Sompasaunan toimintakertomus 2014
Sompasaunaseura ry perustettiin elokuussa 2013 ylläpitämään kaikille avointa ja ilmaista yleistä saunaa.
Ensimmäisenä toimintatalvena yhdistys etsi uusia jäseniä, yhteistyökumppaneita ja rahoitusta
toimintaansa. Yhdistykselle perustettiin nettisivut, avattiin pankkitili ja vuokrattiin kiinteistövirastolta tontti.
Lisäksi selvitettiin kulttuurituotantotuki- ja lupa-asioita. Talvella järjestettiin kolme tukisaunailtaa.
Keväällä Helsingin kaupungin kulttuurikeskukselta
anottu kaupunkikulttuuriavustus hylättiin, koska
“avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä
rakennushankkeisiin”. Sauna rakennettiin jälleen
yksityisin lahjoitusvaroin. Vaikka kaupungin tuki
onkin jäänyt lähinnä tontin vuokraamiseen ja
myötämieliseen suhtautumiseen saunomista
kohtaan, saatiin kaupungin työntekijöiltä lahjoituksia
yksityishenkilöinä; puisto-osaston puutarhuri istutti
rannalle kukkia, rakennusviraston traktorimies
avusti vesihuollossa ja saunan oven lahjoitti
kulttuurikeskuksen johtaja Stuba Nikula.
Rakennustyöt alkoivat Kalasatamassa huhtikuussa,
kun vuokratontille alettiin kerätä rakennusmateriaaleja. Neljäs Sompasauna valmistui toukokuun 17.
päivä 15-20 hengen talkootyönä. Kesäkauden avajaisia ei edes ehditty viettää, kun rakennus saman
kuun lopussa työnnettiin mereen ja kiuas varastettiin. Myös ns. Roinasauna joutui silmittömän ilkivallan
kohteeksi.
Sompasaunan runko kesti ilkivallan, mutta sisustus jouduttiin uusimaan kokonaan. Roinasaunan
omistanut Kierrätystehdas ry lahjoitti rakennuksen saunaseuralle kunnostettavaksi. Molemmat saunat
korjattiin talkootyönä aiempaa paremmiksi, joten tavallaan alkukesän vastoinkäymisistä oli lopulta
hyötyäkin parantuneen käyttömukavuuden myötä. Yhdistyksen talous kärsi kuitenkin ilkivallan
aiheuttamista yllättävistä materiaalikustannuksista. Helo Oy lahjoitti uuden Kastor Karhu 20 kiukaan
varastetun tilalle.

Saunalla järjestettiin usein myös pienempiä talkoita, joissa paranneltiin paikkoja ja rakennettiin mm
istuimia, pöytiä ja vaatenaulakko. Uimaportaita suunniteltiin ja rakennettiin läpi kesän toistaiseksi
vaatimattomalla menestyksellä.
Kesälomakaudella saunalla oli lähes ympärivuorokautisesti käyttäjiä. Luonteensa vuoksi kävijämääristä
ei ole tarkkaa tietoa, mutta vilkkaimmillaan rannalla vieraili päivittäin satoja ihmisiä ja koko vuoden aikana
kävijöitä on ollut useita tuhansia. Ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat ja satunnaiset matkailijat olivat lauteilla
toisinaan enemmistönä - epävirallisessa kyselytutkimuksessa laskettiin vierailijoita ainakin 21 eri maasta.
Vuoden lopussa yhdistyksen verkkosivuille oli tehty 27000 hakua ja Facebook-sivulla oli yli 2500 jäsentä.
Saunarannalla tai sen läheisyydessä järjestettiin viikottain kulttuuritapahtumia iskelmäilloista
puistokaraokeen. Tapahtumat olivat pääosin ulkopuolista tuotantoa viereisellä kentällä, mutta
saunaseuran omista tapahtumista etenkin lettunyyttikestit nauttivat suurta suosiota. Tapahtumissa
yhdistys sai lahjoituksia toimintaansa.

Loppusyksyä kohti kävijämäärät hiipuivat ja marraskuun alussa sauna suljettiin toisen kiuasvarkauden
jälkeen. Kahdesta kiuasvarkaudesta ja pienestä ilkivallasta huolimatta kesä 2014 sujui saunalla hyvin.
Lieviä järjestyshäiriöitä oli vain muutama ja vakavilta tapaturmiltakin vältyttiin.
Entinen Roinasauna sai uuden nimen Pikkusompis ja se lainattiin Artwave-surffiaaltorannalle, jossa se
on ollut läpi talven avoinna julkisessa käytössä. Ensi kesäksi Pikkusompis palaa saunarannalle.

Yhteistyökumppanit
Seuraavat yhteisöt avustivat Sompasaunan toimintaa 2014:

Damicon Kraa Oy
Helo Oy
IKI-Kiuas Oy
Kiinteistö Oy Kaapelitalo
Kierrätystehdas ry
Kincom International
LocalBitcoins.com
Miukupiste Oy
Nuohous Ruusulampi Oy
Soluarinat
Sume tmi
TJM-Yhtymä Oy

Sompasaunaseura ry:n ensimmäisen kauden hallituksessa toimivat perustajajäsenet Jani Lindqvist (pj),
Johannes Grönvall (vpj), Tapio Savander (rahastonhoitaja), Seppo Enarvi (sihteeri) ja Toma Susi.
Hallitus kiittää jäseniä, tukijoita, saunojia ja muita aktiiveja korvaamattomasta avusta, joka mahdollisti
ilmaisen yleisen saunan ylläpitämisen vuonna 2014.

Miks on Suomeen sauna saatu
kyly kylmälle kyhätty?
Hikihuone Härmän maille
Pohjan perille pykätty?
Tuop on jotta joutuaisi
kasvuaisi kansan tahto
sisu siitä sirkiäisi
lohtu oisi laihan luonnon
tuop on paikkamme pakista
tai ilman riitaa hiljaa olla
tuop on paikkamme elellä
kylmän maailman kesellä
Siks on kylymme kyhätty
siks on Suomeen sauna saatu

-
tuntematon
Sompasaunaseura ry
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