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KUUSIJÄRVEN UUTISIA 2.2011 
www.saunamafia.fi  

Ti 20.9. 

Yhteistyökumppanimme Vantaan Latu ry tiedottaa:  
Lue viimeisin: Info 12/2011 

Su 18.9. IS 

Mitenköhän sitä saisi ihmiset ymmärtämään edes jotain saunojen lämmityksestä - saati sitten 
savusaunojen? Saunaa EI saisi lämmittää kuin veturia, eikä saunalta saisi poistua! Tulen 
kanssa ei ole koskaan leikkimistä. Kuulin nimittäin käydessäni Kuusijärvellä, että sielläkin 
toimitaan juuri, kuten tässäkin tapauksessa eli lämmittäjä tekee paljon muitakin töitä 
lämmityksen lisäksi. :( 
Kiuasta lämmittänyt lähti hakemaan vettä - sauna paloi maan tasalle.  
Salon Kirjakkalassa paloi lauantai-iltana saunamökki. Puulämmitteistä kiuasta oli alettu lämmittää 
ja lämmityspuuhissa ollut mieshenkilö oli poistunut saunasta hetkeksi vedenhakumatkalle jättäen 
kiukaan valvonnatta. Palattuaan saunalle hän oli huomannut tulen levinneen löylyhuoneen 
seiniin.Omatoimisista sammutusyrityksistä huolimatta liekit olivat levinneet koko 
saunarakennukseen, joka lopulta tuhoutui perustuksiaan myöten. IS  

Pe 9.9.  

Yhteistyökumppanimme Vantaan Latu ry tiedottaa: 
Lue viimeisin: Info 11/2011 

To 8.9. 

YHTEISTYÖKUMPPANIMME SUOMEN LATU RY TIEDOTTAA:  
TERVETULOA VALTAKUNNALLISEEN ULKOILUSEMINAARIIN 1.1 2.2011 
KUTSU ULKOILUSEMINAARIIN 2011  
LISÄTIETOJA ULKOILUSEMINAARISTA 2011  
SEMINAARIMAINOS  

To 8.9.   

Kommentti löylynheiton 2010 MM-kisojen johdosta:  
Useana vuonna Heinolassa järjestetyt Löylynheiton MM-kisat päättyivät elokuussa 2010 
traagisesti venäläisen finalistin kuolemaan ja jäsenemme Timo Kaukonen loukkaantui 
vakavasti. Saunomiskisoilla ei ollut,eikä ole, mitään tekemistä tavanomaisen saunomisen 
kanssa vaan ne olivat kuumuuden sietämiskilpailu. SaunaMafia ry:llä ei ollut mitään 
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tekemistä kisojen sääntöjen eikä niiden järjestelyjen kanssa. Saunominen sinänsä on 
turvallista, hyvä saunomiskokemus tuottaa mielihyvää ja rentouttaa. Liika on liikaa 
saunassakin - äärimmilleen viety altistus liialliselle kuumuudelle ja kisailu voivat johtaa 
palovammoihin ja jopa kuolemaan, kuten Heinolan valitettavat tapahtumat osoittavat.  

To 25.8.  

Yhteistyökumppanimme Suomen Latu ry tiedottaa: 
Lue viimeisin Uutiskirje 7/2011 

Ke 24.8.  

Pe 2.9. klo 15:00 ja klo 17:00 Kuusijärven siirrettävät savusaunat avataan käyttäjille.  
TERVETULOA SAVUSAUNOMAAN!  

Pe 19.8.  

Yhteistyökumppanimme Vantaan Latu ry tiedottaa:   
TELTTARETKI Sipoonkorven kansallispuistoon 
Huom. muuttunut ajankohta. Uusi aika: Viikonloppure tki 8.–9.10.2011 / Maakuntaretki 
Katso linkistä viimeiset ajankohtaiset "menovinkit"  viikonlopuille lähitulevaisuudessa.  
Muut tapahtumat 2011 

La 6.8.  

Katso Teuvan Sauna-ajot 2011 
Haastateltavana myös SaunaMafia ry:n toiminnanjohtaja Jarmo Lehtola.  

To 4.8.  

Lasten päivä Kuusijärvellä la 20.8. alkaen klo 14:00 

To 14.7.  

Cafe Viinikanat Oy aloitti toiminnan Kuusijärvellä 1.7.2011  
Nyt näyttää siltä, että uudet tuulet todellakin puhaltavat Kuusijärvellä. Kokonaisilme on 
täysin uudistunut, niin sisällä, kuin ulkonakin. Neuvottelumme (SaunaMafia ry / Kuusijärven 
Jääkarhut ry / Vantaan Latu ry) Vantaan kaupungin edustajien kanssa ovat olleet erittäin 
tuloksellisia, vaikka VS yleisöpalstoilta on saanut muunlaistakin uutista lukea. Ongelmat 
eivät vain ole olleet usein heti korjattavissa, mutta ajan kanssa ja hyvällä yhteistyöllä 
useimmat käyttäjiä askarruttavat asiat / ongelmat ovat korjautuneet ja korjautuvat. Esim. 
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Aukioloajat ovat nyt muuttuneet ja saunahinnatkin ovat käyttäjille suosiollisemmat. Hyvältä 
siis näyttää!  

Uudet siirrettävät savusaunat ovat saapuneet ja Tj. Risto Ojanen kertoi jo koesaunoneensa 
toisen niistä ja löylyt olivat olleet vallan mukavat. Valitettavasti yleisö pääsee savusaunomaan 
niitä vasta ns. rantakauden jälkeen eli kesän loputtua, koska nyt lämmitettäessä savu leviää 
voimakkaasti nurmikkoalueelle, mutta pääasia kuitenkin on, että kohta pääsemme jälleen 
savusaunomaan Kuusijärvelle.  

 


