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TALVIUINNIN SM-KILPAILUT ÄHTÄRISSÄ 9.-11.2.2018 

Ähtärin Zoo Resort Oy järjestää yhteistyössä Suomen Ladun kanssa talviuinnin SM-
kilpailut Ähtärin eläinpuiston ja Hotelli Mesikämmenen edustalla 9.-11.2. Mukaan on 
nyt ilmoittautunut yli 880 uimaria. Myös ensimmäinen suomalainen uinnin 
maailmanmestaruuden voittanut nainen Hanna-Maria Seppälä nähdään mukana 
kilpailussa. Seppälä osallistuu sekä rintauintiin että –viestiosuuteen. Hanna-Maria 
voitti uransa aikana neljä MM-mitalia ja 13 EM-mitalia. Hänellä oli myös hallussaan 
100 metrin sekauinnin lyhyiden ratojen Euroopan ennätys. 
Talviuinnin SM 2018 –kilpailujen television katsojamäärät ovat miljardiluokkaa, sillä mm. 
kansainvälistä näkyvyyttä lupaa Kiinan TV:n kuvausryhmän ja italialais- japanilaisen tv –
kuvausryhmän mukana olo.  Urheilu erityisolosuhteissa kiinnostaa ja samalla Suomi 
talvimatkailukohteena. ”Norppa-/Kuuttisarjoissa nyt n. 180 osallistujaa, muissa sarjoissa 
yhteensä 700 ja viestijoukkueita yli 40. Kisapäivinä on minuuttiaikataulu, sillä lähtöjä on 3 
minuutin välein. Sujuvuuden varmistaminen ja kisaan osallistujien viihtyvyyden takaaminen 
on ollut järjestävän tahon punainen lanka. Ns. uimarin polku on käyty läpi moneen kertaan” 
toteaa kilpailun johtaja Janne Muhonen.  
Tuleva viikko on rakennusaikaa, viikonvaihteessa avataan avanto ja rakennetaan 
kisakatsomo sekä kahvilatilat rantaan. Pääjärjestäjän lisäksi kisaorganisaatiossa 
työskentelee suuri määrä henkilöitä ähtäriläisistä yhdistyksistä, suurin panostus on Ähtärin 
Urheilijoilta ja Ähtärin reserviupseerikerholta. Yhdistysväkeä on yhteensä n. 200 henkilöä. 
Kisatoimistossa tehdään kisapassit ja –kassit valmiiksi, lähtöluettelot käydään läpi. Majoitus 
on järjestynyt kisa-alueelta ja sen lähistöltä. Tapahtuman ruokailuista ja iltaohjelmista 
vastaa Hotelli Mesikämmen. 
Myös ähtäriläiset yritykset ovat osaltaan auttamassa ja nostamassa kisatunnelmaa. 
Talviuinnin SM –kilpailujen 2018 näyttävä osallistumismitali edustaa paikallista 
metallintyöstöosaamista ja mitalin materiaali on saatu lahjoituksena. Talviuinnin SM –mitalli 
2018 on uniikki keräilyesine. 
Talviuintikilpailut Ähtärissä tulevat olemaan mieleen jäävä ja muistorikas tapahtuma.   
Kilpailupäivien ohjelma osoitteessa www.talviuinninsm.fi. 
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