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Internet-sivujen tiedotteet ja uutiset:
Ke 19.12.
Otteita Tilakeskuksen lautakunnan kokouksen 11.12. pöytäkirjoista.
Vuonna 2013 aloitettavia merkittävimpiä peruskorjaus- / korjaushankkeita ovat:
Kaunialan sairaalan C-osan peruskorjaus, Länsimäen Ylläs koulun muutostyöt, Varia
Ojahaantien opetustilojen muutos- ja korjaustyöt, Varia Tennistien saliosan
peruskorjaustyöt, Kivimäen koulun priorisoituja korjaustöitä sekä
Kuusijärven päärakennuksen ja entisen asuinrakennuksen peruskorjaustyöt.
Uudisrakennusten työohjelmassa vuoden 2013 aikana valmistuvia kohteita ovat Harjulan uusi
nuorisokoti, Kilterin ja Sinirikon päiväkodit, Dickursby daghem, Dickursby skola laajennus,
Vetokannaksen uimarannan ja Hiekkaharjun urheilukentän huoltorakennukset sekä linjaautokuljettajien taukotilarakennus Raappavuorentien kääntöpaikalle. Konserniyhtiöiden
(VAV) rahoituksella valmistuu lisäksi osoitteessa Pähkinärinteentie 31 erityisryhmien
asuntokohde. 2011 palaneen savusaunan vakuutuskorvauksesta saatavalla rahoituksella on
varauduttu rakentamaan Kuusijärvellä uusi savusauna.
Pe 14.12.
Tässä on mallia "oikeaoppisesta" avantouinnista Kuusijärvellä.
Suomalainen jääkarhu
To 13.12.
Yhteistyökumppanimme Suomen Latu ry tiedottaa:
Uutiskirje 12/2012
Ti 11.12.
Viimeisimmät uutiset:
Merihaan Kulttuurisaunasta
La 8.12.
Baltian "puhdistajat" Suomen Saunaseuran vieraina 1942.
Suomen Saunaseuran historiikki kertoo:
Suomalainen sauna ja natsi-Saksa
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Su 2.12.
T:mi Liikkuvat Kädet talveksi Mansikkalaan.
Lue: Uutisvuoksi-lehti
La 1.12.
SaunaMafian joulujuhlissa pe 30.11. julkistettiin ja palkittiin perinteisesti vuoden
SaunaMafialainen. Hallitus valitsi vuoden 2012 tittelin haltijaksi Petri Koljosen.
Kuumat onnittelut Petelle.
La 1.12.
Internet-sivuihimme tutustui marraskuussa 581 yksittäistä vierailijaa ja sivuja katsottiin 2353
kertaa!
Pe 16.11.
Yhteistyökumppanimme Vantaan Latu ry tiedottaa:
Vantaan Ladun Tontturetki
Tervetuloa tunnelmalliselle tontturetkelle lauantaina 1.12.2012 klo 14.00.
Kokoontuminen Hakunilan urheilupuiston parkkipaikalla!
Kävelemme lyhtyjen valossa laavulle, jossa syömme nuotiolla eväitä.
Mukaan oma lyhty ja eväät.
Matka on lapsillekin sopivan pituinen n. 2 km jonka voi matkata myös vaunuissa.
Tiedustelut Anja Multanen, puh. 0400 931 137
Tervetuloa mukaan kaikki tonttumieliset!
To 15.11. klo 18:00 -19:00
VUOSI- eli SYYSKOKOUS
Oli jälleen kerran mukava ja asiallinen kokous.
8 jäsentä osallistui ja niin hallitus, kuin toimihenkilöt valittiin vuosille 2013 - 2014.
Uudeksi sihteeriksi valittiin Maria Kangasluoma, tervetuloa hommiin :)
Muuten sama hallitus ja toimihenkilöt jatkavat.
Kuuma kiitos kaikille osallistujille.
To 15.11.
Lue Kuusijärven saunamajuri Marek Aaltosen haastattelu.
Vantaan Lauri nro 38 sivu 7
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To 15.11.
Yhteistyökumppanimme Suomen Latu ry tiedottaa:
Uutiskirje 11/2012
La 3.11.
Internet-sivuihimme tutustui lokakuussa 514 yksittäistä vierailijaa
ja sivuja katsottiin 2256 kertaa!
Pe 2.11.
Sauna-direktiivi asiaa.
Katso: Yle Tv1 Strada
To 1.11.
Yhteistyökumppanimme Suomen Latu ry tiedottaa:
Osallistu Latu & Polku -lehden suureen ulkoilubarometriin 2012
Barometriin tästä
To 25.10.
Latu & Polku lehdestä luettua:
Suomen Latu Oittaan vuokrasopimus päättyy ja toiminta lopetetaan ma 31.12.2012
To 25.10.
Yhteistyökumppanimme VK-Sport tiedottaa:
Talvikauden avajaisemme la 3. - su 4.11.2012 Keravalla
Tervetuloa tapahtumaamme yksin - yhdessä tai vaikkapa Ski Expo reissun yhteydessä.
Katso: Kutsu tapahtumasta
T: Risto Kurki / VK-Sport
To 18.10.
Fiskarsin kyläseuran usein käyttämämme sauna paloi, mutta onneksi vain osittain.
Meidät on jo toivotettu saunomaan korjattuun saunaan ensi kesänä.
Lue: Uutinen
To 11.10.
Yhteistyökumppanimme Suomen Latu ry tiedottaa:
Uutiskirje 10/2012
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Ti 9.10.
Taitamaton takan tai saunauunin polttaminen on terveysriski.
Lue lisää: TÄSTÄ
Ti 2.10.
Internet-sivuihimme tutustui syyskuussa 580 yksittäistä vierailijaa
ja sivuja katsottiin 2483 kertaa!
Ti 18.9.
Yhteistyökumppanimme Vantaan Latu ry tiedottaa:
Vantaan Ladun 29. polkuretki sunnuntaina 23.9.2012
Lähtö polkuretkelle klo 9 - 12 Kuusijärveltä, sieltä merkittyä metsäpolkua Bisan majalle.
Kuusijärven lähtöpaikka on opastettu kokoustalon edessä.
Ota matkalla purnukasta mukaan ”Luontopolku kutsuu” -kortti.
Reitillä on 10 luontoaiheista rastia. Reitin pituus 9 - 10 km.
Bisan majalta lähtee merkitty reitti hiidenkirnuille, edestakainen matka 4 km.
Bisan majalta lähtee uusi paluureitti 2010 hiidenkirnujen kautta.
Majalla voi ostaa juotavaa ja syötävää sekä istuskella nuotiotulen äärellä. Maja auki klo 15 saakka.
Ei osallistumismaksua.
Lisätietoja: Jouko Lappeteläinen, puh. 040 521 3093 ja Jonas Kouvonkorpi, puh. 040 707 7267
Katso lisää: www.vantaanlatu.com
Pe 14.9.
Yhteistyökumppanimme Suomen Latu ry tiedottaa:
Uutiskirje 9/2012
Ti 4.9.
Internet-sivuihimme tutustui elokuussa 750 yksittäistä vierailijaa
ja sivuja katsottiin 3036 kertaa!
Ma 3.9.
Voi, kun näin olisi Vantaallakin ja Tilakeskuksessa!
Ma 3.9.
Kuviteltu virkamies- tai lautakuntakokous
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La 1.9.
Aina kannattaa ottaa hyvistä neuvoista vaari.
Tämä artikkeli kannattaa lukea loppuun asti!
Su 19.8.
Tänään oli ilmestynyt Café Kuusijärven Internet-sivuille oheinen teksti.
SAUNOJEN AUKIOLOAJAT 3.9 alkaen
Sähkösaunat klo 9-20 joka päivä
Savusaunat ma-pe klo 15-20
Eli savusaunat ovat sitten näköjään useammin auki kuin aikaisempina vuosina ja
sähkösaunatkin aukeavat jo aamusta :)
Ti 14.8.
Kukaanhan ei totuutta Kuusijärven savusaunojen kävijämääristä tiedä.
Kukaan ole koskaan tiennytkään, kun asianmukaisia tilastoja ei ole koskaan asiasta tehty.
MuTu tuntumalla siis mennään taas.
Vantaan Kaupungin hinnastosta 2012 poimittua:
"Savusaunoihin ei myydä kausilippuja saunojen pienen koon ja vähäisen kysynnän takia!"
Café Kuusijärven sivuilta 2012 poimittua:
"Savusaunat ovat vuonna 2011 valmistuneet ja olleet aina siitä asti ahkerassa käytössä."
Mikähän lienee tuo totuus, jää vain arvattavaksi?
Käyttäjiltähän ei ole kysytty tässä asiassa yhtään mitään :)
Ma 13.8.
Yhteistyökumppanimme Helsingin Latu ry tiedottaa:
Talviuinti ja sauna Rastilassa
Ma 13.8.
Yhteistyökumppanimme Suomen Latu ry tiedottaa:
Uutiskirje 8/2012
To 2.8.
Internet-sivuillamme kävi heinäkuussa 1075 yksittäistä vierailijaa ja sivuihin
tutustuttiin 2838 kertaa!
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To 12.7.
Lue kunniajäsenemme Timo Kaukosen viimeisimmät kuulumiset.
Ma 9.7.
Varastettu sauna palautettu omistajalle.
HS / Omakaupunki
Ke 4.7.
Hyvää mainosta SaunaMafialle!
Katso sivu 54 (TIP!)
HELSINKI Visitors Guide
Ma 2.7.
Internet-sivuillamme kävi kesäkuussa 1048 yksittäistä vierailijaa ja sivuihin
tutustuttiin 3287 kertaa!
Su 17.6.
Saunakuolemat Suomessa.
To 14.6.
Yhteistyökumppanimme Suomen Latu ry tiedottaa:
Uutiskirje 6/2012
Su 10.6.
Kaikenlaisia kyhäelmiä sitä saa saunoiksi sanoakin?!
Onko jälleen joku amatööri ollut suunnittelemassa?
Katso: Töölönlahden julkinen jurttasauna
Saunan määrityshän löytyy tämän sivun yläosasta.
To 7.6.
Helsingin Merihakaan kertalämmitteinen yleinen sauna.
Ti 5.6.
Tännekin on SaunaMafian jäsenretki jo kerran järjestetty.
Marskin maja ja Suomen Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö.
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Ma 4.6.
Talviuintitoiminta Rastilassa jatkuu Helsingin Latu ry:n toimesta.
Katso: Vartti-lehti
Pe 1.6.
Internet-sivuillamme kävi toukokuussa 778 yksittäistä vierailijaa ja sivuihin tutustuttiin 2957
kertaa!
Ke 30.5.
Varastettu sauna löytyi!
Ti 29.5.
Sauna varastettu!
To 10.5.
Yhteistyökumppanimme Suomen Latu ry tiedottaa:
Uutiskirje 5/2012
Ke 9.5.
Savusaunakausi jatkuu taas syksyllä, kertoo www.cafekuusijärvi.fi -sivut.
Jännää ja jälleen ikävää :( , että minkäänlaista tiedotetta tästäkään iloisesta asiasta ei ole ollut
käyttäjille ja /tai aluetta käyttäville seuroille lähettää, kun asiasta on kerran tiedetty ja päätetty?
Mitenköhän tuota kaupungin Tilakeskuksen tiedottamista voisi parantaa ja kehittää,
kun nykyisin ei tiedoteta laisinkaan?
Ke 9.5.
Katso viimeisin uutuus "saunomisesta":
Saunahousut :)))))))
Ke 2.5.
Internet-sivuillamme kävi huhtikuussa 772 yksittäistä vierailijaa ja sivuihin
tutustuttiin 3332 kertaa!
Ke 2.5.
Yhteistyökumppanimme Vantaan Latu ry tiedottaa:
Ajankohtaista
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Ma 30.4.
Savusaunakausi Kuusijärvellä päättyi tänään, ja aikaisemmin, kuin koskaan.
Lukuisat savusaunojat ihmettelevät asiaa. Koskaan aikaisemmin ei savusaunakautta Kuusijärvellä
ole lopetettu näin aikaisin, eikä savusaunoja käyttäviltä ihmisiltä ja/tai seuroilta oltu kysytty asiasta
yhtään mitään? Kiitän kuitenkin kuumasti savusaunojen loistavia lämmittäjiä Otsoa ja Juhaa, jotka
esimiestensä suuresta vastustuksesta huolimatta alkoivat lämmittää savusaunoja neuvojemme
mukaan, eivätkä sitten enää noudattaneet aikaisemmin saamiaan huonoja ja täysin vääriä
savusaunojen lämmitysohjeita. Savusaunathan olivat myöhemmin eli koko kevään heidän
toimestaan loistavasti lämmitetyt ja valitukset lämmityksen tasosta loppuivat. Kehuja vain tuli ja
paljon. Oli käsittämätöntä, että lämmityksen oikealla tavalla oli (täysin amatöörien taholta) niin
paljon vastustusta, kuten aikaisemmista tiedotteista saamme lukea. Ikävää, ettei asioita osattu hoitaa
hyvällä yhteistyöllä, vaikka sitä on meidän toimesta tarjottu jo kaikille Kuusijärven
Ulkoilukeskuksen vuokralaisille ja Vantaan kaupungillekin jo vuosia. Hyvä yhteistyö ei vain ole
tuntunut kiinnostavan asianomaisia?! Toivottavasti tulevaisuudessa asiat ja yhteistyö paranevat.
Vain hiljaa olemalla, kun ei tapahdu yhtään mitään, ei ainakaan mitään hyvää!
- Ari Tahvanainen, SaunaMafia ry
Su 29.4.
Vantaan kaupungin Liikuntatoimenjohtaja Veli-Matti Kallislahden tyhjentävä vastaus.
Arvoisat vastaanottajat,
Kuusijärven toiminnasta vastaa Vantaan kaupungin osalta Tilakeskus.
Liikuntapalvelujen rooli Kuusijärven toiminnassa rajoittuu talvisin hiihtolatujen kunnossapitoon,
kesäisin uinninvalvontaan. Tilakeskuksen yhteyshenkilöt näyttävät teillä jo olevankin tiedossa,
jatkossa kaikki Kuusijärveä koskevat tiedustelut tulee osoittaa heille.
Ystävällisin terveisin, VMK
Eli yhteydenotot Kuusijärven Ulkoilukeskusta koskevista asioista
pasi.salo@vantaa.fi tai mob. 040 719 9700
Su 29.4.
Moiiiiiiiiiiiiii Juha,
(ja kopiot s-postistani Veli-Matti Kallislahti, Pasi Salo, Tarja Niemi, Pirjo Luopajärvi ja Antti
Lindtman)
Lähetin sinulle muutaman (7) kysymyksen syyskuun 26. päivä 2011.
Katso alhaalta uudelleen.
Oletko jo päässyt pois sairauslomaltasi, lupasit nimittäin sen jälkeen vastata, kun soitin sinulle?
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Pikkuhiljaa alkaa olla jo myöhäistä vastata näihin muutamiin ja yksinkertaisiin kysymyksiin.
Ikävä, että yhteistyömme Vantaan kaupungin kanssa EI jostain syystä toimi,
kun vastauksia täysin yksinkertaisiinkaan kysymyksiini en saa.
Nyt on mennyt jo yli puoli vuotta.
Pasi Salolta, kun on ollut täysin turhaa odottaa yhtään mitään vastauksia ja
Pirjo Luopajärvi ei tiedä mitään, kuten hän ilmoitti, asioista kysyessäni,
pitää kuulemma kysyä suoraan Pasi Salolta. Ettekö te Vantaan kaupungin virkamiehet halua tehdä
ollenkaan yhteistyötä yhdistysten ja Kuusijärven Ulkoilukeskusta käyttävien ihmisten kanssa, kun
ette myöskään tiedota yhdistyksille mistään mitään?
Tarja Niemeltäkin on ollut aivan turha kysyä myöskään yhtään mitään,
kun hehän (Viinikanat) vastaavat VAIN kahvilan toiminnasta,
kuten me käyttäjät olemme saaneet usein kuulla.
Eivät vastaa mistään muusta, kun eivät saa siitä kuulemma mitään korvauksia.
Kuka ja mikä toimiala vastaa Kuusijärven Ulkoilukeskuksen toiminnasta ja
vastaa myös asiakkaiden sekä yhdistysten esittämiin lukuisiin kysymyksiin?
Paikallahan EI ole Vantaan kaupungin edustajaa KOSKAAN!
T. Ari Tahvanainen
SaunaMafia ry
Mob. 040 553 4994
www.saunamafia.fi
P.S. Muutamat näistä kysymyksistä ovat jo ajan mittaan saaneet vastauksensa.
Pe 28.4.
Savusaunakausi Kuusijärvellä päättyy maanantaina 30.4. klo 20:00,
eivätkä savusaunat ole ainakaan yleisessä käytössä sen jälkeen.
Syitä savusaunojien ja Kuusijärven Ulkoilukeskusta käyttävien seurojen jäsenten
mielestä yllättävään ja järkyttävään savusaunojen ennenaikaiseen sulkemiseen
voi vain tiedustella asiasta vastuussa olevalta Vantaan kaupungin
Tilakeskuksen kiinteistöjohtajalta pasi.salo@vantaa.fi / mob. 040 719 9700
Savusaunoja käyttäviin seuroihin ei olla oltu asiaa päätettäessä missään yhteydessä!
Ikävä kyllä tämä, jos mikä, on erittäin huonoa yhteistyötä
Vantaan kaupungin eli Tilakeskuksen johdon taholta!
Tilakeskuksen lautakuntaa kuitenkaan unohtamatta, heidän päätöksestään siirtää
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Kuusijärven uuden savusaunan rakentamista vuodella eli vuoteen 2013!
Siinäkään päätöksessä EI oltu lainkaan yhteyksissä paikallisiin seuroihin!
Siis seura-, tai yhdistystoiminta Kuusijärvellä EI ole lainkaan Vantaan kaupungin virkamiesten,
eikä lautakuntien tai edes valtuuston mielenkiinnon ja/tai päätösten perusteena?
Vantaan kaupunginvaltuuston uudet vaalit ovat jälleen syksyllä.
Kysykää viimeistään silloin vanhoilta valtuutetuiltanne,
mitä he ovat Kuusijärven Ulkoilukeskuksen hyväksi tehneet tai äänestäneet
ja sen vastauksen jälkeen todennäköisesti äänestätte aivan uusia ehdokkaita.
To 26.4.
Vastauksemme arkkitehti Teppo Pietarisen uusiin piirustuksiin Kuusijärven päärakennuksen
peruskorjaus-vaihtoehtoihin.
Tervehdys Teppo,
Keskusteltuani juuri Antti Kossilan kanssa, meidän mielestämme ehdotus nro 5 (tai 6) on ihan hyvä.
Olisi ainakin reilusti tilaa saunojille! Jos vain sähkösaunojia riittäisi. Olisi sitten yrittäjän ja/tai
Vantaan kaupungin tehtävä saada sinne riittävästi asiakkaita ja toiminta kannattavaksi.
Kuitenkin olemme molemmat myös edelleen sitä mieltä, kun puhumme saunoista ja saunomisesta,
pitäisi se savusaunan rakentaminen ottaa erittäin voimakkaasti jo tässä vaiheessa huomioon,
juuri päärakennuksen peruskorjauksen kanssa, koska savusauna vähentää saunojia sähkösaunoista.
Uuteen suunniteltuun savusaunaanhan mahtuisi ainakin n. 30-35 saunojaa.
Ja toisaalta, JOS suunniteltua savusaunaa Kuusijärvelle ei jostain kumman syystä sitten
rakennettaisi ollenkaan, niin sittenhän saunojat vähenisivät jyrkästi, emmekä usko, että viittä
sähkösaunaa tarvittaisiin. Sähkösaunaa ja savusaunaa kun ei voi tai ei ainakaan kuuluisi, verrata
keskenään! Samalla Vantaan kaupunki menettäisi savusaunojia ja yhden todella suuren
valttikorttinsa sekä imagonsa, ainakin lukuisten turistien silmin. Savusaunathan ovat aina vetäneet
nimittäin hyvin paljon turisteja, niin kotimaisia, kuin ulkomaalaisiakin. Lentokentällä ovat osanneet
niitä mainostaa, kuten Helsinki-infossakin, jonne olen infoa myös vienyt.
Savusaunat ovat myös aina olleet kannattavia, sähkösaunoista (viidestä) en olisi ollenkaan niin
varma. Nythän Kuusijärven savusaunat ovat pääkaupunkiseudun AINOAT yleiset savusaunat ja
erittäin suuressa käytössä. Kaupunkihan, eikä nykyinen yrittäjä (eivätkä aikaisemmatkaan) OLE
seuranneet lainkaan todellisia kävijämääriä, suunnitelmista (Kallislahti) huolimatta, jota myös
ihmettelemme. Niitähän ei tiedä nyt ainakaan kymmeneen vuoteen kukaan, on vain ns. mututuntumaa.
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Ke 18.4.
Yhteistyökumppanimme Suomen Latu ry tiedottaa:
Uutiskirje 4/2012
Su 15.4.
Savusaunakausi päättyy maanantaina 30.4. klo 20:00, eivätkä savusaunat ole ainakaan
yleisessä käytössä sen jälkeen.
Tietoja savusaunojen tulevaisuudesta ja Kuusijärven Ulkoilukeskuksen asioista on vaikea saada,
kun kukaan ei tunnu niistä mitään tietävän tai ei ainakaan tiedota asioista, joita mahdollisesti
suunnitellaan tai jopa tiedetään. Epätietoisuudessa täytyy vain oppia olemaan! :(
Pe 13.4.
Yhteistyökumppanimme Vantaan Latu ry tiedottaa:
Ajankohtaista
Ti 3.4.
Internet-sivuillamme kävi maaliskuussa 722 yksittäistä vierailijaa ja sivuihin
tutustuttiin 3209 kertaa.
Ke 28.3.
Kuusijärven Ulkoilukeskuksen isännöitsijä Pirjo Luopajärven vastaus kysymykseeni
päärakennuksen peruskorjauksen ja savusaunan rakentamisen aikataulusta.
Hei,
Rakentamispäätökset tehdään kaupungilla aina vasta myöhään syksyllä, sitten
vasta on (melko) varmaa, että tietty projekti toteutetaan tietyllä aikataululla.
Kaupungin taloudellinen tilanne vaikuttaa asiaan, samoin mahdolliset
ennalta arvaamattomat välttämättömät projektit.
Sitten vasta voi tiedottaa, kun tiedetään.
Terv. Pirjo
Su 18.3.
Helsinki osaa, Vantaa ei. Ehdotuksista huolimatta, ikävä kyllä.
Sauna Finlandia Hernesaari
La 17.3.
Kulttuurisaunaan keskelle Helsinkiä
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Ke 14.3.
Yhteistyökumppanimme Suomen Latu ry tiedottaa.
Uutiskirje 3/2012
Pe 9.3.
Vantaan kaupungin liikuntapalvelut tiedottaa:
Hakunilan uimahalli avataan ke 14.3.
Pe 2.3.
Hakunilan uimahallin avaus siirtyi:
Vantaan Sanomat
Su 26.2.
Savusauna paloi Somerolla.
Näinköhän jälleen oli liian matala uunin tulipesä laitettu täyteen puita, kuten eräät savusaunojen
valmistajat jopa neuvovat.
Silloin liekit ja kipinät tulevat helposti kiukaan läpi ja sehän on todella vaarallista.
Kuten tuosta ylhäällä olevasta kuvastakin näkyy, liekeille on jätettävä tilaa, eikä kiville muodostu
silloin nokeakaan niin paljon.
Oliko asiallinen ja oikea savusaunan lämmityskurssi mahdollisesti käyty vai jätetty käymättä?
Valmistajien antama ja jopa vääränlainen pikaopastus savusaunan lämmityksestä EI todellakaan ole
riittävä. Mahdollisesti savusaunan valvontaakin on lämmityksen aikana laiminlyöty?
Näin toimien saadaankin uusia savusaunoja taas myytyä lisää ja sehän valmistajille tietenkin sopii.
Harvoin savusaunat itsestään palavat, vaan aina on jotain tehty väärin, joko rakenteissa tai
lämmityksessä.
Lue lisää: Turun Sanomat
To 23.2.
Otsikko kaupungin sivuilla!
Hakunilan uimahalli avataan 5.3.2012,
siis ainakin suunnitellaan avattavaksi.
Toivottavasti myös avataan.
Su 19.2.
Yhteistyökumppanimme Vantaan Latu ry tiedottaa.
Hei hiihtäjät
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La 18.2.
Yhteistyökumppanimme Suomen Latu ry tiedottaa.
Uutiskirje 2/2012
Ma 6.2.
Yhteistyökumppanimme Vantaan Latu ry tiedottaa.
Helmikuun tapahtumia
Pe 3.2.
Aluenuoret ry aloittaa jo toisen oikeusjutun Vantaata vastaan.
Lue lisää: Vantaan Sanomat
Ke 1.2.
Kuusijärven päärakennuksen remontti ja uuden savusaunan rakentaminen siirtyvät ensi
talveen. Lue lisää Vartti-lehden Itä-Vantaan numerosta
La 21.1.
Sauna houkuttelee turisteja Suomeen
ja ehkäpä Vantaallekin, jos vain olisi tarjottavaa.
On nimittäin kuulunut huhuja, että Kuusijärven isoa savusaunaa ei rakennettaisikaan :(
ja saunottaisiin vain näissä pienissä.
Ehdotus on mielestäni huono Vantaan kannalta saati sitten saunojien.
Ei tällä lailla tehdä lentokenttäkaupunkia tunnetuksi ja houkuteltavaksi ainakaan positiivisessa
muodossa, vaan turistit hakeutuvat Helsinkiin, kuten ennenkin.
Pe 20.1.
Savusaunassa ja avannossa ensimmäistä kertaa elämässään käynyt hollantilainen
Annabel Folkerts nautti perjantaisesta kokemuksestaan.
Lue Verkkouutisten uutinen. Varpaita paleli, mutta tuli mahtava olo
Ma 16.1.
Yhteistyökumppanimme Suomen Latu ry tiedottaa:
Uutiskirje 1/2012
Su 15.1.
Näitä viittä asiaa ihmiset katuvat eniten kuolinvuoteellaan.
Siis eläkää ja saunokaa sekä pitäkää hauskaa, ennen kuin on liian myöhäistä!
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Ke 4.1.
S-postini Kuusijärven isännöitsijä Pirjo Luopajärvelle.
Tervehdys Pirjo,
Tällä viikolla on jälleen koettu, miten savusaunojen lämmittäminen vaatisi todella asioihin
perehtymistä huomattavasti paremmin.
Ensin maanantaina Juha Lindroos lämmitti savusaunat uskomattoman hyvin (osin hyvillä
neuvoillamme, kiitos Antti Kossilan) ja nyt keskiviikkona savusaunat eivät ole vielä koskaan olleet
niin huonosti lämmitetyt (Otso.)
Useat savusaunojat joutuivat keskeyttämään saunomisen, kun siellä ei voinut olla (itsekin), kitkua
oli nimittäin aivan liikaa. Saas nähdä, miten ne ovat lämmitetyt perjantaina, kun kouluttamattomat
lämmittäjät vaihtuvat niin usein? Kiukaiden kivetkin pitäisi nyt jo vaihtaa ja kaupungin pitäisi antaa
pikainen maksusitoumus asiasta.
Nuo kiuaskivet ovat jo aika loppu ja löylyt ovat erittäin kitkuiset, jos ehkäpä tiedätte, mitä se
tarkoittaa. (Osin edelleen myös siitä syystä, että sitä kiuaskantta ei osata vieläkään käyttää oikein.)
Toivoisinkin, että asioista vastuussa olevat ottaisivat vihdoinkin vastuun myös savusaunojen
lämmityksen tasosta ja laadusta.
Se on jo nyt koettu, ettei se oikein onnistu, ellei niihin asioihin kouluttauduta ja keskitytä.
Terveisin,
Ari Tahvanainen
Ma 2.1.
Mika Savolainen irtisanoutui Tilakeskuksen johdosta.
Lue uutinen Vantaan Sanomista.
Pe 23.12.
Presidenttiehdokkaat ovat löytäneet Kuusijärven savusaunat.
Tänään kävi joulusaunassa presidenttiehdokas Pekka Haavisto ja tykkäsi kovasti,
niin savusaunasta kuin SaunaMafian tarjoamista glögistä ja pipareista.
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