STRATEGIA/ Hyväksytty johtokunnassa 8.11.2016
Suomen Saunaseura ry:n strategian avulla voidaan hahmottaa tulevien vuosien
kehityssuuntia ja varautua niihin. Tavoitteena strategiaprosessissa on ollut
kirjata muutama konkreettinen tavoite muutaman vuoden aikajänteellä.
Seuran sääntöjen ”2 § Tarkoitus” määrittää seuran tehtävän seuraavasti:
Seuran tarkoituksena on suomalaisten saunaperinteiden vaaliminen, saunan tuntemuksen
syventäminen ja saunomisen merkityksen korostaminen terveiden elämäntapojen ylläpitäjänä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Seura:
1)
vaalii perinteisiä saunomistapoja
2)
kehittää nykyajan suomalaista saunaa
3)
edistää suomalaista saunaa koskevaa tutkimustoimintaa
4)
jakaa apurahoja saunakulttuurin tutkimiseen ja edistämiseen
5)
kerää tietoja ja havaintoja saunoista
6)
harjoittaa suomalaista saunaa ja saunomista koskevaa tiedotus- ja
julkaisutoimintaa
7)
ylläpitää perinteistä suomalaista saunalaitosta seuran käyttöön sekä esittely- ja
tutkimustarkoituksiin
8)
edistää samoja tarkoitusperiä toteuttavien yhdistysten ja saunalaitosten syntyä ja
toimintaa
9)
pyrkii toimimaan suomalaisten saunayhdistysten kattojärjestönä ja voi kuulua
jäsenenä alan kansainvälisiin järjestöihin

1) Saunakulttuurin ylläpitäjä ja kehittäjä
Seuran tehtävä on ylläpitää ja kehittää suomalaista saunaa ja saunakulttuuria.
Koska on kyse elävästä kansankulttuurista, on saunomistapoja monenlaisia.
Perinteisten suomalaisten saunatapojen ylläpito ja niistä kertominen ovat osa
seuran tarkoitusta. Ylläpitäminen ei kuitenkaan tarkoita pelkkää menneeseen
katsomista, vaan uusien saunatapojen ja -trendien muodostuessa niitä on hyvä

tarkastella ennakkoluulottomasti. Saunan ja saunakulttuurin moninaisuuteen
tarjotaan tietoa ja ohjeita, jotka takaavat miellyttävän saunomisen kaikille.
Saunakulttuuria edistetään yhdessä muiden sauna-alan toimijoiden kanssa,
seuran yleishyödyllinen luonne huomioon ottaen.
Saunatutkimus ja -kulttuuri
- edistetään perinteisiä saunatapoja esimerkiksi konkreettisilla ohjeilla
- apurahoja jaetaan lupaaville hankkeille
- museosaunojen aktivointi, esimerkkinä Tarvaspään saunan herättäminen
henkiin
- asiantuntijuus ajankohtaisissa aiheissa
- suomalainen saunakulttuuri osaksi UNESCOn aineetonta kulttuuriperintöä
- enemmän kulttuurin edistämistä ja saunaohjeistusta kuin yksittäisiä
yhteistyökumppaneita/ yrityksiä
- luotettavat yhteistyökumppanit, joiden luokse voidaan ohjata tarpeen
vaatiessa: kuitenkin oltava tyylikkäästi seuran näköistä ja yleishyödyllistä:
ei kuitenkaan sitouduta vain yksittäisiin kaupallisiin toimijoihin
Uudet saunakulttuurin ilmiöt
- aktiivinen trendien seuranta, niistä kertominen ja kommentointi
Tiedotus: tukee perustoimintaa
- kotisivujen merkitys tiedon keräämisessä ja jakamisessa: sivujen sisällön
uudistaminen ja täydentäminen, tiedon päivitys

2) Jäsenet
Jäsenet muodostavat yhdistyksen ja viime kädessä määrittävät sen suunnan.
Jäsenillä voi olla erilaisia syitä kuulua seuraan. Toiset ovat hakeutuneet jäseniksi
vain saunoakseen, toisia kiinnostaa enemmän saunakulttuuri. Koska seuran
tehtävä on ensi sijassa yleishyödyllinen yhdistys, on hyvä korostaa sen osuutta
seuran toiminnassa. Uusille jäsenille viestimisen rooli korostuu tässä.
-

jäsenet tiiviimmin osaksi yhdistyksen toimintaa
yleishyödyllisen roolin kirkastaminen
uusien jäsenten vastaanotto ja ottaminen mukaan
toiminnan hyvä henki: positiivinen henki ja mukava meininki

3) Lauttasaaren saunatalo
Seura ylläpitää saunataloa Vaskiniemessä. Saunatalo on merkittävä jäsenpalvelu,
mutta toisaalta se on myös seuran paraatipaikka esitellä suomalaista
saunakulttuuria muun muassa vierailijoille ja lehdistön edustajille. Saunatalon
kunnosta pidetään hyvää huolta.
- merkittävä jäsenpalvelu
- paikka, jossa suomalaista saunakulttuuria voi esitellä vierailijoille
- talon jatkuva kunnossapito ja sen jatkuvuudesta huolehtiminen käyntien
lisääntyessä
- kunnossapitotoimikunnan rooli hyvä miettiä nykytilannetta vastaavaksi
4) Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen
Seuran toiminta on tällä hetkellä hyvällä pohjalla. Erityisiä taloudellisia riskejä ei
ole näkyvissä. Tontin vuokrasopimuksen jatkaminen on olennaista seuran
toiminnan kannalta. Henkilöstön tietotaidon ylläpito ja jatkuvuuden
varmistaminen on tärkeää.

- taloudellinen vakavaraisuus
- vuokrasopimusten jatkon varmistaminen
- henkilöstön koulutus ja jatkuvuus

