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Toimintakertomus 2009
Kokoontumiset
Vuoden päätapahtuma oli ensilöylyjen pohjalta vietetty vuosijuhla 26.2.2009, melkein Kalevalan päivänä
(suomalaisen kulttuurin päivä 28.2.). Vuosijuhlassa valittiin vuoden 2009 löylymestariksi sarjakuvataiteilija
Ville Ranta. Valinta tehtiin kulttuurisin perustein Ruotsista saamamme taidelahjoituksen siivittämänä, siitä
jäljempänä.
Suunnitellut kuukausittain saunomiset onnistuivat melko hyvin, vain kesällä oli katkos tapaamisissa.
Tapaamisten paikka ja ajankohta piti ilmoittaa seuran verkkosivulla, mutta siihen käytäntöön kaivataan vielä
hieman kuria. Tapaamiset järjestettiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta As Oy Aarresaaren
yhteisötilan saunassa. Kerran saunottiin jopa maksullisesti Raksilan uimahallin kabinetissa. Paikka ei
kuitenkaan paikalla olleiden mukaan sovellu jatkossa seuran kokoontumisiin.
Seuralaiset kävivät 1.8. Kierikissä Kuttelo-heimon vieraana muinaissaunassa. Oppaana paikalla oli
shamaani Pentti Kela. Pidempiä retkiä ei järjestetty toiminnan kesäkatkoksen takia.
Pikkujoulut vietettiin 4.12. Asoy Aarresaaren yhteisötalon salissa ja saunassa.

Tilat
Hyvien ihmisten vieraanvaraisuudesta olemme nauttineet As Oy Aarresaaren yhteisötilan saunassa ja
Raatteentien kotisaunassa sekä Arkkitehtikillan saunassa Pikisaaressa.
Tukkisaaren tuleva kaavoittaminen ja oman saunan rakentaminen ovat ottaneet taas askeleen
eteenpäin. Syksyllä käynnistimme taas keskustelut hankkeen valmistelusta, mikä johti tuloksiin seuraavana
keväänä. Siitä enemmän seuraavassa vuosikertomuksessa.

Lahjoitukset ja hankinnat
Taipaleenmäen Jussi toimitti lahjoittamansa nipun vedoksia Markulle keväällä (Vedoksia on 14 motiivia.
Jokaista on 5 kpl "sauna I-V/V" -merkinnällä ja signeerauksella, ja 1 kpl taiteilijan kpl:ksi merkitty, muutama
näistä on numeroitua varsinaista sarjaa. Värilitografia, motiivi n. 46*33 cm, paperi laadukas taidekartonki n.
56*44 cm. Teoksia on yhteensä siis 84 kpl grafiikanlehtiä). Taidelahjoituksen kehystystä varten kysyttiin
tarjoukset paikallisilta kehystäjiltä: Jokela 64 €/kpl, Lauronen 70 €/kpl ja Pekkala 74 €/kpl.
Keveämpää majoittumista varten seura päätti hankkia telttasaunan, joka voidaan pystyttää mihin
tahansa luvalliseen paikkaan aina sopivan tilaisuuden tullen.

PR-toiminta
Outi kävi Plazassa elokuvissa Kalevan elokuva-asiantuntija Anssi Junton kanssa katsomassa
dokumentin ”Miesten vuoro”. Siitä oli juttua elokuva-arvosteluissa 7.5.
Saunaillassa 15.5. testattiin saunapotkuri eli Löylynsekoitin. Kalevassa 6.6. ”Löytö vai floppi”-palstalla oli
Markku Seppänen asiaa kommentoimassa. Lisäksi Saunaseura ja K&C esiintyivät 7.6. komeasti Kalevan
Oulu&Ympäristö osiossa otsikolla ”Tukkisaareen 200 neliön saunatilat”.
http://www.kaleva.fi/uutiset/tukkisaareen-nelion-saunatilat/800472
Arkkitehtuurin opiskelijat aloittivat syksyllä Arkkitehtiosastolla tekemään harjoitustyönä pientä
saunarakennusta Tukkisaareen.

Jäsenasiat
Seuran jäsenmäärä on 31.12.2009 pankkitietojen 26 vuosimaksun maksanutta jäsentä. Uusia jäseniä
hyväksytään jäseniksi hallituksen kokouksissa, joita järjestetään tulevien saunailtojen alla.
Jäsenmaksun suuruus kuluvalla kaudella oli 15 euroa vuodessa saunojaa kohti.

Yhteydenpito ja tiedotus
Tiedotusta on hoidettu sähköpostilistan ja kotisivujen kautta, sekä suoraan jäsenistön kontakteilla.
Rekrytointia varten tilattiin 1000 mainoskorttia.
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