SAUNOMISOIKEUDET JA VASKINIEMEN SAUNATALON VIERAILUKÄYTÄNNÖT
1. Yleistä
Suomen Saunaseura ry:n (”Seura”) sääntöjen 6 §:n 1. kappaleen mukaan:
” Seuran hallituksena toimii johtokunta, joka hoitaa Seuran asioita ja taloutta sekä
johtaa toimintaa.”
Seuran sääntöjen 12 §:n 1. kappaleen mukaan:
”Seuran eri jäsenten saunomisoikeuksista ja -maksuista Seuran saunarakennuksessa
päättää vuosittain johtokunta.”
Tämä ohjesääntö on annettu ja vahvistettu em. sääntökohtien ja yhdistyslain (503/1989,
muutoksineen) perusteella johtokunnan kokouksessa 7/2020 15.4.2020.
2. Jäsenten saunomisoikeus
Seuran sääntöjen 3 §:n mukaan Seuralla voi olla seuraavan tyyppisiä jäseniä:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet
ainaisjäsenet
varsinaiset jäsenet
nuorisojäsenet
ulkomaiset jäsenet
yhteisöjäsenet
kannatusjäsenet

Edellä mainittujen jäsenten osalta kaikkien muiden paitsi yhteisöjäsenten ja kannatusjäsenten osalta pääsy Vaskiniemen saunatalolle saunomaan erikseen kulloinkin vahvistettuina
miesten ja naisten saunomisaikoina (saunomisoikeus) on lähtökohtaisesti rajoittamaton.
Seuralla on kuitenkin oikeus evätä jäsenen saunomisoikeus joko kertaluonteisesti, määräajaksi tai toistaiseksi seuraavin perustein:


Seuran jäsenmaksu on erääntynyt ja maksamatta;



Jäsenellä on maksamatta muita Seuran häneltä perimiä ja erääntyneitä maksuja (kuten liittymismaksu, saunomismaksu tai kahvion saatavia);



Jäsen ei esitä sisäänkirjautumisen yhteydessä jäsenkorttiaan tai pysty luotettavalla
tavalla todistamaan henkilöllisyyttään kuvallisella henkilöllisyystodistuksella;
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Jäsen on selvästi päihtynyt tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena; tai



Jäsen ja/tai hänen vieraansa on toistuvasti rikkonut Seuran johtokunnan vahvistamia, Seuran sääntöjen 12.2 §:n perusteella antamia suosituksia viihtyisästä saunomisesta ja saunarauhasta saunatalolla, eikä jäsen ole, saatuaan asiasta johtokunnan
huomautuksen, korjannut menettelyään. Saunarauhaan saunatalossa kuuluu myös
asiallinen ja kohtelias käytös saunantalon henkilökuntaa kohtaan.

Kertaluonteisen saunomisoikeuden epääminen tapahtuu em. perustein joko kahvion henkilökunnan tai toiminnanjohtajan toimesta. Myös Seuran johtokunnan puheenjohtaja tai jäsen voi paikalla ollessaan kahvion henkilökunnan pyynnöstä todeta kertaluonteisen epäämisen.
Määräaikaisen tai toistaiseksi voimassaolevan saunomisoikeuden epäämistä koskevan päätöksen tekee Seuran johtokunta. Kuitenkin, Seuran jäsenten, joiden jäsenmaksu tai muita
Seuran häneltä perimiä maksuja on erääntynyt ja maksamatta, saunomisoikeus on tällä johtokunnan vahvistamalla ohjesäännöllä ilman eri päätöstä evätty toistaiseksi, kunnes Seura
on vastaanottanut erääntyneiden maksujen suoritukset. (Seuran sääntöjen 5 §:n perusteella
jäsenmaksun laiminlyönti, samoin kuin em. Seuran saunomissuositusten tahallinen ja toistuva rikkominen voivat johtaa myös jäsenen erottamiseen.)
Seuran jäsenen saunomisoikeus on henkilökohtainen. Se ei ole siirrettävissä tai edes kertaluonteisesti osoitettavissa kolmannelle taholle. Sanottu koskee myös jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvaa perheenjäsentä (ks. alaikäiset perheenjäsenet jäljempänä kohdassa 3). Jäsenen on sisäänkirjautumisen yhteydessä esitettävä pyydettäessä kuvallinen
henkilöllisyystodistus.
Kannatusjäsenillä ei ole saunomisoikeutta. Yhteisöjäsenen kahdella edustajalla kerrallaan
(per saunomiskerta) on saunomisoikeus, edellyttäen että yhteisöjäsen on ilmoittanut edustajansa/edustajiensa ja heidän mahdollisten, kohdan 5 (Jäsenten vieraiden saunominen)
mukaisesti tuotavien vieraiden henkilöllisyydet etukäteen hyvissä ajoin toiminnanjohtajalle, joka lähettää kyseisen tiedon kahvioon käyntipäivänä. Yhteisöjäsenen edustajan on
voitava luotettavalla tavalla todistaa henkilöllisyytensä sisäänkirjautumisen yhteydessä
(esimerkiksi kuvallisella henkilöllisyystodistuksella). Yhteisöjäsenen edustajien saunomisoikeus voidaan evätä tai rajoittaa soveltuvin osin samoilla perusteilla kuin yllä on vahvistettu muiden jäsenten osalta.
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3. Jäsenten lasten ja perheenjäsenten saunominen
Saunomisoikeuden omaavalla Seuran jäsenellä on oikeus tuoda mukanaan saunataloon saunomaan alaikäiset lapsensa ja samassa taloudessa asuvat muut alaikäiset lapset. Johtokunta
korostaa kyseisen jäsenen vastuuta lapsista koko saunatalossa vierailun ajan. Tähän sisältyy myös jäsenen jakamaton vastuu siitä, että ikänsä puolesta valvontaa ja opastusta tarvitsevat lapset (myös mahdollisen vieraan lapsi) ovat kyseisen jäsenen välittömässä valvonnassa koko vierailun ajan. Pieniä lapsia ei voi esimerkiksi jättää kahvioon saunassa käynnin
ajaksi ilman kyseisen jäsenen valvontaa.
Johtokunta päättää erikseen perhesaunoista, niiden ajankohdista ja niissä kulloinkin noudatettavista saunomiskäytännöistä.
4. Saunomismaksut ja muut saunatalon maksut
Johtokunta vahvistaa vuosittain saunatalon saunomismaksut, huomioiden kuitenkin seuraavat asiat:


Johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet ovat vapautettu saunomismaksusta niin kauan kuin he toimivat johtokunnan puheenjohtajana tai jäsenenä (Seuran
säännöt, 12.3 §);



Johtokunta on em. sääntökohdan perusteella päättänyt toistaiseksi myös, että ne
Seuran jäsenet, jotka johtokunta on kulloinkin nimittänyt Seuran eri toimikuntiin,
ovat vapautettu saunomismaksusta niin kauan kuin heidän toimikuntanimityksensä
on voimassa; ja



Johtokunnan puheenjohtajalla ja johtokunnan jäsenillä sekä Seuran nimeämillä
edustajilla International Sauna Association:ssa on oikeus tuoda Seuran nimissä vieraita saunamaksuista vapaina tutustumaan Seuran toimintaan ja saunataloon, edellyttäen että ko. Seuran edustaja sopii tästä hyvissä ajoin etukäteen toiminnanjohtajan kanssa.

Saunataloon kohdan 5 (Jäsenten vieraiden saunominen) mukaisesti tuotavien vieraiden
mahdollisesti maksamatta jääneistä sauna-, kahvio- tai muista saunatalon maksuista suhteessa Seuraan vastaa kyseisen vieraan saunataloon tuonut Seuran jäsen.
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5. Jäsenten vieraiden saunominen
Mikäli jäljempänä tässä kohdassa 5 ei ole toisin vahvistettu, saunomisoikeuden omaava Seuran muu jäsen kuin yhteisöjäsen, on oikeutettu tuomaan saunataloon mukanaan yhden vieraan ja yhteisöjäsenen edustajat (yhteensä) neljä vierasta per saunomiskerta. Poikkeuksen
tästä muodostaa perjantaipäivät, jolloin saunatalo on rauhoitettu johtokunnan erillisellä
päätöksellä pelkästään jäsenten käyttöön 6.4.2018 alkaen toistaiseksi. Toiminnanjohtaja
voi aivan erityisissä poikkeustilanteissa myöntää tähän poikkeuksen ruuhka-ajan ulkopuolella, mutta siitä on sovittava toiminnanjohtajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen.
Saunaseuran vastavalittujen jäsenten ei ole mahdollista tuoda Saunatalolle mukanaan vieraita jäsenyyden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana.
Edellä mainittu perjantain vierasrajoitus ei koske: (a) jäsenen alaikäisiä perheenjäseniä, joiden osalta noudatetaan myös perjantaisin mitä edellä kohdassa 3 (Jäsenten lasten ja perheenjäsenten saunominen) on vahvistettu eikä (b) kohdassa 6 (Saunatalon vierailukortit)
tarkoitetulla kortilla vierailevia ei-jäseniä. Vierailukortilla vierailevat ei-jäsenet eivät kuitenkaan voi perjantaisin tuoda mukanaan vieraita saunataloon.
Isäntänä toimivan jäsenen on saavuttava ja kirjauduttava sisään samanaikaisesti vieraidensa kanssa. Vieraiden on kirjauduttava ulos saunatalolta viimeistään silloin kuin heidän isäntänään toimiva jäsen kirjautuu ulos.
Isäntänä toimiva jäsen vastaa siitä, että vieraat ovat tietoisia ja noudattavat johtokunnan
vahvistamia suosituksia viihtyisästä saunomisesta ja saunarauhasta saunatalolla koko vierailun ajan. Tämän laiminlyönti tai rikkominen katsotaan isäntänä toimivan jäsenen laiminlyönniksi tai rikkomukseksi, josta voi seurata jäsenen saunaoikeuden epääminen siten kuin
kohdassa 2 (Jäsenten saunomisoikeus) on vahvistettu.
6. Saunatalon vierailukortit
Seuralla on johtokunnan aiemman päätöksen perusteella nk. vierailukortteja saunataloon.
Nämä kortit ovat henkilökohtaisia ja oikeuttavat haltijansa yhdestä kymmeneen yksittäiseen saunomismaksusta vapaaseen saunomiskäyntiin saunatalolla. Kukin vierailukortti on
voimassa 12 kuukautta antopäivästä. Vierailukorttien antamisesta päättää toiminnanjohtaja. Vierailukortti voidaan antaa myös henkilölle, joka ei ole Seuran jäsen. Tällaisella vierailukortin haltijalla joka ei ole Seuran jäsen, on oikeus tuoda mukanaan vieraita saunataloon käyntikerroillaan siten kuin (muiden kuin yhteisö)jäsenten osalta on yllä kohdassa 5
(Jäsenten vieraiden saunominen) vahvistettu, ja häneen sovelletaan silloin mitä tässä ohjesäännössä on vahvistettu jäsenen vastuusta suhteessa vieraisiinsa.
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7. Esittelysaunat
Jäsenet voivat esitellä suomalaista saunakulttuuria isommalle joukolle saunan ystäviä varaamalla saunataloon ns. esittelynsaunavuoron. Esittelysaunavuoroja myönnetään jäsenten
käyttöön vain saunakulttuuria esitteleviin tarkoituksiin.
Tarkemmat tiedot esittelysaunoista (ajankohdat, hinnat, varausmenettely, muut ehdot), siten kuin johtokunta on ne kulloinkin vahvistanut, löytyvät Seuran internet-sivuilta.
8. Voimassaolo, muut määräykset
Tämä ohjesääntö on vahvistettu Seuran johtokunnan kokouksessa 7/2020 15.4.2020. Ohjesääntö on voimassa toistaiseksi, kunnes johtokunta päättää tarvittaessa sen muuttamisesta
tai kumoamisesta.
Mikäli Seuran rekisteröityjen sääntöjen ja tämän ohjesäännön välillä on ristiriita, noudatetaan rekisteröityjä sääntöjä. Mikäli johtokunnan yksittäisen, tämän ohjesäännön vahvistamisen jälkeen tehdyn kirjallisen päätöksen ja tämän ohjesäännön välillä on ristiriita, noudatetaan myöhempää yksittäistä johtokunnan päätöstä.
Jäsenellä, jonka saunomisoikeus on evätty muutoin, kun kertaluonteisesti tämän ohjesäännön perusteella, on halutessaan oikeus saattaa asia johtokunnan käsiteltäväksi. Saunomisoikeuden epäämistä koskevan asian käsittelyä (saunaoikeuden palauttamista) on pyydettävä johtokunnalta toimittamalla kirjallinen selvitys asiasta toiminnanjohtajalle. Asia käsitellään tällöin selvityksen saapumista seuraavassa johtokunnan kokouksessa. Johtokunta
voi tällöin tehdä asiassa lopullisen ratkaisun tai siirtää asian ratkaisun välittömästi ensimmäistä kokousta seuraavaan kokoukseen, mikäli tämä on tarpeen asian selvittämiseksi
(esim. kyseisen jäsenen tai muiden henkilöiden kuulemiseksi). Johtokunta toimittaa ilman
eri pyyntöä lopullisen ratkaisunsa kirjallisesti tiedoksi ao. jäsenelle.
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