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Herttoniemi-seuran talviuintikysely:  
Herttoniemen Hylkeet lisääntyivät 
ja nuorenivat  
 
Herttoniemen Hylje on tyypillisimmin 26-55-vuotias Herttoniemenrannassa 
asuva nainen, joka käy uimassa 1-2 kertaa viikossa. Hän on harrastanut 
talviuintia 1-5 vuotta ja kulkee Tuorinniemeen kävellen tai polkupyörällä. 
Koronapandemia ei talviuintiharrastusta paljon haitannut; monet olivat 
aloittaneet talviuintiharrastuksen pandemian aikana.   

 
Herttoniemi-seura toteutti talviuimarijäsenten keskuudessa kyselyn lokakuussa 2021. Kysymykset olivat 
samat kuin vuotta aiemmin tehdyssä kyselyssä; lisäksi kysyttiin koronapandemian vaikutuksesta 
talviuintiharrastukseen.  Herttoniemi-seuran talviuimarijäsenten määrä on lisääntynyt edellisen kyselyn 
jälkeen: vuonna 2020 kyselykutsun sai noin 400 talviuimaria, nyt kutsu lähetettiin yli 600 Hylkeelle. 
Vastauksia saatiin 291, vastausprosentiksi tuli 46.  
 

Tulosten yhteenveto  
 
Viime vuoteen verrattuna Hylkeiden joukko on nuorentunut, ja he käyvät uimassa hieman entistä 
harvemmin. Myös talviuintikokemusta on nyt vähemmän.  
 
Suurin ikäryhmä oli nyt 26-40-vuotiaat, joita oli 34%, kun vuosi sitten osuus oli 19%. 56-70-vuotiaat olivat 
vuosi sitten suurin ikäryhmä (40%), nyt heidän osuutensa oli 28%. 41-55-vuotiaiden osuus oli 32% eli miltei 
sama kuin edellisvuonna; 71-85-vuotiaiden osuus oli pudonnut yhdeksästä prosentista viiteen.  
 
Talviuintiharrastuksen ilmoitti juuri aloittaneensa 14% (vuosi sitten osuus oli 10%). 1-5 vuotta uineita oli nyt 
56%, (43%), 6-10 vuotta uineita 9% (17%), 11-15 vuotta uineita 8% (10%); 13%:lla oli kokemusta yli 15 
vuotta (20%).  
 
Enemmistö eli 62% ui 1-2 kertaa viikossa (vuosi sitten 48%). 3-4 kertaa viikossa uivia oli 17% (16%), 5-7 
kertaa viikossa uivia 6% (11%). 13% käy uimassa kerran tai kaksi kuussa (16%), ja 3% kerran tai pari 
kaudessa (10%). 
 
Koronapandemia ei haitannut talviuintiharrastusta: noin kolmannekselle pandemialla ei ollut vaikutusta, 
reilu 10 % ui enemmän kuin aiemmin, ja hieman vajaa neljännes vastasi, että pandemia hankaloitti 
talviuintiharrastusta. Vajaa kolmannes vastaajista oli aloittanut talviuinnin kaudella 2020-21, joten he eivät 
voineet verrata aiempaan.  
 
Kaudella 2020-21 Tuorinniemessä rajoitettiin pukukoppien käyttöä siten, että samaan aikaan pukukoppiin 
sallittiin vain kaksi henkilöä kerrallaan. Tämän arveltiin aiheuttaneen ruuhkaa pukukopeilla, mutta 
vastaajista viidennes ilmoitti, etteivät ruuhkat haitanneet ollenkaan, vajaa kolmanneksen mielestä ne eivät 
paljon haitanneet, viidennes ei osannut sanoa. Hieman reilu viidennes vastasi, että ruuhkat haittasivat 
jonkin verran, ja kymmenesosan mielestä ruuhkat haittasivat paljon.  
 
Tuorinniemen talviuintipaikka sai vastaajilta yleisarvosanan 4,1 (asteikolla 1-5, jossa 5 on paras). 
Pukuhuone sai arvion 3,6; avanto arvosanan 4; laituri 3,7; pumppu 3,8 ja seuran viestintä 4.  
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Suurin osuus Hylkeistä eli 34% asuu Herttoniemenrannassa. Seuraavaksi eniten eli 23% asuu Laajasalossa ja 
kolmanneksi eniten eli 16% Länsi-Herttoniemessä. Osuudet olivat miltei samat kuin edellisvuonna. Muina 
asuinpaikkoina mainittiin peräti 37 kaupunginosaa, useampia mainintoja keräsivät Kalasatama, Kulosaari, 
Roihuvuori, Viikki, Kallio ja Vallila.  
 
Hylkeet haluavat saada tietoa sähköpostitse; tätä mieltä oli yli neljä viidestä. Facebook tavoittaa reilun 
kolmanneksen; vajaa kolmannes saa tietoa pukukopin ilmoitustaululta. Herttoniemi.fi-verkkosivustolta 
hakee tietoa 13% , Instagramista 7% ja Twitteristä kaksi vastaajaa (alle yksi prosentti).  
 
Herttoniemen Hylkeiden seuravaatteita olisi kiinnostunut tilaamaan 18%. Ehkä kiinnostuneita oli 45%, 
mutta 38 prosenttia ei kiinnosta.  
 
Avovastauksissa tuli paljon kiitoksia paikan ja talviuintimahdollisuuden olemassaolosta: 
”Ihanaa että on tällainen toimiva ja kätevä uintipaikka, talviuinti on supertärkeä keino hoitaa terveyttä ja 
henkistä hyvinvointia pimeinä kuukausina. Mitä kaameampi räntäsade ja viima, sitä suurempi riemu itsensä 
voittamisesta ja palkintona rentoutunut, hyvä olo.”  
 
Laiturin ja portaiden liukkautta ja jyrkkyyttä kommentoitiin; myös pumpun toiminta (jossa oli pakkasilla 
ongelmia) kommentoitiin:  
”Laituri on tosi hyvä portaineen.”  
”Pumppu voisi olla tehokkaampi, jotta avanto pysyisi isompana.” 
”Laiturille kertyy lunta ja jäätä.”  
 
Pukukoppien pienuutta harmiteltiin – viime vuoden kyselyn tavoin. Miesten pukukoppi otettiin kaudella 
2020-21 unisex-käyttöön (koska naisuimareiden osuus on 80% kaikista talviuimareista), minkä vuoksi 
toivottiin miehille omaa pukukoppia.   
”Hienoa, että tällainen uimapaikka on käytössä. Koronan myötä kävijämäärä on kasvanut reippaasti, mikä 
tietysti on kiva, mutta tilat käy pieneksi.” 
”Pukuhuoneet ovat siistit, mutta uimareiden määrään nähden pienet.” 
 
Myös koronarajoituksia kommentoitiin; rajoituksia pidettiin hyvänä, mutta niistä toivottiin jo pääsevän 
eroon.  
”Jos koronatilanne taas pahenee, mielellään verkon kautta varattavat ajat pukuhuoneisiin.”  
 
Lisäksi toivottiin saunaa, tai ainakin suihkua, valiteltiin liukkautta ja pukukoppirakennuksen ja laiturin 
välissä olevan kävelytien ylittämistä sekä kommentoitiin jäsenhakemusten käsittelyn nopeutta.  
 
”Tiedotus on ollut hyvää ja infotilaisuus myös.” 
”Ystäväni toivoi viime talvena pääsevänsä jäseneksi ja odotti ensin vastausta 3 viikkoa, minkä jälkeen 
ilmoitettiin, ettei uusia jäseniä oteta. Olisi hienoa jos viesteihin ja kysymyksiin voitaisiin vastata esim. 48 
tunnin sisällä.”  
”Toiminta on koko historiansa (21 vuotta) ollut niin onnistunutta, että ihmettelen miksei kaupunki kiirehdi 
auttamaan ajatuksella: tehdään hyvä paremmaksi! Sauna-hanke Tuoriniemeen, lisälaituri lapsiperheiden 
kesää varten ja laudoitettu kulkurata suihkuilta mereen olisivat paikallaan. Ja tietenkin se vessa, jota ei saa 
kaatamalla nurin.” 
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Kokemuksia Tuorinniemen talviuintipaikasta 
 
Kuinka usein käyt talviuintikaudella (1.9.-30.4.) uimassa Tuorinniemessä? 
 

 
Kauanko olet harrastanut talviuintia? 

 
Kauanko olet harrastanut talviuintia Tuorinniemessä? 
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Miten kuljet Tuorinniemeen? (% vastaajista) 
 

 
 
 
Arvioi seuraavia asioita asteikolla 1 – 5 (1=huono – 5=erinomainen).  
 

 
 
 
 
Minkä arvosanan annat Tuorinniemen talviuintipaikalle kaiken kaikkiaan (1 - 5, jossa 1 = huono ja 5 = 
erinomainen) 
 
Vastausten keskiarvo 4,1   
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Miten haluat saada tietoa talviuinnista Tuorinniemessä? 
 

 
 
 
Oletko kiinnostunut hankkimaan Herttoniemen Hylkeiden seuravaatteita (esim. pipo, takki, viitta, 
uimapuku, t-paita tms)? 

 
 

'Mitä muuta haluat sanoa Tuorinniemen talviuintipaikasta, 
Herttoniemen Hylkeiden toiminnasta ja uimisesta Tuorinniemessä?’ 
 

- Kiitos! 
- Mahtava paikka! Kiitos hyvästä työstä, mitä teette! :) 
- Ihana paikka, sopivan rauhallista ja kävijät mukavia :) 
- Kiitos aktiivisesta ja ystävällisestä toiminnasta seura-aktiiveille. Avantouinti on huippukivaa ja 

yhteisöllistä. Aina kiva jutella muiden uimareiden kanssa, kun rohkaistuu pulahtamaan. 
- Ihana että on paikka missä pääsee helposti uimaan  
- Kiitos kun hoidatte uintipaikkaa ja viestitte aktiivisesti!  
- Kiitos aktiiveille seuran jäsenille. Arvostan. 
- Olen tosi kiitollinen että uintipaikka on olemassa ja seura pitää siitä huolta. Kiitos! 
- uimapaikka hyvässä paikassa, helppo tulla. Kivoja ihmisiä! 
- Yleisesti ottaen olen tyytyväinen siihen miten Herttoniemen Hylkeiden toimintaa pyöritetään. 
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- Kiitokset kaikille aktiiveille, jotka vapaaehtoisesti toimivat kaikkien hyväksi. Vasta-alkajana minut on 
yllättänyt uintipaikkaa käyttävien Hylkeiden ystävällisyys.  

- Seuran ilmapiiri vaikuttaa ilahduttavan lämpimältä ja tapaamani seuralaiset ovat olleet hyvin 
mukavia 

- Kiva paikka, hyvä sijainti! 
- Mahtava ja hyvä meininki Herttoniemen hylkeissä 
- Mahtava mahdollisuus talviuintiin näin lähellä. 
- Paikka on ihanteellinen ja uiminen myös.  
- Oikein hyvä talviuintipaikka! Olen käynyt nyt vuoden verran ja kaikki toimii hienosti. 
- Ihanaa että on tällainen toimiva ja kätevä uintipaikka, talviuinti on supertärkeä keino hoitaa 

terveyttä ja henkistä hyvinvointia pimeinä kuukausina. Mitä kaameampi räntäsade ja viima, sitä 
suurempi riemu itsensä voittamisesta ja palkintona rentoutunut, hyvä olo.  

- Olen ehtinyt käydä uimassa vain kerran, eikä vielä ole avantoa, joten sen tai pumpun toimivuutta 
en voi arvioida. Tähän asti kaikki on toiminut hyvin ja odotan alkavaa talviuintikautta innolla.  

- Hyvä paikka uida ja mukavia uimareita 
- Olen kiitollinen paikan ja palvelun olemassaolosta ja että asioista kommunikoidaan, jäseniä 

kuullaan, paikat pidetään kunnossa jne. 
- Kiitos seuran aktiiveille hyvästä viestinnästä ja asioiden hoidosta.  
- On ollut mukava tulla uimaan 
- Kaikki ok 
- Kiitos että mahdollistatte tämän! 
- Mukavaa 
- Henkireikä, kiva käydä uimassa, hyljekin joskus näkyy 
- Uimapaikka alkaa olla liian suosittu ;)  
- Kiitos 
- Tunnelma ja henki Hylkeiden piirissä on hyvä.  
- Erittäin tärkeä ulkoilumahdollisuus. Kiitos siitä sekä kaupungille että vapaaehtoisille. 
- Kiitos aktiivisille asioiden hoitamisesta! 
- Pidetään "matalan kynnyksen" toimintana. Hyvä ja tsemppiä aktiiveille toimitsijoille! 

- Muuten olen tyydyväinen. Kiva että meillä on paikka missä uida. Kiitos       
- Olen tavannut mukavia ihmisiä uintireissulla  
- Toisena, tärkeämpänä: kiitos aktiiveille! Teette uskomattoman hyvää duunia. Kiitos! 
- Ihana uintipaikka!  
- Tosi hyvä juttu. 
- On mainiota, että tälläinen mahdollisuus on.  
- Kaikki erinomaista, ihania uintikavereita, talviaamuisin miehet hoitavat upeasti lumityöt, ainoa 

negatiivinen tuo pumpun toimimattomuus toisinaan 
 
Laituri, portaat, avanto 

  
- Laituri kaipaisi kahdet portaat ja isomman avannon silloin kun on jäätä. Koska laituria käyttävät 

muutkin kuin hylkeet, on laituri monesti todella ruuhkainen - kahdet portaat helpottaisivat 
talviuintipaikan käyttämistä.  

- Laiturin kaiteiden jatkuminen syvälle veteen on erittäin häiritsevää. 
- Laituri on tosi hyvä portaineen.  
- Pumppu voisi olla tehokkaampi, jotta avanto pysyisi isompana. 
- Ilmeisesti jäseniä tullut reilusti lisää niin olisi mahdollista hankkia tehokkaampi pumppu jotta 

kovallakin pakkasella avanto pysyisi reilun kokoisena. Viime talvena haastavaa kun paljon porukkaa, 
muitakin kuin jäseniä toki, ja pieni avanto  

- Olisi hienoa jos saataisiin laiturin päähän talveksi pidemmät köydet.  
- Portaat on usein tosi liukkaat ja reunat terävät  
- Portaiden kaiteet menevät syvälle veteen ja niihin törmää helposti. Kaikki on muuten erinomaista. 
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- Portaiden alapäässä, portaiden alapuolella vesirajan alapuolella on terävä naula tai ruosteinen 
metalliosa josta sain haavan viime talvella, jonka paraneminen kesti viikkoja. Pukukopeissa on 
tuoksu, joka viittaisi kosteusongelmaan. Valot voisivat olla iltaisin kirkkaammat ja valaista myös 
portaat ja avannon. 

- Portaat ja laituri on erinomaiset eikä pukukopissakaan erityistä moitittavaa. 
- Myös portaat voisi olla hieman loivemmat. 
- Talvella portaat ovat joskus vaarallisen liukkaat ja pumpun kanssa ongelmia. 
- Kun oli 2 pumppua oli turvallista, koska toinen puski kauempana laituria kohti. Pitkä turvaköysi 

kaiteeseen myrskyssä uinteja varten.  
- Isompi avanto olisi tarpeen, jos meri on pitkään jäässä.  
- Laiturille kertyy lunta ja jäätä.  
- Valaistus voisi olla parempi kui aamulla on pimeä.  
- Toivon, että jäiden aikana avanto olisi suurempi. Pakkasella uima-ala pienenee liikaa. 
- Etenkin talvella 20-21 oli paljon ei-hylkeitä laiturilla, ja erityisesti joutui usein väistelemään 

somekuvaajia. 
- Laituri ja portaat ovat erinomaiset. En ole vielä uinut talvella, joten en vielä osaa arvioida koko 

kauden osalta.  
- olen itse tottunut menemään avantoon suoraan alaspäin meneviä portaita, niin ns. tavalliset 

portaat veteen mennessä tuntuivat oudoilta, mutta varmaan niihin tottuu:) käyn yleensä vain 
kastautumassa enkä niinkään varsinaisesti ui vetoja. 

- En oikein ymmärrä miksi laiturin käyttö on muilta kielletty, tuntuu aika turhalta. Eikö kyltti voisi 
mieluummin olla ”uinti omalla vastuulla” jos on vastuuasioista kiinni. Parempi vaan ja turvallisempi 
kaikille jos laituri on aktiivisesti käytössä! 
 

Pukuhuone, WC 
   

- Pukuhuone on aika pieni ja nykyisten koronarajoitusten aikana koppiin joutuu usein jonottamaan. 
Sinänsä on hyvä että henkilömäärää rajoitetaan ja maskin käyttöön kehotetaan, uimassa käy paljon 
ikäihmisiä ja muita riskiryhmiä.  

- Unisex-pukukopin voisi merkitä selkeämmin, naiset eivät usein uskalla mennä sinne vaikka se olisi 
tyhjä vaan jäävät jonottamaan naisten pukkariin.  

- Hienoa, että tällainen uimapaikka on käytössä. Koronan myötä kävijämäärä on kasvanut reippaasti, 
mikä tietysti on kiva, mutta tilat käy pieneksi.  

- Kaikki on muuten erinomaisen hyvin toimivaa ja ihanaa, mutta pukukopin pienuus etenkin 
pandemian aikana ja muutenkin lisääntyneen kiinnostuksen vuoksi syö uimaria. Onko mahdollista 
"kiristää" kaupungilta uudet pukeutumistilat? Kysymyksessä on kuitenkin kaupunkilaisille tärkeä 
hyvinvointiharrastus, joka ei kaupungilta suuria satsauksia vaadi.  

- Kiitos pukukoppien siivoamisesta! 
- Pukukopit tosiaan ovat aika ahtaat. Kiitos, että paikalla on nykyään myös penkkejä, jotta 

vaatteidenvaohto onnistuu ruuhkan takia myös ulkona. Jokin kaiteisiin asennettu sermi tms. voisi 
auttaa antamaan näkösuojaa.  

- Vessoista toisen voisi muuttaa pukukopiksi. Jäljelle jäävä vessa voisi hyvin olla kaikille sukupuolille. 
- WC:n sisäpuolelle ehdottomasti heti turvalukko avaamista varten myös sisäpuolelle. Oven voi lukita 

ulkopuolelta, mutta ei voi avata sisäpuolelta, joten sinne jää eikä kukaan välttämättä kuule!! Näin 
on käynyt ja hyvä niille, joilla oli kaveri mukana pelastamassa.  

- Kovimmilla palatsilla joku lisäpatteri pukuhuoneisiin olisi toivottava. 
- Hieman hankala ottaa avain mukaan avantoon. Numerolukko? 
- Pukuhuoneet ovat aina siistejä, mutta tilaa on vähän ja jonoja syntyy usein. Toiveena olisi siis jollain 

aikavälillä isompi pukuhuonerakennus, vaikka toki ymmärrän ettei tämä liene ihan realistinen toive. 
- WC pönttö on vastenmielisen likainen ja huone -hajuinen. 
- Muutama penkki katokseenkin, jos pukkarissa on ruuhkaa.  
- Olis kiva saada miehille oma pukukoppi.  
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- Kiva talviuintipaikka. Se on tätä nykyä hyvin suosittu, joten jossakin vaiheessa voisi olla hyvä 
laajentaa pukuhuoneiden määrää :) 

- Pukuhuoneet ovat alimitoitetut nykyinen kävijämäärä huomioiden.  
- Käyn itse ruuhka-aikojen ulkopuolella uimassa, mutta voisin kuvitella että välillä pukutilat voivat 

käydä ahtaiksi? 
- Pukukoppi on siisti mutta kovin pieni 
- Pukuhuoneet ovat siistit, mutta uimareiden määrään nähden pienet.  
- Unisex-pukkarin voisi merkitä selkeämmin, jolloin esim. mies/nais-pariskunnat voisivat käyttää sitä 

yhtä aikaa. Nyt naiset eivät muutenkaan aina tunnu uskaltavan mennä sinne, vaikka tilaa olisi.  
 

Koronarajoitukset 
 
- Kaksi ihmistä kerralla sisälle koppiin on nyt jo aika masentava sääntö. Viime talvena käyntimäärä 

itsellä laski huomattavasti sen kaamean jonon vuoksi. Ja naiset käytti miesten koppia ja naisia 
tuntui olevan enemmän niin olipa hanurista jonotella siinä kylmässä omaa vuoroa puoli tuntia.  

- Ja se että kaveria ei voi tuoda uimaan on osin varmaan seurausta tästä kaksi ihmistä koppiin 
kerralla säännöstä.  

- Mielestäni tässä vaiheessa kun rokotukset saa ne jotka haluaa pitää mennä eteenpäin. Eli jos ei 
halua ottaa riskiä sairatumisesta niin sitten jää kotiin. Mutta että muiden elämä vaikeutuu siksi että 
osa ei halua rokotetta tai muuten vaan pelkää ei oikein toimi itselle. Ehdoton että jos haluatte 
huomioida koronan niin laittakaa uimavuorot. Esim. Aamulla 9-11 ja iltapäivällä 15-17 vuorot 
milloin saa mennä vain kaksi koppiin ja muulloin ihmiset voi käyttää miten haluaa, ruoda yhtä 
kaveria ja olla kopissa vaikka 4hlö kerralla. Jos tämä ei muutu niin lopetan jäsenyyteni ja alan 
käymään uimassa suoraan laiturilta vaatteet vaihtaen koska niin se meni viimetalvenakin 
näppärimmin. Miksi maksaa kun joutuu odottaan kylmässä pitkään omaa vuoroaan. Muutoin kaikki 
toiminut hienosti, paljon kiitoksia puuhamiehille! 

- Pukukopin hlömäärää voisi nostaa jo kun muutenkin rajoituksia on purettu 
- Toivottavasti korona-ajan rajoitukset poistuvat pian. Ruuhkat ovat olleet melkoiset, kun 

pukukopissa on saanut olla vain 2 yhtä aikaa. Välillä myös vanhemmat rouvat ovat menneet yksin ja 
kieltäneet muita tulemasta. ”Haluan pukea yksin” 

- Käyn aika paljon Espoossa uimassa kun korona aikaan ei otettu uusia jäseniä eikä saanut tuoda 
ystävää uimaan.  

- Riskiryhmäläisenä arvostan, että henkilömäärärajoituksesta ja maskisuosituksesta on yhä pidetty 
kiinni.  

- Jos koronatilanne taas pahenee, mielellään verkon kautta varattavat ajat pukuhuoneisiin. 
- Koronarajoitukset ainakin 2 rokotusta saaneilta 
- Maksut voisi voinut jättää suorittamatta koronan aikana 
 

Suihku ja sauna 
 

- Olisi hienoa jos talviuintipaikkaan voisi saada suihkut jossain vaiheessa, käyttäisin itse uintipaikkaa 
tällöin enemmän ja maksaisin mielelläni myös kalliimman kausimaksun. Sauna vasta olisikin luksus 
:) 

- Suihkut tai sauna olisi hyvä lisä 
- Suihku olisi kiva 
- Olisi kyllä mahtavaa saada suihku 

- Ihana yhteisö! Jos kaikki olisi mahdollista, puulämmitteinen sauna olisi täydellinen      
- Onkohan sauna mahdollinen? 
- Jos seuraavassa osbussa sauna on mahdollinen anoa, niin toivon sitä harkittavan.  
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Jäseneksi hyväksyminen, uinnnin aloittaminen 
 

- Nopea jäsenyyshakemuksen hyväksyminen ja selvät ohjeet jäsenyyden hankkimisesta, kiitos siitä.  
- Hienoa että seuraan pääsi ilman monimutkaisempaa hakuprosessia  
- Olen kysynyt sitä avainta, mutta edellernkään ei ole vastattu, joten uimaankaan en ole pääsdyt. 60€ 

maksoin siis ihan turhasta, kun ei pääse edes pukukoppiin vaihtamaan vaatteita, eli en myöskään 
2kk aikana kertaakaan uimaan. Vähän on teillä rahastuksen maku tässä hommassa. Kun en ole 
ainut... 

-  Ystäväni toivoi viime talvena pääsevänsä jäseneksi ja odotti ensin vastausta 3 viikkoa, minkä 
jälkeen ilmoitettiin, ettei uusia jäseniä oteta. Olisi hienoa jos viesteihin ja kysymyksiin voitaisiin 
vastata esim. 48 tunnin sisällä.  

- Tiedotus on ollut hyvää ja infotilaisuus myös.  
- Aloittajien info oli lämminhenkinen. Kiitos! 

 
Muita kommentteja 
  

- Seuratuotteet/-vaatteet (hylje-kuvalla?) olisivat kyllä kivoja! 
- Vaikean verrata, kun en muualla ole käynyt. Joskus ahdasta. 
- Olisi kiva jos saisi tuoda vaikka kerran kuussa vierailevan uimarin toisesta talviuinti seurasta.  
- Toiminta on koko historiansa (21 vuotta) ollut niin onnistunutta, että ihmettelen miksei kaupunki 

kiirehdia auttamaan ajatuksella: tehdään hyvä paremmaksi! Sauna-hanke Tuoriniemeen, lisälaituri 
lapsiperheiden kesää varten ja laudoitettu kulkurata suihkuilta mereen olisivat paikallaan. Ja 
tietenkin se vessa, jota ei saa kaatamalla nurin. 

- Olisi kiva nähdä lukuja seuran taloustilanteesta. 
- Kun käyn yksin uimassa pelottaa (kopin ja kallion välissä voi lymyillä joku), tavaroita on varastettu 

kopista ja laiturilta.  
- Tulisi turvallisempi olo, jos samaan aikaan olisi muitakin uimassa. Tavallisesti olen yksin koko 

paikassa, mikä on joskus pelottavaa.  
- kävelytien ylityksestä tulee aika lailla kuraa 
- Toivoisin kävelytien ylitykseen jotain lankkua tai muuta. Jalat/kengät tulevat todella kuraisiksi 

usein.  
- Viihtyisyyttä ja toimivuutta lisäisi jos ei tarvitsisi ylittää hiekkatietä. Tätä ei tokikaan ole mahdollista 

muuttaa.  
- Mäki ja rappuset ovat petollisen liukkaat talvella. 
- I think there could be more information about the club posted on the laituri, to let non members 

know how the winter pump is funded and maintained. I think many believe it is city owned and 
operated, so perhaps take for granted that it is community/member funded.  

- Muutamat seuran järjestämät reissut (allas, kuusijärvi, furuvik) ovat olleet kivoja 
- Kun tulijoita olisi nyt paljon, voisiko ainakin vapaaehtoisille määritellä käyntiajat esim. aamu 7 -- 9, 

aamupäivä 9 - 12, jne.? Näin todennäköisesti vältyttäisiin käyntipiikeiltä ja voitaisiin ottaa 
enemmän jäseniä. 

- Viime kaudella kaipasin lämpömittaria veteen.  
- Toivon että jäseniä ei oteta liikaa koska pukeutumistila ym on rajallinen eikä odottelu kylmässä ole 

hyvä asia. 
- Toivoisin lähinnä, että paikka maalattaisiin, harmi kun seiniä on sotkettu tägeillä.  
- Olen vasta aloittamassa eli en osaa vielä arvioida tiloja jne. 
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Kysymyksiä viime kaudesta 
 
Uitko normaalisti pandemiasta huolimatta? 
 
 

 
 
Haittasivatko ruuhkat (pukukopilla, laiturilla ja/tai avannossa) talviuintiharrastustasi?  

 
 
Mitä muuta haluat sanoa talviuinnista pandemian aikana?  
 

- Kaikki toimi ihan hyvin. 
- Merta ei voinut laittaa kiinni, vaikka lähes kaikki suljettiin. 
- Ei vaikuttanut juurikaan 
- Hyvin sujui. 
- Erinomaista, että paikka pystyttiin ja uskallettiin pitää auki. Kiitos siitä. 
- Kaikki toimi hyvin 
- Hienosti hoitui pandemiasta huolimatta 
- Ihana että päätitte pitää uinnin mahdollisena ja että koppeihin pääsi sisään 
- Kiitos, että piditte kopit auki! 

 
Henkireikä, auttoi jaksamaan, elintärkeää  

- Se oli todellinen henkireikä! 
- Talviuinti jaksoi auttamaan. 
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- Elintärkeää 
- Talviuinti oli ihan pelastus! Sain siitä valtavasti voimia ja iloa vaikeina aikoina! 
- Talviuinti oli ihanteellinen harrastus pandemian aikana. 
- Se oli yksiä henkireikiä pahimpaan pandemia-aikaan kun mihinkään sisälle ei suositeltu menemään 

harrastamaan 
- Ihana, uusi rentouttava harrastus 
- Ainoa elonpilkahdus:) 
- Hyvä aloittaa harrastus, kun oli aikaa 
- Oli kiva että sitä sentään sai harrastaa.  
- Talviuinnin avulla selvisin koronasulusta; ilman tätä mahdollisuutta olisi ollut paljon kurjempaa.  
- Oli ihanaa, että oli joku paikka jonne mennä, kun melkein kaikki muu oli kiinni. Laiturilla tapaa myös 

aina mukavia ihmisiä. 
- Tulin aloittaneeksi harrastuksen sen myötä! 
- Hieno harrastus pandemian aikana. Kiva että uimapaikalla on selkeät ohjeet miten tulee toimia. 
- Kaikki toimi hyvin. Omat uintiajat (aikaiset aamut tai myöhäisemmät illat) eivät olleet yleensä 

ruuhkaisia. 
- Hyvin hoidettu, jokaisella uimarilla on oma vastuu toiminnastaan. 
- Kiitos penkkien lisäämisestä sekä maksamattomien uimareiden pukuhuoneeseen päästämisen 

kieltämisestä.  
- Koen turvalliseksi, eikä niin kylmä ole ollut, etteikö omaa vuoroa voisi hetken odottaakin. 
- Piti terveenä.  
- hienoa että useampi on löytänyt harrastuksen pariin! 
- Talviuinti vahvistaa immunitteettiäsi! Turha hysteria pois!  

 
Pandemia lopetti uinnin 

- Lopetin uinnin maaliskuussa 2020 ja aloitin uudelleen kesällä 2021 
- Pandemian takia en käynyt ollenkaan uimassa, koska kuulin, että pukukopeilla oli ruuhkaa. 
- En käynyt ollenkaan rajoitusten takua, koska sen verran pitkä matka 
- En käynyt uimassa 2020 syksyn ja 2021 kevään aikana 

 
Ruuhkat  

- Olen käyttänyt koppeja tosi vähän kun laiturilta on mukava mennä. Sen takia ei ole vaikuttanut 
ihmisten määrä. Hyvin ohjeistettu pukukoppien käyttö ja mukava kun lisätty naulakoita ulos 
vaatteille. 

- Jos pukukopilla oli "ruuhkaa" (enemmän kuin pari henkilöä pukukopissa), vaihdoin uikkarin siinä 
katoksessa. Hyvä, että lämpöpumppu kuitenkin toimi ja avanto pysyi auki. 

- Pandemian aikana liikunnan ja uinnin merkitys korostui entisestään. Ilman sitä olisi korona-aika 
mennyt todella paljon huonommin. Onneksi oli mahdollista jatkaa, kiitokset siitä! Välillä 
ymmärrettävästi muodostui ruuhkaa laiturilla ja pukukopilla. Rauhallinen uimatunnelma kärsi 
hieman kun pakkasilla piti jonottaa vuoroa. Itse tykkään lillua ja hengitellä vedessä kaikessa 
rauhassa, joten hieman kuumotti kun laiturille muodostui ns. nopeuden kastautujien jono. 

- Ruuhkat vähän häiritsevät harrastusta, toivottavasti saataisiin Itä-Helsinkiin lisää talviuintipaikkoja 
kun väkilukukin kasvaa. Jos ei olisi ruuhkia ehkä enemmän käyttäisin pukukoppia. Asun lähellä joten 
menen sään salliessa suoraan laiturilta uimaan ja vaihdan vaatteet siinä. 

- Jouduin kerran odottamaan puoli tuntia, jotta pääsin pukukoppiin. Jonottaminen etenkin kovalla 
pakkasella oli hyvin ikävää. Ymmärrän silti hyvin erityisjärjestelyiden tarpeen. 

- Pahimpana aikana (tammikuu-maaliskuu) en käyttänyt enää koppeja lainkaan vaan vaihdoin 
vaatteet laiturille. Muuten pidin seuran tiukasta linjasta (eli maks. 2 ihmistä koppiin) ja toivon että 
sitä jatketaan tulevalla kaudellakin.  

- Osalla kävijöistä hankalaa ymmärtää että jos ihmisiä jo uimassa niin ei voi ängetä pukkariin niin että 
märässä uimapuvussa oleva joutuu odottamaan ulkona pakkasessa että pääsee pukemaan kun 
pukukoppi jo täynnä (eli 2 hlö)  
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- Ratkaisin pukukoppidilemman hankkimalla pilkkihaalarin ja riisuutumalla/pukeutumalla ulkotilassa.  
- Ruuhkaisuuden vuoksi käynnit vähenivät. 
- Itse lakkasin käyttämästä pukukoppeja jatkuvan jonon vuoksi. Vaatteiden vaihtaminen laiturilla kävi 

nopeammin.  
- Uinti oli yksi tärkeimmistä asioista minulle. Erityisesti viikonloppuina joutui usein odottelemaan 

koppiin pääsyä, se harmitti. 
- Aika tiukkaa oli välillä ja sai odotella 
- Pukukopit ovat nykyiseen harrastajamäärään liian pienet 
- Seuran jäsenmäärä kasvoi nopeasti, jolloin koppien mitoitus ei pysynyt mukana 
- Kiinnostuneiden ja harrastajien määrä nousut paljon 

 
Koronarajoituksista  

- Rajoitukset ovat hyvä asia ja yhteispeli uintipaikalla toimi. Kuitenkin koin häiritseväksi uinnin 
rauhoittavalle vaikutukselle sen, ettei paikalle tullessa voinut suunnitella omaa aikataulua, koska 
mahdollisesti joutui jonottamaan tai olo tuntui kiireiseltä seuraavien jonossa olevien takia. Uimaan 
tuli lähdettyä yksin eikä kaverin kanssa, koska halusin vähentää hektistä tunnetta reissussa. Näistä 
syistä uimakerrat vähenivät. Toivoisin jonkinlaista tietoa, mitkä ajat päivästä ovat vähemmän 
ruuhkaisia - toki tätä tuli arvioitua kävijävihkon perusteella, mutta kynnys lähtemiseen oli aiempia 
talvia korkeampi. Jos rajoitukset ovat tulevana talvena edelleen tarpeen, voisi olla mukava saada 
tietoa ruuhka-ajoista. Enpä panisi pahakseni edes uintivuoron varaamista jollain systeemillä. 

- Kaikki eivät ota vakavasti ja noudata ohjeita, vaan vähättelevät ja halveksivat niitä, jotka haluavat, 
että kopissa on vain 2 tai maski pitää olla. 

- Pandemia ei haitannut talviuintiani ollenkaan. Toivon että pian tilanne sallii sen, että 
pukuhuoneissa voi olla enemmän kuin 2hlöä kerrallaan (helpottaa kovilla pakkasilla 
ruuhkautumista).  

- Uimakoppeja voisi käyttää ilman kahden hengen rajoitusta.  
- Rajoitus kahteen henkeen kopissa kerrallaan oli hyvä sekä ohjeistus odottamaan tarpeen 
- Pukukopissa maskin käyttö pitäisi olla pakollista 
- Maskipakko pukuhuoneessa on hyvä paitsi jos siellä on vain perheenjäseniä tai muuten läheisiä 

henkilöitä. Tämän voisi mainita tiedottamisessa niin ei tule väärinkäsityksiä. 
 

Unisex-pukukoppi  
- Pukuhuoneet (molemmat) olivat aika railakkaasti muutaman kerran näköjään naisten käytössä.  
- Joku neuvoi, että naiset voisi käyttää myös miesten koppia silloin kun se vapaa ja naisten kopissa 

kaksi ihmistä. Se ei toimi, sillä mistä mies tietää saapuessaan, onko sinne jättänyt nainen kamansa. 
Olisi epämiellyttävää nousta vedestä ja mennä kopille ja siellä on mies vaihtamassa kamojaan. 
Odotella ulkona. Epäreilua myös miehille. 

- Jonottaminen tuotti hankaluutta jos halusi käydä nopeasti avannossa vaikkapa ennen työvuoroa… 
onneksi pystyi käyttämään miesten puolta joka oli tyhjä sillä hetkellä 

- Ohjeet olivat selkeät ja hyvä, että aiempi miesten pukuhuone muutettiin unisex-pukkariksi:) 
 
Muita kommentteja  

- Desinfiointiliinoja olisi hyvä olla  
- Kiitos heille jotka huolehtivat siisteydestä ym 
- Huomioidaan kaverit!!! Annetaan tilaa - puhumattomuuskin on ok. 
- Perseestä 
- En mitään ku ei ole siyä avainta 
- Olen ollut muualla /maalla, jossa plus-kelillä ollut mahdollista ainakin kylmään ulkoaltaaseen.  
- Kaikki eivät noudattaneet ohjeita, vaikka se oli edellytys toiminnan jatkumiselle.  
- Ei mielipidettä 
- Odotan että saamme Kulosaareen oman uinti paikan.  
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Taustatiedot 
 
Olen  
 

 
 
Asun 
 

 
Yhteensä mainittiin 37 kaupunginosaa, joista ainoastaan Haaga Pasilan länsipuolella.  
 
Ikäni 
 

 
 


