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PÄÄKIRJOITUS
•

Jakamisesta iloa ja hyötyä
Jakamistaloudesta puhutaan paljon ja sillä viitataan moniin eri asioihin: “Se on yhdistelmä ikiaikaisia yhteisöllisiä
toimintatapoja sekä nykyteknologian mahdollistamia
moderneja yhteydenpidon muotoja.”
(jakamistalous.fi) Jakamistalous erilaisine muotoineen
on järkevää ja kannatettavaa toimintaa hyvinvoinnin,
yhteisöllisyyden, tasavertaisuuden ja kestävän kehityksen
kannalta (Suomen Ladun arvot).

•

•

Latuyhdistyksissä kulutetaan yhdessä lukematon määrä
tunteja talviuinnin parissa: jaetaan niin saunanlauteet,
avanto, kisabussi kuin talkootyöt, tunnelmat, kokemukset
ja ideatkin.

•
•

Miten voimme edelleen edistää jakamista talviuinnissa?
Alla olevassa listassa on joitakin uusia sekä “vanhoja”
hyväksi koettuja jakamisen tapoja:
•

•

Jaetaan talviuinnin hyviä käytäntöjä. Näin säästyy
aikaa ja vaivaa talviuintipaikan perustamisessa/kehittämisessä ja latuyhdistysten tietotaito lisääntyy.
Vastaa Talviuinnin hyvät käytännöt -kyselyyn Lyytipalvelussa.
Jaetaan talviuintikulttuuria. Tule Talviuinnin ohjaajakoulutukseen 21.11. ja räätälöi ja vedä talviuinnin
tutustumisiltoja erilaisille ryhmille omassa uintipaikassasi.

Jaetaan kokemuksia talviuinnista sosiaalisessa mediassa. Talviuinti on nyt myös Twitterissä: @Talviuinti.
Seuraa, kommentoi, uudelleentwiittaa ja suosittele!
Talviuinnin Facebook-ryhmässä on jo yli 530 tykkääjää.
Jaetaan kyytejä talviuintipaikalle ja -tapahtumiin.
Kimppakyytiryhmän voi muodostaa esimerkiksi
älypuhelimiin ladattavalla ilmaisella Whatsapp-sovelluksella.
Jaetaan talviuintitietoutta. Suomen Ladun Talviuintisovelluksesta älypuhelimiin löytyy asiaa mm. talviuinnin hyvinvointivaikutuksista ja kilpailusäännöistä.
Jaetaan avanto. Kutsutaan uusia ihmisiä kokeilemaan talviuintia Yhdessä uiden -tapahtumaan 10.11.10.2015 ympäri Suomea.
Jaetaan kisatunnelma. Vuoden 2016 SM-kisat ovat
Lohjan Kisakalliossa tammikuun 29.-31. tammikuuta
Haasta kisaan uusia uimareita - vaikka perheenjäsenesi ja työkaverisi!

Mitä muita jakamisen tapoja talviuintiin keksit? Jaa ne
Talviuinnin sosiaalisessa mediassa tai laita viestiä sähköpostilla.
Hyvää talviuintikautta kaikille!
Päivi Pälvimäki
lehden toimittaja, Talviuintitoimikunta
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Väliaikainen talviuintipaikka vetää

Väliaikainen uintipaikka vetää uusia harrastajia
Rovaniemellä Koskipuiston uimarannalla aloitetaan toinen talviuintikausi väliaikaisissa konttitiloissa. Paikan keskeinen
sijainti on lisännyt harrastajien määrää, ja talviuinti on ollut myös helpommin turistien löydettävissä. Keskiviikkoisin
on ollut mahdollista myös saunoa telttasaunassa uinnin lomassa jasaunaan ja avantoon on jopa jonotettu. Rovaniemellä
on paljon vaihto-opiskelijoita ja turisteja, jotka haluavat kokeilla talviuintia ja moni on jäänyt ”koukkuun”. Toimiston
seinällä olevaan maailmankarttaan saatiin merkitä 35 eri pistettä kuvaamaan uimareiden kotipaikkaa.
Lämmin kontti on jaettu miesten ja naisten puoliin. Rantaan johtava polku on valaistu ja hiekoitettu sekä varustettu
narukaiteella. Avannon ympärille tehtiin lumesta aita ja kontit maisemoitiin kuusilla. Konttien pihalle tehtiin jääveistoksia ja lumesta veistetty pitkä suurisilmäinen ”möttiäinen” toivotti uimarit tervetulleeksi. Uudella kaudella uudet
kujeet ja uudet veistokset!
Teksti ja valokuva: Lilja Hiltunen

Koskipuiston talviuintipaikka Rovaniemellä.
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INFO
Onko talviuintipaikkanne kunnossa?
Kutsukaa Suomen Ladun talviuintitoimikunnan jäsen tutustumaan latuyhdistyksenne talviuintipaikkaan. Voitte yhdessä tarkistaa paikan toimivuuden ja turvallisuuden. Saatte myös käyttöönne Hyvä talviuintipaikka -oppaan.
Käyntimaksu on 50 €. Jos haluatte talviuintitoimikunnan jäsenen vierailevan talviuintipaikallanne, laittakaa kutsu
sähköpostilla: hanna.okkonen@suomenlatu.fi
Löydä talviuintipaikka!
Matkustatko vieraalle paikkakunnalle ja haluat käydä
siellä uimassa? Löydät Suomen talviuintipaikat valtakunnallisesta liikunnan Lipas-paikkatietojärjestelmästä.
Lipasta hallinnoi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen
tiedekunta ja rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Tutustu Lippaaseen ja etsi talviuintipaikka:
http://www.liikuntapaikat.fi

Talviuinnin hyvät käytännöt
Hyvät käytännöt ovat arvokasta ja hyvin usein nk. hiljaista
tietoa. Hyvien käytäntöjen kerääminen ja julkaiseminen
auttaa muita saman asian tai ongelman kanssa painivia.
Eli näin säästyy aikaa ja vaivaa ja yhteisön tietomäärä
lisääntyy. Suomen Latu kerää talviuinnin hyviä käytäntöjä,
jotka kootaan yhteen uusia uintipaikkoja suunnittelevien
ja omia uintipaikkoja kehittävien latuyhdistysten toiminnan tueksi. Kerro oman talviuintipaikkasi hyvistä käytännöistä vastaamalla kyselyyn Lyytissä. Lisätiedot: https://
www.lyyti.fi/group/talviuintipaikkojen_hyvat_kaytannot

Talviuinti-sovellus älypuhelimiin
Suomen Latu julkaisi maaliskuussa 2015 mobiilisovelluksen talviuinnista. Sovelluksesta löydät tietoa talviuinnin
terveyshyödyistä sekä talviuintikilpailuja varten vinkit
uintitekniikasta ja talviuinnin viralliset kisasäännöt. Hyötysisällön lisäksi sovelluksesta löytyy myös hauska talviuintipeli. Maksuton sovellus on ladattavissa Play-kaupasta
ja AppStoresta.

Talviuinti sosiaalisessa mediassa
Talviuinti löytyy nyt myös Twitteristä! Lisää seurattaviesi
joukkoon: @Talviuinti. Talviuinnista twiittaavat ja facebookkaavat talviuintitoimikuntalaiset. Käy tykkäämässä
Facebookissa, niin saat tietoa ajankohtaisista asioista ja
tapahtumista, vinkkejä uimiseen sekä lajiuutisia kauempaakin: https://www.facebook.com/Talviuinti

Terveyttä talviuinnista -opas ja -opetusvideo
Terveyttä talviuinnista -oppaassa käsitellään talviuinnin aloittamista ja sitä kenelle laji sopii ja millainen on hyvä talviuintipaikka. Terveyttä talviuinnista -videossa kerrotaan talviuinnin harrastamisesta Suomessa, erilaisista talviuintipaikoista ja -tapahtumista. Video muodostaa oppaan kanssa kokonaisuuden, jonka avulla syventää tietoja lajista.
Terveyttä talviuinnista -DVD 10 €/kpl

Terveyttä talviuinnista -opas, 46 s		
5 €/kpl, 10 kpl 40 €, 20 kpl 70 €
Tilaukset: sporttikauppa.fi
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Talviuinnissa tapahtuu
Talviuinnin ohjaajakoulutus 21.11.2015
Koulutus sisältää tietoa turvallisesta talviuinnista, talviuinnin terveysvaikutuksista ja hypotermiaoireiden
tunnistamisesta ja hoidosta. Koulutuksessa tehdään myös
opetusharjoituksia, jonka jälkeen olet pätevä pitämään
talviuintiluentoja yhdistyksessäsi ja toimimaan Talviuinti
tutuksi -kurssin vetäjänä. Koulutus järjestetään Vantaan
Kuusijärven avantouintipaikassa lauantaina 21.11. klo 10
alkaen. Koulutuksen kesto on 7 tuntia. Ilmoittautuminen:
www.suomenlatu.fi/kurssit

Etsitään Vuoden avantoa 2016
Taas on aika ilmiantaa parhaimmat talviuintipaikat.
Suomen Latu etsii vuoden 2016 avantoa. Kilpailuun
voivat osallistua kaikki talviuintiyhdistykset. Kerro monin
sanoin ja miksei myös kuvin, miksi juuri sinun avantouintipaikkasi on paras. Kilpailu ratkeaa Avantouinnin
SM-kilpailuissa Lohjalla tammikuussa 2016. Ehdotusten
lähettäjien kesken arvotaan talviuintitossuja.
Lähetä ehdotuksesi: hanna.okkonen@suomenlatu.fi
Talviuintikilpailuja maailmalla
Talviuinnin MM-kisat järjestetään v. 2016 Venäjän
Tuymenissa 8.-12.3. Talviuinnin MM-kisajärjestelyistä
vastaa Kansainvälinen talviuintiliitto IWSA. Lisätiedot:
http://www.winterswimming.ru/fin/

Avantouinnin SM-kisat 2016
Avantouinnin SM-kisat järjestetään Lohjalla Kisakallion
Urheiluopistolla 29.-31.1.2016. Järjestävänä yhdistyksenä
toimii Lohjan Seudun Latu ry. Ilmoittautuminen aukeaa
1.11.2015. Lisätiedot: http://www.suomenlatu.fi/tapahtumia/avantouinnin-sm-kilpailut

Talviuinnin World Cup järjestetään ensimmäistä kertaa
talvikautena 2015-16. Osakilpailuja käydään kuudessa eri
maassa: Latviassa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa, Virossa ja
Venäjällä. Cup päättyy Tyumenin MM-kilpailuihin maaliskuussa. Järjestäjänä toimii IWSA.
Lisätiedot: http://www.iwsa.fi/world-cup/

Avantouinnin SM-kilpailuhaku
Vuoden 2017 ja 2018 Avantouinnin SM-kilpailut ovat
haettavissa. Kisoja voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella 30.10.2015 asti. Hakemukset käsittelee Suomen
Ladun talviuintitoimikunta, joka antaa niistä lausunnon
Suomen Ladun hallitukselle. Hallitus myöntää kisat joulukuussa. Hakemukset ja lisätiedot:
hanna.okkonen@suomenlatu.fi

Oulun SM-kisat 2015.
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Terveyttä tunturista
to 12.11.-su 15.11.2015, Kiilopää
Koe talvikauden avaus Kiilopäällä.
Pitkän viikonlopun aikana sinulla on aikaa keskittyä itseesi. Aamut alkavat raikkaasti pulahtamalla
Kylmänkaltioon. Ravitsevan aamupalan jälkeen lähdemme retkelle tunturiin ja metsäpoluille, jonka päätteeksi käymme hellimässä lihaksia avannossa. Iltaisiin kokoonnumme joogaharjoituksen
pariin.
Päivät sisältävät syvärentoutusharjoituksia, retkeilyä ja saunahoitoja, kuten jalkakylpyjä. Perjantaina nautimme savusaunan lämmöstä löylytellen ja lauantaiaamuna teemme joogaharjoituksen
savusaunassa.
Katso tarkemmat tiedot kurssista: http://www.kiilopaa.fi/kurssit-tapahtumat.html
Kurssimaksu: jäsenille 280 €/hlö, (1hh lisämaksusta 50€)
Varaukset & tiedustelut 18.10.2015 mennessä:
Suomen Latu Kiilopää. 016 670 0700, kiilopaa@suomenlatu.fi

Ylöjärven avantouintipaikka
Savusaunan taika
Ylöjärven Avantouimarit ry:n puheenjohtaja Olli Siironen
pohtii kysymystä savusaunan taiasta Veittijärven rannalla kauniina syyskuun lauantaina ja pitkän pohdinnan
jälkeen päätyy tiivistämään savusaunan taian pehmeisiin,
mietoihin löylyihin, joissa ei ole savun katkua, tikua.
”Ihmisen asenne vaikuttaa taian syntymiseen. Jos ihminen tulee saunomaan negatiivisella asenteella, taikaa ei
tule. Jos ihminen on positiivisella mielellä, niin huonommatkin löylyt synnyttävät taian.”
Miellyttävät löylyt syntyvät pitkän lämmitysajan ja riittävän seestymisen jälkeen. Lämmitys alkaa aamulla seitsemän aikaan, ja sauna on valmis ottamaan ensimmäiset
tulijansa iltapäivällä kahden maissa. Olli Siironen jatkaa
ajatuskulkua savusaunan vaikutuksesta löylyttelijään.
”Velatkin muuttuvat saataviksi, mieli rauhoittuu ja
raskaan työviikon jälkeen työhuolet pyyhkiytyvät pois
mielestä. Savusaunan löylyt ovat erilaiset kuin sähkölämmitteisessä saunassa, pehmeämmät ja nautinnollisemmat.”
Saunan lämmitysvuorossa oleva Jaakko Kankaansivu
lisää saunan tunnelman luojiksi pehmeät kosteat löylyt
ja vaikka saunassa olisi kuuma, niin sittenkin on mukava
olla.
Uutuutena Siironen mainitsee jälkilöylyt, joita voi
varata yleisen saunavuoron jälkeen. Jälkilöylyt ovat olleet
suosittuja varausvuoroja johtuen varauksen helppoudesta
ja edullisuudesta.

Ylöjärven Avantouimarit ry on perustettu
keväällä 1998 yhdeksän aktiivisen uimarin
voimin. Yhdistys toimi aluksi Ylöjärven keskustassa Keijärven rannan Räikän saunalla.
Loppuvuodesta 1998 Avantouimarit päätyivät nykyiseen paikkaan Veittijärven rannalle
Kesäniemen saunalle, jota isännöi Kunta-alan
ammattiliitto KTV ja jonka omisti Tampereen
kaupunki.
Alkuvuodesta 2002 Avantouimarit tuli paikan
päävuokralaiseksi. Tampereen kaupunki laittoi
saunakiinteistön myyntiin ja aktiivinen avantouintipariskunta Kirsi Vuorenmaa ja Reijo
Karppinen ostivat kiinteistön syksyllä 2014.
Jäsenmäärä syksyllä 2015 on 270 jäsentä.
Veittijärven saunalla on kaksi saunaa: savusauna ja perinteinen puulla lämmitettävä sauna.
www.ylojarvenavantouimarit.fi

Teksti: Ari Järvinen
Valokuvat: Mauri Jussila
Olli Siironen ja Jaakko Kankaansivu.
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Aplodit Ellalle!
Kukkosen Ella, 6 vuotta
Olen tuntenut Kukkosen Ellan aina, tai siis niin kauan kun Ella on ollut olemassa. On muuten melkoinen tyttö. Asustelee äidin ja kahden siskonsa kanssa Oulussa, Välivainiolla. Mutta Ella on varttunut uimahallissa, äidin mahassa, joka
päivä uimahallilla. Ja vauvana, joka päivä uimahallilla. Sitähän se tekee edelleen.
Muistan kun Ella hyppi sisarusten perään altaaseen parivuotiaana. Ei mennyt kauan, kun tyttö oppi uimaan. Kiireinen pikkuneiti ehtii kuitenkin tehdä muutakin kuin uida: jalkapallo on nyt ajankohtaisinta. Ella on ”mokke”, koska sillä
on kivat hanskat!
Rohkeakin tyttö on. Äitinsä alkoi puhumaan talvella 2015 talviuinnista. Tuiran rannalla Ella kävi katsomassa, kun
äiti ja iso sisko harjoittelivat. Oulun SM-uinneissa maaliskuussa kävi sitten kastautumassa ja oli tapahtuman nuorin
osallistuja. Aplodit Ellalle!
Teksti: Leena Prokkonen
Valokuva: Esko ja Helvi Aro

Ella vastaanottamassa palkintoa Hanna Okkoselta Oulussa.
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Jääuimari Elina Mäkinen

Haasteita ja hyvää oloa jäiden seasta
Olen Elina Mäkinen, 21-vuotias opiskelija, ja kotoisin
Vantaalta. Kilpauintiuran ja Mäkelänrinteen urheilulukion jälkeen muutin Joensuuhun opiskelemaan, missä
kaipasin uutta tekemistä ja äitini ehdotti harrastukseksi
avantouintia, jotta voisimme sitten yhdessä lähteä avantouinnin SM- ja MM- kilpailuihin. Joensuun Jääkarhujen kauniista avantouintikeskuksesta tulikin sitten uusi
”uimahallini”.
Aloitin käymään avannossa muutaman kerran viikossa. Huomatessani, miten hyvä olo vedestä tulee, tuli
tavasta lähes päivittäinen. Joka kerta kun väsyttää tai
päätä särkee lähden pyörällä avannolle. Parhaimpina
päivinä käyn avannossa aamulla ennen luentoja ja illalla
luentojen jälkeen. Kulkeminen taittuu pyörällä, juosten tai
jäitä pitkien hiihtäen, mikä toimii hyvänä alkulämmittelynä uinnille. Tavallisesti pulahdan avantoon yksin ilman
saunaa, mutta joskus saunon ja jään vaihtamaan kuulumisia muiden kanssa.
Vuoden 2014 Rovaniemen talviuinnin MM-kilpailujen jälkeen päätin, että haluan uida 450 metriä seuraavissa
MM-kisoissa. Mutta tavoitteeni muuttuikin yllättäen
pidemmäksi matkaksi, kun Joensuun Jääkarhujen Saku
Kamppila houkutteli Ice Swimming -kisoihin Puolan
Sopottiin joulukuussa 2014. Kilpailuissa tutustuin yhteen
hurjapäisimmistä talviuimareista eli Henri Kaarmaan.
Henriltä sain paljon vinkkejä kylmässä harjoitteluun ja
ensimmäisen kilometrin matkani uin Viron Pirita Openissa 2015, jonka jälkeen sain kutsun Murmanskin Ice
Swimmingin MM-kisoihin maaliskuuksi 2015. ”Jääuinnissa” veden tulee olla alle 5 asteista ja matkan yli kilometri.
Aloitin harjoitteluni äidin kanssa joululomalla, kasvattaen vedessä oloaikaa joka päivä 15 sekunnilla, kunnes ylitin ensimmäisen kerran 10 minuutin rajan. Jalat ja sormet
olivat niin kohmeina uintieni jälkeen, että tarvitsin apua
pukeutumiseen ja vietin seuraavan puolituntia kylmästä
täristen. Joensuussa jatkoin harjoittelemista päivittäin yli
6 minuutin ja kolmesti viikossa yli 10 minuutin uinneilla.
Apuvälineenäni oli köysi, jonka sidoin lenkillä rappusiin,
jotta pystyin uimaan paikoillani. Pidemmät suoritukset
uin aina ystäväni Nean kanssa, joka auttoi köyden irrotta-

misessa ja rauhoitteli kauhistuneita kanssauimareita.
Murmanskin maailmanmestaruuskilpailut avasi avantouinnin maailmasta jälleen uuden sivun. Olin itse päättänyt, että tullessani kilometriltä maaliin aion hymyillä ja
kävellä omin jaloin ylös. Päättäväisyys auttoi paljon, sillä
nousin reilun 15 minuutin jälkeen vedestä ylös tuulettaen. Joensuun olosuhteet harjoitteluun olivat erinomaiset,
sillä olin saanut uida nolla-asteisessa vedessä koko talven,
minkä huomasi myös suorituksestani. Laji voi olla vaarallinen, jos ei tunne omaa kehoaan eikä pohjalla ole tarpeeksi paljon säännöllistä harjoittelua.
Talviuinti antaa mahdollisuuden matkustaa ja tutustua
uusiin ihmisiin ympäri Suomea ja maailmaa. Talviuintia
voi harrastaa niin monella eri tyylillä: saunasta avantoon pulahtamalla suomalaiseen tapaan, jääpala-altaassa
istumisella eteläafrikkalaiseen tapaan tai vaikka yhteisellä
uintiretkellä merenrannalla irlantilaiseen tapaan.
Seuraavana tavoitteenani on uida maili eli 1,6 km
matka ja päästä nk. Jääkerhoon. Mailin jälkeen voin sitten
katsoa, kuinka pitkälle pystyn kylmämaratonia jatkamaan
ja kehon äärirajoja venyttämään. Tietysti joskus tulevaisuudessa haaveenani on soolouinti kanaalissa tai kylmäuinti arktisella, mutta ne vaativat jo useamman vuoden
kylmiä maratonmatkoja.
Koko kesän olen uinut yli tunnin pituisia matkoja
viileissä järvissä ja odottelen jo talviuintikauden alkamista. Kun vesi saa pinnalleen jääreunuksen, alkaa taas
avantouinti virallisesti. Tärkeää on, että kylmäuintia tekee
omien rajojen ja oman mielen mukaan. Vedessä ei saa olla
yhtään kauempaa, kuin miltä itsestään hyvältä tuntuu ja
mihin on tottunut. Aikaa ja matkaa voi nostaa vähitellen,
mutta äkkinäistä lämmön vaihtelua tai suurta muutosta
uintitavassa on syytä välttää, jotta sydän ei rasitu.
Avantouinnin paras terveysvaikutus on ääreisverenkierron parantuminen. Suosittelen kaikille avantouintikokeilua ilman neopreenihanskoja tai -jalkineita. Muutama
sekunti kerrallaan sormenpäät tottuvat jääkylmään veteen
ja matkaa saa kasvatettua useaan kymmeneen sekuntiin
ilman, että varpaatkaan kangistuvat. Avantouintikauden
aloitus on otettava rauhallisesti – se on kuin kesän ensimmäiset paljasjalkaiset askeleet, kun jalkapohjat aristelevat
kiviä ja oksia. Mitä aikaisemmin syksyllä avantouinnin
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aloittaa, sen paremmin tottuu vähitellen kylmenevään
veteen.
Minulla on ollut syntymästä asti ollut kuulon alenema ja käytän molemmissa korvissa kuulolaitteita. Uinti
on ollut hyvä laji harjoitella, koska veden alla ei tarvitse
kuulla juurikaan mitään ohjeita, vaan voi keskittyä itse
suoritukseen. Avantouinnissa kuulovammasta on puolensa: saunakeskustelut menevät usein ohi, koska isossa
tilassa on vaikea kuulla puheensorinan keskellä mitään,
mutta toisaalta hiljaisuus antaa paremmat mahdollisuudet
keskittyä ja rentoutua. Kylmäuinti on hyvin suurelta osalta

pään sisällä tapahtuvaa mielen harjoitusta ja sitä, että osaa
sulkea ajatuksen kylmän tunteesta pois.
Lue lisää! Elina kertoo huimista kokemuksistaan kansainvälisessä viestiuinnissa Irlannista Skotlantiin ja takaisin
27.-28.7.2015 Talviuinnin Facebooksivulla:
www.facebook.com/Talviuinti
Teksti: Elina Mäkinen
Valokuva: Esko ja Helvi Aro

Elina Oulun SM-kisoissa.
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Talviuintipaikat kuntoon
Talviuintipaikat kuntoon
Leader-rahoituksella
Äskettäin käynnistynyt Euroopan
Unionin uusi ohjelmakausi 20142020 tarjoaa keinoja talviuintiseurojen toiminnan kehittämiseen.
Yhdistykset voivat hakea Leaderrahoitusta yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen.
Tukea voi saada hankkeesta riippuen
20–90 prosenttia kuluista. Hankkeiden tulee osua paikallisen kehittämisohjelman raameihin, joihin voi tutustua oman alueesi Leader-ryhmästä
tai ryhmien internetsivuilta. Tukea
voidaan myöntää esimerkiksi rakennuksen hankintaan, rakennuksen/rakennelman/rakenteen rakentamis- tai
korjaamiskuluihin, rakennuksiin tai
rakenteisiin kiinteästi liittyvien laitteiden hankkimiseen, suunnitteluun,
työpalkkoihin ja urakointiin.
Lukuisat yhdistykset ovat toteuttaneet investointi- ja kehittämishankkeita talkootyön voimalla ja
tukea voidaan myöntää myös palo- ja
talkoovakuutusmaksuihin, jotka
kohdistuvat hankkeen toteutusaikaan.
Aikaisemmalla ohjelmakaudella
esimerkiksi Rannankylän kyläyhdistys Alajärveltä toteutti Leader-rahoituksella uuden saunan sekä laiturin
talviuintia varten. Myös Hämeenkyrön Talviuimareiden investointihankkeessa on kehitetty Kyrkösjärven
Kauhtuan rantaa virkistyskohteena
rakentamalla sauna- ja pukuhuonetilat talviuimareiden käyttöön.
Ideasta hankkeeksi
Hanketta suunniteltaessa kannattaa olla yhteydessä oman alueen
Leader-ryhmään. Tällöin voidaan
varmistaa idean soveltuvuus kehittämisohjelmaan. Hankeidea jalostetaan
yhteistyössä hankesuunnitelmaksi.

Hankesuunnitelma toimii samalla
yhdistyksen työsuunnitelmana ja
antaa erinomaisen selkänojan Leaderryhmän hallitukselle rahoituspäätöstä
tehdessä.
Hankesuunnitelmasta tulee käydä
ilmi hankkeen tarve, tausta ja tavoitteet. Kun ELY-keskuksesta haetaan
maksatusta toteutuneiden kustannusten perusteella, maksatustarkastuksessa verrataan maksuun haettuja
kuluja hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan ja kustannusarvioon, jolloin
tuki maksetaan vain hankesuunnitelman ja kustannusarvion mukaisiin
kustannuksiin. Hankkeen kaikki
toimenpiteet ja kustannukset on siis
syytä eritellä riittävällä tarkkuudella
hakemukseen. Hankesuunnitelman
liitteeksi tarvitaan myös riittävän
tarkka kokonaiskustannusarvio.
Hyrrä pyörimään
Hanketukia haetaan sähköisesti
Hyrrä-verkkopalvelun kautta. Verkkopalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa. Hakemuksen voi jättää
ja allekirjoittaa sähköisesti mihin
vuorokauden aikaan tahansa. Mikäli hakemusta tarvitsee täydentää,
hakemuksen lähettäjä saa asiasta
täydennyspyynnön. Myös tarvittavat lisätiedot ja maksuhakemukset
voidaan toimittaa nopeasti verkon
kautta. Hakija pystyy seuraamaan
hakemuksensa etenemistä Hyrrässä.
Hanke voidaan aloittaa, kun
hankehakemus on vireillä eli Leaderryhmä on vastaanottanut sen. Leaderryhmän hallitus arvioi hankkeen
tarkoituksenmukaisuuden oman
ohjelmansa ja asetettujen valintakriteerien perusteella. Päätös perusteluineen lähetetään paikalliseen
ELY-keskukseen, joka voi poiketa
Leader-hallituksen päätöksestä vain,
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jos se ei ole lakien ja asetusten mukainen. Suositeltavaa on odottaa ELYkeskuksen tekemää päätöstä tuen
myöntämisestä. Hanke- eli tukipäätöksen kannattaa perehtyä tarkasti,
sillä päätös saattaa poiketa alkuperäisestä hakemuksesta toimenpiteiden
tai kustannusten osalta.
Hanketta toteutettaessa tulee varautua tarkkaan kirjanpitoon. Tiliotteet, kuitit, matkakulut, talkootunnit,
työsopimukset, työajan seuranta sekä
muiden tositteiden on oltava kunnossa. Hankkeen päättyessä tehdään
loppumaksatus ja hankkeen toteuttaja
laatii rahoittajalle loppuraportin.
Hankesuunnitelma määrittää hankkeen toteutusta alusta loppuun asti.
Toisinaan ennalta arvaamattomista
syistä hanketta ei kuitenkaan pystytä
toteuttamaan täysin suunnitelman
mukaisesti. Tällöin hankkeen toteuttajan on tehtävä muutoshakemus.
Hankesuunnitelman ja hakemuksen laatiminen ei ole rakettitiedettä. Näiden laatimiseen saa
neuvoja Leader-ryhmistä. Myös
Hyrrä-verkkopalvelun sivustolla on
hyvät ohjevideot. Ohjelmakaudella
2014–2020 Manner-Suomessa toimii
54 Leader-ryhmää. Leader-ryhmien
toiminta kattaa kaikki Manner-Suomen maaseutualueet.
Lisätietoa
Hankehakemuksen jättäminen:
www.mavi.fi/hyrra
Leader-toimintaryhmät:
www.leadersuomi.fi/fi/leaderryhmät
Maaseutuohjelma pähkinänkuoressa:
www.maaseutu.fi/fi/maaseutuohjelma
Teksti: Mervi Mäki-Neste

Vuoden avanto 2015
Nurmijärvi - Vuoden avanto 2015
Miten juhlitte Vuoden Avanto 2015 -nimitystä?
”Avantokävijöille tarjottiin pullakahvit ja mehut, ja muutamat yhdistykset muistivat avantolaisia.”
Miten kauan talviuintitoiminta on ollut käynnissä?
”Suunnilleen vuonna 1990 ovat aloittaneet avantouintia
järjestelemään aluksi Kotorannassa ja vuonna 2000 Hyvinkään Seurakunnan leirikeskuksen rantasaunalla.”
Paljonko uimareita käy ja kuinka kaukaa asti
heitä tulee?
”Meillä käy 80-100 henkeä illassa, saunat lämpiävät keskiviikkoisin klo 17-20 ja sunnuntaisin 15-19. Uimareita tulee
30 km:n säteeltä avantoon.”
Mikä paikassanne on erityisen hienoa?
”Kirkasvetinen Sääksi on meidän käyntikorttimme, hyvä
yhteishenki ja se, että pääsemme suoraan kävelemään
veteen eli laituria ja rappusia ei tarvita.”

Mikä on vinkkisi uintipaikan suunnittelijalle tai sen
kehittäjälle? Mistä lähteä liikkeelle ja mikä on tärkeää?
”Tärkeintä on turvallisuuskartoitus ja tarpeeksi väljät tilat.
Myös sijainti asutuskeskusten välittömässä läheisyydessä
on eduksi. Tietenkin kysely aluksi löytyykö alueelta kiinnostusta talviuintitoimintaa – uskon, että monesta paikasta
löytyy.”
Haasta talviuimarit talviuintikauteen 2016-17 – mikä
on mottosi?
”Kaikki normaalikuntoiset ihmiset kokeilemaan avantouintia/kastautumista. Avanto auttaa aina -olkoonpa sitten
lihasjännityksiä tahi kolotuksia, kiireitä töissä/koulussa,
pipo kireellä- aina helpottaa ja tulee hyvä olo!”
Haastattelussa Nurmijärven Ladun puheenjohtaja
Timo Pasanen.
Valokuvat: Timo Pasanen

Sääksi on Etelä-Suomen kirkkaimpia järviä.

13

Talviuintikauden avajaiset 2015

yhdessä uiden
Tule kokeilemaan talviuintia Yhdessä uiden -päivänä. Valtakunnallinen kauden avaus on 10.-11.10.2015, jolloin pääsee uimaan kylmään veteen ympäri Suomea järjestettävissä avajaistapahtumissa. Kokeneet konkarit opastavat lajin
saloihin.
Katso tarkemmat tiedot tapahtumista osoitteesta www.suomenlatu.fi/yhdessa
Paikkakunta
Espoo		

Yhdistys				Pvä	Klo		Tapahtumapaikka (osoite)
Avantouintiseura Oittaan Uppo-Nallet ry
10.10. 15.30-17.30
Oittaan ulkoilukeskus, Espoo

Helsinki		

Herttoniemen Hylkeet			

11.10.

14-16		

Neitojenpolku 6, 00820 Helsinki

Helsinki		

Helsingin Latu ry				

11.10.

12-14		

Karavaanikatu 4, 00980 Helsinki

Hämeenlinna

Hämeenlinnan Latu ry			

11.10.

14-16		

Ahveniston sauna, Hämeenlinna

Iitti		

Iitin Latu ry				

10.10.

16-20		

Sitikkalantie 107, 47400 Kausala

Ikaalinen

Ikaalisten Kuntoilijat ry			

11.10.

17		

Ikaalisten kylpylä, klubisauna

Janakkala

Janakkalan Latu ry			

10.10.

10		

Liinalammintie 6, 14200 Turenki

Joensuu		

Joensuun Jääkarhut ry			

10.10.

14-17		

Mäntyniementie 1, Joensuu

Juankoski

Juankosken Kuntoilijat ry			

10.10.

16		

Juankoskentie, Ruukin Kievari

Järvenpää

Järvenpään Latu ry			

11.10.

12-16		

Vanhankylän kartanon rantasauna

Kangasala

Kangasalan Uintiseura ry			

9.10.

16-21		

Vesaniementie 15

Kiuruvesi

Kiuruveden Latu ry			

11.10.

17.30		

Yläkoulu, Kiuruvesi

Lohja		

Lohjan Seudun Latu ry			

10.10.

13-16		

Kisakalliontie 284, 08360 Lohja

Loppi		Lopen Samoojat				11.10.

16.30-20		Räyskäläntie 311, 12820 Räyskälä

Myllykoski

Myllykosken Latu				30.9.

17-18		Vesistökeskus, Kymenrannantie 4

Oulainen

Pyhäjokiseudun Latu ry			

14-17		

10.10.

Ahonperällä Seurakunnan leirikeskus

Oulu		Oulun Talviuimarit ry			10.10.

14-16		Tuiran uimala

Paimio		

Peimarin Latu ja Polku			

11.10.

11-13		

Sähköyhtiöntie 193, 21530 Paimio

Pori		

Porin Latur ry				

10.10.

14-17		

Silokalliontie 160, 29340 Kullaa

Punkalaidun

Punkalaitumen Latu ja Polku ry		

25.9.

17-20		

Itäinen Rantatie 24, 31850 Punkalaidun

Rovaniemi

Ounasvaaran Latu ry			

11.10.

14-17		

Koskipuisto, Jäämerentie 9, Rovaniemi

Salla		

Sallan Latu / Jäämeren Uimarit ry		

5.10.

17		

Lomakodin rantasaunalla

Uusikaupunki

Vakka-Suomen Latu ry			

11.10.

15-17		

Haimio, Metsälehto

Valkeala		

Likolammen Talviuimarit ry		

11.10.

12-13		

Toikkalantie 5, 45370 Valkeala

Ylivieska
Ylivieskan Latu ry			
					

10.10.

16-19		

Isokankaan metsätie 232, Ylivieska

Viileä artisti
Aki Louhela, 43, on oululainen kulttuurialan monilahjakkuus – säveltäjä,
muusikko ja eri estradien esiintyvä
taiteilija.
Jo parikymppisenä mies tunsi, että
musiikki on hänen juttunsa.
”1990-luvulla tie vei kymmeneksi
vuodeksi freelancermuusikon uralle
Helsinkiin.”
Aki soitti kitaraa ja lauloi muun
muassa Samuli Edelmanin bändissä.
”Villit vuodet” etelässä antoivat ja
ottivat paljon.
Menestyminen vuoden 2012 Voice
of Finland -ohjelmassa avasi Aki Louhelan soolouran uudelleen.
Neiti etsivä -single nousi listoille
kesällä 2013.
Oulun kaupunginteatterissa Lou-

hela debytoi samana syksynä valtavan
suosion saavuttaneen Housut pois
-musikaalin päätähtenä. Seuraava
haaste oli edelleen jatkuva rooli The
Adams Family -musikaalissa.
Teatterikomennuksen jälkeen Aki
aikoo keskittyä soolouransa edistämiseen. Kolmas soololevy on saanut
vielä odotella.
Aki huolehtii itsestään ja työkyvystään luonnollisilla menetelmillä:
”Juokseminen auttaa keskittymisessä ja aukaisee paikat ja hengityksen. Endorfiinit vähentävät stressiä
ennen esiintymistä ja myös lepo ja
palautuminen onnistuvat paremmin. Avanto tasapainottaa olotilaa.
Se toimii yhtä aikaa virkistävänä ja
rauhoittavana.”
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Hyvä fyysinen kunto on tärkeä, sillä
kolmen tunnin esityksessä hiki virtaa.
”The Adams Family -musikaalissa
hahmollani on päällä kasvomaski,
paksut toppaukset ja mokkanahkatakki. Ennen esitystä täytyy aina pulahtaa avantoon. Pysyy hyvin viileänä. Ainakin alussa”, Aki naurahtaa.
Yhdessä uimaan – Talviuintikauden
avajaiset eri puolilla Suomea 10.–11.
lokakuuta.
Lisätietoja: www.suomenlatu.fi/
yhdessa
Sauli Herva
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