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PÄÄKIRJOITUS

Elämyksiä uinnista ja tuloja elämyksistä
Talviuintipaikan rakentaminen ja ylläpito voi vaatia yllättä-
vän paljon rahaa ja työvoimaa. Tällä hetkellä rahallista tukea 
talviuintipaikan rakentamiseen tai peruskorjaukseen ei ole 
helppo saada, vaikka kaupungit ja kunnat tukevat monien 
muiden liikuntapaikkojen rakentamista. Paikkakunnilla voi-
daan käydä pitkällistäkin vääntöä uintipaikan saamiseksi. 

Vain mielikuvitus on syytä olla rajana, kun yhdistyksessä 
mietitään, millä uuden talviuintipaikan rakennuskulut tai 
jo olemassa olevan talviuintipaikan korjaus- ja ylläpitokulut 
katetaan. 

Uinti itsessään tarjoaa elämyksiä, mutta uintiin on kautta 
aikojen liitetty erilaisia muita elämyspalveluita. Nyt tämä 

perinne jatkuu ja uudistuu Allas Sea Poolissa ja Löylyssä, 
Helsingin uusissa vapaa-ajan kohteissa. Näissä paikoissa 
voi uida läpi vuoden ja sen lisäksi saada elämyksiä muiden 
muassa saunasta, joogasta, jumpista, ravintolan ja kahvilan 
antimista, juhlista, taiteesta ja arkkitehtuurista.

Eräissä Lapin matkailukohteissa turisteja viedään avan-
toon kuivapuvussa nauttimaan revontulien katselusta. Millai-
sia muita elämyspalveluita voitaisiin talviuinnin yhteyteen 
luontevasti kehittää talviuintitoiminnan rahoittamiseksi? 

Suomen Ladun talviuintitoimikunta
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UINTI VAHVASTI MUKANA VESILIIKUNTAPROJEKTISSA

Uinti vahvasti mukana vesiliikuntaprojektissa
Kesän aikana latu- ja vesiliikuntayhdistykset eri puolella Suomea järjestivät tutustumistapahtumia eri vesiliikuntalajeihin 
kuten avovesiuintiin, SUP-melontaan, melontaan, soutuun, purjelautailuun, purjehdukseen. Tapahtumat olivat osa kan-
sainvälistä Vesiliikunnan edistämisprojektia, jossa Suomen Ladun lisäksi on mukana  viiden muun EU-maan ulkoilujärjestöt. 
Projekti jatkuu vielä ensi vuoden puolella vesiliikunnan työkalupakin koostamisella. Työkalupakki tulee kaikkien yhdistysten 
saataville vesiliikuntatoiminnan, myös talviuinnin, kehittämistä varten. 

Uinti oli vahvasti mukana projektin Suomen tapahtumissa. Päätapahtumassa Aurlahden vesiliikuntapäivässä heinäkuun 
lopulla oli mahdollisuus osallistua avovesiuintikurssille sekä uida ohjatusti ja turvatusti 200 metrin, 1 ja 3 kilometrin matkat 
Lohjanjärvellä. Kesäuintihaaste kannusti uimaan luonnovesissä kesän aikana ja haasteessa raportoitiin yhteensä 4740 uinti-
kertaa 2082:ssa eri uintipaikassa. Ahkerin uimari ui kesän aikana 333 kertaa! Helsingin Töölönlahdella nautittiin pimeneväs-
tä illasta yli sadan uimarin joukolla perinteisessä Kuutamouinnissa elokuun lopussa. 

Projektiin sisältyvän vaihto- ohjelmanmyötä Helsinkiin saapui vierailulle vesiliikunnan ohjaajia, joiden isäntänä toimi 
Ladun talviuintitoimikunta. Ohjaajat vietiin tietysti uimaan ja saunomaan, ja vaikka elokuussa ei talviuinnista vielä ollutkaan 
kyse, niin uinti Suomenlahden viileässä vedessä oli ohjaajia hytisyttävä elämys. Ohjaajat osallistuivat myös Suomen Luonnon 
päivän ohjelmaan  melomalla ja kävelykierroksella Nuuksiossa.

Projektin osallistujamaista Iso-Britanniassa talviuinti on suosittua ja tuttua se on myös Irlannissa. Ehkä ohjaajien vierailun  
myötä talviuinti tulee tutummaksi myös Espanjassa, Portugalissa ja Bulgariassa – ainakin toimikunta teki parhaansa kertoak-
seen talviuinnin eduista ja iloista. 

Kaikenikäisiä uimareita lähdössä 1 km matkalle Aurlahden vesiliikuntapäivässä. Kuva: Kari Saaristo
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INFO

Onko talviuintipaikkanne kunnossa? 
Kutsu Suomen Ladun talviuintitoimikunnan jäsen tutustumaan latuyhdistyksesi talviuintipaikkaan. Voitte yhdessä tarkistaa 
paikan toimivuuden ja turvallisuuden. Saat myös käyttöösi Hyvä talviuintipaikka -oppaan. Käyntimaksu on 50 €. Jos haluat 
talviuintitoimikunnan jäsenen vierailevan talviuintipaikallanne, laita sähköpostia Hannalle: 
hanna.okkonen@suomenlatu.fi.

Talviuinnin hyviä käytäntöjä -materiaali
Suomen Latu teki viime talven aikana latuyhdistyksille 
kyselyn talviuinnin hyvistä käytännöistä. Vastausten näppä-
rät käytännön ratkaisut talviuintipaikan ylläpitoon ja vinkit 
yleensä  talviuintioiminnan järjestämiseen on nyt koottu 
yhteen ja materiaali löytyy Ladun kotisivuilta. Materiaalissa 
on myös tietoutta talviuintipaikkojen kustannuksista. Mate-
riaali löytyy osoitteesta: https://www.suomenlatu.fi/vaikuta/
ulkoiluolosuhteet/ohjeita-ulkoilupaikkojen-rakentamiseen/
talviuintipaikka.html

Mielitkö uimaan?
Matkustatko vieraalle paikkakunnalle ja haluat käydä siellä 
uimassa? Löydät Suomen talvuintipaikat valtakunnallisesta 
liikunnan Lipas-paikkatietojärjestelmästä. Lipasta hallin-
noi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ja 
rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Tutustu Lippaaseen 
ja etsi talviuintipaikka: http://lipas.cc.jyu.fi/lipas

Talviuinti mobiilissa
Suomen Ladun Talviuinti-sovelluksesta löydät tietoa talvi-
uinnin terveyshyödyistä, talviuintiuintitekniikasta sekä tal-
viuinnin viralliset kisasäännöt. Hyötysisällön lisäksi sovelluk-
sesta löytyy myös hauska talviuintipeli. Maksuton sovellus 
on ladattavissa Play-kaupasta ja AppStoresta.

Talviuinnin some
Talviuinnista twiittaavat ja facebookkaavat talviuintitoimi-
kuntalaiset. Käy tykkäämässä Facebookissa, niin saat tietoa 
ajankohtaisista asioista ja tapahtumista, vinkkejä uimiseen 
sekä lajiuutisia kauempaakin: facebook.com/Talviuinti. 
Talviuinti löytyy myös Twitteristä, tule mukaan seuraamaan: 
@Talviuinti. 

Opas ja opetusvideo talviuinnin terveysvaikutuksista
Terveyttä talviuinnista -oppaassa käsitellään talviuinnin aloittamista ja sitä kenelle laji sopii ja millainen on hyvä talviuin-
tipaikka. Terveyttä talviuinnista -videossa kerrotaan talviuinnin harrastamisesta Suomessa, erilaisista talviuintipaikoista ja 
-tapahtumista. Video muodostaa oppaan kanssa kokonaisuuden, jonka avulla syventää tietoja lajista.

Terveyttä talviuinnista -opas, 46 s  
5 €/kpl, 10 kpl 40 €, 20 kpl 70 €

Tilaukset: http://kauppa.suomenlatu.fi/

Terveyttä talviuinnista -DVD 10 €/kpl 
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Talviuinnin SM-kilpailuissa 2017 uusia lajeja
Talviuinnin SM-kilpailuissa on tarjolla uusia kilpailumatkoja: 
perjantaina uidaan 50 metrin rintauinti alkaen klo 15 ja sun-
nuntaina uidaan 25 metrin vapaauinti alkaen klo 9.  Molem-
missa matkoissa sarjat ovat 10 vuoden välein ja molemmissa 
matkoissa jaetaan SM-mitalit. Kilpailusääntöihin on tehty 
rintauinnin käännöksen ja vapaauinnin osalta tarkennukset. 
Rintauinnin käännöksessä ainakin toisen käden on kos-
ketettava päätyä ja myös käännöksen jälkeen päälaen on 
pysyttävä veden pinnan päällä kuten uidessa. Vapaauinnissa 
uintitapana on vapaauinti, rintauinnista poiketen pää voi uin-
nin aikana mennä kokonaan veden pinnan alle. SM-kilpailut 
järjestetään Tanhuvaaran Urheiluopistolla Savonlinnassa 
3.-5.2.2017. Järjestävinä yhdistyksinä toimivat Olavin ret-
keilijät ja Punkaharjun urheilijat. Ilmoittautuminen aukeaa 
15.10.2016. Lisätietoja Suomen Ladun nettisivuilta kohdasta 
talviuinti sekä osoitteesta tanhuvaara.fi.

Talviuinnin SM-kilpailuhaku 
Vuoden 2019 Talviuinnin SM-kilpailut ovat haettavissa. 
Kisoja voi hakea 31.12.2016 asti. Hakemukset käsittelee 
Suomen Ladun talviuintitoimikunta, joka antaa niistä lau-
sunnon Suomen Ladun hallitukselle, joka tekee päätöksen 
järjestäjästä. Hakemuslomake netissä: https://www.lyyti.
fi/reg/Talviuinnin_SMkilpailuhakemus_5550. Lisätiedot: 
hanna.okkonen@suomenlatu.fi

TalviuintiCup-kokeilu
Ensimmäistä kertaa järjestettävään TalviuintiCupiin on 
tulossa mukaan kolme uintitapahtumaa, joista yksi tapahtu-
ma on Talviuinnin SM-kilpailut Tanhuvaarassa helmikuussa 
2017. TalviuintiCup-kokonaisuutta suunnitellaan parasta 
aikaa. Tarkemmat tiedot tulevat lähiaikoina Suomen Ladun 
nettisivuille kohtaan talviuinti.

Ensimmäiset Talviuinnin EM-kilpailut 2019
Ensimmäisten Talviuinnin EM-kilpailujen järjestäminen tulee 
piakkoin haettavaksi. Kilpailut on suunniteltu nelipäiväisiksi 
ja lajeiksi 25 ja 50 metrin rinta- ja vapaauinti sekä 25 metrin 
rinta- ja vapaauintiviestit. Tarkemman tiedot hausta julkais-
taan marraskuussa Suomen Ladun nettisivuilla. 

Vuoden talviuintipaikka 2017
Kerro monin sanoin ja miksei myös kuvin, miksi juuri sinun 
talviuintipaikkasi on paras. Vuoden talviuintipaikka -kil-
pailu ratkeaa Talviuinnin SM-kilpailuissa Tanhuvaarassa 
helmikuussa 2017. Ehdotusten lähettäjien kesken arvotaan 
talviuintitossuja. Lähetä ehdotuksesi joulukuun loppuun 
mennessä: 
https://www.lyyti.fi/group/vuodentalviuintipaikka2017

Talviuintikilpailut maailmalla
Talviuinnin World Cup pyörii marras-maaliskuussa kuudessa 
eri maassa. Lisätiedot: iwsa.world/worldcup/

TALVIUINNISSA TAPAHTUU

Talviuinnin SM-kilpailut Lohjalla 2016. Kuva: Milja Viljamaa
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KOULUTUS

Talviuinnista verkkokurssi
Suomen Ladun talviuinnin ohjaajakoulutus muuttuu: se saa uuden nimen, sisältö osittain muuttuu ja koulutus siirtyy verk-
koon. Talviuinnin verkkokurssilla voit syventyä lajiin: oppia terveysvaikutuksista, uintitekniikasta ja vesiturvallisuudesta. Saat 
myös tietoja ja vinkkejä erilaisten ihmisten ohjaamiseen lajin pariin sekä talviuintitapahtumien järjestämiseen. Verkkokurs-
silla eri aiheita tuodaan esiin videoiden, valokuvien, tekstimateriaalien, harjoitusten sekä visailujen kautta elämyksellisesti. 
Kurssin käytyäsi sinulla on hyvät eväät talviuinnin tutustumistapahtumien järjestämiseen ja lajin pariin ohjaukseen. Verkko-
kurssille voi ilmoittautua tammikuusta 2017 lähtien. 

Rantapelastuksen perusteet
Miten toimit pelastustilanteessa? Miten pelastat tajuttoman ihmisen vedestä? Mitkä ovat hypotermian ensioireet? Tule 
oppimaan ja harjoittelemaan vesipelastustaitoja Rantapelastuksen perusteet -kurssille. Kurssi sopii erinomaisesti talviuinti-
toimintaa järjestävien yhdistysten jäsenille sekä yleensä talviuintia harrastaville. Kurssilla on 1,5 tuntia käytännön harjoituksia 
altaassa ja 1,5 tuntia teoriaa. Ensimmäinen kurssi jäjestetään Suomen Ladun liittokokoukseen osallistujille Tahkovuorella 
Nilsiässä lauantaina 22.10. 2016 klo 14-17. Muista kurssiajankohdista löytyy tietoa Suomen Ladun nettisivuilta. 
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KUMMITOIMINTA KÄYNNISTYI JÄRVENPÄÄSSÄ

Kummitoiminta käynnistyi Järvenpäässä
Suomen Latu ja Järvenpään Latu järjestivät yhteistyössä Talviuinnin ohjaajakoulutuksen Tuusulanjärven rannalla, Järvenpääs-
sä tammikuussa 2016. Luonnonkauniissa Vanhankylänniemen kartanomiljöössä puitteet koulutukselle ovat mitä ihastutta-
vimmat. Rantasaunalle, joka on talviuimareiden käytössä pääsee mukavasti myös jäätä pitkin. Kävellen, hiihtäen tai vaikka 
luistellen.

Talviuinnin ohjaajakoulukseen osallistui kymmenen aktiivista talviuimaria. Meille kaikille talviuinnin harrastajille tämä 
koulutus oli ensimmäinen talviuintiin liittyvä koulutus. Kuitenkin joukossamme on todella pitkän linjan talviuinnin harrasta-
jia. Moni on harrastanut avantouintia yli kymmenen vuotta ja joukossamme on myös niitä, joilla on takanaan talviuintia 20 
vuotta.

Koulutuksen aikana lanseerasimme avantokummitoiminnan. Avantokummi toimii alussa harrastuksesta kiinnostuneen 
rinnallakulkijana.  Avantokummin mukana olo tutustujalle on maksutonta. 

Järvenpäässä tilastoitiin vuonna 2015 noin 6400 avantoon pulahdusta. Järvenpään Vanhankylänniemessä vierailee 
uimareita muun muassa Vantaalta, Nurmijärveltä, Keravalta ja Pornaisista.  

Teksti: Anne Uotinen, Järvenpään Ladun talviuinnin vastuuhenkilö, Valokuva: Sampsa Sulonen

Järvenpään talviuimareita, kirjoittaja Anne Uotinen toinen vasemmalta 
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VALOKUVAUSKILPAILU TALVIUINNISTA

Valokuvauskilpailu talviuinnista
Suomen Ladun talviuintitoimikunta järjestää valokuvauskilpailun talviunnista. Kilpailun tavoitteena on innostaa talviuinti-
paikkojen ja -kokemuksien valokuvaamiseen. Tavoitteena on myös Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi talviuintikult-
tuurin dokumentoiminen. Osallistumisoikeus on kaikilla Suomen Ladun jäsenillä. Jokainen osallistuja voi lähettää kilpailuun 
korkeintaan kolme valokuvaa, jotka on otettu kilpailuaikana 8.10.2016-31.3.2017. Kilpailuun osallistutaan lähettämällä 
digitaalinen valokuva kuvaajan tietojen kera sähköpostitse. Valokuvakilpailun parhaat palkitaan muun muassa vedenkestävällä 
valokuvakameralla, monipuolisella uintiasuste- ja tarvikepaketilla ja uintitarvikerepulla. 

Tutustu tarkemmin valokuvakilpailun ohjeisiin ja sääntöihin: suomenlatu.fi/talviuinti

Tallenna hetki talviuintipaikaltasi ja osallistu kilpailuun!

Aamuhämärän hetki Vantaan Kuusijärvellä. Valokuva Sampsa Sulonen
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TALVIUIMAREIDEN KOKEMUKSET JA TOIVEET ESIIN OPINNÄYTETYÖSSÄ

Oulun Talviuimareiden kokemukset ja toiveet esille opinnäytetyössä 
Opinnäytetyössäni Customer satisfaction survey of winter swimming in Oulu: Importance of Service Quality selvitin Oulun 
Talviuimareiden asiakastyytyväisyyttä Tuiran talviuintipaikan olosuhteista sekä palvelun laadun tärkeyttä.

Tuiran talviuintipaikan kunto on jo pitkään herättänyt paljon keskustelua uimareiden keskuudessa ja asia on myös ylei-
semminkin ollut esillä, joten tutkimukselle oli siis todellinen tarve. Itse aktiivisena talviuimarina näin mahdollisuuden selvit-
tää opinnäytetyön kautta talviuintipaikkamme kunnostus- ja muita kehitystarpeita. 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää uimareiden tyytyväisyys nykyisiin olosuhteisiin ja parannustoiveet Tuiran 
talviuintipaikalla. Toinen tavoite oli saada uusia kehittämisideoita liittyen lisäpalveluihin, joilla voitaisiin saavuttaa parempi 
kokemus palvelun laadussa. Sähköinen Webropol kysely lähetettiin 150:lle Oulun Talviuimarille, joista noin kolmasosa vastasi 
kyselyyn. 

Vastaukset antoivat paljon kehittämisideoita, joista erityisesti turvallisuuteen liittyvät asiat nousivat voimakkaasti esille, 
kuten lämmitettyjen kaiteiden tarve. Tuloksissa tuli selkeästi esille myös tarve perusparannuksille sekä toive saunasta ja 
kahvilapalveluista. Toisaalta esille nousi myös tyytyväisyys tämänhetkisiin tiloihin, koska epäiltiin lisäpalveluiden aiheuttavan 
häiriöitä uintihetkeen sekä lisäävän kustannuksia harrastajille. Vastauksissa toivottiin talviuintipaikkaa myös muualle Ouluun.
Opinnäyte on luettavissa osoitteessa:  http://www.ouluntalviuimarit.fi/2015/Salla_Lamminpaa_thesis_25_11.pdf

Teksti: Salla Lamminpää, Kuva: Maarit Sihvonen
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Vuoden talviuintipaikka 2016 – Ispoinen, Turku
Miten juhlitte Vuoden talviuintipaikka 2016 -nimitystä?
Helmikuussa järjestimme kaikille uimareille avantokahvit tunnustuksen johdosta. Saunamme täytti myös 10 vuotta keväällä, 
joten silloin juhlistimme laajalla rintamalla tunnustusta ja saunaamme kuohuvilla ja täytekakkukahvilla.  
Miten kauan talviuintitoiminta on ollut käynnissä paikassanne?
Seuramme täyttää ensi vuonna 60 vuotta ja toimintaa avantouinnin tiimoilta on ollut jo kauemminkin. Tämän hetkisen 
toiminnan juuret perustuvat vahvasti vuoteen 2006, kun seura rakensi itselleen uuden saunarakennuksen. 
Paljonko uimareita käy päivittäin?
Päivittäin saunassa käy noin 200 henkilöä. Päivät eivät ole veljeksiä keskenään, joten kävijämäärä voi vaihdella noin 100-
300 henkilön välillä. 
Mikä paikassanne on erityisen hienoa ja mitä kehitettävää siitä löytyy?
Rakennuksemme sulautuu erityisen hienosti Ispoisten uimarannan maisemaan ja tuo siihen oman kauniinkin vivahteen. Yl-
väänä seisova rakennus, ison katetun terassin kanssa, ilta-auringon paistaessa, sielu ja silmä voi levätä arjen ja kiireen keskel-
lä. Vielä kun saunassa on hyvä ja leppoisa tunnelma, niin uimisesta ja saunomisesta ei voi kuin nauttia täysillä. Tällä hetkellä 
kehitämme toimintamme tukipalveluita. Uudistukset löytyvät taloushallinnon, kiinteistöohjauksen ja ympäristöystävällisyy-
den lisäämisen suunnalta. Myös yhteistyön keittäminen ja syventäminen yli seurarajojen jatkaa kehityksen kärjessä. 
Mitä vinkkejä antaisit talviuintipaikan suunnitteluun, ylläpitoon ja yleensä talviuintitoimintaan?
Kaiken hyvän toiminnan lähtökohtana pidän hyvää talviuintipaikkahenkeä, jossa yhteistyö seuran sisällä ja ulkopuolella on 
avointa, toiset huomioonottavaa ja inspiroivaa. Kun porukka on hyvä, niin hyvät toimintaedellytykset syntyvät kuin luonnos-
taa. Turvallisuus ja viihtyvyys luovat perusedellytykset hyvälle talviuintipaikalle. Käymällä eri talviuintipaikoissa, keskustele-
malla eri toimijoiden kanssa ja miettimällä, mikä sopii mihinkin ympäristöön, pystymme kehittämään ja viemään talviuinti-
paikkojamme eteenpäin ja saamaan uusia lajin harrastajia. 
Haasta talviuimarit tulevaan talviuintikauteen, ole hyvä!
Pitkään jatkuneen lämpimän kesäkauden jälkeen talviuimari ei voi toivoa muuta kuin paukkuvia pakkasia ja virkistäviä avan-
toja. Tuon ajatuksen siivittämänä haastan kaikkia talviuimareita, ympäri Suomen maan, käymään vähintän kahdessa uudessa 
talviuintipaikassa talven aikana ja levittämään kokemuksiaan sosiaalisen medina luomin mahdollisuuksin. 

Haastattelussa Turun Avantouimarit ry:n puheenjohtaja Mika-Pekka Näykki

VUODEN AVANTO 2016
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UIMARIPROFIILI

Riitta Lampela
Lapsena Kangasalan Pikonlinnassa uitiin kaikki kesät niin, että tuskin ehti tukka kuivumaan. Kavereitten kanssa suoritettiin 
uintimerkkejä, kandidaatti- ja uimamaisteritutkintoja kauniissa Vesijärvessä. Sitten piti lähteä opiskelemaan, töihin ja perus-
taa perhe, Helsingistä tuli kotikaupunki. Meri tuntui pitkään vieraalta elementiltä ja kauan kesti ennen kuin uimisesta tuli 
taas tärkeää.  Aivan ihana, mutta fyysisesti ja psyykkisestikin melko rankka työ RSO:n sellistinä alkoi vaatia oman veronsa. 
Kaikenlaista liikuntaa oli suorastaan pakko harrastaa enenevässä määrin. Siinä vaiheessa oli kypsynyt ajatus, että kylmä vesi 
pitää vielä kokeilla. Ihan 1900-luvun viime metreillä aloitin ”talviuinnin” elokuussa. Marjaniemen uimarantaan oli kotoa lyhyt 
matka ja sinne menin sitten ihan joka aamu.  Niin olin tukevasti ”koukussa”, flunssakierrekin katkesi ja olo oli ihan super.

Marjaniemi on vanha huvilakaupunginosa Itä-Helsingissä. Luonnonkauniin rannan uimalaituri on entinen laivalaituri 
20-luvulta ja uimakoppikin on vuodelta 1948 eikä rannassa ole saunaa. Seura on perustettu 25 vuotta sitten ja jäseniä meillä 
on nyt lähes tuhat. Vaikka rannan rakenteet ovat vanhoja ja niitten kanssa on aina välillä yhtä ja toista ongelmaa, niin paikas-
sa on paljon vetoavaa mummonmökkimäistä tunnelmaa.

Seuramme Meriuimarit ry on kaupungin vuokralaisena ja kautemme on peräti 9 kk. Toistakymmentä vuotta olen osallis-
tunut yhdistyksen toimintaan hallituksessa ja kymmenen vuotta puheenjohtajana. Olemme järjestäneet retkiä muihin talvi-
uintipaikkoihin. Uimahallissa olemme saaneet opetusta uintitekniikassa ja yhdistyksen nimissä olemme osallistuneet talviuin-
tikisoihin, MM- SM- ja paikallisiin. Kisoihin osallistumisesta olen seuran kokouksissa aina sanonut, että se on kaltaisemme 
seuran ”ulkopolitiikkaa”. Kisoissa pääsee tutustumaan muihin uimareihin sekä Suomesta että muualta maailmasta ja tunnel-
ma on aivan jäätävän hieno! Talvella Siperian Tyumenin MM-kisassa tapasin taas vanhan kilpakumppanini Ural-Kamenskissa 
asuvan Nadeshdan, toivottavasti tapaamme taas Tallinnassa 2018. Kangasalan Uintiseura on jo monena vuonna järjestänyt 
Kevätuinti Kangasalla-talviuintikisan. Niihin olen osallistunut jo niin monta kertaa, että laskut ovat menneet sekaisin, siellä 
minulla on tainnut olla kotivesietu! Ympyrä on sulkeutunut!

Teksti: Riitta Lampela, Kuva: Kari Saaristo, Yhdistys: Meriuimarit ry, meriuimarit.fi, myös Facebookissa
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EHDOTTOMAN FIKSUSTI

Ehdottoman fiksusti
Talviuinnin riskeistä keskusteltiin vilkkaasti mediassa viime talven aikana. Kiinalaistutkimus, jonka  mukaan kylmäuinti nostaa 
kuolleisuutta sydän- ja aivoinfarkteihin peräti kymmenen prosenttia 30 vuoden seuranta-aikana, herätti myös talviuintia 
harrastavien keskuudessa huolta.

Työterveyslaitoksen professori Hannu Rintamäen mukaan tutkimuksen perusteella suomalaisten ei ole syytä muuttaa 
talviuintiharrastuskäytäntöjään. Suomessa on tapana pulahtaa kylmään veteen vain lyhytaikaisesti ja täten uimari välttyy 
pitkäaikaisen kylmäaltistuksen riskeiltä, kuten sydämen ja verenkiertoelimistön liian suurelta rasitukselta. 

Brittiläisessä tv-ohjelmassa englantilainen lääkäri ”määräsi” masentuneisuudesta kärsivälle potilaalleen kuusi talviuinti-
kertaa neljän viikon aikana. Tv-ohjelmassa talviuinti oli yksi kokeiltavista ”lääkkeettömistä hoidoista”. Nähtäväksi jää, mikä 
uintikuurin vaikutus potilaaseen tulee olemaan.

Talviuintia käsitellään mediassa usein joko sen terveydelle asettamia riskejä korostaen tai sen ehdotonta ihanuutta ja hy-
viä terveysvaikutuksia ylistäen. Talviuinnin harrastaja ei välttämättä tunnista lajiaan noista ääripäistä vaan uiminen kylmässä 
vedessä on hänelle yksi arkipäivän hyvistä rutiineista ja harrastus, jota tehdään terveen maalaisjärjen kera. 

Kylmä vesi pakottaa uimarin keskittymään vain vedessä oloon ja uimiseen ja aistimaan omaa olotilaansa, sillä kylmä vesi 
on aina shokki keholle. Se on haaste myös mielelle, varsinkin tuore talviuimari joutuu tsemppaamaan joka kerta veteen 
mennessään harrastuksen alkuaikoina. Kylmä vesi myös antaa välittömästi palautetta uimarin iholle, ihmisen suurimmalle 
elimelle, että kannattaako tänään uida ollenkaan, onko kenties flunssa tulossa vai menossa, mikä on energiataso tänään ja 
niin edelleen.

Talviuinti ei ole ehdottoman terveellistä eikä ehdottoman vaarallista. Laji itsessään opastaa harrastajaansa kuuntelemaan 
kehon viestejä ja uimaan fiksusti. 
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Talviuintikauden avajaisia järjestetään ympäri Suomea 8.-9.10.2016.
Tapahtumissa pääsee ohjatusti uimaan kylmään veteen.

Alavus   Alavuden Tervajalat ry  9.10. 15:00     Avantosauna
Askola  Askolan Hiisi ry   9.10. 16:00     Jäppiläntie 70
Espoo   Avantouintiseura Uppo-nallet  8.10. 15:00        Oittaan Ulkoilukeskus, Kunnarlantie 33
Haapajärvi  Maaselän Latu ry  8.10. 14:00        Kirkkoranta, talviuintipaikka
Helsinki  Helsingin Latu ry  8.10. 11:00     Karavaanikatu 4
Hämeenlinna  Hämenlinnan latu ry  9.10. 14:00     Ahveniston sauna
Iitti   Iitin Latu ry   8.10. 16:00        Veteraanimaja, Sitikkalantie 107, Kausala
Joensuu  Joensuun Jääkarhut  8.10. 14:00        Mäntyniementie 1
Juankoski Juankosken Urheilijat ry  8.10. 15:30     Ruukin Kievari, Juankoskentie 
Jämsä  Laturetkeilijät ry  8.10. 15:00     Pykälän maja
Kaarina  Kaarinan Kulkijat ry  9.10. 14:00        Uimarannantie 
Kalajoki  Kalajoen Latu ry   9.10. 15:00     Suvannonrannantie
Kangasala Kangasalan uintiseura ry  7.10. 16:00     Vesaniementie 15 
Kiuruvesi  Kiuruveden Latu ry   9.10.   11:00      Rapakkojoki
Kokkola  Avantouintiseura Kuutti ry  9.10.   14:00      Palmantie 80
Kouvola  Inkeroisten Latu ry  8.10. 16:00     Inkeroinen (Kouvola)
Kyyjärvi  Kyyjärven Kyky   8.10. 15:00        Kallioranta leirintäalue, saunamökki
Lappeenranta  Saimaan Latu ry   8.10. 10:00     Myllysaaren uimastadion
Miehikkälä  Kaakon Latu ry   1.11. 15:00        Tanssilavantie 40
Mikkeli   Ristiinan Rinkka ry  22.10 15:00        Kirkkolaiturin uimapaikka, Brahentie 55
Muurame  Muuramen Mursut  8.10. 15:00        Talviuintiranta Päijänteen rannalla
Mäntyharju  Mäntyharjun reissupolku ry 9.10. 16:00        Haukitie 19
Oulainen  Pyhäjokiseudun latu ry  8.10. 13:00         Ahonperän leirikeskus
Oulu   Oulun Talviuimarit ry  8.10. 16:00        Tuiran uimala , Koskitie 58
Reisjärvi  Maaselän Latu ry  8.10. 14:00        Kartanohotelli Saari, Susisaarentie 12 
Saarijärvi  Saarijärven Latu ry  4.10. 17:00     Sofianranta, Paavontie 4
Salla   Sallan Latu ry   9.10. 17:00     Sallan Lomakoti, Saijantie 8
Salo   Salon Seudun Avantouimarit 8.10. 16:00        Kokkilan sauna
Sastamala  Vammalan retkeilijät ry  4.10. 16:00        Kaupungin rantasauna, Iisankatu 6
Tampere  Avantouintiseura Norppa ry 8.10. 8:00        Avantouintipaikka Mältinrannan uintihuone
Varkaus  Varkauden Latu ry  3.10. 15:00     Avantouintipaikka Tyyskä
Virrat   Virtain Vaeltajat ry  7.10. 17:00     Rantaterassi, Laivaranta, Pohjolantie 5
Ylivieska  Ylivieskan latu ry  8.10. 12:00     Kekan maja, Isokankaan Metsätie 232

www.suomenlatu.fi/yhdessa

YHDESSÄ UIDEN - TAPAHTUMAT 2016



15

■ Majoitusta hotellissa, 
 mökeissä ja  
 hostellissa
■ Kahvila ja ravintola
■ A’la carte Kammi
■ Perinteinen savusauna ja 
 purouinti
■ Opastettuja päiväretkiä
■ Välinevuokraus
■ Upea sijainti latujen ja Urho Kekkosen  

kansallispuiston kupeessa
■ Suomen Ladun jäsenedut

Seuraa meitä Facebookissa f

*suljettu 29.4.–27.5.2017 ja 30.9.–4.11.2017

Tervetuloa 
Kiilopäälle
AVOINNA PÄIVITTÄIN  
KLO 8.00–22.00*
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YHTEISTYÖSSÄ
Suomen Latu 
Savonlinnan kaupunki
Punkaharjun Urheilijat 
Olavin Retkeilijät

NETTI- 
ILMOITTAUTUMINEN 
ALKAA 15.10.2016 
Lisätietoa tapahtumasta  

tulossa  
www.tanhuvaara.fi 

LISÄTIEdOT
Liikuntapalvelupäällikkö 

Sami Huoman 
044 770 8185 

sami.huoman@tanhuvaara.fi
   

Kilpailusihteeri  
Mirka Kupiainen

044 533 0813 
mirka.kupiainen@tanhuvaara.fi 

  
gAALAvArAUKSET

Tanhuvaaran Urheiluopisto
Annika Hagman

044 742 6515 
annika.hagman@tanhuvaara.fi  

Talviuinnin (ent. avantouinnin) 
SM-kilpailuista löytyy sarjoja 
kaikenikäisille ja -tasoisille  
uimareille. 

Paikalle toivotamme  
tervetulleeksi myös huoltajat, 
kannustusjoukot ja  
muun yleisön.

v

v

j

j

TALvIUINNIN 
SM-KILPAILUT 

Tanhuvaaran Urheiluopistolla 
3.-5.2.2017 Savonlinnassa

Perjantai 3.2.
*  25 m SM-vapaauinti
-  sarjat 10 v välien, alkaen alle 20 v
*  Avajaiset

Lauantai 4.2.
*  25 m SM-rintauinti
- alle 20 v
- 20-29 v
- 30-39 v
- 40-44 v
- 45-49 v
- 50-54 v
- 55-59 v 
- 60-64 v
- 65-69 v
- 70-74 v
- 75 v ja vanhemmat
*Norppa- ja kuuttisarjat
*Palkintojen jako

*Iltagaala (ennakko-ilm.)

Sunnuntai 5.2.
*  50 m SM-rintauinti
-  sarjat 10 v välein, alkaen alle 20 v
*  SM-viestit
* Päättäjäiset

 Kilpailussa noudatetaan  

Suomen Ladun  
”Talviuinnin  

SM-kilpailusääntöjä”

ALUSTAvA  
OHjELMA:

v

j

Pidätämme oikeuden muutoksiin.


