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SAUNAELÄMYS

Sauna from Finland ry:n ”Saunan laatukäsikirjan” 

tuotekriteerejä sovelletaan saunapalveluun (saunarakennus, 

hygienia, moniaistinen saunaelämys):  

• Suunnittele saunapalvelusi huolella:  luo saunaan tunnelmaa, 

kerro saunan tarina, tarjoa vilvoittelutilat jne.

• Valitse saunatiloihisi laadukkaat materiaalit ja  varmista, että 

sauna ja sen ympäristö on siisti ja turvallinen.

• Käytä selkeitä saunaohjeita (mielellään kuvallisia).

• Esittele asiakkaalle myös oheispalveluja kuten pesijäpalvelua, 

hoitoja tai saunaruokaa. 



HOIDOT

• Perinnehoitoja hyödynnetään hoitotarjonnassa 

(kalevalainen jäsenkorjaus, turvehoidot, kuppaus 

jne.).

• Suomalaisia raaka-aineita ja tuotemerkkejä 

käytetään mahdollisuuksien mukaan 

hoitotuotteissa.

• Hoidot suoritetaan autenttisessa ympäristössä. 



LUONNOSSA LIIKKUMINEN

Asiakkaalle tarjotaan asianmukainen liikunta- ja toimintaympäristö 

(vrt. Outdoors Finland), joka stimuloi henkistä ja fyysistä hyvää oloa.

Ohjelmaan sisällytetään mahdollisuuksien mukaan Suomeen selvästi 

liitettäviä aktiviteetteja (sauvakävely, hiihto, lumikenkäily), joihin 

annetaan henkilökohtainen opastus.

Asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus kokea luontoa kaikin aistein 

liikuntaharjoitteen lomassa  (puhdas luonto ja vesi osana luonnossa 

liikkumista, puhdas ilma, metsän hyvinvointia edistävät vaikutukset jne.)

Luonnossa liikutaan omaa kehoa kuunnellen (ei liian vaativia 

urheilusuorituksia).

Lisäarvoa luonnossa liikkumiseen luodaan hyvätasoisilla, mielellään 

kotimaisilla varusteilla ja suomalaista teknologiaa hyödyntäen.  



HILJAISUUS

• Asiakkaalle luodaan puitteet ja mahdollisuus kuunnella 

ja hiljentyä yksin tai ryhmässä (rauhallinen ympäristö, retriitti).

• Ei täydellinen hiljaisuus vaan ihmisen luomien äänien poissaolo.

• Hiljaisuus on osana jo olemassa olevaa palvelua (esim. hiljainen hetki 

hiihtoretkellä, luonnossa liikkuminen metsän hiljaisuutta ihastellen, 

hiljaisuuden sauna jne.)

• Digital detox; rentoutuminen arjesta ilman tietoliikennevälineitä.
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HYVINVOINTIMÖKKI

• Mökki sijaitsee rauhallisessa paikassa, mielellään veden äärellä.

• Mökki on varustukseltaan ja sisustukseltaan korkeatasoinen  (4-5 tähteä).

• Jokaisessa makuuhuoneessa on parhaassa tapauksessa oma suihku ja wc. 

Vähimmäisvaatimus suihku ja wc per neljä henkilöä.

• Mökissä tulee olla sauna.

• Liinavaatteet ja loppusiivous sisältyvät mökin hintaan.

• Mökkiin on haluttaessa saatavissa myös muita palveluja ja lähistöllä on 

tarjolla hyvinvointipalveluja. 



VESI HYVINVOINTI-ELEMENTTINÄ

• Uimapaikan turvallisuus on huomioitu luonnon uimapaikoilla (kesä ja 

talvi; vaivaton pääsy   veteen jne.) ja uimahallissa/kylpylässä.

• Avantouinnin yhteydessä varmistetaan uijan terveydentila  

mahdollisuuksien mukaan ennen uintia ja hänelle annetaan  opastetusta 

avantouinnin saloihin.

• Ohjelmapalveluyrittäjän tarjoamat varusteet mainitaan tuotekuvauksen 

yhteydessä.

• Vesiliikuntavälineet ovat korkealaatuisia ja niiden käyttöön opastetaan.

• Kylpytynnyreiden ja porealtaiden hygieniaan ja 

ympäristöystävällisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota.


