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Kultainen humala -kunniamaininta luovutetaan Rajaportin saunalla sahdinvalmistuksen 
Tampereen karsintojen yhteydessä keskiviikkona 19.6.2013 klo 18. Kutsuttuina ovat leh-
distön edustajat, Salhojankadun Olutseuran edustajat, Hämeen Tummat ja Vaaleat -olut-
seuran edustajat sekä Pispalan saunayhdistys ry:n edustajat. 

 

"Golden Hop - Kultainen Humala" -kunniamaininta Pispalan sauna-
yhdistys ry:lle  
 
Vuoden 2013 "Golden Hop - Kultainen Humala" -kunniamaininnan saa-
jana on Pispalan saunayhdistys ry. Tämän yhdettätoista kertaa jaettavan 
kunniamaininnan myöntävät tamperelaiset olutseurat Hämeen Tummat 
ja Vaaleat sekä Salhojankadun Olutseura ry.  

 

Tampereen Pispalassa sijaitseva Rajaportin sauna on Suomen vanhin edel-
leen toiminnassa oleva yleinen sauna. Se on aloittanut toimintansa vuonna 
1906. Saunaa ja sen yhteydessä toimivaa saunakahvilaa ylläpitää vuonna 
1989 perustettu Pispalan saunayhdistys ry. Yhdistyksen päämääränä on vaa-
lia perinteistä saunakulttuuria ja sen toimintamuotoja ovat Rajaportin saunan 
ja kahvilan toimintojen järjestämisen lisäksi erilaisten yleisötilaisuuksien jär-
jestäminen sekä julkaisu- ja tutkimustoiminnan harjoittaminen. Lisäksi yhdistys 
on yhteistyössä muiden pispalalaisten yhdistysten kanssa sekä muiden sau-
nakulttuuria edistävien tahojen kanssa. 

 

Pispalan saunayhdistys ry on mainiolla tavalla edistänyt tamperelaista olutkult-
tuuria. Se tarjoaa saunakahvilassaan olutharrastajaa ilahduttavan mo-
nipuolisen valikoiman oluita. Erityisesti kiitetään erikoisoluiden valikoimaa. 
Yhdistyksen omatuonti kotimaisia sekä ulkomaisia pienpanimoiden tuotteita 
on poikkeuksellista ja tarjoaa kävijälle mahdollisuuden maistella harvemmin 
saatavilla olevia oluita. Yhdistys on saunakahvilatoiminnassaan onnistunut 
mainiolla tavalla yhdistämään sauna- ja olutkulttuurin.  Rajaportin saunan pi-
hapiirissä on jo useana vuonna järjestetty sahdinvalmistuksen Tampereen 
karsintakilpailu, jonka voittaja pääsee osallistumaan valtakunnalliseen kilpai-
luun. 



Tamperelaiset olutseurat Hämeen Tummat ja Vaaleat sekä Salhojankadun Olutseura ry 
edustavat pirkanmaalaisia olutharrastajia. Seurat vaalivat paikallista olutkulttuuria yhdessä 
ylläpitämänsä OlutTampere-internetsivuston kautta. Osoit-
teesta www.oluttampere.net löytyvä sivusto sisältää paikallisten laadukkaiden olutravin-
toloiden kuvauksia sekä artikkeleita. Olutseuroilla on yhteys muihin alan järjestöihin, erityi-
sesti oluenkuluttajien valtakunnalliseen etujärjestöön Olutliittoon, joka edustaa Suomea 
Euroopan Oluenkuluttajien Liitossa (EBCU).  
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