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Kesän jälkeen muistot uintielämyksistä mökin rannassa ovat vielä tuoreessa 
muistissa. Vesien viiletessä uimareiden ei välttämättä tarvitse siirtyä koko-
naan uimahalleihin. On aika aloittaa talviuintikausi lähimmällä talviuintipai-
kalla tai oman mökin rannassa. Säännöllinen lyhyt pulahdus kylmään veteen 
tuottaa monipuolisia elämyksiä ja terveysvaikutuksia – eikä harrastaminen 
vie paljon tilaa kalenterista. 

Tutkimusten mukaan talviuimareita on kahdenlaisia. Toiset kastautuvat 
avannossa muutaman kerran talvessa ja nauttivat elämyksestä, jonka kihel-
möivä verenkohina aiheuttaa. Toiset taas jäävät lajiin koukkuun ja heille tal-
viuinnista muodostuu säännöllinen harrastus. Aktiivisimmat talviuimarit 
käyvätkin avannossa jopa päivittäin. Harrastajien mukaan talviuinti vähentää 
stressiä, lievittää flunssaoireita, auttaa särkyihin ja parantaa unen laatua. 

Talviuintipaikkoja on Suomessa jo lähes jokaisella paikkakunnalla. Lähin-
tä talviuintipaikkaa voit tiedustella kuntasi liikuntatoimesta tai paikallisesta 
avantouintiyhdistyksestä. Suomen Ladun kotisivuilta löytyy talviuintipaikka-
rekisteri, jossa on tiedot yli 200 talviuintipaikasta eri puolilla Suomea. Talvi-
uinti kuuluu myös monien Suomen Ladun jäsenyhdistysten lajivalikoimaan. 

Keskimäärin harrastuksen on todettu maksavan alle 100 euroa kaudessa. 
Hinta sisältää avantouintiseuran jäsenmaksun, talviuintivarusteet ja Kulutta-
javiraston normit täyttävän turvallisen talviuintipaikan käyttämisen. Monille 
avanto saattaa löytyä omasta takaa mökkijärven rannalta. 

Tämän oppaan tarkoituksena on kertoa talviuinnista ja sen terveysvaiku-
tuksista mahdollisimman monipuolisesti ja innostaa uusia harrastajia tämän 
suositun terveysliikuntalajin pariin. Suomen Latu haastaa sinut ja ystäväsi 
mukaan nauttimaan talviuinnin terveysvaikutuksista: avanto yhdistää ja pu-
lahdus virkistää kehon ja mielen!

Eki Karlsson 
toiminnanjohtaja

Suomen Latu ry

Hyvä lukija

Kuva: Antero Aaltonen
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Hyvä lukija

Kesän jälkeen muistot uintielämyksistä mökin rannassa ovat vielä tuoreessa 
muistissa. Vesien viiletessä uimareiden ei välttämättä tarvitse siirtyä koko-
naan uimahalleihin. On aika aloittaa talviuintikausi lähimmällä talviuintipai-
kalla tai oman mökin rannassa. Säännöllinen lyhyt pulahdus kylmään veteen 
tuottaa monipuolisia elämyksiä ja terveysvaikutuksia – eikä harrastaminen 
vie paljon tilaa kalenterista. 

Tutkimusten mukaan talviuimareita on kahdenlaisia. Toiset kastautuvat 
avannossa muutaman kerran talvessa ja nauttivat elämyksestä, jonka kihel-
möivä verenkohina aiheuttaa. Toiset taas jäävät lajiin koukkuun ja heille tal-
viuinnista muodostuu säännöllinen harrastus. Aktiivisimmat talviuimarit 
käyvätkin avannossa jopa päivittäin. Harrastajien mukaan talviuinti vähentää 
stressiä, lievittää flunssaoireita, auttaa särkyihin ja parantaa unen laatua. 

Talviuintipaikkoja on Suomessa jo lähes jokaisella paikkakunnalla. Lähin-
tä talviuintipaikkaa voit tiedustella kuntasi liikuntatoimesta tai paikallisesta 
avantouintiyhdistyksestä. Suomen Ladun kotisivuilta löytyy talviuintipaikka-
rekisteri, jossa on tiedot yli 200 talviuintipaikasta eri puolilla Suomea. Talvi-
uinti kuuluu myös monien Suomen Ladun jäsenyhdistysten lajivalikoimaan. 

Keskimäärin harrastuksen on todettu maksavan alle 100 euroa kaudessa. 
Hinta sisältää avantouintiseuran jäsenmaksun, talviuintivarusteet ja Kulutta-
javiraston normit täyttävän turvallisen talviuintipaikan käyttämisen. Monille 
avanto saattaa löytyä omasta takaa mökkijärven rannalta. 

Tämän oppaan tarkoituksena on kertoa talviuinnista ja sen terveysvaiku-
tuksista mahdollisimman monipuolisesti ja innostaa uusia harrastajia tämän 
suositun terveysliikuntalajin pariin. Suomen Latu haastaa sinut ja ystäväsi 
mukaan nauttimaan talviuinnin terveysvaikutuksista: avanto yhdistää ja pu-
lahdus virkistää kehon ja mielen!

Eki Karlsson 
toiminnanjohtaja
Suomen Latu ry

Kuva: Antero Aaltonen

TALVIUINTI
HARRASTUKSENA
Talviuinnin historia

Talviuinti, avantouinti tai ylipäätään uinti viileässä luonnon vedessä ei ole 
kovinkaan uusi keksintö. Jo muinaisen Kreikan ja Rooman kansalaiset ovat 
hoitaneet sairauksiaan kylmällä vedellä. Kylmävesihoidon uskottiin olevan 
lääke lukuisiin sairauksiin ja sielun hoitoon. Suomalaiset ovat käyneet avan-
noissa jo 1600-luvulta alkaen, pyrkimyksenään lieventää saunomisen jälkeistä 
hikoilua.

On mahdotonta sanoa kuka olisi alun pitäen keksinyt talviuinnin. Suo-
men ensimmäinen talviuintiseura, Helsingin Ouritsaaressa toimiva Talviui-
marienkerho ry perustettiin 1923. Seuran perusti Emil Järvö, jota pidetään-
kin suomalaisen talviuinnin isänä. Jo tätä ennen, vuonna 1905 perustetussa 
Helsingin seurasaaressa toimineessa meriuimalassa uitiin vuoden ympäri.  
Talviuimarienkerho oli kuitenkin alkujaan melko pitkään ainoa rekisteröity 
talviuintiseura. Toisen maailmansodan jälkeen talviuinti alkoi kiinnostaa 
yhä enemmän ja uintipaikkoja perustettiin ympäri Suomea.

1940- ja 1950-luvuilla Suomessa järjestettiin jopa uintinäytöksiä avannos-
sa. Tarkoituksena oli tarjota kansalle huvia, kerätä varoja ja valistaa ihmisiä 
hätätilanteiden varalta kylmissä vesissä. 50-luvun talviuintibuumi kuitenkin 
hiljeni pikku hiljaa, kun tarjolla alkoi olla jo monenlaista muutakin harras-
tus- ja virkistystoimintaa. Joidenkin talviuintipaikkojen kohtaloksi koituivat 
kaupunkien päätökset lopettaa paikan vuokraaminen uimareille. Joskus oli 
ongelmia veden laadun kanssa ja avantojen auki pitäminen oli hankalaa sii-
hen aikaan. Laitteita avantojen aukipitämiseen alettiin käyttää laajemmin vas-
ta 1970-luvun aikana.

Kuva: Antero Aaltonen
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Valtakunnalliseksi kuntoilumuodoksi talviuinti levisi 1980-luvulla. Avan-
touintiseura Norpan aktiivisen puheenjohtajan, Lauri Huovilan johdolla 
pidettiin monia seminaareja ja kokouksia koskien talviuinnin kehittämistä.  
Suomen Latu alkoi edistää talviuintia vuonna 1990 ja vuonna 1992 perustet-
tiin Suomen Ladun Avantouintiklubi, jonka tehtäviksi määriteltiin lajin koor-
dinointi ja kehittäminen valtakunnallisella tasolla.

Lajin ensimmäiset SM-arvon saaneet kilpailut pidettiin vuonna 1989 
Tampereella ja niitä isännöi Avantouintiseura Norppa. Ensimmäisinä vuosina 
mestaruutta tavoitteli reilut 100 uimaria. Vuosien varrella osallistujamäärät 
ovat kohonneet tasaisesti ja vuoden 2011 SM-kilpailuissa Joensuussa oli mu-
kana jo 840 talviuinnin harrastajaa.

Talviuinti Suomessa 

Talviuinti on yksi suosituimpia terveysliikuntalajeja. Talviuintia harrastaa sään-
nöllisesti jo yli 100 000 suomalaista ja lajia kokeilleita on yli puoli miljoonaa. 
Talviuintia harrastavat entistä enemmän myös nuoret ja miehet ja se on yleis-
tynyt erityisesti kaupunkilaisten keskuudessa. Talviuinnin terveysvaikutusten 
ohella lajin suosion taustalla on sen helppous, sillä se ei vaadi suuria välinein-
vestointeja. 

Talviuinti on erinomainen tapa virkistyä ja saada uutta energiaa elämään. 
Talviuintia kokeillut kertoo yleensä lähipiirilleen hyvästä olosta, jonka kylmä 
kylpy saa aikaan. Tärkeimpiä syitä aloittaa talviuinti onkin ystävien innosta-
minen, uteliaisuus sekä terveydelliset syyt. Yhä useampi lajin aloittaja huo-
maa harrastuksella olevan terveyttä edistäviä vaikutuksia. 

TALVIUINTI VAI AVANTOUINTI?
Suomen Latu käyttää nykyään pääsääntöisesti termiä talviuinti 
avantouinnin sijaan. Syy on yksiselitteinen: avantouintikausi on 
ajallisesti rajoitettu, koska siihen tarvitaan aina jääpeitteinen ve-
sistö. Varsinkin Etelä-Suomessa on järkevämpää puhua talviuin-
nista, joka tarkoittaa yleensä uimista alle 10 asteisessa luonnon-
vedessä. Sen myötä talviuintikausi alkaa koko Suomessa yleensä 
lokakuussa. Valtakunnallinen avajaispäivä on lokakuun kolmas 
lauantai. Talviuintikausi päättyy toukokuussa.

Maailmanlaajuinen ilmastonlämpeneminen voi toteutuessaan 
lyhentää talviuintikautta.

i

Kuva: Antero Aaltonen
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Kuvassa ui maailmankuulu kylmäuimari Lewis Gordon Pugh 22.5.2010 Lake 
Pumorilla Himalajalla Mont Everestin juurella. Lewis on ympäristöaktivisti 
ja uinnillaan Lewis halusi kiinnittää maailman huomion näiden arvokkaiden 
jäätiköiden sulamiseen. Himalajan jäätiköt ovat erityisen tärkeitä alueen 
asukkaille, sillä jäätiköt tuottavat puhdasta vettä miljardeille ihmisille. 
Lewis on aikaisemmin uinut sekä pohjois- että etelänavalla, missä ilmaston 
lämpeneminen on myös selvästi nähtävissä. Lewisillä on harvinainen kyky 
kohottaa elimistönsä lämpötilaa juuri ennen uintia, mikä on mahdollis-
tanut hänelle onnistumisen näissä vaativissa uinneissa. Uinti Himalajalla 
oli Lewisin vaikein ja haasteellisin ohuen ilman vuoksi. Hän ui 5300 metrin 
korkeudessa +2 asteisessa vedessä kilometrin matkan 22,5 minuutissa.

www.lewispugh.com 

Kuva: Micheal Walker
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Talviuinti on helppoa ja halpaa

Mitä talviuinti on?

Talviuinti on suosittu terveysliikuntamuoto, jota voi harrastaa sille erityisesti 
varatussa uimapaikassa tai tutussa, turvallisessa rannassa. Laji on helppou-
tensa ja nopeutensa vuoksi suosittu erityisesti kaupunkilaisten keskuudessa. 
Uimassa voi käydä milloin tahansa, eikä uiminen vaadi paljon aikaa. Mieli-
hyvän tunteen saa jo nopealla kastautumisella kylmään veteen. Talviuinnilla 
on tutkitusti terveyttä edistäviä vaikutuksia. Lajin harrastaminen kohentaa 
mielialaa ja kehon hyvinvointia.

Miten aloitan talviuinnin? 

Talviuintiin ei tarvita juuri mitään erityisiä välineitä. Laji on edullinen ja help-
po aloittaa. Lajin vakiovaruste on luonnollisesti uima-asu. Päähineen käyttöä 
suositellaan ja jalkineet on hyvä olla jalassa avannolle siirtymistä varten. Ur-
heiluvälineliikkeistä löytyy talviuintiin erityisesti tarkoitettuja neopreenitos-
suja ja -hansikkaita.

Kenelle talviuinti sopii?

Talviuinti sopii lähes kaikille ja erityisesti nuoret ovat löytäneet lajin. Nuoret 
saavat talviuinnista lisää energiaa opintoihin, vanhemmat taas oman virkis-
täytymishetken. Lapsikin voi innostua talviuinnista jos hän on terve ja aidosti 
kiinnostunut. Jos epäilet lajin sopivuutta terveydellesi niin keskustele asiasta 
ensin lääkärisi kanssa.
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Suomen Latu liikuttaa suomalaisia

Suomen Latu on valtakunnallinen ulkoilujärjestö, johon kuuluu noin 80 000 
jäsentä yli 200 jäsenyhdistyksessä. Suomen Ladun visiona on pitää suomalai-
set maailman eniten liikkuvien kansojen joukossa. Suomen Ladun tärkeimpiä 
tehtäviä ovat liikunnan ja ulkoilumahdollisuuksien edistäminen, jota teemme 
valtakunnallisesti keskusjärjestönä sekä paikallisesti latuyhdistyksissä. Suo-
men Ladun ja sen jäsenyhdistysten toimintaan ovat tervetulleita kaikki.

Talviuinti Suomen Ladussa 

Talviuinti kuuluu yhtenä lajina Suomen Ladun toimintaan ja järjestöllä on 
vankka asiantuntemus lajin erityispiirteistä. Suomen Latu on toiminut talvi-
uinnin lajiliittona vuodesta 1989 alkaen. Vuosittain lajissa järjestetään SM-
kilpailut ja kahden vuoden välein MM-kilpailut.

Suomen Ladun rekisterissä on yli 200 talviuintipaikkaa eri puolilla Suo-
mea. Uintipaikat ovat kuntien, seurojen tai yhdistysten ylläpitämiä. Turval-
lisen talviuintipaikan normit on määritelty kuluttajaviraston ohjeissa ja Suo-
men Latu kehittää ja seuraa niitä. 

Myös lajin kansainvälinen suosio on lisääntynyt. Eri puolilla Eurooppaa, 
kuten Venäjällä, Iso-Britanniassa, Norjassa, Slovakiassa ja Sloveniassa lajia 
harrastetaan kasvavassa määrin. Lajin suosiota on lisännyt kansainvälisten 
kilpailutapahtumien järjestäminen ja harrastajien kansainvälinen verkostoi-
tuminen.

LIITy SUOmeN LAdUN jäSeNekSI!
Suomen Latu edistää ulkoilua ja terveyttä. Jäsenenä olet mu-
kana tukemassa tätä tärkeää työtä. Tule nauttimaan talviuin-
nista tai muista mukavista lajeista, kuten hiihdosta, retkeilystä 
tai melonnasta yhdessä Suomen Ladun aktiivisten yhdistysten 
kanssa. 

Jäsenenä saat Latu & Polku -lehden kuusi kertaa vuodessa, 
oman yhdistyksesi tiedotteet sekä monia muita liikunnallisia 
etuja. Lisää tietoa jäseneksi liittymisestä sekä yhdistyksistä, 
joissa harrastetaan talviuintia, löydät Suomen Ladun nettisivuilta 
www.suomenlatu.fi.

i

Kuva: Seppo Arvio
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Karnevaalitunnelmaa lisäävät asusteet. Koska pää ei sääntöjen mukaan saa mennä 
veden alle ja toisaalta päähine on kilpasarjoissa pakollinen, kilpailussa nähdään mitä 

erikoisimpia päähineitä. Ja mikä tärkeintä, kaikilla on uinnin jälkeen hymy herkässä.

Kuva: Mariia Yrjö-Koskinen

Avantouintikilpailut

SM-kilpailut

Avantouinnin suomenmestaruuskisoja on järjestetty vuodesta 1989 lähtien. 
Ensimmäiset kilpailut pidettiin Tampereella ja tämän jälkeen mestaruudesta 
on kisattu vuosittain. Tässä talvisessa uintikilpailuissa uidaan 25 metrin mat-
kaa ikäluokkasarjoissa ja viestinä.

Avantouinnin SM-kilpailut on talvikarnevaali, joka kokoaa noin tuhat tal-
viuimaria viettämään viikonloppua ja nauttimaan kylmästä vedestä. Osa kil-
pailijoista ottaa tosissaan mittaa toisistaan, toiset käyvät kilpailua vain itseään 
vastaan. Kilpailussa on myös pulahdussarjoja, joissa uintimatkan pituuden tai 
kastautumisen keston voi itse valita.

Uintitapana käytetään rintauintia, jossa päälaki ei saa käydä veden alla. 
Käsiä ei uidessa saa nostaa veden pinnan yläpuolelle. Myös sukeltaminen ja 
veden alla liukuminen on kielletty. Alkoholin vaikutuksen alaisena uiminen 
on kielletty.

Kilpailupuvun täytyy olla moraalisesti hyväksyttävä (mm. läpinäkymä-
tön) ja lajiin soveltuva, suositellaan hihatonta ja lahkeetonta uima-asua. Kai-
kenlaiset kellumista ja uintinopeutta lisäävät välineet sekä kylmyyttä eristävät 
vaatetukset ovat kiellettyjä. Päähineen tai uimalakin ja uimalasien käyttöä 
suositellaan. Kilpasarjoissa päähine on pakollinen.

MM-kilpailut

Suomesta avantouinnin MM-kilpailujen kilpasarjoihin voivat osallistua aino-
astaan viiden edellisen vuoden sisällä SM-kilpailuissa kilpasarjoissa mukana 
olleet uimarit. Kilpailija voi edustaa kotimaataan, sen kansallista uimaliittoa, 
yhdistystä, uintipaikkaansa, yritystä tai muuta yhteisöä tai pelkästään paik-
kakuntaansa. Viestijoukkueessa on oltava molempien sukupuolten edustajia.
Avantouinnin ensimmäiset MM-kilpailut järjestettiin helmikuussa 2000 Hel-
singissä. Tämän jälkeen kilpailuja on pidetty Jyväskylässä, Kajaanissa, Muo-
niossa, Oulussa, Lontoossa ja Slovenian Bledissä. Uimarit karsitaan MM-kil-
pailuihin kotimaan kansallisissa mestaruuskilpailuissa.

MM-kilpailuissa on kisattu henkilökohtaisten matkojen lisäksi kansainvä-
lisessä viestikisassa, kestävyysuinnissa ja ryhmäuintinäytöksissä. Lisäksi har-
rastelijoille on ollut ohjelmassa pelkkä kastautuminen sekä 30 tai 60 metrin 
uinnit ilman ajanottoa. MM-kilpailuissa pätevät samat ohjeet uintitekniikan 
ja pukeutumisen suhteen kuin SM-kilpailuissa.
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Olympia-altaasta MM-avantoon

Uinti ja vesi elementtinä ovat tuoneet iloa elämääni jo 44-vuoden ajan. Ak-
tiiviurani aikana harjoitteluun kuuluivat lisäksi lenkkeily, kuntosali, erilaiset 
pallopelit sekä hiihto. Lisäksi pyöräily oli arkipäivää, sillä matkaa uimahallille 
oli 20 km. Hyvä fyysinen pohjakunto luotiin monipuolisella harjoittelulla ja 
liikunnalla, joilla on ollut suuri merkitys omaan terveyteeni ja hyvinvointiini. 
Liikunta on minulle elämäntapa ja ilman sitä kehoni ei toimi.

Uintiurallani saavutin lukuisia Siniviittamestaruuksia, 27 nuorten Suo-
men mestaruutta, 54 aikuisten Suomen mestaruutta. Mastersien Suomen 
mestaruuksia on uralleni tullut 22, joista viimeisin 3000 metrin avovesiuin-
nista 2011. Yhteensä Suomen mestaruuksia on 103. Ihan kunnioitettava mää-
rä. Olympiakisat Los Angelesissa vuonna 1984 oli uintiurani huippukohta. 
Kisat olivat hieno kokemus ja sijoitukseni 200 metrin sekauinnissa yhdeksäs 
sekä B-finaalin voitto. Oli mahtava tunne nousta finaalin jälkeen altaasta. 15 
000 katsojaa kannusti aplodien kera suomalaista voittoa. 

Ensimmäinen kosketus talviuinnin maailmaan oli Muoniossa Jerisjärvel-
lä, jossa olimme perheeni kanssa kannustamassa Aki Sirkkaa maailmanmes-
taruuteen. Pakkasta oli –30 astetta ja todella kylmä. Samassa tapahtumassa 
otin vastaan haasteen osallistua vuoden 2005 Oulussa pidettäviin talviuinnin 
SM-kilpailuihin. Olen aina ollut lämpimän veden uimari ja kylmä on ollut 
minulle kauhistus. 

Oma ensikosketus talviuintiin tapahtui Vuokatin urheiluopistolla tammi-
kuussa 2005 ja vesi oli hyytävän kylmää. Mutta siitäpä olikin hyvä jatkaa pu-
lahtelua Tuiran avannossa kohti Oulun SM-kisoja. Kehoni ja mieleni valmis-
tuivat tulevaan kisaan fyysisesti ja henkisesti. Avantoon pulahtamisen jälkeen 
iholla kihelmöi ja verenkierto vilkastui. Hyvä olo oli tosi asia sekä keholle että 
mielelle.

SM-kisat Oulussa olivat itselleni haasteellinen ja mukava kokemus. Haas-
teelliseksi ja osittain pelottavaksi sen teki se, ettei tiennyt miten jaksaa uida 25 
metriä kylmässä vedessä. Hyvinhän se ensimmäinen SM-kisa meni ja kultaa 
saatiin Oulun Talviuimareille. 

Nyt takanani on jo kuusi vuotta talviuinnin parissa. Koukussa ollaan. 
Suomen mestaruuksia on kertynyt yhdeksän ja maailmanmestaruuksia neljä. 
Vesi tuntuu edelleen kylmältä, mutta hyvän olon tunne sekä virkeys pulah-
duksen tai kisan jälkeen on mahtava. Talviuinnin SM- ja MM-kilpailuihin 
osallistuminen on edelleen tosi jännittävää ja sykettä kiihdyttävää. Kisatapah-
tumat ovat kivoja ja ennen kaikkea ihmiset talviuinnin parissa ovat ihania, 
joten liikun hyvässä ja miellyttävässä seurassa.

Teksti: Maarit Sihvonen

Kuva: Ville Sihvonen
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TALVIUINTI JA 
TURVALLISUUS
Turvallisuusohjeita talviuimareille

Talviuinti sopii lähes kaikille, mutta jos epäilet ongelmia terveytesi suhteen, 
käänny ensin lääkärin puoleen ja keskustele harrastukseen liittyvistä riskeistä. 

Talviuinnin vaikutukset ovat yksilöllisiä ja riippuvat avannossa käyntien 
määrästä, viipymisajasta ja saunomisesta. Kuuntele omaa kehoasi tunnis-
taaksesi mikä on itsellesi sopivinta.

Älä mene avantoon alkoholin vaikutuksen alaisena, flunssaisena, kuumei-
sena tai muuten sairaana. Neuvottele lääkärin kanssa avantouinnin aloitta-
misesta, jos sairastat sydän- ja verisuonisairauksia.

Valvo lasten avantouintia. Lapsen hätääntyessä saattaa uimataito unohtua.

Muita ohjeita talviuimareille

Lue ohjeet ennen avantoon menoa ja noudata niitä. Ohjeet saattavat vaih-
della eri paikoissa. 

Lihaksistoa on hyvä lämmitellä liikunnalla ennen avantoon menoa, esim. 
sauvakävellen tai hiihtäen. 

Ota kaveri mukaan, kun menet avantoon. Jos jotain sattuu, kaveri voi aut-
taa. Saunan ja avannon välinen lämpötilaero aiheuttaa sydämelle kovan ra-
situksen ja verenpaineen vaihtelu saattaa aiheuttaa huimauksen tunnetta. 

•

•

•

•

•

•



22 23

Avantoon mennessä kannattaa käyttää jalkineita. Uimareille on tarjolla 
erityisiä avantouintiin tarkoitettuja tossuja, jotka suojaavat myös liukastu-
misilta, teräviltä kiviltä ja suolalta. Käsineiden ja päähineen käyttäminen 
on suositeltavaa. 

Avantoon mennessäsi muista, että kulkutiet ja portaat voivat olla liukkaita. 
Kulje rauhallisesti ja varoen. 

Jos avannossa on laite, jolla avanto pidetään auki (kuten pumppu tai muu 
virrankehitin), noudata annettuja ohjeita. Laitteen aiheuttama virtaus voi 
olla voimakas. Joissakin talviuintipaikoissa laitteen voi sammuttaa uinnin 
ajaksi, jolloin käyttökytkin löytyy avannon läheltä. 

Älä hyppää koskaan avantoon pää edellä. Sukeltaminen ja pään kastelemi-
nen avannossa ei ole suositeltavaa. Pään kastelu lisää lämmönluovutusta, 
josta voi olla seurauksena alilämpöisyys.

Avannossa kannattaa ensimmäisillä kerroilla vain kastautua. Tottumatto-
mille kylmä vesi voi aiheuttaa normaalia ja vaaratonta hengityksen salpau-
tumista. Kun keho sopeutuu kylmään, voi aikaa vähitellen pidentää.

Muista, että kylmä vesi kangistaa nopeasti. Tarkkaile lihastesi toimintaky-
kyä. 

Pukeudu lämpimästi avantouinnin jälkeen ja nauti tarvittaessa lämmintä 
juotavaa. 

Ilmoita avannon ylläpitäjälle havaitsemistasi puutteista heti turvallisuuden 
lisäämiseksi. 

Tarvittaessa hälytä apua heti. Mieti ennakkoon, miten avun hälyttäminen 
käytännössä tapahtuu. Yleinen hätänumero on 112.

Palvelun turvallisuudesta vastaa palvelun tarjoaja. Epäillessäsi palvelun tur-
vallisuutta, voit ilmoittaa asiasta kunnan terveystarkastajalle tai Kuluttajavi-
rastoon. 

Suomen Latu on laatinut nämä ohjeet yhdessä Kuluttajaviraston, Opetusminis-
teriön ja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton kanssa.
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Kuva: Antero Aaltonen
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Hukkuneen elottoman henkilön painelu-puhallus (PPE) elvytys 
 

 
 
 
1. Kun hukuksissa ollut on saatu vedestä pois, asetetaan 
hänet kovalle joustamattomalle alustalle selälleen. 
 
 
 
 
 
 
2. Soita hätänumeroon 112.  
Voit myös huutaa apua ja pyytää paikalla olevia tekemään hä-
täilmoituksen numeroon 112. Hätäkeskuksen antamia ohjeita 
tulee noudattaa. 
 
 
 
3. Avaa hengitystie. 
Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nostamalla ja toisella kä-
dellä otsasta painamalla. Samalla tunnustele, katso ja kuun-
tele hengitystä. Tuntuuko ilman virtaus poskellasi? Liikkuuko 
rintakehä? Kuuluuko hengityksen ääni? Arvio onko hengitys 
normaalia, epänormaalia tai hengitys puuttuu. Mikäli epäröit, 
toimi kuin hengitys ei olisi normaalia. 
 
Hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu. 
 
 
4. Puhalla 5 kertaa. 
Avaa hengitystie. Aseta suusi tiukasti autettavan suun päälle, 
sulje sormillasi hänen sieraimensa. Puhalla rauhallisesti ilmaa 
autettavan keuhkoihin. Puhalluksen aikana katso, että autetta-
van rintakehä nousee (liikkuu).  
Puhalla yhteensä viisi kertaa. 
 
 
5. Paina 30 kertaa.  
Aseta kämmenen tyviosa keskelle autettavan rintalastaa. Aseta 
toinen käsi toisen päälle sormet limittäin. Paina käsivarret suo-
rina kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa siten, että rintalasta pai-
nuu 5 - 6 cm. Anna rintakehän palautua paineluiden välissä. 
Keskimääräinen painelutiheys on 100 kertaa minuutissa, eikä 
ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske painelut ääneen. 
 
6. Puhalla 2 kertaa. 
Avaa hengitystie. Aseta suusi tiukasti autettavan suun päälle, 
sulje hänen sieraimensa sormillasi. Puhalla rauhallisesti ilmaa 
autettavan keuhkoihin. Puhalluksen aikaa katso, että autetta-
van rintakehä nousee (liikkuu).  
Toista puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia. 
 
7. Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2,  
kunnes autettava herää: liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää 
normaalisti, ammattihenkilöt antavat luvan lopettaa tai voimasi 
loppuvat. 
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1. Kun hukuksissa ollut on saatu 
vedestä pois, asetetaan hänet 
kovalle joustamattomalle alustalle 
selälleen. 

2. Soita hätänumeroon 112. 
Voit myös huutaa apua ja 
pyytää paikalla olevia tekemään 
hätäilmoituksen numeroon 112. 
Hätäkeskuksen antamia ohjeita tulee 
noudattaa. 

3. Avaa hengitystie. 
Ojenna autettavan pää leuan kärjestä 
nostamalla ja toisella kädellä otsasta 
painamalla. Samalla tunnustele, 
katso ja kuuntele hengitystä. 
Tuntuuko ilman virtaus poskellasi? 
Liikkuuko rintakehä? Kuuluuko 
hengityksen ääni? Arvio onko 
hengitys normaalia, epänormaalia 
tai hengitys puuttuu. Mikäli epäröit, 
toimi kuin hengitys ei olisi normaalia. 

Hengitys ei ole normaalia tai se 
puuttuu. 

4. Puhalla 5 kertaa. 
Avaa hengitystie. Aseta suusi 
tiukasti autettavan suun päälle, sulje 
sormillasi hänen sieraimensa. Puhalla 
rauhallisesti ilmaa autettavan 
keuhkoihin. Puhalluksen aikana 
katso, että autettavan rintakehä 
nousee (liikkuu). 
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Puhalla yhteensä viisi kertaa. 

5. Paina 30 kertaa. 
Aseta kämmenen tyviosa keskelle 
autettavan rintalastaa. Aseta toinen 
käsi toisen päälle sormet limittäin. 
Paina käsivarret suorina kohtisuoraan 
alaspäin 30 kertaa siten, että 
rintalasta painuu 5 - 6 cm. Anna 
rintakehän palautua paineluiden 
välissä. Keskimääräinen painelutiheys 
on 100 kertaa minuutissa, eikä ylitä 
120 kertaa minuutissa. Laske painelut 
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Hukkuneen elottoman henkilön painelu - puhallus 
(PPE) elvytys 
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Turvallinen talviuintipaikka 

Ohjeita ylläpitäjille, rakentajille ja suunnittelijoille

Perusmuodossaan hyvä talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan ja 
avannon. Seuraavien turvallisuusasioiden huomioon ottaminen parantaa 
avantouintipaikan turvallisuutta. Avantouintipalveluja tarjoava on vastuussa 
siitä, että palvelu on turvallinen (Tuoteturvallisuuslaki 914/1986). Uimarin 
tulee kuitenkin olla varovainen ja noudattaa annettuja ohjeita. Toiminnan-
harjoittajan on otettava huomioon rakenteissa jo ohjeistuksissa erilaiset käyt-
täjäryhmät ja käyttäjien lukumäärä. Toiminnanharjoittajan kannattaa huo-
lehtia siitä, että tarvittavat vakuutukset ovat kunnossa. 

Toiminnanharjoittajan tulee ottaa huomion seuraavat seikat:

1.   Avanto

Avanto on riittävän suuri. Jos avanto on tarkoitettu muutakin kuin kastau-
tumista varten, sopiva koko on vähintään 3 x 3 m. 

Veden syvyydeksi portaiden kohdalla suositellaan noin 1,5 m. Laiturilla 
tai rannalla on kyltti, joka kertoo veden syvyyden avannossa. 

Avantoa pidetään auki kierrätyspumpulla tai vastaavalla turvallisella lait-
teella. 

Jos avannossa on virtaava vesi, on pyrittävä estämään uimarin joutuminen 
jään alle esim. käyttämällä verkkoa tai muuta estettä. Verkon tai muun 
esteen tulee olla rakenteeltaan sellainen, ettei siihen ole vaaraa takertua 
kiinni. 

Avantoalue on merkitty esim. ympäröimällä avanto aidoilla, puomeilla tai 
lippusiimoilla riittävän etäältä avannon reunoilta. 

Kulkuteillä, laiturilla ja avannon lähellä on riittävä valaistus. 

Uimapaikka on tarkastettu sukeltamalla aina ennen avantokauden alkua.

Useampia avantoja ei saa tehdä lähekkäin, ettei tule houkutusta sukeltaa 
avannossa toiseen (vaarallista). 
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2.   Kulkutiet, laiturit ja portaat

Avantoon on selkeä kulkutie tai kulkuteitä. Kulkutiet on puhdistettu lu-
mesta, hiekoitettu tai suolattu liukkauden vähentämiseksi. 

Laiturilla tai kulkuteillä on syksystä kevääseen lämpömatto liukkautta ja 
jäätymistä estämään. 

Laituri on riittävän leveä ja kaiteellinen siten, että kaksi ihmistä pystyy 
ohittamaan toisensa (lisätietoa laiturien rakentamisesta saa esim. RT-kor-
tista RT-97-10107).

Laiturin kunto on tarkastettu vähintään kaksi kertaa vuodessa, keväällä 
ja syksyllä. Laituri pidetään kunnossa ja rikkoutuneet tai lahonneet osat 
korjataan välittömästi. Laiturin ja muiden rakennelmien kunnossapitoon 
on nimetty vastuuhenkilö. 

Veteen menevät portaat ovat riittävän pitkät. Ne ulottuvat noin metrin 
veden pinnan alapuolelle ja myös riittävästi ylöspäin siten, että avannos-
ta pois pääseminen on helppoa. Portaissa on kaiteet molemmilla sivuilla. 
Kaiteiksi suositellaan puisia tai ns. lämpökaiteita, jolloin avannosta on hel-
pompi tulla pois myös silloin, kun kädet ovat märät. 

Portaiden askelmat ovat suorat ja riittävän leveät, jotta jalalle saadaan 
hyvä tuki avantoon mennessä. 

Portaiden suositeltava kaltevuus on 20-30 astetta. 

Turvallisessa uintipaikassa on kahdet portaat, joista toisia pitkin mennään 
veteen ja toisia pitkin tullaan ylös vedestä.

Portaista tai laiturista on veteen köysi, jossa on solmuja, jolloin köydestä 
kiinni pitäen on mahdollista tulla vedestä portaille. 

3.  Turvavarusteet

Sekä laiturin päässä että rannalla on pelastusrengas ja heittoliina. Isom-
missa avannoissa on suositeltavaa olla pelastusvene.

Ensiapukaappi on näkyvällä paikalla. Ensiapukaapin tulee sisältää vähin-
tään desinfiointiainetta, sideharsoa, laastareita, kylmäpusseja, termopeite 
ja elvytysmaski. Pukuhuoneissa on elvytysohjeet.

4.  Pukuhuone, pesuhuone ja saunatilat

Pukuhuoneissa on lattialämmitys. Pukuhuoneet siivotaan riittävän usein, 
vähintään kolme kertaa viikossa. Saunojen sekä puku- ja pesuhuoneiden 
desinfiointi tapahtuu kerran viikossa.

Saunan kiukaan ympärillä on turvakaiteet siten, ettei kukaan loukkaannu 
saunaan mennessä tai saunasta tullessa.

Pukuhuoneessa on käsisammutin (mielellään vähintään 6 kg) sekä palo-
varoitin tai -ilmaisin. 

5.  Opasteet

Avannon välittömässä läheisyydessä tai pukutiloissa on selkeät opasteet 
ja ohjeet uimareille sekä suomeksi että ruotsiksi sekä tarvittaessa muilla 
kielillä. Ainakin seuraavat tiedot ja varoitukset ovat tarpeen: 

Avantouintipaikan ylläpitäjän yhteystiedot (käyttäjien yhteydenottoa 
varten).
Avunhälyttämisohjeet: hätänumero 112, uintipaikan osoite ja ajo-oh-
jeet hälytysajoneuvoille.
Älä mene yksin avantoon.
Älä hyppää pää edellä avantoon.

Ottamalla yhteyttä Kuluttajavirastoon tai oman kunnan terveystarkastajaan 
saa lisätietoja tuoteturvallisuuteen liittyvistä vaatimuksista ja määräyksistä. 
Viranomaiset neuvovat sekä kuluttajia että elinkeinonharjoittajia. 

Suomen Latu on laatinut nämä ohjeet yhdessä Kuluttajaviraston, Opetusminis-
teriön ja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton kanssa. 

 

•

•

•

•
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–
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–
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Erilaisia talviuintipaikkoja

Avantouintikeskus Joensuussa

Avantouintikeskuksen nykyiset toimitilat valmistuivat vuonna 2005. Ra-
kennukset ovat seuran, mutta tontti on vuokrattu Joensuun kaupungilta. 
Tiloja voivat käyttää korvausta vastaan myös seuraan kuulumattomat. 
Uintirannekkeiden myynnillä ja kokoustilojen vuokraamisella on ollut 
suuri merkitys seuran talouteen. 

Avantouintikeskus on auki vuoden jokaisena päivänä. Huoltokatkois-
ta ja muista keskeytyksistä ilmoitetaan erikseen. Pukeutumistilat ja sauna 
ovat avoinna talviaikana (loka-toukokuu) klo 10 - 23 (keskiviikkoisin 6 
- 23). Kesäaikana (kesä-syyskuu) pukeutumistilat ovat avoinna 10 - 23. 
Sauna maanantaista perjantaihin 14 - 23 ja viikonloppuisin 12 - 23.

Päärakennuksen alakerrassa on toimisto, takkahuone, keittiö sekä 
pukeutumistilat. Pukuhuoneissa on WC, suihku ja lukollisia säilytyslo-
keroita. Suihkujen lämmin vesi on maksullinen ja toimii euron kolikoil-
la. Päärakennuksen yläkerrassa on kokous- ja juhlatilana toimiva Kar-
hu-sali, WC sekä naulakkotilat. Tila on myös vuokrattavissa.

Sauna on erillisessä rakennuksessa laiturin lähellä. Se on yhteinen 
miehille ja naisille, joten saunassa ollaan uima-asu päällä. Saunassa ei 
ole peseytymismahdollisuutta. Eteisessä on jalkasuihkut. Samanaikai-
sesti saunassa lienee enimmillään ollut noin 40 henkeä.

Kulkutiet saunalle ja avannolle ovat betonia ja niissä on talvisin läm-
mitys. Myös avantoon menevissä portaissa ja kaiteissa on lämmitys. Yli 
–15 C pakkasilla muodostuu kuitenkin paikoin jäätä, jolloin on syytä 
olla erityisen varovainen. Kulkutiet on valaistu ja avannossa on pohjaan 
ankkuroitu valo. Avantoa pitävät auki kaksi ilmastinta sekä tarvittaessa 
myös laituriin kiinnitetty virrankehitin.

Seuralla on palkattu työntekijä. Talonmiehen tehtäviin kuuluu mm. 
päärakennuksen ja piha-alueen siivous ja hoito, yleisen järjestyksen val-
vonta, jäsenmaksujen vastaanotto, jäsenmerkkien jakaminen, rannek-
keiden myynti vierailijoille sekä tilojen vuokraukseen liittyneet käytän-
nön asiat. Saunan siivous ja pesu hoidetaan ostopalveluna.

Toimitilojen kunnossapito perustuu paljolti talkootoimintaan. 1000 
hengen joukkoon mahtuu osaajia mitä erilaisimmista ammattiryhmistä.

Kuva: Jukka Vuorinen
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Mökkirantaan oma avanto

Mökkirantaan voi helposti perustaa oman talviuintipaikan jäiden tuloon asti 
ilman suuria kustannuksia. Jäiden tulon jälkeen uintia voi jatkaa hankkimal-
la rantaan sähkökäyttöisen pumpun tai virrankehittimen. Sen avulla vesi py-
syy liikkeessä laiturin ympärillä, mikä estää jäätymisen ja näin ranta pysyy 
sulana läpi talven.

Leena ja Yrjö Lehtonen perustivat mökkirantaan Espooseen oman talvi-
uintipaikan noin viisi vuotta sitten. Vaatteiden vaihto tapahtuu vanhan sa-
vusaunan kylmässä tuvassa ja avantoon kuljetaan villasukilla tai neopreeni-
tossuilla. Uimassa käydään siis ilman saunaa ja lämpimiä pukutiloja.  Puiset 
portaat johtavat laiturilta avantoon. 

- Ensin aloitimme villasukilla, mutta sitten hankimme oikeat talviuinti-
tossut ja -hansikkaat.  Tiedän, että myssyäkin pitäisi käyttää, mutta sellaista 
meillä ei kyllä ole ollut, kertoo Leena Lehtonen talviuintivarusteistaan. 

Lämpömattoa eivät Lehtoset ole rantaan hankkineet, mutta ilmastimen 
avulla vesi pysyy sulana laiturin läheisyydessä ympäri vuoden. Talvella Leh-
toset käyvät uimassa mökillään kerran viikossa. 

- Viime talvena oli niin paljon lunta, että rantaan oli vaikea päästä ja siksi 
talviuinti jäi vähemmälle, kertoo Leena Lehtonen.  

Leena kokeili talviuintia jo lapsena, lähes 70 vuotta sitten, mutta sään-
nölliseksi talviuintiharrastus on muodostunut vasta oman talviuintipaikan 
myötä.

Kuva: Henrik Kettunen
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Avantouintia erämaajärvellä

Vesilahden Luonto ja Latu ry:n omistaman Kotkanpesän kodan lähellä on 
pieni erämaajärvi nimeltä Pikku-Mälitty. Kymmenisen vuotta sitten järveen 
laitettiin raput, jotka mahdollistavat järvessä pulahtamisen sulan veden ai-
kaan. Virkistävä luontouinti erämaajärvellä onkin ollut monelle yhdistyksen 
jäsenelle sunnuntairetken kohokohta aamukahvin ohella. 

Koska talvella kodalle vievä hiihtolatu kulkee aivan Pikku-Mälityn uin-
tipaikan vierestä, päättivät talviuintia harrastavat jäsenet muutamia vuosia 
sitten yhdistää hiihdon ja avannossa käynnin tosiinsa rakentamalla järvelle 
talviuintipaikan. 

Ensin rakennettiin puusta kehikko ja hankittiin isot styroksilevyt avan-
non kanneksi. Styroksikannen avulla avanto pysyy läpi talven kohtalaisen su-
lana. Muutaman metrin päähän rannasta tehtiin vaatteiden riisumista varten 
penkki, johon laitettiin styroksinen istuin. Penkin suojaksi hankittiin pressu, 
jotta penkki pysyisi kuivana ja lumettomana myös talvella.

- Kun hiihtolenkkiä on takana 6-10 km ja sopiva hiki päällä, tuntuu mu-
kavalta pulahtaa avantoon ennen aamukahvia, joka odottaa Kotkanpesän 
kodalla, kertoo Tarja Määttänen.

- Järvessä pulahtamisen jälkeen olo on todella hieno, kun veri on lähtenyt 
kiertämään karaisevan kokemuksen jälkeen. Tuntuu kuin olisi uudestisynty-
nyt, kuvailee Tarja Määttänen tuntemuksiaan talviuinnin jälkeen. 

Alkuvuosina uimaan mentiin yli –20 asteen pakkasellakin, mutta sittem-
min sitä on alettu pitää pakkasrajana.  

- Kun pakkasta on paljon ja vielä kylmä viima, niin kyllä siinä jalat ja kä-
det palelee paljon ennen kuin vaatteet on saanut päällensä ja monot takaisin 
jalkaansa, toteaa Tarja Määttänen. 

Uintipaikalta on noin puolen kilometrin hiihtolenkki Kotkanpesän ko-
dalle, jossa voi lämmitellä kohmeisia jalkoja ja käsiä ja sitten ne perinteiset 
sunnuntain aamukahvit ystävien seurassa kruunaavat hyvän olon.

Kotkanpesän kodalla voi lämmitellä kohmeisia jalkoja ja käsiä talviuinnin jälkeen.
Kuva: Yrjö Punkari
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Kuva: Antero Aaltonen

TALVIUINTI JA 
TERVEYS
Talviuinnin terveysvaikutukset

Avantoon pulahtaminen saa ihmiskehossa aikaan monenlaisia reaktioita. Kyl-
mä vesi saa verenpaineen kohoamaan, verenkierto aivoissa vilkastuu, hengitys 
tuntuu salpaantuvan ja varpaat ja sormenpäät kihelmöivät. Hullua hommaa, 
mutta silti noin 100 000 suomalaista käy talvisin avannossa säännöllisesti.

Oulun Yliopiston termobiologian dosentti Pirkko Huttunen on tarkastel-
lut talviuinnin vaikutuksia verenpaineeseen ja hormonaaliseen toimintaan 
sekä niiden yhteyttä mielialaan. Kylmä vesi aktivoi sympaattista hermostoa. 
Sympaattinen hermosto säätelee muun muassa verenkiertoelimistön toimin-
toja ja sen toiminta vilkastuu stressitilanteessa sekä fyysisessä rasituksessa.  
Veren virtausnopeus kasvaa ja pintaverisuonet supistuvat, jotta lämmönhuk-
ka vähenisi. 

Aivojen lämmönsäätelykeskus sijaitsee hypotalamuksessa, josta vapau-
tuu hormoneja ja ne edelleen aktivoivat aivolisäkkeen hormonituotantoa. 
Aivolisäkkeen toiminta puolestaan vaikuttaa esimerkiksi kilpirauhasen ja 
lisämunuaisten toimintaan, joiden vapauttamat hormonit säätelevät mm. 
hiilihydraattien aineenvaihduntaa. Elimistö tuottaa energiaa nopeimmin hii-
lihydraateista.  Kun elimistön hiilihydraattivarastot ehtyvät, nousee rasvoista 
tuotetun energian prosentuaalinen osuus. Aineenvaihdunta on yksilöllistä, 
mutta on todistettu että fyysisesti hyväkuntoiset henkilöt voivat käyttää ras-
voja tehokkaammin energiantuottoon. Fyysisen harjoittelun lisäksi myös tois-
tuva kylmälle altistuminen ja kylmään sopeutuminen tehostaa rasvanpolttoa. 
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Talviuintikauden aikana elimistön muutokset voimistuvat, mutta varsin-
kin hormonaalisen vaikutuksen määrä alkaa laskea nopeasti, kun uintikausi 
etenee pitemmälle.  Elimistö sopeutuu kylmään, eikä enää reagoi siihen yhtä 
voimakkaasti. Talviuintikauden edetessä kylmää ei enää koeta yhtä epämu-
kavana kuin kauden alussa. Sopeutumisen voi itse huomata myös lämpöä 
tuottavan lihasvärinän vähenemisenä. Säännöllinen talviuinti voi kehittää li-
hasvärinästä riippumatonta lämmöntuottoa, joka parantaa toimintakykyä ja 
valppautta kylmässä. 

Kehon säännöllinen kylmälle altistaminen vaikuttaa fysiologisten muutos-
ten kautta positiivisella tavalla myös psyykkisiin ominaisuuksiin. Talviuimarit 
mieltävät avannossa käymisen parantavan stressinsietokykyä ja mielialaa. Ve-
renpaine yleensä nousee kun ihminen joutuu stressaavaan tilanteeseen. On 
tutkittu että säännöllisesti harrastettuna talviuinti voi jopa laskea henkilön 
perusverenpainetta. 

Mielialaa parantava vaikutus perustuu kylmän vaikutuksista aivojen vä-
littäjäaineisiin. Talviuinti vapauttaa aivolisäkkeen endorfiineja. Voimistunut 
endorfiinien eritys lisää mielihyvän tunnetta ja laskee kipukynnystä.  Kaikki 
kehossa tapahtuvat muutokset tekevät avannossa oleilusta siedettävämpää. 
Ne eivät kuitenkaan lisää normaalissa lämpötilassa viihtymistä eli karaistu-
nutkin talviuimari tarvitsee samanlaisen vaatetuksen kuin muut ihmiset.

Talviuinnin vaikutukset riippuvat monista tekijöistä.  Veden lämpöti-
la, uintiaika, uimarin sukupuoli, painoindeksi ja ikä vaikuttavat hermoston 
toimintaan. Myös paksumpi rasvakerros estää lämmönhukkaa, sillä laihojen 
ihmisten sympaattinen hermosto aktivoituu voimakkaammin kuin ylipai-
noisten.  

Yleisesti kansan keskuudessa puhutaan talviuinnin vähentävän stressiä, 
nostavan mielialaa, parantavan yöunia, parantavan kipuja ja hengitystieinfek-
tioita. Kaikkia avantouinnin terveysvaikutuksia ei ole pystytty todistamaan 
tutkimuksilla ja vaikutuksissa on yksilökohtaisesti huomattavia eroja.  Joka 
tapauksessa, ohjeita noudattamalla talviuintia voidaan pitää turvallisena har-
rastuksena kaikille uimataidon omaaville terveille aikuisille ihmisille.  Do-
sentti Juhani Smolanderin mukaan tärkeintä on se, miltä itsestä tuntuu. 

Lähteet:
Huttunen, P. 2000. Hyinen Hurmio. Edita, Helsinki. 
Smolander, J. 2006. Hyvää oloa avannosta.  Suomen lääkärilehti

Suomen Ladun talviuintitutkimus

Suomen Ladun vuonna 2010 teettämän talviuintikyselyn mukaan aktiivisim-
mat talviuimarit käyvät avannossa päivittäin talviuintikauden aikana, saunan 
kera tai ilman. Talviuintikyselyyn vastasi 968 talviuintiharrastajaa ympäri 
maata, joista kaksi kolmasosaa on edelleen mukana työelämässä.

Talviuinnin myötä kaksi kolmesta koki mielenvirkeyden parantuneen ja 
stressin vähentyneen. Reilusti yli puolet uimareista koki flunssaoireiden sel-
västi vähentyneen tai jopa poistuneen säännöllisen uinnin ansiosta. Jotkut 
kokivat unen laadun parantuneen, toisille talviuinti toimi apuna erilaisiin 
särkyihin. Suosituin aika harrastukseen on iltaisin. Neljännes käy kuitenkin 
avannossa aamuisin. Yleensä uintiaika on alle 40 sekuntia, joka kymmenes 
väitti kuitenkin viihtyvänsä kylmässä vedessä yli minuutin. 

67 %

61 %

38 % 36 %

32 %
29 %

18 %

10 %

2 %

Talviuinnin terveysvaikutukset
Suomen Ladun talviuintitutkimus 2010
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Vaikka kuinka keljuttais, ei ole niin suurta määrää 
huolia etteikö ne sinne avantoon hukkuis!

Lilja Hiltunen“

Kuva: Antero Aaltonen
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Talviuinti kiehtoo ja koukuttaa
 

Siihen on vain jäänyt kiinni, se on niin virkistävä kokemus jokainen 
uintikerta. Ihanalta tuntuu kun jonkun väsyttävän työjutun jälkeen 
saa pulahtaa kylmään, se antaa virkeyttä ja voimia taas uudestaan. 
Usein nauran itselleni kun aivan huomaamatta avannosta tultua 
alan hyräilemään jotain sävelmää. Terveenä olen saanut olla, ei ole 
tullut poissaoloja työstä flunssan vuoksi kuin äärettömän harvoin 
hyvän vastustuskyvyn vuoksi. Uintikerrat ovat epäsäännöllisiä 
johtuen vuorotyöstä ja muusta elämänmenosta. Käyn silloin kun se 
sopii luontevasti ohjelmaani.

Lea Hatala 

Talviuinti on halpa ja helppo tapa pitää vireystila korkealla, 
flunssat loitolla ja harrastaa sosiaalista kanssakäymistä. Olen 
harrastanut lajia noin 35 vuotta. Valkosormisuus on todistettavasti 
parantunut jo aikoja sitten.

Päivikki Filpus 

Mun isä harrastaa avantouintia ja mä kävin ekan kerran 
avannossa jo 15-vuotiaana. Aina kun mä oon käynny avannossa, 
niin mä nukun tosi hyvin!

Verneri Pouttu 

Vaikka kuinka keljuttais, ei ole niin suurta määrää huolia etteikö 
ne sinne avantoon hukkuis!

Lilja Hiltunen

“

“
“
“

Kun käy säännöllisesti avannossa, niin pysyy korvien välissä 
järjenvalo kirkkaampana!

Teemu Saarikivi

Aloitin talviuinnin ystävän houkuttelemana. Ensi kokemus oli että 
äkkiä pois avannosta mutta siitä huolimatta palasin avannolle. 
Hyvän olontunne jälkeenpäin on mahtava kun on saanut vaatteet 
päälle ja se jatkuu vielä kotonakin pitkään, hyvät yöunet myös 
tulee jälkimaininkeina. Työn ja liikunnan jälkeen palautuminen on 
nopeaa, ikään kuin nollais päivän rasituksen.

Pekka Parpala 

Jäin koukkuun tähän huurteisen ihanaan harrastukseen 40 vuotta 
sitten. Mikä meno ja mikä lento, kun raskaan työpäivän jälkeen on 
pulahtanut avantoon. Sielu ja keho kevenee ja veri virtaa kohisten. 
Monet ihmettelevät lämpimiä käsiäni. MM-kisatkin Oulussa oli 
mukava tapahtuma. Niin iloisia kasvoja näkee harvoin kilpailuissa!

Maija Koivukangas

“

“
“
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Kuva: Antero Aaltonen

Hyvinvointia työyhteisöille

Talviuinti on helppoutensa ja nopeutensa vuoksi suosittua erityisesti työ-
ikäisten keskuudessa. Uimassa voi käydä milloin tahansa, eikä uiminen vaadi 
paljon aikaa. Mielihyvän tunteen saa jo nopealla kastautumisella kylmään ve-
teen. Talviuinnilla on tutkitusti paljon terveyttä edistäviä vaikutuksia. Lajin 
harrastaminen kohentaa mielialaa ja kehon hyvinvointia. Päivän voi aloittaa 
pulahduksella luonnonveteen tai käydä uimassa työpäivän päätteeksi. Aamul-
la uinti herättää ja antaa vauhtia päivään, uintihetki työpäivän päätteeksi tuo 
virkistystä loppupäivään ja antaa hyvän yöunen.

Terveyttä talviuinnista - hyvinvointipalvelu yrityksille

Suomen Latu yhteistyössä paikallisyhdistyksen kanssa tarjoaa yrityksenne 
työntekijöille mahdollisuuden tutustua talviuintiin työhyvinvointia edistävä-
nä lajina. Kouluttajina toimivat Suomen Ladun talviuinnin asiantuntijat. Ter-
veyttä talviuinnista -luennolla kerrotaan talviuinnista terveysliikuntalajina, 
joka antaa energiaa niin työhön kuin vapaa-aikaan. Tämän jälkeen talviuin-
tikoulutus ja uintiin tutustuminen toteutetaan lähimmässä talviuintipaikassa. 

Hyvinvointipalvelun sisältö

Terveyttä talviuinnista -luento, 1h
Talviuintikoulutus ja uintiin tutustuminen, 1h
Lisäksi mahdollisuus saada liikuntaneuvontaa, kuntotestausta sekä lisää 
ohjattuja talviuintikertoja

Lisätietoja hyvinvointipalvelusta

Suomen Latu ry 
Terveyttä talviuinnista
puh. 044 722 6300
www.suomenlatu.fi

•
•
•
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Terveyttä talviuinnista -hanke

Suomen Ladun hallinnoimassa Terveyttä talviuinnista -hankkeessa kolman-
nen sektorin toimijoita ohjeistetaan tuotteistamaan talviuintia terveysliikun-
tamuotona ja tuomaan lajin positiiviset terveysvaikutukset organisoidusti 
laajaan tietoisuuteen. Hanke on yksi valtakunnallisen ”Kolmas sektori hyvin-
vointipalvelujen tarjoajana” ESR -kehittämisohjelmaan liittyvistä pilottihank-
keista. Kolmatta sektoria edustavat hankepaikkakunnilla toimivat Suomen 
Ladun jäsenyhdistykset.

Projektin yhteistyökumppaneiksi on haettu paikkakuntia, jotka haluavat 
edistää alueella toimivien yritysten ja kunnan omien työntekijöiden hyvin-
vointia talviuinnin avulla. Kolmevuotisessa hankkeessa on mukana seitsemän 
paikkakuntaa: Espoo, Kalajoki, Kokkola, Kouvola, Loppi, Oulu ja Rovaniemi 
sekä näillä paikkakunnilla toimivat Suomen Ladun talviuintia edistävät jäsen-
yhdistykset. 

Hankkeen rahoittavana viranomaisena toimii Lapin elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2009 - 28.2.2013.

Hankkeen kohderyhmä ja tavoite
 
Terveyttä talviuinnista -hankkeessa kehitetään kolmannen sektorin hyvin-
vointipalveluja yhteisesti kuntaorganisaation kanssa. Hankkeen kohderyh-
miä ovat kaupungin tai kunnan henkilöstö sekä alueella toimivien yritysten 
työyhteisöt. Hankkeen tavoitteena on tuotteistaa talviuinti terveysliikunta-
muotona ja tuoda lajin positiiviset terveysvaikutukset organisoidusti laajaan 
tietoisuuteen. Tavoitteena on myös lisätä hankepaikkakunnissa työskentelevi-
en hyvinvointia talviuinnin avulla ja innostaa työyhteisöjen työntekijät uuden 
terveysliikuntalajin pariin.

Talviuinti esitellään kunnan ja yritysten työntekijöille kannustaen heitä 
rohkeasti kokeilemaan uutta lajia. Työyhteisöihin perustetaan Terveyttä tal-
viuinnista -hyvinvointiryhmiä. Ryhmien jäsenet saavat perehdytyksen talvi-
uinnin terveysvaikutuksiin ja heidät opastetaan talviuintiharrastuksen pariin. 
Paikallinen Suomen Ladun jäsenyhdistys valmennetaan hankkeen aikana jär-
jestämään talviuintiin ja sen terveysvaikutuksiin liittyvää opastusta ja koulu-
tusta sekä tuotteistamaan talviuintia hyvinvointipalveluna.

Kuva: Antero Aaltonen
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