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KUULUTKO YHTEISÖÖN, jonka tekemisistä, tarinoista ja ihmisistä olisi kerrottavaa muillekin?
Tällä sivulla voisi olla sinun tekemäsi juttu porukastasi. Ota yhteyttä: yhteisot@kaleva.fi tai
Erkki Hujanen puh. 044 7941300 tai erkki.hujanen@kaleva.fi

Talviuinnista saa
terveysvaikutuksia

S

uomen Ladun mukaan talviuintia harrastaa säännöllisesti yli 100
000 suomalaista ja lajia kokeilleita on yli puoli miljoonaa (katso lisää talviuinnista Suomen Ladun sivuilta:
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lajit/talviuinti.html). Jo muinaiset kreikkalaiset ja
roomalaiset ovat hoitaneet sairauksiaan kylmällä vedellä.

Tältä näyttävät vaellusmaisemat Gappohytalta Norjasta Pältsastugalle Ruotsiin. Kummankin maan
vaellusreiteillä on tarjolla erinomaisia tupia yöpyä.

Kylmässä vedessä talviuimarin verenpaine
kohoaa aluksi, mutta perusverenpaineen on KUULEPAS
havaittu laskevan säännöllisen talviuinnin
HANNU LILJAMO
avulla. Talviuinnin on todistetusti todettu
hannu.liljamo@gmail.com
auttavan ainakin kipuihin, parantavan kylmään sopeutumista sekä yleistä terveydentilaa ja nostavan hieman elimistön antioksidanttitasoa. Antioksidantit ovat välttämättömiä elimistön terveenä pysymiselle.
Suurin osa talviuimareista harrastaa talviuintia kunnon, terveyden ja hyvän olon vuoksi, mutta kilpailutoiminta on myös pitkään
ollut osa harrastusta. Talviuintia harrastavat entistä enemmän
myös nuoret ja miehet, ja sen harrastaminen on yleistynyt erityisesti kaupunkilaisten keskuudessa. Aktiivisimmat talviuimarit käyvät avannossa jopa päivittäin.
Terveysvaikutusten ohella talviuinnin suosion taustalla on sen
helppous, sillä se ei vaadi suuria välineitä – investointeja. Talviuinti on erinomainen tapa virkistyä ja saada uutta energiaa elämään.
Kuulemma huoletkin jäävät avantoon. Tutkimusten mukaan 30
prosenttia talviuimareista on todennut talviuinnin auttavan särkyyn. Heidän mukaan myös unen laatu on parantunut merkittävästi talviuinnin myötä. Talviuinti on kuin flunssapiikki ikään.

”Iistä löytyy erinomainen talviuintipaikka
Illinsaaresta. Yli-Iissä Oulun kaupungin
sulkema avanto avautui asukasaktiivisuuden avulla vuosien tauon jälkeen.”

Kohti Lemmenjoen vaellusta lähdössä vasemmalta Jukka Parviainen, Kari Salonen, Marja Salonen, Jouko
Keskikallio, Eeva Jämsä, Hannu Liljamo, Tapio Siikaluoma, Mervi Nikkilä, Markus Parviainen ja Tuula Lantto.

Oulussa, yli 200 000 asukkaan kaupungissa talviuinti on suosittu harrastus. Oulun Tuirassa on Oulun kaupungin ainoa ylläpitämä talviuintipaikka, jossa huoltorakennuksessa ovat suihku- ja pukuhuonetilat ja lisäksi marraskuun aikana rannalle tuotu erillinen pukeutumiskoppi. Oulussa on tehty lukuisia kuntalais- ja valtuustoaloitteita talviuintipaikkojen saamiseksi muuallekin kuin Tuiraan. Perlacon Oy ehti suitsimaan Oulun talviuintia ehdottamalla 30 000 euron säästöjä talviuintipaikan sulkemisella Tuirassa.
Onneksi tämä jo torjuttiin kaupunginhallituksen ja valtuuston
ryhmien puheenjohtajien toimikunnassa. Talviuintipaikan sulkemisen sijaan se tuo Oulun kaupungille säästöjä terveysmenoissa.
Iistä löytyy erinomainen talviuintipaikka Illinsaaresta. Samoin
Yli-Iissä Oulun kaupungin sulkema avanto avautui asukasaktiivisuuden avulla vuosien tauon jälkeen.
Käykää tutustumassa!6
Hannu Liljamo Lapinkävijät Owla ry:n puheenjohtaja.

Blogi: Massisen kone
”Istumaihmettely
on teoria
uudesta
joutilaisuudesta.”
Toni Massinen
Lemmenjoen kansallispuistossa Inarin sekä Kittilän kunnan alueilla voi perehtyä kullankaivuuseen. Reitiltä löytyvät kullasta ja Lemmenjoesta kertovia opastauluja.

