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100 % SUV. 100 % sähköauto

Volkswagen ID.4 Pure 109 kW, akku 52 kWh, hinta alk. 40 370 € CO₂-päästöllä 0 g/km. ID.4-malliston yhd. EU-sähkönkulutus 16,9-17,8 kWh/100 km. Suo-
situsvähittäishinnasto 9.2.2021 (WLTP). Hinta sisältää toimituskulut 600 €. Kuvan auto erikoisvarustein. *Ajoneuvon kulutus/toimintamatka on määritelty 
maailmanlaajuisesti yhtenäistetyn testimenetelmän (WLTP) mukaisesti. Ilmoitettu WLTP-kulutus/toimintamatka saattaa vaihdella olennaisestikin riippuen 
mm. kuljettajan ajotavasta, akkukapasiteetista, lataamisen säännöllisyydestä, sähkövarusteiden käytöstä, mahdollisen lisälämmittimen käytöstä, ulkolämpö-
tilasta, matkustajien ja kuorman määrästä, valitusta ajoprofiilista tai tieprofiilista. Volkswagenin Suomen maahantuoja on K Auto Oy. 

Volkswagen ID.4
alk. 40 370 €

Käytännön toimintamatka 
360-520 km*

Monipuolinen ja suuri
543 litran tavaratila

Volkswagen Center > volkswagencenter.fi | k-caara.fi | AIRPORT | ESPOO | FORSSA | HELSINKI | HUITTINEN | HYVINKÄÄ | HÄMEENLINNA | JOENSUU |
| KOTKA | KOUVOLA | KUOPIO | LAHTI | LAPPEENRANTA | TAMPERE | TURKU |

Yhdessä kohti nollapäästöjä | volkswagen.fi/sahkoautot

ID.4

Varaa koeajoaika 
automyyjiltämme
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Audi Center > audicenter.fi | k-caara.fi | AIRPORT | ESPOO | HELSINKI | HYVINKÄÄ | HÄMEENLINNA | JOENSUU |
| KOUVOLA | KUOPIO | LAHTI | LAPPEENRANTA | TAMPERE | TURKU |

Käyttövoimana edistys.

A3 TFSI e | A6 TFSI e | A7 TFSI e | A8 TFSI e | Q3 TFSI e | Q5 TFSI e | Q7 TFSI e | Q8 TFSI e

Audi A3 Sportback TFSI e
Electrified Edition
alk. 39 587 €
Yhteisteho: 204 hv
Toimintamatka sähköllä: 66 km*

Audi Q8 TFSI e quattro
Electrified Edition
alk. 87 595 €
Yhteisteho: 381 hv
Toimintamatka sähköllä: 45 km*

Audi Q3 Sportback TFSI e
Electrified Edition 
alk. 47 899 €

Audi Q3 TFSI e
Electrified Edition  
alk. 45 903 €
Yhteisteho: 245 hv
Toimintamatka sähköllä: 50 km*

Audi Q8 Electrified Edition Business 55 TFSI e quattro 280 kW (381 hv) alk. 87 594,99 €, hinta CO₂-päästöllä 64 g/km (uusi mittaustapa). Vapaa au-
toetu 1440 €, käyttöetu 1275 €. Yhdistetty EU-kulutus 2,8/10,2 l/100 km. Audi Q3 Sportback Electrified Edition Business 45 TFSI e 180 kW (245 hv) 
alk. 47 898,64 €, hinta CO₂-päästöllä 38 g/km (uusi mittaustapa). Vapaa autoetu 880 €, käyttöetu 715 €. Yhdistetty EU-kulutus 1,7 l/100 km. Audi 
Q3 SUV Electrified Edition Business 45 TFSI e 180 kW (245 hv) alk. 45 902,48 €, hinta CO₂-päästöllä 38 g/km (uusi mittaustapa). Vapaa autoetu 850 
€, käyttöetu 685 €. Yhdistetty EU-kulutus 1,6 l/100 km. Audi A3 Sportback Electrified Edition Business 40 TFSI e 150 kW (204 hv) alk. 39 586,28 €, 
hinta CO₂-päästöllä 24 g/km (uusi mittaustapa). Vapaa autoetu 760 €, käyttöetu 595 €. Yhdistetty EU-kulutus 1,0/6,0 l/100 km. Hinnat sisältävät 
toimituskulut 600 €. Kuvan autot erikoisvarustein. Maahantuoja K Auto Oy.

*Ajoneuvon kulutus ja toimintamatka on määritelty maailmanlaajuisesti yhtenäistetyn testimenetelmän (WLTP) mukaisesti. Ilmoitettu WLTP-ku-
lutus ja -toimintamatka saattavat vaihdella olennaisestikin riippuen mm. kuljettajan ajotavasta, akkukapasiteetista, lataamisen säännöllisyydestä, 
sähkövarusteiden käytöstä, mahdollisen lisälämmittimen käytöstä, ulkolämpötilasta, sääolosuhteista, matkustajien ja kuorman määrästä, valitus-
ta ajoprofiilista tai tieprofiilista. Ajoneuvon latausteho ja -aika voivat vaihdella olennaisestikin ilmoitetusta ohjearvosta. Latausteho ja -aika riippu-
vat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. 

Audin plug-in hybrid -mallisto on nyt vielä entistäkin kattavampi.
Ladattavassa mallistossa premium ja urheilullinen suorituskyky yhdistyvät
ympäristöystävällisempään sekä taloudellisempaan liikkumiseen. 
Tuumaakaan ajonautinnosta tai tyylistä tinkimättä.

Audi. Etuna edistyksellisyys.

Katso myös muut kampanjat ja talven edut osoitteesta audi.fi/kampanjat
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Anna sykkeen  
nousta saunassa

Työssäsi keskity sen sijaan siihen, minkä osaat parhaiten,  
ja me hoidamme loput. Teemme kaikkemme, jotta asiakkaidemme  
arki olisi sujuvaa ja markkinointi vaikuttavaa. Reagoimme nopeasti  

muutoksiin ja olemme asiakkaan apuna 24/7.  Ota yhteyttä, kun kätesi 
ovat täynnä töitä ja kaipaat vaikuttavia viestinnän ratkaisuja.

www.grano.fi
Arjen auttaja – muutoksen mahdollistaja

31577682_grano_ilmoitus_sauna_lehteen_210x270_orig.indd   1 22.2.2021   9.20
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Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuva: Hannu Pakarinen

S
auna-lehden toimitusneuvosto päättää Sauna-lehden 
vuosittaisen teeman. Aiheesta käydään joka kerta vil-
kas ja monipuolinen keskustelu, mutta päätös on ollut 
aina yksimielinen. Niin tälläkin kertaa, kun valituksi 
tuli kunniapuheenjohtaja Ben Grassin ehdotus.

– Saunamaa Suomi kuvaa minusta parhaiten, minkälaisen 
tunteen sanat Suomi ja Sauna herättävät meissä suomalaisissa 
ja saunojissa. Ehkä selvimmin se tunne näkyy jo maalaissau-
noista lähtien aina koti- ja kaupunkisaunoihin. Saunassa syntyy 
mahdollisuus kohdata aidosti itsensä ja myös kanssasaunojansa, 
Ben Grass sanoo.

– Kun taiteemme ja kirjallisuutemme lähestyvät saunomista, 
oleellista on aina kuvata saunomista tärkeänä ja rentouttavana 
tapahtumana – esimerkiksi vaikka sota-ajan telttasaunoissa.

– Me tiedämme ja tunnemme myös saunakaipuun niillä 
matkoilla, joilla ei ole mahdollisuutta päästä saunomaan, Grass 
lisää.

– Pohdin tätä teemaa myös Unesco-listauksen siivittämänä. 
Saunamaa Suomi kuvaa kaiken sen, mitä monelle meille sauna 
merkitsee. Siis Suomi kuvaa on mahdotonta esittää ilman sau-
nakulttuuriamme. Kun Suomen maabrändivaltuuskunta aika-
naan teki Suomi-brändiä selvemmäksi, siitä jätettiin sauna pois. 
Kysyimme syytä asiaan ja saimme valtuuskunnan sihteeriltä 
vastauksen: Sauna-asiahan on itsestään selvyys ja sitä ei tarvitse 
korostaa brändissä. Totesin silloisena Saunaseuran puheenjoh-
tajana sihteerille, että näin ei ole, me emme luovuta saunamaa-
asiaamme kenellekään, Ben Grass toteaa.

SAUNA 
      MAASuomi

Suomi  
on Saunamaa
Saunamaa on otsikossa kirjoitettu harkitusti isolla kirjaimella.  
Niin isosta asiasta on kyse – onhan Suomi tuhansien järvien ja  
miljoonien saunojen maa. Sauna-lehden tämän vuoden teemaksi  
onkin valittu Saunamaa Suomi. 

Minkälainen Saunamaa Suomi on sinulle?

■ Miten sinä koet Suomen saunamaana? Mitä se sinulle antaa 
ja merkitsee, mitkä saunaperinteet ovat sinulle tärkeitä, miten 
haluaisit edistää saunakulttuuria tai onko sinulla ihan uusia 
ajatuksia saunomisesta?

Lähetä lyhyt vastauksesi 1.4. mennessä sähköpostilla 
osoitteeseen sauna-lehti@sauna.fi. Voit liittää mukaan myös 
painokelpoisen kuvan (pari megaa). Kaikkien vastaajien kes-
ken arvotaan viisi ilmaista saunakertaa. Vastauksia tullaan 
julkaisemaan Sauna-lehdessä 2/21 ja julkaistusta vastauksesta 
kirjoittaja saa 3 ilmaista saunakertaa.

Sana on vapaa ja samoin aihe, kunhan se vain liittyy sauno-
miseen ja Saunamaa Suomeen.

 

Istuin helmikuussa Vaskiniemen lauteilla viimeistä kertaa Sauna-lehden  
päätoimittajana. Ensimmäinen kerta oli yhdeksän vuotta sitten. Mietin, 
miten nämä vuodet ovat minua saunojana muuttaneet. Eipä juuri. Olen  

maalaistalon tytär ja kasvanut isossa suvussa. Aina meillä on saunottu, arki-  
ja pyhäsauna erotettu toisistaan, joskus käyty saunassa vain 
pesun tarpeessa, joskus otettu löylyjen kavalkadi ja  
joka kerta nautittu.

Mutta mitä nämä vuodet ovat antaneet minulle? Sitä en 
osaa edes sanoin kuvata. Aikaisemmin puheissani tuskin 
vilahti sana saunakulttuuri. Nyt olen päässyt vähintäänkin 
sen kynnykselle huomaten, että saunakulttuurin laajuudel-
la ja monimuotoisuudella ei ole rajaa. Arvokas perinne myös 
kohtaa sopivasti nuoruuden innon ja uudet ideat.

Päällimmäisenä nousee mieleen kiitollisuus. Olen saanut 
kohdata erilaisia, upeita, innokkaita ja syvällisiä saunaihmi-
siä sekä päässyt löylyihin, jotka ehkä olisivat muuten jääneet 
kokematta. Yksi vaikuttavimmista oli Tarvaspään savusauna 
ja ajatus siitä, ketkä siellä ovat aikaisemmin ehkä saunoneet.

Nyt olen päättänyt yrittäjänä keskittyä muihin viestintäalan 
töihini ja jätän 

Sauna-lehden päätoimittajan teh-
tävät luottavaisin mielin Karoliina 
Saarnikolle. 

Kiitos saunasiskot ja -veljet näistä  
vuosista. Tavataan taas saunoissa ja  
saunapoluilla. Ja kuten meillä  
Hollolassa on tapana sanoa:

Onnelliist voimiist!

Leena-Kaisa simoLa
Saunasisko

Saunamaa Suomi on Sauna-lehden  
tämän vuoden teema.  
Mitä se tarkoittaa sinulle? - s. 20–21.

Kaikella on aikansa
– ja saunalla ajattomuutensa



U U S I  C U P R A
F O R M E N T O R  e - H Y B R I D

FORMENTOR VZ 1.4 PHEV 180 kW e-HYBRID DSG alkaen 43 199,48 €, hinta CO2-päästöllä 33 g/km, yhdistetty EU-kulutus 1,5 l/100 km. Yhdistetty EU-kulutus 
polttomoottorilla akun ollessa tyhjä 6,3 l/100km. Hinnat sisältävät toimituskulut 600 €. Suositusvähittäishinnasto 10.2.2021 (WLTP) mukaisesti. Toimintamatka 
sähköllä 54 km. Ilmoitettu WLTP-kulutus/toimintamatka saattaa vaihdella olennaisestikin riippuen mm. kuljettajan ajotavasta, akkukapasiteetista, lataamisen 
säännöllisyydestä, sähkövarusteiden käytöstä, mahdollisen lisälämmittimen käytöstä, ulkolämpötilasta, matkustajien ja kuorman määrästä, valitusta ajoprofiilista tai 
tieprofiilista. CUPRA-takuu 5 vuotta tai 100 000 km. Kuvan auto erikoisvarustein. CUPRAn Suomen maahantuoja on K Auto Oy.

VARAA OMASI.
CUPRAOFFICIAL.FI

AJA TOISIN.

Odotamme paljon rakkaudelta, taiteelta tai matkustamiselta. Eikö meidän 
pitäisi odottaa yhtä paljon myös ajamiselta? Juuri siksi ladattava CUPRA 
Formentor e-HYBRID tarjoaa sinulle sekä 245 hv suorituskykyä, että 
päästötöntä autoilua. Tämä auto ei ole vain kuljettajia varten, vaan heille, 
jotka haluavat ajaessaan tuntea olevansa oikeasti elossa.

SEAT CENTER AIRPORT - ESPOO - TAMPERE - TURKU
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MIKÄ
KORRELOI VASTUULLISUUDEN 
KANSSA?
MIKÄ KERTOO YRITYKSEN
VASTUULLISUUDEN TASOSTA?
MIKÄ KERTOO MIELIKUVASTA,
JOKA YRITYKSESTÄ ON
SIDOSRYHMILLE MUODOSTUNUT?

MAINE.

- NINA ELOMAA, VASTUULLISUUSJOHTAJA, S-RYHMÄ

TUTUSTU TUTKIMUSYHTIÖ T-MEDIAN
LUOTTAMUS&MAINE-MALLIIN,

MAINEEN JOHTAMISEN KÄSIKIRJAAN
JA NINA ELOMAAN SEKÄ MUIDEN

KOKENEIDEN JOHTAJIEN NÄKEMYKSIIN 
MAINEEN MERKITYKSESTÄ 

LIIKETOIMINNALLE WWW.T-MEDIA.FI 
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 Saunoissa kuultua

Tutkimus- ja kulttuuritoimikunnan eli tuttavalli-
semmin ”TuKun” tehtävänä on toteuttaa Suomen 
saunaseuran tavoitteita saunakulttuurin vaalimi-
sesta ja suomalaisen saunan kehittämisestä sekä 

sitä koskevan tutkimuksen edistämisestä. Saunaseura jakaa 
tietoutta suomalaisesta saunasta ja saunomisesta myös 
kansainvälisesti. 

Toimikuntaan kuuluvat kaudella 2020–2021 seuraavat 
jäsenet: Heli Blåfield, Risto Elomaa, Niko Kangas, Antti S. 
Kosonen, Risto Luukkonen, Kaj Lännenpää, Jussi Niemelä, 
Lasse Viinikka sekä puheenjohtaja Heikki Hirvonen eli toi-
mikunta jatkaa tämän vuoden samalla kokoonpanolla kuin 
viime vuonna.

Toimikunnan tarkoituksena on edistää suomalaista sau-
naa koskevaa tutkimustoimintaa ehdottamalla apurahoja 

saunakulttuurin tutkimiseen ja edistämiseen sekä 
kerätä tietoja ja havaintoja saunoista. Toimikun-
nan tehtävänä on myös esittää vuotuisen Löylyn-
henki-palkinnon saajaa johtokunnalle. TuKu ottaa 
vastaan seuran jäsenten ehdotuksia tämän vuoden 
palkinnon saajaksi – ohje sivulla 51.

Seuralla on Vaskiniemen saunatalossa oma 
kirjasto, joka sisältää laajasti saunaan liittyvää ma-
teriaalia. Kirjaston bibliografiaa ollaan parhaillaan 
päivittämässä ajan tasalle. 

Lisäksi toimikunta on ollut mukana valmiste-
lemassa viime joulukuussa Unescon hyväksymää 
esitystä suomalaisen saunaperinteen lisäämisestä 
Unescon aineettomalle perintölistalle.

Saunaseuralla on myös pitkät ja kunniakkaat perinteet 
saunomisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa. Viime 
vuonna Saunaseura jakoi apurahoja muun muassa kysely-
tutkimukseen Covid-19 -epidemian vaikutuksista saunomi-
seen, erilaisten käyttäjäryhmien tarpeista saunaan ja sau-
nomiseen sekä sauna-aiheisen tietokirjan Secrets of Finnish 
Sauna Design viimeistelyyn. Avustuksista on tarkempi 
uutinen edellisellä aukeamalla.

Erittäin ajankohtainen asia on ympäristövastuullisuus. 
Tutkimus- ja kulttuuritoimikunta onkin aktiivisesti mukana 
selvittämässä, miten minimoidaan puunpoltossa syntyvä 
pienhiukkasten määrä. 

HeiKKi Hirvonen

Suomen Saunaseuran johtokunnan jäsen  
    ja Tutkimus- ja kulttuuritoimikunnan  
    puheenjohtaja

 Puheenkohtaja Puheenjohtaja

Tutkimus- ja kulttuuritoimikunta 
mukana saunakulttuurin  
eri osa-alueilla

 PuheenkohtajaSaunaseuran  johtokunnan jäsen

Saunaseuralla 
on myös pitkät 
ja kunniakkaat 
perinteet sauno-
misen terveys- ja 
hyvinvointitut-
kimuksessa.

Muistathan  
maksaa jäsen-
maksusi

l Muistathan maksaa  
vuosimaksusi. Vuosimak-
sulaskut ovat lähetetty 
jäsenrekisterin tietojen 
perusteella, joten tarkistat-
han myös että tietosi ovat 
oikein.

Pitämällä yhteystietosi 
ajan tasalla varmistat myös, 
että uutiskirjeet ja Sauna-
lehdet löytävät perille.

Muistetaan  
saunarauha ja 
hyvä saunatapa
l Muistathan, että Sauna-
talo on kännyköistä vapaa 
alue. Kunnioita toisten 
saunarauhaa niin lau-
teilla kuin laiturilla. Meillä 
kaikilla on omat saunaru-
tiinimme, mutta otetaan 
niidenkin sisällä toiset huo-
mioon. Erityisesti uusien 
jäsenten saapuessa sauno-
maan, on tärkeä antaa esi-
merkkiä Saunatalon hyvistä 
tavoista.

 
Tue myös  
muita saunoja
l Pääkaupunkiseudulla 
toimii useita yleisiä ja julki-
sia saunoja. Koronan vuoksi 
suurella osalla ovat sau-
nojamäärät vähentyneet. 
Muistetaan korona-aikana 
myös niitä mahdollisuuk-
sien mukaan ja korona huo-
mioiden. Osaan saunoista 
voit ostaa esimerkiksi 
lahjakortteja. Autetaan suo-
malaista saunakulttuuria 
kurimuksen keskellä.
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 Saunoissa kuultua

Saunaringin  
projekti- 
koordinaattori  
valittu

l Saunaringin projek-
tikoordinaattoriksi on 
valittu Riina Kontka-
nen. Koordinaattori on 
vastuussa Saunaringin 
toiminnan rakenteiden 
toteuttamisesta ja toimin-
nan alkuun saattamisesta. 
Saunarinki on sauna-alan 
yhteisöjen verkosto, joka 
on omalta osaltaan vas-
tuussa saunakulttuurin 
säilyttämisestä ja elävöit-
tämisestä. Saunaringin 
toiminta perustuu sauno-
misen paikkaan Unescon 
aineettoman kulttuuri-
perinnön listalla. Listalla 
olo edellyttää aktiivisia 
toimia kulttuuriperin-
nön säilyttämisen eteen. 
Projektikoordinaattorin 
palkkauksen mahdollistaa 
Museoviraston hankera-
hoitus.

l Saunaseuran johtokunta 
nimitti Karoliina Saar-
nikon Sauna-lehden 
uudeksi päätoimit-
tajaksi ja hän aloitti 
tehtävässään hel-
mikuussa.

Karoliina on 
helsinkiläinen 
saunanrakastaja 
ja viestinnän ja 
lehtityön ammat-
tilainen. Hän on 
tehnyt monenlaisia 
viestinnän ja markki-
noinnin töitä ja ansioi-
tunut erityisesti matkailun 
ja kaupunkimarkkinoinnin saralla. 
Karoliina tunnetaan muun muassa mat-

kailulehti Helsinki This Weekin 
monivuotisena tekijänä.

Karoliina pyörittää yh-
den naisen viestintätoi-

mistoa, Saarnikko PR 
& Communicationsia, 
ja asiakkaat ovat mo-
nenlaisilta eri aloilta. 
– Monipuolisuus 
on työni suola, sillä 
jokaisen asiakkaan 
ja uuden alan myötä 

avautuu aina uusi maa-
ilma ja sen mielenkiintoi-

set lainalaisuudet, Karolii-
na sanoo.

Karoliinan ja entisen päätoimit-
tajan, Leena-Kaisan, keskustelu on luetta-
vissa sivulla 16.

l Saunaseuran johtokunta päätti jou-
lukuun kokouksessaan jakaa avustusta 
viidelle eri hankkeelle.  Päätös tehtiin tut-
kimus- ja kulttuuritoimikunnan ehdotuk-
sen mukaisesti.

Avustusta saivat:
Katja Ojala ja Anna Talasniemi 1 800 

euroa Sauna uudelleen ajateltuna -hank-
keeseen, jonka tarkoituksena on tutkia 
palvelumuotoilun keinoin erilaisten käyt-
täjäryhmien tarpeita saunaan ja saunomi-
seen liittyen. 

Lassi A. Liikkanen ja Jari Laukkanen 
1 490 euroa kyselytutkimukseen Covid-19 
-epidemian vaikutuksista saunomiseen. 

Aiheesta julkaistiin jo artikkeli Sauna-
lehdessä 4/20.

Lassi A. Liikkanen 1 500 euroa sauna-
aiheisen tietokirjan Secrets of Finnish 
Sauna Design viimeistelyyn. 

Anssi Savolainen 500 euroa yleisten sau-
nojen tunnelmiin liittyvään opinnäytetyö-
hön otsikolla Tunnelman tekijät yleisessä 
saunassa – puheensorinaa ja hiljaisuutta. 

Kaikkiaan avustuksia jaettiin 5 290 
euroa.

Avustusten seuraava hakuaika tarken-
tuu myöhemmin, kriteerit ja hakuohjeet 
löytyvät seuran verkkosivuilta. 

l Jämsän kaupunki, 
Suomen Saunaseura 
ry, Suomen saunakult-
tuuri ry ja Juokslahti 
seura ry solmivat viime 
vuonna saunakylän 
kehittämissopimuksen. 
Jämsän Saunakylän 
toiminnasta vastaavan 
Suomen saunakulttuu-

Jarmo Lehtola Saunakylän kehittämishankkeen asiantuntijaksi

Saunaseuran myöntämät apurahat

Karoliina Saarnikko  
Sauna-lehden uusi päätoimittaja

rin hallitus nimesi Suomen 
Saunaseuran edustajana 
Jarmo Lehtolan saunaky-
län kehittämishankkeen 
asiantuntijahenkilöksi. 
Lehtola kutsutaan Suomen 
saunakulttuurin hallituksen 
kokouksiin.

Suuret kiitokset 
Sauna-lehden  
päätoimittaja  
Leena-Kaisa (Leka) 
Simola!

l Suomen Saunaseuran 
jäsenet, toimikunnat, joh-
tokunta sekä kaikki arvos-
tetun lehtemme lukijat 
kiittävät Sinua miellyttä-
vistä lukukokemuksista 
vuosien varrella. Yhteis-
työmme kuitenkin jatkuu, 
vaikkakin hieman eri 
muodossa. Mukavaa on, 
että lukijat saavat nauttia 
teksteistäsi myös jatkossa 
Sauna-lehden sivuilla!

Yhteistyöstä kiittäen,

Hannu saintuLa 
puheenjohtaja
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Saunaseuran johtokunta  
ja toimikunnat 2021
Johtokunta: Hannu Saintula, pj, Tiina Kaskiaro, varapj, 
Antti Hermunen, Heikki Hirvonen, Hannu Laine,  
Raine Luomanen, Raine Laurikainen, Ritva Ohmeroluoma, 
Risto Pitkänen,  Antti Säiläkivi ja Helena Tammi

Kunnossapitotoimikunta: Risto Pitkänen, pj, Juhani 
Katainen, Ilpo Koskinen, Pekka Kuure, A-P Paavola ja Gina 
Sundgren

Sauna-lehden toimitusneuvosto: Hannu Saintula, pj, 
Jouni Ahonen, Ben Grass, Tiina Kaskiaro, Yrjö Klippi,  
Jarmo Lehtola, Leena-Kaisa Simola ja Lasse Viinikka

Taloustoimikunta: Ritva Ohmeroluoma, pj,  
Raine Laurikainen, Raine Luomanen, Mikko Leppämäki, 
Vesa Pirha ja Erkki Putaansuu

Tietojärjestelmäryhmä: Antti Hermunen, Mervi Iivonen 
ja Hannu Laine

Tutkimus- ja kulttuuritoimikunta:  
Heikki Hirvonen, pj, Heli Blåfield, Risto Elomaa,  
Niko Kangas, Antti Kosonen, Risto Luukkonen,  
Kaj Lännenpää, Jussi Niemelä ja Lasse Viinikka

Viestintätoimikunta: Pj nimitetään myöhemmin,  
jäsenet Johanna Lahti, Mikko Mattinen, Leena Niskanen, 
Hanna Pakarinen ja Helena Tammi

Saunaringin ohjausryhmä: Heikki Hirvonen,  
Ritva Ohmeroluoma ja Hannu Saintula

Toimikuntien sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Janne 
Koskenniemi paitsi toimitusneuvostossa päätoimittaja eli 
Karoliina Saarnikko.

SUOMEN SAUNASEURA
FINSKA BASTUSÄLLSKAPET
THE FINNISH SAUNA SOCIETY

Rannekkeella rauha saunojalle
l Saunatalolle on hankittu käyttöoikeusrannekkeita. 
Ranneketta kantavien henkilöiden on oikeus esimer-
kiksi saunoa pyyhe päällä miesten vuorolla. Ranneke 
kertoo, että henkilöllä on lääketieteellinen syy pyyh-
keen tai uima-asun käyttöön. 

Ajankohtaisin tieto koronan  
vaikutuksista Saunataloon sauna.fi-
sivustolla ja uutiskirjeessä
l Saunatalo on avoinna korona-aikana niillä perustein 
kuin voimassa olevat rajoitukset ja suositukset ovat val-
tioneuvoston ja terveysviranomaisten puolelta määritetty. 
Tällä hetkellä saunomaan pääsee vain varaamalla sauna-
vuoron ennakkoon ja saunojien määrä on rajattu.  
Vieraiden tuominen ei ole sallittua.

Saunatalon toiminta sopeutetaan muuttuvien olo-
suhteiden mukaan. Onkin tärkeää lukea Saunaseuran 
uutiskirjeet ja verkkosivustoja – sieltä löytyy ajanta-
saisin tieto.

Saunaseuran kotisivuille uusi ilme
l Saunaseuran kotisivut uusitaan paremman käytet-
tävyyden vuoksi. Samalla sivujen ulkoasu päivitetään 
nykyaikaan ja palvelemaan kasvavaa lukijakuntaa.
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Sauna-lehden päätoimittaja vaihtuu
Teksti: Karoliina Saarikko

Kuvat: Yrjö Klippi

Sauna-lehden päätoimitta-
jan pestin helmikuun lopussa 
jättänyt Leena-Kaisa Simola 
ja uusi päätoimittaja Karoliina 
Saarnikko kävivät kahvilla ja 
puhuivat menneestä, tulevasta 
ja tietenkin saunomisesta.

-Miltä nyt tuntuu?, 
kysyn Sauna-lehden 
päätoimittajalta 
Leena-Kaisa ”Leka” 

Simolalta, kun olemme ensimmäistä 
kertaa kahvilla. Leena-Kaisa on jättä-
mässä Sauna-lehden päätoimittajuu-
den yhdeksän vuoden jälkeen ja minut 
on juuri valittu hänen seuraajakseen. 
Kuulostan melkein urheiluselostajalta 
maaliviivalla.

– Onhan tämä haikeaa, hän toteaa. 
– Mutta olen iloinen siitä, että olen 
saanut yhdeksän vuotta kulkea tätä 
antoisaa ja opettavaistakin matkaa. 

Leena-Kaisa kertoo, ettei lopetta-
mispäätökseen liittynyt mitään sen 
suurempaa dramatiikkaa. 

– Yrittäjänä minun tuli aika katsoa 
asiakkuuksiani hieman uudelleen ja 

keskityn nyt asumisen ja rakennus-
alan viestintään. Se on kuitenkin yri-
tykseni Leka-Viestinnän perusta.

Leena-Kaisa tietenkin pysyy jatkos-
sakin Saunaseuran jäsenenä. 

– Enkä myöskään hylkää rakasta 
Sauna-lehteä, tai itse asiassa toi-
sin päin: se ei hylkää minua. Jatkan 
yhteistyötä lehden ja seuran kanssa 
toimitusneuvoston jäsenenä. Ja jos uu-
delle päätoimittajalle niin käy, voisin 
kirjoittaa lehteen juttuja edelleenkin? 

No, tietenkin uudelle päätoimitta-
jalle käy! Leena-Kaisan sujuva kynä 
ilahduttaa lukijoita siis jatkossakin.

Jäsenlehdestä  
Saunakulttuurin Gloriaksi 

Leena-Kaisa päätyi Sauna-lehden 
päätoimittajaksi yhdeksän vuotta sit-

PÄÄTOIMITTAJAT PÄIVÄKAHVILLA

Entisen ja nykyisen päätoimittajan kahvihetki sujui leppoisissa merkeissä.
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ten, miltei sattuman kaupalla. 
– Tunsin entuudestaan seuran 

silloisen puheenjohtajan Ben Gras-
sin työelämästä ja hän vinkkasi, että 
Sauna-lehden päätoimittajan paikka 
oli vapautumassa. Lehden silloinen 
päätoimittaja Raili Vihavainen oli 
päättämässä ansiokasta uraansa ja hä-
nelle etsittiin seuraajaa, Leena-Kaisa 
kertoo. 

Hetken mietittyään hän haki paik-
kaa ja tuli valituksi.

Leena-Kaisan aloittaessa Sauna-leh-
ti oli kovin erilainen ja hänen päätoi-
mittajuutensa aikana lehti muuttui-
kin jäsenlehdestä korkealuokkaiseksi 
aikakauslehdeksi. 

– Sauna-lehti on kokenut vuosien 
aikana melko kokonaisvaltaisen muu-
toksen – mikä ei ole tietenkään pel-
kästään minun ansiotani, vaan koko 
tiimi on tehnyt huikeaa kehitystyötä 
lehden eteen, Leena-Kaisa kertoo. 

– Eräs lukija kuvailikin nykyistä leh-
teä saunakulttuurin Gloria-lehdeksi, 
Leena-Kaisa naurahtaa.

Myös itse Saunaseura on muuttunut 
Leena-Kaisan aikana. 

– Saunaseura on vuosien aikana 
selvästi nuorentunut. Ammattitaito 
korostuu entistä enemmän niin seuran 
hallintoelimissä, henkilökunnassa 
kuin palveluntuottajienkin piirissä. 
Seura on selkeästi kiinni saunakult-
tuurin nykyajassa ja on valmis rohkei-
siinkin vetoihin, kuten Saunominen 
Unescoon -hanke todistaa. 

Myös uusi päätoimittaja  
rakastaa saunomista

– No entä sinä, miten sinä päädyit 
Saunalehden päätoimittajaksi? Leena-
Kaisa kysyy vuorostaan minulta, kun 
olemme kahvimme juoneet. 

– Olin tehnyt aiemmin Helsinki 
This Week -lehteä, joka jouduttiin 
lopettamaan viime vuonna. Nautin 
”lehdettömästä” elämästä ensimmäi-
set pari kuukautta täysin siemauksin, 
mutta sitten aloin kaivata lehtityötä. Ja 
silloin huomasin ilmoituksen Sauna-
lehden päätoimittajan paikasta, kerron 
Leena-Kaisalle. 

helposti tunne, että jotain olennaista 
puuttuu elämästä. 

– Mutta ennen kaikkea minulle sau-
nominen on meditaatiota, puhdistau-
tumista, olennaisen äärelle pysähty-
mistä ja oman yhteyden lujittamista 
juuriin: lapsuuteen ja suomalaisuu-
teen, pohdin. 

– Hyvin sanottu, Leena-Kaisa toteaa 
hyväksyvästi. 

Tiedän, että Leena-Kaisa on innokas 
saunoja ja tiedustelen, onko Sauna-
lehden tekeminen lisännyt saunomis-
intoa vai vähentänyt sitä? 

– Ei se ole oikeastaan muuttunut. 
Olen saunonut aina, lapsesta asti. 
Tosin Saunaseuran myötä olen päässyt 
avantouinnin eli dippauksen lumoon. 
Se ei kotiseudullani Hämeessä ollut 
tapana, koska kesällä saunottiin ran-
tasaunassa ja talvella pihasaunassa, 
joten avantoa ei ollut. 

Sauna-lehti  
kohti tulevaisuutta

Kahvihetkemme lopuksi haluan vielä 
kysyä Leena-Kaisalta, mitä hän toi-
voo minun tuovan tulevina vuosina 
Sauna-lehteen. 

– Uutta otetta ja ideoita, halua  
kehittyä ja kehittää. Intoa tutustua 
Suomen upeisiin saunayhteisöihin ja 
myös nöyryyttä kuunnella perinteisiä 
viisauksia, hän listaa. 

Nyökyttelen, sillä samaa ajattelen 
itsekin. 

Oma ajatukseni lehden tulevaisuu-
desta on alkanut jo muodostua. Lisää 
selkeyttä, luettavuutta, nykyaikaisuut-
ta; paljon hyödyllisiä artikkeleita ja 
uutisia, uutuuksia ja paljon perinteitä. 
Haluan myös uudistaa lehden visuaa-
lista ilmettä ja kuvamaailmaa.

– Tämähän ei ole selkeästi pelkkä  
lehden päätoimittajuuspesti, vaan 
kaupan päälle tulee koko Saunaseura 
ja sen toiminta. Ja ihmiset!, arvailen 
hymyillen.

– Sepä juuri. Jos yhden neuvon voin 
antaa sinulle, se olisi varmasti se, että 
Saunaseurassa on yli 4 000 sauno-
misen ammattilaista – sitä kannattaa 
hyödyntää. ❖

Mielessä on vieläkin kirkkaana päi-
vä, jolloin tein työhakemusta Sauna-
seuralle ja mietin, kuinka saisin heidät 
vakuutettua, että olen juuri oikea 
henkilö tähän hommaan.

– Millainen on sinun suhteesi 
saunaan? Leena-Kaisa tiedustelee 
minulta.

– En ehkä kuvailisi itseäni into-
himoiseksi saunojaksi, mutta olen 
ehdottomasti kyllä saunanrakastaja, 
totean. – Olen harmitellut viime aikoi-
na sitä, ettei minulla ole omaa saunaa, 
ei taloyhtiössäkään. Uimahallitkin 
ovat nyt kiinni eikä mihinkään oikein 
pääse säännöllisesti saunomaan. Tulee 

Karoliina on tehnyt aiemmin Helsinki This 
Week -lehteä.

Leena-Kaisa jatkaa Sauna-lehden toimi-
tusneuvoston jäsenenä ja lehden kirjoit-
tajana. Muuten hän keskittyy asumisen ja 
rakennusalan viestintään, mikä on hänen 
yrityksensä ydintoimintaa.

Sauna-lehti on kokenut  
vuosien aikana melko  

kokonaisvaltaisen muutoksen.
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KUTSU

Suomen Saunaseura ry:n  
kevätkokous

Päivämäärä: maanantai, 3.5.2021
Paikka: Dipoli, Otakaari 24, Espoo

Saunaseura

SUOMEN SAUNASEURA
FINSKA BASTUSÄLLSKAPET
THE FINNISH SAUNA SOCIETY

Aikataulu: 
Klo 17.30 Kahvitarjoilu ja ilmoittautuminen 

Klo 18.00 Saunaseuran kevätkokous

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§ kevätkokoukselle määräämät asiat:
● esitetään ja käsitellään edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase sekä tilinpäätös  
ja hallituksen toimintakertomus

● esitetään ja käsitellään tilintarkastajien/ tilintarkastajan  
ja toiminnantarkastajan kertomus ja 

● päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä  
ja vahvistamisesta sekä 

● vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja toiminnanjohtajalle ja

● valitaan nimitysvaliokunta, johon nimetään 3–5 jäsentä. Nimitysvaliokunnan tehtä-
vänä on esittää syyskokoukselle ehdotus johtokunnan jäsenten lukumäärästä 8–10 sekä 
tehdä ehdotus ehdokkaista johtokunnan puheenjohtajaksi ja johtokunnan erovuoroisten 
jäsenten tilalle valittavista ehdokkaista

● käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat ja/ tai Seuran 10 jäsenen yhdessä  
johtokunnalle vähintään 21 päivää ennen kokousta jättämät esitykset käsiteltäväksi  
asiaksi kevätkokouksessa, joista kevätkokoukselle on esitettävä johtokunnan  
lausunto ja päätösehdotus

suomen saunaseura ry

HUOM!
Kevätkokous järjestetään vallitsevan koronatilanteen vaatimalla tavalla eli todennäköisesti 
sitä voi seurata myös etänä syyskokouksen tapaan. Tarkempaa tietoa ilmoittautumisesta ja 
kokouksen seuraamisesta annetaan myöhemmin seuran verkkosivuilla ja uutiskirjeessä.
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Saunaseuran kuulumisia

Saunaseuran jäsenistön monipuolisuus on myös seuran vahvuuk-
sia. Ilman uusia ideoita ei seura pysy ajassa mukana. Saunaseu-
ran jäsenistön lähes vuosittainen pieni uudistuminen ajaa meitä 
uudistumaan tuomalla uusia ja raikkaita ajatuksia Saunatalolle. 

Toisaalta joitain asioita ei myöskään saa unohtaa. Esimerkiksi hyvää sau-
natapaa ja saunarauhan periaatteita ei ole tarpeen uudistaa. 

Joskus ulkopuolinen asia, kuten korona, pakottaa meidät  
uudistumaan. 

Korona-aika on osittain pakottanut meidät uudistumaan ja vienyt 
koko Saunaseuran kestokyvyn äärimmilleen. Moneen asiaan on jouduttu 
reagoimaan nopeasti ilman olemassa olevaa toimintatapaa tai toteutus-
mallia. Saunatalon auki saaminen ja auki pitäminen on ollut prioriteet-
tilistan kärjessä niin johtokunnalla kuin henkilökunnalla. Sen eteen on 
jouduttu tekemään ratkaisuja, jotka toimivat varmasti lyhyellä aikajän-
teellä, mutta pidemmän päälle voivat olla raskaita. Tähän meidän täytyy 
kuitenkin joksikin aikaa tottua. Elämme kuitenkin poikkeuksellista aikaa 
ja joudumme myös toimimaan poikkeuksellisilla tavoilla. 

Myös Saunaseuran uudet jäsenet aloittavat käyntinsä Vaskiniemessä 
näinä aikoina. Vuodesta riippuen Saunaseuran jäsenyydestä luopuu noin 
100–200 henkilöä syystä tai toisesta. Saunaseuran jäseniksi haluavia 
on enemmän kuin jäsenyytensä päättäviä. Jäsenistön uudistuessa tulee 
muistaa se, että saunojien määrä pysyy kohtuullisena. Johtokunnan pää-
tös vuodelta 2019 siitä, että jäseniä otetaan vain poistuman verran pitää 
edelleen. Jäsenottoja onkin vähennetty sekä jäsenhakemusten vastaan-
ottamista rajoitettu. Tänäkin vuonna uusilla jäsenillä korvataan viime 
vuoden ja vuoden 2021 alun poistuma.

Näin korona-aikana perinteinen uusien jäsenten perehdytys ei 
onnistu kasvotusten. Saunaseura lähettää uusille jäsenille materiaalia, 
joiden avulla perehtyminen Saunaseuran käytänteihin onnistuu. On kui-
tenkin eri asia oppia lukemalla kuin käytännön kautta. Siksipä Sauna-
seura tahtookin painottaa, että nyt erityisesti uusien jäsenten suositteli-
joilla on vastuu avata Saunaseuran salat sekä tavat uusille jäsenille.

Saunaseuran omiin alkuvuoden uudistuksiin kuuluu  muun muassa 
kotisivut. Tämä särkee varmasti joitain rutiineja, koska vanhat tottu-
mukset kotisivujen käytössä muuttuvat. Muutos on kuitenkin suurelta 
osin toivottu ja sillä haetaan parempaa käytettävyyttä ja luotettavuutta 
kotisivuille. Osalle jäsenistöstä uudet kotisivut ovat ensimmäiset, joita 
he Saunaseuran jäseninä käyttävät, osalle ne ovat ties kuinka monennet. 
Silti me kaikki opimme niidenkin kanssa elämään – olemmehan oppi-
neet koronankin kanssa toimimaan. Se ero näillä muutoksilla on,  
että koronan kanssa emme toivottavasti joudu enää pitkään olemaan 
tekemisissä. 

Tässä auttaa se, että jaksamme noudattaa koronaan liittyviä ohjeita ja 
varovaisuutta niin Saunatalolla kuin elämässä muutenkin.

Janne KosKenniemi

toiminnanjohtaja

Me tarvitsemme sekä uudistumista että perinteitä

Jäsenistön uudistuessa 
tulee muistaa se,  

että saunojien määrä  
pysyy kohtuullisena.”
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Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuva: Hannu Pakarinen

SAUNA 
      MAASuomi

Suomi  
on Saunamaa
Saunamaa on otsikossa kirjoitettu harkitusti isolla kirjaimella.  
Niin isosta asiasta on kyse – onhan Suomi tuhansien järvien ja  
miljoonien saunojen maa. Sauna-lehden tämän vuoden teemaksi  
onkin valittu Saunamaa Suomi. 
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S
auna-lehden toimitusneuvosto päättää Sauna-lehden 
vuosittaisen teeman. Aiheesta käydään joka kerta vil-
kas ja monipuolinen keskustelu, mutta päätös on ollut 
aina yksimielinen. Niin tälläkin kertaa, kun valituksi 
tuli kunniapuheenjohtaja Ben Grassin ehdotus.

– Saunamaa Suomi kuvaa minusta parhaiten, minkälaisen 
tunteen sanat Suomi ja Sauna herättävät meissä suomalaisissa 
ja saunojissa. Ehkä selvimmin se tunne näkyy jo maalaissau-
noista lähtien aina koti- ja kaupunkisaunoihin. Saunassa syntyy 
mahdollisuus kohdata aidosti itsensä ja myös kanssasaunojansa, 
Ben Grass sanoo.

– Kun taiteemme ja kirjallisuutemme lähestyvät saunomista, 
oleellista on aina kuvata saunomista tärkeänä ja rentouttavana 
tapahtumana – esimerkiksi vaikka sota-ajan telttasaunoissa.

– Me tiedämme ja tunnemme myös saunakaipuun niillä 
matkoilla, joilla ei ole mahdollisuutta päästä saunomaan, Grass 
lisää.

– Pohdin tätä teemaa myös Unesco-listauksen siivittämänä. 
Saunamaa Suomi kuvaa kaiken sen, mitä monelle meille sauna 
merkitsee. Siis Suomi kuvaa on mahdotonta esittää ilman sau-
nakulttuuriamme. Kun Suomen maabrändivaltuuskunta aika-
naan teki Suomi-brändiä selvemmäksi, siitä jätettiin sauna pois. 
Kysyimme syytä asiaan ja saimme valtuuskunnan sihteeriltä 
vastauksen: Sauna-asiahan on itsestään selvyys ja sitä ei tarvitse 
korostaa brändissä. Totesin silloisena Saunaseuran puheenjoh-
tajana sihteerille, että näin ei ole, me emme luovuta saunamaa-
asiaamme kenellekään, Ben Grass toteaa.

Minkälainen Saunamaa Suomi on sinulle?

■ Miten sinä koet Suomen saunamaana? Mitä se sinulle antaa 
ja merkitsee, mitkä saunaperinteet ovat sinulle tärkeitä, miten 
haluaisit edistää saunakulttuuria tai onko sinulla ihan uusia 
ajatuksia saunomisesta?

Lähetä lyhyt vastauksesi 1.4. mennessä sähköpostilla osoit-
teeseen karoliiina.saarnikko@sauna.fi. Voit liittää mukaan 
myös painokelpoisen kuvan (pari megaa). Kaikkien vastaajien 
kesken arvotaan viisi ilmaista saunakertaa. Vastauksia tullaan 
julkaisemaan Sauna-lehdessä 2/21 ja julkaistusta vastauksesta 
kirjoittaja saa 3 ilmaista saunakertaa.

Sana on vapaa ja samoin aihe, kunhan se vain liittyy sauno-
miseen ja Saunamaa Suomeen.
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Samuli Paulaharjun vuonna 1928 kuvaama Kukkapuron sauna Perhossa. Kuva: Museovirasto.

Aineeton kulttuuriperintö  
voi olla sanallinen,  

ilmaisullinen tai  
kokemuksellinen,  

se voi perustua  
tekemiseen,  

tietoon tai taitoon.
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Teksti: toimittaja Riitta Korhonen Suomen Saunaseuran jäsen

SAUNOMINEN  
UNESCOON  
– kuinka kaikki kävikään 

Joulukuun 17. päivä 2020 hyväksyttiin suomalainen saunaperinne 
Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansainväliseen luetteloon. 

Matka Unescon listalle oli pitkä ja sauna-aktiivit ympäri maan te-
kivät hankkeen eteen töitä vuosia. Kuinka kaikki oikein kävikään?   
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A
nnetaan hanketta eteen-
päin vieneiden kertoa: 

– Hakemukseen ei voitu 
kirjoittaa, että suomalai-
nen saunoo perinteemme 

mukaisesti alasti. Onneksi meitä valis-
tettiin tästä etukäteen. Jotkut päät-
tävät tahot olisivat ilmeisesti voineet 
pitää alasti-termiä  turhan julkeana. 
Emme ottaneet tätä riskiä vaan keksin, 
että kirjoitetaan hakemukseen, että 
suomalainen saunoo ilman vaatteita. 
Se meni läpi, kertoo hanketta Suomen 
Saunaseuran puolesta johtanut ja vetä-
nyt Ritva Ohmeroluoma. 

Ohmeroluoma on ollut Suomen 
Saunaseuran jäsen lähes 40 vuotta ja 
on tällä hetkellä seuran johtokunnan 
jäsen ja sen taloustoimikunnan pu-
heenjohtaja. 

Alasti vai ilman vaatteita? Tämä 
episodi oli vain yksi pieni esimerkki 
hakemuksen pitkällä tiellä. Valtion 

lähettämässä hakemuksessa oli myös 
tärkeää, että hakemus on kulttuurisesti 
korrekti. Juuri alastomuus on monissa 
kulttuureissa, esimerkiksi muslimi-
kulttuureissa herkkä asia.  

Mutta miten kaikki sitten oikein kä-
vikään? Mitä kaikkea tapahtui ennen 
viime joulukuun 17. päivää?

Aloitetaan vuodesta 2004 jolloin 
Unescon, Yhdistyneiden kansakuntien 
kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön, 
yleiskokous hyväksyi aineettoman 
kulttuuriperinnön yleissopimuksen. 
Yleissopimuksen tavoitteena oli ja on 
yhä edistää eri kulttuurien ja yhteisö-
jen perinteitä, niiden tunnettuutta ja 
säilymistä aina uusille ja uusille suku-
polville. 

Unescon yleissopimuksen on allekir-
joittanut 180 maata. Suomi allekirjoitti 
sopimuksen vuonna 2013.  

– Olimme Vaskiniemen lauteilla 
jo pitkään eri porukoissa puhuneet 

suomalaisen saunaperinteen viemi-
sestä Unescon aineettoman kulttuu-
riperinnön listalle. Sitten virolainen 
Vöromaan savusaunaperinne pääsi 
Unescon listalle. Vuosi oli 2014. 
Tämä herätti meidät lopullisesti ja 
aloimme toimia, kertoo Suomen 
Saunaseuran kunniapuheenjohtaja 
Lasse Viinikka. 

Viinikka oli Suomen Saunaseuran 
puheenjohtajana 18 vuotta ja hän on 
ollut aktiivisesti mukana seuran toi-
minnassa jo yli 30 vuotta. Saunakult-
tuurin perin juurin tunteva Viinikka 
osallistui hakemukseen sen eri vai-
heissa kirjoittamalla ja tarkastamalla 
hakemustekstejä sekä jakamalla pro-
jektille saunomiseen liittyvää hiljaista 
tietoa. 

– Hankkeemme onnistuminen on 
pitkällisen yhteistyön tulos. Yksin täs-
tä ei olisi selvinnyt kukaan, Viinikka 
sanoo.

SAUNA 
      MAASuomi

Peijonniemen savu-
sauna, kuva Hannu 
Pakarinen (Sauna-
seuran Satavuotiaat 
saunat -projekti)
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Pesäpalloa ja kalakukkoa

Ensimmäinen askel hakemukseen oli 
siis se, että Suomi allekirjoitti aineet-
toman kulttuuriperinnön suojelemisen 
sisältävän yleissopimuksen. Seuraa-
vaksi oli Suomeen saatava oma Elävän 
perinnön kansallinen luettelo. Tämän 
työn teki Museovirasto, joka loi Elävän 
perinnön wikiluettelon. Sinne voivat 
erilaiset  yhteisöt ja tahot ilmoittaa 
itselleen tärkeitä perinteitä. Museovi-
rasto loi listan 2017. Nyt listalla on jo 
175 eri suomalaista perinnettä yli 250 
eri tahon esittämänä. Wikipediaa yllä-
pitää ja moderoi Museovirasto. 

Mikä sitten on aineetonta kulttuuri-
perintöä? 

Perinne voi olla sanallinen, ilmaisul-
linen tai kokemuksellinen, se voi pe-
rustua tekemiseen, tietoon tai taitoon. 
Tässä muutama esimerkki: sanallista 
perinnettä listalla edustavat esimer-
kiksi aavetarinat ja Laihian nuukuus, 

ruokaperinnettä mikäpä muukaan 
kuin vaikkapa kalakukko ja suoma-
lainen rieskaperinne, luontoperinteitä 
ovat muun muassa hortoilu, eli villi-
vihannesten keruu sekä kullankaivuu 
Lapissa ja peliperinteitä esimerkiksi 
lumileikit ja pesäpallo.

Suomen Saunaseura haki vuonna 
2017 suomalaisen saunomisen Elävän 
perinnön kansalliseen luetteloon, eli 
heti kun lista perustettiin. Päätökset 
listalle valinnoista tekee opetus- ja 
kulttuuriministeriö Museoviraston 
esityksestä. 

Perusta Unescon hakemukselle oli 
näin valmis. 

Museovirasto mukaan 

Tammikuussa 2018 Suomen Sauna-
seura kutsui muita saunayhteisöjä 
seuran tiloihin Helsingin Vaskinie-
meen keskustelemaan ja päättä-
mään hakuprosessista. Kokouksen 

tuloksena perustettiin ohjausryhmä, 
jonka puheenjohtajaksi valittiin Ritva 
Ohmeroluoma. 

– Olin ollut saunojana jo yli 30 vuot-
ta ja lupasin seuran vuosikokouksessa 
2016, että jos minut valitaan johtokun-
taan, otan tulevan Unescon hakupro-
sessin sydämeni asiaksi ja annan sille 
kaiken vapaa-aikani, Ritva Ohmero-
luoma sanoo. 

Ohjausryhmässä oli kahdeksan hen-
kilöä jotka edustivat useita eri sauna-
yhteisöjä. Vetovastuun kantoi Suomen 
Saunaseura. 

Alkoi hakemuksen teko.  
– Viimeistään Museoviraston mu-

kaantulon ja asiantuntemuksen myötä 
meille kaikille valkeni, miten isosta 
prosessista haussa oli kysymys, Ohme-
roluoma muistelee. 

Museovirastossa prosessista on 
vastannut erikoisasiantuntija Leena 
Marsio. Miksi aineettoman kulttuuri-

Huolellinen työ tuotti tulosta ja  
hakemus hyväksyttiin sellaisenaan.

Kukkaromäen savusauna, 
kuva Hannu Pakarinen 
(Saunaseuran Satavuoti-
aat-saunat projekti)
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perinnön listalle pääsy oli tärkeää?
– Suomalainen syö, juo, nukkuu ja 

hengittää – ja saunoo. Saunominen 
kuuluu kiinteästi elämäntapaamme ja 
se, jos mikä on osa yhteistä, kansallista 
perintöämme. Oli tärkeää, että tämä 
noteerattaisiin myös kansainvälisesti.

Saunominen vai viulunsoitto?

Yksityiskohtaisen hakemuksen laati-
minen vaati aikaa ja vaivaa. Unescon 
vaatimuslista oli perinpohjainen ja 
tarkka ja se teki hakijoille heti selväksi, 
ettei listalle pääsy ollut läpihuutojuttu. 

Ohjausryhmä teki töitä kellonajoista 
välittämättä. Hankkeen projektikoor-
dinaattoriksi valittiin elokuussa 2018 
Annamaria Peltokangas. Tehtävää 
aiemmin hoitanut Mari Paavola siirtyi 
Saunaseuran vt. toiminnanjohtajaksi. 
Peltokangas otti vastuulleen aikataulut 
ja sen, että hakemus olisi mahdollisim-
man monipuolinen ja vastaisi Unescon 
vaatimuksia. Hakemukseen tarvittiin 
muun muassa kymmenen kuvaa ja vi-
deo,  jolla suomalaista saunaperinnet-

tä voitaisiin esitellä koko maailmalla 
kulttuurisensitiivisellä tavalla. Kuvissa 
ei saanut esiintyä liikaa paljasta pintaa, 
miehet oli kuvattava polvista alaspäin 
ja naisista päästä olkapäihin asti.  

Museovirasto mahdollisti sen, että 
ohjausryhmä pystyi käyttämään asian-
tuntijoita englanninkielisen hakemuk-
sen tekemiseen. 

– Etsimme englanninkielisistä sau-
nakirjallisuudesta, eri suomalaisista 
kirjallisuuslähteistä sekä haimme apua 
useilta asiantuntijoilta löytääksemme 
oikeat ilmaisutavat. Lähtökohtana oli, 
että valinnasta päättävät Unescossa 
henkilöt, joilla ei ollut mitään käsitys-
tä saunomisesta ja jotka eivät toden-
näköisesti olleet koskaan käyneet 
saunassa. Suomalainen saunominen 
oli pystyttävä kuvaamaan heille kiu-
kaan sihinää myöten, Ohmeroluoma 
muistelee. 

Vielä viimeisenä iltana ennen ha-
kemuksen lähettämistä sitä viilattiin. 
Lopullinen hakemus oli 24-sivuinen. 

Suomen ensimmäisestä ehdok-

kuudesta Unescon listalle kilpailivat 
kaustislainen viulunsoiton perinne tai 
saunaperinne. Silloinen kulttuurimi-
nisteri Sampo Terho (Sininen tulevai-
suus) valitsi saunomisen lähetettäväksi 
ensimmäisenä ja kaustislaisen viulun-
soittoperinteen seuraavaksi. 

Hakemuksen jätti virallisesti maa-
liskuussa 2019 opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö. 

Hakemuksen tekemiseen videoi-
neen, kuvineen ja puoltokirjeiden ke-
räämisineen oli aikaa kymmenen kuu-
kautta. Museoviraston Leena Marsio 
pitää toteutusta hyvänä suorituksena 
tiukasta aikataulusta huolimatta. 

– Esimerkiksi virolaisilta vastaava 
haku vei kaikkiaan kymmenisen vuot-
ta, Ja juuri nyt tekeillä oleva yhteispoh-
joismainen hakemus saada limisau-
maveneperinne luetteloon, on sekin 
vienyt saman verran. 

Kaikki käytännön hakemukseen tar-
vittavat työt tekivät Suomen Sauna-
seura yhdessä eri saunaseurojen ja toi-
mijoiden kanssa. Museoviraston rooli 

SAUNA 
      MAASuomi

 Unescon vaatimuslista oli perinpohjainen ja tarkka 

Rukan Pyhäpiiloon 
rakennettiin tänä 
talvena jo 21. ker-
ran jääsauna. Sauna 
from Finland myönsi 
sille Authentic Finnish 
Sauna Experience  
Unique -laatusertifi-
kaatin. 



27sauna  I1I  2021

Hankkeemme onnistuminen on pitkällisen yhteistyön tulos.

oli antaa prosessille asiantuntijatukea.
– Oli hyvä, ettei aikaa ollut loputto-

masti, meille ei ehtinyt tulla turnaus-
väsymystä. Minusta on aina  parempi 
puristaa asiat tiukasti ja nopeasti kuin 
joutua palamaan niihin uudestaan ja 
uudestaan, Ohmeroluoma sanoo. 

Kertaheitolla läpi

Huolellinen työ tuotti tulosta ja hake-
mus hyväksyttiin sellaisenaan. Noin 
kuukausi ennen Unescon päätöstä, tuli 
hakijoille jo tieto, että Unescon sopi-
muksen monikansallinen  arviointi-
ryhmä suosittelisi suomalaista sauna-
perinnettä Unescon listalle. Lopullinen 
positiivinen päätös tuli joulukuun 17. 
päivä. 

– Pääsy osaksi Unescon ihmiskun-
nan aineettoman kulttuuriperinnön 
luetteloa on osoitus suomalaisen 
saunakulttuurin elinvoimaisuudesta, 
mutta myös suomalaisen saunayhtei-
sön voimasta saada aikaan merkittäviä 
ponnistuksia yhdessä, Leena Marsio 
sanoo.

Entä mitä mukanaolo antoi puurta-
jille?

– Paljon innostusta ja yhdessä teke-
misen iloa sekä hyvän mielen, sanoo 
Ohmeroluoma. 

Ohmeroluoma kuvaa omaa suhdet-
taan saunomiseen kiinteäksi ja lämpi-
mäksi.

– Saunominen on ollut pikkutytös-
tä asti vahva osa elämääni. Vuosien 
myötä suhde on vain lujittunut. Ulko-
mailla asuessani kaipasin aina saunaa 
ja muistan jo vaihto-oppilasvuosiltani 
1960-luvulla, että Amerikassa Suo-
mesta tunnettiin kolme asiaa, Sibelius, 
Paavo Nurmi ja sauna. Uskon, että 
Unescon-listalle pääsyllä on merkitys-
tä Suomi-kuvalle. 

– Tärkeää on sekin, että nyt suoma-
lainen saunominen on saanut ikään 
kuin virallisen standardin, ja eikä sitä 
pidä sotkea vaikkapa ruotsalaiseen tai 
saksalaiseen. 

Samaa mieltä on Lasse Viinikka. 
– Voi toivoa, että saunabongarit ym-

päri maailmaa huomaavat nyt entistä 

paremmin suomalaisen saunan. Olen 
harrastanut saunomista ja saunakult-
tuuria koko ikäni. Ei harrastukselle 
tarvitse olla mitään erityistä syytä, se 
vain on asia, jonka parissa viihtyy ja 
jonka puolesta on valmis tekemään 
töitä. Minulle saunakulttuurin ja 
perinteen edistäminen on tällainen 
harrastus. Olen iloinen, että monen 
ihmisen ponnistelujen tuloksena lop-
putulos on näin hyvä.

– Prosessin myötä ymmärrykseni 
saunomisesta ja saunakulttuurista kas-
voi. Samalla kasvoi monen saunojan 
ymmärrys siitä, että saunan lauteilla 
ollaan itse asiassa kulttuuriperinnön 
äärellä. Se on hieno asia, Marsio sa-
noo. 

Suomalaisen saunaperinteen pääsy 
Unescon listoille on saanut paljon 
myönteistä julkisuutta. Asia on no-
teerattu sekä Suomessa että kansain-
välisesti, muun muassa Washington 
Post ja The Guardian -lehdet nostivat 
uutisen näyttävästi esiin. ❖

Helsingin Hernesaareen valmistui yleinen sauna Löyly vuonna 
2016. Sen on suunnitellut Avanto Arkkitehdit Oy:n Anu Puustinen 
ja Ville Hara. Anu on Suomen Saunaseuran jäsen.
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Saunominen Unescoon 
-hankkeessa  
mukana olleet tahot:

■ Suomen Saunaseura, Alis-
niemen sauna, Nokia, Helsin-
ginniemen Heitto ry, Hyvin-
kään Löylynlyömät, Imatran 
Talviuimarit ry, Jyvässeudun 
Perinnesaunojat ry, Jäämeren 
uimarit / Sallan Latu ja Polku 
ry, Kansainvälinen Saunaliitto 
(ISA), Kansainvälinen Savu-
saunaklubi ry, Lauhanvuo-
ren perinne ry, Löylyveljet ry, 
Oulun Rantasaunaseura ry, 
Paimion Saunaryhmä, Pispalan 
saunayhdistys ry – Rajaportin 
Sauna, Polarin Saunakerho ry, 
Polyteknikkojen Saunaseura ry, 
Saimaan Saunaseura ry, Sauna 
Arla perinneyhdistys ry, Sauna 
from Finland ry, Saunaherman-
nin Ystävät ry, Saunamestari 
Kilta ry, Saunaseura Kipakka 
ry, Saunaseura Kuuma ry, Sau-
naseura Löylynlyöjät ry, Sau-
naseura SaunaMafia ry, Sauna-
seura Vastaisku ry, Siirrettävien 
saunojen kokoontumisajot ry, 
Sompasaunaseura ry, Suomen 
Kupparit ja Saunaterapeutit 
ry, Suomen Saunakulttuuri ry, 
Suomen Saunaseura ry, Tai-
vaannaula ry, Teuvan Sauna-
paraati Saunanturvajoukot, 
Yläkaupungin Saunaseura, Elä-
mysten ja Ystävyyden kartano, 
Forum Hoitosauna, Herran-
kukkaro Oy, Lappeenrannan 
kaupunki, Saunat.co, Saunat.fi, 
Saunaterapia.com, Saunologia.
fi, Sisu savusauna, Tampereen 
talviuimarit, Kaupinojan sauna, 
Travellamo ja Villa Furuvik.

Lisää tietoa:  
wiki.aineetonkulttuuri 
perinto.fi

Unesco vaatii perintölistalle 
päässeiltä mailta joka kuudes 
vuosi raportoinnin siitä, mitä 

kohteen, eli meillä saunakulttuurin 
eteen on tehty. 

– Seurannan tarkoituksena on 
taata, että luetteloituja perinteitä 
suojellaan aktiivisesti ja että esimer-
kiksi saunaperinne elää vielä 50 ja 
sadan vuoden kuluttua, Leena Mar-
sio sanoo.

Unescolle tehdyssä hakemuksessa 
mietittiin yhdessä suojelun tavoit-
teita: se velvoittaa seuroja kaikissa 
toimissaan kestävän kehityksen 
edistämiseen, saunayhteisöjen 
yhteistyön vahvistamiseen sekä 
näkyvään saunakulttuurin edistä-
miseen. Jälkimmäiseen liittyy mm. 
kesäkuisen saunan päivän saaminen 
liputuspäiväksi.

Suomen valtio nosti hakemuksessa 
esiin muun muassa julkisten sau-
nojen ylläpitoa, saunatutkimuksen 
rahoittamista  ja Yleisradiolta sauna-
kulttuurin  nostamista kanavillaan.

Seurojen osalta hakemuksen 
velvoitteita koordinoi vuonna 2019 
perustettu Saunarinki. Rinkiä oli 
tuolloin perustamassa 18 eri sau-
naseuraa.  Suomen Saunaseura on 
ottanut Saunaringistä vastuun kah-
deksi vuodeksi, sitten kapula siirtyy 
seuraavalle. 

– Saunarinki on koko maan katta-
va, ei vain yhden saunaseuran han-
ke. Meillä on valtavasti osaamista, 

innovaatioita ja kiinnostusta ympäri 
maata. Saunaringin idea on saada 
kaikki tahot ja kaikki ideat valjastet-
tua yhteisen tavoitteen, saunakult-
tuurin edistämisen eteen. Meillä on 
Facebookin kautta jo 340 jäsentä,  
Ohmeroluoma sanoo. 

Museovirasto myönsi 9.12.2020 
Suomen Saunaseuralle avustuksen 
Saunaringin toiminnan käynnistä-
miseen Unescon yleissopimuksen 
aineettoman kulttuuriperinnön suo-
jelemisen yhteistyö- ja kehittämis-
hankkeisiin tarkoitetuista varoista.

Suunnitelmia ja ideoita saunakult-
tuurin edistämiseksi on kymmenit-
täin. Museovirasto on myöntänyt 
saunaringin toimintaan avustuksen 
jonka turvin hankkeelle voidaan pal-
kata vetäjä.  Näin osa suunnitelmista 
pystytään nyt myös toteuttamaan.  

Ensimmäisiä toteutettavia hank-
keita on kolmen perinteisten, yleisten 
saunarakennusten suojelu Museo-
viraston johdolla. Alkuun erityis-
laki suojelun piiriin haetaan kolme 
vanhaa saunaa, Helsingistä Arlan 
sekä Harjutorin saunat ja Tampereel-
ta Rajaportin sauna. Arla ja Harjutori 
ovat Kalliossa, Rajaportti Pispalassa.

Saunaperinteen pääsy Unescon 
listalle on saanut aikaan paljon 
myönteistä julkisuutta. Se on  notee-
rattu sekä Suomessa että maailmalla, 
muun muassa Washington Post ja 
The Guardian -lehti nostivat uutisen 
näyttävästi esiin. 

Aktiivinen Saunarinki

Tampereella sijaitseva Rajaportin sauna.
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• Suomessa on 3,2 miljoonaa saunaa. 
• Suomalainen saunoo keskimäärin 1,5 kertaa viikossa  
vauvasta vanhuuteen.
• Yksittäisiä saunomiskertoja kertyy suomalaisille yli 200 
miljoonaa kertaa vuodessa, mikä tekee saunomisesta Suomen 
määrällisesti laajimman aineettoman kulttuuriperinnön muo-
don.
• Sana sauna on laajimmin eri kieliin levinnyt suomenkieli-

nen sana ja saunominen on iso osa Suomen maakuvaa. 
• Suomalainen sauna on ollut ja on edelleen pyhä paikka. 
Saunassa on synnytty, peseydytty, puitu elämän menoa ja 
pesty rakkaimmat viimeiselle matkalle. Tänä päivänä sauna 
on hektisessä maailmassa paikka pestä pois kiire ja arki niin 
henkisesti kuin fyysistikin.

Lähde: Suomen Saunaseura, Museovirasto

Amsterdamin kesäolympialaisiin matkaavalle Suomen olympiajouk-
kueelle rakennettu höyrykaappihuone höyrylaiva S/S Oihonnalla 
vuonna 1928. Kuvaaja ei tiedossa. Kuva: Museovirasto.

Museoviraston arkistoista löytyi tuttu kuva Saunaseuran seiniltä. Kuvan tietojen mukaan Rotikko-Pekka näyttää märäntäjän pesua 
Vatalan saunassa, kuvaaja Ahti Rytkönen 1927. Kyseessä on "vammapesu, jolla loitsija (tietäjä parantaa vammaista). Tätä suoritetta-
essa on vammainen ruumiinlaudalla. Kuitenkaan se ei ole välttämätöntä. Erikoiset pesuaineet ovat tarpeen. Niitä ovat ostovesi, kolmi-
kannat, ruumiinlaudan lastut y.m. Vammapesu  parantaa märäntäjä-nimistä tautia”. Kuva: Museovirasto.

Sotapoikien maanalainen sauna Raudun leirillä, tarkka ajankohta 
ja kuvaaja ei tiedossa. Kuva: Museovirasto.

Sauna on kirvoittanut korpisotureilta hymyn huulille Vienan karja-
lassa Rukajärvellä. Kuvaaja Pauli Jänis, 1942–1944.

Naisia saunomassa 1940-luvulla, Börje Sandbergin kokoelma. 
Kuva: Museovirasto.

Sauna on suomalaisen perimässä

sauna  I1I  2021
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Sannanrananna savusauna. 
Kuva Hannu Pakarinen
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        Saunomisen perintöä maailmaan

On meillä riemun päivä suuri,
palkittu on Suomen saunakulttuuri!
Siihen olikin jo korkea aika, 
onnellisen kansan salainen taika.

Unesco meille tuon tunnustuksen antoi,
kortensa kekoon meistä jokainen kantoi.
Saunottu on meillä jo tuhansia vuosia,
syytä onkin sitä palkita ja suosia.

Syytä on olla myös kulttuuristamme ylpeä,
miljoonissa saunoissa kun saamme kylpeä.
Kyllähän toki muuallakin kylvetään,
mutta ilman saunaa, onko se mitään?

Itsemme oomme voineet saunassamme pestä,
sitä ei mikään traditio muissa maissa kestä.
Saunassa on sekä synnytty että kuoltu,
sairauksien ja sotienkin haavat paranneltu ja nuoltu.

Mikään ei voita Suomen saunaa,
kukaan ei sille kanna kaunaa.
Ei rakas länsinaapurikaan sitä koita,
kun ei tätä kisaa kuitenkaan se voita.

Mikä onkaan saunassamme niin hyvää,
herättäen kunnioitusta tosi syvää?
Saunallamme on se suopea henki,
olkoon lauteilla sitten isäntä tai renki.

On löylyssä kaikkien tittelit samat,
tavat hiljaiset,  muuttumattomat.
Muuten se olisikin erikoista ja noloa,
siten nautintoa saamme, ja hyvää oloa.

Säilyy saunomisperintö kautta maailman,
ovat monet maat toki vielä sitä ilman,
joten saunaviestiä siis jakakaamme,
kiitos Unesco, siitä itsekin iloa saamme!

PeKKa KauPPinen,  
           Suomen Saunaseuran jäsen

SAUNA 
      MAASuomi



32 sauna  I1I  2021

Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Olli Urpela ja Tommi Charanpal Kujalan kotialbumi

– Mehän teimme historiaa, 
Leena Ilves huikkaa Tommi 
Charanpal Kujalalle. Kyllä: he 
ovat Saunaseuran henkilökun-
nan valitsemat Vuoden Sau-
nojat – ensimmäiset lajissaan, 
eikä syyttä.

S
ekä Leena Ilves, 78,  että 
Tommi Charanpal Kujala, 
49,  sanovat olleensa häm-
mentyneitä, kun heille 
kerrottiin valinnasta Vuoden 

Saunojaksi. – Miksi minä, onhan 
saunassa niin paljon ihania saunasis-
koja, Leena mietti. – Nöyräksi laittaa, 
Tommi Charanpal sanoo puolestaan.

Ehdotus Vuoden Saunojien valin-
nasta tuli alun perin seuran henkilö-
kunnalta. Johtokunta otti ehdotuksen 
innostuneesti vastaan sekä antoi myös 
valinnan henkilökunnan tehtäväksi. 
Valinta oli kuulemma helppo.

– Sekä Leena että Tommi Charanpal 
tuovat saunaan tullessaan hyvää ja 
iloista mieltä. He ovat esimerkillisen 
positiivisia ja luovat omalla välittävällä 
ja aidolla olemisella hyvän olon kai-
kille ympärillä oleville. He ovat aitoja 
ja yksinkertaisesti mahtavia tyyppejä, 
kertoo kahvilapäällikkö Mervi Iivonen 
henkilökunnan yksimielisen päätök-
sen perusteluista.

Pois minä-kuplasta

Leena ja Tommi Charanpal pohtivat, 
miten saunomisesta saataisiin kaikille 
miellyttävä kokemus.

– Se vaatii läsnäoloa, mikä ei aina 
ole ihan helppoa. Pitää olla hereillä 
ja tutkailla, mitä ympärillä tapahtuu 
oikeasti. Vaikka kuinka haluaisin heit-
tää useamman kauhallisen löylyä, se 
ei ehkä sovi. Saunassa on syytä tulla 
ulos minä-kuplasta. Tekee hyvää lait-
taa itsensä saman arvoiseksi muiden 
kanssa ja jättää turha höntyily pois, 
vaikka ei sitä tahallaan teekään, Tom-
mi Charanpal sanoo.

Vuoden Saunojat Leena Ilves ja Tommi Charanpal Kujala

”YHDENVERTAISUUS JA SOLIDAARISUUS     kuuluvat saunomiseen”

Kuin saunasisar ja -veli keskenään! Kun Leena Ilves ja Tommi 
Charanpal Kujala olivat poikkeuksellisesti yhtä aikaa Saunata-
lolla, he olivat heti kuin vanhat tutut keskenään.
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”YHDENVERTAISUUS JA SOLIDAARISUUS     kuuluvat saunomiseen”
Leenan mukaan into saunomiseen 

on geeneissä ja hän omaksunut hyvät 
saunatavat jo äidin maidossa.

– Mummon kanssa aikoinaan sau-
nassa sai laulaa, mutta ei kiukutella. 
Jos halusi talvella kylpeä vastan kans-
sa, ne sai itse kesällä tehdä. Mummo 
myös opetti, kuinka vanhan ajan sau-
nassa peseydytään, Leena muistelee.

– Isämme muistutti meitä aina, että 
niin metsä vastaa kuin sinne huude-
taan. Se pätee myös saunomiseen liit-
tyvissä kohtaamisissa, Leena sanoo.

Sauna osa elämää

Leena ja Tommi Charanpal ovat 
tulleet Saunaseuran jäseniksi hyvin 
erilaisia reittejä, mutta seurasta ja sen 
saunoista on tullut kiinteä osa kum-
mankin elämää.

Leena muutti Lauttasaareen vuonna 
1984 ja tutustui polkupyörällä uuteen 
asuinalueeseensa. Eräänä päivänä hän 
polki rantapolkua pitkin ja näki raken-
nuksen, jonka seinässä luki Suomen 
Saunaseura.

– Pyörä pysähtyi siihen, minä menin 
ovesta sisälle – miesten päivänä – ja 
otin selvää, mistä on kyse. Kampaa-
jani oli jäsen, hän toi minut saunaan 
vieraanaan ja pian olin jäsen itsekin, 
Leena muistelee.

Parhaimmillaan hän saunoo pari 
kolme kertaa viikossa ”pitkän kaa-
van mukaan” koko pitkän iltapäivän. 
Viime syksy oli poikkeus, kun Leenan 
puolison sairastaminen vei ajan.

– Uuden vuoden aattona tulin 
saunalle pitkän tauon jälkeen. Niin 
henkilökunta kuin saunasiskot ottivat 
minut todella lämpimästi vastaan. Tuli 
tunne, että minua oli kaivattu, Leena 
herkistyy.

– Aviomiehen kuolema on minulle 
vielä hyvin tuore asia. Saunomise-
ni kyllä taas lisääntyy, kunhan saan 
asioita järjestykseen. Tämä on elämää 
ja meidän tänne jäävien on vaan kah-

SAUNA 
      MAASuomi
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lattava eteenpäin. Sauna kyllä auttaa 
tässäkin asiassa.

Oravanpyörästä uuteen elämään

Tommi Charanpal on kauppakorke-
asta valmistunut markkinointieko-
nomi. Työelämässä 15 vuotta meni 
liike-elämässä hyvin vastuullisissa ja 
vaativissa tehtävissä, muun muassa 
varatoimitusjohtajana yhdessä Suo-
men johtavista mainostoimistoista. 
Hektinen elämä liittyi hektisiin har-
rastuksiin, kuten sulkapalloa illalla 
kymmeneltä.

– Olin 35-vuotias, minulla oli hil-
litön palkka ja kaikki se tavara, mitä 
luulin halunneeni. Mutta sisälläni oli 
tyhjyys. Aloitin joogan harrastuksen 
ja elämäni muuttui. Irtisanouduin 
töistäni marraskuussa 2008, Tommi 
Charanpal kertoo.

– Olin työtön, kärsin selän välile-
vyn pullistumasta ja minulla oli aikaa, 
joten tein pieniä kävelylenkkejä. Mie-
tin, mitä alkaisin elämässäni tehdä. 
Tein täydellisen muutoksen: ryhdyin 
opiskelemaan joogaa, elämäntaitoa ja 
kiinalaista lääketiedettä.

– Eräs ystäväni toi minut Saunaseu-
ralle ja koin heti, että saunominenkin 
on osa uutta elämääni. Jooga-sana 
tarkoittaa liittoa eli jooga on mielen, 
sydämen ja kehon liitto. Saunominen 
on samanlainen liitto, varsinkin avan-
non kera, Tommi Charanpal sanoo.

– Silloin asuin vielä Lauttasaares-
sa ja kävin seuralla kolmesta neljään 
kertaa viikossa.

Nyt Tommi Charanpalilla ja hänen 
vaimollaan Emilia Vasko-Kujalalla 
(myös Saunaseuran jäsen) on Kehto 
Koulu -niminen yritys, joka tarjoaa 
henkistä koulutusta ihmisille ja yri-
tyksille. Yritys toimii Kauniaisissa ja 
Kirkkonummella eli Tommi Charan-
palin saunamatka Lauttasaareen on 
pidentynyt.

– Taas teen ”töitä” iltaisin ja vii-
konloppuisin. Mutta tämä henkinen 
koulutus ei ole minulle työtä, vaan 
elämäntapa ja kutsumus. Kuitenkin 
kalenterissani keskiviikko-illat on 

rauhoitettu Saunaseuralle. Lähipiiri-
ni tietää, että siihen ei sovita mitään 
muuta, Tommi Charanpal kertoo.

Viisaasti itsekkäitä

Leenan työelämään kuului muun 
muassa ravintolapäällikön ja hovimes-
tarin töitä niin laivoilla kuin maissa-
kin. Sieltäkö ne hyvät tavat kumpua-
vat?

– Ei, kaikki on isän ja äidin op-
pia. Asuimme hyvin yhteisöllisessä 
sahateollisuuden yhdyskunnassa. 
Siellä kaikki pitivät huolen toisistaan 
ja olivat samaa kastia. Naiset pesivät 
pyykkiä yhtiön saunassa, joka lämpeni 
lähes joka päivä. Sitten saunottiin po-
rukalla kaikki miehet, naiset ja koko 
kylän kakarat. Yksi naisista jynssäsi 
meitä lapsia pestessään juuriharjalla. 
Yhteinen sauna oli hyvin luonnollista.

– Kaipaankin jo kesäsaunaa, joka on 
saunoista ihan ykkönen. Viime kesänä 
se toimi oikein hyvin, aina joku huo-
lehti puita kiukaaseen. Tiedän, että 
jotkut eivät halua saunoa uimapuvuis-
sa miesten ja naisten kesken, mutta 
minusta se on mukavaa vaihtelua 
talven jälkeen, Leena sanoo.

Tommi Charanpal korostaa, että 
keskinäinen hyvä saunomiskokemus 
perustuu hyväntahtoisuuteen ja ystä-
vällisyyteen.

– En usko kitisemiseen, valittami-
seen ja puutteiden etsimiseen. Mitä 
väliä, jos juuri tänään ei ole kahviossa 
tarjolla mieliannostani? Dalai Lama 
sanoi aikoinaan, että me olemme joka 
tapauksessa itsekkäitä, joten kannat-
taa olla viisaasti itsekäs.

– Elämä on pyhä ja kaikki koke-
mukset, jotka muistuttavat elämän 
merkityksellisyydestä, ovat tärkeitä. 
On myös hyvin tärkeää osata sanoa ei: 
know-how of no. Saunataloon tullessa 
sanotaan ”ei” kännykälle, suorittami-
sella ja jopa muulle maailmalle. Sen 
sijaan sanotaan ”kyllä” monelle muul-
le asialle. ❖

– Isämme muistutti meitä aina, että niin 
metsä vastaa kuin sinne huudetaan. Se 
pätee myös saunomiseen liittyvissä koh-
taamisissa, Leena sanoo.

Tommi Charanpal korostaa, että keski-
näinen hyvä saunomiskokemus perustuu 
hyväntahtoisuuteen ja ystävällisyyteen. 
– Mitä väliä, jos juuri tänään ei ole kahvi-
ossa tarjolla mieliannostani?

Tommi Charanpal rohkeni noin viisivuo-
tiaana isänsä opastamana elämänsä 
ensimmäisen kerran avantoon. Paikkana 
oli Pusulan Saarijärvi ja kuva on äidin 
ottama. Kokemus ei ollut pienelle pojalle 
kauhistuttava – päinvastoin: avannosta 
on tullut oleellinen osa Tommi Charanpa-
lin saunomista.

Ehdotus Vuoden Saunojien valinnasta tuli 
alun perin seuran henkilökunnalta.



Uusi Taycan – Porsche Yksityisleasing alkaen 1136€ / kk.

Taycan-malliston takavetoisessa uutuudessa sulavalinjainen muotoilu ja tulevaisuuden sähköinen teknologia  
yhdistyvät suorituskykyä sykkivään sydämeen. Sen 476 hv huipputeho ja jopa 484 km toimintamatka takaavat  
aidon urheiluauton ajokokemuksen ja päivittäisen käytettävyyden niin kaupungin sykkeessä kuin maisema- 
reittienkin varrella. Tutustu Taycan-mallistoon ja Porsche Yksityisleasing -vaihtoehtoihin osoitteessa Porsche.fi.

Porsche Taycan hinnat alkaen 90 331,46 €.

Taycan Porsche Yksityisleasingilla S-taso: 1 135,72 €/kk (36 kk/30 000 km), kiinteä kk-erä koko sopimuskauden ajan, kokonaishinta vuokra-
kaudelta 40 885,92 €, hinta sisältää mm. rahoituskustannukset, toimituskulut, kesä- ja talvirenkaat sekä sopimuksen mukaisen ajomäärän. Auto 
palautuu sopimuskauden jälkeen rahoitusyhtiölle. Porsche Yksityisleasingin rahoittaa K Auto Leasing Oy. Ajoneuvon kulutus ja toimintamatka ovat 
määritelty maailmanlaajuisesti yhtenäistetyn testimenetelmän (WLTP) mukaisesti. Ilmoitettu WLTP-kulutus ja -toimintamatka saattavat vaihdella 
olennaisestikin riippuen mm. kuljettajan ajotavasta, akkukapasiteetista, lataamisen säännöllisyydestä, sähkövarusteiden käytöstä, mahdollisen 
lisälämmittimen käytöstä, ulkolämpötilasta, sääolosuhteista, matkustajien ja kuorman määrästä, valitusta ajoprofiilista tai tieprofiilista. Osa lisä-
varusteista saattaa vaikuttaa sähkönkulutukseen. Kuvan auto erikoisvarustein. Ilmoitettu huipputeho ja toimintamatka lisävarusteisella akustolla.  
Yhdistetty sähkönkulutus 20,4 kWh/100 km; CO2 -päästöt yhdistetty 0 g/km. Porsche.fi

Unelmien sähköinen elämäntyyli
on nyt entistäkin houkuttelevampi.
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Teksti: Lasse Viinikka,  
Suomen Saunaseuran kunniapuheenjohtaja

Arvio: Hans Hägglund, Bastuboken, 
heta fakta om bastu och hälsa,  
Ekerlids Förlag, Tukholma 2020

Viime vuonna meillä julkais-
tiin monta saunakirjaa ja yksi 
ilmestyi Ruotsissakin.  
Kyseessä on mainio ja keskin-
kertaisellakin ruotsin taidolla 
helposti luettava teos saunasta 
ja terveydestä.

Uskokaa tai älkää, Ruotsissa 
on julkaistu hyvä saunakirja. 
Kirjoittaja on Ruotsin lääkäri-

kunnan kärkikaartiin kuuluva Hans 
Hägglund. Hän on Uppsalan yliopis-
ton professori ja johti pitkään Uppsa-
lan yliopistosairaalan syöpäkeskusta. 
Nykyisin hän koordinoi koko maan 
syöpähoitoa. Saunomisesta ja sau-
nan vaikutuksista Hägglund kertoo 
olleensa kiinnostunut koko ikänsä. 
Seuramme ruotsalainen sisarorga-
nisaatio Svenska Bastuakademien 
nimitti hänet vuonna 2018 Saunatoh-
toriksi (Bastudoktor).

Kirjan kaksi ensimmäistä lausetta 
”Haluatko voida paremmin ja elää pi-
dempään? Mene saunaan!” paljastavat 
Hägglundin käsityksen saunan mer-
kityksestä. Kirjan motto “A sauna a 
day keeps the doctor away” on toisinto 
meilläkin tutusta iskulauseesta ”Ome-
na päivässä pitää lääkärin loitolla”.  

Hyvin mietittyä tekstiä

Teoksessa on parisataa tekstisivua ja 
noin 350 kirjallisuusviitettä. Sanonta 
on selkeää ja hyvin kansantajuistettua. 
Se on keskinkertaisellakin ruotsin tai-
dolla helpompaa luettavaa kuin moni 
suomenkielinen kehnosti yleistajuis-
tettu tietokirja. Hägglund on tekstis-
sään läsnä liittämällä sopiviin kohtiin 
omia kokemuksiaan ja kutsuu mukaan 
myös lukijat aloittamalla uuden kap-
paleen aina joskus kysymällä ”Satutko 
muuten tietämään”. 

Ensimmäiset viisikymmentä sivua 
käsittelevät saunomisen historiaa ja 
kylpykulttuureja laajemminkin an-
tiikin Kreikasta alkaen. Tästä osasta 
löytyy myös selitys sille, miten saunas-
ta tuli suomalainen. Saunominen oli 
Ruotsissa ja muuallakin Euroopassa 
uuden ajan alussa yleistä. Saunat eivät 
kuitenkaan olleet pelkästään kylpy-
paikkoja. Viranomaiset kielsivätkin 
saunomisen monin paikoin hidas-
taakseen sukupuolitautien leviämistä. 
Ruotsissa tämä tapahtui vuonna 1725. 

Kielto ei syystä tai toisesta saapuneet 
Suomeen, vaikka oltiinkin samaa val-
takuntaa. Näin suomalaiset säilyttivät 
perinteen, kehittivät sitä vuosisato-
jen ajan ja omivat vähitellen nimiinsä 
koko instituution. Voihan asia tietysti 
noinkin olla, mutta luultavasti saunan 
säilymiselle Suomessa on yhtä viran-
omaispäätöstä syvällisempiäkin syitä.

Kirjan arvokkain osa on saunan ter-
veysvaikutuksia koskevan tutkimus-
tiedon hyvin mietitty esittely. Asiat 
käsitellään elin kerrallaan tai tautikoh-
taisesti, mikäli sama sairaus koskee 
monia elimiä, kuten esimerkiksi syöpä. 

Luvut alkavat joskus melko pitkäl-
läkin kyseisen elimen fysiologisen 
merkityksen ja sairauksien esittelyllä. 
Nämä osat muodostavat kokonaisuu-
tena niin hyvän katsauksen ihmiseli-
mistöstä, että kirja kannattaisi lukea jo 
pelkästään tästä syystä. Perusesittelyn 
jälkeen käydään läpi saunan vaikutuk-
set. Hägglund tekee huolellista työtä, 
mutta ei aina arvioi esiteltävien tutki-
musten laatutasoa. Tästä syystä heik-
kotasoiset tutkimukset saattavat saada 
arvoaan suuremman merkityksen. Lu-
vun päättävässä käytännön neuvoiksi 
(Mina råd) jalostetussa yhteenvedossa 
tutkimusten vaihteleva painoarvo on 
toki otettu huomioon. 

Kirjassa on oma lukunsa myös muun 
muassa kylmistä kylvyistä, lasten 
saunomisesta, saunajoogasta sekä sau-
nasta ja urheilusta, jonka yhteydessä 
mainitaan myös Tahko Pihkalan sata 
vuotta sitten tekemä ehdotus löy-
lynotosta olympialajina. Ja selitetäänpä 
kirjassa sekin, mitä tarkoittaa suoma-
lainen ruletti.

Rehtorin puhutteluun

Joskus Hägglund antaa mielikuvituk-
sensa lentää ja nostaa esiin vain vähäi-
sen näytön varassa lepääviä, mutta 
ajateltavissa olevia yhteyksiä saunan 
ja terveyden välillä. Tällaisesta esi-
merkkinä voi mainita vaikkapa hänen 
rakentamansa tapahtumaketjun siitä, 

 Kirjat

Hyvä saunakirja Ruotsista
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Arvio: Heikki K. Lyytinen,  
Terve Löyly, Maailman hikoilu-  
ja kylpykulttuureista savusaunan 
saloihin, Linna kustannus,  
Jyväskylä 2020

Tämän otsikon taakse kätkey-
tyy oikeastaan kaksi eri kirjaa. 

Ensimmäinen puolisko tutus-
tuttaa lukijan hyvin kattavasti 
hikoilukylpyjen historiaan kautta 

koko tunnetun maailman. Lähteenä 
on käytetty muun muassa klassikko-
kirjaa Sauna kautta aikojen, Martti 
Vuorenjuuri, 1967.  Kyseinen kirja avaa 
luontevasti saunapolun, jota Lyytinen 
on laventanut ja tuonut siihen elä-
vyyttä.

Suomalainen sauna on erityisen 
merkittävä osa koko tätä kokonai-
suutta, johon kuuluvat muun muassa 
meksikolainen temascal, turkkilainen 
haman, japanilainen kama-buro ja 
venäläinen banja. Yllättävästi suoma-
laisille näistä yllä olevista naapurim-
me banja on ehkä kuitenkin vähiten 
tunnettu ja koettu. Lyytisen kuvaus 
itänaapurimme perinteikkäästä hikoi-
lukulttuurista toivottavasti saa lukijat 

huomaamaan, että sinne kannattaa 
mennä kokemaan – ei suomalaista 
saunaa, vaan heidän omaan kulttuu-
riinsa muotoutunutta hikoilukylpyä.

Saunan kaltaisia laitoksia käsitel-
lään kirjallisten esikuvien jalanjäljissä, 
Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa. 
Erityismainintana Japanilainen kama-
buro tulee lukijalle hyvin selkeästi 
esitettyä ensimmäisiä kertoja suomek-
si saunakirjallisuudessamme. Kirjan 
tämä osuus on kokonaisuudessaan 
huomionarvoisa ja monitieteinen kir-
jallisuustutkimus aiheesta kylpemi-
nen. Myös saunomiseen liittyvien 
termien etymologia tulee kattavasti 
käsiteltyä.

Terve löyly -elementit savusaunassa

Kirjan toinen puolisko keskittyy savu-
saunoihin, niiden rakenteellisiin omi-
naispiirteisiin ja moninaisiin ”terve 
löyly” -elementteihin. Terve löyly 
-otsikko soveltuu muinaisten suoma-
laisten käyttäytymistapoihin: saunoi-
hin ryömittiin uudesti syntymään ja 
muistettiin kiittää peruselementtejä 
– tulta, maata, ilmaa ja vettä. Sauna-
tontulle kun vielä jätettiin viimeiset 
löylyt, oli kyseessä muitakin huomi-
oiva maailmankuva. 

Kokonaisuudessaan kirja on yleis-
sivistävä asiantuntijapaketti, jota voi 
myös lukea osissa ja valikoida tietokir-
jan omaisesti aihekokonaisuuksia tai 
vain makustella savusaunan saloja.

Lyytisen omin sanoin:  ”Itsetehdyn 
ei tarvitse olla aina salonkikelpoista 
taidetta. Kaikki sanat eivät välttä-
mättä ole kohdallaan, niin kuin eivät 
salvoksetkaan itse tehdyssä savusau-
nassa. Kirja on tyylipolkujen sokkelo, 
joka avaa lukijalle saunomisen tavat ja 
terveellisten löylyjen salat maailman-
laajuisesta näkökulmasta.” ❖

Kirjasta on ilmestynyt helmikuussa 2021 
toinen, hieman uudistettu painos.

miten sauna voisi auttaa aknen hoi-
dossa. On syytä korostaa, että Hägg-
lund ei väitä mitään perusteetonta, 
vaan ideoi uusia potentiaalisia saunan 
myönteisiä vaikutuksia. 

Tällainen käsittelytapa saattaa kui-
tenkin johtaa väärinkäsityksiin. Hägg-
lund kertoo kerran saaneensa kutsun 
Uppsalan yliopiston rehtorin puhutte-
luun. Joku toinen professori oli lukenut 
aikakauslehdestä Hägglundin haas-
tattelun ja kannellut rehtorille tämän 
väittävän saunalla olevan näyttöön 
perustumattomia terveysvaikutuksia. 
Asia käytiin rehtorin johdolla läpi ja 
Hägglund vapautettiin syytteistä.

Saunaa reseptillä 

Kirja heijastaa kauttaaltaan innostusta 
ja vahvaa uskoa saunan terveysvaiku-
tuksiin. On tietysti mahdollista, että 
tähänastinen sirpalemainen ja huo-
nosti standardoitu saunatutkimus ei 
ole kaikkia vaikutuksia vielä paljasta-
nut ja lisää tietoa tarvitaan. Hägglund 
on perustamassa tilanteen korjaami-
seksi Luulajaan Sunderbyn sairaalaan 
saunatutkimuslaboratoriota. Mukana 
hankkeessa ovat Luulajan tekninen 
yliopisto ja Norrbottenin alue. Tällai-
nen tutkimussaunahan oli Vaskinie-
messäkin aikoinaan.

Hägglund uskoo, että tulevaisuu-
dessa potilaille määrätään saunakuu-
reja samaan tapaan kuin lääkkeitä. 
Saunaseura yritti saman tapaista 
kolmisenkymmentä vuotta sitten. 
Neuvottelimme Kansaneläkelaitoksen 
kanssa siitä, voitaisiinko Saunaseuran 
hierojien palvelut saada sairausvakuu-
tuksen piiriin, jos korvauksen edelly-
tyksenä silloin ollut lämpöhoito olisi 
annettu saunassa. Ei mennyt läpi.

Uusi teos on hyvä saunakirja, joka 
kannattaa lukea. Lukijan on kuitenkin 
syytä olla tarkkana, että erottaa osoi-
tetut faktat ja kirjoittajan innostuneet 
tulevaisuuden kuvat toisistaan. ❖

Teksti: Jarmo Lehtola,  
Sauna-lehden toimitusneuvoston jäsen

Yksissä kansissa kaksi kirjaa
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Teksti: Olutliiton puheenjohtaja Anikó Lehtinen
Kuvat: Yrjö Klippi

Tämä on kansainvälisesti ainut-
laatuista saunakulttuurissa, 
koska ulkomaillahan saunaan 
suhtaudutaan eräänlaisena 

kylpylän osana, johon ei varsinkaan 
oluen nautinta niin kuulu. Suomessa 
sauna on usein osa joko yhteisöllistä 
tai yksilöllistä rentoutumisrituaalia ja 
koska olut usein symboloi suomalaisen 
siirtymistä työajasta vapaa-aikaan, se 
on myös saunassa merkki rentoutumi-
sesta. 

Tutkittaessa oluen nautintatilan-
teita sauna nousee Suomessa hyvin 
korkealle, se on yksittäin mainittuna 

tilanteena yleisin oluen juontitilanne 
seurustelun jälkeen. Vaikka me kaikki 
pidämme saunan ja oluen liittoa vah-
vana, on tämä oluen ja saunan vapaa-
ajan yhdistelmä yllättävän nuori. 

Sauna on ollut suomalaisille vuosi-
satoja puhdistautumispaikka, saunassa 
on synnytty ja kuoltu. Ja tietysti siellä 
on juotu olutta, sillä on helpotettu syn-
nyttäjän ja kuolevan vaivoja. Kuitenkin 
vasta 1950-luvulla, kun kylpyhuoneet 
kaupungeissa yleistyivät, saunasta on 
tullut myös vapaa-ajan viihtymispaik-
ka ja seurustelun keskiö. Silloin myös 
olut on tullut osana saunan viihde-

käyttöä. Nykyään olut kuuluu olennai-
sena saunomiseen Suomessa ja ovatpa 
monet panimot brändänneet oluensa 
saunan mukaan. 

Viileää ja mietoa 

Saunomisen yhteydessä kannattaa 
nauttia olutta viileänä. Oluen alkoholi-
prosentit kannattaa pitää maltillisena. 
Jos oluessa on alkoholia yli keskioluen 
verran, se on nk. diureetti eli kuivattaa 
kehoa, joka voi saunan kanssa yhdis-
tettynä olla jopa vaarallista. Parasta 
on valita siis saunaan oluita, joissa 
on maltillisesti alkoholia ja virkistävä 

Olut ja sauna yhdessä – saunaoluet testissä 

OLUT ja SAUNA  
kuuluvat suomalaisten mielissä  
erottamattomasti yhteen 
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Olut ja sauna yhdessä – saunaoluet testissä 

OLUT ja SAUNA  
kuuluvat suomalaisten mielissä  
erottamattomasti yhteen 

Sokkotesti  
Saunaseuralla

Saunaseuralla kokeiltiin 
erilaisia vähäalkoho-
lisia ja alkoholittomia 

oluita, perinteisistä hyvin-
kin moderneihin oluttul-
kintoihin. Vastaanotto oli 
vaihtelevaa ja yllätyksiäkin 
löytyi. Oluita testaamassa 
oli Sauna-lehden Yrjö Klippi, 
Saunaseuran Hannu Sain-
tula, Risto Pitkänen ja Janne 
Koskenniemi, olutpuolelta 
taas Olutkulttuuriseuran 
aktiivit Jukka Kuva ja Jere 
Nevalainen sekä Olutliiton 
puheenjohtaja Anikó Leh-
tinen. 

Oluet maistettiin sokkona 
ja pääosin kaikki aiheuttivat 
positiivisia tunteita. Eniten 
suosiota sai nyt edelleen 
trendikäs oluttyyli IPA, jota 
pidettiin sekä maukkaana 
että saunaan sopivana. Myös 
rapeana puraiseva alkoholi-
ton pils maistui kaikille, eikä 
sitä uskottu alkoholittomaksi 
sokkona maistettaessa. Vaa-
lea lager koettiin enemmän 
janojuomaksi ja tumma olut 
ei raadin mielestä sopinut 
niinkään saunajuomaksi, 
vaan enemmän vaikka ruo-
kajuomaksi, saunan jälkeen 
seurusteluun vaikka makka-
ran kanssa. 

Paljon keskustelua ai-
heutti trendikäs kirsikkai-
nen, alkoholiton hapanolut, 
jota eivät kaikki edes ensin 
olueksi uskoneet ollenkaan. 
Tämä olut todettiin hy-
väksi niille, jotka eivät niin 
maltaan makuisesta oluesta 
välitä. Viimeiseksi maistet-
tiin jokerina myös humalalla 
maustettua virvoitusjuomaa, 
joka  mangoisen makunsa ja 
raikkaan kuivuutensa takia 
maistui kaikille. Tätä juomaa 
luonnehdittiin aikuisten 
saunajuomaksi heille, jotka 
juovat oluen sijaan jotain 
muuta virkistävää. 

Maistetut oluet 
raadin mukaan 
paremmuus-
järjestyksessä
• Olvi Hop Mild 
IPA 2,5%, Olvi (löy-
tyy Saunaseuran 
kahviosta ja päivit-
täistavarakaupat)

• Laitilan Kukko 
Alkoholiton Pils 0,3 
%, Laitilan Wir-
voitusjuomatehdas 
(Saunaseuran kahvio 
ja päivittäistavara-
kaupat)

• Lapin Kulta Pure 
Gluteeniton Luo-
mulager 2,7 %, 
Hartwall (Saunaseu-
ran kahvio ja päivit-
täistavarakaupat)

• Flying Dutch-
man Freak Kriek 
Zero Point Three 
Feel Free 0,3%, The 
Flying Dutchman 
Brewing Co. (Alko)

• Laitilan Kukko 
Tumma Alkoho-
liton Olut 0,3 %, 
Laitilan Wirvoitus-
juomatehdas (Sau-
naseuran kahvio ja 
päivittäistavarakau-
pat)

Maistettu  
humalavesi: 
• Mango & Citra 
Sour Soda 0,0%, 
Cloudwater Brew Co. 
(Pien Shop and Bar)

maku, kuten erilaiset vaaleat lager- 
ja pils-oluet, kepeät pale ale -oluet 
tai golden alet. Hauskoja ja erilaisia 
vaihtoehtoja ovat nyt suosiossa olevat, 
marjalla tai hedelmällä maustetut kir-
peät hapanoluet ja hiukan suolainen 
gose-hapanolut. Nämä trendikkäät 
oluet ovat yleensä myös alkoholipro-
sentiltaan kevyehköjä ja siksikin sau-
naan sopivia. 

Vähäalkoholisten ja alkoholittomien 
oluiden markkina kasvaa kohisten ja 
nyt saunaankin voi valita perinteisen 
alkoholittoman lagerin sijaan hyvin 
monista erilaisista oluttyyleistä. ❖ 

Oluiden saloihin ja makuihin 
raatilaiset perehdytti Olutliiton 
puheenjohtaja Anikó Lehtinen. 
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Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Matias Pöyhtäri / Valo Hotel 

& Work

Vesi valuu kiukaalle, joka  
luovuttaa pehmeän löylyn. 
Hirsisaunan hämy rauhoittaa. 
Ulkona odottaa ”avanto” ja kau-
pungin valot. Ollaan Helsingin 
Mannerheimintien kupeessa, 
Valo Hotel & Work -rakennuk-
sen katolla.

 

Helsingin uusin hotelli- ja toi-
mistorakennus, Valo Hotel 
& Work, avasi ovensa viime 

syyskuussa, kun hotelli- ja ravintola-
ala oli jo koronan kovassa otteessa. 
Mutta Valon idean ja toimintakonsep-
tin yhdeltä ideoijalta, Hannu Holmalta, 
ei rohkeutta puutu.

Holma on perustajaosakas kiin-
teistökehitykseen, rakentamiseen ja 
rakennusalan palveluihin erikoistu-
neessa SSA Group Oy:ssä. Sen ty-

täryhtiö SSA Hotels Oy vastasi Valon 
suunnittelusta ja toteutuksesta sekä 
rakennuttamisesta. Rakennuksen ura-
koi samaan konserniin kuuluva SSA 
Project Oy. 

Holma on myös Suomen Saunaseu-
ran jäsen.

– Tietysti Valoon piti saada myös 
kunnon saunat. Alusta alkaen meillä 
oli vahva visio siitä, että saunat teh-
dään ylös katolle. Kun halutaan tehdä 
maailman paras työympäristö niin 

Hirsisaunan lämmössä
– Helsingin kattojen yllä ja taivaan alla
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siellä pitää olla sauna. Haaveena oli 
savusauna, jossa kiire rauhoittuu noki-
seen samettiin ja kosmiseen hiljaisuu-
teen. Viranomaiset eivät kuitenkaan 
antaneet lupaa savusaunalle, joten nyt 
Valon katolla on kaksi hirsisaunaa.

– Käsin veistettyjä, Holma korostaa.
– Olemme satsanneet tosissamme 

Valon ylimmän kerroksen Wellness-
osastoon ja kattotasanteen saunoihin, 
pore- ja dippialtaaseen. Uskon tämän 
olevan Helsingin ehdottomasti paras 
hotellin tai toimiston saunaosasto, 
Holma luokittelee. 

Hirret täynnä lyriikkaa

Hannu Holma oli muutama vuosi 
sitten Ruotsin Lapissa pyydystämässä 
rautuja serkkunsa Jaakko Holman 
kanssa. Jaakko on paitsi huippukalas-

taja ”Kala-Jaska”, myös hirrenveistäjä, 
runoilija, lauluntekijä ja muusikko.

– Istuimme erämaassa ja ehdotin 
Jaakolle, että tee meille sauna, Hannu 
Holma kertoo.

– Yhtenä ajatuksena Valon ideolo-
gian ytimessä on yhdistää taidetta, 
huippu-urheilua ja liiketoimintaa. 
Jaakko Holma toimitti lyriikkaa hir-
siin kaiverrettuna Valon katolle. Nyt 
esimerkiksi keskiviikkoaamun busi-
nesslenkillä saunoo sekasin huippu-
urheilijoita sekä työssäkävijöitä, ja 
seinille kaiverretut lyriikat avaavat 
syvällisiä sekä rakentavia keskuste-
luja tuntemattomien ihmisten välille. 
Ulkoseinästä löytyy muun muassa 
Jaakko Holman sinfoniaalisen Luoto-
sävellyksen nuotteja.

Hirsisaunan lämmössä
– Helsingin kattojen yllä ja taivaan alla

Kun halutaan tehdä  
maailman paras  

työympäristö,  
niin siellä  

pitää olla sauna.

Valo Hotel & Work -rakennuksen katolla on kaksi hirsisaunaa, toinen kuumempi ja toinen 
lempeämpi. Hirsisaunan ikkunasta avautuu näkymä Mannerheimintien yli Pikku-Huopa-
lahteen.

– Esimerkiksi keskiviikkoaamun business-
lenkillä saunoo sekasin huippu-urheili-
joita sekä työssäkävijöitä, kertoo Holma.
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– Juurevaa suomalaista mielenmaisemaa 
Havukka-Ahon ajattelijan ja Eino Leinon 
väliin, Hannu Holma kuvaa hirsistä löytyviä 
tekstejä. – Ostimme 25 000 eurolla lyriikkaa 
ja saimme kaupan päälle käsinveistetyt hirret 
rakennuksen katolle toimitettuna.

Sauna kutsuu takaisin

 Valo Hotel & Work sijaitsee Ruskeasuolla 
Mannerheimintien päässä.

– Ei siis olla Helsingin keskustassa eli 
tarvitaan joku syy tulla tänne. Yksi niistä on 
sauna. Halusimme niin hyvät, kunnon suo-
malaiset saunat, että ihmiset tulevat uudes-
taankin, Hannu Holma sanoo.

– Tietysti olemme myös kuunnelleet käyt-
täjien kokemuksia. Kiitos Saunaseuran johto-
kunnan parin jäsenen tulemme toteuttamaan 
heidän ehdottamia muutoksia, Holma sanoo.

Valon tarjoamaan saunakokemukseen kuu-
luu pesutilojen yhteydessä olevat perinteiset 
sähkösaunat, allasosastolla höyrysauna ja ka-
tolla avoimen taivaan alla kaksi hirsisaunaa, 
”avanto” eli dippiallas ja poreallas.

Hirsisaunoja on kaksi, toinen kuumempi ja 
toinen lempeämpi. Yhteen saunaan mahtuu 
näin korona-aikaan neljä henkilöä, normaa-
listi kahdeksan. Saunojen lämpötilat ovat 
noin 80 ja 90 astetta. Pesutilojen yhteydessä 
olevat ”sisäsaunat” ovat isommat eli ne on 
suunniteltu kymmenelle henkilölle. Kaikissa 
neljässä saunassa on Harvia Legend -mallis-
ton kiukaat.

Hannu Holman ideakirstuun jäi vielä pal-
jon toteutettavaakin.

– Oma innovaationi on selkäsauna. Nykyi-
sessä vaatetuksessa alaselässä sisäelimet ja 
pitkät lihakset saavat usein kylmää. Minulla 
on tapana saunoessa seistä hetki suorana lau-
teilla ja venyttää kädet alas. Silloin alaselkä 
on vartalosta kaikkien korkeimmalla ja löylyn 
lämmössä. Höyrysaunasta olisi ehkä voinut 
tehdä tällaisen ”selkäsaunan” eli höyry ei 
tulisikaan alhaalta, vaan puskisi alaselkään, 
Holma miettii.

Toinen idea oli kuuma avanto.
– Dippialtaaseen laitettaisiin niin kuuma 

vesi kuin vain kävijät sietää. Ihan hullu aja-
tuskin, mutta joskus on vaan mukava ottaa 
äärimmäisen kuuma kylpy! Suomen talvessa 
kylmä dippiallas ja lämmin poreallas toimivat 
ja houkuttavat kuitenkin hyvin ihmisiä.

SSA Groupilla on suunnitelmissa laajentaa 
Valon konseptia – uusia paikkoja on jo tiedos-
sa ainakin pääkaupunkiseudulla ja Hannu 
Holma vihjaa kansainvälistymisestäkin. ❖

Valo Hotel & Work 
-hybridihotelli

● Konsepti yhdistää hotelli- 
ja toimistopalvelut samoihin 
tiloihin
● 422 työ/hotellihuonetta & 
neukkaria
● 13 isoa kokous- ja tapahtu-
matilaa
● 3 yhteisöllistä tilaa
● Ravintola & Lounge-baari
● Kuntosali & saunaosasto
● 24/7 vastaanotto
● Pysäköintihalli
● Mahdollisuus ostaa  
kiinteistön osakkeita
Lisätiedot: valohotel.fi

Valon Wellness-alue

● Kuntosali
● 2 hirsisaunaa, 2 perinteistä 
saunaa ja höyrysauna
● Rentoutumisallas, kylmäve-
siallas ja poreallas
● Takkahuone ja allasbaari
● Sisäänpääsy ilman huoneva-
rausta su–to 30 euroa, hintaan 
sisältyy pyyhe ja tohvelit, auki-
oloajat valo.fi
● Lisää ajatuksia saunojen 
veistelyn lomasta on luettavissa 
veistäjän blogista:  
valonsauna.blogspot.com/

Viranomaiset eivät sallinneet savusaunaa hotelli- ja toimistorakennuksen ka-
tolle, mutta hyvistä löylyistä saa nauttia sähkölämmitteisissä hirsisaunoissakin.

Alusta alkaen meillä oli vahva visio siitä, 
että saunat tehdään  ylös katolle.
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Teksti ja kuvat: Päivi Ketolainen

Jämsässä on valloillaan te-
kemisen meininki. – Kesään 
mennessä kaikki savusaunat 
ovat omilla paikoillaan, sanoo 
Suomen Saunakulttuuri ry:n 
puheenjohtaja Saija Silén.

Lumi narskuu saappaiden alla, 
kun saunakylää rakentava 
työporukka nostelee hirsiä 
paikasta toiseen. 

– Tässä siirrämme sota-ajan saunaa 
lähemmäs rantaa, kertoo Kari Hirsi-
mäki.

Vaikka Päijänne on jäässä ja lunta 
tupruttaa, työt saunakylässä jatku-
vat läpi talven. Syksytalvella on saatu 
kylpykuntoon maasauna Siparila, joka 
on Suomen Saunaseuran kummisau-
na. Työporukka on ottanut siellä jo 
koelöylytkin. 

– Löylyt olivat kuumat, mutta sa-

Saunakylä ei talviunta nuku

malla usvaisen kosteat eli oikein mai-
niot, Hirsimäki kuvailee.

Pientä rakentelua Siparilakin vielä 
kaipaa, esimerkiksi turvakaton har-
tioilleen, mutta ensi kesänä se on 
avoinna saunovalle yleisölle. Käyttöön 
Siparila vihitään asianmukaisin sere-
monioin.

Saunakylän taustayhdistyksen 
puheenjohtaja Saija Silén kertoo, 
että saunakylässä onkin käynnissä 
oikea tekemisen meininki. Kaikkien 
saunojen pohjat ja perustukset ovat 
valmiina. Ensi kesään mennessä vii-
meisetkin 16 saunaa on siirretty kukin 
omalle paikalleen. 

– Samalla kylästä rakentuu koko-
naisuus kasvustoineen, laavuineen ja 
muine rakenteineen. 

Vihdan viuhketta

Vaikka viime kesää kuritti korona, 
se ei hiljentänyt saunakylää. Vihdat 

Kari Hirsimäki esittelee hiljattain kuntoon laitettua Siparilan saunaa. Siparila on Suomen Saunaseuran kummisauna.

– Löylyt olivat kuumat, mutta samalla 
usvaisen kosteat eli oikein mainiot,  
Hirsimäki kuvailee.
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Saunakylä, jos mikä, 
on saunomisperinnön upea ja 

uniikki ilmentymä.

Kahvitauolla saunakylän rakentajat Jarkko Peuraniemi, Juha-Pekka Niittynen, Kari Hirsimäki ja Joonas Sulin.   

viuhuivat ja lauantaisaunat olivat 
kuumina kesäkuun puolivälistä syys-
kuulle. Korona-aika vaikutti kuitenkin 
kävijärakenteeseen. 

– Viime kesänä ulkomaiset vieraat 
puuttuivat. Toisaalta yhä useampi lä-
hiseudun asukas löysi tiensä saunaky-
lään, kertoo Saija Silén. 

Keskimäärin saunakylässä vieraili 
kesälauantaisin 140 henkilöä. Usean 
tunnin kylpyaika ja kuusi saunaa 
takasivat sen, että kaikki mahtuivat 
lauteille riittävin turvaetäisyyksin. 
Saunakansalla on myös malttia odot-
taa vuoroaan: saunomisen lomassa 
voi vilvoitella Päijänteessä tai paistella 
makkaraa nuotiolla. 

– Koronan vuoksi emme kuitenkaan 
järjestäneet opastuksia ja tapahtumia, 
mutta perinnesaunottajien hoitoja oli 
mahdollista saada.

Vain yksi ulkoilmatapahtuma sau-
nakylässä viime syksynä oli. Jo toisen 

kerran Suomen Ladun ideoima Nuku 
yö ulkona -tapahtuma toi kylään 80 
yöpyjää. Tietysti ulkona nukutun yön 
jälkeen maistui savusauna. Elämyksen 
kruunasi aamukahvit nuotiotulilla.

Ensi kesäksi opasteet

Kun suomalainen saunominen pääsi 
joulun alla Unescon aineettoman 
kulttuuriperinnön luetteloon, Jämsässä 
iloittiin. Saunakylä, jos mikä, on tuon 
perinnön upea ja uniikki ilmentymä.

Niinikään Jämsän kaupungin ja 
Suomen Saunaseuran kesken tehty 
kolmivuotinen kehittämissopimus on 
ollut positiivinen signaali. 

– Sopimus on mahdollistanut ra-
kennuslupien hankinnan lopuillekin 
saunoille. Ensi kesäksi saamme myös 
tienvarsiopasteet, jolloin tänne on hel-
pompi saapua, Silén luettelee.

Saunakylä saa jatkuvasti kansain-
välistä huomiota osakseen. Kylä oli 

viime vuonna mukana Yhdysvaltoihin, 
Japaniin ja Ranskaan tehdyissä sauna-
aiheisissa televisio-ohjelmissa.  

– Pyrimme osallistumaan erilaisiin 
yhteistyöhankkeisiin, jotka tukevat 
suomalaista saunakulttuuria ja edis-
tävät saunakylän verkostoitumista eri 
toimijoiden kanssa. 

Vaikka lumi peittelee saunakylän 
maisemaa, edessä siintää kevät. Savu-
saunojen löylynlyömät toivovat, että 
korona väistyy ja kesällä päästään taas 
lauteille. Yleisövuorojen lisäksi saunoja 
voi varata yksityiskäyttöön.   

Kaikkiaan saunakylässä on 23 pe-
rinteistä savusaunaa, joista vanhin 
on 1700-luvulta. Saunat oli aikoinaan 
kerätty eri puolilta maata Muura-
men saunakylään, josta ne on siir-
retty Jämsään. Nyt niiden kunnostus 
tapahtuu Jämsässä työllistämis- ja 
talkootyönä. ❖ 

– Hiiop! Sotasaunan  
hirret saavat kyytiä,  
kun Joonas Sulin, Jarkko 
Peuraniemi ja Kari  
Hirsimäki ottavat ne  
hartioilleen. 
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Lapsuudenkodin saunatila 

koki täydellisen muodon-

muutoksen, kun nelihenkisen 

perheen vanha sauna sai re-

montissa tyylikkään ja vii-

meistellyn ilmeen. 80-luvun 

perinteinen sauna muuttui 

spa-henkiseksi kylpytilaksi.

Espoolaisille Sinille (41) ja Pet-
rille (36) saunominen on ollut 
tärkeä osa elämää lapsuudesta 

asti. He nauttivat leppoisasta sau-
nomisesta koko perheen kesken pari 
kertaa viikossa. Myös perheen lapset 
ovat innokkaita saunojia. Perheen 
sauna on alun perin Sinin lapsuuden 
sauna. 

Kun pariskunta osti vuonna 2017 
Sinin vanhan lapsuudenkodin, kaipa-
si 1980-luvun alussa rakennettu talo 
perinpohjaista remonttia. Sauna oli 
aikansa tyylin mukainen: perinteinen 
puusauna ja yleisilmeeltään hiukan 
synkkä. Kokonaisvaltainen remont-

ti antoi Sinille ja Petrille tilaisuuden 
suunnitella ja toteuttaa unelmiensa 
saunatila alusta loppuun.

Sauna omaan makuun

Saunaa suunniteltaessa Sini ja Petri 
eivät seuranneet trendejä tai kään-
tyneet ammattilaisen puoleen. He 
luottivat omaan makuunsa ja lähti-
vät tutkimaan vaihtoehtoja avoimin 
mielin. ”Emme asettaneet itsellemme 
ennakkoon mitään rajoituksia”, Petri 
muistelee. ”Emme ajatelleet, että 
juuri tällainen tämän pitää olla.”

 Nelihenkiselle perheelle on tärke-
ää, että saunassa on tarpeeksi tilaa ja 

Teksti: Leila Björklöf Kuvat: Kaisa Hynninen Työryhmä: Leila Björklöf, Kaisa Hynninen, Veera Mäkelä, Maria Khanal, 
Jani Tammi Kirjoittajat olivat markkinoinnin ja viestinnän opiskelijoita Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Luova toi-

misto Kreassa, artikkelin tuotanto ja ulkoasu perustuvat Krean ja Sauna-lehden yhteistyöhön keväällä 2020.

Lapsuudenkodin saunasta rauhan   keitaaksi
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Lapsuudenkodin saunasta rauhan   keitaaksi
siellä voi oleilla mukavan väljästi. Sini 
ja Petri korostavat, että tärkeitä kri-
teerejä ratkaisujen valinnassa olivat 
myös laadukkaat materiaalit, miellyt-
tävä värimaailma ja tunnelmallisuus. 

”Kannattaa miettiä tarkkaan, 
mitä saunalta haluaa jo kiuasvalin-
taa suunniteltaessa”, Sini vinkkaa. 
”Toisin kuin sähkösaunassa, puusau-
nassa sanominen alkaa oikeastaan jo 
siitä, kun kiuasta lämmitetään.”

Suunnittelusta viimeistelyyn  
neljässä viikossa

Saunatilan remontti sujui jouhevasti, 
sillä työt kestivät yhteensä vain neljä 
viikkoa. Lain vaatimat asiat, kuten 
vesieristykset, vesiliitännät ja sähköt 
teetettiin rakennustyön ammattilai-
sella. 

Sinin ja Petrin omaa käsialaa ovat 
puolestaan saunan suunnittelu ja 
viimeistely. He avustivat remontissa 
sen verran kuin ehtivät. Kehittämis-
päällikkönä työskentelevän Sinin ja 
myyntijohtajana työskentelevän Pet-
rin pitivät kiireisenä työn ja remontin 
lisäksi kaksi lasta.

Suihkutilan, saunan ja oleskelu-
huoneen pohjaratkaisu pysyi en-
nallaan, mutta kaikki muu laitettiin 
uusiksi. Seiniä purettiin ja korvattiin 
lasiseinällä. Suurempien ikkunoiden 

ja lasipintojen avulla tilaan saatiin 
toivottua avaruutta ja luonnonvaloa.

Remonttia suunniteltaessa paris-
kunta tykästyi tummaan laattaan, ja 
sitä onkin nyt saunatilassa erilaisina 
pintoina ja monessa eri koossa. Alun 
perin suurempi osa laatoituksesta 
piti kuitenkin olla valkoinen. Laa-
toituksen yhteydessä tapahtuneesta 
väärinkäsityksestä johtunut vahinko 
ei kuitenkaan Siniä ja Petriä haittaa 
– päinvastoin. ”Se on itse asiassa pa-
rempi tuolla tavalla”, Petri naurahtaa.

Parhaat löylyt kotona

Ennen remonttia Sinin ja Petrin toi-
veena oli, että 80-luvulta asti muut-
tumattomana pysynyt sauna saisi 
täysin uuden ilmeen. Toive toteu-
tui: uusi levollinen kokonaisuus on 
suuri muutos entiseen. Pariskunnan 
skandinaavinen tyyli tulee erityisesti 
esille saunaosaston materiaali- ja 
sisustusratkaisuissa. Selkeänä näke-
myksenä oli erottaa sauna ja suihku-
tila toisistaan värimaailman avulla. 
Yhtenäiset materiaalit ja maanlähei-
set värit tekevät tilasta silti harmoni-
sen kokonaisuuden.

Luonnonmateriaalien avulla sauna-
tilaan on saatu toivottua kodikkuutta. 
Saunan lauteiden materiaaliksi valit-
tu tuijalauta on mukavan tuntuinen, 

miellyttävän tuoksuinen ja kestävä. 
Tilaville lauteille mahtuu nyt tarvitta-
essa suvun kaikki kolme sukupolvea 
nauttimaan uuden kiukaan lempeistä 
löylyistä.

Sini ja Petri kannustavat saunare-
monttia suunnittelevia miettimään 
tarkkaan etukäteen, mitä saunalta 
haluavat ja tekemään suunnitelmat 
sen pohjalta. He kehottavat välttä-
mään kompromisseja, jotka saat-
taisivat jäädä häiritsemään. ”Kun 
saunoo paljon, on mukava saunoa 
sellaisessa paikassa, jossa viihtyy”, 
Petri toteaa. ❖
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45 vuotta luotettavaa isännöintiä.

KESKITY SAUNOMISEEN 
JA MUUHUN TÄRKEÄÄN. 

JÄTÄ ISÄNNÖINTI ISÄNNILLE.

Täyden palvelun Isännät huolehtii 
kiinteistönne hallinnosta, taloudesta, 
tekniikasta ja arvon kehittämisestä.

Pyydä tarjous: isannat.fi

Kansakoulukatu 5 B 14 
00100 Helsinki 

Puh: 010 8383 400
asiakaspalvelu@isannat.fi

Sauna-lehti 2/21  
on taas  

kesän jättinumero!
• lehti ilmestyy 10.6. normaalia  

laajemmalla jakelulla
• ilmoitusvaraukset 18.5. mennessä  

ja aineistot 25.5. mennessä

Ilmoitukset: Kristian Miettinen,  
0400 225 855,  

aurinia@kolumbus.fi

Toimituksellinen aineisto  
15.4. mennessä  

karoliina.saarnikko@sauna.fi

Aluksi muutama järjen sana tunteesta. Brändiä ei osteta järjellä, vaan tarvitaan myös 
tunnetta: kylmiä väreitä nostattavaa vaikutusta ja kohtaamisia, joita muistellaan lämmöllä. 

Maailman muuttuessa tarvitaan myös innovointia ja uusia oivalluksia, joilla brändi 
säilyttää elinvoimansa. Tarvitaan ehkä jopa uusi suunta vielä tuntemattomaan.

Kun haluat, että brändisi ei jätä kohtaajaansa kylmäksi, me olemme sinua varten. 
Meillä on vahvaa kokemusta, näkemystä ja näyttöä siitä, kuinka brändin potentiaali 

saadaan täyteen voimaansa.

Kohtaamisia, jotka eivät jätä kylmäksi.

N2  |  Pursimiehenkatu 29–31 A  |  N2.fi

I N T O H I M O I S I N  T E R V E I S I N
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Saunaoluiden 
makutestin 
voittaja*
*Suomen Saunaseuran, Olutkulttuuriseuran ja Olutliiton sokkomakutesti 2/2021

Saunaseura

Sauna-lehti 75 vuotta 
– juhlitaan löylyn merkeissä, toistaiseksi turvavälein

l Sauna-lehdellä alkaa nyt jo 75. vuosikerta. Se on saavutus suomalaisen aikakauslehdistön  
historiassa. Saunaseura perustettiin vuonna 1937 ja seura julkaisi jo 1940-luvun alussa muutamia 

irrallisia jäsentiedotteita ja joululehtiä. Oma säännöllisesti ilmestyvä lehti katsottiin pian  
tarpeelliseksi. Vuonna 1946 Sauna-lehti ilmestyi jo neljänä erillisenä numerona,  

jotka muodostivat lehden ensimmäisen vuosikerran. 
”Sauna-lehti on koko ilmestymisaikansa keskittynyt saunaan ja sen ympärillä oleviin asioihin. 

Sitä on toimitettu hyvällä mielellä ja se on tarjonnut  
jäsenilleen jatkuvasti saunatietouden rakennuspuita”. 
Näin kirjoitettiin viisi vuotta sitten. Totta edelleen, tosin 

jäsenistön lisäksi Sauna-lehden lukijapiiriin on tullut paljon 
laajempi saunakulttuurin verkosto – kiitos jo perinteeksi  

tulleen vuoden kakkosnumeron laajemman jakelun.  
Sauna-lehti onkin kasvanut jäsenlehdestä saunakulttuurin 

pää-äänenkannattajaksi.
Totta kai tämä on juhlan aihe! Jos ei muuten,  

niin lukijoiden kanssa lehden sivuilla. Sauna-lehti 4/2021 
tuleekin olemaan juhlanumero. 

Onnea Sauna-lehti ja sen kustantaja,  
tekijät ja lukijat!

sauna Vu
od

es
ta

 1
93

7

Suomen Saunaseura ry:n jäsenlehti 1/2021

Sauna-lehden 
päätoimittaja 

vaihtuu  
s. 16

Vuoden  
saunojat  

s. 32
Saunominen Unescoon  
– kuinka kaikki kävikään s. 22

SAUNA 
      MAASuomi
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Hoiva- ja kotipalvelut

KOTITALOUSVÄHENNYSMAHDOLLISUUS -40%
Meiltä saat henkilökohtaisen ja luotettavan avustajan,
myös kiireetöntä Alzheimer- hoivaa sekä kotisairaanhoidon palvelut.
Meillä käyvät myös palvelusetelit.

Itä-Helsingin Seniorihoiva Oy
Puh. 050 466 4004 Minna      Puh. 050 466 4373 Kadri

Itäkatu 1-5 C 118, 00930 Helsinki
info@hoivanova.fi     hoivanova.fi
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Löylynhenki-palkinto

Kuka on tehnyt kunniaa 
suomalaiselle saunalle, 
hyödyntänyt, jalostanut 
tai innovoinut saunaa 
tai edistänyt saunakult-
tuurin tuntemusta joko 
Suomessa tai kansainvä-
lisesti viime vuonna?

Suomen Saunaseura 
myöntää vuosittain 
Löylynhenki-palkinnon 

ansiokkaasti suomalaisen sau-
nakulttuurin hyväksi tehdystä 
työstä henkilölle tai yhteisölle. 

Kuka tai mikä ansaitsee 
Löylynhenki-palkinnon 2021?

Seuran johtokunta valitsee 
palkinnon saajan seuran jä-
seniltä tulleiden ehdokkaiden 
joukosta Tutkimus- ja kult-
tuuritoimikunnan esityksen 
pohjalta.  

Ensimmäisen kerran pal-
kinto jaettiin vuonna 1988. 
Aluksi palkinto kulki nimellä 
"vuoden saunoja". Vuonna 
1991 nimi vaihtui Samuli-pal-
kinnoksi ja 2010 nimeksi vaih-
dettiin Löylynhenki-palkinto. 
Palkinnon saaja julkistetaan 
perinteisesti kesäkuussa 
ennen Suomalaisen saunan 
päivää. ❖

Tee ehdotuksesi  
palkinnon saajaksi!
■ Lähetä löylynhenki-ehdo-
tuksesi perusteluineen 1.4. 
mennessä sähköpostitse 
janne.koskenniemi@sauna.
fi tai kirjeitse Suomen Sau-
naseura, Vaskiniementie 10, 
00200 Helsinki.

Voittaneen ehdotuksen 
lähettäjä palkitaan 10 ilmai-
sella saunakerralla, jos hän on 
Saunaseuran jäsen, muuten 
laadukkailla saunatuotteilla.

Kenelle Löylynhenki-palkinto 2021?

Tuoreimmat Löylynhenki-palkitut,   
kaikki palkitut löytyvät sauna.fi-sivustolta

2020  Professori, kardiologi Jari Laukkanen, Itä-Suomen yliopiston 
sisätautiopin professori ja Keski-Suomen keskussairaalan 

kardiologian erikoislääkäri. Hän on työryhmänsä kanssa tutkinut saunan 
terveysvaikutuksia jo pitkään. 

2019 Prosessori (emer.) Pentti Tuohimaa, joka on vuosikymmen-
ten ajan ollut edistämässä suomalaisen saunakulttuurin 

kehitystä. Pentti Tuohimaa on tehnyt pääasiallisen työuransa Tampereen 
yliopiston anatomian professorina. Vapaa-aikanaan hän on kolmen vuosi-
kymmenen ajan ”harrastanut saunaa lähes työkseen”.

2018 Dosentti, yliopistotutkija Jarkko Tissari, joka on ansioitunut 
Itä-Suomen yliopistossa jo parinkymmenen vuoden ajan teh-

dyissä puun polton tutkimuksissa, joissa on nyt otettu tarkasteluun kiukaat 
omana ryhmänään.

2017 Suomen Saunakulttuuri ry, joka on vapaaehtoisvoimin siir-
tänyt Muuramen saunakylän Jämsän Juokslahteen. Se on 

sinänsä kulttuuriteko ja kylän toiminnan kehittäminen sekä ylläpitäminen 
on saunakulttuurin vaalimista parhaimmillaan. 

2016 Helsinki Sauna Day, jonka ideana on, että kuka tahansa saa 
ilmoittaa oman saunansa mukaan tapahtumaan ja sauna-

vuoroja varataan verkossa.

2015 Yrittäjä Kimmo Helistö tunnustuksena hänen ansiokkaasta 
ja pitkäjänteisestä työstään yleisen saunakulttuurin ylläpitä-

misessä sekä suomalaisen saunakulttuurin tunnetuksi tekemisessä

Jari Laukkanen Pentti Tuohimaa Jarkko Tissari
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Teksti: Saunaseuran jäsen Risto Nieminen
Kuvat: Marko von Konow ja Risto Nieminen

Mitä yllättävimmissä paikois-
sa voi saada aidon saunakoke-
muksen, meille niin tutun ja 
kuitenkin joka kerralla yhtä 
ainutlaatuisen. Risto Nieminen 
koki sellaisen Portugalin maa-
seudulla.

L
issabonin ruuhkien jäl-
keen ylitän Tejo-joen 
1960-luvulla rakennetun 
Huhtikuun 25. päivän siltaa 
pitkin. Sen jälkeen alkaakin 

suora moottoritie kohti etelää. Run-
saan puolen tunnin ajon jälkeen kään-
nyn länteen pienemmälle moottorilii-
kennetielle, kunnes saavun hiljaiseen 
Cruz de João Mendes -kylään. Siellä 
navigaattori myöntää puutteensa, ja 
kaivan taskustani käsinpiirretyn ajo-
ohjeen. Tästä lähtien tiet ovat tunte-
matonta seutua, eikä loppumatkan 
varrella juuri näe muita elollisia kuin 
Iberico-porsaita tammenterhoja ton-
kimassa. 

Matkanteon haasteet eivät kuiten-
kaan lannista, sillä perillä odottaa 
uusi kokemus: sauna korkkitammien 
keskellä. Kesällä alueen lämpötila voi 
kohota päivisin yli 40 asteen. Mihin 
tuollaisessa ilmastossa saunaa tarvi-
taan? Tilan isäntä Marko von Konow 
vastaa empimättä: –– Suomalainen 
haluaa saunoa oli kesä tai talvi, eikä 
ilmastolla ole merkitystä kun tarve 
saunaan pääsemisestä on synnynnäi-
nen ominaisuus.

Autiolle maatilalle uusi elämä

Marko hankki serkkunsa Tim von 
Konowin kanssa runsaat kymmenen 
vuotta sitten Portugalin Alentejon 
maakunnasta jo jonkin aikaa autiona 
olleen maatilan, joka sijaitsee noin 
300 metrin korkeudessa merenpin-
nasta. Päärakennuksen savupiippuun 
on paikallisen tavan mukaan merkitty 
rakennusvuosi:1929. 

Rakennukset eivät kuitenkaan olleet 
enää käytettävässä kunnossa. Niinpä 
arkkitehtikoulutuksen saaneet ser-

kukset suunnittelivat päärakennuk-
sen modernin kunnostuksen ja kaksi 
uudisrakennusta – sekä tietysti myös 
hieman muista erillään olevan saunan.

Kolmesta rakennuksesta yksi toimii 
makuu- ja työtiloina ja toisessa on olo-
huone ja keittiö, johon kuuluu usean 
neliön kokoinen kivistä muurattu tak-
ka. Siinä tehtiin aikoinaan ruokaa, ja 
jälkilämmössä pientilan perheenjäse-
net myös lämmittelivät suojassa Atlan-
tin valtameren talven kylmiltä tuulilta. 
Kolmannesta rakennuksesta löytyy 
varasto ja öljyvärimaalausta sekä mu-
siikkia tekevän Markon ateljeetila.

Sauna sikalan perustuksille

– Alusta pitäen meille oli itsestään 
selvää että myös sauna rakennetaan, 
Marko toteaa. Se syntyi entisen karja-
suojan perustuksille.

– Täällä asunut perhe eli omava-
raisessa luontaistaloudessa. Perhe 
ruokittiin oman tilan antimilla. Kasvi-
maa tuotti juureksia ja vihanneksia, ja 
lampaat villaa, vuohet maitoa ja ym-
päristössä laiduntavat, tammenterhoja 
tonkivat porsaat lihaa.

Nyt saunaksi muutetun, pinta-alal-
taan 3 x 5 metrin kokoisen rakennuk-
sen alkuperäinen tarkoitus lienee ollut 
sikala. Eläimistä tuli tuoksuja, minkä 
vuoksi tämä pieni rakennus oli sijoi-
tettu muutaman kymmenen metrin 
päähän muista rakennuksista. 

– Tämä sopi myös minulle, sillä niin 
kuin suomalaisessa ja myös japani-
laisessa kulttuurissa saunat sijaitsevat 
usein pihapiirin ulkopuolella. Sau-
naan ei vain mennä vaan siihen liittyy 
eräänlainen siirtymäriitti. Ollaan 
jossain muualla, poissa päivittäisistä 
askareista.

Kiuas Suomesta,  
lauteet rannikkomännystä

Miten sauna sitten syntyi? – Kiuas 
luonnollisesti hankittiin Suomesta, 
samoin kivet, Marko kertoo ja sanoo 
serkusten päätyneen IKI-kiukaaseen, 
johon on oltu tyytyväisiä. Varsinkin 
talvisin kostean ilmaston vuoksi 

Saunoin täällä

Sauna korkkitammien keskellä
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Sauna on rakennettu karjasuojan vanhoille 
perustuksille. Seinät on tehty huokoisista kevyt-
soraharkoista, jotka luovat saman tunteen kuin 
perinteinen puusauna.

Tammi sopii hyvin kiukaan lämmittämiseen,  
sillä puun energiapitoisuus  

on suuri ja se palaa hitaasti.
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tulipesä pitää vaihtaa noin viiden, 
kuuden vuoden välein. 

– Olosuhteita voi verrata suomalai-
seen saaristoon, sielläkään kiukaat ei-
vät ruostumisen vuoksi kestä ikuisesti, 
Marko vahvistaa. 

Haapaa lauteisiin ei ollut Portuga-
lista saatavissa, mutta ominaisuuk-
siltaan vastaava oksaton ja pihkaton, 
uunikuivasta rannikkomännystä tehty 
puulaatu löytyi paikalliselta lauta-
kauppiaalta. 

Saunatilan valo tulee kauniisti Saunatilan valo tulee kauniisti kahdesta horisontaalisesta ikkunasta.

Saunaan ei vain  
mennä vaan siihen  
liittyy eräänlainen 

siirtymäriitti.

Osakkaille ja asukkaille

Noin 250 ammattilaista Jo 42 vuoden kokemuksella

Paikallisesti, kahdeksan toimipistettä

Yksi konserni, josta saat kaiken tarvittavan!
Lue lisää: kiinteistotahkola.fi

PYYDÄ 
MEILTÄ 

TARJOUS!
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kahdesta horisontaalisesta ikkunasta, 
joista toisesta siivilöityvät laskevan 
auringon kullankeltaiset säteet, toises-
ta näkymä jatkuu melkein Algarven 
vuorijonoille asti. 

Karjatilan jäänteenä olevan perus-
tuksen päälle rakennetut seinät on 
tehty huokoisista kevytsoraharkoista, 
jotka eivät kiven tavoin varaa kylmää 
vaan luovat saman tunteen kuin pe-
rinteinen puusauna. Katon rakenne on 
kennomainen siten, että eristeet ovat 
mäntypaneelisen sisä- ja päällystetyn 
ulkokaton välissä. Tämä loiva tiilinen 
pulpettikatto myötäilee paikallista ra-
kennusperinnettä.

Korkkitammi saunapuuna

Lämmitys tapahtuu omalta seitsemän 
hehtaarin kokoiselta tontilta saatavalla 
korkkitammella. Näiden ainutlaatuis-
ten ja siksi suojeltujen puiden kaata-
minen on luvanvaraista. Kaadettavaksi 
päätyykin vain kuivuneita puita. Noin 
kymmenen vuoden välein numeroilla 
merkityistä tammista irrotetaan kuori, 
joka on arvokasta kauppatavaraa. 

Suurin osa maailman viinipulloista 
suljetaan juuri Portugalin tammien 
kaarnasta tehdyillä korkeilla.

Marko huomauttaa, että korkin irro-
tukseen ja tämän erittäin kovan puun 
kaatamiseen tarvitaan siihen erikois-
tuneita paikallisia ammattilaisia. Hän 
sanoo hieman huvittuneena yrittä-
neensä selittää suomalaista saunakult-
tuuria näille auringon parkitsemille 
miehille. Saunan syvin olemus tuskin 
on heille vielä selvinnyt. 

Tammi sopii hyvin kiukaan lämmit-
tämiseen, sillä puun energiapitoisuus 
on suuri ja se palaa hitaasti. Talvella se 
kostuu helposti, ja silloin sytyttäminen 
vaatii oman tekniikkansa.

Aurinko paahtaa, maa on kuivaa 
ja vedensaanti on näillä seuduilla 
joskus ongelmallista. Marko kertoo, 
että heidän tonttinsa on kumpuilevaa 
maastoa. Neljän mäenharjan välissä 
on laaksoja, joista yhdessä on kuiten-
kin kirkasvetinen lähde. Sieltä vesi 
pumpataan aurinko- ja tuulienergian 
voimalla saunaan, asuinrakennuksiin 
ja päärakennuksen edessä olevaan 

uima-altaaseen, joka luonnollisesti 
houkuttelee saunojia luokseen.

Joulusauna erityinen paikasta  
riippumatta

Rentouttaviin löylyihin ja mieltä rau-
hoittavan maiseman ihailuun pääty-
neen vierailuni jälkeen mietin jälleen 
kerran saunan yleismaailmallista luon-
netta. Mitä yllättävimmissä paikoissa 
voi saada aidon saunakokemuksen, 
meille niin tutun ja kuitenkin joka 
kerralla yhtä ainutlaatuisen. Saunan 
henki ei riipu paikasta tai olosuhteista, 
se löytyy kaikkialta missä saunaa 
arvostava ihminen on. 

Yksi asia on vielä pakko kysyä Mar-
kolta ja hänen vaimoltaan Sara Heinä-
maalta: oletteko jo kokeneet joulusau-
nan keskellä korkkitammimetsää? 

– Kyllä joulusauna on aina erityinen. 
Täällä ei voi hypätä hankeen, mutta 
ajankohdan merkitys suomalaisille tuo 
luonnollisesti mieleen kaikki ne joului-
set kokemukset, jotka on saanut elä-
mänsä aikana kokea. Mukavaa että nyt 
myös täällä toisessa kodissamme. ❖



keski.comVIE KIELEN, TUO HYMYN.

Niin se vaan on. Yksinkertaiset asiat ovat niitä kauneimpia. 
Kuten saunan jälkeinen vilvoittelutuokio, kevään saapu-
mista tarkkaillen. Kahvia hörpäten ja Keskin Alkuperäistä 
rinkeliä haukaten. 

Keski_Printti2020_Sauna2Kevät_210x270.indd   1 20/02/2020   13.13
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❦Sopuisasti  
saunassa

❦   Ennen löylyyn menemistä, huuhdo pois päivän  
pölyt ja voimakkaat tuoksut 

❦ Muista huolehtia nestetasapainostasi ja  
juoda riittävästi vettä

❦    Huomioi muut saunojat huomaavaisella  
käytöksellä, tiedustele toivotaanko lisää löylyä  

        ja täytä tarvittaessa löylyämpäri 

❦    Vältä tuoksuvien aineiden käyttöä saunatiloissa

❦    Rauhallinen keskustelu on sopivaa,  
mutta vältä tarpeetonta äänenkäyttöä*

❦    Vihtominen on sallittua, löylykilpailut  
eivät kuulu viihtyisään saunaan **

❦    Saunajuomat nautitaan vilvoittelutiloissa,  
ei löylyhuoneessa

❦    Huolehdi omalta osaltasi,  
että paikat pysyvät  

        siisteinä ja miellyttävinä  
        myös seuraaville  
        saunojille

Näillä vinkeillä on kaik-
kien mukava saunoa niin 
Vaskiniemessä, yleisissä 

saunoissa, asiakassaunoissa ja 
ystävien saunailloissa. Kertaus on 
opintojen äiti – saunomisessakin. 
Siksi Sauna-lehti julkaisee nume-
roissaan nämä ohjeet aina uudel-
leen ja kertoo kerrallaan kahdesta, 
* -merkitystä ohjeesta hieman 
tarkemmin (ensimmäiset neljä 
ohjetta numeroissa 3/20 ja 4/20).

* Hyvissä saunatavoissa kylpy-
rauha konkretisoituu huomaavai-
sena löylykäytöksenä. Saunassa 
käyttäydytään rauhallisesti ja 
jokaisella tulee olla mahdollisuus 
omaan rauhaan ilman että häntä 
häiritään. Kohtelias saunoja ojen-
taa tarvittaessa auttavan kätensä ja 
huolehtii siitä, että löyly on kaikille 
nautinto.

* * Saunassa nautitaan tunnel-
masta ja saunan omista tuoksuista, 
toisen saunojan haju- tai partavesi 
ei sinne sovi. Allergia-, iho- ja 
astmaliiton mukaan Suomessa on 
puoli miljoonaa tuoksuherkkää. 
Eniten oireita aiheuttavat muun 
muassa haju- ja partavedet sekä 
hiuslakat. Parasta onkin olla käyt-
tämättä näitä tuotteita sekä ennen 
saunaan tuloaan että saunomisen 
jälkeen.
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Kansainvälisen Saunaliiton ISAn kuulumisia

Erittäin pitkän uran Saksan 
SaunaBundissa tehnyt Rolf A. 
Pieper jätti vuoden vaihteessa 
toimitusjohtajan tehtävät Mar-

tin Niedersteinille. Rolf jatkaa saksa-
laisten edustajana ISA:n hallituksessa 
ainakin kautensa loppuun.

Rolfin ura on ollut pitkä, liki 38 
vuotta ja Rolfin vaikutus saunamaa-
ilmassa on kiistaton. Hän on luonut 
saksalaisten laajan saunakoulu-
tusohjelman eli Sauna-Akatemian, 
joka kouluttaa vuosittain jopa tuhat 
henkilöä. Rolf on aktiivisesti osallis-
tunut useamman ISA:n saunakong-
ressin järjestämiseen. Merkittävin on 
ehkä vuoden 1999 Aachenin kong-
ressi, missä saatiin aikaiseksi saunan 
määritelmä erityisesti saksalaisten ja 
suomalaisten yhteistyönä.

Rolf on tärkeä henkilö Aufguss-
ilmiön kehittäjänä ja on ollut mukana 

Saksan SaunaBund vaihtaa johtajaa
aktiivisesti koko sen ajan, kun Auf-
guss on ollut myös kilpailulaji. Auf-
gussiin kuuluvien pyyhkeiden kehitys 
ja myynti onkin ollut saksalaisille 
tärkeää koulutuksen ohella.

Saksassa on ilmestynyt 30 vuotta 
lehti Sauna, Bäder und Praxis, josta 
ansio lankeaa paljolti Rolfille ja tie-
tysti myös viimeiselle päätoimittajalle 
eli Hans-Jürgen Gensowille, joka jäi 
eläkkeelle vuoden vaihteessa. Hans-
Jürgen oli aina innostunut kertomaan 
lehdessä Suomen saunakulttuurista ja 
-tapahtumista.

Päätoimittajan vaihtuessa saksalai-
set päättivät muuttaa lehden nettiver-
sioksi, joka jäsenkyselyssä saavutti 
printtilehteä suuremman suosion. 
Ensimmäisen Sauna-Fokuksen pitäisi 
ilmestyä kesän alussa.

Useissa maissa saunalaitokset ovat 

Lähes 40 vuoden uran Saksan SaunaBun-
dissa tehnyt Rolf A. Pieper jätti vuoden 
vaihteessa toimitusjohtajan tehtävät Mar-
tin Niedersteinille. Tässä hän on pukeutu-
neena Aufguss-tuomarin kylpytakkiin.  
Kuva: SaunaBund.

Kuumat  
verkkosivut
Tarvitseeko yrityksesi uuden verkko-
palvelun,  verkkokaupan tai vaikkapa 
digitaalisen  koulutusalustan?

  redandblue suunnittelee ja toteuttaa käyttä-
jälähtöiset,  visuaalisesti näyttävät digitaaliset 
palvelut räätälöidysti asiakkaan tarpeisiin.

redandblue vastaa myös kevään aikana 
julkaistavan  Saunaseuran uuden  
verkkopalvelun  suunnittelusta  
ja toteutuksesta. 

Lisätietoa redandblue.fi
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ongelmissa koronakriisin vuoksi joko 
sulkemisen takia tai siksi, että asiak-
kaat eivät enää uskalla tai halua tulla 
saunaan. Avoinna olevien saunojen 
kapasiteettia on jouduttu rajoittamaan 
merkittävästi, mikä on aiheuttanut 
epäsuhdan tulojen ja kulujen välille. 
Eri maissa saunalaitoksia on tuettu eri 
tavalla. Esimerkiksi Japanissa sauna 
on voinut saada hakemuksesta suoraa 
tukea tulojen menetyksen verran. 
Saksassa on alennettu alv-prosenttia 
muutamaksi kuukaudeksi.

Mutta kokonaisuutena ala on kaik-
kialla vaikeuksissa eikä ongelmien 
päättyminen ole edes näköpiirissä.

Saunalaboratorio Ruotsiin ja USA:han

Ruotsissa on syntymässä saunalabo-
ratorio Uumajan yliopistoon tausta-
voimina Hans Hägglund ja Ruotsin 

Bastuakademie. Hägglundin kirja 
saunan terveysvaikutuksista ilmestyi 
syksyllä ruotsiksi ja on tulossa englan-
niksi 2021. 

USA:ssa saunan terveysvaikutuksiin 
keskittyvällä laboratoriolla näyttäisi 
olevan tilausta ja myös rahoitusta. Työ-
nimellä SRI (Sauna Resarch Institu-
te) on jo alustavia selvityksiä tehty ja 
toiminnan on tarkoitus alkaa kevään 
aikana. Mukana on joukko  amerik-
kalaisia ja kansainvälisiä sauna-asi-
antuntijoita. ISA ja liittomme USA:n 
jäsen eli North American Sauna Asso-
ciation ovat aktiivisesti mukana.

Vietetään Unesco-juhlaa myöhemmin

17.12.2020 klo 15.15 Unescon koko-
uksen puheenjohtaja kopautti nui-
jaa Pariisissa ja Suomen hakemus 
oli hyväksytty. Kahteen minuuttiin 

rajoitetun, etänä toteutetun kiitospu-
heensa Unesco-lähettiläämme Tuomo 
Tapio lopetti mainitsemalla menevänsä  
seuraavaksi saunaan. Saman tien lähti 
maailmalle muun muassa opetus- ja 
kulttuuriministeriön, Museoviraston ja 
Saunaseuran valmistelemat mediapa-
ketit. Koronasta huolimatta media jul-
kaisi materiaalia kohtuullisesti, vaikka 
joulu ja myös USA:n vaalit veivät 
pääosan. Nyt odotellaan pandemian 
loppumista ja sitten juhlitaan ainakin 
saunomalla.

Pysykää terveinä ja muistakaa,   
että saunominen helpottaa oloa 
korona-aikana!

risto eLomaa

Puheenjohtaja

Toni Hälinen, Kiinteistönvälittäjä, LKV
p. 040 779 5405 I toni.halinen@ylinkerros.fi

Ylinkerros Oy I Runeberginkatu 61, 00260 Helsinki I Kauppalantie 42, 00320 Helsinki I Vuodesta 1990
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Suomen Saunaseuran  
uudet jäsenet, 
hyväksytty tammikuussa

Ahdekivi Heikki Toimitusjohtaja

Ahonala Sini Luokanopettaja

Alajoutsijärvi Marjaana Yrittäjä

Alarotu Petteri Ohjaaja

Auterinen Matti Liikennelentäjä

Bamming Ruth Yhteistkuntatiet. maisteri

Barner-Rasmussen Berndt Riskienhallintajohtaja

Bergholm Eero Opiskelija

Blomqvist Mikael VTM

Bohm Matti Panimotyöntekijä

Bouchard Laura Lääketieteen tohtori

Brotherus Robert Johannes Ohjelmistoarkkitehti

Bärholm Melisa Senior Vice Pres. HR, SVP HR 

Cantell Aaro Hallit. puheenjohtaja, yrittäjä

Carpén Petri Johtaja

Dolgobrod Maxim Ohjelmistosuunnittelija

Ekberg-Tkaczick Nina Toimitusjohtaja

Ekholm Camilla Viestintäjohtaja

Ekström Rolf 

Erkkola Kalle Liiketoimintajohtaja

Eskola Minna 

Fabritius Maari Suunnittelija

Gauffin Anton Yrittäjä, Toimitusjohtaja

Granqvist Joonas Toimintaterapeutti

Haavisto Topias OTM, aluesyyttäjä

Halme Saija Asiakkuusjohtaja

Harju Anne Sisustusarkkitehtio SIO

Haukilahti Tony Diplomi-insinööri

Huiskonen Juha Apulaisprofessori, Fil. Tri

Huokuna Tuomas Lakimies

Huttunen Riitta-Kaisa MuM, Toimintaterapeutti AMK

Hämäläinen Jukka Diplomi-insinööri

Hörkkö Panu Toimittaja / valokuvaaja

Ikonen Jari Kuljettaja

Joutsiniemi Marketta Asianajaja

Junnola Juho  Seniori Prosessimetallurgi

Jäntti Toni Lääkäri

Kaarmila Janne Kirjanpitäjä / Yrittäjä

Kajasmaa Janne Kauppatieteiden maisteri

Kallioranta Matti-Oskari Opiskelija

Kalmi Lasse Toimitusjohtaja, KTM

Kalske Sakari Toimitusjohtaja

Kanerva Robin Opiskelija

Kannisto Isto  FT, Toimitusjohtaja

Karihtala Kimmo Lakiasiainjohtaja

Karstikko Niko CEO, ekonomi

Karvala Kirsi Lääkäri

Karvonen Mia Johanna Liikun. ohj. AMK, Hum. kand.

Kinos Teemu Entrepreneur

Kivimaa Saana Tuotepäällikkö

Kivimäki Ville Projektipäällikkö

Kivirinta Jesse Oikeustieteen maisteri

Koivula Heikki Kauppatiet. maisteri (KTM)

Kojonen Oskar Lukiolainen

Kokko Markus Lehdistö- ja kulttuurineuvos

Kontio Susanne  Yrittäjä

Koponen Mikko Myyntijohtaja

Korkela Pinja Yrittäjä

Koski Merja Kehittämispäällikkö

Koskinen Seppo Projektipäällikkö

Koskinen Nicklas Opiskelija

Kosonen Eero 

Kousa Tuuli Viest.- ja vastuullisuusjohtaja

Kovanen Petri Prof. LKT, sis. taut. erik.lääk.

Kukkonen Kirsi  Eläkeläinen

Kuronen Antti Fyysikko

Kurunmäki Karri Tietoturvayrittäjä

Kuusisto Markus Dipl.-ins., VP of Engineering

Kylänpää Tuomas KHT tilintarkastaja

Kytömäki Timo COO

Laaksonen Lasse Yrittäjä

Lahkela Tuukka KTM

Laine Samuli Tutkija, TkT

Lappalainen Veli-Pekka Johtaja / dipl. insinööri

Lehecka Martin Neurokirurgi, dosentti

Lehmuskoski Ville Toimitusjohtaja

Lehti Sami Asiakkuuspäällikkö

Lehtiranta Juhani FT, yrittäjä

Lehto Jari Yrittäjä

Lietonen Anni  Tutkija

Liiver Kaspar  Autosähkömekaanikko

Lilja Heidi Lääk. toht., Yl. kir. erik. lääk.

Lindroth Satu Yrittäjä

Lindström Paula Optikko

Linnanmäki Sirpa Sisustussuunnittelija

Liukkonen Ukko DI

Ljunglin Emilia KTM

Luht Margit Lääkäri

Luoto Tapani lääkäri

Lyytikkä Anneli Arkkitehti

Lyytikäinen Risto Kiinteistövälittäjä

Lännenpää Pyry Erkki Matias Koululainen

Löppönen Henri-Matias Tapani Maajohtaja
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Mattila Olli DI, MBA

Metsäniemi Päivi Johtajaylilääkäri

Miettinen Anssi Toimit./Featuretoimit. esimies

Mikkonen Jaakko Toimitusjohtaja

Mikola Iiro Opiskelija

Mittler Franz Platform Business Partner 

Muona Severi Upseeri

Mustonen Juhani 

Mäki Taina 

Mäkinen René Ohjelmajohtaja

Nemes Anton Opiskelija

Niemi Julia Opiskelija

Niemi Daniel 

Niiranen Sami 

Nikku Heikki Board professional

Nisu Pekka Muusikko / yrittäjä

Nokso-Koivisto Oskari Toiminnnanjohtaja

Nurmela Iiris Dig. Scout, Cust. & Mark. Inter.

Nyman Eero Suunnittelija

Ollilainen Tiina Kieltenopettaja

Orasmaa Mika Kuvaaja

Paajanen Nils Operatiivinen johtaja

Paasonen Kalle Kauppatieteiden kandidaatti

Pajunen Jukka-Pekka Yrittäjä

Pakkanen Petri Projektipäällikkö

Pasanen Valter Talousjohtaja

Pennanen Päivi Yrittäjä

Pesola Seppo Hammaslääkäri

Pietilä Juuso Toimihenkilö, kaupal. kiint.

Piirainen Mika Suunnittelija

Pinomaa Joose Toimitusjohtaja

Pipinen Tuula Tiimipäällikkö

Pitkänen Jukka Diplomi-insinööri

Pitkänen Karoliina Hammaslääkäri, evhl

Raitanen Jarmo Toimitusjohaja

Rajala Ilkka Yrittäjä

Rajala Kati Toimitusjohtaja, diplomi-ins.

Raki Miika 

Rantala Runo Opiskelija, barista

Rath Suman 

Rautanen Lauri Konsultti

Rautanen Linda Yrittäjä, HR-asiantuntija

Rehell Ulla-Anneli Vice President, Sustainability

Rheinberger Christoph Economist

Ristaniemi Michael Johtaja, kestävä kehitys

Roiha Niklas 

Roitto Marja Tutkija

Rühr Sara Hankintajohtaja

Sahlberg Rebekka KTM

Saijonmaa Suvi Opiskelija

Saijonmaa Anna Arkkitehti

Salmirinne Kim Group Business Controller

Salo Tero 

Saloheimo Tuure Diplomi-insinööri

Samaletdin Rauf Erikoislääkäri 

Sandelin Markus CTO

Savela Milja Teacher, Mathematics

Schalin Nina Sairaanhoitaja

Schild Peter Yrittäjä

Seppälä Marjo Rahoituspäällikkö

Siilin Markku Sähk./Tehdasaut. asentaja

Siltama Ari Hovioikeudenneuvos

Sinkkonen Daria KTM

Sirkiä Anu Viestintäjohtaja

Sivenius Hanna Lakiasiainjohtaja

Slåen Heikki Elokuvaaja, näyttelijä

Somppi Sanna Ekonomie magister

Sundholm Mikael DI

Syrjänen Tomas Sijoituspäällikkö

Söyrilä Sampsa Diplomi-insinööri

Taimisto Viljami Toiminnanjohtaja

Takamäki Sami Muusik., dokum., kirj., juont.

Tamminen Jussi Yrittäjä

Tammivuori Heli 

Tarkka Harri Arkkitehti

Teräväinen Ilkka 

Tikkanen Paavo 

Tiusanen Juho Terminaalityöntekijä

Tukiainen Hanna Ympäristöasiantuntija

Tuomela Ilari Diplomi-insinööri

Tuominen Pikku-Markku Myyntipäällikkö, valomyynti

Tuovinen Tiia Markkinointipäällikkö

Vanhanen Kerkko DI, ohjelmajohtaja

Vartiainen Matti Senior advisor, prof. (emer.)

Vasama Jarmo Eläkeläinen

Vasko Vincent Koululainen

Vertio Panu Konsultti, ekonomi

Viitanen Marko Toimitusjohtaja

von Bruun Robert Opiskelija/töissä

Väkevä Liisa Erikoislääkäri

Väänänen Jukka Asiantuntija

Westerling Karsten KHT-tilintarkastaja

Wrede Sirpa Professori

Yli-Hemminki Jussi Toimitusjohtaja

Älli Iina Kansainväl. avun suunnittelija



Kaikki, mitä 
suomalainen 
iho kaipaa.

Luotettavat ja monikäyttöiset* 
perusvoiteet koko perheen ihonhoitoon. 

*) Lue voidevinkit: perusvoide.fi | itsehoitoapteekki.fi
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Suomen Saunaseura Ry  Vaskiniementie 10, 00200 Helsinki

www.sauna.fi

SUOMEN SAUNASEURA
FINSKA BASTUSÄLLSKAPET
THE FINNISH SAUNA SOCIETY

Saunojen aukioloajat
HUOM! 

Poikkeukselliset aukioloajat  
löytyvät sauna.fi -sivustolta

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.

Jäsen- ja saunamaksut, oheispalvelut 
ja niiden hinnastot sekä paljon lisää 
tietoa seuran toiminnasta:  
www.sauna.fi

Yhteystiedot
Toiminnanjohtaja, 
Janne Koskenniemi
 janne.koskenniemi@sauna.fi
050 371 8178
puhelinaika ti-to klo 10–13

Kahvio/kassa  
050 372 4167 (saunojen aukioloaikana)
Kahvilapäällikkö Mervi Iivonen
mervi.iivonen@sauna.fi

Lämmittäjämestari, kiinteistöhuolto 
Ari-Pekka Paavola  
lammittaja@sauna.fi 
050 372 7648 

Sauna-lehti
Päätoimittaja: Karoliina Saarnikko
karoliina.saarnikko@sauna.fi,  
041 532 3961

Saunaseuran johtokunta 2020
 
Hannu Saintula, pj  
Sauna-lehden toimitusneuvoston pj
hannu.saintula@pp.inet.fi, 050 559 9557 
Tiina Kaskiaro, varapj  
viestintätoimikunnan pj
tiina.kaskiaro@rakennusteollisuus.fi, 050 466 0297
Antti Hermunen  
antti@hermunen.fi, 040 550 4376
Heikki Hirvonen  
tutkimus- ja kulttuuritoimikunnan pj
heikki.hirvonen@outlook.com, 040 549 7853
Hannu Laine  
tietojärjestelmäryhmän pj
hannu@hannulaine.com, 045 118 5255
Raine Laurikainen
laurikainenraine@gmail.com, 050 041 7215
Raine Luomanen
raine.luomanen@raineluomanen.fi, 040 774 0021
Risto Pitkänen  
kunnossapitotoimikunnan pj
risto.pitkanen@sauna.fi, 040 7590 825
Ritva Ohmeroluoma  
taloustoimikunnan pj
ritvaohmeroluoma@gmail.com, 040 010 9021
Antti Säiläkivi
antti.sailakivi@hpp.fi, 0400 241 114
Helena Tammi 
 helena.tammi@gmail.com 050 387 6229

                             

Kaikki, mitä 
suomalainen 
iho kaipaa.

Luotettavat ja monikäyttöiset* 
perusvoiteet koko perheen ihonhoitoon. 

*) Lue voidevinkit: perusvoide.fi | itsehoitoapteekki.fi

itsehoitoapteekki.fi
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Tuoteuutuudet

Tämän palstan tekstit perustuvat  
toimitukselle lähetettyihin aineistoihin, 

eivätkä omakohtaisiin kokemuksiin.

Teuva-Sauna 32  
myös  parvimallina
 ● Teuvan Mökki- ja Sorvituote Oy:n 
valmistama Teuva-Sauna 32 on saanut 
jatkoa parvimallisella rakennuksella. 
Tuvan etuosassa on tilava parvi, jonne 
mahtuu useampikin ihminen yöpy-
mään. Rakennuksessa on tilava 13,6 
neliön tupa, 6 neliön parvi sekä sauna 
ja pukuhuone. Katettu veranta yhdis-
tää saunaosaston ja tuvan toisiinsa. 

Saunan toimitukseen saa lisävarus-
teena Teuvan Keitintehtaan Parra-kiu-
kaan savuhormeineen. Ne täyttävät 
rakennusviranomaisten vaatimusta-
son ja ovat näin ollen CE-tyyppihy-
väksyttyjä. Kiukaan mukana tulevat 
selkeät asennusohjeet, joista ilmenevät 
myös tarkat suojaetäisyydet palaviin 
materiaaleihin. 

sauna.net

Kiinkon ratkaisukeskeiset ajankohtaiskoulutukset 
sekä tutkinto- ja pätevyyskoulutukset ovat alan 
huippua. Tarjontaamme ohjaa vahvasti 
työelämälähtöisyys ja kouluttajamme edustavat 
alan parasta asiantuntemusta.

Muutamme tiedon 
taidoksi ja toiminnaksi.

Tutustu koulutuksiimme www.kiinko.fi

Kiinko on kiinteistö- ja rakennusalan johtava kouluttaja. 
Järjestämme vuosittain yli 130 julkista ja yrityskohtaista 
tutkinto-, ajankohtaiskoulutus- ja valmennustilaisuutta, 
joihin osallistuu yhteensä yli 6 000 henkilöä. 
Olemme kouluttaneet alaa vuodesta 1978,  
lähes 40 vuotta.

 Lapuan Kankurien  
Terva-sarja pellava- 
puuvilla-tenceliä  

● Lapuan Kankureiden materiaali-
innovaatio tekee Terva-sarjan pyyh-
keistä imukykyisiä, kevyitä ja nopeasti 
kuivuvia. Terva-pyyhkeet ovat pes-
tyä pellava-puuvilla-tenceliä. Pellava 
on kasvanut Normandiassa, Euroo-
passa ja se on 100 % eurooppalaista, 
jäljitettävää ja pitkäkuituista Masters 
of linen- pellavaa. Tencel on itävalta-
laisen Lenzingin valmistamaa lyocell-
kuitua, jonka valmistusprosessi on 
suljettu, ympäristöystävällinen pro-
sessi 

Terva-pyyhkeitä on saatavilla 23 eri 
värissä. Koko on 48 X 70 cm. Terva-
pyyhkeen imukyky on herätetty jo 
tuotantovaiheessa pesukäsittelyssä, 
joten se on heti valmis käyttöön.  

www.lapuankankurit.fi 



65sauna  I1I  2021

ÄLYKKÄITÄ 
VALAISTUSRATKAISUJA 

AVAIMET KÄTEEN 
-TOIMITUKSENA

 

KARTOITUS SUUNNITTELU ASENNUS YLLÄPITO

Ota yhteyttä!
Puhelin 020 125 5800

www.greenled.fi

Toteutamme sähköautojen 
latausjärjestelmät

• Talo- ja kiinteistöyhtiöt
• Yritykset

• Pientalot

Kysy lisää, me autamme!
www.terawatt.fi

Kiinteistöpäättäjä 
huomio!

Tutustu
lisää
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Saunalla on ollut monenlaisia rooleja 
ihmisten elämässä läpi saunakulttuurin. 
On peseydytty, on paranneltu vaivoja, on 
synnytetty, on hoidettu sosiaalisia suh-

teita, on pohdittu syntyjä syviä ja on rentouduttu. 
Sauna on ollut paikka syntymälle ja paikka 

kuolemalle. Ei ole ihme, että Suomessa – sauno-
misen suurvallassa – koetaan, että sauna on pyhä 
paikka.

Minulle sauna on erittäin tärkeä paikka. Jos 
suinkin on mahdollista, saunon joka päivä – joko 
kotona, mökillä Onkiveden äärellä tai Vaskinie-
messä.

Joskus entisellä työpaikalla Sanomatalossa oli 
lämmin sauna käytettävissä jopa työpäivän aika-
na. Tuntui hyvältä,  kun saattoi pistäytyä saunaan 
katsomaan Töölönlahdelle ja pohtimaan asioita.

Kun on saunonut – vaikka hetken, mieli ja keho 
rentoutuvat ja illalla uni maistaa. Saunaillan jäl-
keen hyvin nukuttu yö kantaa seuraavan päivän 
– seuraavaan saunomiseen.

Mökillä saunan lämmitys ja itse saunominen 
on kuin rituaali. Puusaunan lämmitys vie aikan-
sa, ja kun kolmesti käy järvessä, myös sauno-
minen kestää. Usein mukana on muitakin, ja 
saunomisesta syntyy voimaannuttava sosiaalinen 
kokemus. Lauteilla käydään usein sukulaisten tai 
omien poikien kanssa syvällisiä keskusteluja.

Myös yksin saunominen on tärkeää. Mitä 
enemmän ikää on tullut, sitä tärkeämmältä se 
tuntuu.

Olen huomannut, että saunasta on tullut mi-
nulle itsetutkistelun temppeli. Saunassa on hyvä 
pohtia mennyttä päivää, sen kulkua ja tapahtu-
mia. Siellä on hyvä miettiä, mikä meni hyvin ja 
mitä olisi voinut tehdä toisin. Saunasta on tullut 
päivän peili. On tärkeää, että meillä on paikko-
ja itsetutkisteluun. Yhdellä se on sauna, toisella 
lenkki ulkona, kolmannella joku muu.

Itsetuntemus ja oman toiminnan arviointi on 
meille jokaiselle tärkeää. Se on sitä tärkeäm-
pää, mitä kovemman myrskyn keskellä saamme 
elämässämme toimia. Erityisen tärkeää se on 
kuohuvimpien tunteiden keskellä.

 On vaikea mennä oikeaan suuntaan, jos emme 
tiedä, missä olemme. Sauna voi olla ympäristö, 
jossa löydämme paikkamme ja otamme suuntaa.

Erityisen tärkeä on miettiä asioita, joilla on 
suuri merkitys. Ihmisoikeustaistelija Martin Lut-
her King on sanonut, että ihminen ei ole todella 
elossa ennen kuin löytää jotain, jonka puolesta 
voisi kuolla.

Jos löydämme saunassa syvimpiä tuntoja ja 
päämääriä, ja saamme voimaa elämän myrskyi-
hin, se on todella pyhä paikka, itsetutkistelun 
temppeli.

 

miKaeL PentiKäinen

Suomen Saunaseuran jäsen  
ja Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja

✏SaunaBlogi

Itsetutkistelun temppeli

✏

Sinun SaunaBlogisi?
Haluatko kirjoittaa oman blogisi tälle 
palstalle. Aihe on vapaa, kunhan se vain 
jotenkin liittyy saunaan tai saunomi-
seen. Lähetä noin 3 000 merkin pitui-
nen teksti sähköpostilla osoitteeseen 
karoliina.saarnikko@sauna.fi.  
Toimitus julkaisee ja editoi tekstejä 
harkintansa mukaan. Blogi voidaan jul-
kaista myös www.sauna.fi -sivustolla.

KUVA: MARKUS SOMMERS



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

Espoo  Rusthollarinkatu 6, Espoo  0206 300 830  info.espoo@bauhaus.fi
Lahti  Simolanmutka 5, Lahti  0206 300 850  info.lahti@bauhaus.fi
Oulu  Kaakkurinkulma 2, Oulu  0206 300 840  info.oulu@bauhaus.fi
Tampere  Palmrothintie 4, Pirkkala  0206 300 820  info.tampere@bauhaus.fi
Turku  Kuloistentie 1, Raisio  0206 300 810  info.turku@bauhaus.fi
Vantaa  Tammiston kauppatie 19, Vantaa  0206 300 800  info.vantaa@bauhaus.fi

Verkkokauppa 24 h 
www.bauhaus.fi

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

Mekin Bauhausissa haluamme vaalia kulttuuriperin-
töämme ja tarjota jokaiselle kotisaunojalle miellyttävän 
kokemuksen sellaisissa löylyissä ja sellaisessa ympä-
ristössä, 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 kylpyhuone-
kokonaisuuden - ja vieläpä 
edullisesti. Ja kaiken saat 
myös asennettuna, vaikkapa 
Avaimet käteen  -toimituksena!

Tehdään yhdessä  
Sinun Saunasi!

Sauna ja  
suomalaisuus

Avaimet käteen  
-remontit luotettavasti ja 
edullisesti BAUHAUSista!

Palvelu
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Huippuvarusteltu Mercedes-Benz GLC.  
Made in Uusikaupunki. 
Uudessakaupungissa valmistettu GLC ladattava hybridi on Suomen vaihtelevissa olosuhteissa kuin kotonaan.
Jatkuva neliveto ja edistyksellinen teknologia takaavat turvallisuuden ja mukavuuden kaikissa tilanteissa. Toimintamatka
pelkällä sähköllä on jopa 44 km, mikä riittää kattamaan useimpien päivittäiset arkiajot. Voit valita GLC ladattavan hybridin
bensiini- tai dieselmoottorilla ja korimalliksi myös urheilullisen Coupén. Vahvan vakiovarustelun lisäksi kaikkiin malleihin 
saa nyt Advantage- ja Exclusive sisätilapaketit erikoishintaan, mikä tarkoittaa yli 3 000 € arvoista etua.

Lue lisää mercedes-benz.fi/glc-paketti

GLC ja

Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC A Business EQ Power kokonaishinta alk. 59 970,84 € (sis. alv:n, arvioidun autoveron, toim.kulut 600 €, alennuksen 2 521,61 €). Vapaa 
autoetu 1 050 €/kk, käyttöetu 885 €/kk. CO2-päästöt uusi mittaustapa – WLTP 45 g/km, EU-keskikulutus 2,0 l/100 km. Lämpötila, ajo-olosuhteet, auton kuormaus sekä 
kuljettajan ajotapa voivat vaikuttaa auton toimintamatkaan, akun kapasiteettiin ja suorituskykyyn. Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kiinteällä kk-maksulla alk. 35 €/kk. 
Ajotietokoneen kieli: suomi. Kuvan auto lisävarustein. Autoja rajoitettu erä. Paketin hinta määräytyy CO2-päästöjen mukaan määriteltävän autoveron perusteella. 
Kampanjat ovat voimassa asiakastilauksiin välillä 4.1.2021 – 31.3.2021.

Paketeissa varusteina mm. 
• Kovalevynavigointi 
• Medianäyttö 10,25” 
• Sähkötoimisesti koria 
 vasten kääntyvät peilit 

• Pysäköintipaketti, sis. pysäköintitutkat  
 edessä ja takana sekä peruutuskamera 
• Kojelaudan Artico-tekonahkaverhoilu 
• Somiste-elementit kiiltävää   
 tummanruskeaa lehmusta

Etusi yli

3 000 €
GLC 300 e 4MATIC A  
Business EQ Power

alk. 59 971 €

ADVANTAGE- JA EXCLUSIVE SISÄTILA -PAKETIT ESIM. 990 €.

MB_GLC_210x240_Saunalehti_210311.indd   1 18.2.2021   10.16


