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Olympialaisten hengessä läpi Saksan: 

3000 kilometrin mittainen löylyvesi-

maraton esittelee päivittäin suomalaista 

saunakulttuuria saksalaisille 

Maailman ensimmäinen, Tampereelta lähtenyt löylyvesimaraton 
on matkannut jo vaikuttavat 2000 kilometriä satojen auttavien 
käsiparien avulla. Saunasanko on kulkenut Suomesta Itämeren yli 
Travemündeen ja sieltä Pohjois- ja Itä-Saksan läpi. Länsi- ja Ete-
lä-Saksassa on tulevien kahden kuukauden aikana tarjolla run-
saasti ohjelmaa, luvassa mm. saunaoluen panoa, avoimet ovet 
saunaverstaalla, sauna-ilta yhdessä saksalaisten, suomalaisten ja 
ukrainalaisten perheiden kanssa sekä sangon saapuminen Kan-
sainväliseen saunakongressiin juhlallisuuksien saattelemana. 

Etsimme tällä hetkellä osanottajia Baden-Württembergin ja Baijerin 
osavaltioista, ilmoittautumisia otetaan vastaan 12. syyskuuta 
saakka! Veden kantajaksi voi ilmoittautua kuka vain tempaukselle 
luotujen nettisivujen kautta. Kantajat voivat omalla kantovuorollaan 
järjestää ystävilleen teemaan sopivan tapahtuman – kunhan idea 
nivoutuu suomalaisen saunan ympärille. 

“Löylyvesimaraton on saavuttanut puolenvälin, mutta tahti ei 
missään nimessä ole hyytymään päin – päinvastoin! On ollut 
mahtavaa huomata, kuinka paljon ihmisiä olemme pystyneet 
tuoda yhteen suomalaisen saunan puitteissa. Seuraavaksi 
sanko valloittaa Etelä-Saksan ja lokakuun lopussa juhlistam-
me suomalaista saunakulttuuria ja maratonia Kansainvälisessä 
saunakogressissa Stuttgartissa!” sanoo Mikko Fritze, Suomen 
Saksan-instituutin johtaja ja yksi maratonin alullepanijoista. 

Löylyvesimaraton tuo perinteistä suomalaista saunakulttuuria Keski-
Eurooppaan. Kiireettömyys, luonnonläheisyys ja yksinkertaisuus ku-
vastavat hyvin suomalaista saunakokemusta. Keski-Euroopassa tyy-
pillistä saunomiselle ovat erilaiset säännöt ja ohjeistukset. Suomalai-
sessa saunassa päästetään irti kontrollista hetkestä nauttien. 
Maratonin päätepiste on Stuttgartissa järjestettävä Kansainvälinen 
saunakongressi, jonka avajaistilaisuudessa Suomen Saksan 
suurlähettiläs Anne Sipiläinen tulee heittämään maratonin sulkevat 
viimeiset löylyt läpi Saksan matkanneella suomalaisella löylyvedellä. 


