Löylyvesimaraton Suomesta Saksaan
Taustaa:
Kansainvälinen saunakongressi (World Sauna Congress) on järjestetty neljän vuoden välein
aina vuodesta 1956 lähtien Kansainvälisen saunaliiton (ISA) toimesta. Seuraavan kerran
kongressi järjestetään 24.-27.10.2022 Stuttgartissa niin ikään kansainvälisten
INTERBAD-messujen (spa, sauna- & wellness) yhteydessä.
Tämän vuotisen kongressin järjestää ja isännöi Saksan Saunaliitto (Deutscher Sauna-Bund),
joka on ISA:n jäsen Saksassa.
Idea, joka syntyi Rajaportin saunan lauteilla Tampereella:
Vastaavasti kuin olympiatuli kuljetetaan olympialaisiin, tuomme puhdasta, suomalaista
järvivettä saunasangossa Saksan läpi Stuttgartiin Kansainväliseen saunakongressiin.
Tavoite:
Tarkoituksena on tehdä kaunista ja yksinkertaista suomalaista saunakulttuuria tunnetuksi ja
tarjota sitä vaihtoehtona Keski-Euroopassa, jossa saunotaan erilaisia tarkkoja ja osin
monimutkaisiakin sääntöjä noudattaen. Keskeisenä tavoitteena on tuoda esille suomalaisen
saunomisen yksinkertaisuutta ja luonnonläheisyyttä. Suomalaiselle ja saksalaiselle
saunakulttuurille yhteistä on luonnollisuuden yhdistäminen sosialisoimiseen: saunominen
yhdistää niin ihmisiä kuin maitakin.
Samalla haluamme tuoda näkyviin monimuotoiset suhteet Suomen ja Saksan välillä ja
mainostaa Suomea hyvinvointimaana.
Projektin järjestäjät:
Saksalais-Suomalainen Seura ry (Deutsch-Finnische Gesellschaft) yhteistyössä Suomen
Saksan-instituutin (Finnland-Institut in Deutschland) kanssa.
Yhteistyökumppanit:
Visit Finland, Finnlines, Rento, Rajaportin sauna, Sauna Capital Tampere (Visit Tampere)
Aikataulu ja reitti:
Lähtö Tampereelta, 11.6.2022
Suomalaisen saunan päivän (11.6.) yhteydessä

Päätepiste Stuttgartissa, Saksassa, lokakuun 2022 lopussa
Kansainvälisen saunakongressin (ISC) 24.-27.10.2022 sekä INTERBAD-messujen (Internationale
Fachmesse für Schwimmbad, Sauna und Spa) yhteydessä
Maratonin viimeinen löyly tullaan heittämään Tampereen Pyhäjärvestä nostetulla, Saksan läpi
kulkeneella vedellä Kansainvälisen saunakongressin avajaisseremoniassa, 25.10. klo 08:30. Löylyn

tulee heittämään Suomen Saksan suurlähettiläs Anne Sipiläinen.

Löylyvesimaraton lähtee käyntiin 11.6. Suomalaisen saunan päivänä juhlallisuuksien
saattelemana. Lähtöseremonian tapahtumapaikkana toimii Tampereen Pispalassa sijaitseva
perinteikäs ja historiallinen Rajaportin sauna, jossa vuosittainen saunarauhan julistus
luetaan useammalla kielellä. Seremoniaa edeltää löylyveden haku läheisestä Pyhäjärvestä,
jonka jälkeen vesi pullotetaan ja lähetetään saunasangossa matkaan Stuttgartia kohti.
Rajaportin sauna on löylyvesimaratonin lähtöpaikaksi ihanteellinen: kyseessä on Suomen
vanhin toiminnassa oleva yleinen sauna.
Voit katsoa avajaisseremonian (sis. saunarauhan julistuksen) Rajaportin saunalta täältä:
https://www.youtube.com/watch?v=AbhNAKNe-pw&t=8s
Tampereelta vesi tuodaan ensiksi Helsingin satamaan, josta matka jatkuu Finnlinesin laivalla
Travemündeen. Sieltä vettä kuljetetaan eteenpäin vuorostaan kävellen, polkupyörällä,
hevosen selässä, junalla, autolla ja muilla keinoin aina Stuttgartiin asti.
Saksalais-Suomalaisella Seuralla on Saksassa miltei 8000 jäsentä, joten saunaveden
kantajista ei ole pulaa! Päinvastoin: Kaikille DFG:n jäsenille tarjoutuu täten oiva tilaisuus
ottaa osaa järjestön toimintaan käytännön tasolla. Mukaan toivotaan kuitenkin myös muita
kun DFG:n jäseniä - osaa maratoniin voivat ottaa kaikki halukkaat!
Miten kaikki toimii?
https://www.saunawassermarathon.de
Maratonin omat verkkosivut mahdollistavat liikkuvan saunasangon koordinoimisen ja
seuraamisen: DFG sekä Suomen Saksan-instituutti yhdistävät sangon kantajia matkan
varrella sekä hoitavat viestintää. Veden kantajaksi ilmoittaudutaan verkkosivujen kautta.
Sivuilta löytyy myös kartta, josta voi seurata, missä saunasanko on kulloinkin menossa ja
mitä tapahtumia lähiseudulla mahdollisesti järjestetään.
Kaikilla, jotka ottavat osaa saunasangon kantamiseen on mahdollisuus järjestää oman
kantovuoronsa yhteydessä haluamansa tapahtuman tai tempauksen. Nämä tapahtumat
voivat periaatteessa olla mitä vain maratonin perussanomaan liittyen: saunomista,
konsertteja, esitelmiä, elokuvailtoja, mölkkyä, meditaatiota, hoitoiltoja, sienten keräilyä kunhan teema nivoutuu saunan ja Suomen ympärille! Ohjelmatarjonta kootaan verkkosivuille
ja kaikki yksittäiset tapahtumat muodostavat osaltaan suuren kokonaisuuden.
Viestintä:
Tempaukselle on luotu omat nettisivut, jonne on koottu kattavasti tietoja maratonista. Sieltä
löytyy myös tiedot mahdollisuuksista osallistumiseen ja vuorovaikutukseen.
Sen rinnalla teemme maanlaajuista PR- ja tiedotustyötä, yhdistettynä sosiaalisen median
kanaviin Facebookissa ja Instagramissa. Sieltä löydät meidät käyttäjänimellä
“Saunawassermarathon”.
Verkkosivut:

Löylyvesimaraton https://www.saunawassermarathon.de/
DFG https://www.dfg-ev.de/
Suomen Saksan-instituutti https://finnland-institut.de/
ISA https://saunainternational.net/xviii-international-sauna-congress-in-stuttgart-germany/
Kansainvälinen saunakongressi (ISC) https://www.isc-2022.com/en/
INTERBAD https://www.messe-stuttgart.de/interbad/

Löylyvesimaraton pähkinänkuoressa:
● 11.6. - 25.10.2022
● Tampereelta Stuttgartiin
● Saunasanko matkaa satojen käsiparien välityksellä Saksan läpi
● Järjestäjät: DFG e.V. ja Suomen Saksan-instituutti

