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1 YLEISTÄ
1.1 Seuran tarkoitus
Suomen Saunaseura ry on vuonna 1937 perustettu aatteellinen yhdistys. Seuran
tehtävänä on vaalia suomalaista saunaperinnettä, tehdä sitä tunnetuksi ja korostaa
saunomisen merkitystä terveiden elämäntapojen ylläpitäjänä. Tätä tarkoitusta varten
seuralla on Helsingin Vaskiniemessä Saunatalo, jossa on neljä savusaunaa, kaksi
uloslämpiävää saunaa ja sähkölämmitteinen sauna. Saunoja voivat käyttää jäsenet ja
heidän vieraansa. Lisäksi saunoja käytetään esittely- ja tutkimustarkoituksiin. Seura
tuottaa, kerää ja välittää sauna-alan tiedotusaineistoa kotimaahan ja ulkomaille.
2 JÄSENISTÖ
2.1 Jäsenmäärät
Jäsenmäärät
Kunniajäsenet
Ainaisjäsenet
Vuosijäsenet
Henkilöjäsenet yhteensä
Yhteisöjäsenet
Jäsenmäärä yhteensä

31.12.2019
14
113
4316
4369
3
4372

31.12.2018
14
110
4386
4510
5
4515

Naisten osuus jäsenistöstä oli 25,7 %.
2.2 Kunniajäsenet
Ahtisaari Martti
Grass Ben
Haukio Jenni
Jokipii Seppo
Joutsenlahti Jaakko
Katainen Juhani
Korvo Sinikka

Laaksonen Pekka
Matej Milos
Mäkelä Lisa
Niinistö Sauli
Pukkila Seppo
Vihavainen Raili
Viinikka Lasse

2.3 Yhteisöjäsenet
Helo Oy
Henley Alumni ry
Vaasan Pingviinit ry
4

2.4 Jäsenmaksut
Vuosijäsenten jäsenmaksu oli 100 euroa. Uusien jäsenten liittymismaksu oli 350 euroa.
Yhteisöjäsenten vuosimaksut olivat 500 euroa aatteellisilta yhteisöiltä ja 2000 euroa
yrityksiltä.
Vuosijäsenet maksoivat saunakerrastaan 10 euroa ja heidän vieraansa 20 euroa.
Seniorijäsenet (yli 68-vuotiaat, vähintään 10 vuotta yhtäjaksoisesti seuran jäseninä
olleet) saivat saunamaksuista ja kausikorteista 50% alennuksen. Vuosijäsenten
jäsenmaksuun sisältyi Sauna-lehden vuosikerta.
Vuonna 2019 syyskokous hyväksyi jäsenmaksun noston 125 euroon ja uusien jäsenen
jäsenmaksun noston 400 euroon. Tämä koskettaa ensimmäisen kerran jäseniä vuoden
2020 jäsenmaksujen perinnän yhteydessä.
3 SAUNATALON TOIMINTA
3.1 Saunojamäärät ja saunapäivät

Saunapäiviä
Yhteensä saunojia
Jäsenet
Vieraat
Saunojia päivässä keskimäärin

Vuosi 2019
256
46899
39877
7022
183

Vuosi 2018
262
45236
38331
6905
173

Vuosi 2017
262
43920
36734
7186
168

Vuosi 2016
261
40638
34123
6515
156

Jäsenten tuomien vieraiden määrä oli noin 14,97 % saunojista vuonna 2019.
Saunat olivat avoinna jäsenille ja heidän vierailleen maanantaista lauantaihin, kuukauden
ensimmäinen maanantai on varattu korjaustoimintoihin. Arkipyhinä ja aattopäivinä,
lukuun ottamatta jouluaattoa, saunat olivat kiinni. Kesäkuun, elokuun ja joulukuun
lauantait olivat jaettuja saunapäiviä. Perhesaunapäivä järjestettiin huhtikuussa ja
lokakuussa.
3.2 Saunatalon ylläpito ja kehittäminen
Vaskiniemen Saunatalossa on neljä savusaunaa (Louhi, Harald, Sampo ja Ilmatar), kaksi
uloslämpiävää, kertalämmitteistä saunaa (Aino ja Väinö) sekä yksi sähkölämmitteinen
Koe-sauna. Saunojen yhteydessä on suihkuhuone ja pesijän tila, sekä takkahuone ja
kahvila. Alakerrassa on neljä pukuhuonetta ja saunatupa. Saunojen lisäksi talossa on
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toimisto, arkisto, kirjastotila, kokoushuone, kolme hierojan huonetta ja lämmittäjien
toimitila sekä talon toiminnassa tarvittavat huoltotilat.
Suomen Saunaseura on uusi Helsingin kaupungin kanssa maanvuokrasopimuksen
koskien tonttia, jolla Saunatalo Vaskiniemessä sijaitsee. Uusi sopimus astui voimaan
1.8.2018 ja on voimassa vuoden 2047 loppuun. Maanvuokrasopimuksen myötä
Vaskiniementien hiekkapohjaiset levennykset saatiin seuran ja Vaskilahden venekerhon
yhteiseen pysäköintikäyttöön. Sopimuksen myötä Saunaseuran maa-alueesta maksama
vuokra nousi 10 043 euroon ja 1.4.2019 alkaen vuokra sidottiin viralliseen
elinkustannusindeksiin.
3.3 Saunatalon kunnossapito ja remontit
Vuonna 2019 toteutettiin normaaleja kunnossapitotöitä sekä kesän aikana laajempia
remontteja. Vuonna 2019 toteutettiin myös vuonna 2018 tarjousten puutteen vuoksi
tekemättä jätettyjä remontointitöitä. Nämä remontit olivat tarpeellisia saunojen
kestävyyden ja käytettävyyden kannalta.
Vuoden aikana tehdyissä remonteissa kunnostettiin hierojien huoneiden lattiat ja seinät,
remontointiin alakerran saunatuvasta henkilökunnan sosiaalitila, uusittiin laiturin
elementtejä sekä asennettiin elementtikohtaiset vikavirtasuojat, remontoitiin kokonaan
Koesauna, kuvattiin Saunatalon viemärit sekä uusittiin saunojen 4 ja 5 kiukaat
Tämän lisäksi vuoden aikana tehtiin muita pienempiä kunnostustöitä. Jatkuvia
kunnostustöitä ovat muun muassa saunojen lauteiden, paneeleiden ja muiden puuosien
vaihto sekä kiuaskivien vaihto noin 4-6 kuukauden välein kaikkiin kiukaisiin.
Vuonna 2019 Saunaseura hankki myös käyttöönsä mobiilisaunan. Mobiilisauna oli myös
Saunaseuran jäsenten käytössä kevätkaudella 2019.
3.4 Tarkastukset
Saunatalon turvatarkastukset suoritettiin säännöllisesti. Uimaveden puhtautta ja
hygieniaa mitattiin säännöllisesti.
3.5 Kunnossapitotoimikunta
Toimikunta kokoontui vuoden aikana 6 kertaa ja sen puheenjohtajana toimi Risto
Pitkänen. Kunnossapitotoimikunta piti yllä ja valvoi kiinteistön kuntoa, suunnitteli sekä
toteutti suunnitellut ja hyväksytyt Saunatalon korjaukset. Toimikunta valvoi koko
6

Saunatalon käyttöä ja kunnossapitoa yhdessä kiinteistön hoitovastuussa olevien
henkilöiden
kanssa.
Toimikunta
laatii
vuosittain
pitkän
tähtäimen
kunnossapitosuunnitelman, joka on talon ylläpidon perusta.
4 TIEDOTUSTOIMINTA
4.1 Toimitusneuvosto
Sauna-lehden toimitusneuvosto suunnitteli ja otti kantaa lehden sisältöön sekä
visuaaliseen ilmeeseen. Se myös kartoitti lehden 2/19 laatikkojakelun vastaanottajat.
Toimitusneuvosto kokoontui vuonna 2019 neljä kertaa.
4.2 Viestintätoimikunta
Viestintätoimikunta kehitti seuran viestintää entistä enemmän monikanavaiseksi.
Sosiaalisen median eri alustat otettiin vahvemmin käyttöön ja Sauna-lehden sisältöä
vietiin sauna.fi-sivustolle.
4.3 Viestintäkanavat
Saunaseuran jäsentiedottamisen pääkanavat ovat Sauna-lehti, seuran kotisivut sekä
uutiskirjeet. Näiden lisäksi käytössä ovat Facebook sekä Instragram, joka otettiin
käyttöön 2019 hyvin tuloksin.
4.4 Sauna-lehti
Sauna-lehti ilmestyi neljä kertaa vuonna 2019. Lehden päätoimittajana toimi Leena-Kaisa
Simola, Leka-Viestintä Oy. Lehden taitosta ja visuaalisesta ilmeestä vastasi Klippi
management Oy/ Yrjö Klippi ja Suvi Klippi. Ilmoitusmyyntiä hoiti Aurinia Oy/Kristian
Miettinen. Painopaikka oli Forssa Print Oy.
Lehden painosmäärä oli noin 4 500 kappaletta. Kesännumerosta 2 / 2019 otettiin
normaalia suurempi, 10 000 kappaleen painos, jota jaettiin eri puolilla Suomea yleisiin
saunoihin ja saunakulttuuriin liittyviin tapahtumiin.
5 SAUNAKULTTUURIN JA TUTKIMUKSEN EDISTÄMINEN
Vaskiniemessä vieraili vuoden 2019 aikana useita kotimaisia ja ulkomaisia toimittajia
tekemässä sauna-aiheisia artikkeleita ja ohjelmia. Saunaseura on tarjonnut
mahdollisuuden tutustua perinteisiin saunoihin jäsensauna-aikojen ulkopuolella
järjestettävissä saunaesittelytilaisuuksissa jäsenille ja heidän vierailleen. Saunaseuran
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edustajat myös esittelivät saunakulttuuria erilaisissa tilaisuuksissa vuoden aikana.
Vuoden aikana useita tutkijoita otti yhteyttä ja vieraili seuran tiloissa. Seuran kirjasto
palvelee saunatutkijoita ympäri maailmaa.
5.1 Suomalaisen saunan päivä ja Löylynhenki-palkinto
Löylynhenki-tunnustuspalkinto myönnetään vuosittain suomalaisen saunan päivänä,
kesäkuun toisena lauantaina yhteisölle tai henkilölle joka toiminnallaan on merkittävästi
kehittänyt ja ylläpitänyt suomalaista saunakulttuuria. Löylynhenki-palkinnon sai vuonna
2019 professori Pentti Tuohimaa. Tuohimaa on vuosikymmenten ajan ollut edistämässä
suomalaisen saunakulttuurin kehitystä.
Suomen Saunaseura pyrkii edelleen muiden sauna-alan toimijoiden kanssa saamaan
Suomalaisen saunan päivän viralliseksi lipuspäiväksi nykyisen suositeltavan
liputuspäivän sijaan.
5.2 Uusien jäsenten ilta
Uusien jäsenten ilta järjestettiin keskiviikkona 3.4. Iltaan kutsuttiin kaikki jäseniksi
valitut henkilöt. Saunaseuran edustajat pitivät puheenvuoroja liittyen suomalaiseen
saunakulttuuriin, seuran ajankohtaisiin asioihin ja yhdistyksen hyvään hallintoon. Uusilla
jäsenillä oli tilaisuudessa mahdollisuus tutustua toisiinsa ja seuran toimintaa, sekä
vastaanottaa uudet jäsenkorttinsa.
5.3 Helsinki Sauna Day 9.3.2019
Saunaseura tarjosi Helsinki Sauna Day:n aikana 20 innokkaalle saunojalle
mahdollisuuden tutustua Saunatalon saunoihin. Tilaisuuden aluksi pidettiin lyhyt esittely
Saunaseurasta, minkä jälkeen saunapäivän vieraat pääsivät nauttimaan löylyistä ja
avannosta.
5.4 Saunaseuran myöntämät apurahat
Seura myöntää stipendejä ja apurahoja saunaan liittyviin tapahtumiin ja tutkimuksiin.
Vuonna 2019 jaettiin seuraavat apurahat:
Arja Ahlqvist
Tutkimusapuraha tutkimukseen, jonka otsikko on "Sauna Keski-Venäjän
suomensukuisten muinaiskansojen asuinsijoilla". Kyseessä on kulttuurihistorialliskielitieteellinen tapaustutkimus, jonka lähtökohtana on joukko Keski- ja PohjoisVenäjälle sijoittuvia historiallisia Saunino-kylännimiä. Tutkimuksen yhteydessä pyritään
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jäljittämään vain kaikkein ilmeisimpiä itämerensuomalaisen sauna-sanan vastineita
Keski- ja Pohjois-Venäjän paikannimistössä.
Kalevalatalosäätiö
Kalevalatalosäätiö haki avustusta vaellussaunan rakentamiseen Suomalaismetsiin
Ruotsin ja Norjan rajalle Finnskogledenin (240km) varrelle. Sauna tulee olemaan
jatkuvalämmitteinen ja vapaasti kaikkien vaeltajien ja myös läheisen restauroitavan
savupirtin käyttäjien käyttöön.
Fiskarsin kyläseura ry
Seuralla on Fiskarsin Kieloniemessä sauna, jonka suunnittelija oli hiljattain edesmennyt
tunnettu pienrakentaja Tapani Hietalahti. Vuonna 2020 Fiskars kyläseura juhlistaa
saunaprojektin 20-vuotista taivalta. Tämän vuoksi tarkoituksena on julkaista kirja, joka
kertoo saunan monipolvisten vaiheiden vaikutuksesta kyläyhteisöön.
Henna Yletyinen
Avustusta haettiin pro gradu -tutkielmaan, joka kulkee työnimellä ”The meaning of
sauna experience to international tourists visiting Finland”. Tutkielma käsittelee saunaelämyksen merkitystä Suomessa vieraileville kansainvälisille matkailijoille ja se on
englanninkielinen. Yletyinen uskoo sen tuovan uutta tietoa siitä, miten kv-matkailijat
kokevat suomalaisen saunaelämyksen ja miten he sijoittavat sen nimenomaan
kulttuurillisessa mielessä.
Lassi A. Liikkanen
Suomessa käytettävien kiuaskivien kestävyys -tutkimuksen loppuunsaattaminen.
Tutkimuksessa selvitetään valittujen suomalaisten kiuaskivien kestävyyttä todellisissa
käyttöoloissa. Empiirisesti tutkitaan, miten erilaatuiset kivet selviytyvät sadoista
lämmityskerroista ja tuhansista löylynheitoista. Samalla saadaan selville, soveltuuko
tutkimuksessa pilotoitava kestotestiasetelma tarkoitukseen. Lopputuloksena selviää,
saadaanko menetelmällä esiin eroja kivissä ja millaisia erot ovat.
Petri Guilland
Avustusta haettiin palvelukonseptin luomiseksi, joka mahdollistaisi suomalaisen saunan
tunnetuksi tekemisen ulkomailla siten, että myös asiasta tietämättömillä henkilöillä olisi
mahdollisuus kokeilla suomalaista saunomista ja kokea saunomisen tuottama
rentoutuminen ja hyvänolontunne. Hakija on aiemmin suunnitellut ja toteuttanut
siirrettävän saunavaunun tätä tehtävää varten. Saunavaunua on kehitetty ja testattu
Suomessa vuonna 2018 eri tapahtumissa. Apurahan avulla on jatkaa kehittämistyötä ja
pilotoida saunavaunua loppuvuodesta 2019. Tavoitteena on varmistaa, että tuloksena
9

on kokonaisvaltainen, monistettavissa oleva saunapalvelukonsepti, joka edistää
suomalaisen saunomisen levittämistä ulkomaille.
Pekka Paasonen
Avustusta haettiin Saunamaailman järjestämiseksi ja kasaamiseksi vuoden 2019
Lappeenrannan Kalevan kisojen kisa-alueelle, kisatorin yhteyteen. Alueelle toimitetaan
10-15 siirtosaunaa ja kylpytynnyreitä.
Sari Laine
Avustusta haettiin opinnäytetyöhön eli suunnitelmaan Kouvolassa sijaitsevan, 1980luvulla rakennetun hotelli Sommelon saunaosaston uudistuksesta. Suunnitelmassa on
tarkoitus säilyttää 1980-luvun tunnelma soveltaen sitä nykyaikaan. Tästä syystä
tutkitaan 1980-luvun saunojen ja kylpyhuoneiden sisustusten ominaispiirteitä.
Tutkimus on kvalitatiivinen, tutkimusmenetelmänä havainnointi ja vertaileva analyysi.
Blåfield Heli
Avustusta haettiin dokumentaarisen valokuvanäyttelyn ripustusten ja avajaisten
matkakustannuksia varten. Näyttely dokumentoi suomalaista nykypäivän
saunakulttuuria ja sitä kautta suomalaista arkea ja suomalaisuutta.
Kilpiäinen Matti
Avustusta haettiin perinteisten saunoissa käytettyjen puuastioiden kartoitustyöhön.
Tavoitteena oli selvittää ja ymmärtää saunoissa yleisesti käytettyjen puuastioiden
käyttötarkoituksia, rakennetta sekä materiaaleja. Kartoitus on taustatyötä suomalaiseen
saunomiseen liittyvän puuesineistön kehittämiselle.
Lehtinen Torsti
Avustusta haettiin Helsingin yleisten saunojen historiikin kirjoittamiseen. Tarkoituksena
on kirjoittaa historiikki, jossa entisaikojen Helsingin saunakulttuuria lähestytään
ihmiskeskeisesti ja narratiivisesti. Sen lisäksi, että historiikissa kerrotaan, missä saunat
sijaitsivat ja minkälaisia ne olivat rakenteeltaan ja sisustukseltaan, annetaan merkittävä
tila saunoneille ja saunoville ihmisille, heidän kokemuksilleen ja muisteluksilleen.
Salonen Hilma
Avustusta haettiin itäisen Euroopan yleisiä saunoja ja niihin kytkeytyvää nykyajan
kansaperinnettä käsittelevän tietokirjan matkakuluihin. Kirja tuo Suomen lähialueiden
moninaisen ja tapakulttuurisesti rikkaan saunakulttuurin suomalaisen yleisön
tietoisuuteen ja tarjoaa myös kansainvälisesti ainutlaatuisen tutkielman alueen yleisistä
saunoista. Pintapuolisen tai matkaopasmaisen kuvailun sijaan tarkastellaan
Neuvostoliiton jälkeisen poliittis-yhteiskunnallisen kehityksen heijastumista yleisiin
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saunoihin ja analysoidaan, kuinka saunakulttuuri paitsi ylittää maiden välisiä rajoja,
myös muodostaa niiden sisälle omia eriytyneitä sosiaalisia ympäristöjään.
White Laura/ VB-valokuvakeskus
Avustusta haettiin sauna-aiheisen valokuvanäyttelyn toteuttamiseen ja näyttelyyn
liittyvän luentotilaisuuden järjestämiseen. Keväälle 2020 ajoittuva näyttely avaa ja tutkii
saunomisen kulttuuria Kuopion ensimmäisistä yleisistä saunoista tähän päivään.
Kokonaisuus esittelee myös valokuvasarjan saunojista sekä saunarakennuksista. Lisäksi
mukana on urbaanista saunomisen tavasta kertova kuvareportaasi.
5.5 Saunominen Unescoon -hanke
Suomen Saunaseuran aloitteesta ja monien saunayhteisöjen yhteistyössä saunominen
valittiin jo vuonna 2017 Museoviraston ylläpitämään Suomen Elävän perinnön
kansalliseen luetteloon 52 muun perinteen joukossa. Tästä luettelosta oli mahdollista
hakea edelleen Unescon luetteloihin.
Opetus- ja kulttuuriministeriö esitti suomalaista saunomista Unescon Ihmiskunnan
aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Kohde-esityksen ”Saunakulttuuri Suomessa”
valmisteli Museovirasto yhteistyössä saunayhteisöjen kanssa.
Suomen kohde-esityksen allekirjoitti kulttuuriministeri Sampo Terho. Päätös valinnasta
saadaan joulukuussa 2020.
Saunominen Unescoon -hankkeessa mukana olleet saunayhteisöt perustivat Saunaringin,
jonka tarkoituksena on yhteistyöllä jatkossakin edistää ja ylläpitää suomalaista
saunakulttuuria.
6 MUU TOIMINTA
6.1 Kulttuuri- ja tutkimustoimikunta
Kulttuuri- ja tutkimustoimikunta on menestyksellä jatkanut toimintaa omien
resurssiensa mukaisesti. Toimikunnan toimintaan on jäseniensä ohella osallistunut eri
alojen asiantuntijoita.
6.2 Taloustoimikunta
Taloustoimikunnan tehtävänä on valvoa ja kehittää seuran taloutta ja talouden
prosesseja. Vuonna 2019 paneuduttiin edellisvuoden tapaan seuran jäsenmäärän ja
Saunatalon käyttökapasiteetin tarkasteluun. Tämän lisäksi toimikunta osallistui
talousarvion valmisteluun sekä yleisesti taloushallinnon kehittämiseen.
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6.3 Kansainvälinen Saunaliitto
Kansainvälinen Saunaliitto, International Sauna Association (ISA) toimii eri maiden
kansallisten ja muiden saunayhdistysten yhdyssiteenä. Liitto edistää saunaa ja sen
terveydellisiä vaikutuksia koskevaa tutkimustoimintaa. Se välittää maailmanlaajuisesti
oikeaa tietoa saunasta, saunomisesta ja saunakulttuurista. Liitto järjestää joka neljäs
vuosi kansainvälisen saunakongressin, jonka käytännön toteuttamisesta vastaa
kulloinkin valittu kansallinen saunaorganisaatio.
Kansainvälisen Saunaliiton toimisto toimi Saunaseuran tiloissa sekä puheenjohtajan
kotona. Liitto rahoitti toimintansa jäsenyhdistystensä vuosimaksuilla. Liiton
puheenjohtaja on Risto Elomaa. Suomen Saunaseuran edustajana ISA:n hallituksessa on
ollut Jussi Niemelä vuoden 2019 alusta. Saunaliiton puheenjohtaja sekä hallituksen
jäsenet hoitivat tehtävänsä luottamustoimena.
6.4 Tietojärjestelmäuudistus
Tietojärjestelmäuudistus aloitettiin kevätkokouksen päätöksellä myös vuoden 2019
aikana. Vuonna 2019 palkattiin projektipäällikkö hallinnoimaan
tietojärjestelmäuudistuksen suunnittelua ja toteutusta.
Vuoden 2019 aikana valmistui suunnitelma toteutuksesta. Johtokunta päätti
kokouksessaan 26.11.2019 valita uudeksi jäsenrekisterin toteuttajaksi FloMembers,
kassajärjestelmän toimittajaksi Restolution Kassamagneetti sekä
integraatiototeuttajaksi City Dev Labs.
7 HALLINTO JA TALOUS
7.1 Sääntömääräinen kevätkokous
Kevätkokous pidettiin 6.5.2019 Hanasaaressa. Kokoukseen osallistui 36 jäsentä.
Kokouksen avasi seuran puheenjohtaja Tuomas M.S. Lehtonen. Kokouksen
puheenjohtajana toimi Ritva-Liisa Luomaranta ja sihteerinä vt. toiminnanjohtaja Mari
Paavola.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Vt. toiminnanjohtajana työskennellyt Mari
Paavola esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Kokous vahvisti yksimielisesti
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tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tuloslaskelman sekä taseen. Myönnettiin
johtokunnalle ja toiminnanjohtajalle vastuuvapaus yksimielisesti.
Kokouksessa esiteltiin myös suunnitelma Suomen Saunaseuran tietojärjestelmien
uudistuksesta. Kevätkokous totesi yksimielisesti, että Saunatalon tietojärjestelmät ovat
vanhentuneet ja ne tulee uudistaa.
Kokous päätti yksimielisesti jatkaa tietojärjestelmäuudistuksen toteuttamista niin, että
vuoden 2019 ajalle arvioidut kustannukset ovat 68 857 euroa ja vuosille 2019-2024
arvioidut kustannukset yhteensä 160 128 euroa.
Suomen Saunaseuran kevätkokous valitsi myös nimitysvaliokunnan. Nimitysvaliokunnan
tehtävänä oli esittää syyskokoukselle 2019 ehdotus johtokunnan jäsenten lukumäärästä
sekä tehdä ehdotus ehdokkaista johtokunnan puheenjohtajaksi ja johtokunnan
erovuoroisten jäsenten tilalle valittavista ehdokkaista.
Kevätkokouksen puheenjohtaja pyysi esityksiä toimikunnan kokoonpanoksi.
Kokouksessa esitettiin nimitysvaliokunnan jäseneksi seuraavia henkilöitä: Lasse
Viinikka, Nanny Granfeldt, Olli Haltia, Tuulikki Terho, Ben Grass, Matti Kivinen ja Kaj
Lännenpää.
Koska esitettyjä henkilöitä oli nimitysvaliokunnan jäsenmäärää enemmän suoritettiin
lippuäänestys ja siinä annettiin yhteensä 33 ääntä.
Todettiin, että valitaan äänestyksen perusteella nimitysvaliokunnan jäseneksi seuraavat
viisi (5) eniten ääniä saanutta henkilöä. Nimitysvaliokuntaan valittiin Lasse Viinikka,
Nanny Granfelt, Tuulikki Terho, Olli Haltia ja Ben Grass.
Kokousta ennen Apulaistuottaja Maija Aho esitteli Ylen Saunapäivä -kampanjaa.
7.2 Sääntömääräinen syyskokous
Syyskokous pidettiin 4.11.2019 Kino Tapiolassa. Läsnä oli 150 jäsentä. Kokouksen avasi
seuran puheenjohtaja Tuomas M.S. Lehtonen. Kokouksen puheenjohtajana toimi RitvaLiisa Luomaranta ja sihteerinä vt. toiminnanjohtaja Mari Paavola.
Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin sääntömääräiset asiat. Vt. toiminnanjohtaja
esitteli tulo- ja menoarvion sekä toimintasuunnitelman. Keskustelun päätteeksi
hyväksyttiin talousarvio sekä toimintasuunnitelma ja jäsen- ja liittymismaksut
yksimielisesti johtokunnan esitysten mukaisesti.
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Kokouksessa valittiin Suomen Saunaseuran johtokunnan uusi puheenjohtaja.
Johtokunnan puheenjohtajan Tuomas M.S. Lehtosen puheenjohtajakaudet olivat tulleet
täyteen eikä hän voinut enää jatkaa puheenjohtajana.
Seuran sääntöjen mukaan asetettu nimitysvaliokunta oli pyytänyt ehdokkaita niin
puheenjohtajaksi kuin johtokunnan jäseniksikin avoimella haulla. Nimitysvaliokunta
esitti, että puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle 2020-21 valitaan Antti Lavonen. Antti
Lavosen esittely kuten myös muiden johtokuntaan esitettyjen henkilöiden esittelyt
löytyivät osanottajille jaetuista kokousmateriaaleista. Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja
Lasse Viinikka esitteli nimitysvaliokunnan esitystä.
Keskustelun aikana esitettiin myös Hannu Saintulaa puheenjohtajaksi. Keskustelun
jälkeen puheenjohtaja myönsi esitetyille esittelypuheenvuoron. Antti Lavonen piti
esittelypuheenvuoron. Hänelle esitettiin kysymyksiä. Hannu Saintula ei ollut paikalla,
mutta hän oli toimittanut etukäteen videotervehdyksen, joka näytettiin kokouksessa.
Tämän jälkeen siirryttiin äänestämään suljetulla lippuäänestyksellä. Ääniä annettiin
yhteensä 150 kappaletta ja ne jakautuivat seuraavasti:
Antti Lavonen 62
Hannu Saintula 88
Äänestyksen tuloksen perusteella jälkeen Suomen Saunaseura ry:n puheenjohtajaksi
kaksivuotiskaudelle 2020-21 valittiin Hannu Saintula.
Johtokunnan jäsenten lukumääräksi päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti
yhdeksän henkilöä. Todettiin, että johtokunnassa jatkavat vuoden 2020: Heikki Hirvonen,
Hannu Laine, Jarmo Lehtola ja Risto Pitkänen. Erovuorossa ovat (suluissa aloitusvuosi
johtokunnassa): Tiina Kaskiaro (2018), Helka Lassila (2018, ei jatka) Antti Lavonen
(2016), Hannu Saintula (2016), Antti Säiläkivi (2016).
Johtokuntaan asettuivat ehdolle:
Tiina Kaskiaro
Ilpo Koskinen
Raine Laurikainen
Raine Luomanen
Ritva Ohmeroluoma
Antti Säiläkivi
Koska johtokuntaan voitiin valita vain viisi henkilöä, suoritettiin äänestys suljetuin lipuin.
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Äänestyksessä jokainen saattoi äänestää enintään viittä henkilöä. Äänestyksen tulos oli
seuraava:
Tiina Kaskiaro, 64
Ilpo Koskinen, 44
Raine Laurikainen, 71
Raine Luomanen, 80
Ritva Ohmeroluoma, 74
Antti Säiläkivi, 82
Näin ollen johtokuntaan vuosiksi 2020-21 tulivat valituiksi Tiina Kaskiaro, Raine
Laurikainen, Raine Luomanen, Ritva Ohmeroluoma ja Antti Säiläkivi.
Kevätkokouksessa valittiin tilintarkastajaksi vuodelle 2019 tilintarkastusyhteisö
AuditPlan Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Jonas Sandell, KHT, sekä
varatilintarkastajaksi AuditPlanin Yrjö Haukatsalo, KHT.
7.3 Seuran johto, toimikunnat, henkilöstö ja itsenäiset yrittäjät
Toimintaa johtivat johtokunta ja vt. toiminnanjohtajat. Johtokunta kokoontui 10 kertaa.
Johtokunnan asettamat toimitusneuvosto, viestintätoimikunta, kunnossapitotoimikunta,
tutkimus- ja kulttuuritoimikunta sekä taloustoimikunta hoitivat omaan toimialueeseensa
kuuluvat tehtävät. Johtokunta ja toimikunnat hoitivat työnsä luottamustoimina.
Vt. toiminnanjohtaja Mari Paavola (16.4.2018 alkaen) hoiti seuran kaikki jäsenasiat,
taloudenhoitoon, toimistotehtäviin, vuosikokousten, johtokunnan ja kaikkien
toimikuntien (lukuun ottamatta Saunalehden toimitusneuvoston) sihteeritehtäviin,
seuran ja Saunatalon toiminnalliseen hallintoon, koti- ja ulkomaisten vieraiden
vastaanottamiseen, seuran edustamiseen ja esittelyyn sekä päivittäiseen tiedottamiseen
liittyvät työt. Seuran taloushallinnosta vastasi Accountor Oy.
Saunojen
lämmittämisestä
ja
Saunatalon
kiinteistönhoidosta
vastasi
lämmittäjämestari/talonmies Ari-Pekka Paavola. Kahvilan ja kassan toiminnasta vastasi
kahvilapäällikkö Mervi Iivonen sekä yksi kokoaikainen ja 7 osa-aikaista työntekijää.
Saunatalon siivoustointa hoiti Granum Oy.
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Muut itsenäiset, seuraa palvelevat yrittäjät olivat: hierojat Tuomas Kaario, Tuomas
Laitinen, Harri Räsänen, Katja Saavela ja Mervi Hämäläinen. Pesijöinä toimivat Jaana
Pietilä ja Birgitta Palojärvi.
7.4 Toiminnan rahoitus ja talous
Seuran toimintaa rahoitettiin sauna- ja jäsenmaksuilla sekä Sauna-lehden
ilmoitushankinnan tuotoilla. Suurin yhtenäinen kuluerä oli Saunatalon ylläpito- ja
kunnossapitokustannukset. Johtokunta esittää yhdistyksen kokoukselle vahvistettavaksi
tilinpäätöksen, joka osoittaa 104 875,92 euroa alijäämää.
8 TALOUSARVIOVERTAILU
Talousarviovertailu on vuosikertomuksen
budjettiin on kerrottu alla.

liitteenä.

Olennaisimmat

poikkeamat

Hyvän mediamyynnin ansiosta Sauna-lehden ilmoitusmyyntituotot olivat ennakoitua
paremmat. Samalla lehden koko kuitenkin on kasvanut, mikä on lisännyt tuotanto- ja
postituskustannuksia. Vuonna 2019 julkaistiin vuoden 2018 tapaan normaalia laajempi
levikkinen kesänumero 2 / 2019, mikä tuotti lisäkuluja, mutta myös tuottoja.
Saunatoiminnan kuluissa näkyy pienentynyt uusien jäsenten määrä. Aiempaa pienempi
uusien jäsenten määrä näkyy erityisesti pienentyneinä liittymis- ja vuosimaksutuloina.
Toisaalta saunomisen suosio on jatkanut kasvuaan mikä näkyy saunamaksujen määrässä.
Vuonna 2019 toteutettiin sellaisia saunojen remontteja, joita ei vuonna 2018 pystytty
toteuttamaan. Tämä näkyy suurempina remontointiin liittyvinä kuluina. Lisäksi vuonna
2019 entisestä saunatuvasta remontointiin henkilökunnan sosiaalitila ja Koesauna
remontoitiin kokonaisuudessaan. Vuoden 2019 aikana remontoitiin myös hierojien tilat
sekä kuvattiin Saunatalon viemärit.
Kasvanut kävijämäärä näkyy myös kahvion kuluissa, joissa on kautta linjan ollut kasvua.
Raaka-aineiden sekä virvoitusjuomien osalta ovat hinnat kasvaneet mikä näkyy
kasvaneina kuluina. Kahvion tuotteiden hintoja ei kuitenkaan tarkistettu vuonna 2019.
Vuonna 2019 kahvion henkilökuntakuluissa näkyy kasvanut henkilökuntamäärän tarve
ruuhka-aikoina ja iltaisin. Vuoden aikana kahvion henkilöstön tuntityöntekijöiden
tuntimäärät olivat korkeammat verrattuna vuoteen 2018 johtuen vakituisen
henkilökunnan jäsenen pidemmästä sairaslomasta. Vuonna 2019 kahvion henkilöstön
vastuita ja palkkoja myös tarkistettiin.
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Hallinnon puolella normaalien kulujen lisäksi on huomioitava Koivusaaren
kaavavalitukseen liittyvät kustannukset sekä Saunaseuran ALV-vapauteen liittyvän
selvityksen kulut.
Tietojärjestelmäuudistus aloitettiin kevätkokouksen päätöksellä myös vuoden 2019
aikana. Kevätkokouksessa päätettiin yksimielisesti jatkaa tietojärjestelmäuudistuksen
toteuttamista niin, että vuoden 2019 ajalle arvioidut kustannukset ovat 68 857 euroa ja
vuosille 2019-2024 arvioidut kustannukset yhteensä 160 128 euroa. Tietojärjestelmä
uudistuksen kustannukset jaetaan saunatoiminnan, hallinnon ja kahvion kesken. Vuonna
2019 palkattiin projektipäällikkö hallinnoimaan tietojärjestelmäuudistukseen
suunnittelua
ja
toteutusta.
Vuodelle
2019
kustannuksia
syntyi
tietojärjestelmäuudistukseen liittyvistä laitehankinnoista sekä tietojärjestelmän
Saunaseuralle räätälöidyn sovelluksen toteutuskuluista ja erilaisten sovelluslisenssien
kuluista.
Jäsenmaksutuotoissa näkyy, että uusia jäseniä otettiin hieman aiempia vuosia vähemmän,
joten jäsenmaksutuotot ovat olleet hieman ennakoitua pienempiä. Jäsenmaksulaskutus
näkyy kuluna varainhankinnan puolella.
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9 SEURAN JOHTOKUNTA, TOIMIKUNNAT JA HENKILÖSTÖ
9.1 Johtokunta
Tuomas M. S. Lehtonen
Tiina Kaskiaro
Heikki Hirvonen
Hannu Laine
Helka Lassila
Antti Lavonen
Risto Pitkänen
Antti Säiläkivi

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Hannu Saintula
Jarmo Lehtola

jäsen
jäsen

9.2 Toimikunnat ja toimihenkilöt
Sauna–lehden toimitusneuvosto

Hannu Saintula, puheenjohtaja
Jouni Ahonen
Ben Grass
Tiina Kaskiaro
Yrjö Klippi
Jarmo Lehtola
Lasse Viinikka
Leena-Kaisa Simola

Viestintätoimikunta

Hannu Saintula, puheenjohtaja
Tiina Kaskiaro
Johanna Lahti
Hannu Laine
Leena Niskanen
Hanna Pakarinen
Leena-Kaisa Simola

Taloustoimikunta

Antti Lavonen, puheenjohtaja
Heikki Hirvonen
Raine Laurikainen
Mikko Leppämäki
Marjo–Reetta Pajari
Vesa Pirha
Erkki Putaansuu
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Tutkimus– ja kulttuuritoimikunta

Tuomas M.S. Lehtonen, puheenjohtaja
Risto Elomaa
Niko Kangas
Helka Lassila
Risto Luukkonen
Jussi Niemelä
Kimmo Raitio
Lasse Viinikka

Kunnossapitotoimikunta

Risto Pitkänen, puheenjohtaja
Hannu Holma
Juhani Katainen
Harri Kontio
Ari-Pekka Paavola
Gina Sundgrén
Tuulikki Terho

9.3 Henkilöstö

Toiminnanjohtaja

Janne Koskenniemi (2.12.2019 alkaen)
Katariina Styrman (perhevapaa 2.9.2019 saakka)
Mari Paavola (vt. 1.9.2019 saakka)

Kahvilapäällikkö

Mervi Iivonen

Lämmittäjä

Ari-Pekka Paavola

Kahvilan työntekijät

Jenny Kantokorpi, Mervi Iivonen, Tua Gagneur,
Salla Makkonen, Elena El Founti, Anna Pajari,
Anna-Maria Heinonen ja Kaisla Peiponen

Varalämmittäjät

Kimmo Roponen, Jori Mikkonen ja Veli-Pekka
Maurola
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10 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN JA ARVIO
TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Saunatalon kävijämäärät ovat jatkaneet jyrkkää kasvuaan. Vuoden 2020 alun perusteella
keskimääräinen kävijämäärä per päivä tulee nousemaan edellisestä vuodesta. Tämä tulee
johtamaan aiempaa tiheämpään huoltotarpeeseen saunoissa ja kiukaissa. Myös muu
Saunatalon infra tulee kulumaan aiempaa kovemman käytön alla.
Kevään 2020 aikana puhjennut koronapandemia tulee vaikuttamaan Suomen
Saunaseuran talouteen. Tilannetta on hankala vielä arvioida, koska tilinpäätöksen
valmistumisajankohtana ei ole tiedossa kuinka pitkään Saunatalo on kiinni ja millaisia
vaikutuksia kiinniololla sekä koronapandemialla on yleisesti Saunatalon kävijämäärään.
Vuonna 2020 viimeistellään myös tietojärjestelmäuudistuksen käyttöönotto. Vuoden
2020 alkupuoliskolla otettiin käyttöön uusi jäsenrekisteri ja kevään aikana myös
Saunatalon kassajärjestelmä uudistuu. Uudistus koskee laitteistoa sekä sovellusta. Tätä
pohjustetaan koulutuksella ja tiedottamisella.
Vuonna 2020 on myös tarkoitus toteuttaa Saunaseuran internet-sivujen uudistaminen.
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