
NAISTEN JA MIESTEN SAUNA, OMA JA MUIDEN SAUNA 

Keruukilpailu 1.11.2010–30.4.2011 

 
 
Vuonna 1992 järjestettiin perinteenkeruukilpailu Suomalainen sauna terveyden 
lähteenä, joka tuotti runsaasti kiinnostavaa aineistoa. Nyt järjestettävä keruu 
painottuu saunakulttuurin vähän tutkittuun puoleen, siihen miten sukupuoli 
vaikuttaa saunakokemukseen. Miltä saunatavat, -perinteet ja käytänteet näyttävät  
eri sukupuolten näkökulmasta? Muita kiinnostuksen kohteita ovat saunomisen 
henkilökohtaiset rituaalit sekä saunakokemukset ulkomailla tai muunmaalaisten 
seurassa. 
 
Seuraavassa on ehdotelmia aiheista, joista voit kertoa muistoja ja kokemuksia, 
sattumuksia ja tapauksia. Voit kirjoittaa vapaasti myös itse valitsemastasi 
saunateemasta. 
 
Naisten ja miesten sauna 
– Lapsena ja nuorena. Milloin aloit saunoa oman sukupuolesi aikuisten kanssa? Miten asiaa 

sinulle selitettiin?  
– Milloin perheen lapset kieltäytyvät yhteisestä saunomisesta? Kerro kokemuksistasi. 
– Miten luonnehtisit naisten saunan tunnelmaa? Minkälaisista asioista siellä jutellaan? 
– Miten luonnehtisit miesten saunan tunnelmaa? Onko se järjestäytynyttä toimintaa vai 

leppoisaa yhdessäoloa? 
– Kuka lämmittää ja valmistelee saunan? Onko tapa muuttunut? 
– Oletko tavannut maahanmuuttajia ja muunmaalaisia saunomassa yleisissä saunoissa?  

Miten heidän saunomisensa sujui? 
– Oletko ollut yhteissaunassa? Miten idea yhteissaunasta syntyi? Minkälainen tunnelma siellä 

muodostui? Kerro kokemuksistasi ja ajatuksistasi. 
– Parisuhde ja sauna. Hoitaako sauna parisuhdetta? 
– Sauna ja erotiikka. Puuttuuko erotiikka suomalaisesta saunasta, niin kuin väitetään? 
– Polttarisauna – morsiussauna – sulhassauna. Minkälaisia saunarituaaleja järjestetään ennen 

häitä? Kerro omista kokemuksistasi. 
– Missä määrin saunomisen yhteydessä pidetään epävirallisia löyly- tai muita kilpailuja? 

Minkälaisessa tilanteessa kilpailu saa alkunsa? Kerro kokemuksistasi. 
 
Oma ja muiden sauna 
– Saunaperinteiden voima ja rasitteet 
– Paras ja pahin saunamuistoni 
– Oman kylpyrituaalini yksityiskohdat 
– Saunani ennen ja tänään – mikä pysyy, mikä muuttuu? 
– Saunan lauteilla vierailla mailla. Kerro, minkälaisia kokemuksia ja elämyksiä sinulla on ollut 

saunomisesta ulkomailla. Oletko ollut hyvissä, huonoissa tai erikoislaatuisissa saunoissa?  
– Muunmaalaiset saunomassa. Miten olet saunottanut ulkomaalaisia ystäviäsi, minkälaisia 

tilanteita ja sattumuksia on tullut vastaan? 
 
Keruukilpailun järjestävät Suomen saunaseura ry, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
kansanrunousarkisto ja Helsingin yliopisto. 
 
 



 

Kilpailuohjeet 
Voit kirjoittaa millä kielellä haluat. Jos lähetät tekstisi paperilla, niin kirjoita vain paperin 
toiselle puolelle. Älä käytä tarroja, teippejä tai niittejä.  
 
Lähetä kirjoituksesi joko postitse tai sähköpostin liitetiedostona doc-, rtf- tai txt-muodossa. 
Liitä mukaan taustatietosi erillisellä paperilla: nimi, osoite, puhelinnumero ja/tai sähköposti, 
syntymäaika ja -paikka sekä koulutus ja ammatti (myös entiset) sekä suostumuksesi siihen, 
että lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimelläsi tutkimuskäyttöön SKS:aan.  
 
Lähetä kirjoituksesi 30.4.2011 mennessä osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
Kansanrunousarkisto, PL 259, 00171 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen keruu@finlit.fi. 
Merkitse kuoreen tai viestin aihekenttään tunnus ”Saunaperinne”. Kirjoituksia ei palauteta, 
joten ota itsellesi kopio.

 
Palkinnot ja tulosten julkistaminen 
Kilpailun palkinta on suomalaisen saunan päivänä 11.6.2011. Kolme kärkeen sijoittunutta 
vastausta palkitaan. Tämän lisäksi arvotaan kymmenen palkintoa kaikkien osallistuneiden 
kesken. Palkintoina on mm. kirjoja, lippuja Saunaseuran saunoihin Vaskiniemessä  
(Lauttasaari, Helsinki) sekä pellavaisia laudeliinoja. 
 
Lisätietoja: SKS:n kansanrunousarkisto, p. 0201 131 240, keruu@finlit.fi 
 
Piirros: Henriikka Salonen 


