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1. Seuran tarkoitus ja tavoitteet

Suomen Saunaseura ry on vuonna 1937 perustettu voittoa tavoittelematon, aatteellinen
yhdistys. Yhdistyksen tehtävänä on tutkia, vaalia, kehittää ja ylläpitää suomalaista

saunaperinnettä, tehdä sitä tunnetuksi omassa maassamme sekä ulkomailla ja korostaa

suomalaisen saunomisen merkitystä terveiden elämäntapojen ja hyvinvoinnin ylläpitäjänä.

Edellä mainittujen tehtävien toteuttamista varten Saunaseuralla on Helsingissä, Vaskiniemessä
Saunatalo, jossa seuran jäsenet ja heidän vieraansa voivat saunoa. Lisäksi saunoja voidaan
käyttää tutkimus- ja esittelytarkoituksiin.

Saunaseura toimii suomalaisen saunan ja saunomiseen liittyvän tiedon asiantuntijana. Seura
pitää esitelmiä, antaa haastatteluja ja välittää sauna-alaan liittyvää tietoa. Saunaseura ottaa

kantaa ja antaa lausuntoja sauna-aatteen edistämiseksi. Seura julkaisee neljännesvuosittain
Sauna-lehteä. Lisäksi seura esittelee Vaskiniemeen kutsutuille koti- ja ulkomaisille vieraille

sekä median edustajille suomalaista saunaa ja saunomisperinnettä.

2. Jäsenistö ja jäsenmaksut

Seuran jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on suosittelijoina kaksi vähintään viimeiset

viisi vuotta seuran jäsenenä ollutta henkilöä. Jäsen voi suositella korkeintaan yhtä uutta
henkilöä kalenterivuodessa. Naisia on jäsenistöstä noin 26 %.

Saunaseurassa on johtokunnan vuonna 2018 tekemän päätöksen mukaisesti otettu jäseniä vain
sen verran kuin on jäseniä on poistunut eri syistä. Vuonna 2020 uusia jäseniä on otettu 124

kappaletta. Eri syistä poistuneita tai eronneita jäseniä on 153 (6.10. tilanne). Uusia jäseniä
otettiin vuonna 2020 aiempia vuosia vähemmän ja tämä heijastuu myös taloustilanteeseen.
Vuonna 2019 uusia jäseniä otettiin 184 kappaletta ja vuonna 2018 177 kappaletta.

Esitys vuosijäsenmaksuksi vuonna 2021 on 125 euroa ja uusien vuosijäsenten

liittymismaksuksi 400 euroa. Jäsen- ja liittymismaksuja on korotettu viimeksi vuonna 2019.
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Saunomismaksu on jäsenelle tällä hetkellä 10 euroa ja 68 vuotta täyttäneet jäsenet, jotka ovat
olleet seuran jäseniä yhtäjaksoisesti vähintään 10 vuoden ajan, saavat saunomismaksuista

alennusta -50%. Yhteisöjäsenten vuosittainen jäsenmaksu on yrityksiltä 2 000 euroa ja
aatteellisilta yhdistyksiltä 500 euroa. Muista maksuista ja korvauksista päättää johtokunta.

Kunniajäseniltä ja ainaisjäseniltä ei peritä vuosittaista jäsenmaksua. Rintamamiestunnuksen,

eli ns. tammenlehvätunnuksen, saaneilta jäseniltä ei peritä sauna- eikä jäsenmaksua.

Vuonna 2020 jäsenmaksu- ja saunomismaksutuottoihin tulee varmasti vaikuttamaan
maailmanlaajuinen koronapandemia. Tähän Saunaseura on varautunut talousarviossaan.

Lisäksi talousarviossa on huomioitu se, että mikäli koronatilanne sallii, pyritään Saunataloa
pitämään auki laajemmin myös kesällä vähintään mobiilisaunan palveluiden muodossa.

Vuonna 2020 jäsenmäärä on myös maltillisesti laskenut. Kävijämäärissä tämä ei alkuvuoden

osalta vaikuttanut kovinkaan paljoa. Syksyllä 2020 kävijöitä on ollut keskimäärin noin 110-115
per päivä. Tämä määrä on myös ollut pohjana vuoden 2021 alkuvuoden kävijämääriä
arvioidessa.

Vuonna 2020 jonoon jääneitä hakemuksia keväältä 2020 on 188 kappaletta.

Ainaisjäsenten määrän kasvu johtuu siitä, että vanhassa jäsenrekisterissä osa ainaisjäsenistä
oli merkitty väärin. Uuden jäsenrekisterin käyttöönotossa virheelliset merkinnät korjattiin.
Jäsenmäärä 13.10.2020 (suluissa 2019 tilanne)
Vuosijäsen

4148(4244)

Ainaisjäsen

167 (114)

Kunniajäsen
Yhteisöjäsen

Nuorisojäsen
Yhteensä

14 (14)
4 (3)
2

4335 (4534)
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3. UNESCO-Hanke ja Saunaringin toiminta
Suomalainen

saunominen

valittiin

marraskuussa

2017

kansalliseen

aineettoman

kulttuuriperinnön luetteloon (Elävän perinnön luettelo), johon valitulle aineettomalle

kulttuuriperinnön muodolle on mahdollista hakea paikkaa Unescon ylläpitämältä aineettoman
kulttuuriperinnön kansainväliseltä listalta (Representative List of the Intangible Cultural

Heritage of Humanity). Kesäkuussa 2018 Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi suomalaisen

saunomisen ensimmäiseksi Suomen valtion ehdotukseksi Unescon kansainväliselle listalle.

Suomen Saunaseura ry käynnisti yhdessä muiden suomalaisen saunayhteisön edustajien

Saunominen Unescoon -hankkeen, jonka puitteissa suomalainen saunayhteisö on kesän ja

syksyn 2018 ajan valmistellut hakemusta Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle.

Suomalaisen

saunayhteisön

valmistelema

Unesco-hakemus

luovutettiin

Unescon

aineettomasta kulttuuriperinnöstä määräävän yleissopimuksen toimeenpanosta Suomessa
huolehtivan

Museoviraston

sekä

Opetus-

ja

kulttuuriministeriön

viimeisteltäväksi

tammikuussa 2019. Suomen valtio lähetti hakemuksen Unescolle maaliskuun 2019 lopussa.
Hakemus on läpäissyt Unescon teknisen tarkastuksen.

Päätös suomalaisen saunomisen valitsemisesta Unescon kansainväliselle listalle saadaan
joulukuussa 2020, joten Saunaseuran on syytä varautua erinäisiin tilaisuuksiin ja

juhlallisuuksiin tämän tiimoilta. Lisäksi tiedotuksessa ja mediayhteistyössä on syytä pitää huoli

asian esille tuominen. UNESCO-päätös on myös huomioita vuoden 2021 talousarviota tehdessä.
UNESCO-hankkeen myötä on Saunaseuran ja muiden saunatoimijoiden kanssa perustettu
Saunarinki-niminen yhteisö, jonka tarkoituksena on tuoda saunomisen, laadukkaan

saunarakentamisen, laadukkaan saunomisen ja suomalaisen saunakulttuurin ilosanomaa
tunnetuksi Suomessa ja maailmalla. Vuonna 2021 on Saunaringin toiminta tarkoitus nostaa
uudelle tasolle. Tätä varten on Saunaseura hakenut avustusta Museovirastolta, jotta Saunarinki
voisi palkata toiminnan käynnistämiseen henkilön vuodelle 2021 muutamaksi kuukaudeksi.
Saunaseuran osuus rahoitukseen on 2000 euroa. Tämä on huomioitu talousarviossa.
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4. Vaskiniemen Saunatalon toiminta
Tilat ja aukiolot

(Liite 1: Kävijämäärät vuosilta 2018-2020)

Vaskiniemen Saunatalossa on tällä hetkellä neljä savusaunaa, kaksi kertalämmitteistä

uloslämpiävää saunaa sekä yksi sähkölämmitteinen sauna. Tämän lisäksi Saunaseuralla on
siirrettävä mobiilisauna. Saunojen lisäksi talossa on toimistotilat, neuvottelutila, arkisto,
tutkijanhuone, kolme hierojahuonetta sekä muut talon toiminnassa tarvittavat huoltotilat.

Saunat ovat avoinna jäsenille ja heidän vierailleen pääsääntöisesti maanantaista lauantaihin.

Arkipyhinä ja aattopäivinä Saunatalo on kiinni. Muista poikkeusaukioloajoista päättää seuran
johtokunta.

Saunatalo pidetään suljettuna juhannuksesta alkaen vuosihuollon ja muiden suurempien
korjausten vaatiman ajan. Saunojen huolto, kuivuminen ja Saunatalon lepoaika edellyttävät
säännöllisiä huoltotaukoja. Kuukauden ensimmäinen maanantai on pääsääntöisesti aina

huoltopäivä. Muita huoltotaukoja pidetään tarpeen mukaan. Vuoden 2021 osalta kesätaukoa

tarkastellaan siten, että Saunatalolla voisi olla toimintaa myös kesän aikana. Tähän on
varauduttu talousarviossa.

Seuran johtokunta on hyväksynyt vuonna 2019 uudet saunomisohjesäännöt saunatalolla
saunoville jäsenille. Vuonna 2020 kiinnitettiin erityistä huomiota näiden sääntöjen

noudattamiseen sekä säännöistä tiedottamiseen jäsenille. Tiedotusta jatketaan ja parannetaan

myös vuoden 2021 ajan. Useita jo olemassa olevia sääntöjä ja ohjeistuksia ei ole aiemmin
noudatettu niiden vaatimalla vakavuudella. Tämä on johtanut esimerkiksi jäsenkyselyn

perusteella siihen, että ajoittain käytös Saunatalolla on ollut villiä. Saunaseuran johtokunta

haluaa puuttua tähän erityisesti tiedotuksen ja sääntöjen sekä ohjeistusten noudattamisen
seurannalla.
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Esittelysaunat
Saunaseura voi vuokrata saunoja omille jäsenilleen esittelysaunavuoroihin sekä muihin

johtokunnan tai toiminnanjohtajan hyväksymiin sauna-aatetta tai Saunaseuraa palveleviin
jäsenten tilaisuuksiin varsinaisten sauna-aikojen ulkopuolella.

Vuokrattavat esittelysaunavuorot sijoittuvat vuonna 2021 kuukauden viimeiselle lauantaille.

Vastuullisina vuokraajina voivat toimia ainoastaan Suomen Saunaseuran jäsenet. Johtokunta
päättää saunaesittelyjen tarkemmista ehdoista.
Seuran ulkopuoliset vierailijat

Seuran tarkoituksen mukaisesti Saunatalon saunoja ja suomalaista saunomistapaa esitellään

tutkimuksen tekijöille, median edustajille sekä koti- ja ulkomaisille vierailija- ja kuvausryhmille

tarvittaessa sopimuksen mukaan. Yleisenä toimintaperiaatteena on, ettei ulkopuolisten

vierailijoiden läsnäolo häiritse Saunatalolla saunovien saunarauhaa ja että saunojien toiveita
mediassa näkymisestä noudatetaan aina.

Suomessa toimivien suurlähetystöjen edustajille järjestetään tutustumisia suomalaiseen
saunakulttuuriin ja saunomiseen Suomen Saunaseuran vieraina.

Vuonna 2021 Saunaseuran on tarkoitus kasvattaa omaa suhdetoimintaansa siten, että tärkeät

sidosryhmät tunnistavat Saunaseuran toiminnan tarkoituksen ja toiminnan luonteen.
Tavoitteena on se, että Saunaseura voi toimia hyvällä omallatunnolla suomalaisen
saunakulttuurin asiantuntija. Erityisesti UNESCO-päätöksen tullessa on arvioitu, että
yhteydenotot saunakulttuurin liittyen tulevat kasvamaan. Tähän Saunaseuran tulee varautua.
Kunnossapitotoimikunta
Kunnossapitotoimikunta pitää yllä ja valvoo Saunatalon kiinteistön kuntoa, suunnittelee ja
esittää vuosittain seuran johtokunnalle hyväksyttäväksi tulevan vuoden korjausbudjetin.
Kunnossapitotoimikunta myös huolehtii suunniteltujen ja hyväksyttyjen korjausten

toteuttamisesta. Toimikunta valvoo koko Saunatalon käyttöä ja kunnossapitoa yhdessä
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kiinteistön hoitovastuussa olevien henkilöiden kanssa. Toimikunta päivittää vuosittain
Saunatalon korjausta ohjaavaa pitkäntähtäimen suunnitelmaa.

LVISA-suunnittelun aloittaminen

Vuonna 2021 on tarkoitus aloittaa Saunatalon LVISA-hankesuunnittelu. Hankesuunnittelun

tarkoituksena on kartoittaa Saunatalon korjaustarpeet sekä selvittää millaisella aikataululla

korjaustarpeet tulee toteuttaa. Suunnittelun avulla Saunaseura pystyy myös ottamaan

huomioon erilaiset korjauksen yhteydessä toteutettavat uudistukset. Tällaisten suunnitelmien
pohtiminen vaatii kuitenkin ensin tarkan arvion talon LVISA-järjestelmien kunnosta, jotta

remonteille saadaan tarkka kustannusarvio. Saunaseuran jäsenet pidetään hankesuunnittelun
ajan tietoisina esille tulevista seikoista. Tarkoituksena on, että syyskokouksessa 2021 olisi

Saunaseuran johtokunnalla esitellä arvio siitä, millaisiin korjaushankkeisiin ja millä
aikataululla Saunatalon osalta olisi syytä ryhtyä.

Saunatalon remonteista ei ole tehty minkäänlaisia päätöksiä. Saunatalon laajennuksista ei ole
tehty minkäänlaisia päätöksiä. Koko Saunatalon remontointikokonaisuuden suunnittelun

kannalta LVISA-suunnittelussa esille tulevat korjaustarpeet ja niiden kiireellisyys ovat
välttämättömät selvittää. Ennen niitä ei ole edes mahdollista saati järkevää aloittaa
minkäänlaisten

päätöksentekoprosessia

laajennusten tarpeellisuudesta.

tulevaisuuden

suurten

korjaustarpeiden

tai

Kun tarvittavat tiedot LVISA-hankesuunnittelun kautta on saatu, osallistetaan, tiedotetaan ja

kuullaan jäsenistöä siitä miten remontit tulevat etenemään, miten ne kilpailutetaan ja mitä
remontteihin sisältyy. Mikäli mahdollisuuksia remonttien ulkopuolisiin korjaus- tai

rakentamishankkeisiin on, kuullaan niistä jäsenistöä.
Kunnossapito- ja pelastussuunnitelmat

(Liite 2: Kunnossapidon ja korjaustoimien kustannusarviot vuodelle 2020)

Saunatalon ylläpidon suunnittelua varten laaditaan vuosittain kunnossapitosuunnitelma, jonka
mukaisesti toteutetaan suunnitellut ja budjetoidut korjaukset. Lisäksi tehdään muita
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kunnostustöitä kuten laiturin puuosien kuntotarkistus ja tarvittaessa uuden laiturin
suunnittelutyö. Saunatilojen ylläpitoa jatketaan suunnitelmallisesti.

Saunatalon pelastussuunnitelmat päivitetään vuosittain ja samoin Saunaseuran henkilöstölle
järjestetään vuosittain turvallisuuteen liittyvää koulutusta.
Saunatalon tietojärjestelmät
Saunaseura käynnisti vuonna 2019 tietojärjestelmäuudistusprosessin. Uudistuksen piiriin
kuuluvat

seuran

toimisto-ohjelmat,

kassajärjestelmä,

jäsenrekisteri

sekä

hierojien

varauskalenteri. Järjestelmien uusimiseen varattiin vuodelle 2020 45000 euroa sekä

henkilöstökuluihin 10000 euroa. Tietojärjestelmien ominaisuuksien kehittämistä päätettiin

jatkaa tulevina vuosina tarpeen mukaan.

Vuonna 2021 järjestelmien kehitystä on tarkoitus jatkaa siten, että uusia osia perinteisistä
rutiineista automatisoidaan. Vuonna 2021 jatketaan myös kehitystyötä, jossa Saunaseuran
tietojärjestelmien jäsenrekisteri ja ajanvarauskalenteri integroidaan Saunaseuran sivustoon.

5. Viestintä

Viestintätoimikunta
Saunaseuran viestinnässä on vuona 2020 keskitytty uutiskirjeiden säännöllistämiseen sekä

sosiaalisen median kanavien hyötykäyttöön. Sosiaalisen median käyttöä lisätään ja
systematisoidaan vuonna 2021 edelleen. Instagramin kautta tapahtuvia tunnelmakuvia ja

tiedotteita jaetaan enemmän viestintätoimikunnan vapaaehtoisten kautta. Lisäksi Saunaseuran

uusien kotisivujen sisältöä suunnitellaan ja tuotetaan sosiaalisen median jakomahdollisuudet
mielessä pitäen.

Seuran viestintä on monikanavaista: viestintää tehdään seuran kotisivujen, Sauna-lehden sekä

sosiaalisen median palveluiden kautta. Jäsenille lähetetään myös uutiskirjeitä, joissa kerrotaan
seuran ajankohtaisista asioista. Viestinnän teemat vuodelle 2021 saunakulttuuri. Viestinnässä

on myös vahvasti läsnä 2021 UNESCO-päätös ja sitä kautta suomalaisen saunakulttuurin esille
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tuominen. Näiden teemojen ympärille rakennetaan seuran laajan asiantuntemuksen avulla
erilaisia kokonaisuuksia esimerkiksi Sauna-lehden osalta.

Saunaseuran viestintätoimikunta kehittää, suunnittelee ja toteuttaa seuran sisäistä ja ulkoista
viestintää. Viestintätoimikunnan keskeinen ulkoiseen viestintään liittyvä tehtävä on tukea ja

edistää seuran tekemää saunakulttuurityötä viestinnän keinoin. Viestintätoimikunta toimii
kiinteässä yhteistyössä seuran johtokunnan, toiminnanjohtajan ja Sauna-lehden päätoimittajan
kanssa.

Vuoden 2021 viestintätyön erityiset projektit
Vuonna 2020 toteutettu jäsenkysely toteutetaan myös vuonna 2021 siten, että Saunaseuralle
kerääntyy pitkittäisdataa jäsenten toiveista, näkemyksistä ja kehittämisehdotuksista.

Erityisenä painopisteenä ovat UNESCO-hankkeeseen liittyvät viestintä sekä Sauna-Lehden 75vuotinen taival.

Sisäinen ja ulkoinen viestintä
Sisäisen

viestinnän

kohderyhmänä

ovat

seuran

jäsenistö,

henkilökunta,

seuran

luottamushenkilöt sekä saunatalolla toimivat yrittäjät. Sisäisen viestinnän keskeinen tavoite on
välittää ajankohtaista tietoa seuran toiminnasta ja tapahtumista jäsenistölle, henkilökunnalle
ja luottamushenkilöille. Seuran ulkoisen viestinnän kohderyhmänä ovat koti- ja ulkomaiset

saunaseurat, Kansainvälinen Saunaliitto, media ja suuri yleisö. Vuoden 2021 aikana jatketaan

ulkoisen viestinnän tekemistä hyväksi havaituilla tavoilla. Huomioidaan kaikessa tekemisessä

alati muuttuva viestintäympäristö ja digitaalisen kehityksen mukanaan tuomat vaateet.
Internet ja sosiaalinen media

Saunaseuran kotisivut löytyvät osoitteesta www.sauna.fi ja niitä ylläpitää sekä päivittää

pääsääntöisesti seuran toiminnanjohtaja ja Sauna-Lehden päätoimittaja. Internetsivut toimivat

seuran pääasiallisena tiedotuskanavana ja sieltä seuran jäsen löytää tarvittavat perustiedot
seuran toiminnasta.
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Saunaseuran pääasiallisena sosiaalisen median kanavana toimivat seuran Facebook-sivut
osoitteessa www.facebook.com/saunaseura. Facebook-sivuilla jaetaan ajankohtaista seuran

toimintaan liittyvää tietoa, mutta myös yleisesti suomalaiseen saunakulttuuriin, saunaan ja
saunomiseen liittyvää tietoutta. Vuonna 2019 käyttöön otetun Instagram-tilin käyttöä
jatketaan ja sille etsitään uusia käyttötarkoituksia viestinnän osalta. Muissa sosiaalisen median
kanavissa Saunaseura on läsnä tarpeen mukaan.
Sauna-lehti
Sauna-lehteä on viime vuosina kehitetty pitkäjänteisesti entistä laadukkaammaksi

Saunaseuran jäsenlehdeksi ja suomalaisen saunakulttuurin pää-äänenkannattajaksi. Tätä työtä
jatketaan

edelleen

toimitusneuvoston,

toiminnanjohtajan,

päätoimittajan,

AD:n

ja

viestintätoimikunnan kesken. Lehden aineistoa tullaan hyödyntämään monikanavaisesti mm.

sauna.fi -sivustolla.

Lehden toimitusneuvosto kokoontuu säännöllisesti suunnittelemaan lehden sisältöä ja
laajempia kehityslinjoja sekä arvioimaan tehtyä työtä. Toimitusneuvoston puheenjohtaja on
myös seuran johtokunnan jäsen.

Sauna-lehden sivumäärä on keskimäärin 60 ja painosmäärä noin 4 500. Kesäkuussa ilmestyvä
numero on muita laajempi sekä sivumäärältään että painokseltaan. Lehti on kaikkien seuran

jäsenten jäsenetu, joka jaetaan jäsenille kotiin. Lisäksi lehteä postitetaan mm. kirjastoihin ja
median edustajille. Lehden voi tilata myös maksusta.
Asiantuntijuus

Saunaseura toimii suomalaisen saunan ja saunomiseen liittyvän tiedon asiantuntijana. Seura
pitää esitelmiä, antaa haastatteluja ja välittää sauna-alaan liittyvää tietoa. Saunaseura ottaa
kantaa ja antaa lausuntoja sauna-aatteen edistämiseksi.

Saunaseura välittää sauna-alan tietoutta sekä esittelee saunojaan joukkoviestimille, tutkijoille,

opiskelijoille ja saunan harrastajille niin kansallisesti kuin kansainvälisesti siten kuin se
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koetaan saunakulttuurin edistämisen kannalta tarpeelliseksi. Saunaseura myös pyrkii
aktiivisesti tuottamaan saunatietoa ja välittämään sitä eteenpäin.

6. Tutkimus- ja kulttuuritoiminta

Saunakulttuurin edistäjänä ja tukijana
Saunaseuran tutkimus- ja kulttuuritoimikunta edistää ja tekee tunnetuksi suomalaista
saunakulttuuria suomalaisen ja kansainvälisen tutkimustiedon perusteelta. Tutkimus- ja

kulttuuritoimikunta tekee työtä saunomisen terveyttä, hyvinvointia ja sosiaalisuutta edistävien

vaikutusten esille tuomiseksi. Tällä työllä seura pyrkii vaikuttamaan julkiseen mielipiteeseen
ja sidosryhmiin.
Tutkimus-

ja

kulttuuritoimikunta

rakennusteknisen
asiantuntija-apua

ja

ja

vastaa

perinnetieteellisen
osallistuu

saunomiseen

tutkimuksen

mahdollisuuksiensa

liittyvistä

lääketieteellisen,

mukaisesti

käynnistettäviin

hankkeista.

Toimikunta

antaa

saunatutkimusprojekteihin. Saunaseura tukee vuosittain saunaan ja saunomiseen liittyviä

tutkimustöitä ja opinnäytteitä. Johtokunta hyväksyy vuosittain kriteerit apurahojen

myöntämiselle.

Saunomisen hakeminen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansainväliseen luetteloon ja

Saunominen Unescoon -hanke on ollut vuonna 2019 ja 2020 yksi Suomen Saunaseuran
merkittävimmistä

panostuksista

saunakulttuurin

kansainvälisesti kuin kansallisestikin.

levittämiseen

ja

tukemiseen

niin

Vuonna 2020 tutkimus- ja kulttuuritoimikunta laittoi myös Sisäministeriölle hakemuksen
suomalaisen saunan päivän lisäämisestä liputuspäiväksi. Hakemuksen kohtalo selviää
alustavasti vuoden 2020 loppupuolella tai vuoden 2021 alkupuolella.

Suomen Saunaseura ry on yleishyödyllinen yhdistys. Yleishyödyllisyyden perustana on
toiminta, joka tukee suomalaista saunakulttuuria yleisesti.
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Suomalaisen saunan päivä, Löylynhenki-palkinto ja Hyvä saunateko
Perinteistä Suomalaisen saunan päivää vietetään kesäkuun toisena lauantaina. Päivä on

jäsenistön jaettu saunapäivä. Suomalaisen saunan päivänä luovutetaan Löylynhenki-palkinto
henkilölle tai yhteisölle, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut suomalaisen saunan tai
Suomen Saunaseuran hyväksi. Seuran jäsenet ja toimikunnat voivat esittää palkinnonsaajaa,

jonka valitsee Suomen Saunaseuran johtokunta.

Suomen Saunaseura on hakenut suomalaisen saunan päivää yleiseksi liputuspäiväksi
Sisäministeriöltä. Tietoa liputuspäiväksi saamisesta odotetaan saapuvaksi vuoden 2020
lopussa tai vuoden 2021 aikana.

Hyvä saunateko-palkinto on tunnustus saunomiseen liittyvästä hyvästä teosta. Johtokunta
päättää tunnustuksen myöntämisestä. Tunnustuksia voidaan myöntää tarpeen vaatiessa.

7. Kansainvälinen toiminta

Saunaseuran kansainvälisen toiminnan keskeinen tehtävä on solmia ja hoitaa hyviä suhteita

kansainvälisen median sekä muiden toimijoiden kanssa. Siksi on tärkeää, että kansainvälisen
median edustajat sekä muut kansainväliset toimijat tutustuvat Saunatalolla suomalaiseen

saunomiseen ja saunakulttuuriin. Näin tietous suomalaisesta saunasta ja saunomisesta leviää
laajalle.

Saunaseura

osallistuu

seuran

johtokunnan

päättämiin

kansainvälisiin

kongresseihin ja muihin toiminnan kannalta tarpeellisiin tilaisuuksiin.

sauna-alan

Suomen Saunaseura on Kansainvälisen Saunaliiton ISA:n (International Sauna Association)

jäsen. Saunaseura tekee yhteistyötä liiton kanssa edistääkseen suomalaisen saunan

tunnettuutta ja saunomistapaa ulkomailla. Saunaseura tukee ISA:n toimintaa tarjoamalla sille
ilmaisen toimitilan Saunatalossa. Saunaseura osallistuu liiton tilaisuuksiin ja sillä on edustus
ISA:n hallinnossa.
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8. Hallinto ja talous

Sääntömääräiset kokoukset
Toimintavuoden

aikana

pidetään

sääntömääräisesti

kevätkokous

ja

syyskokous.

Kevätkokouksessa esitetään sääntöjen mukaiset asiat kuten edellisen toimintavuoden
toimintakertomus ja tulos- ja taselaskelmat sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden

myöntämisestä johtokunnalle ja toiminnanjohtajalle. Syyskokous käsittelee tulevan vuoden

toimintasuunnitelman ja siihen perustuvan talousarvion sekä valitsee johtokunnan jäsenet
erovuoroisuus-periaatteen mukaisesti.
Seuran hallinto
Suomen Saunaseuran toimintaa johtaa seuran vuosikokouksen valitsema johtokunta ja sen
alaisuudessa ja ohjastamana toimiva toiminnanjohtaja.

Johtokunnan valitsemat toimikunnat ja niiden puheenjohtajat vastaavat oman toimialueensa

tehtävistä sekä raportoivat toimistaan johtokunnalle. Johtokunta nimeää toimikuntien
puheenjohtajat jäsenistään. Johtokunnan ja toimikuntien jäsenten työ on luottamustehtävä.
Johto- ja toimikuntatyöhön sisältyy vapaa saunomisoikeus, muuta korvausta ei makseta.
Seuran

hallintoa

ohjaavat

eri

toimikuntien

ohjesäännöt,

henkilöstösuunnitelma (hyväksytty 2019) sekä muut sisäiset ohjeet.

talousohjesääntö,

Henkilöstö
Seuran työntekijöitä ovat toiminnanjohtaja, isännöitsijä/lämmittäjä sekä kahvilahenkilöstö

lähiesihenkilönään kahvilapäällikkö. Toiminnanjohtajan esihenkilö on seuran puheenjohtaja ja

muiden työntekijöiden esihenkilönä toimii toiminnanjohtaja. Johtokunta palkkaa ja erottaa
sekä tekee toimihenkilöiden työsopimukset.

Saunaseuran oheis- ja tukipalveluita hoitavat hierojat, pesijät sekä siivooja, jotka ovat itsenäisiä
yrittäjiä.
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Talous
Taloudenpitoa ohjaa seuran sääntöjen lisäksi johtokunnan hyväksymä talousohjesääntö.
Seuran taloutta seuraa ja kehittää taloustoimikunta. Se avustaa ja tukee johtokuntaa sekä

toiminnanjohtajaa taloudenpidon suunnittelussa sekä erilaisissa taloudenhoitoon liittyvissä
asioissa. Seuran taloudesta vastaa johtokunta sekä sen alaisuudessa toiminnanjohtaja. Seuran
tilintarkastuksesta

vastaa

vuoden

2020

osalta

tilintarkastusyhteisö

AuditPlan

oy,

päävastuullisena tilintarkastajanaan Jonas Sandell, KHT, sekä varatilintarkastajana Yrjö
Haukatsalo, KHT. Tilintarkastusyhteisö valitaan vuosittain seuran syyskokouksessa.

Vuonna 2021 on tavoitteena tehdä eri osa-alueiden kustannustasojen tarkasteluja: esimerkiksi
katelaskelmia kahvion tuotteista ja hinnoittelusta. Näin saadaan tutkittua tietoa seuran

toimintojen kulurakenteesta. Lisäksi tehdään suunnitelmien ja talousohjesäännön mukaisia
hintavertailuja sekä kilpailutuksia seuran käyttämistä palveluista.

Saunaseuran taloushallinnon hoitaa ulkoistetusti Accountor Oy. Seuran toiminnan rahoitus
koostuu pääasiallisesti jäsen- ja saunamaksuista. Suomen Saunaseuran Saunatalossa on

kahvila, jonka henkilökunta tekee myös jäsenpalvelutyötä ja hoitaa muun muassa saunomiseen
liittyvät sisäänkirjaamistoimet. Kahvilan toiminta ei tavoittele voittoa. Kahvion tarkoitus on

tuottaa jäsenille laadukasta palveluita ja laadukkaita tuotteita. Kahvion toimintaa
subventoidaan Saunaseuran muusta toiminnasta näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
Saunaseura voi ottaa vastaan lahjoituksia toimintansa tukemiseen.
Vuoden 2021 talousarvio on esitetty -37 950 euroa alijäämäiseksi. Alijäämäisyyden syynä on
väheneväksi

ennustetut

kävijämäärät.

Kävijämäärien

vaikutukset

näkyvät

saunamaksutuotoissa sekä sarjakortti- ja kausilipputuotoissa. Kävijämäärien lasku näkyy
luonnollisesti myös kahvion myynnissä
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9. Kahvio

Vuonna 2020 Saunaseura aloitti yhteistyön Laurea Ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyön

tarkoituksena oli löytää Saunaseuran kahviolle uusia ideoita tuotteisiin, keittiön toiminnan
organisointiin ja kehittämiseen sekä erilaisten ruokavalioiden huomioimiseen. Vuonna 2020

palkattiin niinikään kaksi uutta vuorovastaavaa, joista toinen palkattiin lähteneen henkilön
tilanne. Kummallakin on vahva keittiötausta ja tällä on jo nyt parannettu sekä pyritään
entisestään parantamaan kahvilan tarjonnan laatua sekä kahviotyöskentelyn tehokkuutta.

Vuonna

2021

on

tarkoitus

jalkauttaa

Laurea-yhteistyöstä

saatuja

ideoita

uusien

henkilöresurssien tuomin mahdollisuuksien turvin. Lisäksi vuonna 2021 tarkastellaan
hinnoittelua. Saunaseuran kahvion toimintaa on subventoitu saunatoiminnasta, jotta hinnat

ovat olleet matalammalla tasolla kuin kaupallisilla toimijoilla. Kuitenkin, kun mitään raaka-

ainehintojen nousuja ei ole huomioitu useampaan vuoteen, on osaa hinnoista syytä tarkastella,
jotta saunatoiminnalta saatu subventio ei nouse suhteessa liialliseksi.

Kustannusten osalta on aiemmista vuosista poiketen luotu kuukausittaiset ohjeistukset raakaainehankintoja sekä juomaostoja varten. Tämän kuukausibudjetoinnin toteutumista ja
vaikutusta kahvion tuotteiden laatuun seurataan vuonna 2021 erityisesti.
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Liitteet

Liite 1: Kävijämäärät kuukausittain 2018–2020
2020
Kuukausi jäsenet
4455
tammi
helmi

4126

huhti

Korona

maalis
touko
kesä

heinä
elo

syys

loka
marras
joulu
Yhteensä

2019

Korona
Korona
525

*
*
*
16017

3448

elo

syys

loka
marras
joulu
Yhteensä

210

Korona

Korona

Korona

Korona

814

Korona
Korona

228

huhti

heinä

25

2983

2247

3579

kesä

5249

0

helmi

touko

794

1681

Kuukausi jäsenet
4049
tammi
maalis

vierailijat yhteensä saunapäiviä saunojia/päivä

4080
3591
2332
0

3319
3475

4330
4046
3628
39877

180

*
*
*
2016

4940

Korona
Korona
525

1681
2427
3211

*
*
*
18033

24

Korona
Korona
7

23

25
26

*
*
*
130

206

Korona
Korona
75
73
97

123

*
*
*
139

vierailijat yhteensä saunapäiviä saunojia/päivä
714

4763

25

191

704

4784

25

191

621
617
532
472
0

592
564

881
757
568
7022

4200
4065
4123
2804
0

3911
4039

5211
4803
4196
46899

23
23
24
16
0

183
177
172
175

24

163

27
24
21
256

193
200
200
183

24

168
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2018
Kuukausi
tammi
helmi
maalis
huhti
touko
kesä
heinä
elo
syys
loka
marras
joulu

jäsenet
3910
3313
3663
3605
3426
2432
187
3334
3358
3717
3789
3601

Yhteensä 38335

vierailijat
792
649
661
668
547
457
32
564
582
721
634
598
6905

yhteensä
4702
3962
4324
4273
3973
2889
219
3898
3940
4438
4423
4199
45240

Liite 2: Korjaussuunnitelma vuodelle 2021

54000
15000
5000
10000
30000
20000
15000

saunapäiviä
24
23
24
24
24
17
2
27
24
27
24
22
262

saunojia/päivä
196
172
180
178
166
170
110
144
164
164
184
191
173

Kahden kiukaan remontti
Laiturin remontti
Lämmitystilan lattian pölynsidonta ja tasoitus
Puutarhan kunnostustyö
Saunojen yleinen kunnossapito
Muut juoksevat korjaukset
LVISA-remontin suunnittelu

Yhteensä 149000 euroa
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