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PISPALAN SAUNAYHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄ RAJAPORTIN SAUNAN
100-VUOTISJUHLAVIIKKO 28.8.-2.9.2006
LEHDISTÖTIEDOTE

Tampereen Pispalassa sijaitseva Rajaportin yleinen sauna viettää satavuotisjuhliaan juhlaviikon merkeissä 28.8. - 2.9.2006. Viikko käynnistyy maanantaina 28.8. lastensaunalla, keskiviikkona 30.8. on seniorisaunan vuoro. Perjantaina 1.9. juhlitaan rennosti varaslähtölöylyjen merkeissä. Juhlaviikko huipentuu lauantain pääjuhlaan sekä juhlasaunaan. Tarkempi ohjelma ohessa. Lauantaina avataan saunakahvilan tiloissa saunan historiasta kuvin ja esinein kertova näyttely ”Nährään saunalla!”. Vuonna 1996 ilmestynyt Marianna Laihon ja Sanna Kivimäen kirja ”Puhrasta tuli - tarinoita Rajaportin saunasta” saa uusintapainoksensa juhlan kunniaksi. Tämän lisäksi saunasta kertovaa kuva-, teksti- ja äänimateriaalia kootaan DVD-tallenteelle, ja saunan nykypäivästä kertovaa videota kuvataan juhlavuoden aikana. 

Taustatietoja:
Rajaportin sauna Pispalassa aloitti toimintansa vuonna 1906 ja on Suomen vanhin edelleen toiminnassa oleva yleinen sauna. Rajaportin saunakorttelin rakensivat Hermanni Lahtinen ja hänen vaimonsa Maria. Kortteliin rakennettiin ensiksi päärakennus, jossa oli myös liiketilaa ja siipirakennuksessa leipomo ja pullapuoti. Viereen rakennettiin myöhemmin matalampi mökki, sauna sekä Ompeliantalo. Yleisten saunojen suosion hiipuessa 1960-luvulta lähtien myös Rajaportin saunan kävijämäärät vähenivät, ja yksityisten saunayrittäjien oli yhä vaikeampi saada elantonsa saunatoiminnalla. Viimeinen yksityisyrittäjä Rajaportin saunalla lopetti toimintansa 1987 ja sauna jäi tyhjilleen. Kaupunki suunnitteli saunan purkamista, tilalle olisi tullut parkkipaikkoja. Tätä suunnitelmaa vastustamaan perustettiin Pispalan saunayhdistys vuonna 1989. Yhdistys lämmitti saunaa ensin koemielessä talkoovoimin, ja myöhemmin työllistettyjen avulla. Kävijämäärät nousivat tasaisesti. Yhdistyksen yksi tärkeimmistä tavoitteista saavutettiin vuonna 1996, kun saunakortteli kokonaisuudessaan suojeltiin. Sauna on edelleen lähes alkuperäisessä asussaan ja tarjoaa maan parhaat ja pehmeimmät löylyt läpi vuoden. Nykyisin sauna lämpiää neljänä päivänä viikossa sekä lisäksi erillisinä tilaussaunapäivinä. Kävijöitä on vuodessa noin 13 000. Saunan yhteydessä toimii nykyään myös kahvila ja hierontapalvelut. Saunakortteli on Tampereen kaupungin omistuksessa.

Yhteyshenkilö:
Miisa Koskimies 
Hallituksen puheenjohtaja
Pispalan saunayhdistys ry
050-3644555 / miisa@iki.fi

Yhteystiedot:		
Rajaportin sauna		
Pispalan valtatie 9		
33250 Tampere		
Puh. (03) 222 3823
http://www.rajaportinsauna.fi

    

PISPALAN SAUNAYHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄ RAJAPORTIN SAUNAN
100-VUOTISJUHLAVIIKKO 28.8.-2.9.2006	OHJELMA

Maanantaina 28.8.2006 lasten sauna klo 13 - 22
Lasten sauna esikoululaisille ja iltapäiväkerholaisille klo 13.00-> yhteistyössä Ahjolan päiväkodin ja nuorisotyön kanssa. Ohjelmassa lastenlaulujen laulatusta (duo Ahjo), saunomista, mehua, pullaa ja makkaran paistoa. 
klo 13.00 -14.00 Ahjolan päiväkoti, eskarit (11kpl)
klo 14.30 - 16.00 Ahjolan ip-kerho (20 kpl) 
Kello 16:30-> sauna aukeaa muulle yleisölle, toivotetaan erityisesti lapset ja lapsiperheet tervetulleeksi.
 
Keskiviikkona 30.8.2006 seniorisauna klo 15 - 22
Vanhusten sauna klo 15.00-> yhteistyössä Mummon kammarin kanssa. Mukana saunottelemassa talkkari pikkaraisia, kyläpaikan emäntiä ja isäntiä sekä muuta seniori vapaaehtoisväkeä (20 kpl). Ohjelmassa saunomista, kahvia, pullaa ja makkaran paistoa. Sauna-Kaisa esittää kalevalaista kansanperinnettä klo 15:30, haitarinsoittaja Elli Kalliomäki esiintyy klo 16 ja 18.
Kello 18.00-> sauna aukeaa muulle yleisölle, toivotetaan erityisesti vanhukset perheineen tervetulleeksi.
 
Perjantaina 1.9.2006 varaslähtölöylyt klo 15 - 22
Virittäydytään lauantain juhliin saunomisen ja ohjelman merkeissä. Klo 15 Rajaportin saunan vanhin kanta-asiakas Onni ”Onska” Niemi saapuu ja ”Onskan porukka” järjestää ohjelmaa. Klo 17 alkaen haitarinsoittoa Jorma Peltola, klo 18 alkaen ”Pispalan sälli” Ilkka Kuusniemi orkestereineen tanssittaa saunakansaa.
 
Lauantaina 2.9.2006 pääjuhla ja juhlasauna

Juhlan juontaa päätoimittaja Jari Niemelä.

Klo 12.00 
”Nährään saunalla!" –näyttelyn tutustuminen saunakahviossa 
Kahvitarjoilu

Klo 13.00 Juhlaohjelma saunan pihassa (kutsuvierastilaisuus)
	
Musiikkia
Jukka Hynninen ja Rumba Tre

Avaussanat
Pispalan saunayhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja 
Miisa Koskimies

Tampereen kaupungin tervehdys
Toimitusjohtaja Ilkka Ojala
Tampereen kaupungin tilakeskus
 
Muiden yhteisöjen tervehdykset

Pispalassa saunottelemassa vuonna 1945
Näyttelijä Seela Sella

Juhlapuhe: "Jos tehtäs tästä nyv vähän numeroo"
Kulttuuritoimenjohtaja Jaakko Masonen
Tampereen kaupunki

Musiikkia
Jukka Hynninen ja Rumba Tre

"Morsiussauna"
Tampereen Flamencoyhdistyksen makupala tulevasta "Morsiussauna"-flamencosaunaproduktiosta
Esiintyjät			Anne Hyvärinen
            			Katri Jussila
           			Elina Pesonen
            			Essi Paunonen
           			Tinja Ruusuvuori  
            			Senni Rönkkö
            			Katja Toivonen

Rajaportin saunan historiaa 
Päätoimittaja Jari Niemelä. ”Puhrasta tuli - tarinoita Rajaportin saunasta” -kirjan uusintapainoksen julkistus. Haastateltavana toinen kirjantekijöistä, Marianna Laiho.

Musiikkia 
Jukka Hynninen ja Rumba Tre

Maakuntalaulu yhteislauluna

Juhlasaunominen

Klo 16 - 24 Kaikille avoin juhlasauna

Pihassa esiintyjiä, mm. Kaija Pohjola (klo 15:45),Hauli Bros duo (klo 17), Pauli Hanhiniemi(klo 18), Trio Potslojo, Punapappi, Kati Pellinen, Kuunhaave. Kellonajat ovat alustavasti sovittuja aikoja ja voivat vielä muuttua. 



