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PÄÄKIRJOITUS
Tuuli ja vesisade kylmettävät karaistuneenkin uimarin.
Talviuimari osaakin arvostaa kuivaa ja lämmintä suojaa, jossa
riisuutua, lämmitellä, kuivatella ja pukeutua rauhassa. Monta
vuotta konttia tai muuta vaatimatonta pukukoppia käyttäneet talviuimarit haaveilevat usein isommasta pukeutumistilasta, wc:stä ja saunastakin. Talviuinnin suosion yhä kasvaessa
perinteinen tila voi käydä ahtaaksi jopa siinä määrin, että se
aiheuttaa riskejä käyttäjilleen.
Tässä lehdessä kerrotaan, miten Kiuruveden Latu tarttuitoimeen ja ryhtyi rakentamaan uutta talviuintipaikkaa.
Rakentamisen prosessissa tulee varata riittävästi aikaa
muiden muassa rahoituksen järjestämiseen, hallinnollisiin
kuvioihin, sähköisen asioinnin oppimiseen ja yhteistyö-

kumppaneiden hankintaan. Yhdistyksen toiminnassa täytyy
olla tarpeeksi aktiivisia jäseniä hoitamaan rakentamisen eri
vaiheita. Talkootyön tarve uuden rakennuksen, laitureiden
ja pihatöiden perustus-, pystytys- ja viimeistelyvaiheissa on
yleensä suuri.
Uuden talviuintipaikan rakentaminen on yhdistykselle vaativa, mutta parhaimmassa tapauksessa uudenlaista yhteisöllisyyttä luova projekti.
Hyvää talviuintikautta!
Suomen Ladun talviuintityöryhmä
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INFO

Vuoden talviuintipaikka 2018 -kilpailu
Mikä tekee talviuintipaikasta erityisen viihtyisän? Ehdota uintipaikkaa Vuoden talviuintipaikaksi 2018. Kilpailuun voi ilmoittaa uintipaikkoja, joiden ylläpitäjiä ovat talviuintiyhdistykset, muut yhteisöt, kunnat tai yritykset. Nimityksen kriteereitä
ovat: viihtyisyys, toimivuus, turvallisuus, hyvä ylläpito, houkuttelevuus, avoimuus ja esteettömyys. Suomen Ladun talviuintityöryhmä valitsee palkinnonsaajan, ja palkinto luovutetaan Talviuinnin SM-kilpailuissa. Ilmoita ehdotuksesi 31.1.2018
mennessä täyttämällä lomake netissä: https://www.lyyti.fi/reg/talviuintipaikka2017

Someillaan!
Käy tykkäämässä Talviuinti-sivua Facebookissa, niin pysyt talviuintitapahtumien virrassa ja voit jakaa kokemuksiasi muille
uimareille. Suomen Ladun talviuinti löytyy myös Twitteristä tunnuksella @Talviuinti. Jaa somessa talviuintikuva ja -postauksia tunnuksella #talviuinninavajaiset2017 ja #talviuinti.

Talviuintipaikkarekisteri
Löydät Suomen talviuintipaikat valtakunnallisesta liikunnan Lipas-paikkatietojärjestelmästä. Tutustu Lippaaseen ja ilmoita
tai etsi talviuintipaikka: http://lipas.cc.jyu.fi/lipas

Talviuintisovellus
Talviuintisovelluksesta löydät tietoa talviuinnin terveyshyödyistä jauintitekniikasta. Maksuton sovellus on ladattavissa Playkaupasta ja AppStoresta.

Opas ja opetusvideo talviuinnin terveysvaikutuksista

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

Terveyttä talviuinnista -DVD 10 €/kpl

Tilaukset: http://kauppa.suomenlatu.fi/
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Paimion talviuimarit liittyivät Peimarin Latuun ja Polkuun

Paimion talviuimarit liittyivät Peimarin Latuun ja Polkuun

Paimiossa talviuimarit järjestäytyivät sen jälkeen, kun kaupunki suunnitteli saunavuorojen laskuttamista rekisteröimättömältä yhdistykseltä. Tai vaihtoehtoisesti jo olemassa olevat rekisteröidyt yhdistykset olisivat saaneet ensisijaisen aseman
saunavuoroja jaettaessa.
Talviuimarit pohtivat oman uuden rekisteröidyn yhdistyksen perustamista, mutta Suomen Ladun paikallisyhdistykseen
liittymisessä nähtiin monia etuja. Yhdistyksen perustamisen byrokratia jäisi pois, jäsenrekisteri ja jäsenmaksut hoidettaisiin
Suomen Ladun toimesta. Isomman yhdistyksen osana uimareilla olisi myös paremmat vaikutuksen mahdollisuudet kaupunkiin päin.
Peimarin Latu toivotti talviuimarit tervetulleeksi. Yhdistyksessä nähtiin, että talviuinnille on luontevaa perustaa oma
toimikunta. Yhdistyksellä tulisi jatkossa olemaan kaksi omaa saunavuoroa aktiivisessa käytössä.
Uuden yhdistyksen perustaminen ja sen toiminnan pyörittäminen voi olla vaativaa pienelle porukalle. Jos jäsenmäärä jää
hyvin pieneksi, yhdistyksen luottamustehtävien hoitoon ja talkootyöhön voi olla vaikea saada halukkaita. Paimion talviuimarit löysivät hyvän ratkaisun uudessa tilanteessa.
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Talviuinnissa tapahtuu
Talviuintikauden avajaisia vietetään 7.-8.10. ympäri Suomea.
Etsi lähin tapahtuma ja tule tutustumaan talviuintiin. suomenlatu.fi/tapahtumakalenteri
Talviuinnin SM-kilpailut

KOULUTUSTA TARJOLLA

Talviuinnin SM-kilpailut järjestetään Ähtärissä
9.-11.2.2018.

Talviuinnin verkkokurssi (1 op) marraskuussa
Syvenny lajiin ilmaisella verkkokurssilla. Kurssilla 1.11.30.11.2017 tutustut talviuintitekniikkaan, lajin terveysvaikutuksiin ja uintiturvallisuuteen. Saat myös vinkkejä lajia aloittavien uimareiden ohjaamiseen sekä talviuintitapahtumien
järjestämiseen. Ilmoittaudu marraskuun kurssille: https://
www.suomenlatu.fi/ulkoile/lajit/talviuinti/kouluttaudu

Ilmoittautuminen aukeaa loka-marraskuussa 2017.
Lue lisää kisasivuilta: https://www.suomenlatu.fi/tapahtumia/
talviuinnin-sm-kilpailut.html
Talviuinnin SM-kilpailujen haku
Vuoden 2020 Talviuinnin SM-kilpailut ovat haettavissa.
Kisoja voi hakea 31.12.2017 asti. Hakemukset käsittelee
Suomen Ladun talviuintityöryhmä, joka antaa niistä lausunnon Suomen Ladun hallitukselle, joka tekee päätöksen
järjestäjästä. Hakemuslomake netissä: https://www.lyyti.fi/
reg/Talviuinnin_SMkilpailuhakemus_5550

Rantapelastuksen perusteet (4 h)
Miten tulee toimia pelastustilanteessa talviuintipaikalla?
Kurssi talviuintiyhdistyksille sisältää pelastusharjoituksia
altaassa ja teoriaa. Tilaa puolenpäivän kurssi talviuintiyhdistykselle: hanna.okkonen@suomenlatu.fi

Talviuinnin MM-kilpailut
MM-kilpailut järjestetään Tallinnassa 6.-10.3.2018.
Lisätiedot: http://winterswimming.world
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Vuoden talviuintipaikka 2017
Vuoden talviuintipaikka 2017 –Kuusijärvi, Vantaa
Miten juhlitte Vuoden talviuintipaikka 2017 -nimitystä?
Kuusijärven kahvion seinällä on pelastusrengas ja palkinnon kunniakirja. Juhlimme nimitystä Kuusijärven Jääkarhujen
20-vuotisjuhlan merkeissä syyskuussa kutsuvieraiden kanssa.

Miten talviuintitoiminta on ollut käynnissä paikassanne?

Ainakin vuodesta 1974 lähtien. Ensimmäiset uimarit hakkasivat järveen avannon ja vaihtoivat vaatteet ulkona.

Paljonko uimareita käy päivittäin?

Päivittäin käy satoja uimareita. Savusaunojen tultua uimareiden määrä on kasvanut.

Mikä paikassanne on erityisen hienoa, ja mitä kehitettävää siitä löytyy?

Tämä on Itä-Vantaan paras uintipaikka kesällä, ja talvella 25 metrin avanto on auki koko kauden. Parasta on yhteisöllisyys,
kahvio, luonto, järven ympäri valaistut lenkkipolut ja saunat.

Mitä vinkkejä antaisit talviuintipaikan suunnitteluun, ylläpitoon ja yleensä talviuintitoimintaan?

Talviuintipaikalla on hyvä olla tehokkaat lämpömatot. Pumput on syytä asentaa/käynnistää ajoissa kauden alussa, jotta avanto pysyy auki. Erillinen lämmin pukukoppi mahdollistaa pitkän aukioloajan. Uintipaikassa on hyvä olla esitteitä, joista käy
ilmi, mistä talviuintitarvikkeita voi ostaa. Uimareiden neuvonta ja ohjaus on tärkeää.

Haasta talviuimarit tulevaan talviuintikauteen, ole hyvä!

Talviuinti on hyvä harrastus, joka koukuttaa ja kohottaa kuntoa ja itsetuntoa. Saat apua kylmänsietoon ja unettomuuteen.
Voit harrastaa ilman saunaa ja saunan kera.
Haastattelussa Anitta Lindström, Kuusijärven Jääkarhut ry:n puheenjohtaja
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Uimariprofiili
Sinikka Salo

Tutustuin talviuintiin henkilökohtaisesti kymmenisen vuotta sitten Kuusamossa. Olimme siellä talviuintia fanittavan serkkuni
kanssa mökkeilemässä. Serkun mies hakkasi tuuralla meille järveen avannon. Sellaisen urotyön jälkeen ei voinut olla kokeilematta. Kyllähän se ensimmäinen kerta jännitti ja tuntui ihanalta yhtä aikaa. Säännöllistä harrastajaa minusta ei vielä tuon
ensi kastautumisen jälkeen tullut. Kuitenkin tilaisuuden tullessa hyödynsin nautinnollisen hetken.
Säännöllisin aikakausi talviuinnissa oli toimiessani Oulun kaupungin apulaiskaupunginjohtajana. Kaupunki pitää huolta
talviuijien harrastusmahdollisuudesta erinomaisesti. Tuiran talviuintipaikka on vilkkaassa käytössä. Itselläni oli rutiinina vierailla siellä joka viikko. Se sijaitsi työmatkani varrella. Erityisesti hain avannosta energiaa ja hyvää mieltä maanantaiaamuisin.
Viikon ensimmäinen päivä oli merkittävien kokousten päivä ja kesti usein iltamyöhään.
Hyvän mielen lisäksi sain talviuinnista apua niskakipuihini. Liikenneonnettomuudessa vaurioitunut kaularanka kiukutteli
usein. Avantouinnin vapauttamat endorfiinit auttoivat. Samoja kokemuksia sain kuulla muiltakin uimakavereilta, reumaatikoilta ja muilta pitkäkestoisesta kivusta kärsiviltä.
Erikoisin muisto talviuinnista liittyy Japaniin. Olin työmatkalla ja sain suuren TV-yhtiön kiinnostumaan erikoisista talvilajeista Suomessa. He tulivat Ouluun kuvaamaan talviuintia (kuva). Kuumista kylvyistä nauttiville japanilaisille talviuinti oli
äärettömän erikoista. Ohjelman kautta kokemuksesta pääsivät nauttimaan kymmenet miljoonat japanilaiset.
Nykyisin olen töissä Helsingissä sosiaali- ja terveysministeriössä viemässä kansallista sote-uudistusta eteenpäin. Viime
talvi oli todella kiireinen enkä ehtinyt löytää uutta rutiinia uintiretkiin. Talviuinti on myös yhteisöllinen tapahtuma. Oulun
uimariporukan jälkeen uuden yhteisön löytäminen ottaa hiukan aikaa. Onneksi lähin työkaverini on vakiintunut talviuimari.
Saan varmaan häneltä hyviä neuvoja. Alkumaistiaisia saimme yhdessä, kun kävimme meressä uimassa Vaasan maakuntakierroksellamme.

Teksti: Sinikka Salo, Kuva: Harri Salo
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Viranomaisnäkökulma talviuintiin

Viranomaisnäkökulma talviuintiin

Talviuintipaikan tulee olla turvallinen. Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa (Tukes) veteen liittyviä kuluttajapalveluja valvova
ylitarkastaja Konsta Kulmala on koonnut seuraavaan tekstiin ajatuksia ja valvontakäyntien päällimmäisiä havaintoja talviuintipaikan turvallisuuteen liittyen.
Talviuintipaikasta ei saa aiheutua vaaraa uimareille eikä sivullisille. Yksi tapa lähestyä ja edistää talviuintipaikan turvallisuutta on tarkastella talviuintipaikalle johtavaa reittiä, itse avantoa sekä avannon ympäristöä erikseen. Mitä juuri tällä
talviuintipaikalla voi tapahtua?
Edellisinä talvina lämpötila on sahannut toistuvasti pakkaselta plussalle, mikä on lisännyt liukkaudentorjunnan haasteita
vetisen sateen ja hiekoitushiekan jäätyessä kulkureitille sekä suolan huuhtoutuessa pois. Lisäksi tuttuna ilmiönä talviuimareista valuva vesi muodostaa jäätä, jota saa olla harmittavan usein poistamassa askelmista.Lämpömatto tai vastaava sähköinen ratkaisu ehkäisee kulkureitin jäätymistä. Myös avantouintitossut ehkäisevät liukastumisia. Kulkureitin tulisi olla valaistu
Avannon tai uintipaikan tulee olla kyllin iso ja valaistu. Riittävällä koolla ehkäistään törmäilyä ja tahatonta jään alle ajautumista. Talviuintipaikkaa ei suositella perustettavan virtaavaan veteen, mutta jos näin on tehty, tulisi jään alle ajautuminen
tai virran vietäväksi joutuminen ehkäistä esimerkiksi teräsverkoin tai vastaavin seinämin. Avannossa olisi hyvä olla jokin tarttumapinta suonenvetojen tai vastaavien varalta: esimerkiksi solmuin varustettu kelluva köysi, joka ei ole jäätyneenä myttynä
portaiden kyljessä. Portaiden tulisi mielellään olla loivat, leveät ja kaksikaistaiset, kaiteilla varustetut sekä ulottua selkeästi
veden pinnan alle.
Mikäli avannossa käytetään jäänestäjää, tulee se sijoittaa riittävän etäälle uintialueesta niin, ettei virta vie uimaria jään
alle. Jäänestäjän tulee olla virtauspumppu. Venesatamiin ja vastaaviin kohteisiin tarkoitettuja potkureita ei tule talviuintipaikoilla käyttää – tämän jo valmistajan ohjeistuskin kieltää. Vaaran muodostavat usein avoimena olevatpotkurin lavat.Uimareiden kosketeltavissa olevien sähkölaitteiden on oltava suojajännitteisiä (nimellisjännite enintään 12 V vaihtojännite tai 30 V
tasajännite). Veteen upotettujen sähkölaitteiden kotelointiluokan on oltava IP68.
Jäällä liikkujia on varoitettava avannosta. Jäänestäjien vaikutuksesta jää saattaa ohentua salakavalasti jään alta laajaltakin
alueelta, joten avannon ympäriltä rajatun alueen on oltava riittävän iso. Koekairaukset auttavat hahmottamaan sulan etenemistä ja rajatun alueen koon määrittelemistä. Sivullisten varoittamisessa tulee huomioida myös pimeällä liikkujat.
Hätätilanteet ja vesipelastus tulee huomioida myös talviuintipaikalla. Pelastusrengas tai vastaava heittoväline sekä talviuintipaikan yhteystiedot tulee sijoittaa näkyvälle paikalle uintipaikan tuntumaan. Kylmästä vedestä pelastautuminen yksin
on haastavaa, joten säännön ”älä mene yksin avantoon” noudattamista tulee painottaa.
Toisinaan talviuintipaikka on rakennettu myös kylpylän tai uimahallin yhteyteen. Tällöin talviuintipaikka on osa kylpylää,
eli se katsotaan uima-altaaksi. Kylpylä vastaa talviuintipaikan turvallisuudesta ja valvonnasta. Valvonnan järjestämiseen vaikuttavat eri tekijät, mutta näkyvyydestä riippuen kameravalvonta on usein välttämätön valvonnan tehokeino. Oleellista on,
että uinninvalvonnalla on kylmäpelastustaidot, mahdollisuus havaita talviuintipaikalle kulkevat asiakkaat sekä mahdollisuus
tarvittaessa estää pääsy talviuintipaikalle.
Kulmala muistuttaa talviuintipaikkojen ylläpitäjiä lain edellyttämistä asiakirjoista. Turvallisuusasiakirjasta ei ole mitään
hyötyä, jos se tehdään vain viranomaisia varten. Turvallisuusasiakirja pitäisi ymmärtää ylläpitäjien turvallisuusajattelua herättelevänä ja edistävänä työkaluna.Asiakirja on tehtävä realistisesti ja sidottava kyseessä olevaan talviuintipaikkaan. Tärkeintä
on riskinarviointi: mitkä ovat juuri kyseisen palvelun riskit ja mitä riskien minimoimiseksi tehdään? Asiakirja ei saa olla liian
raskas päivittäiseen käyttöön.Kuluttajaturvallisuuslain(920/2011) huolellisuusvelvollisuus (5 §) todennetaan turvallisuusasiakirjalla.Toiminnanharjoittajan tulee kirjata onnettomuudet ja läheltä piti -tilanteet ylös sekä ilmoittaa niistä Tukesille.
Tapaturmat kirjaamalla ja läpikäymällä pyritään ehkäisemään vastaavien tapahtuminen uudestaan.
Suomessa kuluttajille tarjottavien palvelujen turvallisuutta säätelee kuluttajaturvallisuuslaki. Palvelujen tulee olla turvallisia, eikä niistä saa aiheutua vaaraa terveydelle tai omaisuudelle. Toiminnanharjoittaja (esimerkiksi yritys, yhdistys, kunta
tai seurakunta) on vastuussa tarjoamansa palvelun turvallisuudesta. Kuluttajapalvelujen viranomaisvalvonta valtiollistettiin
1.5.2016, jolloin valvonta siirtyi kunnilta Tukesille. Valvontaa tehdään riskiperusteisesti ja sen tavoitteena on onnettomuuksien ennaltaehkäisy.

9

rakentaminen
Kiuruvedelle uusi monikäyttöinen talviuintipaikka

Kiuruvedellä talviuintikausi käynnistyy uudella ilmeellä. Kiuruveden talviuintipaikalle on noussut uusi pukukoppi. Entinen
rakennus oli vanha työmaaparakki, joka palveli talviuimareita vuodesta 2001 lähtien.
- Entisessä pukukopissa oli kosteusvaurioita eikä osa käyttäjistä pystynyt käyttämään rakennusta sen hajuhaittojen vuoksi, kertoo Susanna Rytkönen Kiuruveden Ladusta.
Kiuruveden Latu on rakentanut pukukopin kaupungin maalle, johon yhdistyksellä on käyttöoikeus. Hankkeen kustannusarvio oli hiukan alle 50 000 euroa, josta Ylä-Savon Veturin kautta EU-rahoitusta tuli 60 prosenttia. Loppuosan Kiuruveden
Latu rahoitti osin talkootyöllä. Yhdistys otti lisäksi myös lainaa.
Ylä-Savon Veturi ry on seitsemän paikkakunnan alueella toimiva maaseudun kehittämisyhdistys. Suomessa on 55
Leader-ryhmää, jotka tekevät omat kehittämisohjelmansa ja valitsevat toteutettavat hankkeet. Leader-rahoituksella voidaan
tukea muun muassa yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia
ja kansainvälistä toimintaa.
- Uuden pukukopin rakentamisesta puhuttiin useampi vuosi. Se mietitytti, mistä hankkisimme rahat rakentamiseen.
Uudessa 20 neliön pukukopissa on sähkölämmitys, koneellinen ilmastointi, kaksi erillistä pukeutumistilaa sekä varastotilaa
yhdistyksen liikuntavälineille sekä muille tarvikkeille.
- Myös sijainti on mainio. Vieressä on kävelyreitti, vanhustyönkeskus sekä kaupungin liikuntapalvelut, kuten uimahalli,
tekonurmi sekä jää- ja liikuntahalli.
Tähän asti latuyhdistykseltä on myös puuttunut tilat koulutus- ja kokoustoimintaan. Kiuruvedellä on puutetta järjestöjen
käyttöön soveltuvista julkisista ja maksuttomista kokoontumistiloista. Uudessa pukukopissa naisille ja miehille on oma pukeutumistila, joka jaetaan siirrettävällä seinällä. Tarvittaessa tilan saa yhtenäiseksi tilaksi.
- Tilojen monikäyttöisyys oli myös edellytys rahoituksen saamiselle.
Rakentaminen toteutettiin useamman palkallisen ammattimiehen voimin. Myös talkootyön osuus on ollut merkittävä.
- Meidän hankkeen vetäjä on ollut hallituksen jäsen Esko Pietikäinen. Rakennus olisi jäänyt toteutumatta ilman Eskon
vapaaehtoista työpanosta, kiittelee Rytkönen.
Myös laituri tullaan uusimaan. Uuden laiturin rahoittajana on Kiuruveden kaupunki.
- Vanha laituri oli epäkäytännöllinen. Laiturille on hankittu uudet sähkömatot, joiden hankintaa Suomen Latu avusti.
Talviuintipaikan ympäristö siistiytyy muutenkin, sillä kaupunki rakentaa uuden pukukopin kesäkäyttöön. Kesäkäyttöön
tarkoitettu pukukoppi on vapaasti kaikkien käytössä. Kiuruveden Lions Clubit toteuttavat alueella 100-vuotisjuhlavuoden
perintöprojektin ja osallistuvat ympäristön maisemointiin Kiuruveden kaupungin kanssa.
Kiuruveden Ladulla on noin 170 jäsentä, joista talviuimareita on noin 50 henkilöä. Käyntikertoja talviuintipaikalla oli
viime talvena vähän yli tuhat.
Teksti: Mervi Mäki-Neste Kuva: Riitta Koivunurmi

Valokuvakilpailun satoa
Valokuvakilpailun satoa

Suomen Ladun talviuintitoimikunta järjesti talviuinti-aiheisen valokuvauskilpailun viime talvena. Kilpailun tavoitteena oli
innostaa talviuintipaikkojen ja -kokemuksien valokuvaamiseen. Valokuvakilpailun parhaiden kuvien ottajat palkittiin muun
muassa vedenkestävällä valokuvakameralla ja uintitarvikerepulla. Kilpailun kolme parasta kuvaa on kerätty tälle sivulle.
Palkitut: 1. palkinto Harri Toikkanen, Vesileikkejä Lohjalla, 2. palkinto Anu Siltakorpi, Talviuinti tekee muikeen olon ja sydämmellä mukana ja 3. Palkinto Harri Toikkanen, Luonto on apteekkini ja psykiatrini

2.

3.

1.
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#talviuinninsm #ähtärizoo #saukkojengi

Lähde mukaan ainutlaatuiseen kisaviikonloppuun Ähtäri Zoon ympäristöön.
Tunnelman tuovat upeat puitteet, hyvät oheisohjelmat, tiukat kisasuoritukset
sekä tietysti rennonletkeä yhdessäolo. Odotamme sinua, lämpimästi tervetuloa!
Tapahtuman järjestää Ähtärin Zoo Resort yhdessä Suomen Ladun ja paikallisten
kumppaneiden kanssa.

Majoitusvaraukset, ilmoittautuminen ja lisätiedot:

www.talviuinninsm.fi

Snowpanda Ähtäri Zoo

