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TAPAHTUMAT 2012 
KOKOUKSET 
 
Ti 29.5. klo 17:00  
HALLITUKSEN I KOKOUS Kuusijärven kokoustalo Konkelo ssa. 
Kokous sujui aivan mukavissa merkeissä ja asiat sekä suunnitelmat tulivat päätetyiksi.  
 
Ti 29.5. klo 18:00 
KEVÄTKOKOUS Kuusijärven kokoustalo Konkelossa. 
Samoin kävi varsinaisessa vuosikokouksessakin.  
Osallistujia oli 9 henkilöä.  
Seura tarjosi kahvin ja sämpylän kaikille.  
 
Pe 14.9. klo 11:00  
HALLITUKSEN II KOKOUS 
Jouni Tetrin mökillä Nuorgamissa.  
Käytiin läpi syyskauden tapahtumia, joulujuhlia ja jäsenretkiä.  
 
To 15.11. klo 18:00 – 19:00  
SYYSKOKOUS Kuusijärven kokoustalo Konkelossa.  
Olipa jälleen kerran mukava ja asiallinen kokous. 
8 jäsentä osallistui ja niin hallitus, kuin toimihenkilötkin valittiin vuosille 2013 - 2014. 
Uudeksi sihteeriksi valittiin Maria Kangasluoma, tervetuloa hommiin :) 
Muuten sama hallitus ja toimihenkilöt jatkavat. 
Kuuma kiitos jälleen kaikille osallistujille. 
 
Pe 30.11. klo 17:00 - 22:00 
JOULUJUHLA 
SaunaMafian perinteinen juhla ja sauna jäsenille ja heidän perheilleen. 
Oli jälleen hauska Joulujuhla. 19 henkilöä osallistui, kun yksi joutui perumaan.  
20 oli maksimi. Sauna oli mitä oli, mutta niinhän ne ovat aina, siis erilaisia.  
Vuoden 2012 SaunaMafialaiseksi julkistettiin Petri (Pete) Koljonen, onnittelut siitä! 
Kuuma kiitos jälleen kaikille osallistujille ja jär jestäjille.  
 
Pe 21.12. klo 15:00 - 17:00  
JOULUGLÖGI  
SaunaMafian tarjoama perinteinen jouluglögitarjoilu  Kuusijärven savusaunoilla.  
Kymmenet ja taas kymmenet savusaunojat nauttivat tarjoamistamme glögistä ja  
”Annas” –pipareista raikkaassa talvisäässä.  
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ULKOILURETKET  
 
-  
 
 
JÄSENRETKET 2012 
 
I 
La 7.1. 
34. JÄSENRETKI  
Suomen Saunaseura ry:n saunoihin.  
Olipas jälleen kerran aivan huippuretki aivan loistaviin savusaunoihin. 
SaunaMafiasta osallistui 20 miestä ja 0 naista retkelle. 
Saunottiin, grillattiin makkaroita ja hauskaa oli. 
Kiitos Jarmolle hienosti järjestetystä jäsenretkestä. 
 
II 
Ti 14.2.  
6. LADY´S TEAM JÄSENRETKI TALLINNAAN 
KGB-Café teatteri - museo - ravintola. http://www.kgbcafe.ee/fin/  
Kahden virolaisen naisen, (ette muuten usko) äidin ja tyttären pyörittämä, aivan ihana 
teatteri kunnon neuvostoliittomaiseen tapaan. Uskomaton show, suosittelemme lämpimästi 
kaikille. Kiitos Elville mukavasta retkestä.  
 
III 
La 25.2.  
35. JÄSENRETKI TAMPEREELLE  
Retki jouduttiin peruuttamaan vähäisen osallistumisen vuoksi. Ikävää, että jäsenillämme ei 
ole enempää kiinnostusta osallistua aktiiviseen toimintaamme. Toisaalta, ihmisillä tuntuu 
olevan nykyisin niin KIIRE, että! Mihinköhän?  
 
IV 
La 17.3. 
36. JÄSENRETKI HEINOLAAN  
Cronin's Café & Guesthouse'n uuteen pihasaunaan. 
Kymmenen intohimoista saunomisen ystävää nautti uuden saunan mukavista löylyistä ja 
ravintolan ihanista ruuista jälleen kerran. 
Lämmin kiitos isännillemme, Jarmolle ja kaikille mukana olleille.  
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V 
La 21.4. klo 10:30 - 22:00  
37. JÄSENRETKEMME  RYMÄTTYLÄN HERRANKUKKAROON ja sa malla 
SUOMALAISTEN SAUNASEUROJEN 1. YHTEINEN JÄSENRETKI 
Kutsu ja ohjelma oli lähetetty kaikille SaunaMafian jäsenille ja yhteistyökumppanille sekä  
32 suomalaisten saunaseurojen edustajille. 
 
120 innokasta saunojaa ympäri Suomen osallistui tälle hienolle jäsenretkelle. 
Sää suosi, savusaunat olivat kuumina, tilaa oli kuitenkin kaikille ja se saaristolaispöytä oli 
sanoinkuvaamaton. Tämä kaikki meidän piti nähdä ja kokea ennenkuin uskoimme. 
Paikkahan on aivan uskomaton. 
Tyytyväisyys loisti kaikkien silmistä, niin osallistujien, kuin isäntiemmekin.  
Retkemme oli siis täydellinen. Kiitos kuuma kaikille osallistujille ja erityisesti isännällemme 
Pentti-Oskari Kankaalle Herrankukkarossa sekä unohtamatta Herrankukkaron 
myyntipalvelun Nina Lindströmiä Turusta jäsenretkemme onnistumisesta. 
Ensi vuonna tavataan Herrankukkarossa sitten uudelleen, samoihin aikoihin,  
näin ainakin suunnitellaan :) 
 
VI 
La 5.5. - Su 6.5. 
38. JÄSENRETKI WANHA PELTOLA KARTANOON  
www.wanhapeltola.fi  
Kylläpäs oli jälleen loistava ja mukava jäsenretki, sillä paikkahan on aivan uskomaton.  
Saunottiin, uitiin, syötiin, tanssittiin ja pidetti in hauskaa monin eri tavoin.  
Kiitos osallistujille ja varsinkin isänillemme Kris tiinalle ja Jarille.  
 
VII  
Ke 23.5. klo 17:00 alkaen  
39. JÄSENRETKI  
Joka oli samalla kevään ensimmäinen ylimääräinen jäsenretki Saunan Rauha Savusaunaan ja 
Löylymestari Saunaan. Olipahan jälleen mukava ja lämmin tapaaminen Matin kanssa. Ja ne 
löylyt saunoissa, huh huh! Kuka parempia löylyjä kaipaa, hän ei tiedä saunomisesta mitään. 
Neljättä tuntia saunottiin ja kaikki osallistujat o livat erittäin tyytyväisiä. Kiitos kuuma jälleen 
Matille ja kaikille osallistujille.  
 
La 9.6.  
SAUNARAUHAN JULISTUS (Rajaportin saunalla)  
Kansainvälinen Savusaunaklubi ry:n toimesta julistettiin maailmaan Saunarauha. 
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VIII 
Pe 13.7. - Su 15.7.  
LADY’S TEAMIN 7. JÄSENRETKI ja  
XVII SAUNAFESTIVAALIT  
Ikaalisten Kylpylässä 
Tapahtuma soveltui erinomaisesti myös lapsiperheille esim. Ti-Ti Nallen Talo 
Hauskaa ilo ja kaikki olivat tyytyväisiä. Lämmin KI ITOS kaikille mukana olleille. 
Saunafestivaalit järjesti Löylynlyöjät ry 
www.ippnet.fi/loylynlyojat   
 
La 4.8.  
VII TEUVAN SAUNA-AJOT  
Pieni iskuryhmämme osallistui jo toista kertaa Teuvan sauna-ajoihin. Tänäkin vuonna 
olimme mukana tynnyrisaunamme kera, joka on päässyt heti ensimmäiseen kuvaan. Saunoja 
oli yhteensä 51 kappaletta ja se on ollut melko vakiomäärä viime vuosina, yleensä uusia 
saunoja on noin 20 ja loput vanhoja hyviksi koettuja. Sauna-ajot alkavat jo perjantai-iltana 
oman saunansa ilmoittaneille, yleisölle tapahtuma aukeaa lauantaina klo 12. Ahkerat ehtivät 
jo perjantai-illan aikana pikkutunneille saakka saunoa hyvin monissa saunoissa ja kun 
lauantaina saunomisaikaa on runsaat 12 tuntia ja vielä sunnuntaiaamuna muutama tunti, voi 
sanoa saunoneensa! Hyvällä säällä tämä tapahtuma kerää tuhansittain yleisöä ja vaikka ilma 
oli vaihtelevan aurinkoista tänä vuonna, päästiin helposti 5.000 kävijään. - Jarmo Lehtola 
LISÄTIEDOT: http://www.sauna-ajot.com  
 
IX 
Ke 8.8. - Pe 10.8.  
YHTEISRETKI EESTIIN SUOMALAISTEN SAUNASEUROJEN JÄSE NILLE 
Olipahan jälleen erittäin onnistunut ja mukava retki. Saunottiin ja tutustuttiin täysin uusiin 
paikkoihin (Keila ja Naissaari.) Retken järjesti Kansainvälinen Savusaunaklubi ry. 
 
X 
La 29.9. klo 10:00 - 22:00  
40. JÄSENRETKI JA SAMALLA 
YHTEISRETKI ETELÄ-SUOMALAISTEN SAUNASEUROJEN JÄSENI LLE  
Saimaan Saunaseuran savusauna on hyvä! Iloinen joukko saunoi neljä tuntia, eikä yhtään 
valituksen sanaa kuulunut eli hauskaa oli. SaunaMafian tarjoamat makkarat tulivat nopeasti 
syödyiksi ulkona olevassa hienossa grillikatoksessa.  
Kiitos kuuma kaikille osallistujille ja isännillemm e.  
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XI  
La 27.10.  
41. JÄSENRETKI SUOMEN SAUNASEURAN SAUNOIHIN 
Suomen Saunaseuran saunat ja savusaunat eivät petä ikinä. 
Iloinen joukko jaksoi saunoa monta tuntia ja hauskaa oli "Teekutsuillakin." 
Kuuma kiitos Jarmolle jäsenretken järjestämisestä. 
 


