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Suomalainen sauna. Kuva: Martin Terber 

 

Mitä yhteistä on suomalaisella saunalla, Roskilde-festivaalien juoksutapahtumalla ja 

Münchenin puistoilla? Kaikkiin näihin on suotavaa ilmaantua ilman vaatteita. Vaikka 

suomalaisille alastomuus on verrattain luonnollinen asia, monia silti ujostuttaa ajatuskin 

julkisilla paikoilla nakuilusta – jos ei sitten kyse ole julkisesta saunasta. Matkahakukone 

momondo.fi listasi kahdeksan vaatevapaata aktiviteettia ympäri maailmaa. 

 

NUDISTIRANTA – SAMURAI BEACH, PORT STEPHENS, AUSTRALIA 
Ujoille ensikertalaisille vierailu nudistirannalla on erinomainen tapa tutustua naturistien 

elämäntyyliin. Upeat Samurai Beachin rannat kuuluvat maailman nudistirantojen 

parhaimmistoon: voit istuskella kansallispuiston tuntumassa runsaan vehreyden ja 

hiekkadyynien suojassa iloisten kaveriporukoiden ja perheiden seassa ja nauttia eteläisen 

Tyynenmeren tuulahduksista paljaalla ihollasi. 

 

Jos haluat rauhallisen paikan auringon lämmöstä nauttimiseen ja rajattoman rusketuksen 

saamiseen, tältä pitkältä hiekkarannalta löydät varmasti sellaisen. Ja jos olet sosiaalisella 

tuulella, voit osallistua muiden ilman uikkareita aurinkoa ottavien kanssa helmikuun 

nudistikarnevaaleihin tai vuosittaiseen Samurai Beach Picnic -tapahtumaan, joka huipentuu 

nudistiolympialaisiin. 

 

 

https://www.flickr.com/photos/jesuspresley/2345881607/
http://www.momondo.fi/


ALASTONJOOGAA – NEW YORK, YHDYSVALLAT 
Ajatus jooga-asennoista ilman rihman kiertämää tuntemattomien kanssa samassa 

huoneessa saattaa kuulostaa mahdottomalta, mutta alastonjoogaa (sanskritiksi ”nagna 

yoga”) on harjoitettu Intiassa jo vuosisatojen ajan. 

 

New Yorkissa sijaitseva, sopivasti Bold & Naked -joogastudioksi nimetty paikka tarjoaa sekä 

yhteisiä että vain naisille tai vain miehille tarkoitettua alaston-vinyasan kursseja, joiden 

painopiste on ihmiskehon hyväksyminen kaikissa sen muodoissa ja koissa. 

 

Alastonjooga ei ainoastaan pyri korostamaan tervettä kehonkuvaa, vaan se kritisoi myös 

turhaa kuluttamista. Jokapäiväiset pienet asiat, kuten design-treenivaatteet, ruokkivat 

eriarvoisuutta ja laittavat ihmiset paremmuusjärjestykseen, joten niistä luopuminen on 

tärkeä askel kohti itsensä hyväksymistä. 

 

ALASTONPYÖRÄILYÄ – LONTOO, ISO-BRITANNIA 
Joskus nudismi voi olla myös kannanotto. Juuri tällainen kannanotto on World Naked Bike 

Ride, joka järjestetään vuosittain 70 kaupungissa eri puolilla maailmaa protestina liiallista 

autoilua ja öljyriippuvuutta vastaan sekä kehomyönteisemmän yhteiskunnan puolesta. 

 

Pukeutumiskoodina on ”as bare as you dare”, ja luovaan vartalotaiteeseen ja pukeutumiseen 

rohkaistaan. Kaikki lihasvoimalla kulkevat kulkuneuvot ovat sallittuja. 

 

Lontoon alastonpyöräilyssä lähtöpaikkoja on useampi eri puolilla kaupunkia, joista kaikki 

osallistujat kokoontuvat yhteen Lontoon keskustaan. Vuonna 2014 tähän tapahtumaan 

osallistui Lontoossa yli 1 000 enemmän tai vähemmän alastonta pyöräilijää. 

 

ALASTONGOLFIA – LE PORGE, RANSKA 
Innokkaat golffarit joko vihastuvat tai ihastuvat saadessaan tietää, että vain tunnin ajomatkan 

päässä Bordeaux’sta sijaitsee rauhallinen La Jennyn naturistilomakeskus. Täällä ei tarvitse 

miettiä, millaisiin sukkiin tai housuihin golfaajan pitää pukeutua, vaan keskuksen jäsenten on 

riisuttava kaikki vaatteensa ennen golfkentälle menoa. 

 

Keskuksen 9-hehtaarinen golfkenttä on vain yksi monista aktiviteeteista, joita tämä 

perheystävällinen alastonkohde tarjoaa. Keskuksessa majoitutaan viihtyisissä, mäntypuiden 

varjostamissa puisissa lomamökeissä, jotka ovat piilossa uteliailta katseilta. 

 

SAUNA – HELSINKI, SUOMI 
Suomalaisille alastomuus on ainakin saunassa luonnollista – jopa niin luonnollista, että siellä 

voidaan pitää vaikka yrityksen kokouksia. Sauna kuuluu olennaisena osana suomalaisten 

elämään vauvasta vaariin, ja Suomessa onkin yksi sauna jokaista kahta asukasta kohden. 

 

Suomessa on myös vahva julkisten saunojen perinne. Yksi Helsingin julkisista saunoista on 

Kalliossa sijaitseva Sauna Arla, joka on ollut avoinna jo vuodesta 1929 lähtien. Tämä 

aikamoisen kulttimaineen saanut saunomispaikka on kaikenikäisten suosiossa, ja torstaisin 

paikalla on myös pesijä. 

 

NUDISTIRISTEILY – KARIBIA 
Teksasilainen yritys Bare Necessities järjestää Floridasta lähteviä viikon pituisia suosittuja 

Karibian nudistiristeilyjä. Laineilla keinuva nudistileiri purjehtii moniin kohteisiin aina 

Dominikaanisesta tasavallasta Puerto Ricoon ja alueen upeimmille ranskalaisille saarille. 

 



Suosituilla Karibian saarilla voi kokeilla monenlaisia aktiviteetteja, kuten patikointia, 

kanoottiretkiä ja snorklausta, mutta risteilyn vetonaula on pysähdys yksityisellä 

nudistisaarella Bahamalla. 

 

AURINGONOTTOA NUDISTINA KAUPUNGISSA – MÜNCHEN, SAKSA 
Saksan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa Münchenissä julkinen alastomuus on jo 

vuosikymmenien ajan ollut laajasti hyväksyttyä, ja itse asiassa huhtikuussa 2014 myös hallitus 

laillisti nudismin. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että nakuilu on sallittua vain kuudella 

puistoalueella. 

 

Nämä alueet tarjoavat tiettyä yksityisyyttä, mutta niitä ei ole mitenkään suojattu tai aidattu. 

Yksi näistä alueista on Englischer Garten -puisto, joka on kaupungin suurin julkinen puisto 

aivan kaupungin keskustassa. 

 

ALASTONJUOKSUA – ROSKILDE, TANSKA 
Roskilde on supersuosittu tanskalainen festivaali, jolla ovat esiintyneet muun muassa 

sellaiset legendat kuin Bob Marley, David Bowie ja The Rolling Stones. Vuosittain näille 

festareille kokoontuu tuhansia musiikin ystäviä. 

 

Vuonna 1999 Roskildessa järjestettiin ensimmäinen alastonjuoksu, ja siitä lähtien festivaali 

onkin vetänyt puoleensa lukuisia viuhahtajia. Alastonjuoksun järjestää vuosittain festareiden 

aikaan lauantaina Roskilden festariradio, ja tapahtumassa noin 30 miestä ja naista juoksevat 

kelteisillään leirintäalueen ympäri, satoi tai paistoi. 

 

Leikkimieliseltä kuulostava kilpailu otetaan kuitenkin tosissaan, koska kilpailun paras 

miespuolinen ja paras naispuolinen osanottaja saavat lipun seuraavan vuoden festareille. 
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momondosta: 

momondo.fi on ilmainen ja riippumaton kansainvälinen matkahakusivusto, joka vertailee 

miljardeja lento-, hotelli- ja matkahintoja. momondo on voittanut lukuisia palkintoja, ja sitä 

ovat suositelleet useat johtavat kansainväliset mediat, kuten CNN, The New York Times ja The 

Daily Telegraph. momondon pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yritys palvelee 

matkustajia 30 markkina-alueella. momondon mobiilisovellukset ovat saatavilla ilmaiseksi 

iPhone-, Android- ja Blackberry-laitteille. 

https://itunes.apple.com/fi/app/momondo-halvat-lennot-matka/id436736538?l=fi&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.momondo.flightsearch&hl=fi
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/27815442/?countrycode=ENG

