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SaunaMafia ry:n tiedotteet:
Pe 23.12.
Presidenttiehdokkaat ovat löytäneet Kuusijärven savusaunat.
Tänään kävi joulusaunassa presidenttiehdokas Pekka Haavisto ja tykkäsi kovasti,
niin saunasta kuin SaunaMafian tarjoamasta glögistä ja pipareista.
Ke 21.12.
Lukekaa uutinen ja katsokaa myös videolta: Savusaunan oikeat lämmitysohjeet
Seppo Pukkila, Suomen Saunaseura ry
Ke 21.12.
Yritykseni parantaa Kuusijärven savusaunojen olosuhteita - Ari Tahvanainen
8.12. S-posti Pasi Salo - Ari Tahvanainen - Pasi Salo
15.12. S-posti Kimmo Bergman - Ari Tahvanainen - Kimmo Bergman
To 15.12.
Yhteistyökumppanimme Suomen Latu ry tiedottaa:
Uutiskirje 11/2011
Ma 12.12.
Pe 9.12. SYYSKOKOUS - asioista tärkeimmät.
- Hyväksyttiin 2012 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
Todettiin myös seuran rahatilanne.
- Päätettiin vanhojen jäsenten vuosittaisten jäsenmaksujen eräpäiväksi 31.3.
Su 4.12.
Herää vain kysymys siitä, kuin paljon näitä nokihiukkasia on Kuusijärven savusaunojen
ilmassa nykyisin (kitua), kun niitä kiviin tarttuvia nokihiukkasia ei osata polttaa pois, vaikka
kiukaissa on nyt nuo kiuaskannetkin, joiden oikeaoppisella käytöllä ongelma poistuisi
kokonaan?
Yle Uutisten siteeraaman tanskalaistutkimuksen mukaan jopa kynttilä nostaa huoneilman
hiukkaspitoisuuden muutamassa minuutissa 300 000 hiukkaseen kuutiosenttimetriä kohden.
Polttaessa syntyy nokea ja orgaanisia yhdisteitä. Nokihiukkaset vahingoittavat keuhkoja ja
verenkiertoa samaan tapaan kuin pakokaasut, AL.
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La 3.12.
S-postini Kuusijärven isännöitsijä Pirjo Luopajärvelle
Tervehdys Pirjo,
Viimeksi varoitin 8/2010 Aluenuoret ry:n Veikko Bakkeria ja savusaunan lämmittäjää Markku
Lipposta siitä, että Kuusijärven savusauna vielä palaa, jos tiettyjä rakennusvirheitä ei korjata ja
lämmityskäytäntöjä muuteta. Mitään antamiani vihjeitä ei toteutettu ja savusauna paloi 3,5
kuukauden kuluttua. Olen nyt seurannut uusien savusaunojen lämmityskäytäntöjä kuluneet kolme
kuukautta ja tullut myös tähän samaan tulokseen.
Lämmittäjä ei ole käynyt savusaunan lämmityskursseja, eikä muuten käynyt Markku Lipponenkaan,
(Suomen Saunaseura ry järjestää) ja sen kyllä huomaa molempien lämmittäjien lämmitys- ja muista
käytännöistä. Neuvojakaan kun ei osata ottaa vastaan, ei edes ystävällisesti annettuja, saati sitten
muita. Ei siis myöskään ole mikään ihme, että ihmiset valittavat löylyjen tasosta, ja varsinkin ne,
jotka tulevat saunoihin myöhemmin. Toivon sydämestäni, että olen tässä asiassa väärässä.
En kuitenkaan anna tällaisia ystävällisiä varoituksiakaan ihan helposti, en ainakaan ilman hyviä ja
asiallisia perusteita. Terveisin, Ari Tahvanainen
Ke 23.11.
Kuusijärven savusaunoista.
Keskustelimme eilen Kuusijärven isännöitsijän Pirjo Luopajärven kanssa savusaunojen
olosuhteista, kun niistä on kuulemma tullut paljon valituksia. Suunnitelmanahan alun perin oli, että
kun taattaisiin hyvät löylyt kaikille savusaunojille, niin saunojen avausaikoja pitäisi porrastaa.
Nythän niin ei ole jostain syystä tehty, vaikka se Vantaan kaupungin liikuntapalveluiden Internetsivujen tiedotteissa on vieläkin niin mainittu. Esiin tuli myös paljon muitakin asioita, joilla
saunojen olosuhteita voitaisiin mahdollisesti parantaa. Pirjo lupasi viedä asioita eteenpäin ja
teemmekin hyvässä yhteistyössä parhaamme olosuhteiden parantamiseksi. Savusaunoissahan on
ollut todella hyvät löylyt aina aluksi klo 15:00, mutta viimeistään kolmen tunnin jälkeen ne ovat jo
huomattavasti viilenneet. Tämä on aivan luonnollista, kun kysymyksessä on vain n. 600 kg kiukaat.
Suurten kävijämäärien ja avausporrastusten puuttumisen vuoksi tilanne oli jo ennakolta
arvattavissa. Alkuperäisenä suunnitelmanahan oli, että nykyiset siirrettävät savusaunat olisivat
käytössä vain kevät- ja syyskauden 2011. Sen jälkeen piti jo uuden savusaunan valmistua. Nyt sen
rakentamisen aloitus on siirretty, eikä kukaan tunnu tietävän, milloin se lopulta valmistuu. No,
ongelmathan on tehty voitettaviksi eli tästä jatketaan. - Ari Tahvanainen
Pe 18.11.
Ilkivaltaa savusaunoilla.
Kuusijärven savusaunoilla esiintyy jonkun saunojan rikollista toimintaa eli ilkivaltaa. Savusaunojen
seiniin on laitettu ilmoituksia ja varoituksia saunojen olosuhteista. SaunaMafia Team ry sanoutuu

Tervetuloa mukaan SaunaMafia Team ry:n
iloisiin tapahtumiin!

SaunaMafia Team ry
31.12.2011

3/22

INTERNET-SIVUJEN TIEDOTTEET 2011
Tilinumero FI90 1220 3000 2732 56 www.saunamafia.fi

Rekisterinumero 200.517/19.3.2009

irti ko. toiminnasta ja toivottavasti kyseinen henkilö ei ole meidän jäsen. On todella ala-arvoista
arvostella sauna-asioita ko. tavalla. Onhan niitä paljon parempiakin tapoja toimia. Toivottavasti
ilkivallan tekijä ilmoittautuu ja alkaa hoitaa tiedottamista paljon paremmalla ja sopivimmin keinoin
sekä hyvällä yhteistyöllä. Ei näin!
Pe 18.11.
Yhteistyökumppanimme Suomen Latu ry tiedottaa:
Uutiskirje 10/2011
Ke 9.11.
Yhteistyökumppanimme Vantaan Latu ry tiedottaa:
Lue viimeisin: Info marraskuu 2011
Pe 4.11. Vantaan Sanomat
Vantaa haluaa Sipoonkorven luontokeskuksen Kuusijärvelle
Ma 31.10.
Vastaan Auli Aholle lähettämäänne sähköpostiin (22.10.2011).
Viapori Forum ry vastaa Väkevä Viapori -kaupunginosa-asukastapahtumasta ja myös siihen
liittyvästä tiedottamisesta.
Suomenlinnassa toimivat yhteisöt ottavat osaa tapahtumaan kukin resurssiensa ja
mahdollisuuksiensa puitteissa. Osana Suomenlinnaa Merisotakoulu on tänä vuonna ottanut osaa
tapahtumaan tarkoituksenaan tarjota Suomenlinnan asukkaille mahdollisuuden kuntopiiriin ja sen
myötä saunomiseen. Suomenlinnan asukkaita pyydettiin ilmoittautumaan kuntopiiriin. Kuntopiiriin
kuului mahdollisuus peseytymiseen ja saunomiseen. Loput saunapaikoista jaettiin Suomenlinnan
asukkaille. Tapahtuman organisoimiseksi toimittiin pääsylippumenetelmällä. Pyydän huomioimaan,
että saunamme ei ole yleinen sauna. Olemme sotilaslaitos, jossa ylläpidetään kulunvalvontaa.
Tällöin tiloihimme päästetään vain sinne oikeutetut. Sotilaspoliisit ovat toimineet oikein, kun ovat
evänneet pääsyn sisätiloihin niiltä, joilla ei ole ollut oikeutta pääsyyn. Tilaisuuteemme
osallistuneelta kohderyhmältä, Suomenlinnan asukkailta, olemme saaneet hyvin positiivista
palautetta. Tiedottaminen lienee osallanne ollut suurin ongelma, varsinkin jos jotkin tahot ovat
luulleet kyseessä olevan yleisen saunan. Pyydän tarvittaessa olemaan yhteydessä tapahtuman
järjestäjään Viapori Forum ry:n.
Kom Juha Harjunpää
Apulaisjohtaja
Merisotakoulu
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La 29.10.
Tänään asennettiin savusaunojen kiukaisiin ns. kiuaskannet, joiden käytöstä on kolme selkeää etua.
Ensinnäkin lämmityksen loppuvaiheessa, kun uunissa on enää hiillosta jäljellä, kansi suljetaan ja se
nostaa kiukaan lämpötilaa ja polttaa muodostuneen noen kivistä pois. Samalla se jakaa ja tasaa
kuumuuden myös kiukaan joka nurkkaan. Kolmanneksi, kun saunominen lopetetaan, kansi
suljetaan ja se varastoi lämpöä, eikä seuraavan kerran tarvitse lämmittää niin paljoa. Ja pitäähän se
saunatilankin lämpimämpänä.
Ke 26.10.
Vai ei Vantaan kaupunki tee mitään, tai seurat eivät saa mitään ideoita aikaiseksi?
Hyvät ideat aina toteutuvat hitaasti, mutta varmasti!
Kauan kaivattuja tallentavia videokameroita ollaan nyt pikku hiljaa asentamassa Kuusijärvelle!
Varmasti ilkivalta ja jopa rikokset sekä häiritsevä käyttäytyminen loppuu nyt.
Tallentavilla kameroilla on valtava ennalta ehkäisevä vaikutus.
Ti 25.10.
S-postini Vantaan kaupungin Tilakeskuksen kiinteistöjohtaja Pasi Salolle.
Tervehdys Pasi,
Hienoa, että Vantaan kaupunki on alkanut hyvittämään käyttämättömät
Aluenuoret ry:n myymät savusaunojen sarjaliput!
Nyt vain herää kysymys,
miksi ei hyvitetä myös sähkösaunojen käyttämättömiä sarjalippuja?!
Nimittäin sen jälkeen, kun savusauna oli palanut 8.1. Aluenuoret ry
vaihtoi helmikuusta alkaen käyttämättömät savusaunojen sarjaliput antamalla tuplamäärän
sähkösaunojen sarjalippuja.
Harvakseen käyvät saunojat eivät ehtineet käyttää niitäkään loppuun,
kun Aluenuoret ry jo lopetti toimintansa lähes yhtäkkiä ja yllättäen.
Tai sitten, kun kerran päätös nyt tästä uudesta hyvityksestä tuli näinkin myöhään,
niin ihmiset ovat ehtineet jo heittää käyttämättömät sarjaliput pois.
Nyt sitten Kuusijärven infosta kerrotaan,
että vain savusaunan käyttämättömät sarjaliput hyvitetään???
Nyt ehdottaisinkin, että kaupunki hyvittäisi myös
käyttämättömät sähkösaunojen sarjaliput antamalla uudet tilalle,
kun ihmisillä niitä Aluenuoret ry:n vaihtamina vielä jonkin verran on!
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Ei niitä kuitenkaan niin kovin montaa ole.
Samalla toivoisin, kun kerran ensimmäisessä kokouksessamme 28.1.2011 Tilakeskuksessa
sovimme,
että tiedotamme Kuusijärveä koskevissa asioissa AINA myös Ulkoilukeskusta vakituisesti käyttäviä
seuroja.
Siis SaunaMafia Team ry, Kuusijärven Jääkarhut ry ja Vantaan Latu ry.
Näin saisimme tärkeät asiat nopeasti Internet-sivuillemme ja tiedoksi s-postilla jäsenillemme,
oikein ja täsmällisesti.
Nythän saamme lukea muutoksista lehdistä ja/tai kuulla Kuusijärven infosta,
jos muistaa kysyä, onko mitään tapahtunut.
Tilakeskuksesta tai Liikuntapalveluista ei tietoja seuroille ole tullut, vaikka silloin niin sovimme.
Toivottavasti näihin asioihin tulee vihdoin muutos.
Tällä hetkelläkin Liikuntapalveluiden Internet-sivuilla on väärää
tietoa savusaunojen avauskäytännöistä eli tietoa ei mene sinnekään.
Terveisin,
Ari Tahvanainen
SaunaMafia ry
Mob. 040 553 4994
www.saunamafia.fi
La 22.10.
ANNA PALAUTETTA TAPAHTUMAN IHMEELLISISTÄ JÄRJESTELYISTÄ
osoitteeseen auli.aho@mil.fi
Kirjeeni Väkevä Viapori -tapahtuman tiedottajalle Auli Aholle.
Tervehdys Auli,
Otimme osaa tänään Suomenlinnan Väkevä Viapori -tapahtumaan.
Oikein porukalla.
Kaikkien ei olisi tarvinnut edes tulla paikalle, koska saunaliput loppuivat kesken.
Helsingin puolella satamassa ei ollut mitään infoa, että liput olivat loppuneet jo heti alussa (klo
12:05.)
Ne, jotka kykenivät osallistumaan sotilasliikunta -tapahtumaan pääsivät suoraan saunomaan.
Tosin niitäkin oli miehissä ollut vain kuusitoista (16) paikalla, kertoivat ne, jotka siihen
osallistuivat.
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Kuitenkaan niitä ns. muita jakamattomia lippuja ei kuitenkaan jaettu eli saunomassa oli VAIN max.
n. 56 miessaunojaa,
eikä siinä asiassa joustettu, ei ainakaan heti alussa.
Muita sisään EI siis vain päästetty, vaikka ongelmasta ilmoitettiin moneenkin otteeseen ja usean
ihmisen toimesta.
Ihmiset siis lähtivät Suomenlinnasta pois todeten, että onpahan surkeasti järjestetty tapahtuma.
Naisia oli kuulemma ollut saunassa vieläkin vähemmän.
Herää kysymys, miksi oli näin?
Aikaisempina vuosina ei ole ollut mitään ongelmia tapahtuman järjestelyissä??!!
Kaikki halukkaat ovat aina päässeet saunomaan.
Miksi ei käytetty asiantuntijoita tai edes heidän neuvojaan, jotka ovat aikaisemmin järjestäneet
saunomisen järjestelyt.
Ihmeellisiä selityksiä saimme kyllä kuulla, että paloviranomaiset eivät (muka) hyväksy kuin max.
80 saunojaan tiloihin.
Olisihan sinne sopinut vielä (ilman etukäteislippuakin) ainakin 24 saunojaa!
Saunassa oli siis paljon tilaa ja puolen tunnin jälkeen siellä oli ehkäpä vain n. 35 sanojaa.
Tilaa siis oli!
Näin jos tapahtuma järjestetään ensi vuonnakin, niin silloin on varmasti tilaa,
sanoivat monet pettyneet.
Eivät ihmiset tule Helsingistä tai lähikunnista vain lautalla yli ja jonottamaan lippuja, joita ei (muka
ole) anneta! Sitten vielä joutuu odottamaan neljä tuntia sitä saunaa.
Ja naiset ensin siihen tulikuumaan saunaan!
Ei normaalisti toimita saunan kanssa näin.
Nyt toivoisin tapahtuman päättäjien (vastaavan) tyhjentävän vastauksen järjestelyistä,
että osaan ensi vuonna tiedottaa asiasta oikein.
Jos tapahtuma järjestetään samalla tavalla, emme varmasti osallistu (suosittele) enää ko.
tapahtumaan,
koska se nytkin tuotti monelle jäsenellemme pettymyksen, vaikka he olivat paikalla jo hyvissä
ajoin.
Kaikki saunojat eivät todellakaan kykene osallistumaan siihen sotilasliikuntaan,
vaikka haluaisivat, itsekin siihen ryhmään kuuluvana!
Terveisin,
Ari Tahvanainen
Puheenjohtaja
SaunaMafia Team ry
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La 22.10.
Vantaan kaupunki HYVITTÄÄ Aluenuoret ry:n käyttämättömät
savusauna-sarjaliput saunojille antamalla uudet liput tilalle.
Kysy infosta, jos sinulla jäi sarjalipuista käyttämättömiä savusaunakertoja.
Ti 18.10.
Yhteistyökumppanimme Suomen Latu ry tiedottaa:
Uutiskirje 9/2011
La 15.10
Tärkeitä tietoja savusaunoista ja niiden lämmityksestä:
Kansainvälinen Savusaunaklubi ry / Pentti Tuohimaa
Hyvä savusauna
Wikikko
Savusaunan lämmitys
Ke 5.10.
S-postini ma 26.9. Vantaan kaupungin liikuntapaikkamestari Juha Savolaiselle
Tervehdys Juha,
Olisi pari kysymystä käyttäjiltä koskien Kuusijärven savusaunojen käytäntöjä.
1.
Pääseekö savusaunan kausirannekkeella myös muina päivinä sähkösaunoihin,
kuin vain savusaunapäivinä?
2.
Koska saadaan (ja saadaanko) kannet savusaunojen kiukaiden päälle?
Keskusteltu asiasta Risto Ojasen kanssa jo muutaman kerran.
Kannen käyttö nimittäin poistaa sen "kitu, kitka, kiusu" jne. ongelman,
joita savusaunoissa aina aluksi epämukavasti esiintyy.
3.
Savusaunojen lämmitysporrastus.
On ollut puhetta, että savusaunoja lämmitettäisiin porrastettuna siten,
että ensimmäinen savusauna olisi valmis klo 15:00 ja toinen klo 17:00.
Silloin olisi aina valittavana kuuma tai hieman viileämpi savusauna.
Nyt ehkä lämpöä riittää jonkin verran klo 20:00 asti,
mutta entäs sitten, kun ilmat kylmenevät?
Oletko sinä tietoinen tästä asiasta, Tarja Niemi ei ainakaan ollut.
4.
Tuhkan- ja kekäleiden poisto kiukaista lämmityksen jälkeen?
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Usein kiukaissa on ollut vielä poistettavaa.
On ensisijaisen tärkeää, että kaikki kuona (kekäleet ja tuhka) poistetaan kiukaista lämmityksen
jälkeen,
ettei mitään epäpuhtauksia (esim. häkää) pääse saunojien hengitysilmaan!
5.
Lauteiden selkänojat (laudesuojat) kannattaisi poistaa lämmityksen jälkeen, koska nyt niistä on vain
haittaa saunojille.
6.
Savusaunan laituri kaipaa korjausta heti miten, ennen kuin talvi saapuu.
7.
Savusaunan terassi ja jalkojen puhdistus?
Nythän terassi puuttuu ja hiekkaa kulkeutuu saunoihin.
Saisiko saunojen väliin terassin ja kunnollisen jalkojen puhdistusaltaan joka toimii.
- Ari Tahvanainen
Ke 28.9.
Uuden savusaunan valmistuminen siirtyy.
Tilakeskuksen lautakunnan päätöksiä
Uudisrakennushankkeista vuodelta 2012 kokonaan tai osittain siirrettäviä suunnittelu- tai
toteutuskohteita ovat jne.
Myös Kuusijärven savusauna eli nähtäväksi jää, milloin savusauna lopulta valmistuu.
Ti 20.9.
Yhteistyökumppanimme Vantaan Latu ry tiedottaa:
Lue viimeisin: Info 12/2011
Su 18.9. IS
Mitenköhän sitä saisi ihmiset ymmärtämään edes jotain saunojen lämmityksestä - saati sitten
savusaunojen?
Saunaa EI saisi lämmittää kuin veturia, eikä saunalta saisi poistua! Tulen kanssa ei ole
koskaan leikkimistä.
Kuulin nimittäin käydessäni Kuusijärvellä, että sielläkin toimitaan juuri,
kuten tässäkin tapauksessa eli lämmittäjä tekee paljon muitakin töitä lämmityksen lisäksi. :(
Kiuasta lämmittänyt lähti hakemaan vettä - sauna paloi maan tasalle.
Salon Kirjakkalassa paloi lauantai-iltana saunamökki.
Puulämmitteistä kiuasta oli alettu lämmittää ja lämmityspuuhissa ollut mieshenkilö oli poistunut
saunasta hetkeksi vedenhakumatkalle jättäen kiukaan valvonnatta. Palattuaan saunalle hän oli
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huomannut tulen levinneen löylyhuoneen seiniin.Omatoimisista sammutusyrityksistä huolimatta
liekit olivat levinneet koko saunarakennukseen, joka lopulta tuhoutui perustuksiaan myöten. IS
Pe 9.9.
Yhteistyökumppanimme Vantaan Latu ry tiedottaa:
Lue viimeisin: Info 11/2011
To 8.9.
YHTEISTYÖKUMPPANIMME SUOMEN LATU RY TIEDOTTAA:
TERVETULOA VALTAKUNNALLISEEN ULKOILUSEMINAARIIN 1.12.2011
KUTSU ULKOILUSEMINAARIIN 2011
LISÄTIETOJA ULKOILUSEMINAARISTA 2011
SEMINAARIMAINOS
To 8.9.
Kommentti löylynheiton 2010 MM-kisojen johdosta:
Useana vuonna Heinolassa järjestetyt Löylynheiton MM-kisat päättyivät elokuussa 2010
traagisesti venäläisen finalistin kuolemaan ja jäsenemme Timo Kaukonen loukkaantui
vakavasti. Saunomiskisoilla ei ollut, eikä ole, mitään tekemistä tavanomaisen saunomisen
kanssa vaan ne olivat kuumuuden sietämiskilpailu. SaunaMafia ry:llä ei ollut mitään
tekemistä kisojen sääntöjen eikä niiden järjestelyjen kanssa. Saunominen sinänsä on
turvallista, hyvä saunomiskokemus tuottaa mielihyvää ja rentouttaa. Liika on liikaa
saunassakin - äärimmilleen viety altistus liialliselle kuumuudelle ja kisailu voivat johtaa
palovammoihin ja jopa kuolemaan, kuten Heinolan valitettavat tapahtumat osoittavat.
To 25.8.
Yhteistyökumppanimme Suomen Latu ry tiedottaa:
Lue viimeisin Uutiskirje 7/2011
Ke 24.8.
Pe 2.9. klo 15:00 ja klo 17:00 Kuusijärven siirrettävät savusaunat avataan käyttäjille.
TERVETULOA SAVUSAUNOMAAN!
Pe 19.8.
Yhteistyökumppanimme Vantaan Latu ry tiedottaa:
TELTTARETKI Sipoonkorven kansallispuistoon
Huom. muuttunut ajankohta. Uusi aika: Viikonloppuretki 8.–9.10.2011 / Maakuntaretki
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Katso linkistä viimeiset ajankohtaiset "menovinkit" viikonlopuille lähitulevaisuudessa.
Muut tapahtumat 2011
La 6.8.
Katso Teuvan Sauna-ajot 2011
Haastateltavana myös SaunaMafia ry:n toiminnanjohtaja Jarmo Lehtola.
To 4.8.
Lasten päivä Kuusijärvellä la 20.8. alkaen klo 14:00
To 14.7.
Cafe Viinikanat Oy aloitti toiminnan Kuusijärvellä 1.7.2011
Nyt näyttää siltä, että uudet tuulet todellakin puhaltavat Kuusijärvellä. Kokonaisilme on
täysin uudistunut, niin sisällä, kuin ulkonakin. Neuvottelumme (SaunaMafia ry / Kuusijärven
Jääkarhut ry / Vantaan Latu ry) Vantaan kaupungin edustajien kanssa ovat olleet erittäin
tuloksellisia, vaikka VS yleisöpalstoilta on saanut muunlaistakin uutista lukea. Ongelmat
eivät vain ole olleet usein heti korjattavissa, mutta ajan kanssa ja hyvällä yhteistyöllä
useimmat käyttäjiä askarruttavat asiat / ongelmat ovat korjautuneet ja korjautuvat. Esim.
Aukioloajat ovat nyt muuttuneet ja saunahinnatkin ovat käyttäjille suosiollisemmat. Hyvältä
siis näyttää!
Uudet siirrettävät savusaunat ovat saapuneet ja Tj. Risto Ojanen kertoi jo koesaunoneensa
toisen niistä ja löylyt olivat olleet vallan mukavat. Valitettavasti yleisö pääsee savusaunomaan
niitä vasta ns. rantakauden jälkeen eli kesän loputtua, koska nyt lämmitettäessä savu leviää
voimakkaasti nurmikkoalueelle, mutta pääasia kuitenkin on, että kohta pääsemme jälleen
savusaunomaan Kuusijärvelle.
Su 26.6.
Yhteistyökumppanimme Vantaan Latu ry tiedottaa:
Oheisessa pdf-tiedostossa loppukesän tapahtumia, tutustu niihin.
Tapahtumia 2011

Ke 22.6.
Pysäköintiä Vantaan Kuusijärvellä ei muuteta maksulliseksi.
Helteisinä päivinä suositulla uimapaikalla kärsitään pysäköintiongelmista, kun kaikille
autoille ei riitä parkkipaikkoja. Sen seurauksena autoja pysäköidään sinne, mistä tilaa sattuu
löytymään.
- Pysäköinnin muuttamista maksulliseksi ei ole suunniteltu missään vaiheessa.
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Pysäköintiongelmia on ja tulee jatkossakin olemaan, Vantaan kaupungin kiinteistöjohtaja
Pasi Salo sanoo.
– Autot ovat olleet siellä pitkin ja poikin 30 vuotta, vaikka tietysti tilanne on vaikeutunut, kun
autojen määrä on kasvanut. Ei meillä ole toissijaisia keinoja, joilla pysäköintiongelmia
voitaisiin ratkaista, hän jatkaa.
Vantaan liikuntajohtaja Veli-Matti Kallislahti arvioi Vartissa vuosi sitten, että pysäköinti
Kuusijärvellä muutetaan maksulliseksi. Viime kesänä Kuusijärvellä kärsittiin muun muassa
autoista, jotka tukkivat kevyen liikenteen väylät ja hätätiet.
Savusaunat loppukesällä.
Uudet savusaunat Kuusijärvelle saadaan todennäköisesti loppukesällä, jolloin paikalle
tuodaan väliaikaiset rakennukset.
Pysyvän savusaunan rakentaminen alkanee syksyllä, ja sen on määrä olla valmiina
vuodenvaihteen jälkeen.
Uuden saunan rakentaminen maksaa noin 250 000 euroa. Väliaikaisia saunoja kaupunki ei
hanki omakseen, vaan vuokraa ne.
Alueen nykyinen yrittäjä lopettaa toimintansa tämän kuun lopulla, ja uusi yrittäjä aloittaa
Kuusijärven ravintolatiloissa 2. heinäkuuta. Muutoksen yhteydessä vastuu alueen muusta
toiminnasta ja siivouksesta siirtyy Vantaan kaupungille.
- Marke Harkas, Vartti
Pe 17.6.
To 16.6. Klo 9:00 Kuusijärven päärakennuksen tarveselvitys / hankesuunnitelman II kokous,
Tilakeskus h. 383.
Ihan ensimmäiseksi puh.joht. ilmoitti, että Vantaalle on annettu uudet säästömääräykset ja jo
hyväksytyistäkin hankkeista pitää säästää 10%. Kuusijärven päärakennuksen saneeraussuunnitelma etenee hitaasti. Jos ymmärsin oikein nykyiseen hirsitaloon ei voi tehdä isoja
tilamuutoksia, koska kaikki seinät ovat kantavia. Saunojen sijoitteluun jäi ainakin
ehdotukseksi yksi yhteissauna, josta olisi ovi terassille ja pesut tapahtuvat sitten naisten ja
miesten puolella. Toivotaan, että saneeraussuunnitelman teko onnistuu syyskuuhun
mennessä. Kysyttiin myös, että tuleekohan talon purkaminen ja uuden rakentaminen
halvemmaksi kuin vanhan saneeraus. Paikalla oli myös uusi kahvila-yrittäjä, Cafe Viinikanat
Oy:n edustaja Risto Oksanen. Vantaan kaupungin pitäisikin tilata ja toimittaa keittiöön
uudet laitteet Aluenuoret ry:n laitteiden tilalle. Seuraava kokous on 15.8. klo 13:00.
- Antti Kossila
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To 19.5.
FinnFest 2011 Tapahtuma, elokuu ke 10 - su 14, 2011, San Diego, CA, USA
Lisätiedot: http://www.finnfest2011.com/home
Toiminnanjohtajamme Jarmo Lehtola luennoi Finnfest tapahtumassa saunasta ja
saunomisesta sekä tietenkin SaunaMafiasta ja sen monipuolisesta toiminnasta.
Katso: http://www.finnfest2011.com/events/sports-wellbeing/sauna
Ke 18.5.
Kuusijärven käyttäjäillassa Tikkurilan lukiossa oli toistakymmentä asiasta kiinnostunutta ja
Tilakeskuksen johtoa. Vantaan Ladun ja Kuusijärven Jääkarhujen johto puuttui
tilaisuudesta kokonaan. SaunaMafiaa edusti puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä
muutama aktiivinen jäsen. Muutenkin osallistujamäärä oli todella vähäinen. Tilakeskuksen
johto esitteli uutta savusaunarakennusta, jolle on nyt vihdoin päästy hakemaan
rakennuslupaa. Keskusteltiin vilkkaasti myös kaikista muistakin Ulkoilukeskusta koskevista
asioista ja saaduista palautteista. Mikäli sinulla on halua antaa palautetta Kuusijärven
asioista, niin ota yhteys suoraan,
Liikuntapalvelut: juha.savolainen@vantaa.fi
Mob. 040 524 1413
Tilakeskus: pirjo.luopajarvi@vantaa.fi
Puh. (09) 8392 5006
Palautteet suoraan kaupungille: palaute.kuusijarvi@vantaa.fi
Pe 13.5. VS
Uusi yrittäjä Kuusijärven Ulkoilukeskukselle valittu; Odottaa vain Tilakeskuksen
lautakunnan hyväksyntää ja valitusajan ohimenemistä.
Katso lisätiedot: Vantaan Sanomat
Ma 9.5.2011
Vantaan Kuusijärven uimarannan kahvilan entiset pitäjät ovat saaneet taloussotkuista
ehdollista vankeutta.
Lisäksi Vantaan käräjäoikeus määräsi heidät liiketoimintakieltoon vuosiksi.
Kuusikymppinen pariskunta salasi vuosia verottajalta tuloja ja teetti työtä pimeänä 2000luvun loppupuoliskolla. Molempien tuomio tuli muun muassa törkeästä veropetoksesta,
törkeästä kavalluksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta.
Oikeuden mukaan yrittäjäpari sai teoillaan huomattavaa taloudellista hyötyä. Vantaan
käräjäoikeus on määrännyt pariskunnan omaisuutta hukkaamiskieltoon tai takavarikkoon
lähes 400 000 euroa.
Nainen sai ehdollista vankeutta puolitoista vuotta, mies vuoden ja 10 kuukautta.
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Kuusijärven ulkoilualueen omistaa kaupunki, jolla oli sopimus kahvila-ravintolaa pitäneen
yrityksen kanssa. Samat pitäjät olivat pyörittäneet kahvilaa jo 30 vuotta.
-- STT
To 5.5.2011
Yhteistyökumppanimme Vantaan Latu ry tiedottaa:
Toukokuussa mieli lepää, toukotyöt odottavat lämpimämpiä päiviä.
Keholle kuntoa, ajatukset pois hetkeksi, vaikka äitienpäivän polkuretkellä.
Tai tuleville kaupunkijuhlan ja valtakunnallisen sauvakävelykävelypäivien ennätysletkan
yritykseen ja heti seuraavana päivänä kaupunkijuhlien suokävelyyn Viirilän suolle. Tule
mukaan!
Jos innostuit niin lue: Info tulevista tapahtumista
Suomen Ladun 54. Leiripäivät ovat 1.-3.7.2011 Hakunilan urheilupuistossa.
Leiripäivien sivut ovat nähtävissä osoitteessa: www.leiripaivat.net ja ilmoittaudu mukaan!
Vantaan Latu ry
Hannu Kerman
Arjantie 3b, 01420 Vantaa
Mob. 0400 474 445
hannu.kerman@kolumbus.fi
www.vantaanlatu.com
Ke 4.5.2011
Käyttäjäilta keskiviikkona 18.5.2011 klo 18.00 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53,
01370 Vantaa.
Järjestää Vantaan kaupunki. TERVETULOA!
Ti 3.5.2011 STT/ IS
Syyttäjä vaatii uimarantakahvion pitäjille ehdollista.
Vantaan Kuusijärven uimarannan kahvion entisille pitäjille vaaditaan taloussotkuista
ehdollista vankeutta.
Kihlakunnansyyttäjä Mika Appelsinin mukaan pariskunta on syyllistynyt muun muassa
törkeään veropetokseen, törkeään kavallukseen ja törkeään kirjanpitorikokseen. Pariskunta
on myöntänyt osan syytteistä. He myöntävät, että kirjanpitoon on jätetty merkitsemättä
huomattava määrä myynti- ja palkkatuloja. Lisäksi työntekijöille on maksettu palkkaa
pimeänä eikä palkoista ole maksettu lakisääteisiä työeläkevakuutusmaksuja. Suomen Ladulle
ei myöskään ole tilitetty kaikkia saunamaksuja. Vantaan käräjäoikeus on määrännyt
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pariskunnan omaisuutta hukkaamiskieltoon tai takavarikkoon yli 400000 euroa. Kuusijärven
ulkoilualueen omistaa kaupunki, jolla oli sopimus kahvila-ravintolaa pitäneen yrityksen
kanssa. Samat pitäjät olivat pyörittäneet kahvilaa jo 30 vuotta.
Asian pääkäsittely alkoi tiistaina Vantaan käräjäoikeudessa.
STT / IS
Ti 26.4.2011
Hei! Sinua tarvitaan!
Vantaan Latu yhdessä Keravan Latu, Espoon Latu, järjestelyissä mukana Tunturikerho
Kavtsi ja Haikkoon Kuntoilijat järjestää 1.-3.7.2011 Suomen Ladun 54. Leiripäivät
Hakunilan urheilupuiston alueella. Nyt tarvitaan sinua, osallistujana tai talkoolaisena.
Tapahtumapaikka on Hakunilan urheilupuisto, vaelluskilpailu sekä suunnistus suoritetaan
lähtöpaikkana Kuusijärvi, rastit tehtävineen sijaitsevat Sipoonkorven maastojen siimeksessä.
Liitteeenä ilmoitus "Talkoolaisten" saamiseksi järjestelyihin mukaan, tutustu siihen ja tartu
toimeen. Käy tutustumassa Leiripäivien nettisivuilla ohjelmaan, www.leiripaivat.net
Pirtein terveisin! Vantaan Latu ry, Hannu Kerman, Arjantie 3b, 01420 Vantaa, Mob. 0400
474 445, hannu.kerman@kolumbus.fi
Ke 20.4.2011 VS -ilmoitus
Vantaan kaupunki tarjoaa vuokralle Kuusijärven Ulkoilukeskuksen ravintolaa.
Vantaan kaupungin Tilakeskus tarjoaa vuokralle ravintolatilaa Vantaan Kuusijärvellä,
osoitteessa Kuusijärventie 3, 01260 Vantaa.
Vuokrattaviin tiloihin kuuluu ravintolan keittiö- ja ravintolasali, pintaalaltaan yhteensä n.
160 m². Ravintolatilat sijaitsevat pinta-alaltaan n. 670 br-m²:n ulkoilu-/kahvilarakennuksessa.
Lisäksi alueella sijaitsee n. 90 m² kokousrakennus ja lämmitetty pukukoppirakennus.
Vantaan kaupunki pyytää ravintolatoiminnan järjestämisestä kiinnostuneita ehdokkaita
ilmoittamaan halukkuutensa neuvotella tilojen vuokraamisesta. Vantaan kaupunki on myös
kiinnostunut neuvottelemaan ehdokkaiden kanssa joidenkin alueella tuotettavien palveluiden
ostosta. Tällaisia palveluita ovat mm. saunapalvelujen ja kokoustilojen käyttövuorojen
myynti kaupungin lukuun.
Ehdokkaiden tulee toimittaa toimintasuunnitelma alueen ravintolapalveluiden
järjestämisestä. Lisäksi ehdokkaiden tulee toimittaa yrityksen kaupparekisteriote, verovelkaja eläkevakuutustodistus sekä viimeisin tilinpäätös.
Edellä mainitut asiakirjat tulee toimittaa kirjallisesti to 28.4.2011 klo 12:00 mennessä
Tilakeskuksen kirjaamoon
(Kielotie 13, 01300 Vantaa.) Kuoreen merkintä "Kuusijärven ravintola."
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Vuokralaisen valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat tarjotun vuokran lisäksi kokemus
ravintolatoiminnasta, toiminnan vastuuhenkilöiden ammattitaito ja referenssit sekä
toimintasuunnitelman laatu.
Ke 20.4.2011
Tutustu Suomen Ladun 54. Leiripäivien pe 1.7. - su 3.7.2011 ohjelmaan Hakunilan
Urheilupuistossa tästä linkistä.
Ke 20.4.2011
Vuokrasopimus Vantaan kaupunki - Aluenuoret ry:n kanssa päättyy to 30.6.2011.
Mitä tekeekään Aluenuoret ry (Veikko Bakker) asian johdosta?
Rankaisee saunojen käyttäjiä lopettamalla sarjalippujen myynnin!
EPÄKIITOS SUURI SIITÄ.
Onko tämä sopiva tapa poistaa käyttäjien kanssa sovittuja etuja, vai onko tämä vain
Aluenuoret ry:n (Veikko Bakker) "tapa" toimia?
Olimmeko me käyttäjät vuokrasopimuksen purkuun millään lailla syyllisiä, kun meitä näin
rangaistaan? - Jäsen
Ke 20.4.2011
Tänään pidetyssä suunnitteluryhmän kokouksessa kävimme uuden savusaunan piirustuksia
ja aikatauluja läpi, myös siirtosavusaunojen. Edelleenkin toivomme, että siirtosavusaunat
olisivat valmiina ti 31.5. mennessä, vaikka vasta pe 21.4. päästään hakemaan rakennuslupaa.
Kiirettä pitää, mutta toivotaan parasta. Uuden savusaunan rakennuslupahakemusta
kiirehditään myös ja savusaunan toivotaan olevan valmiina vielä tämän vuoden puolella.
Kuusijärven Ulkoilukeskuksen perusparannustöiden suunnitellaan olevan kokonaisuudessaan
valmiina vuonna 2012. - Ari
Ma 18.4.2011 STT / HS
Löylyn MM-kilpailuja ei enää järjestetä Heinolassa. Kaupunginhallitus asettui maanantaina
yksimielisesti samalla kannalle kuin kaupunginjohtaja Hannu Komonen päätösesityksessään.
Heinolan kaupunki aloitti löylykisat 1999 leikkimielisenä vastauksena koville saunojille, joille
oli annettu porttikielto uimahallissa.
Tapahtuma keräsi yli kymmenen vuoden ajan yhä enemmän osallistujia ja yleisöä, kunnes
kahden finalistin voittotaistelu johti toisen kuolemaan ja toisen vakavaan loukkaantumiseen
viime kesänä.
Järjestelyissä oli syyttäjän mielestä niin vähäisiä puutteita, ettei hän haastanut kisavastaavia
oikeuteen. Venäläiskilpailija oli edesauttanut omaa kuolemaansa käyttämällä kiellettyjä
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voiteita. Heinola ei löytänyt tapaa, joka palauttaisi MM-löylyjen alkuperäisen iloisen idean.
Kaupunginjohtaja Komosen mielestä suurillakaan satsauksilla ei välttämättä pystyisi
estämään sääntöjen vastaista toimintaa, kuten lääkkeitten käyttöä. Ensimmäiset löylynheiton
MM-kisat järjestettiin Heinolassa vuonna 1999.
To 14.4.2011 SL
Lähde mukaan Suomen Latu ry:n leiripäiville Vantaan varrelle:
Vantaan Latu yhteistyökumppaneineen järjestää Suomen Ladun 54. Leiripäivät Hakunilan
urheilupuistossa 1.-3.7.2011 teemalla ”Yhdessä Vantaan varrella.” Leiripäivät kokoaa
osallistujia ympäri maata. Mukana on aina ensikertalaisia ja kymmeniä kertoja käyneitä,
jotka tulevat jopa kolmessa sukupolvessa mukaan päiville. Vantaan leiripäivät kutsuu
uusitulla ja monipuolisella ohjelmallaan kaikki latulaiset tutustumaan. Merkkaa viikonloppu
kalenteriisi ja osallistu vaikka vain lauantai-illan tansseihin tai sunnuntain pyhiinvaellukseen!
Täydellisen ohjelman löydät nettisivuilta.
Katso: Lisätiedot ja ilmoittaudu
To 7.4.2011
Vuokrasopimus Vantaan kaupunki - Aluenuoret ry:n kanssa päättyy to 30.6.2011.
Liikuntapalvelut hoitaa uimavalvonnan 1.6.2011 alkaen.
Käyttäjäilta keskiviikkona 18.5.2011 klo 18.00. alkaen, paikka toistaiseksi avoin, asiaa
selvitellään.
To 31.3.2011
Tänään pidetyssä Kuusijärven Hyväksi -ryhmän kokouksessa totesimme, että nyt
muuttuneessa tilanteessa on turhaa pitää ns. Käyttäjä-iltaa. Tapahtuma tullaan tietenkin
järjestämään, mutta alustavasti vasta ke 18.5.2011. Silloin tiedämme paljon enemmän siitä,
miten toiminta tullaan Kuusijärvellä hoitamaan 30.6.2011 jälkeen. - Ari
Ti 29.3.2011
Richt Vivikka (29.3.2011 13:48):
VANTAAN KAUPUNGIN TIEDOTE
Vantaan kaupunki kehittää Kuusijärven toimintaa:
Kuusijärvi on Vantaan kaupungin tärkeimpiä virkistyskohteita. Jotta alue voisi tarjota
kaikille kuntalaisille mahdollisimman hyviä palveluita, Vantaan kaupunki alkaa aktiivisesti
kehittää Kuusijärven toimintaa. Tärkeimpänä kehityskohteena on Kuusijärven päärakennus,
joka peruskorjataan kokonaisuudessaan. Rakennuksessa tarkastetaan kaikki tilat ja tehdään
kattavat suunnitelmat uudistuksista. Muun muassa kuntalaisille hyvin tärkeitä saunatiloja
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tullaan korjaamaan entistäkin paremmin toimiviksi. Peruskorjauksen lisäksi Kuusijärvelle
rakennetaan uusi savusauna, joka korvaa alkuvuodesta tulipalossa tuhoutuneen suositun
savusaunan. Uudesta saunasta ei tule entisen kopiota, vaan ns. parannettu versio.
Kylpylätyyppistä rakennusta ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista rakentaa, sillä saunan
halutaan edelleenkin tarjoavan rauhallinen, suomalainen saunomiskokemus keskellä
kauneinta Vantaata. Ennen uuden savusaunan valmistumista kävijöitä palvelevat paikalle
tilatut kaksi pienempää, ns. siirrettävää savusaunaa.
Uudistuksen alueen toimintaan tuo myös Kuusijärven toiminnasta vastaavan yrittäjän
vaihtuminen. Nykyisen vuokralaisen, Aluenuoret ry:n toiminta päättyy Kuusijärvellä
kesäkuun lopussa. Tämän jälkeenkin toiminta jatkuu tavalliseen tapaan, tilannetta selvitetään
parhaillaan tilakeskuksen kiinteistöpalveluiden ja ateria- ja siivouspalveluiden sekä
liikuntapalveluiden välisenä yhteistyönä. Kuusijärven kävijöille halutaan tarjota parhaat
mahdolliset palvelut. Tämä muutos vaikuttaa kävijöihin niin, että kausikortteja Kuusijärvelle
voidaan tällä hetkellä myydä vain 30.6.2011 päättyviksi. Jo ostetut kausikortit ovat kuitenkin
voimassa normaalisti. Tulevaisuudessa Vantaan kaupunki tulee tarjoamaan kaupunkilaisille
entistäkin paremmin palvelevan ja tiloiltaan parempikuntoisen Kuusijärven alueen, jossa
kaikilla vantaalaisilla on mahdollisuus virkistäytyä mahdollisimman mukavasti.
Lisätietoja:
Kiinteistöjohtaja Pasi Salo, puh. 040 71 99 700
Toimialajohtaja Mika Savolainen, puh. 0400 986 526
Ystävällisin terveisin,
Vivikka Richt
viestintäpäällikkö
Vantaan kaupunki
Tilakeskuksen toimiala
Kielotie 13, 01300 Vantaa
Mob. 050 310 32 49
vivikka.richt@vantaa.fi
Vantaan kaupunki
Pirjo Luopajärvi, isännöitsijä
Tilakeskus Kiinteistöjohto
Kielotie 13 katutaso eteläpääty, 01300 Vantaa
Mob. 050 312 1875, fax 09-839 250 19
pirjo.luopajarvi@vantaa.fi
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Ti 29.3.2011 Vantaan Sanomat
Kuusijärven ulkoilukeskuksen yrittäjä vaihtuu.
Nykyisen vuokralaisen Aluenuorten toiminta päättyy Kuusijärvellä kesäkuun lopussa.
Aluenuoret ehti vastata Kuusijärven hoidosta ja käytöstä viime vuoden huhtikuun alusta
lähtien. Kuusijärven tilannetta selvitetään parhaillaan tilakeskuksen kiinteistöpalveluiden ja
ateria- ja siivouspalveluiden sekä liikuntapalveluiden välisenä yhteistyönä.
Muutos vaikuttaa kävijöihin niin, että kausikortteja voidaan tällä hetkellä myydä vain 30.
kesäkuuta päättyviksi. Jo ostetut kausikortit ovat voimassa normaalisti. Aluenuorilla oli
viiden vuoden vuokrasopimus, joka kesti vain runsaan vuoden.
Kuusijärvelle etsittiin runsas vuosi sitten yrittäjää, joka järjestää alueen ravintola- ja
saunapalvelut, avantouinnin, uinninvalvonnan sekä rakennusten ja ulkoilualueiden hoidon.
Suuri joukko asiakkaita oli tyytymättömiä Aluenuorten toimintaan.
Lue lisää aiheesta viikonvaihteen Vantaan Sanomista.
Ma 28.3.2011
S-posti Aluenuoret ry = > SaunaMafia ry
Terve
Aluenuoret ry:n toiminta päättyy Kuusijärvellä tämän hetken tietojen mukaan to 30.6.
tilakeskuksen sanottua tänään vuokrasopimuksen irti.
Toiminta jatkuu siihen asti normaalisti paitsi, että saunojen sarjalippuja ei enää myydä.
Kuusijärven jatkosta en tiedä mitään.
T: Veikko Bakker
La 26.3.2011
Tässä tämä linkki siirrettävien savusaunojen sivuille: Sisusavusauna
Ti 22.3.2011
Eilisessä kokouksessamme Tilakeskuksessa keskustelimme siirrettävien savusaunojen
aikataulusta kuin myös tulevan uuden savusaunan rakennusprojektista.
- Siirrettävät savusaunat vuokrataan ja vuokra-aika on 12 kk. Savusaunojen pitäisi olla
saunottavissa toukokuun lopussa. Saunoihin tulee myös sähköt ja vesipiste.
- Uuden rakennettavan savusaunan käyttötarkoituksena tulee olemaan yleisökäyttö. Ei
kokoustilaa, eikä takkahuonetta. Ei ainakaan tässä vaiheessa, vaikka käyttäjät ovatkin
takkahuonetta hartaasti toivoneet. Ehkäpä myöhemmin sitten. Savusauna tulee olemaan
samantyyppinen kuin edellinenkin, tosin sillä erotuksella, että parannuksia tehdään ja paljon.
Tiloihin tulee suihkut ja pukeutumishuoneet, sekä tuulikaappi. Itse savusaunarakennuksen
koko ei suurene, mutta erilainen lauderatkaisu mahdollistaa n. 35 saunojaa yhtä aikaa
eritaso-lauteille. Savusaunan pitäisi olla valmiina vuoden lopussa. Myös rantapolku siirretään

Tervetuloa mukaan SaunaMafia Team ry:n
iloisiin tapahtumiin!

SaunaMafia Team ry
31.12.2011

19/22

INTERNET-SIVUJEN TIEDOTTEET 2011
Tilinumero FI90 1220 3000 2732 56 www.saunamafia.fi

Rekisterinumero 200.517/19.3.2009

kulkemaan päärakennuksen ja grillikatoksen editse sekä savusaunan takaa eli niin, että koko
ranta-alue rauhoitetaan talviaikana. Muutenhan niitä lämpömattoja on sinne rantaan aivan
turha laittaa, jos lumikenkäilijät, sauvakävelijät, hiihtäjät ja muutkin ulkoilijat niiden yli
kulkevat ja sitähän ne matot eivät kestä. Ranta-alue rauhoitetaan siis talviaikana vain
avantouimareille ja lämpömattojen ylikulku ulkoilijoilta kielletään.. - Ari Tahvanainen
Ti 15.3.2011
Tietoja Mika Savolaiselta, Tilakeskus:
- Käyttäjäilta järjestetään huhtikuun alussa, tarkka ajankohta varmistunee lähiaikoina.
- Siirtosavusaunoista tiedotetaan heti, kun rakennuslupa-asiat on selvitetty.
- Uuden savusaunan projekti etenee suunnitteluvaiheeseen.
- Uuden saunan suunnittelun lähtökohtana on, että saunan käyttötarkoitus on ensisijaisesti
yleisökäyttö.
- Saunaa ei rakenneta edustuskäyttöön, eikä saunan yhteyteen rakenneta edustus/kokoustilaa.
- Tavoitteena on, että sauna valmistuu tämän vuoden aikana.
Pe 4.3.2011 klo 14:15
Juuri keskustelin Jarmo Fäldtin (JF -Arkkitehtuuri Oy) kanssa ja hän kertoi, että ensi
viikolla kaupungin virkamiehet pitävät kokouksen siitä, miten Kuusijärven aluetta halutaan
nyt ja tulevaisuudessa kehittää. Kaikki asiat ovat nyt ns. pöydällä ja ei meidän auta muuta
kuin odotella heidän viisaita päätöksiään.
Ma 28.2.2011
Jäsenkortit ovat valmistuneet ja niiden jakaminen jäsenille, jotka maksoivat jäsenmaksunsa
tammikuun aikana, on käynnissä.
Ke 16.2.2011
Tänään 3. kokouksessamme (KH -ryhmä) päätettiin pitää maaliskuussa toinen käyttäjäilta,
jossa voimme kertoa Ulkoilukeskuksen käyttäjille tulevaisuuden suunnitelmistamme ja mitä
olemme jo saaneet aikaiseksi. Siirtosavusaunojen osalta sen verran, että nyt Vantaan
kaupunki tutkii voiko ko. savusaunat laittaa paikoilleen toimenpideluvalla vai tarvitaanko
siihen oikein rakennuslupa? Aikaa palaa, mutta lopputulos on tärkein! Vielä voimme
kuulemma vaikuttaa savusaunan rakenne- ja kiukaan rakenteisiin. Samoin on selvinnyt, että
savusaunan täytyy olla 20 m päässä muista rakennuksista ja myös siis siitä toisesta
savusaunasta. Uusissa aloitteissa ei ollut tällä kertaa yhtään uutta ehdotusta, mutta tärkeitä
muistutuksia toki kaikki. Käyttäjäillassa käymme myös palautteet läpi ainakin yhteenvedolla
niistä. Palataan asiaan.
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Ma 7.2.2011
Jäsenkortit ovat tilatut niille jäsenille, jotka maksoivat jäsenmaksunsa tammikuun aikana.
Ke 2.2.2011
Eilen minulle soitti Tommi Valtonen Takuusähkö Oy ja kertoi, että nyt on lämpömatot tilattu
Kuusijärvelle. Ensisijaisesti nyt laitetaan ne kaikkein vaarallisimmat paikat kuntoon eli
ylätasanne ja portaat katetaan lämpömatoilla. Toimitus- ja asennusaika on kuitenkin n. 1
kuukausi! Kulkuväylä ja laituri täytyy hoitaa kuitenkin vielä hiekoittamalla. No, parempi
sekin, kun ei yhtään mitään.
Ensi talvena on sitten asiat toivottavasti jo paremmin.
Ti 1.2.
Kuusijärven kehittämissuunnitelma on annettu asianomaisille Kuusijärven Hyväksi- ryhmän
kokouksessa 28.1.2011. Suunnitelma oli kirjoitettu päivää ennen kuin savusauna paloi, joten
siinä oli jo vanhoja asioita, mutta myös uusia.
Pe 28.1.2011
Tänään oli Kuusijärven Hyväksi -ryhmän 2. kokous. Oli paljon asioita käsiteltävänä ja aivan
loistavia ideoita, myös tulevaisuuden suunnitelmista ja näkymistä, tuli esille. Tilapäiset
savusaunat tulevat Kuusijärvelle, kestää enää vain viikkoja, oli kokouksen viesti
Ulkoilukeskuksen käyttäjille ja savusaunan ystäville. Lämpömatoista keskusteltiin jälleen
paljon ja niiden hankkimisessa täytyy vain olla varovainen ja mahdollisesti hankkia sellaiset,
etteivät lumikenkäilijät, sauvakävelijät, hiihtäjät ja (esim. liukuestein) varustetut ulkoilijat
saisi niitä edes vahingossa rikki. Asiaa selvitellään tosissaan. Myöhemmin ehkä saadaan ns. se
rantapolku siirrettyä pois rannasta kauemmaksi ja ranta rauhoitettua vain uimareille. Siis
ainakin talviaikana, että matot pysyisivät ehjinä, ettei mattojen ylitse käveltäisi tai
hiihdettäisi. Kaikki kävijöiden aloitteet käytiin myös läpi. Aluenuoret ry:lle oli esitetty monta
rakentavaa ehdotusta asioiden parantamiseksi ja kehittämiseksi Ulkoilukeskuksessa.
Toivoimme tietenkin, että useimmat niistä myös kyettäisiin toteuttamaan. Muutenhan kaikki
rakentavat(kin) ehdotukset ovat olleet turhia.
- Ari Tahvanainen
Su 23.1.2011
1. Ylimääräinen jäsenretki Saunan Rauha savusaunalle onnistui 110%. Lämmin kiitos
osallistujille, joita oli 28 jäsentä ja heidän ystäviään.
Pe 21.1.2011
Vierailu Timo Kaukosen luona Lahdessa. Veimme Timolle kunniajäsenkirjan ja
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200 € kannustusrahaa paranemiseen. Mukana olivat puheenjohtaja Ari Tahvanainen, sihteeri
Jani Mäkelä, toiminnanjohtaja Jarmo Lehtola ja jäsen Ari-Pekka Paavola. Pe 17.2.2010
uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa Timo Kaukonen kutsuttiin seuran
kunniajäseneksi nro 2.
Ti 18.1.2011
Kokoontuu "Kuusijärven puolesta"-ryhmä Kuusijärvellä ensimmäiseen kokoukseensa.
Toivottavasti pääsemme monissa ongelma-asioissa käyttäjiä tyydyttäviin ratkaisuihin. Pitkä
lista korjattavia ja parannettavia asioita nyt ja tulevaisuudessa odottaa jo kokoukseen tulevia
päättäjiä.
Su 9.1.2011
Mika Savolaisen vastaus s-postiini
Terve Ari!
Ehdotus on hyvä.
Selvitän vähän asiaa, otetaan se puheeksi kun tapaamme ensi viikolla.
t. Mika
Su 9.1.2011
S-postini Tilakeskuksen johtaja Mika Savolaiselle
Tervehdys Mika,
Ikäviä asioita on taas tapahtunut Kuusijärvellä. En ota niihin nyt kantaa, mutta minulla on
ehdotus. Käy katsomassa sivut www.savusauna.com
Siinä voisi olla nopea ratkaisu pelastaa, mitä Kuusijärvellä enää pelastettavissa on.
Ainakin tänä talvena. Kaksi suomalaista Sisu-savusaunaa Kuusijärven rantaan ja
sähköt/valaistus niihin, niin taas riittää savusaunojia. Olisi ainakin nopea, halpa ja mielestäni
aivan loistava ratkaisu. Kaupungin, vuokralaisen ja käyttäjien kannalta eli kaikkien
Kuusijärven ystävien. Nyt tarvitaan vain nopeita päätöksiä.
Itse saunoin samanlaisen Sisu-savusaunan viime kesänä Ikaalisten saunafestivaaleilla ja voin
vain suositella. Sekin tuotiin sinne kuorma-auton lavalla, eikä kauaa kestänyt, kun jo sai
ensimmäiset löylyt. Sitten, kun uusi savusauna-miljöö on valmistunut, niin nuo savusaunat
voisi siirtää vaikka Vantaan kaupungin muille ulkoilualueille.
Tai esim. myydä vähän käytettyinä.
Miltäs tuntuu ehdotus?
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Anna palautetta.
Terveisin,
Ari Tahvanainen
SaunaMafia ry
Mob. 040 553 4994
www.saunamafia.fi
La 8.1.2011
Vantaan Ulkoilukeskus Kuusijärven suuri savusauna Vantaalla tuhoutui täysin tulipalossa
varhain lauantaiaamuna. Tuli ei levinnyt alueen muihin rakennuksiin.
Aura-auton kuljettaja huomasi palon puoli kuuden aikaan aamulla ja hälytti
pelastuslaitoksen. Palomiesten saavuttua paikalle noin 80 neliön sauna oli jo ilmiliekeissä.
Saunaa oli lämmitetty perjantai-iltana. Noin kello 21.30 sen tilat oli tarkastettu ja ovet
suljettu. Palon syttymissyytä ei vielä tiedetä.
Ulkoilualueella on muitakin rakennuksia, mutta ne sijaitsevat melko kaukana savusaunasta.
Tulen leviämisestä niihin ei siten ollut vaaraa.
Osittain hirrestä rakennetun savusaunan sammutus kesti tunteja.
STT
La 8.1.2011
Kuusijärven savusauna on tuhoutunut tulipalossa.
Itselläni oli kunnia saunoa siinä 635 kertaa ja ottaa löylyt 4361 kertaa.
Uusi savusauna rakennetaan niin pian kuin mahdollista.
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