden vanhat numerot ovat tallessa ja
vieläpä digitaalisessa muodossa. ❖

KÄSITYÖNÄ
TEHTY MAKU.
Hyvä ruoka, parempi mieli.

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Teksti: Heidi Säntti
Kuvat: Sauna from Finland / Messe Stuttgart

Suomalaiset saunayrittäjät kiinnostivat Saksassa

Interbad 2018 onnistui yli odotusten

Sauna from Finland -verkostolla oli Interbad-messuilla tilava osasto keskeisellä paikalla. Suomalainen sauna, saunatuotteet, tekstiilit
ja ihonhoitotuotteet kiinnostivat koko messujen ajan.

Sauna from Finland -verkoston
edustajat olivat mukana Saksan Stuttgartissa lokakuussa
Interbad 2018 -messuilla, jossa
Suomi nousi tänä vuonna kansainvälisten osallistujamaiden
ykköseksi.

S

auna from Finland -verkosto on
tehnyt lähes kymmenen vuotta
työtä maailman parhaimman
saunaelämyksen hyväksi. Verkostoon
kuuluu tällä hetkellä noin 200 jäsenyritystä ja vuoden 2018 aikana jäsenkunta on laajentunut Suomen rajojen
ulkopuolelle – uusimmat jäsenyritykset löytyvät Japanista ja Yhdysvalloista.
Verkostolla oli Interbad-messuilla
käytössään tilava 30 neliön osasto.
Osasto sijaitsi näkyvällä paikalla ja
yhteinen loungetila sisustettiin jäsenistön edustajien kanssa. Suurin osa
jäsenyrityksistä oli loungen ympärillä
ja tila toimi yhteisenä kohtaamispaikkana. Yritykset pystyivät hyödyntämään loungea myös neuvottelutilana.
Sauna from Finland -verkoston jäsenistä olivat mukana Boatsauna, Cariitti, EcoFurn, Harvia, Hukka Design,
Huliswood, Jokipiin Pellava, Karava
Sauna, Ledify, Mellis, Narvi, Turun
Fimex ja saksalainen jäsenyritys Alati
Saunashop.

Saunaelämys kiinnosti

Suomalainen sauna, saunatuotteet,
tekstiilit ja ihonhoitotuotteet kiinnostivat koko messujen ajan. Ne haluttiin
myös mukaan omaan henkilökohtaiseen saunaelämykseen. Elämysajattelu
ja kokonaisvaltainen saunaelämys
nousivat toistuvasti esiin keskusteluissa. Samoin se, miten saunasta haetaan rauhoittumisen paikkaa hektisen
elämän vastapainoksi.
Erityisesti saksalaisten oma saunakulttuuri on säädelty ja löylyä ei voi
heittää omaan tahtiinsa, joten suomalaisesta saunakulttuurista haetaan
sille vastapainoa. Fyysistä ja henkistä hyvinvointia tavoittelevat ihmiset
haluavat kokea rauhoittavan saunaelämyksen ja hyötyä samalla saunan

Interbad, Messe Stuttgard
• joka toinen vuosi järjestettävä
sauna- ja kylpyläalan kongressija messutapahtuma
• 23.–26.10. 2018
• 14 000 kävijää
• 420 näytteilleasettajaa
• 90 luentoa
• näyttelyn pinta-ala 35 000 m 2
• seuraavan kerran 27.–30.10.2020

terveysvaikutuksista. Sekä saksalaiset
että kansainväliset messuvieraat arvostivat Suomen luontoa, puhtautta ja
rauhallisuutta.
Valaisimiin keskittynyt Cariitti Oy
on juuri julkistanut oman saunamallistonsa. Pirjo Kortekangas kommentoi messukokemustaan tyytyväisin
mielin.
– Messut olivat selvästi vilkkaammat kuin edellisellä kerralla. Myös
maantieteellinen jakauma oli laajempi, saimme kontakteja jopa 30:stä
eri maasta. Osastomme ja erityisesti
uudet saunaan liittyvät sisustustuotteemme kiinnostivat kävijöitä.
Samoja ajatuksia heräsi myös Boatsaunan Jouni Pykäläiselle.
– Messut olivat meille ensimmäinen
kokemus näytteilleasettajina Suomen
ulkopuolella. Saimme potkua todella
osuvasti tulevaisuuteen ja teimme lähes 40 kontaktia eri puolille maailmaa:
hotelliketjuja, jälleenmyyjiä ja kylpylöitä. Tietysti saimme tutustua upeisiin ulkomaalaisiin saunafaneihin.
Jokipiin pellavan Timo Laurila kehuu yhteisosaston ilmapiiriä.
– Yhteistyö suomalaisten näytteilleasettajien kesken toimi hyvin. Olemme olleet näillä messuilla jo useita
kertoja ja nyt hankimme edellisiä kertoja enemmän kontakteja – tuloksista
emme vielä uskalla puhua. ❖

sauna I4I 2018

57

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

Joulukoristeita saunaankin
Aattoillan hämärtyessä suomalaiset hipsivät saunaan. Pienillä ideoilla teet tunnelmallisen
joulusaunan niin kerrostalon
yhteissaunasta kuin omakotitalon pihasaunasta.

S

aunominen kuuluu kiinteästi suomalaiseen jouluperinteeseen. Kerrostaloissa
asukkaille järjestetään
yhteinen joulusauna tai
omassa huoneistosaunassa voi aattona
nautiskella pitkän kaavan mukaan.
Ken viettää joulua kesämökillä tai
omakotitalossa maalla, saa joulutunnelman ilman erityistä rekvisiittaakin.
Tavalliset joulukoristeet sopivat
myös saunomisen yhteyteen, kunhan tarkistat, ettei sähkölaite kuten valosarja ole yhteydessä veden
kanssa. Koristeellinen valosarja tai
valaistu paperitähti sopii pukuhuoneeseen erinomaisesti. Kiedo valoja
oven ympärille tai laita valosarja isoon
lasipurkkiin muutaman havunoksan
kanssa.
Kynttilä tai männynoksa pienessä
lasipurkissa vaikka ovenkahvaan ripustettuna on helppo ja halpa toteuttaa. Tee lasipurkille ripustuskahva
ohuesta rautalangasta.
Kaunis ovikranssi toimii myös
saunatilojen ovissa toivottamassa saunojat tervetulleiksi. Kranssi on helppo
tehdä itse vaikka havunoksista ja
jäkälästä. Pelkkä männyn tai kuusen
oksa punaisella silkkinauhalla oveen
kiinnitettynä ajaa saman asian.
Valojen ja tuoksujen tunnelmaa

Valaistu paperitähti on kaunis missä vain.
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Sijoita kynttilälyhtyjä saunapolkua
valaisemaan ja laita niitä myös saunan
kuistille.
Pidä kerrostalon parveke, etenkin lasitettu, käyttökunnossa myös
talvella. Koristele jouluinen parveke
lyhdyillä, valosarjoilla, havunoksilla ja
erilaisilla joulukoristeilla. Kuinka iha-

Laita joulumausteet
kankaiseen pussiin
kuumaan löylyveteen.

Itsetehdyn kynttilälyhdyn voi ripustaa
vaikka oven kahvaan.

Lyhdyt valaisevat niin saunapolkua
kuin paljussa kylpijöitä.

naa on mennä saunan jälkeen istuskelemaan lampaantaljoilla pehmustetuille tuoleille vaikka vain hetkeksi
nauttimaan raikkaasta pakkasilmasta.
Erilaiset löylyveteen sekoitettavat tuoksut ovat suosittuja ympäri vuoden. Hanki jouluksi neilikan
ja kanelin tuoksuisia öljyjä tai laita
joulumausteet kankaiseen pussiin
kuumaan löylyveteen. Tällöin tuoksu
leviää miedompana. Jouluntuoksuinen
kynttilä pesuhuoneen hyllyllä levittää
myös miellyttävää tunnelmaa.
Jos löydät vaikkapa huovasta valmistettuja tonttuja, mikään ei estä
sijoittamasta muutamaa myös lauteille
saunakavereiksi. Saunatontuthan kuuluvat niin ikään perinteisiin ympäri
vuoden.
Käyttökelpoisia lahjoja

Hanki saunojille joululahjaksi uudet
saunatossut tai -hatut, varsinkin, jos
he pääsevät avantoon tai ulkopaljuun. Kevyet kankaiset tossut kestävät
pientä lumessa kävelyä. Huovasta tehdyillä, kumipohjaisilla tossuilla kuljet
jo pidemmällekin lumista polkua.
Anna lahjaksi uusi pyyhe, laudeliina
tai muita saunatekstiilejä jo aattosaunaan mennessä. Lahja menee saman
tien käyttöön. ❖
Lasipurkkiin sijoitettu valosarja somistaa pukuhuoneen jouluiseksi.

Kevyet Onni-saunatossut ja Kivipyyhkeet ovat pellavaa.

Lahjaksi saunatekstiilejä suoraan
käyttöön joulusaunaan.

Lapuan Kankureiden Meri-saunahattu
on tarpeen paljukäynnillä.
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Teksti: Mika Meskanen, Suomen Saunaseuran
jäsen, The British Sauna Societyn pj
Kuvat: Anu Kuikka ja Kati Pilli-Sihvola

Maailma lauteilla Jyväskylän
World Sauna Forumissa

Sauna from Finlandin vuotuinen verkostoitumistapahtuma
World Sauna Forum pidettiin
toista kertaa 27.–28. syyskuuta
Jyväskylässä. Lähes kahteen
sataan osallistujaan kasvanut
tapahtuma keskittyy suomalaisen saunan ja elämysajattelun
edistämiseen kansainvälisillä
markkinoilla.

E

lämyksellisyyden ja moniaistisuuden teemat korostuivat
Aalto-salissa pidetyssä seminaariosuudessa, jossa Harvian
ja TylöHelon johtajien rinnalle lavalle
nousi myös muun muassa Lumenen,
SantaParkin ja Lapland Hotelsin edustajia.
Esitelmien ympärillä ja välillä saunaalan ammattilaiset loivat kontakteja ja
verkostoja erityisissä matchmakingistunnoissa.
Paneelikeskustelussa tuli myös ilmi,
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World Sauna Forumin seminaari, näytteilleasettajat, verkostoitumisen mahdollisuudet ja saunat muodostivat kiinnostavan kokonaisuuden.

että suomalainen, itsenäinen ja demokraattinen saunatapa ei välttämättä ole
se itsestään selvä esikuva kaikkialla.
Esimerkiksi Tanskassa ohjatut saunakokemukset kuten keskieurooppalaiset aufguss-rituaalit ovat suosittuja ja
saunomiseen liittyviä innovaatioita
seurataan nimenomaan etelän suuntaan tähyillen.
Tapahtumassa tuotiin esille myös
SFF:n ensimmäisiä kansainvälisiä

jäsenyrityksiä, jotka ovat tarttuneet
toimeen käännynnäisen innolla –
esimerkiksi brittiläinen Finnmark
Sauna tarjoaa asiakkailleen ainoastaan
suomalaisia Avainlippu-tuotteita. Toimitusjohtaja Jake Newport käyttikin
lava-aikansa nostattamaan yleisö toteuttamaan unelma maailmasta, jossa
saunat rakennetaan suomalaisista periaatteista ja materiaaleista tinkimättä,
eikä sanan ”sauna” oikeasta ääntämisestä ole epäselvyyttä.
Jälkipelit Valon Sauna -pop-up
saunakylässä

Valon Sauna -tapahtuma Hotelli Alban
edustalla Mattilanniemen rannassa
keräsi kolmen päivän aikana lähes 400
saunojaa. Erilaisia saunaelämyksiä tarjosivat muun muassa Boatsauna, Huliswoodin joulusauna ja paikallinen Yläkaupungin saunaseuran konttisauna,
joka erinäisten käänteiden kautta on
periytynyt Veikkaukselta. Löylyä siellä
luotiinkin vetämällä narusta roikkuvasta lottoarvontapallosta.

Suomalainen, itsenäinen ja
demokraattinen saunatapa ei
välttämättä ole se itsestään
selvä esikuva kaikkialla.
Mainion vastaanoton sai myös
Suomen Saunaseuran jäsenen Petri
Guillandin tilava, hyvin lämmitetty ja
ilmastoitu siirrettävä peräkärrysauna.
Kansainväliselle mediaryhmälle
saunamaakunnan parasta antia

Visit Jyväskylä kestitsi kansainvälisiä
toimittajia ja bloggareita erityisellä
elämysohjelmalla, joka koostui muun
muassa Alvar Aalto -kierroksesta,
Valon kaupunki -taidetapahtumasta ja
kaupungin eturivin ravintoloista.
Saunojille kohokohta oli perinnesaunottaja Maaria Alenin johtama
saunapolku Hankasalmen Revontulilomakeskuksessa, jossa kylvettiin sekä
savu-, teltta- että mökkisaunoissa.
Alen opasti mediaryhmän saunamyyt-

tien ja perinteiden maailmaan asiantuntemuksella ja välittömällä huumorilla.
Viimeistään tässä vaiheessa, IsoVirmasjärven syksyisellä rannalla, vieraille tuli selväksi, mistä suomalaisessa
saunaelämyksessä on kysymys.
Edessä verkottunut ja valoisa
tulevaisuus

Sauna from Finlandin kansainvälistymisasioista ja kv-projekteista vastaava
Satu Freyberg sanoo, että tämänvuotinen World Sauna Forum oli erityisesti
kv-toiminnan kannalta merkityksellinen.
– Suomalaisille yrityksille oli äärimmäisen helppoa tavata samassa
paikassa kiinnostuneita, potentiaalisia

Vuodesta 1937

sauna

kansainvälisiä asiakkaita, jo matchmakingissä ja sitten vielä verkostoitumistaukojen aikana. Moni yritys oli
varannut jo etukäteen tuota matchmaking-aikaa. Tiedän, että yritykset
saivat jo kauppaakin sovittua WSF:ssä.
– Lisäksi Sauna from Finland sai
tilaisuudessa useita kansainvälisiä
jäseniä, jotka ovat nyt avaamassa tietä
suomalaisille saunayrityksille. Lisäksi
media innostui kovasti saunasta. Meillä on ensi vuodeksi monenlaisia suunnitelmia, joista yrityksemme tulevat
hyötymään, Satu Freyberg totesi.
Sittemmin SFF:n kv-jäsenverkostoon
ovat liittyneet myös METOS Japanista,
ALATI Saksasta, Seth Ascetic Taiwanista, Nordic Sauna Kaliforniasta ja
North American Sauna Society. ❖

Suomen Saunaseura ry:n jäsenlehti 4/2018

Sauna-lehden
teemana 2019:

Suomi saunoo

Suomi saunoo on otettu Sauna-lehden toimituksellisen sisällön ensi vuoden teemaksi.
Teema on ”ikivanha ja aina uus”. Siihen perustuu Saunominen Unescoon -hankekin.
Samalla teemalla järjestettiin myös kesäkuun alussa Helsingin Rautatientorilla kaikille
avoin saunatilaisuus.
Onko sinulla joku saunakokemus, josta haluat kertoa Sauna-lehden lukijoille? Mistä aiheista saisi kiinnostavia lehtijuttua? Kuka saunasisko tai -veli olisi henkilöhaastattelun arvoinen?
Lähetä vinkkisi tai itse kirjoittamasi teksti mahdollisine kuvineen sähköisesti osoitteeseen
lehti@sauna.fi.

Julkaistuista jutuista ja toteutetuista vinkeistä seuran jäsen saa pieneksi palkkioksi
muutaman ilmaisen saunakerran.
Sauna-lehti ilmestyy ensi vuonna maaliskuussa, kesäkuussa, lokakuussa ja joulukuussa.
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Saunatalon poikkeavat aukioloajat keväällä 2019
Kuukauden ensimmäinen maanantai on pääsääntöisesti huoltopäivä ja silloin Saunatalo on
suljettu. Muita poikkeuksellisesti kiinni olevia
päiviä ovat:
• 1.1. (tiistai) uudenvuoden päivä
• 19.4. (perjantai) pitkäperjantai
• 22.4. (maananatai) toinen pääsiäispäivä
• 1.5. (keskiviikko) vapun päivä
• 30.5. (torstai) helatorstai
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Ilmoitusvaraukset 21.1. ja
aineistot 26.1. mennessä.
Ilmoitusmyynti Kristian Miettinen,
gsm 0400 225 855, aurinia@kolumbus.fi

SAUNO OMASSA HOTELLISSA HELSINGIN KATTOJEN YLLÄ

SSABASE

SIJOITA TULEVAISUUDEN
KIINTEISTÖÖN OSOITTEESSA
SSABASE.FI
Valitse kiinteä tuotto 5%/5v
Valitse max tuotto x% käyttöasteen ja hinnan mukaan

Tutustu SSA:n raikkaaseen tekemiseen ja työmahdollisuuksiin ssa.fi/rekry

Teksti: dosentti, saunologi Lassi A Liikkanen

Suomalaisen saunakokemuksen neliapila
Saunatutkimuksen matkallani
olen löytänyt saunaelämyksen
mallin, jota kutsun neliapilaksi.
Sen lehdet ovat lämpö, ilmanlaatu, löylyhuoneen rakenteet
sekä saunakulttuuri ja saunomisseura.

H

yviä ja huonoja saunakokemuksia on meillä
kaikilla. Jos kaksi saunojaa kipuaa samoille
lauteille, voi toisen
kokemus olla nautinnollinen ja toisen
tuskainen. Joitakin saunoja kaikki
kehuvat, tai haukkuvat, kilpaa. Jos
on suunnittelemassa saunan rakentamista tai peruskorjausta, on hyvät
mahdollisuudet vaikuttaa siihen, että
saunan tarjoamista kokemuksista
tulee ainakin itselle mieleiset – jos
vain ymmärtää mitä vaatia.
Aloitin itse saunantutkimusmatkan kolme vuotta sitten. Aloin etsiä
vastauksia siihen, mikä saunasta tekee
hyvän. Helppona teknillisenä haasteena pitämäni sauna onkin loputtoman
monipuolinen aihe.
Kuten suunnistuksessa karttaa,
saunan suunnittelussa tarvitaan kokonaiskuvaa siitä, mitä ollaan tekemässä
tai yksityiskohdat vievät mennessään.
Saunakokemuksen neliapilasta on
tullut minulle kartta hahmottaa, mistä
saunakokemuksessa on kysymys.
En ole ollut matkassa täysin ilman
apuja. Vuosikymmenten varrella moni
sauna-ajattelija on tehnyt oman mallinsa siitä, mikä tekee suomalaisesta
saunasta saunomisen arvoisen.
Olen itse vuosia tutkinut ja suunnitellut fyysisiä ja digitaalisia tuotteita
sekä palveluita silmällä pitäen käyttäjäkokemusta eli sitä, mille tuotteen
käyttäminen tuntuu ja miten se liittyy
suunnittelijan tekemiin valintoihin.
Alalla yleisesti hyväksytty ajattelumalli on, että elämykset perustuvat
aina toiminnallisuuden ja käytettävyyden onnistumiseen. Palvelun on

64

sauna I4I 2018

Lämpö

Ilmanlaatu

Rakenteet

Kulttuuri
ja seura

toimittava ja oltava hyvin käytettävissä, jonka jälkeen se voi erottautua
kokemuksellaan. Kun innostuin saunojen salaisuuksista, tämä näkökulma
tuntui sopivalle ja jostain syystä puuttuvan alalta. Oma saunakokemuksen
mallini on sittemmin rakentunut tälle
näkemykselle.
Löydä saunaelämyksen neliapila

Kutsun saunaelämyksen malliani
neliapilaksi. Sen lehdet ovat lämpö,
ilmanlaatu, löylyhuoneen rakenteet
sekä saunakulttuuri ja saunomisseura.
Kolme ensimmäistä ovat etusijalla,
kun pohditaan miten saunasta saadaan unohtamattomien elämysten
keskipiste. Saunakulttuuri vaatii
itselleen materiaaliset puitteet, mutta
se toteutuu vain saunojien ajatusten,
puheiden ja tekojen kautta.
Neliapilan periaatteet pätevät hyvin
erilaisiin saunoihin, niin savusaunoi-

hin kuin auton peräkärryssä kulkeviin, vaikka itse sauna toteutetaan
hyvin eri tavoin.
Terälehtien tasapaino on ratkaisevaa suunnittelussa onnistumiselle.
Suunnittelijan täytyy hallita suhteellisen yksinkertainen, mutta toisistaan
riippuvista tekijöistä muodostuva
kokonaisuus. Minkään yksittäisen
elementin erinomainen toteuttaminen
ei takaa onnistumista.
Apilanlehti tarvitsee vartensa

Katson asioita löylyhuoneen rajojen
sisältä. Saunan sijoittaminen, mitoittaminen ja sovittaminen ympäröivään
rakennettuun ja luonnolliseen ympäristöön on kuitenkin myös tärkeää.
Saimaan tuulinen saari, töölöläisen kerrostalon ullakko tai Kaamasen
jänkä asettaa arkkitehtuurille sekä
saunakokemukselle erilaiset raamit.
Yhteistä on kaikille se, että yhteys
ulkoilmaan tuntuu erottamattomalle
osalle hyvää suomalaista saunaa.
Saunan suunnittelua ohjaa siis suuri
joukko valintoja. Tärkeää on ratkaista löylyhuoneen suunnitteluhaaste
niin, ettei saunasta tule vain kallista ja
näyttävää kulissia.
Kolme lehteä kerrallaan

Lämpö on saunassa ensimmäinen
vaatimus. Keskeisin asia ei ole pelkästään kiuas, vaan tärkeää on muistaa
kiuaskivien sekä löylyhuoneen lämpiämisen vaikutus.
Suomalaisessa saunassa kiviin
varastoitava lämpö on alkuperäinen
lämmön salaisuus ja löylyjen lähde.
Myös jatkuvalämmitteisten kiukaiden
aikana on hyvä kunnioittaa löylyhuoneen tilavuuteen perustuvia kivitilavuuden mitoitusohjeita. Näin saunan
käyttömahdollisuudet ovat monipuoliset. Myös kiukaan tehomitoitus löylyhuoneen koon mukaan on tärkeää.
Ilmanlaatu on monien lupaavien saunojen suurin kompastuskivi.
Hyvä ilmanlaatu toteutuu parhaiten
toimivalla ilmanvaihdolla. Ilmanlaatu
vain ymmärretään kokonaisuudessaan

Seuraamalla neliapilamallin
ääriviivoja syntyy hyviä kokemuksia
mahdollistava sauna.
poikkeuksellisen huonosti. Esimerkiksi
painovoimainen ilmanvaihto yhtenä
saunan ilmanlaadun varmistamisen
ratkaisuna on käytännössä täysin tutkimaton teknologia.
Koneellisen ilmanvaihdon hyviä
ratkaisuja on tutkittu jo 1990-luvulla,
mutta niiden soveltaminen on edelleen epäyhtenäistä eikä vaihtoehtoisia
ratkaisuja ole toteutettu ainakaan saunanautintoa ajatellen.
Katon, lauteiden ja kiukaan kolmiyhteys

Lämpö ja raitis ilma saunassa eivät
ole mitään ilman sopivia löylyhuoneen rakenteita. Katto, lauteet ja kiuas
ovat kolmiyhteys, joita ei voi suunnitella toisistaan riippumatta. Paras-

.

kaan ilmanvaihto kiertoilmasaunassa
ei kumoa niitä fysiikan lakeja, jotka
näkyvät lämpimän ilman kerrostumisena löylyhuoneen eri korkeustasoilla.
Lauteiden ja katon sopivalla muotoilulla löylyistä päästään nauttimaan
istuen, maaten tai vaikka seisten. Monien harrastajien keskuudessa kiertää
vahva usko Sakari Pälsin kirjailemaan
niin sanottuun löylyn lakiin. Ajatus
kiuasta korkeammista laudetasoista on aiheellinen, sillä löyly kiertää
huoneessa vain lämmön perässä, se ei
lämmitä kylmää lattiaa. Laki ei tarkalleen ottaen ole tosi, mutta hyödyllinen
sääntö se siitä huolimatta on.
Jokaisesta terälehdestä riittäisi
paljon enemmän kerrottavaa. Näitä

tarinoita on jo vuosien varrella kertynyt runsaasti saunologia.fi-sivustolle.
Hiotussa muodossaan ne on koottu
Rakennustiedon kustantamaan Hyvien löylyjen salaisuus -kirjaan, joka
ilmestyy keväällä 2019.
Uskon, että kuka tahansa voi löytää
hyvien löylyjen salaisuuden neliapilamallin avulla. Seuraamalla mallin
ääriviivoja suunnittelun ja rakentamisen aikana syntyy hyviä kokemuksia mahdollistava sauna: sauna, jossa
viihdytään pitkään ja joka mahdollistaa saunomisen himoitut terveysvaikutukset. ❖

Hyvää Joulua ja Uutta Saunavuotta
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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Rusthollarinkatu 6, Espoo
Kaakkurinkulma 2, Oulu
Palmrothintie 4, Pirkkala
Kuloistentie 1, Raisio
Tammiston kauppatie 19, Vantaa

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

info.espoo@bauhaus.fi
info.oulu@bauhaus.fi
info.tampere@bauhaus.fi
info.turku@bauhaus.fi
info.vantaa@bauhaus.fi
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A sennu

Mekin Bauhausissa haluamme vaalia kulttuuriperintöämme ja tarjota jokaiselle kotisaunojalle miellyttävän
kokemuksen sellaisissa löylyissä ja sellaisessa ympäristössä, joka sinulle parhaiten sopii ja jossa parhaiten
viihdyt. Meiltä löydät kaikenlaiset kiukaat, puutavaran
kuten muutkin tarvikkeet toimivasta ja tyylikkäästä

valaistuksesta aina saunahattuun
asti. Siis varmasti toimivan
sauna- ja kylpyhuonekokonaisuuden - ja vieläpä
edullisesti. Ja kaiken saat
myös asennettuna, vaikkapa
Avaimet käteen -toimituksena!

Ne

Sauna on osa suomalaisuutta ja tärkeä paikka niin
arjessa kuin juhlassa. Hyvä sauna tuo mielihyvää ja
rentouttaa ja lauteille jäävät murheet ja kiireet.

u

Sauna ja
suomalaisuus

L u ov u t u s

Tehdään yhdessä
Sinun Saunasi!
Tavaratalomme palvelevat
ma - pe 7 - 21, la 9 - 18,
su 12 - 18.

Avaimet käteen
-remontit luotettavasti ja
edullisesti BAUHAUSista!

Verkkokauppa 24 h
www.bauhaus.fi

Kansainvälisen Saunaliiton ISAn kuulumisia

Kongressia ja varsinkin saunoja
muistellaan vieläkin

K

esäkuussa pidetty
kansainvälinen
saunakongressi
on saavuttanut
yllättävän laajaa näkyvyyttä
kansainvälisessä mediassa. Kongressin kirjallinen
materiaali on kuitenkin
ilmestymässä vasta vuoden
vaihteen jälkeen, kun australialaiset saavat materiaalin
kerättyä ja editoitua. Journal
of Sauna Studies -lehden
ensimmäinen digitaalinen
numero ilmestynee alkuvuodesta ja osa kongressimateriaalista julkaistaan
siinä. Kunhan materiaali on
valmiina linkki tulee löytymään ISA:n kotisivulta.
Kuten edellisessä lehdessä
todettiin, paikalla oli kohtalaisen vähän suomalaisia.
Ei sovi kuitenkaan unohtaa
Narvin AK-110 Aitokiuasta, joka asennettiin Kukkolaforsenin kyläsaunaan.
Narvi ja Narvin ruotsalainen edustaja
lahjoittivat kiukaan Bastuakademielle.
2 500 kiloa painava kiuas saikin aikaan
hyvät löylyt.
Kukkolaforsenilla on ollut puute
kunnollisesta savusaunasta jo pitkään.
Lopulta Bastuakademie päätti tilata
jämsäläiseltä Sisu-savusaunalta valmiin savusaunan, joka sekin ehti juuri
ja juuri kongressiin valmiiksi. Sauna
täydentää hienosti Kukkolaforsenin
saunatarjontaa ja toi suomalaiselle savusaunalle runsaasti uusia ystäviä.
Aufguss MM-kisat Satama , Berliini

Erilaisten maakohtaisten karsintojen
jälkeen kisoihin oli valikoitunut sata
osallistujaa, mikä on uusi ennätys.
Osallistujien runsas määrä venyttikin kisat viikon mittaisiksi. Suomesta
ei ollut (onneksi?) osallistujia, mutta
muista Pohjoismaista kyllä. Tanska on
jopa ollut vahvasti mukana pidempään
ja menestynytkin.
Paikalla oli viikon aikana useampia
tuhansia katsojia, jotka seurasivat Sa-

ja loppukilpailujen liput oli
myyty loppuun jo etukäteen.
Kolme ISA:n hallituksen
jäsentä on mukana Aufgusskisojen järjestämisessä ja
tuomareina.
Maailman museoväkeä saunoi
Tarvaspäässä syyskuussa

Narvi lahjoitti Kukkolaforsenin isoon saunaan kiukaan, josta kongressiväkikin sai
kunnon löylyt.

taman teatterisaunassa kisoja aamusta
iltaan.
Mikkel Aalandin filmiryhmä, joka
tekee siis Perfect Sweat -elokuvaa, kuvasi kisoja laajasti. Myös TV ja muutama muu filmiryhmä oli paikalla varmistamassa kisojen taloutta. Kisojen
tapahtumapaikka on suuri teatterisauna, jonne mahtuu pari sataa katsojaa,
jotka istuvat alastomina tuon kunkin
kilpailijan noin 15 minuutin esityksen
ajan noin 70 asteen lämmössä seuraten
näyttämön tapahtumia. Katsojia oli
yhteensä viikon aikana useita tuhansia

Maailman museoväkeä
kokoontui Tallinnassa ICOM
2018 -kokoukseen. Suomalaiset järjestivät heille retken
lahden tälle puolelle ja ohjelmaan kuului tutustuminen
Gallen-Kallelan museoon ja
tietysti myös Tarvaspäässä
olevaan savusaunaan. Liki
parikymmentä henkeä
lopulta saunoi ja ihastui
Saunaseuran saunapuilla
lämmitettyyn saunaan.
Mukana oli muun muassa
lakota-intiaanien hikimajakulttuuria tuntevia museoihmisiä. Vertailu hikimajan ja savusaunan välillä
oli mielenkiintoista.
Suomalainen saunakulttuuri matkasi
monen kylpijän mukana aivan uusiin
maihin. Tapahtuma avaa varmasti
uusia yhteyksiä ISA:lle ja suomalaiselle
saunalle.
Allekirjoittanut oli kutsuttu mukaan
perustamaan suomalaista saunaseuraa
Viroon marraskuun alussa. Ajatus syntyi viime vuonna , kun Suomen suurlähetystö järjesti pariin otteeseen tutustumismatkoja virolaisiin saunoihin.
B+S Finland Sauna ISA:n tukijäseneksi

Saksalainen B+S Finland Sauna on
tehnyt pitkään yhteistyötä suomalaisten kanssa ja on toimittanut lukuisia
suuria saunoja eri puolille Eurooppaa.
l Joulu ja joulusaunat lähestyvät!
Käykää yleisissä saunoissa, kun
liikutte Suomessa tai maailmalla.
Usein voi yllättyä positiivisesti.
Risto Elomaa
Puheenjohtaja
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hyvää

joulua

toivottaa
maakarit

Suomen Saunaseura Ry
www.sauna.fi

ELÄMÄNPELASTAJA.

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

Jouluaatto 24.12.: naiset 10–13.00, miehet 13.30–16.30
(sisään viimeistään 15.45)
Joulupäivänä, tapaninpäivänä sekä uudenvuoden aattona ja
päivänä Saunatalo on suljettu

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
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

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

Laadukasta tekstiilivuokrausta ja pesulapalvelua
www.lainas.fi
Iloista joulunodotusta!

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

www.sauna.fi
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Saunauutuuksia

Laattapinta
kiukaaseen
oman maun
mukaan
● Narvi Style -kiukaan voi itse
verhoilla haluamillaan laatoilla
esimerkiksi samaan tyyliin saunan ja suihkuhuoneen laattapintojen kanssa. Kiukaan pinnan
laatat voi myös vaihtaa helposti.
Kiukaan päällystämiseen soveltuvat palamatonta materiaalia olevat laatat. Kiukaan yhden
kyljen laatoitettava alue on 30
x 90 senttiä. Laatat eivät sisälly
toimitukseen. Kiukaan mukana
toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyt,
jotka toimivat perinteisempänä
ulkovaippana ja ne voi vaihtaa
haluamiinsa laattoihin.
Kompaktista koostaan huolimatta Narvi Style -kiukaassa on
suuri, 60 kilon kivitila. Kiukaasta
on saatavilla 6,8 kW:n ja 9 kW:n
mallit. Teholtaan Style-kiuas
sopii tyypillisiin perhesaunoihin.
Erillinen ohjausyksikkö sisältyy
kiukaan toimitukseen.
Narvi Style on täysin kotimainen
Avainlippu-tuote.

Oras Esteta Wellfit – kuuman ja
kylmän veden tuomaa hyvinvointia
● Oras Esteta Wellfit -suihkujärjestelmässä on toiminto, jossa kuuman ja kylmän veden avulla voidaan huoltaa koko
kehoa. Esimerkiksi urheilijat käyttävät
tätä niin kutsuttua kontrastivesiterapiaa
lihasten huoltamiseen kovan treenin
jälkeen. Kyse on siitä, että keho altistetaan vuorotellen lämpimälle ja kylmälle
vedelle. Lämpimien ja kylmien jaksojen
pituus vaihtelee tarpeen mukaan.
Oras Esteta Wellfit on kehitetty yhteistyössä lääketieteen ammattilaisten
kanssa. Hanaan kuuluu kolme valmiiksi
asennettua ohjelmaa: Recover lievittää
lihaskipuja ja nopeuttaa palautumista
liikunnan jälkeen, Relax rentouttaa ja
vähentää sekä kehon että mielen stressioireita ja Reload auttaa aktivoimaan
kehoa ja nostamaan energiatasoa.
Oras App -sovelluksella voi muuttaa
ohjelmien kulkua haluamallaan tavalla.

Cariitin Taive-mallisto
saunatilojen sisustamiseen

● Kotimainen, valaistukseen erikoistunut Cariitti tarjoaa Taive-mallistollaan kokonaisvaltaisen ratkaisun
saunatilojen sisustamiseen.
Lauteet suunnitellaan aina tapauskohtaisesti Taive-moduuleja käyttäen.
Lauteiden alla ei tarvita tukijalkoja, joten lattian puhdistaminen on helpompaa. Istuin- ja selkänojamoduulit sekä
alalauteen lavat ovat helposti irrotettavissa pesua varten.
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Materiaalina käytetään kotimaista
koivuvaneria, jonka pintana on eurotammiviilu.
Ympäripontattu Taive-paneeli on
suunniteltu käytettäväksi saunassa,
mutta sopii käytettäväksi myös muissa
tiloissa.
Kaunis valaistus, muodot ja pinnat
luovat tilaan tunnelman. Valaistuksella on tärkeä rooli myös turvallisessa
saunomisessa.
Taive-mallistoon kuuluvat myös
oven vedin ja saunatyyny sekä pukuhuoneeseen penkki ja kaapisto.
Cariitin tuotteet valmistetaan Espoossa puunsepäntyönä kotimaisista
raaka-aineista. Niille on myönnetty
Avainlippu-merkki.
www.cariitti.fi
Tämän palstan tekstit perustuvat toimitukselle lähetettyihin aineistoihin, eivätkä
omakohtaisiin kokemuksiin.
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Never stop improving.
Uusi C-sarja ja
Boost.
Voiko parasta parantaa? Uuden Mercedes-Benz C 200 -mallin bensiinimoottori hyödyntää
ensimmäistä kertaa 48 voltin sähköjärjestelmää ja EQ Boost -toimintoa, jonka ansiosta moottori
herää nopeammin toimintavalmiuteen ja joka tuo lisätehoa kiihdytyksiin. Uusi C-sarja on
dynaamisempi ja urheilullisempi kuin koskaan. Lue lisää mercedes-benz.fi/uusi-c-sarja.
Vakiovarusteina mm.
Е Automaattivaihteisto (9-vaihteinen)
· Peruutuskamera
· 10-puolaiset kevytmetallivanteet
· LED High Performance -ajovalot

C-sarja alk.
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· Thermatic-ilmastointiautomatiikka
· Sisätilan valopaketti
· Etuistuinten mukavuuspaketti

39 935 €

Mercedes-Benz C 160 A Business kokonaishinta alk. 39 934,83 €. Vapaa autoetu 755 €/kk, käyttöetu 605 €/kk. CO2-päästöt uusi mittaustapa – WLTP 167 g/km,
EU-keskikulutus
l/100 km. Mercedes-Benz C 160 T A Business kokonaishinta alk. 42 687,61 €. Vapaa autoetu 795 €/kk, käyttöetu 645 €/kk.
sauna I47,4
I 2018
CO2-päästöt uusi mittaustapa – WLTP 172 g/km, EU-keskikulutus 7,6 l/100 km. Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kiinteällä kk-maksulla alk. 32 €/kk.
Hinnat sis. alv:n, arvioidun autoveron ja toimituskulut 600 €. Kuvan autot lisävarustein. Ajotietokoneen kieli: suomi.

