Oulun Rantasaunaseura vierailulla
ORS ry esittäytyy, osa1/4 - Vaskiniemen ihmeet
Lauantaina 5.1.2008 kello 11.00 Oulun Rantasaunaseura ry:n virallinen delegaatio kokoontui Helsingin rautatieasemalla. Paikalla olivat seuran sihteeri Sipi Hintsanen, taloudenhoitaja Pekka
Tuominen ja puheenjohtaja Outi Järvinen. Olimme matkalla vierailemaan Suomen saunaseuran
saunaan Vaskiniemeen. Vierailumme tarkoituksena oli hankkia tietoa saunomisen käytännöistä ja
taloudellisista järjestelyistä. Oulussa oman saunan rakennusprojekti on savolaiseen tyyliin hyvällä mallilla eli aloittamista vaille valmis.
Vaskiniemessä meidät vastaanottivat Suomen
Saunaseuran toiminnanjohtaja Hilkka Heimonen,
apulämmittäjä Seppo Pukkila, lämmittäjäharjoittelija Kimmo sekä kunnossapitoryhmän Taisto Hintsanen. Myöhemmin seuraan liittyi myös Suomen
Saunaseuran varapuheenjohtaja ja Kansainvälisen
Saunaseuran puheenjohtaja Marketta Forsell.
Oulun Rantasaunaseura on perustettu 13.5.2004
ja se rekisteröitiin yhdistykseksi 30.6.2005. Sääntöihin on kirjattu seuran tarkoitukseksi suomalaisten saunaperinteiden vaaliminen, saunan tuntemuksen syventäminen ja saunomisen merkityksen korostaminen terveiden elämäntapojen
ylläpitäjänä. Alun hiljaisena kautena saunoimme
neljän hengen perustajaporukalla, mutta vuoden
2008 jäsenmaksutiedot on lähetetty jo yli 30 saunojalle.
Sauna /

Alusta alkaen on tavoitteena ollut oma sauna,
jolle onkin löytynyt kiinnostava paikka Oulun Tukkisaaresta. Tämä pieni saari on Oulun keskustan
välittömässä läheisyydessä erinomaisten liikenneyhteyksien varrella. Sijaintinsa puolesta siis suoranainen ihme näinkin valmiissa maailmassa. Tällä hetkellä saarta asuu Melontaseura K&C ry. Kesäkuussa 2004 teimme yhdessä melojien kanssa
aloitteen asemakaavoituksesta valmisteilla olevan
suistosuunnitelman pohjalta. Konsepti ei ainakaan
vielä ole ollut vastatuulessa ja toivottavasti myötätuulta riittää hankkeen loppuun asti.

Oulun Rantasaunaseuran perustajat:
Jouko Leskinen, Outi Järvinen, Sipi Hintsanen
ja Markku Seppänen.
Tukkisaaren saunamaisema (ylin kuva).
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Kiihkeä palaveri
Suomen Saunaseuran syntyä ja toimintaa esitteli Hilkka Heimonen. Taloudenpidosta saimme mutusteltavaksemme joitakin tunnuslukuja. Esimerkiksi Suomen Saunaseurassa pelkät pesulakulut
ovat noin 4 000 euroa kuukaudessa, jäseniä on 3
400 ja saunakäyntejä oli vuoden 2007 aikana 33
726. Verrattaessa metropolialuetta ja Oulua jäsenmäärän suhteessa väestömäärän saadaan Ouluun tavoitteeksi 400 jäsentä. Rakennushankkeen
aloitusajankohtaan olimme itse laskeneet riittävän
parisen sataa jäsentä, mihin on vielä jonkin matkaa, mutta kiinnostus tuntuu tällä haavaa kasvavan
Oulussa eksponentiaalisesti.
Varsinkin yhdestä asiasta olimme samaa mieltä: aito sauna on ideologian ydin. Se on suomalaisuutta ja eksotiikkaa ulkomaalaisen silmin, ja toisille jo koto-Suomessakin. Tämä yksin puolustaa
saunaseurojen kulttuurista tarvetta täällä. Muita
hyviä syitä ovat yllä mainittu terveiden elämäntapojen ylläpitäminen sekä tiedon kartuttaminen.
Marketta Forsellin saavuttua paikalle nousi keskusteluun myös verkostoituminen ja toiminnan
kansainvälisyys. Se tuntuu olevan oleellista kaikilla
olemisen tasoilla. Erityisesti matkailuvalttien pohtiminen ja viestintävälineiden rintamaan liittyminen ovat kovia otsikoita tulevaa toimintaa suunniteltaessa.
Keskustelussa seuran jäsenistön kokoonpanosta nousi esiin yhteisöjäsenyys. Aloittavan seuran
on hyvä ryhtyä yhteistyöhön yritysten ja muiden
ryhmien kanssa taloudellisen kannattavuuden takia. Yleisen saunavuoron jälkeinen aika on vuokrattavissa ulos sopiville ryhmille. Taloudellisia asioita suunniteltaessa on myös syytä keskustella
verottajan kanssa yhteisöjen verotuksen muuttuvista kuvioista. Varsinkin, kun mietitään tilojen
mahdollista vuokraamista. Kiitos neuvoista!

Viimein saunaan
Ennen saunomista käytiin kellarikierroksella
katsomassa vasta kunnostettuja ja hyvin hoidettuja lämmitystiloja. Pienenä yllätyksenä tuli tieto, että polttopuu on kuorittua. Luonnollisesti tilat pysyvät näin siistinä, mutta ennen kaikkea nokipalon
vaara tulee minimoitua.
Pojat saunoivat ensin, oppaanaan sihteerin isä
Taisto Hintsanen. Kyseessä oli siis kuukauden ensimmäinen lauantai ja jaettu saunapäivä. Allekirjoittanut odotteli erinomaisen lohisopan ääressä naisten vuoron alkamista. Kunnon kanttiini on
saunanautinnon gratiini.
Omaksi saunaoppaakseni sain onnekseni Marketta Forsellin.Varmasti asiantuntevin siihen hommaan, vaikka mistä etsisi. Kaikissa viidessä kertalämmitteisessä saunassa käytiin ainakin kerran.
Kunkin kohdalla sain kattavan selostuksen eri löylyhuoneiden erityisluonteista. Vilvoiteltaessa katselin matkan päästä meressä kävijöitä. Itse en veteen mennyt, vaikka pohjoisessa karaistunut olenkin. Ensimmäisen kierroksen jälkeen minulle piti
seuraa Liisa Uurtamo. Toisella kierroksella pisimmät löylyt otettiin uudessa kappelisaunassa. Siellä oli mielestäni hienoin tunnelma. Kipakkalöylyinen kolmonenkin jäi mukavasti mieleen ja aivan
erikoisena jäi mieleen pehmeälöylyinen ykkönen,
jossa mielellään ottaisi muiden malliin joskus nokoset. Citysauna 2000 ei tällä kertaa päässyt listalle, kun puristi nosti päätään sielussa ja kehokin
huusi parin tunnin saunomisen jälkeen nestettä.
Veden juonti jäi hieman turhan vähälle tällä ensikertalaisella. Illaksi se sai aikaan mojovan päänsäryn. Muistakaa juoda vettä, kun saunotte maratonia! Jäämme kaipaamaan uutta visiittiä Vaskiniemeen, mutta ennen kaikkea oman saunan löylyjä!
Kiitokset emännille ja isännille hyvästä kestitsemisestä, mielenkiintoisista keskusteluista sekä erityisesti nautinnollisista löylyistä!
Oulun Rantasaunaseuran seuraava julkikuulutettu kokoontuminen on torstai-iltana 28.2.2008.
Silloin heitetään viralliset ensilöylyt omalla kiukaalla. Tapahtumaan on kutsuttu Suomen Saunaseurasta Matti Kivinen.

OUTI JÄRVINEN
Oulun Rantasaunaseura ry: http://www.pohjoinen.net/sauna
pj. Outi Järvinen, p. 050 380 4569, outi.jarvinen@rakenna.net,
siht. Sipi Hintsanen, p. 040 595 4285, sipi.hintsanen@baanamail.fi
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