
Saunakylä 
kevät 2022



Saunakylän 
eteneminen

2021- 2022 talvikausi 

Viimeisetkin saunat siirtyy oikeille paikoilleen (vain Korpela  

odottaa siirtoa)

Maasaunaa kehitetty toimivammaksi rakenteeltaan

6 saunaan kiukaat purettu ja huollettu sekä muurattu palomuurit

Museoviraston hankkeen valmistelu

Yhteistyö Tärkkilän kanssa (perinnetaitojen siirto, päreiden teko)

Pöytäryhmien teko kahvilaan

Saunapenkkejä

Roska-astiat puusta

Ostettiin lukolliset lokerikot pukuhuonetiloihin

Kylmävitriini kahvilaan, kahvilavarusteiden hankintaa



Rakentamisen 
edistäminen 

Hankerahoitusta koetetaan saada Vesurilta 
pukuhuonerakennukseen ja kahvilaan

Hankehakemus tehdään kevään 2022 aikana

▪ Pukuhuonerakennus tehdään kokonaan itse

▪ Kahvila siirrettävä kehikko

▪ Sähkö, vesi ja viemäri, lämmitys rakennuksiin

Rakennuspiirustukset pitäisi saada laadittua ja 
hankekustannukset selvitettyä

Maksimi tukiosuus 50%, palkattava hankkeeseen päällysmies 
rakentamiseen

Talkoo-osuus rakentamisessa pyritään saamaan maksimiin 
rahoitusosuudesta

Saunakylän ”kehittyminen” ei ole tahdosta kiinni, vaan 
resursseista. Tavoite ei ole pyrkiä olemaan ”pieni” vaan 
rakentaminen ottaa aikansa. 



Työvoimaresurssit

Yhdistykselle suoraan 100% palkkatukihenkiöitä? 

Mahdollisuus ottaa 4 henkilöä (+ 2 kaupungin kautta)

Yhdistykset, säätiöt ja rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat
• Kun yhdistys, säätiö tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta, joka ei harjoita 

elinkeinotoimintaa, palkkaa vähintään kaksi vuotta työttömänä olleen henkilön

• palkkatuen määrä on 100 % aina 65 % työaikaan saakka. Enimmäismäärä on 1800 
e/kk.

• palkkatuetttu jakso on enintään 12 kuukautta

Rakentamista ja ympäristönhoitoa tehtävät

Toivotaan myös naisia tai nuoria: opastus ja ylläpitotehtävät, 
tiedottaminen ja somepöhinä, saunavuoroihin avuksi kesäajaksi 
toukokuun alusta syyskuun loppuun

Edelleen kuntouttavia otetaan, jos kulkeminen onnistuu. 

Mukana mahdollisesti myös Jyväskylän kuntouttavat.



Museovirasto 
elävän 
kulttuuriperinnön 
hanke

Museovirastolta saatu avustus Unescon aineettoman kulttuuriperinnön 
yhteistyö- ja tiedonvälityshankkeeseen.

Kokonaisbudjetti on 16 000€, yhdistyksen omavastuuosuus 2 000€

Hanke vahvistaa verkostoitumista alueiden ja toimijoiden välillä suomalaisen 
saunakulttuurin aineettoman kulttuuriperinnön parissa. aineettoman 
kulttuuriperinnön hankkeeseen, liittyen saunakokemuksien keräämiseen ja 
sisällön tuottamiseen mm. haastatteluin. Aineisto muodostetaan 
opastusaineistoksi Saunakylään. 

4 kk palkkaraha kokoaikaiselle työntekijälle tai osa-aikaisena pidempi aika (esim. 
6-10 kk). Hankkeeseen palkatun vetäjän kuukausipalkka noin 2400€, alkaa 
1.4.2022

▪ Lisäksi aineiston graafiseen suunnitteluun, verkkoaineiston tuottamiseen ja 
opastuskierroksen sekä käännöstyölle (englanti) varattu rahaa. 

Etsitään käytännöllisiä tapoja, miten elävä kulttuuriperintö tunnistetaan ja luodaan 
hyviä käytäntöjä, joilla elävää perintöä esittelevää tietoaineistoa voidaan koostaa 
ja hyödyntää esteettömästi paikallisesti tai valtakunnallisesti. 

Kehitetään saunaharrastajien ja asiantuntijoiden avulla yhteisöllistä tiedon 
keräämis- ja jäsentelyn tapoja sekä aineiston työstämisen menetelmiä verkossa. 

Tärkeänä lähtökohtana on erityisesti kokemus- tai muistiperäisen tietoaineiston tallentaminen tai tapojen, 
käytäntöjen tai paikallisten ominaispiirteiden löytäminen ns. kokemusasiantuntijoilta, joista jokainen meistä 
saunojista on. Hankkeen toteuttamiseen palkataan projektityöntekijä, jolla on kokemusta historiallisen ja 
aineettoman kulttuuriperinnön kanssa toimimisesta, dokumentoinnista ja tallentamisesta sekä aineistojen 
muokkaamisesta yleisöystävälliseen muotoon.

Hankkeen aineiston siirtäminen yleisölle sekä fyysisessä ympäristössä aitojen saunarakennuksien kautta 
koettavaksi Jämsän Saunakylässä että esteettömästi verkon kautta saavutettavaksi lisää tietoisuutta 
erityisesti saunakulttuurin paikallisesta rikkaudesta ja historiallisesta moninaisuudesta. Se on käytettävissä 
myös englanniksi käännettynä keskeisiltä osin. 



Saunakylän 
kesä

Kausi aloitetaan pääsiäisestä 2022

Säännölliset vuorot lauantaisin alkavat viimeistään kesäkuun alussa 

- ehkä jo aikaisemmin, säävaraus)

Yleisiä saunapäiviä lisätään, nyt 2 päivää viikossa ajalla kesäkuu-elokuu. 
Mahdollisesti perjantai.

Saunavuorot syyskuun loppuun saakka.

Kesätapahtumat: 

▪ Pääsiäissauna aloittaa saunavuorot (säävaraus, tontin oltava kuiva)

▪ Saunan päivä ja saunarauhan julistus, kansallinen Saunaringin yhteistapahtuma

▪ Perinteinen Juhannussauna: juhannusaatto ja juhannuspäivä

▪ Saunamaakuntaviikko ja Perinnesaunottajien tapahtumapäivä

▪ Kaustisen kansanmusiikkifestivaalien vieraana, teemana Saunakulttuuri

▪ Kansainvälinen IFYE (4H)- tapahtuman torstain päiväkohde (150 henkeä), paikalliset ruokatuotteet 
tarjontana.

▪ Perinteinen rallisauna, jo vuodesta 2017 alkaen

▪ Lions club kesäpäivä elokuussa (noin 100 henkeä)

▪ Nuku yö ulkona (Suomen Latu yhteistyötapahtuma)

▪ Naisten saunapäivä (useampi, eri teemoja), lasten saunapäivä (perhetapahtuma)



Saunakylän 
uutuudet 
kaudelle 
2022

Pukuhuonerakennuksen rakentaminen

Kahvilatoiminnan kehittäminen, paikalla oleva henkilökunta

Uudet tuotteet paikallisilta yrittäjiltä Saunakylään

Uudet matkailukumppanuudet, myyntikortit ja markkinointiaineistot, verkkomyynti

Saunaringin toiminta ja verkostot, Unesco- yhteydet sekä opinnäytetyö, 
kansainväliset yhteydet

Majoitusta glamping-teltoissa (max.3 kpl)

Opastusaineisto ja saunakulttuurin tallennus –MV hanke (mobiiliopastus?, 
verkkoaineisto, kieliversio vähintään englanniksi)

Teematapahtumat

Saunavuorojen lisäys

Uusia saunoja avataan 3 kappaletta - tavoite

Etsitään korvaavaa savusaunaa palaneen saunan tilalle



Uudet saunat
- tavoite
2022

Saunojen korjauksien aikataulu ja järjestys:

Mustosen sauna

Miettisen sauna

Kaijanmäen sauna 

Metsäsotasauna (korsusauna) 

Korpelaa työstetään 

Rakennetaan pukuhuone /pesutilat jos hankerahaa pystytään 
hakemaan.

Muutamia puusuojia.

Kahvilarakennuksen siirto tontille, sen korjaamisen aloitus.


