
Herttoniemi-seuran talviuintikyselyn 

tulokset  
Herttoniemi-seura päätti toteuttaa kyselyn Tuorinniemen talviuimareille. Herttoniemi-seura 

halusi kartoittaa kyselyllä talviuimareiden näkemyksiä ja toiveita Tuorinniemen 

talviuintipaikasta ja tietää tarkemmin ketkä talviuintipaikkaa käyttävät. Herttoniemi-seura 

saa talviuimareista paljon uusia jäseniä, koska Helsingin kaupungin edellyttämän 

sopimuksen mukaan talviuintipaikan käyttäjien on oltava vuokraajayhdistyksen jäseniä. 

Kyselyssä oli 12 kysymystä, joissa kyseltiin uintitavoista, uimareiden arviointeja 

talviuintipaikasta sekä taustatietoja. 

Kysely Herttoniemen Hylkeille 

Kyselykutsu lähetettiin sähköpostitse 401 talviuimarille 9.11.2020 ja muistutuskutsu 

22.11.2020. Herttoniemen Hylkeiden Facebook-sivulla muistutettiin kyselyyn vastaamisesta 

15. ja 23.11.2020 ja Facebook-ryhmässä 10.11.2020.  

Kyselyyn saatiin 218 vastausta. Kyselykutsu lähetettiin 401 talviuimarille, joten 

vastausprosentiksi tuli 54,4.  

Vastausten yhteenveto 

• Uimareista naisia on neljä viidesosaa, loput miehiä 

• Kaksi viidesosaa on iältään 56-70-vuotiaita, vajaa kolmannes 41-55-vuotiaita, noin viidennes 

26-40-vuotiaita, miltei kymmenesosa 71-85-vuotiaita ja hieman vajaa prosentti 25-vuotiaita 

tai nuorempia  

• Yli kolmannes asuu Herttoniemenrannassa, melkein neljännes Laajasalossa ja vajaa 15 % 

Länsi-Herttoniemessä. Muita mainittuja kotipaikkoja oli 22, kaikki Helsingistä.  

• Yli puolet kulkee Tuorinniemeen kävellen, viidennes käyttää polkupyörää, bussia ja/tai 

metroa 8,7% ja henkilöautoa 17,9% 

• Melkein puolet vastaajista ui 1-2 krt/vk, 15,6% käy 3-4 krt/vk ja kymmenesosa 5-7 krt/vk. 1-2 

krt/kk käy 15,6% ja kymmenesosa kerran tai pari kaudessa.  

• Herttoniemen Hylkeillä on paljon talviuintikokemusta: yli kaksi viidesosaa on harrastanut 1-

5v, viidennes yli 15v, 17% 6-10v ja kymmenesosa 11-15v 

• Arviot Tuorinniemen talviuintipaikasta olivat kauttaaltaan hyviä: pukuhuoneen toimivuus 

3,74, avannon turvallisuus 4,11, laiturin toimivuus 3,93, pumpun toimivuus 4,07, viestintä 

3,87. Yleisarvosanaksi vastaajat antoivat 4,22. (Asteikko 1-5 jossa 1 huonoin ja 5 paras) 

• Hylkeet haluavat tietoa ennen kaikkea sähköpostitse; sen jälkeen tulevat ilmoitukset 

pukuhuoneiden seinällä, Facebook sekä herttoniemi.fi-sivusto. Instagram-tiliä toivoo 5% 

vastaajista, twiittejä ja tekstareita kumpiakin yksi vastaaja.  

• Seuravaatteita on kiinnostunut tilaamaan vajaa viidennes, yli kaksi viidesosaa on ehkä 

kiinnostunut, ja reilu kolmannes ei ole kiinnostunut.  

• Vapaamuotoista palautetta annettiin runsaasti. Eniten annettiin tunnustusta toimivasta ja 

hyvin hoidetusta talviuintipaikasta, joka mahdollistaa hienon harrastuksen sekä ystävällisistä 

uimareista. Vapaaehtoiset aktiivit saivat myös paljon kiitoksia. Pukuhuoneiden ahtautta 

valiteltiin ja toivottiin miesten pukuhuonetta myös naisten käyttöön. Useampi vastaaja 

haluaisi Tuorinniemeen saunan ja laiturille mm turvaköyttä ja lämpömattoa. Siisteyttä. veden 

laatua ja viestintää kommentoitiin myös. Monet vastaajat ilmoittivat että ovat vasta 

aloittaneet Tuorinniemessä, joten kokemusta ei vielä ole.  



 

Vastaukset tekstinä  

Kyselyvastuksista kävi ilmi, että uimareista noin neljä viidesosaa (80,3 %) on naisia, yksi 

viidesosa (19,7 %) miehiä. Iältään noin kaksi viidesosaa (39,9 %) on 56-70-vuotiaita, vajaa 

kolmannes (30,7 %) sijoittuu ikäryhmään 41-55, noin viidennes (19,3 %) on iältään 26-40-

vuotiaita ja vajaa kymmenesosa (9,2 %) 71-85-vuotiaita. Korkeintaan 25-vuotiaita edustaa 

vajaa prosentti (0,9 %); kukaan ei ilmoittanut olevansa 86-vuotias tai vanhempi.    

Yli kolmannes (37,6 %) Herttoniemen Hylkeistä asuu Herttoniemenrannassa, mutta 

Tuorinniemeen tullaan uimaan kauempaakin. Toiseksi eniten eli melkein neljännes (23,4 %) 

kulkee Laajasalosta ja kolmanneksi eniten (14,2 %) Länsi-Herttoniemestä. Kulosaarelaisia 

on 3,7 % ja roihuvuorelaisia 2,8 %. Viikin ilmoitti kotipaikakseen 5 uimaria, samoin Kallion 

(kaksi heistä kertoi olevansa entisiä laajasalolaisia) ja Jollaksen. Muita mainittuja paikkoja 

olivat Alppila, Alppiharju, Etu-Töölö, Kalasatama (2), Maununneva, Myllypuro (3), Paloheinä, 

Pihlajamäki, Puistola, Pukinmäki, Santahamina (3), Tammisalo, Tapaninvainio, 

Torpparinmäki, Toukola, Vallila (2) ja Vartiokylä.  

Koska suurin osa Hylkeistä asuu lähistöllä, yli puolet (53,7 %) kulkee Tuorinniemeen 

kävellen. Polkupyörää käyttää 19,7 %, bussia ja/tai metroa 8,7 % ja henkilöautoa 17,9 %. 

Kulkutavat vaihtelevat eri vuodenaikoina ja kerroilla; pari vastaajaa huomauttikin, että 

olisivat halunneet valita tässä kysymyksessä useamman vaihtoehdon.  

Melkein puolet (48,2 %) Herttoniemen Hylkeistä pulahtaa mereen 1 – 2 kertaa viikossa.  

3 – 4 kertaa viikossa uivia on 15,6 % ja todellisia aktiiveja eli 5 – 7 kertaa viikossa uivia  

10,6 %. Yksi tai kaksi kertaa kuukaudessa meressä käyviä on 15,6 %, ja 10,1 % käy 

uimassa kerran tai pari kaudessa. Kaksi vastaajaa harmitteli, että eivät sairastuttuaan ole 

voineet käydä uimassa ollenkaan.  

Monet vastaajista ovat harrastaneet talviuintia pitkään, ja heillä on kokemusta muistakin 

talviuintipaikoista kuin Tuorinniemestä. Enemmistö eli 43,1 % talviuimareista on harrastanut 

talviuintia 1 – 5 vuotta. Konkareita eli yli 15 vuotta harrastaneita on viidennes (20,2 %),  

6 – 10 vuotta uineita 17 % ja 11 – 15 vuotta harrastaneita 9.6 %. Vasta aloittaneita on 

kymmenesosa eli 10,1 %. Tuorinniemessä on uinut talvisin 1 – 5 vuotta yli puolet (52,8 %), 

6 – 10 vuotta viidennes (19,3 %), 11 – 15 vuotta 6 % ja yli 15 vuotta 6,9 %. Vasta 

Tuorinniemessä aloittaneita tai sinne siirtyneitä on 15,1 %.   

Vastaajia pyydettiin antamaan arvionsa Tuorinniemen talviuintipaikasta asteikolla 1-5, jossa 

1 on huonoin ja 5 paras. Arviot olivat kauttaaltaan hyviä. Pukuhuoneen toimivuus sai 

arvosanan 3,74, avannon turvallisuus 4,11, laiturin toimivuus 3,93, pumpun toimivuus 4,07 

ja viestintä 3,87. Yleisarvosanaksi tuli 4,22. 

 

Kyselyssä kysyttiin myös, miten Herttoniemen Hylkeet haluavat tietoa talviuinnista. 

Ylivoimainen enemmistö eli 82,6 % haluaa tietoa sähköpostitse. Ilmoituksia pukuhuoneiden 

seinällä (37,6 %) ja Facebookissa (34,9 %) toivoo kumpaakin reilu kolmannes, ja yli 

kymmenesosa (11,5 %) käy lukemassa tietoa herttoniemi.fi-sivustolta. Instagram-tiliä toivoo 

5 %, twiittejä 0,5 % ja samoin tekstiviestejä 0,5 %.   

 



Vastaajia pyydettiin myös ilmoittamaan ovatko he kiinnostuneita tilaamaan Herttoniemen 

Hylkeiden seuravaatteita. Vajaa viidennes (18,1 %) on kiinnostunut, ehkä-vaihtoehdon 

valitsi yli kaksi viidesosaa (44,9 %), ja reilu kolmannes eli 37 % ilmoitti että ei ole 

kiinnostunut.  

 

Vastaukset graafeina  

 

Vastaukset on tässä esitetty samassa järjestyksessä kuin yllä olevassa tekstiosuudessa. 

Numerot viittaavat kyselyssä olleisiin kysymysnumeroihin.  

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

  



Kuva 8: Miten haluat tietoa talviuinnista Tuorinniemessä 

(Vastaajat saivat valita useamman vastausvaihtoehdon. 

 

 
 

Kuva 9: arviot Tuorinniemen talviuintipaikasta 

Arviot annettiin asteikolla 1 – 5, jossa 1 on huonoin ja 5 paras. 

 

 

  

Muut kommentit   

Tähän on koottu vastaukset kysymykseen 9: 'Mitä muuta haluat sanoa Tuorinniemen 

talviuintipaikasta, Herttoniemen Hylkeiden toiminnasta ja uimisesta Tuorinniemessä?’ 

Vastauksissa esitetyt asiat on ryhmitelty eri otsikoiden alle.  

Useimmissa vastauksissa kiiteltiin hyvää ja lähellä sijaitsevaa talviuintipaikkaa, 

yhteisöllisyyttä, mukavia uimareita sekä aktiiveja, jotka huolehtivat paikan kunnosta.  
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Pukuhuoneiden pienuus, ahtaus ja ruuhkaisuus tuotiin esiin monissa vastauksissa. 

Toivottiin isompia tiloja, tietoa ruuhka-ajoista, miesten pukuhuonetta myös naisten käyttöön 

ja kasvomaskien käyttöä.  

Monet vastukset koskivat laituria ja portaita. Toivottiin lämpömattoa, turvaköyttä josta voisi 

kovalla tuulella pitää kiinni sekä näkö- ja tuulensuojaa laiturin toisellekin puolelle.  

Monet vastaajat toivoivat pukuhuoneen yhteyteen saunaa. Lisäksi kommentoitiin viestintää 

sekä siisteyttä ja veden puhtautta sekä kyseltiin lämpömittaria, toivottiin että pukuhuoneet 

lukitaan uinnin ajaksi ja kommentoitiin pumpun toimintaa. Joissakin vastauksissa kerrottiin 

turvattomuuden tunteesta: talviuintipaikka on avoin, joten siellä ja lähistöllä liikkuu muitakin 

kuin uimareita.   

Hyvä uintipaikka, mukavaa seuraa ja hieno harrastus  

• Huisin kivaa!  

• Kylmää touhua. 

• Talviuinti on kivaa!  

• Mukava paikka 

• Ihan paras paikka talviuinnille      

• 5/5 toimiva kokonaisuus.  

• Meillä on hieno ja kiva uimapaikka! On mukavaa olla Herttoniemen Hylkeiden jäsen. 

Kiitos paljon. 

• Olen tyytyväinen ja iloinen, että tällainen paikka on lähellä kotiani, kiitos teidän 

infotilaisuuden! 

• Kiitos tästä ihanasta uintipaikasta. Sinne on aina yhtä ihana tulla, vaikka matka 

kestääkin melkein tunnin suuntaansa.   

• Hienoa, että on kiva talviuintipaikka lähellä kotia! 

• Tämä on hieno keidas!  

• Kiva paikka, kivoja ihmisiä, aina hyvää uimaseuraa kuin myös mahdollisuus 

yksityiseen hetkeen.  

• Kaikki toimii oikein hyvin, kiitos 

• Hyvä seura, hyvä avanto 

• Hyvin hoidettu,  

• Hieno paikka.  

• Ystävällinen seura. 

• Mahdollistaa mukavan harrastuksen jolla on vaikutusta myös terveyteen. 

• Tärkeä ja hyvin toimiva talviuintipaikka 

• Siisti, hyvin toimiva.  

• Muuten sekä paikka, että toiminta on ihan mahtavaa.  

• Hyvin toimiva seura. Ihanaa, että omalla kotirannalla on talviuintipaikka!  

• hyvin hoidettu uimapaikka 

• On hienoa, että meillä on tämä avantouintipaikka kävelyetäisyydellä.  

• Hieno homma, kun on tällainen mahdollisuus lähellä!  

• Todella mukavia ihmisiä tapaa uintipaikalla!  

• Uimarit ovat ystävällisiä ja huomaavaisia. Hienoa että on tällainen paikka ja 

mahdollisuus talviuintiin! 

• Ainutlaatuinen paikka. 

• Uiminen Tuorinniemessä on aina yhtä ihanaa, olkoot olosuhteet mitkä tahansa.  



• Ihan ok  

• Hyvin toimii. 

• Mukavaa ja mukavia ihmisiä.  

• Hyvä talviuintipaikka, kohtuulliseen hintaan lähellä kotia. Enempää ei voisi toivoa. 

• Hyvä paikka 

• Kokemus on kovin lyhyt, mutta ainakin uiminen siellä on hyvin miellyttävää 

• I am very happy with the organisers. Great job 

• Paikka on mielestäni erinomainen  

• Ihana paikka 

• Hienoa, kun on mahdollista päästä näin lähellä ja helposti mereen lillumaan ja on 

siistit, lämpimät pukukopit. Takuuvarma keino saada seesteisyyttä mieleen ja 

kehoon!  

• Mukavaa porukkaa  

• Paikkana hyvä. 

• Upeaa porukkaa. 

• Ihanaa, että paikka on olemassa.  

• Uintipaikka on oikein hyvä!  

• Hyvin mennyt tähän asti.  

• Loistavaa , että noin aktiivisesti hoidetaan ja pidetään kunnossa.  

• Tuorinniemi on ihana paikka käydä uimassa. 

• Verrattuna muihin paikkoihin jossa olen käynyt paikka on todella toimiva.  

• Toimii hyvin!  

• Ihana, olen vaan käynyt liian harvoin. 

• Hyvin tähän asti.  

• Se että on vessat, on hyvä.  

• Ihana paikka kokonaisuutena ja hyvin toimii kaikki. 

• Hienoa, että noin kilometrin päässä kotoa on mahdollisuus talviuintiin.  

• Mielestäni Tuorinniemi on uintipaikkana hyvä.  

• Aiemmin kävin siellä tiheämmin ja ruuhka-aikaan pukuhuone oli aika ahdas. Nyt 

käyn vaihtelevasti eri paikoissa ja Tuorinniemessä harvakseltaan käydessäni kopissa 

on aina ollut hyvin tilaa.  

• Uiminen Tuorinniemen laiturilta on tosi mukavaa. En ole käyttänyt koppia korona-

aikana kuin muutaman kerran. Se on ollut ahkerassa käytössä viime talvena. 

Mukavia ihmisiä myös! 

• Talviuintipaikka on todella tärkeä henkireikä talven pimeydessä, etenkin näin 

korona-aikaan.  

• Uimapaikka on kiva, joskin tosi vaatimaton. Lauttasaaren humauksessa vaikutuksen 

teki suuri muilta suljettu laituri ja laiturilla olevat ulkopukukopit. 

• Kerrassaan mainio uimapaikka ja pienituloiselle kohtuullinen hinta! 

• On ollut hyvä valinta, matka kotoa on liian pitkä, auton käyttö välttämätön. 

 

Kiitokset 

• Kiitos! 

• Kiitos että mahdollistatte mukavan talviuimisen!  

• Kiitos! 

• Kiitos paikan ylläpidosta! 

• Hyvin toimii kaikki, kiitos!       



• Kiitos aktiivisille jäsenille jotka ovat siivonneet ja hoitaneet Tuorinniemen talviuintia.  

• Kiitos mahdollisuudesta saada harrastaa talviuintia 

• Hannele hoitaa asioita mahtavasti!  

• Kiitos, että olette:)  

• Tsemppiä ja kiitos toiminnastanne!  

• Kiitos kaikille aktiivisille vapaaehtoisille! 

• Kiitos talviuintipaikasta!  

• Kiitos hyvästä uimamahdollisuudesta.  

• Kiitos niille Hylkeille, jotka pitävät pukuhuoneen siistinä! 

• Kiitokset kaikille aktiivisille, jotka mahdollistavat toiminnan!  

• Kiitokset teille kaikille, jotka teette paljon vapaaehtoistyötä meidän talviuimareiden 

iloksi. 

• Kiitos kivasta yhteisöllisestä ja toimivasta talviuintipaikasta! 

• Kiitos hyvästä työstä!  

• Kiitos! 

• Lämmin kiitos vapaaehtoisille aktiiveille! 

• Kiitos että järjestätte. 

• Kiitos yhdistyksen pyörittämisestä! 

• Tosi hienosti hoidettu kaikin puolin ihana uimapaikka, kiitos kaikille, jotka sen 

mahdollistavat!  

 

Pukuhuoneet 

• Olisikohan mahdollista nostaa näin korona-aikana Hylkeiden pukukopin 

henkilömäärää kahdesta kolmeen tai neljään sillä edellytyksellä, että kaikilla on 

maskit sisätiloissa? Lempeillä syyskeleillä ei tuo kaksi ole vielä ollut ongelma, kun on 

voinut riisua ja pukea ulkona laiturilla (joka ikinen kerta on nyt loka-marraskuun 

viikonloppuna ollut koppi täynnä), mutta kohta se ei enää ole sään puolesta 

mukavaa. Ja näinhän me toivomme, että saadaan talvi tänne eteläänkin. :) 

• Kaikki toimii, pukuhuoneet voisivat olla isommat, mutta sillehän ei mitään voi, jos ei 

rakenneta uusia.  

• Nyt kun kävijöitä on tullut parin vuoden aikana lisää, niin tila on välillä hieman ahdas 

naisten puolella.  

• koppi hieman ahdas ruuhka-aikoihin. 

• Pukukoppi on suhteessa käyttäjämäärään aivan liian pieni.  

• Voitaisiin sopia periaatteesta, että ruuhka-aikoina naisetkin voivat käyttää miesten 

pukuhuonetta, jos se sattuu olemaan vapaana. Miehiä tuntuu olevan uimareissa niin 

paljon vähemmän. 

• Talviuinnin suosio varmasti kasvaa edelleen, joten kaupungin kannattaisi harkita 

isompien pukeutumistilojen ja saunan rakentamista. Investoinnin voisi hyvin 

kustantaa ainakin osin käyttömaksuilla.  

• Uintipaikka on melko hyvä, mutta uintikopin täytyisi olla isompi.  

• Pukuhuone liian pieni, ruuhkainen.  

• Kävijämäärään nähden pukuhuoneet alkavat käymään pieneksi.  

• Nykyisellä uimarimäärällä toimii hyvin. Jos uimarien määrä lisääntyy, pukuhuone jää 

pieneksi. Kun tulee pakkaset, ei voi enää toimia laiturilla, silloin pukuhuoneen käyttö 

voi olla ongelma, kun pandemian takia sisään mahtuu 2 hlö kerralla.  

• Isommat pukuhuoneet!!! 



• Oikein kiva paikka mutta toki erityisesti nyt pukuhuone on liian pieni. Olenkin tänä 

kautena toistaiseksi käynyt kotini vieressä olevalta rannalta uimassa. Jatkossakin 

lisätilaa pukeutumiselle on varmasti tarvetta.  

• Jos uimareilta vaadittaisiin kopissa maskin käyttö, siellä voisi vaihtaa useampi 

ihminen vaatteet. Nyt se on ollut koko ajan ”täynnä” ja jonoa ulkona. Olemme 

joutuneet vaihtaa ulkona vaatteet.  

• Pukuhuone on melko pieni, mikä korostuu etenkin nyt korona-aikana.  

• Tällä hetkellä korona-rajoitusten (2 henkilöä kerrallaan pukukopissa) on ollut hyvin 

ikävää havaita, että pukukoppi varataan kaverille, joka on jossain käymässä (ei 

vessassa) ja pyydetään odottamaan. Eikö olisi reilumpaa, että pukukoppia ei 

varattaisi kaverille? 

• Paikka on suosittu, joskus olen jättänyt uinti väliin, koska oli niin paljon porukka.  

• Uimareiden kesken on hyvä henki, mikä korvaa esim. naisten pukuhuoneen 

ahtautta. Kiitos myös kuistille tulleista penkeistä ja koukuista,  

• Olisi myös kiinnostava saada vähän tilastoa vilkkaimmista kopin käyttöajoista, että 

voisi ajoittaa saapumistaan mahdollisesti ei-ruuhkaiseen hetkeen. 

• Pukukoppi on tarpeeksi hyvä pukukopiksi. Sitä ei tarvitse sisustaa tai somistaa. 

Mattto on turha, ritilä hyvä. Pesuvati on myös hyvä. Tumma väri on asiallinen, vaikka 

aiheuttaa joskus ongelmia. 

• Mielestäni nyt korona-aikana pukuhuoneet voisivat olla "unisex", eli ei naisten ja 

miesten... Naisia tuntuu käyvän paljon enemmän, niin ei ole oikein järkeä, että toinen 

koppi on tyhjä ja toiseen jonotetaan. 

• Naisuimareita on huomattavasti isompi joukko ja pukuhuoneeseen ruuhkaa - etenkin 

nyt kun max 2 henkilöä kerrallaan. Voisiko molemmat kopit ottaa "yhteiskäyttöön" 

ihan virallisesti koska määrärajoitus mahdollistaa kuitenkin miesten pukukopin 

käytön ihan kivasti silloin kuin heitä paikalla on.  

 

Laituri 

• Laiturillakin on välillä ruuhka, mitä on ymmärrettävä. Se on yleinen paikka ja siellä on 

mukava oleskella. 

• Talviaikana laituri on välillä tosi liukas. " 

• Laiturilta on hyvä mennä uimaan. 

• Laiturin kaiteeseen näkösuoja toisellekin puolelle.  

• Laiturille seinämä tuulensuojaksi myös toiselle puolelle.  

• Laiturin lakaisu? 

• Pidempi laituri, josta kesällä voisi hypätä veteen (laiturilta hypitään joka 

tapauksessa).  

• Köysi tms josta ne voisivat pitää kiinni jotka haluavat vain pikaisesti kastautua 

vedessä. 

• Kaide on loppu päästä ollut liukas, onneksi naru uusittu! 

• Avannossa pitäisi olla 2-3 metrin turvaköysi, josta voi pitää kiinni, kun käy yksin 

myrskyllä uimassa. 

• kaiteissa voisi kenties olla jokin ’grippi’, niin niistä saisi hyvin kiinni. mutta 

kaikenkaikkiaan homma on toiminut mielestäni hyvin hylkeiden laiturillakin.  

• Laituri on ymmärrettävästi hyvin suosittu kokoontumispaikka, siinä on välillä jopa 

kiusallista ruuhkaa!  

• Nuoriso joukot häiritsee varsinkin kesällä laiturilla. 



• Ehkä lämpömatto laiturille! 

• Laiturin turvallisuus huolettaa minua siinä mielessä, että näin Herttoniemi-ryhmässä 

kuvan jossa oli nostettu 5 polkupyörää laiturin sivuilta ja edestä.  

• Laituri ja rappuset ovat tukevat ja hyvät, penkille on hyvä jättää pyyhe ym. ja 

selkänoja antaa tuulen- sekä näkösuojaa. 

• Portaat ovat aika liukkaat ja limaiset, mutta toki ymmärrettävää kun ovat veden alla.  

 

Sauna 

• Sauna seuraavana hankintalistalle. 

• Pieni sauna olisi ihan mahtava lisä . 

• Onko saunan rakentaminen mahdollista?  

• Olisi mahtavaa saada sauna uintipaikan tuntumaan 

• Saunaa kaipaisin, mutta ymmärrän ettei se ole helposti toteutettavissa. 

 

Viestintä 

• Viestintä on erittäin tärkeätä, en asu Itäisessä Helsingissä. 

• Olen vasta liittynyt jäseneksi, joten en osannut vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta 

näin tulevana jäsenenä ainakin viestintä pelaa hienosti. 

• Viestinnän toivoisin tulevan myös sähköpostitse koska en ole facebookissa ym! 

Kiitos! 

• Viestintä voisi olla aktiivisempaa niin, että ajankohtaisia asioita julkaistaisiin 

Facebookissa ja sähköposteina. Esimerkiksi koronarajoituksista ei saanut tietoa 

muuten kuin ovesta lukemalla ja se oli kyllä hieman hutera ratkaisu. 

 

Siisteys, hygienia, veden laatu  

• Hyvä että siivous ulkoistettiin, maksan siitä mielelläni muutaman euron lisää 

• Plussaa, että käsidesiä kopissa vaikka omakin on mukana. Vessoissa olis toinen 

paikka, johon on aina kaivannut desiä, kun käsiä ei ole mahdollista pestä.  

• WCn rakenne, eli töhnät näkyy reunoilla, ensin tulee oksennus heh, sitten asialle.  

• Kohtaan 6, minkä arvosanan annan Tuorniemelle, niin numeroon vaikuttaa veden 

laatu. Joskus vesi on hyvin savisen ja likaisen oloista. 

• Tuorinniemessä sateisena kautena vesi on sameaa, se vähentää käymistä. Se ei ole 

järjestäjän "vika".  

• Ikävää on aika ajoin veden likaisuus. 

• Ympäristön sotkeminen. 

 

Ei vielä kokemusta 

• En ole vielä oikeasti päässyt käymään talviuintipaikassa, olen vasta liittynyt, siksi 

vastaukset numerossa 3 :)  

• Olen juuri aloittanut talviuinnin jatkamalla kesäuintejani Tuorinniemen laiturilta. 

Arvioni pukukopista perustuu kesäkokemuksiini, avannosta en osaa sanoa mitään! 

Laitoin neutraalin kolmosen näihin vastauksessani kysymykseen 5. 

• En ole vielä päässyt pukuhuoneeseen niin en osaa siitä kommentoida.  

• En osaa vastata muutamiin kysymyksiin kun olen vasta aloittanut talviuinnin 

• Vastaukseni perustuu kahteen käyttökertaan. Esim pumpun toimintaan on vaikea 

vastata kun ei ole vielä käytössä 



• Uin päivittäin aamuisin Kulosaaren luonnonrannasta (Axel Ståhlin puisto) Siirryn 

Tuorinniemeen jäiden tullessa. Korona aikaan en tule käyttämään pukkaria 

ollenkaan. Annoin 5, joka kohtaan, koska ei ollut vaihtoehtoa ”ei kokemusta”. En 

oikein mitään, koska en ole jäsen. Koronan takia ei oteta uusia jäseniä. 

• Minulla ei ole vielä arviota toimivuudesta koska olen vasta liittynyt  

• Odottelin koko syksyn pääsyä seuraan, kiva että lopulta onnisti. Mistähän  

jäsenkortin saisi? 

• Olen uusi jäsen. Vastaanotto ja pehdyttäminen on ollut aktiivista ja rentoa, kiitos.  

• Kausimaksun suuruusluokasta olisi voinut kertoa liittymisen yhteydessä. Nyt 

maksettiin pelkkä avainmaksu, mutta en osaa arvata, millainen tammikuun lasku on.  

• Odottelin koko syksyn pääsyä seuraan, kiva että lopulta onnisti. Mistähän jäsenkortin 

saisi? 

• Käyn epäsäännöllisesti. Tällaisena lämpimänä syksynä on mahdollista käydä maalla 

naapurin "maauimalassa".  

 

Muita kommentteja    

• Kun käy yksin ja pimeässä on turvaton olo, koska kallion ja kopin välissä voi 

oleskella epämääräistä porukkaa ja itse kulkee uimapuvussa.  

• Toivon, että kaikki pukukopin käyttäjät lukitsevat oven uintinsa ajaksi. Itselläni on 

aina mukana lompakko, puhelin ja bussikortti eikä ole kiva, jos ovi jätetään auki. 

• Would be good to have the thermometer in the water - it would allow us to check 

the water’s temperature instantly. It was there until the end of September- beginning 

of October, but now disappeared. 

• Laiturissa kiinni ollut lämpömittari hävisi alkusyksystä... onkohan tilalle tulossa uutta 

josta näkisi veden lämpötilan?  

• pumpun kanssa on ollut ongelmia, mutta muutoin pakkasellakin uinti on tuntunut 

turvalliselta.  

• Joskus talvella avanto on liian pieni. 

• Jatketaan ponnekkaasti toiminnan aktiivista kehittämistä. 

• P.S. Kysymykseen Miten kuljet Tuorinniemeen? olisi pitänyt sallia useampi vastaus. 

• Vastaukseen 4 olisin valinnut myös vaihtoehdot kävellen (mieluisin, aika usein,) 

bussilla ja pyörällä.  

• Kysymyksess "Tulen Tuorinniemeen..." olisi pitänyt olla vaihtoehtona vastata 

useampi, koska esim. minä tulen pyörällä, henkilöautolla, kävellen.  

• Olen sairauteni takia joutunut olemaan 'talviuintitauolla' jo viisi vuotta, silti joutunut 

maksamaan täydet vuosimaksut. Tähän asiaan toivoisin korjausta. 

• Omalta osaltani ovat käynnit viime vuosina olleet vähäisiä sairastelun vuoksi - harmi! 

• yhdessä tehdyt matkat muihin uintipaikkoihin ovat hyviä  

• Polkupyöräteline uupui kesällä  

• Pysytään terveinä ja hyvää pakkasten odotusta!  

 

Katri Myllykoski 9.1.2021 
 


