
l Löylynhenki -palkinto on jaettu vuodesta 1988. Viime vuonna palkinnon sai saunayrittäjä Kimmo Helistö,  
2014 Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck, 2013 Rajaportin sauna Tampereella ja 2012 arkkitehti  
Pekka Tommila.

l Suomen Saunaseura ry on vuonna 1937 perustettu yleishyödyllinen yhdistys. Jäseniä on tällä hetkellä noin 4 200. 
Sauna-lehden ensimmäinen vuosikerta ilmestyi 1946. Sitä ennen julkaistiin pari joululehteä. Juhlanumeron painos 
on 10 000 kpl ja sitä jaetaan yleisiin saunoihin ja sauna-tapahtumiin eri puolille Suomea. Sivuja on sata.

Kutsu 
Kaksi hyvää syytä saapua  
Suomen Saunaseuralle 9.6. klo 10.00:  
Löylynhenki-palkinnon julkistaminen ja  
Sauna-lehti 70 vuotta!

Suomen Saunaseura myöntää vuosittain Löylynhenki-palkinnon  
ansiokkaasti saunan hyväksi toimineelle henkilölle tai yhteisölle.

Palkinnon saa tänä vuonna saunomiseen liittyvä uusi ilmiö,  
joka on jo herättänyt kovasti kiinnostusta. 

Sauna-lehdellä on tänä vuonna 70. vuosikerta, mikä on jo saavutus suomalaisessa  
mediakentässä. Satasivuinen juhlanumero 2/16 ilmestyy 9.6. ja on jaossa painotuoreena.

Toimituksenne edustaja on sydämellisesti tervetullut tähän tilaisuuteen,  
joka järjestetään Suomen Saunaseuran tiloissa, Vaskiniementie 10, Lauttasaari.

Tilaisuudessa tarjoillaan kevyt brunssi, jonka jälkeen on mahdollisuus saunoa.  
Tosin torstaisin on saunatalolla naistenvuoro alkaen klo 13.00  
eli miesten tulee poistua sitä ennen. 
Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumista mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen tj@sauna.fi.

Lauantaina 11.6. vietetään Suomalaisen saunan päivää, joka on vakiintunut liputuspäivä.

Lämpimästi tervetuloa!

Suomen Saunaseura ry
Jussi Niemelä    Katariina Styrman
Johtokunnan varapuheenjohtaja            Toiminnanjohtaja

www.sauna.fi

sauna
Yhteinen Sauna-lehtemme juhlii, 
tervetuloa mukaan!
Kaikkien aikojen ensimmäinen Sauna-lehti ilmestyi vuonna 1947. 
Tänä vuonna ilmestyy siis Sauna-lehden 70. vuosikerta. Se on saavutus 
suomalaisessa aikakauslehdistössä.
Sauna-lehti on Suomen Saunaseuran jäsenlehti – siis myös Sinun lehtesi!
Lehti toteuttaa seuran toiminnan tavoitteita suomalaisen saunakulttuurin 
säilyttämiseksi ja edistämiseksi. Se on myös seuran tärkein 
viestintäkanava jäsenistölleen.

Tule mukaan juhlavuoden palstoille!
Mitä muistoja Sinulle tulee mieleen lehden eri vuosikymmeniltä? 
Oletko ehkä ollut mukana lehden teossa kirjoittamalla juttuja tai 
tuottamalla muuta aineistoa? Onko lehti päässyt yllättämään, ilahduttamaan 
tai jopa suututtamaan – miksi ja koska?
Jaa muistosi lehden muiden lukijoiden kanssa! 
Kirjoita niistä sähköpostitse osoitteeseen lehti@sauna.fi. 
Kuviakin saa laittaa mukaan.
Muistoja julkaistaan tämän vuoden eri numeroissa. 

Mitä haluat lukea juhlanumerosta?
Sauna-lehti 2/16 tulee olemaan erityinen juhlanumero. 
Se ilmestyy kesäkuun alkupuolella normaalia huomattavasti 
laajempana ja painosmäärältään isompana. 
Lehteä jaetaan mm. yleisiin saunoihin. 
Kuka henkilö tai mikä aihe mielestäsi sopisi juhlalehden 
jutuksi? Lähetä ehdotuksesi sähköpostilla 
lehti@sauna.fi -osoitteeseen tai kirjeitse seuran 
toimistoon mieluimmin heti, mutta viimeistään 
perjantaina 5.2. 

Juhlavuosi myös ilmoittajille
Ilmoittajillekin vuosi on juhlaa: lehdessä 
monipuolista juhla-aineistoa ja numerossa 2/16 
laajennettu jakelu. Ilmoitushinnat ovat silti entiset.
Ilmoitusasioissa palvelee Kristian Miettinen, 
0400 225 855, aurinia@kolumbus.fi

70sauna
lehti        

Nyt etsitään  
satavuotiaita saunoja!

Ensi vuonna Suomi täyttää 100 vuotta ja Suomen Saunaseura 80 vuotta.
Seuran toiminnan tavoitteena on vaalia suomalaista saunaperinnettä.  

Juhlavuoden kunniaksi seura kerää tietoja saunoista, jotka ovat olleet jatkuvassa käytössä  
vähintään vuodesta 1917 lähtien eli koko Suomen itsenäisyyden ajan. 

Hanke on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.
Keräyksen tulokset julkistetaan vuoden 2017 alkupuolella osana itsenäisyytemme  

juhlavuoden tapahtumia. Syntyvä aineisto muodostaa arvokkaan materiaalin  
suomalaisen saunan historian ja saunakulttuurin tutkijoille. 

Jos käytössäsi tai tiedossasi on yli satavuotias sauna, lähetä sen tiedot Saunaseuran  
kotisivuilla olevalla lomakkeella: www.sauna.fi


