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Vantaan Ulkoilukeskus Kuusijärven savusauna paloi la 8.1.2011 aamuyöstä. Me kaikki
jäsenet ja savusaunan ystävät olimme asiasta hyvin järkyttyneitä ja lähes sanattomia.

2002 - 2011
R.I.P.

Ti 21.9.2010 pyysi Veikko Bakker minua katsomaan savusaunan uusia lauteita ja samalla
varoitin häntä ja Markku Lipposta saunan rakenteiden virheistä, jotka olisi ehdottomasti
korjattava. Muuten savusauna vielä palaisi! Ja niinhän se sitten tekikin pe 7.1.2011.
Viimeisenä saunojana n. klo 19:40 savusaunasta poistui jäsenemme Jussi Heinämäki ja vielä
silloin savusaunalla oli hänen kertomansa mukaan kaikki ollut aivan normaalisti.
Kiuaskin oli jo ollut ns. ”aika kuollut”, eikä mitään normaalista poikkeavaa saunalla ollut.
Itse aloitin saunomisen Kuusijärven savusaunassa ma 2.9.2002 ja ehdin kaiken kaikkiaan
saunoa siinä 635 kertaa ja ottaa löylyt 4361 kertaa. Viimeisen kerran kävin siellä tulipaloa ja
täydellistä tuhoutumista edeltävänä päivänä eli juuri pe 7.1.2011.
Lohdutukseksi kuitenkin Vantaan kaupunki on jo luvannut rakennuttaa Kuusijärvelle
uuden savusaunan.
– Ari Tahvanainen
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TAPAHTUMAT 2011
Pe 17. 12.2010
Uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa Heinolan saunomisen
MM-kisoissa pahoin loukkaantunut Timo Kaukonen kutsuttiin seuran kunniajäseneksi nro 2.
I
Pe 21.1.2011
Vierailu Timo ja Karenina Kaukosen luona Lahdessa. Veimme Timolle kunniajäsenkirjan
nro 2 ja 200 € kannustusrahaa paranemiseen. Mukana yhdistyksen delegaatiossa olivat
puheenjohtaja Ari Tahvanainen, sihteeri Jani Mäkelä, toiminnanjohtaja Jarmo Lehtola ja
jäsen Ari-Pekka Paavola.
II
La 5.3.2011
Kutsuvierailu ja tutustumiskäynti yhdessä Kotiharjun saunaseuran kanssa Saunaseura
Kipakan saunaan Kotkassa. Vierailu oli onnistunut ja varmasti järjestämmekin sinne
SaunaMafian oman jäsenretken joskus. Isännät olivat todella ystävällisiä ja lämpimästi
toivottivat meidät uudelleen tervetulleiksi.
III
Ti 22.3. klo 18:00 (hallitus jo klo 17:00)
JÄSEN- eli KEVÄTKOKOUS pidettiin Masa-Bar Oy:n kokoustilassa
Yhdistys tarjosi osallistujille Saunan Rauha savusaunan klo 19:00 alkaen.
Ainoastaan 15 jäsentä osallistui kokoukseemme. Tosin, kaikki muut eivät varmaankaan olleet
lukeneet kokouskutsua tarpeeksi huolellisesti, koska yhdistyksemme tarjosi savusaunan
kaikille osallistujille. Sisä- ja savusauna olivat kuumana ja kaikki todella ns. himosaunojatkin
saivat tarpeeksi löylyjä. Kiitos kaikille osallistujille, oli todella taas mukavaa.
Ke 18.5. klo 18:00
KUUSIJÄRVEN KÄYTTÄJÄILTA Tikkurilan Lukiossa
Kuusijärven käyttäjäillassa oli toistakymmentä asiasta kiinnostunutta ja Tilakeskuksen
johtoa. Vantaan Ladun ja Kuusijärven Jääkarhujen johto puuttui tilaisuudesta kokonaan.
SaunaMafia Team ry:tä 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.
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IV
To 2.6.
TURUN SAUNARETKI
SaunaMafia ry:n iskujoukko tutustui Turun saunomistarjontaan koko päivän ajan.
Ensimmäisenä oli vastassa sylinterin muotoinen täysin lasista tehty läpinäkyvä sauna
Aurajoen varrella. Kunnon puilla lämmitettävä iki-kiuas puhisi keskellä ja sai aikaan täysin
tilan täyttävän "höyrymaiseman". Mukavasti siellä kului 50min aika, mikä on näissä
taidesaunoissa maximi saunomisaika. Seuraavaksi päästiin tosi kovaan ikkunattomaan
kuumaan kuutioon, joka ei sitten ollutkaan meille tarpeeksi kuuma. Se on varattavissa vain
tilauksesta ja ennakkoon, mutta päästiin sentään sisään ja ehkäpä sinne suuntaudumme vielä
kesän aikana. Sipuli soikoon tuli seuraavana vastaan ulkouimalassa ja sen voi kyllä helposti
jättää väliinkin! Toki aina kerran voi käydä. Viimeksi vielä seikkailtiin kameran sisällä ja
yllätys, yllätys - siellä olikin sauna. Näin ollen yhden retken aikana tuli käytyä kaikissa
taidesaunoissa, näistä tiedot löydät www.saunalab.fi. Edellä olevien taidesaunojen ohella
ehdittiin käydä Turun ainoassa yleisessä Forum saunassa, jossa lämmitys tapahtuu
öljypolttimon kautta. Ko. sauna on enemmänkin suuntautunut saunaterapiaan ja
oheistuotteisiin, yleisvuoro on vain perjantaisin klo 12-18.
- Jani Mäkelä ja Jarmo Lehtola
To 2. - su 6.6.
JYSKYJÄRVEN RETKI
Osallistuminen Kotiharjun saunaseuran järjestämälle saunaretkelle. Meitä oli kaiken
kaikkiaan kahdeksan SaunaMafian jäsentä tosi mukavalla ja antoisalla retkellä. Jyskyjärvi
Venäjän Vienaan Karjalassa on aivan ihana paikka ja majapaikkojemme emännät olivat
myös vallan ihania ja ruoka oli hyvää ja sitä riitti. Matkaa Jyskyjärvelle suosittelen kaikille,
tosin matka sinne vaan kestää niin tuhottoman kauan. Kiitokset kaikille osallistujille.
V
Ma 6.6. klo 8:00 alkaen
TALKOOT
Jäsenemme Pauli ja Satu Pitkäsen kesämökillä Pyhtäällä.
Aurinkoisen sään vallitessa kannoimme kuljetuslautalta saunan rantaan.
Emme suinkaan kokonaisena, vaan tietenkin osissa.
Aikaa meni VAIN n. neljä tuntia, taukoineen päivineen eli olimme tosi reippaita.
Satu ja Paulin sisko Yvonne laittoivat meille talkoolaisille purtavaa ja kyllä maistui.
Talkoiden jälkeen sitten saunoimme ja uimme Suomenlahdessa.
Suur-kiitos kaikille osallistujille.
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To 30.6.
ALUENUORET ry / KUUSIJÄRVI CATERING Oy
lopetti toimintansa Kuusijärven Ulkoilukeskuksessa.
La 2.7.
CAFÈ VIINIKANAT Oy / CAFÈ KUUSIJÄRVI
aloitti toimintansa Kuusijärven Ulkoilukeskuksen kahvilassa.
TERVETULOA!
Pe 1. - Su 3.7.
SUOMEN LATU ry:n 54. LEIRIPÄIVÄT
Hakunilan urheilupuistossa.
Tapahtumia ja saunomista oli myös Kuusijärvellä.
Leiripäivien sivut ovat nähtävissä osoitteessa: www.leiripaivat.net
Pe 2.9.
Kuusijärven siirrettävät ja tilapäiset savusaunat avattiin yleisölle.

Suurkiitos Tilakeskuksen johtaja Mika Savolaiselle antamastani vinkistä, että ko.
”Sisu savusaunoja” on olemassa ja sellaisia voisi tuhoutuneen saunan tilalle pystyttää.
Katso: www.savusauna.com. Me (savu-) saunojat olemme todella tyytyväisiä. Meitä on
kuitenkin aika monta, jotka haluavat saunoa ainoastaan aidossa ja perinteisessä
suomalaisessa savusaunassa, kotimaiset ja ulkomaalaiset turistit mukaan lukien.
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VI
Pe 16.9.
HALLITUKSEN KOKOUS Nuorgamin Pulmankijärvellä.
Kokous pidettiin jäsenemme Jouni Tetrin mökillä samalla kun lomailimme siellä.
Tavanomainen eli tosi kuuma kiitos tästä mahdollisuudesta hänelle.
VII
Pe 9.12. klo 18:00 - 19:00
VUOSI- eli SYYSKOKOUS
Kuusijärven kokoustila Konkelossa.
Kokous onnistui erinomaisesti 9 jäsenen voimin.
Oli oikein mukava ja rakentava syyskokous.
Lämmin kiitos kaikille osallistujille.
VIII
Ke 14.12. klo 19:00
JOULUJUHLA
SaunaMafian jäsenten oma juhla Kuusijärven kahvilassa.
25 iloista ja juhlamielistä SaunaMafialaista osallistui meidän omaan joulujuhlaamme.
Kokouksessa julkistettiin myös hallituksen valitsema Vuoden SaunaMafialainen Jouni Tetri.
Hän sai kunniakirjan ja palkintosaunakissan myöhemmin ti 20.12. Saunan Rauha
savusaunalla. Café Kuusijärven jouluateria oli aivan loistava ja osallistujat kehuivat sitä
vuolaasti. Arpajaiset olivat tapansa mukaan jännittävät ja varsinkin joulupukki sai juhlijat
nauramaan sydämensä pohjasta. Kiitos kaikille osallistujille ja erityisesti Tarja Niemelle,
(Café Kuusijärvi) oikein mukavasta joulujuhlasta.
IX
Pe 23.12. klo 16:00 - 18:00
JOULUGLÖGI SAVUSAUNOILLA
Puheenjohtajan glögi- ja piparkakkutarjoilu savusaunoilla onnistui jälleen hienosti. Saunoilla
oli enemmän saunojia kuin koskaan. Joutui välillä oikein jonottamaan saunaan pääsyä.
Glögi ja piparit maistuivat saunojille ja kävihän Kuusijärven joulusaunassa myös
presidenttiehdokas Pekka Haavisto seurueineen.

↓
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JÄSENRETKET 2011
I
La 15.1.
24. JÄSENRETKI Tampereelle Kaupinojan ja Rajaportin saunoille.
Sää suosi ja retki oli todella upea. Saunottiin ja uitiin, paitsi tietenkin Rajaportilla. Lopuksi
käytiin ravintola Pulterissa syömässä kunnon pihvit. 10 henkeä osallistui onnistuneelle
Tampereen retkellä.
II
Su 23.1.
1. YLIMÄÄRÄINEN JÄSENRETKI Saunan Rauha Savusaunalle Kannistoon.
Retkeläisiä oli 28 saapunut paikalle. Retki oli täydellisesti onnistunut ja kaikki olivat
tyytyväisiä. Meidänhän oli lähes pakko alkaa järjestämään tämänlaatuisia retkiä, koska
Kuusijärven savusauna paloi la 8.1.
III
Su 6.2.
2. YLIMÄÄRÄINEN JÄSENRETKI
Poliisien saunalla Lauttasaaressa saunomassa ja Itämeressä uimassa.
Olipas kaunis ilma ja hieno paikka sekä erittäin mukavaa seuraa ja nyyttikestit.
Onnistunut päivä, huonomminkin olisi voinut sen viettää. Kuuma kiitos jäsenellemme
Heikki Kauppiselle, joka mahdollisti tämän loistavan jäsenretken.
IV
Su 13.2.
3. YLIMÄÄRÄINEN JÄSENRETKI Saunan Rauha savusaunalle.
Käytössämme oli kaksi saunaa, joista toinen oli savusauna ja avanto.
21 iloista jäsentä ja heidän avecejaan osallistui retkelle.
Ilma oli kuin morsian ja morsian oli kuin...........
Kiitos kaikille osallistujille, olihan taas hauskaa!
V
Ma 28.2. klo 13:00 - 19:00
25. JÄSENRETKI Suomen Saunaseuran saunoille Lauttasaareen. Retki oli täydellinen ja
osallistujina oli 70 iloista saunojaa. Saunottiin ja uitiin sekä paistettiin makkaroita. Kiitos
lämmin järjestäjille.
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VI
Su 20.3. klo 10:00 - 20:00
26. JÄSENRETKI perinteisesti Pomppen Saunaranttiin Airistolle.
28 iloista osallistujaa ja mitä mukavin keväinen auringonpaiste saatteli meitä jälleen kerran
kauniisiin Airiston maisemiin. Jäsenretki tehtiin jälleen yhdessä Fiskarsin kyläseuran
Saunatoimikunnan kanssa ja todella hauskaa oli, kuten aina! Uskomatonta, miten hyvin
nämä saunaretket onnistuvatkin hyvässä seurassa?! No, kivojen ihmisten kanssa on aina
kivaa, näin se vaan menee. Milloinkohan taas tavataan, sitä odotellessa lämmin kiitos kaikille
osallistujille.
VII
Ti 5.4.
4. LADY'S TEAMIN JÄSENRETKI TALLINNAAN
Matka Tallinnaan sujui hyvin, vaikka Nordlandia myöhästyikin 1,5 h jo lähdössä! Siis
uskomatonta. Meille jäi saunomisaikaa vain 1,5 h eli ei siis mitään. No, hyvä seura kuitenkin
korvasi kaiken Elvin järjestämässä yksityissaunassa, joka oli siis vain MEILLE ja aivan
loistava! Upeaa ja olihan taas kiva saunoa ns. naisseurassa yhdessä. Löydettiin myöhemmin
myös uusi upea, hyvä ja edullinen ravintola, jossa varmasti tulemme jatkossakin käymään.
Suuri, suuri kiitos taas kaikille osallistujille!
VIII
To 14.4. - Su 17.4.
27. JÄSENRETKI BERLIINIIN
Uskomaton retki jäsenemme ja ystävämme Mathiaksen (entiseen) kotikaupunkiin.
Hotellikaan ei olisi voinut olla hienompi. Saunottiin ja käytiin katsomassa niin paljon
"turistirysiä" kuin mahdollista. Ja ne Saksan hinnat!!!!! Berliini oli todella edullinen
kaupunki ja kaikki ne poliitikkojen puheet, että Suomessa on lähes sama hintataso kuin
Keski-Euroopassa, ovat täyttä puppua! Yksi autokin retkellä ostettiin. Tulikuuma kiitos
kaikille osallistujille (13) ja erityisesti Mathiakselle ja Jarmolle, jotka tämän jäsenretkemme
mahdollistivat. Toivoisin, että voisimme tehdä vastaavan retken joskus uudelleen.
IX
Su 15.5.
4. YLIMÄÄRÄINEN JÄSENRETKI POLIISIEN SAUNALLE LAUTTASAAREEN
Loistavasti onnistuneet "Nyyttikestit" ja koko jäsenretki. Saunat olivat loistavat ja tarpeeksi
kuumat, ainakin useammalle osallistujalle. Ruokaa oli kuin häissä eli kaikki olivat tuoneet
jopa hieman liikaakin syötävää. Suurkiitokset kaikille lämmittäjille ja erityisesti
jäsenellemme Heikki Kauppiselle, joka mahdollisti tämän retken. Osallistujia oli 23 kpl ja
uusia jäseniäkin saatiin. Vastaavan jäsenretken järjestämme varmasti joskus uudelleen.
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X
La 20. - Su 21.5.
28. JÄSENRETKI RISTIINAAN
Olihan taas täydellinen Jäsenretki. Sää suosi ja kartano-elämä sopi meille kaikille. Kaikki
tarpeet kannettiin suoraan eteemme, kun vain pyydettiin. Saunottiin erinomaisessa
rantasaunassa, nautittiin erinomaisista paikallisista ruoista ja juomista, istuttiin iltaa eli
nautittiin toinen toistemme mukavasta seurasta. Ja tietenkin naurettiin ihan mielettömästi.
Sunnuntaina, hyvin nukutun yön jälkeen oli taas lähes sama ohjelma.
XI
La 4.6.klo 10:00
5. YLIMÄÄRÄINEN JÄSENRETKI
Helsingin edustalle suljetulle Kuivasaaren linnakkeelle,
Kuivasaaren suljetulle sotilasalueelle saapui aurinkoisena päivänä 18 saunojaa. Retki alkoi
Santahaminasta armeijan omalla yhteysveneellä ja runsaan 20 min matkan jälkeen oltiin
perillä 14 ha saarella ulkosaaristossa. Ohjelma alkoi saunan lämmityksen aloituksella, joka
tarkoitti öljypolttimon käynnistämistä ja oheistoimintaa. Sitä seurasi parin tunnin kestoinen
kattava retki oppaan johdolla. Sen aikana kuultiin kaikenlaista mielenkiintoista saaren
historiasta 1500 -luvulta saakka ja kierreltiin kuin kissa kuumaa puuroa - siis yhtä tykkiä.
Tykki on vähän isompi kuin normaali ilmakko, joten sinne mahtui ihan hyvin lauma ihmisiä
moneen eri kerrokseen. Saarikierroksen jälkeen päästiin mietoon, isoon ja hyvin vanhaan
saunaan, venäläiset sen olivat aikoinaan rakentaneet 1900 -luvun alkupuolella.
- Jarmo Lehtola
XII
Pe 15. - Su 17.7.
5. LADY’S TEAM JÄSENRETKI
IKAALISTEN KYLPYLÄN XVI SAUNAFESTIVAALIT
Iloisella mielellä lähdimme porukalla kohti Ikaalisten kylpylää. Suuri joukko tuttuja
saunaystäviä useista saunaseuroista toivotti meidät jälleen kerran lämpimästi tervetulleiksi
festivaaleihin. Ohjelma oli hieno ja saunottua tuli jälleen monen päivän edestä. Kyllä sitä taas
jaksaa, kun oli todella hauskaa. Kiitokset kaikille osallistujille ja yhteistyökumppaneille.
Uusia jäseniäkin saatiin iloiseen seuraamme. Retken hinnaksi tuli lopulta vain 50 € /
osallistuja sisältäen iltapalan - aamupalan - päivällisen - iltapalan - aamupalan ja tietenkin
kahden vuorokauden majoituksen, hyvän seuran lisäksi. Ei siis ollut hinnalla pilattu retki
ollenkaan.
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XIII
- La 6.8. - Su 7.8.
TEUVAN VI SAUNA-AJOT
Teuvan sauna-ajoihin osallistuimme hyvin pienellä mutta sitäkin pippurisemmalla
joukkueella. Matkamme alkoi jo perjantaina iltapäivällä Helsingistä ja matkan varrelta
otimme mukaamme pyörillä kulkevan nelimetrisen tynnyrisaunan. Myöhään perjantai-iltana
saavuimme paikan päälle lakeuksille ja kokosimme täysin uuden kiukaan, joka oli edellisenä
päivänä valmistuneessa aivan uudessa tynnyrisaunassa. Koska kiuas ja saunakin olivat täysin
uusia, oli aivan ehdottoman tärkeää, että saimme kunnon lämmöt päälle pitkäksi aikaa jo
samana iltana. Paikalla oli jo muitakin saunaseurueita ja monista saunoista tuprusi
mukavasti. Varsinainen tapahtumapäivä oli lauantai ja jo hyvissä ajoin aamusella olimme
tikkoina paikalla ja heti lämmittämässä omaa saunaamme, yleisölle paikka aukesi klo 12
päivällä. Aamulla oli hyvää aikaa aloittaa päivän saunomisurakka, hoidella medianäkyvyyttä
ja toki jakaa oman saunamme päivystysvuorot, sekä puu ja vesiasiat kuntoon. Kunniaasiamme oli pitää kunnon lämpöä yllä edes yhdessä 52 saunasta ja siinä onnistuimmekin,
keskimäärin lämpö ei ollut alle 140º C ja saunakuvauksessa saunaamme olikin lisätty
"Hirmuisen kuumat löylyt." Jos aikoo kaikki saunat saunoa yhden päivän aikana, niin pitää
varata aikaa noin 10 h ja henkilökohtaisesti saunoin kaikissa saunoissa, keskimäärin 10
saunaa per tunti. Vielä sunnuntaina aamulla oli lämpiminä 7 saunaa ja mekin saunoimme
vielä yhdessä saunassa aamusella ennen pitkää paluumatkaa Helsingin suuntaan. Kaiken
kaikkiaan mukava tapahtuma ja tulipa koettua hirmuisen iso määrä saunoja, niin kuin
sanonta kuuluu! - Jarmo Lehtola
XIV
- Su 21.8.
29. JÄSENRETKI FISKARSIIN
Tutustuttiin ensin kylään Pirkko Hakolan opastuksella ja sen jälkeen mentiin ostoksille sekä
saunomaan. Oli tosi mukavaa ja sauna oli aivan loistava. Lämmin kiitos siitä Markolle.
”Pop up” -päivän kunniaksi tarjoilimme saunamakkaroita grillattavaksi kaikille saunojille.
Kiitos osallistujille ja etenkin fiskarsilaisille ystävillemme! Kaiken kaikkiaan hieno päivä.
XV
- La 24.9.
30. JÄSENRETKI KOTKAAN SAUNASEURA KIPAKAN VIERAIKSI
Oli jälleen mukava nähdä Kipakan tosi mukavaa saunaporukkaa. He ovat aina niin iloisia ja
vieraanvaraisia, niin oli nytkin. Saunottin, juotiin kahvia ja syötiin pizzaa sekä makkaraa,
joita isännät meille tarjosivat. Saunan jälkeen kävimme vielä ravintola Route 66 Mussalossa
ja olihan oikea pihvipaikka ja vieläpä tosi edullinen. Oli kaiken kaikkiaan kiva lauantaipäivä.
Kiitos kuuma kaikille osallistujille ja etenkin isännillemme.
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XVI
- Su 2.10.
31. JÄSENRETKI UPINNIEMEEN
Kajanuksen saunalle, Upinniemen varuskunta-alueelle.
On todennäköisesti yksi maailman erikoisimmista saunarakennuksista. Ulkorakenteet on
täysin kivistä tehty ja sisäpuolellakin kaikki on todella siistiä. Löytyy keittiö, ruokailusali,
wc:t ja tietenkin sauna. Löylyt riittivät kaikille ja meressä oli mukava käydä uimassa
suojaisen lahden poukamassa. Ilmojen herrakin jälleen suosi meitä, mitä nyt vähän tuuli,
mutta niinhän merellä aina tekee. Kiitos lämmin kaikille osallistujille ja etenkin Jarmolle,
joka teki tämän retken mahdolliseksi.
XVII
- La 22.10.
32. JÄSENRETKI SUOMENLINNAAN Merisotakoulun saunaan
Väkevä Viapori kaupunginosatapahtuma pe 21. - su 23.10.
Muuten oli mukavaa, mutta saunatapahtuma oli huonosti järjestetty.
Saunomisen on aikaisemmin järjestänyt Saunaseura Viaporin Vihtahousut ry,
mutta tällä kertaa Merisotakoulu halusi tehdä sen itse.
Ei tarvittu neuvoja eikä vinkkejä ja lopputulos oli huono. Kaikki halukkaat saunojat eivät
saaneet tulla saunaan, vaikka tilaa oli riittävästi. Toivottavasti ensi vuonna järjestelyt ovat
erilaiset.
XVIII
- Su 20.11. klo14:00
33. JÄSENRETKI
SAUNAN RAUHA SAVUSAUNALLE JA LÖYLYMESTARIT SAUNAAN
Kyllä taas oli hieno jäsenretki. Molemmat saunat olivat aivan loistavia ja salaatti, leivät ja
aivan uskomaton lohikeitto kruunasi hienon sunnuntai-päivän.
Kiitos kaikille osallistujille ja etenkin isännillemme Matille ja Leenalle.

Kuuma kiitos kaikille jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme mukavasta ja aktiivisesta
toimintavuodesta. Ilman Teitä SaunaMafia Team ry ei olisi yhtään mitään!

SaunaMafia Team ry / Hallitus

Tervetuloa mukaan SaunaMafia Team ry:n
iloisiin tapahtumiin!

