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Internet-sivujen tiedotteet ja uutiset:
Ke 30.12.
Tiedoksi Vantaan Kuusijärven pienen savusaunan ( n. 600 kg) huolto-asioista.
Kiukaaseen on ladottu 2014 joulukuussa n. 300 kg Kerkesiä, huhtikuussa ja elokuussa 2015
lisätty n. 250 kg edelleen Kerkesiä. Eli osalla Kerkesiä lämmityskertoja 270 krt. / a’ 5h.
Poistettuja Kerkesiä n. 6-7 kpl.
Kiukaassa oli luonnon lohkokiviä n. 20-30 kg, jotka olivat jo täysin poistokunnossa.
Pyöristetyt luonnon kivet pinnassa olivat vielä käyttökelpoisia mutta nekin on poistettu.
Yhteenvetona, Kerkesillä on ylivoimainen kestävyys ammattikäytössä olevilla kiukailla.
Hyvää UUTTA SAUNAVUOTTA 2016!
Ke 16.12.
Katajanokan Helsinki allas merikylpylä.
Saunatuoksuissa piilee vaara. HU
Su 13.12.
1 v. synttärit!
Vuonna 2014 perustettiin ko. sivusto Saunamestareiden toimesta yhdistämään ja
informoimaan suomalaisia saunojia erilaista saunatapahtumista.
Vuoden tilastoa:
63 eri saunatapahtumaa Suomessa, 3554 istuntoa, 1611 eri vierailijaa,
17484 sivujen katsomista, 42 eri maasta, 32 eri kielellä ja 5 kpl eri saunakysymystä.
Vuonna 2015 perustettiin Saunamestari Kilta ry yhdistämään, edistämään ja
ylläpitämään suomalaista saunakulttuuria: www.saunaseurat.fi
Saunalauantaina toivotamme teille rauhaisaa Joulun odotusta,
luokaa siis löylyjä ja nauttikaa saunasta sekä toisistanne!
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Ti 1.12.
Espanjalainen Eric säikähti avantouinnin yleistä sivuvaikutusta! AL
Internet-sivuihimme tutustui marraskuussa 626 yksittäistä vierailijaa (eli tietokonetta)
ja sivuja katsottiin 1802 kertaa 10 eri maasta!
Su 29.11.
Sauna ja viina eivät kuulu yhteen, vaikka saunaoluet mielestäni kuuluvatkin, joskus. IS ja Ari
To 5.11.

To 5.11.
Only in Finland. AL
Su 1.11.
Internet-sivuihimme tutustui lokakuussa 748 yksittäistä vierailijaa (eli tietokonetta)
ja sivuja katsottiin 1923 kertaa 10 eri maasta!
Pe 30.10.
Helsinki Allas. Merikylpylä ja hyvinvointikeskus.
Pe 30.10.
Saunaterapeutti Timo Kaukosen kuulumiset. ESS
To 22.10.
Saunomistapoja on monia. IL
Ti 20.10.
Tässä saunassa emme ole Berliinissä käyneetkään, vaikka useissa Berliinin saunoissa
olemmekin, mutta tässä saunassa ehkäpä emme ainakaan käy? IS
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Su 18.10.
Onni onnettomuudessa ja ei muuta kuin saunaan. IL
Pe 2.10.
Yhteistyökumppanimme Vantaan Latu ry tiedottaa:
Tervehdys Vantaan Ladusta
Sunnuntaiksi on luvattu kaunista syyssäätä. Lähde kanssamme opastetulle
patikointiretkelle metsäpolkua pitkin Kuusijärveltä Bisan majalle ja takaisin.
Kävelymatkaa tulee noin 9 km. Liikkeelle lähdemme klo 10
Kuusijärven ulkoilukeskuksen kokoustalon edestä (Kuusijärventie 3).
Reitti on merkitty sinisin nauhoin, joten sen voi kulkea myös oman
aikataulun mukaan. Lähtöpaikka on opastettu kokoustalon edestä
ylikulkusillan alta.
Kymmenen luontoaiheista kysymystä odottaa reitin varrella.
Oikeat vastaukset voi tarkistaa Bisan majalla, jossa saa tällä kertaa myös sieniopastusta.
Bisan majalta lähtee merkitty reitti hiidenkirnuille, edestakainen matka noin 4 km.
Maja on auki klo 10–15, ja siellä voi ostaa juotavaa ja syötävää sekä istuskella tulen äärellä.
Lisätietoja: Terho Nieminen, puh. 040 835 6138
*********************************************************************
TALKOOT Bisan majalla lauantaina 3.10. klo 10
Tulisitko sinä tunniksi pariksi pihatalkoisiin mukavassa seurassa?
Valmistelemme myös polkuretkeä.
Lisätietoja: Hannu Kerman, puh. 0400 474 445
Vantaan Latu ry
www.vantaanlatu.com
www.facebook.com/vantaanlatury
To 1.10.
Internet-sivuihimme tutustui syyskuussa 683 yksittäistä vierailijaa (eli tietokonetta)
ja sivuja katsottiin 1784 kertaa 10 eri maasta!
Ke 2.9.
Sauna meinattiin unohtaa. IL
Ti 1.9.
Internet-sivuihimme tutustui elokuussa 870 yksittäistä vierailijaa (eli tietokonetta)
ja sivuja katsottiin 1937 kertaa 10 eri maasta!
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Ma 31.8.
Pienten savusaunojen remonttia ei saatu valmiiksi tavoiteaikataulussa.
Remonttia joudutaan jatkamaan perjantaihin saakka.
Pikkusaunat lämpiävät taas lauantaista eteenpäin.
Iso savusauna lämpiää huomisesta tiistaista eteenpäin.
Omasta ja lämmittäjien puolesta toivotan hyvää ja nautinnollista saunatalvea kaikille
savusaunojen ystäville.
Pehr-A Nordensved,
NPA-CONSULTING Oy (ei remonttivastuullinen.)
Pe 21.8.
Saunatour 2015. Yle
Pe 14.8.
Tällä olimme esim. viime keväänä Budapestissä, tule siis ensi keväänä mukaan ja nauti.
To 13.8.
Hienoa toimintaa Oulussa. Kaleva
Ke 12.8.
Osataan sitä Ruotsissakin. AB
Ti 11.8.
Harrastukset pidentävät elinikää. AL
La 8.8.
Saunominen ja alkoholi eivät kuulu yhteen. Yle
La 1.8.
Internet-sivuihimme tutustui heinäkuussa 1203 yksittäistä vierailijaa (eli tietokonetta)
ja sivuja katsottiin 2488 kertaa 10 eri maasta!
Su 26.7.
Katso dokumentti yleisestä suomalaisesta saunasta. Yle
USA:n Presidentti Barack Obama sanoi Keniassa:
"Järjestöjen on saatava toimia, koska ne tuovat esiin epäkohtia!"
Vielä, kun järjestöjen ehdotuksetkin ja arvokas yhteistyö otettaisiin huomioon
esim. Vantaalla. Ari
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To 23.7.
Lue uutinen vuoden 2015 voittaja-savusaunasta. MTV3
Ma 20.7.
Maailman suurin sauna. VU
To 16.7.
Saunominen ja elinikä. Seura
Ti 14.7.
Katoavaa Helsinkiä 2/2 yleiset saunat. Yle Areena
Ke 1.7.
Internet-sivuihimme tutustui kesäkuussa 1332 yksittäistä vierailijaa (eli tietokonetta)
ja sivuja katsottiin 3022 kertaa 10 eri maasta!
Ti 30.6.
Sipoon Kaunissaaren yleiset saunavuorot.
Yleiset saunavuorot:
Lauantaisin (20.6 - 12.9.2015)
- naiset 13.00 - 15.30
- miehet 16.00 - 18.00
Keskiviikkoisin (17.6 - 5.8.2015)
- naiset 13.00 - 15.30
- miehet 16.00 - 18.00
Hinnat:
- aikuiset 4,50 e
- lapset 2,50 e
Kaunissaari
Sipoon saaristossa
Kausi (8.5 - 13.9.2015)
Ma 29.6.
Olemme saunakansaa. ESS
La 20.6.
Juha Mieto(kin) saunoo savusaunassa. IL
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Pe 19.6.
Suomalaisinta IKINÄ. Sininen zeppeliini
Ma 15.6.
Julkiset saunat kokeneet renesanssin. Yle Areena
Vihtomisesta ja saunomisesta. HS
Su 14.6.
Useat saunaseurat olivat mukana Hämeenkyrössä julistamassa Kansainvälistä Saunarauhaa
maailmaan. Samalla tilaisuus oli myös Savusaunakongressi ja
Kansainvälinen Savusaunaklubi ry:n 25-vuotisjuhla.
To 4.6.
Savusaunavuosi 2014 oli ollut aivan loistava. 21777 savusauna-ranneketta myytiin kolmeen
eri savusaunaan. Savusaunojen liiallisesta kuumuudesta on tehty vain 1 valitus kaupungille.
Eivät kaiketi menneet istumaan alemmaksi tai kieltäneet luomasta lisää löylyä. Ja sitten oli
jälkeenpäin ollut iho kuumana. Niin sen pitääkin olla, sillä eihän se muuten ole saunomista, se
on ihan jotain muuta! Kannattaisi siis mennä esim. ruotsalaiseen saunaan, sillä ne eivät ole
koskaan liian kuumia.
Vuonna 2015 kevätkaudella on myyty keskimäärin savusauna-rannekkeitta 150 kpl/pv eli
arvio koko vuodessa olisi siis n. 40500 kävijää! Ja vain yksi valitus! Jos yhden valituksen
seurauksena aletaan ns. kylmentämään kiukaita eli myös lyhentämään savusaunomis-aikoja,
niin siitähän ei hyvää seuraa. Vain lisää valituksia ja rahojen palauttamisia. Niistähän tuskin
kukaan on valittanut tai kertonut kaupungille, kun edellisen yrittäjän toimesta savusaunojen
lämmittämistä hoidettiin. Tuskin hekään kertoivat, kuinka paljon rahoja palautettiin
takaisin. Savusaunan kiukaan täytyy alussa ollakin kuuma, että noki palaa pois kivistä. Mutta
liian kuumakin voi toki savusauna joskus olla ja varsinkin heti avatessa. Joskus se on myös
erittäin vaarallista, jos on lämmitetty liikaa. Savusaunojen lämmityskursseja järjestää
Suomen Saunaseura ry.
To 4.6.
Internet-sivuihimme tutustui toukokuussa 1045 yksittäistä vierailijaa (eli tietokonetta)
ja sivuja katsottiin 2713 kertaa 10 eri maasta!
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Ke 3.6.
Hei,
Liitteenä tiedote koskien Asikkalaan rakentuvaa Saunasta saunomiseen -näyttelyä.
Olette sydämellisesti tervetulleet tutustumaan näyttelyyn!
Ystävällisin terveisin,
Gitta Hägg + muu Saunasta saunomiseen -työryhmä
Katso: KUTSU
Ti 26.5.
Tutkimus: Mitä useammin käyt saunomassa, sitä pitempään elät. AL
Sauna-Timo Kaukonen mukaan yrittäjäksi. ESS
Ma 18.5.
Muuramen Saunakylä muuttaa Jämsään. AL
Su 17.5.
Tarvaspäähän savusaunomaan. Gallen-Kallela museo.
La 2.5.
Äitienpäivän Brunssi Kuusijärvellä su 10.5.
Pe 1.5.
Internet-sivuihimme tutustui huhtikuussa 656 yksittäistä
vierailijaa (eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 2377 kertaa 10 eri maasta!
To 16.4.
Automaatio lämmittää savusaunan. Seutu-Sanomat
Su 12.4.
Lähes kaikista suomalaisista saunaseuroista oli edustaja(t) tänään Suomen Saunaseura ry:n
järjestämässä savusauna-tapahtumassa. Savusaunat olivat kuumina ja saunojat tyytyväisinä.
Kiitos kuuma järjestäjille ja osallistujille. Tämä savusaunaretki oli saunaseurojen jäsenille
täysin ilmainen. Kannattaa siis kuulua johonkin suomalaiseen saunaseuraan!
Ke 8.4.
3. Savusauna jälleen kuumana huomenna. Nähdään saunoissa!
Tänään viimeisteltiin Kuusijärven 3. eli ison savusaunan kiuasremontti.
Nyt on sitten Kuusijärven kiukaiden huollotkin kunnossa ja varmasti kiukaat toimivat
paremmin ja kauemmin.
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Tällaisia ovat hyvät kivet samasta kiukaasta. Vieressä oikealla täysin uudet kivet. Ei
muutoksia havaittavissa.

Tällaiseksi huonot kiuaskivet menevät ja vielä, kun niitä ei vaihdeta silloin, kun viimeistään
pitäisi. Kivet ovat täysin murentuneet ja hiekka tukkii kaikki kanavat. Se toimii myös
"hyvänä" eristeenä!
Ke 1.4.
Internet-sivuihimme tutustui maaliskuussa 619 yksittäistä vierailijaa (eli tietokonetta)
ja sivuja katsottiin 2545 kertaa 10 eri maasta!
Ti 31.3.
Tänään vaihdettiin pieneen nro 1. savusaunaan uudet kivet ja ensi keskiviikkona sekä
torstaina vaihdetaan kivet isoon eli nro 3. savusaunaan. Samalla kiukaat aina kivienvaihdon
yhteydessä kunnostetaan.
Pe 27.3.
Jasper Pääkkönen ja Antero Vartia rakennuttavat "saunakeitaan" Hernesaareen. HS
Lue lisää tästä
Ke 25.3.
Tänään kävimme pienellä porukalla testaamassa Kojonkulman automaattisesti lämpenevän
pellettisavusaunan. Oli mukavan leppeät löylyt, eikä lainkaan kitkua. Savusaunaa voivat
seurat ja seurueet myös vuokrata ympäri vuoden yksityiskäyttöönsä. Sopii oikein hyvin n. 20
osallistujalle. Yleiset savusaunaillat jatkuvat jälleen syksyllä. Voimme lämpimästi suositella.
Katso lisää: www.hake.fi
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To 19.3.
Tämä sivu kannattaa kaikkien katsoa. Metos
Ti 17.3.
Saunominen on todella terveellinen harrastus. IL
Ti 17.3.
21 syytä rakastaa Suomea! Visit Finland
Ma 16.3.
Katso Taivassaunominen 10-uutisten kohdasta 7:45 - 9:15.
Su 15.3.
Tiesitkö, että nämäkin savusaunat lämmittää entinen Saunaseura SaunaMafia ry:n
jäsen Ari-Pekka Paavola. Hän kävi myös savusaunan lämmittäjä-kurssit, joita järjestää
Suomen Saunaseura ry. HU
Ke 11.3.
Kova kaveri. Yle Areena
Ke 11.3.
Nythän käy hyvin, kun Kuusijärven savusaunan laituria asennettiin
tänään paikoilleen, vaikka hän, joka sen lupasi ja vielä jopa pikaisesti,
irtisanoutui Vantaan kaupungin palveluksesta.
Ei ole ihmeiden aika ohi. VS
Ti 10.3.
Yhdysvaltojen suurlähettiläs tykkää savusaunoista ja aikoo jäädä Suomeen. KSML
Pe 6.3.
You Should Never Visit Finland. BuzzFeed
Su 1.3.
Internet-sivuihimme tutustui helmikuussa 630 yksittäistä vierailijaa (eli tietokonetta)
ja sivuja katsottiin 2384 kertaa 10 eri maasta!
La 28.2.
Sauna-Timo yllättää, tällä kertaa elokuvatähtenä. mtv
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To 26.2.
Suomen Saunaseura ry tiedottaa:
Sauna 5 on poissa käytöstä toistaiseksi.
Ti 24.2.
Kannattaa siis saunoa ja paljon. Lue tutkimus. yle
Su 22.2.
Suomen Saunaseuran savusaunassa oli pieni tulipalo. HS
Pe 20.2.
Löydä Viro, Visit Estonia
Viro on erilaisten urheilukilpailujen maa, mutta miltä kuulostaisi saunoa kilpaa?
Sunnuntaina järjestettävässä Otepään saunamaratonissa osallistuvien joukkueiden
tehtävänä on käydä kuuden tunnin aikana mahdollisimman monissa Otepään seudun
saunoissa. Kaikkien joukkueiden jäsenten tulee istua kunkin saunan löylyssä vähintään kolme
minuuttia, jotta suoritus hyväksytään.
Bonuspisteitä on mahdollista kerätä kylpemällä avannoissa ja tynnyreissä tai osallistumalla
muihin saunanomistajien ehdottamiin tehtäviin.
Leikkimielisen kilpailun voittaa joukkue, joka kiertää saunat lyhyimmässä ajassa.
Ti 10.2.

Ke 4.2.
Katso tästä: Yhteistyökumppanimme Suomen Latu ry:n uudet Internet-sivut.
Lue myös: Talviuinnin turvallisuusasiat.
Esimerkiksi näin olisi oltava:
Jäinen, luonnonvedessä sijaitseva avanto pidetään avoinna veden virrankehittäjillä.
Laiturit ja kulkureitit avannolle on päällystetty lämpömatoilla ja
muuhunkin turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota kuluttajaviranomaisten laatimien
ohjeiden mukaan!?
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Su 1.2.
Internet-sivuihimme tutustui tammikuussa 902 yksittäistä vierailijaa (eli tietokonetta)
ja sivuja katsottiin 3364 kertaa 10 eri maasta!
To 29.1.2015
Ensin huhupuheina ja sitten Vantaan kaupungin eräältä valtuutetulta saatu tieto s-postilla.
Apulaiskaupunginjohtaja Juha-Veikko Nikulainen on luvannut Kuusijärven savusaunalle
pikaisesti laiturin :) Häpeällistä ja vaarallista toiminta on ollutkin tähän asti (saunojien
mielestä) pois viedyn laiturin suhteen. Tiedotuskin asian tiimoilta on ollut täysin 0.
Su 25.1.
Eilen olimme Kotkassa ja Saunaseura Kipakka ry ei petä koskaan.
Jälleen kerran oli sauna meitä varten lämmitetty aivan loistavasti ja
isäntien tarjoamat makkarat, pitsapalat sekä kahvi maistuivat saunojille.
Saunan jälkeen oli vielä perinteinen ravintola Canttiini -vierailu.
Kuuma kiitos isännillemme ja kaikille osallistujille!
Su 25.1.
Lue yhteistyökumppanimme Vantaan Latu ry:n Jäsentiedote.
Pe 23.1.
"Miten suunnitellaan ja rakennetaan hyvä savusauna?"
Haaveena Savusauna -kirjan kirjoittaja Juha Telkkinen pitää aiheesta kaikille vapaan
luennon Espoon työväenopistolla Leppävaarassa ma 9.3.2015 klo 18.00–20.30.
Ilmoittaudu tästä linkistä: https://ilmonet.fi/#fi/search/txt=Haaveena+savusauna
Ke 21.1.
Yhteistyökumppanimme Herrankukkaro avaa oman TV-kanavan!
Ensimmäisenä matkailuyrityksenä Suomessa.
Katso: www.herrankukkaro.tv
Su 18.1.
Kyllähän me ja muutamat savusaunayrittäjät olemme tämän tienneet jo kauan! Te
La 17.1.
Koko perheen talvitapahtuma Vantaan Ulkoilukeskus Kuusijärvellä
su 8.2.2015 klo 11:00-15:00.
Järjestää Vantaan Latu ry ja Café Kuusijärvi.
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Pe 16.1.
Elämyksiä lumella -koko perheen tapahtuma Keravan Keinukalliolla su 18.1. klo 11:00-14:00.
Tervetuloa! VK-Ski
Ma 12.1.
Jälleen yksi todiste Vantaan edistyksellisyydestä! Nyt-liite
Pe 9.1.
Onneksi Vantaalla on toisin. TS
Ma 5.1.
"Sauna-Timo" Kaukosen kuulumisia. HS
Pe 2.1.
Käy katsomassa yhteistyökumppanimme Pykeijän uudet Internet-sivut.
To 1.1.
Internet-sivuihimme tutustui joulukuussa 988 yksittäistä vierailijaa (eli tietokonetta)
ja sivuja katsottiin 3760 kertaa 10 eri maasta!
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