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Lauantai 19.9.

Ari Nummela
Kuinka korkeanpaikanharjoittelu oikeasti vaikuttaa?
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen laaja asiantuntemus 
korkeanpaikanharjoittelusta täydentyi uimareiden osalta, kun bio-
tieteiden yksikön johtaja Ari Nummela oli mukana uintimaajouk-
kueen korkeanpaikanleirillä tammikuussa Meksikossa. Mitä erityistä 
uimareiden korkeusharjoittelussa ilmenee ja miten siitä voi hyötyä?

10:30-12:00 Ilmoittautuminen ja lounas

12:00-13.30 Opetusmenetelmät, oivalluksesta innostukseen
Arja Sääkslahti, Anna Kirjavainen

13:45-15:00 Uimaopetuksen ja 
oppimisen suuntaviivat
Ilkka Keskinen

Yhteishenkeä ja ylpeyttä
Jari Varjonen

15:15-16:00 Vauvauimarista 
vesitaituriksi
Tytti Soini

Erityisryhmät ja
osaaminen
Tuomas Törrönen

Korkeanpaikan leirityksen 
kokemukset
Ari Nummela

16:00-17:00 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen

17:00-18:15 Yksityisopetus uinnissa
Sebastian Dannberg

Erityisuimarin tie alkeista 
vesitaituriksi
Anneli Toivonen

Erityisryhmät ja 
osaaminen
Tuomas Törrönen

Huippusuoritus ja 
vauhdinjako
Jari Varjonen

18:30-20:00 Motivaatioseikkailu – miten löydät ja ylläpidät motivaatiota?
Aapo Kilpeläinen

20:30-02:00 Illallinen ja Stand Up!
Ilari Johansson

Aapo Kilpeläinen
Miten motivaatio löytyy ja kuinka sitä ylläpidetään?
Motivaatio on kaiken onnistuneen tekemisen keskeinen elementti. 
Psykologi ja psykoterapeutti Aapo Kilpeläinen kertoo entisen huip-
pu-uimarin perspektiivillä, mistä motivaatio rakentuu. Hän tuo esiin 
myös motivaatiota heikentäviä tekijöitä, joilla on negatiivinen vaiku-
tus haluttuun lopputulokseen esimerkiksi kilpailusuorituksessa.

Arja Sääkslahti
Varoitus! Lapsi saattaa rakastua vesiliikuntaan!
Arja Sääkslahti kuvaa lapsilähtöisiä tapoja tutustuttaa lasta veteen ja 
opettaa hänestä veden ystävää. Hän on lasten liikuntakasvatuksen 
dosentti ja työskentelee yliopistotutkijana Jyväskylän yliopiston Lii-
kuntatieteellisessä tiedekunnassa. Hän on lasten liikunnan puolesta-
puhuja, jonka vesiliikunta on kietonut pauloihinsa.



Sunnuntai 20.9.

Ilkka Keskinen
Kuinka opettaja voi tukea oppimisprosessia vedessä?
Ilkka Keskinen on opettanut uinnin opetusta tuleville liikunnanopet-
tajille yli 30 vuotta Jyväskylän yliopistossa. SUH:n uimaopetuksen 
valiokunnan pitkäaikaisena puheenjohtajana hänellä on myös vank-
ka kokemus uimaopettajakoulutuksen kehittämisestä. Uimataidon 
opettamisessa on kolme osapuolta: opettaja, oppilas ja vesi.

Turun viisaat miehet
Tiukkaa asiaa uintivalmentamiseen!
Nuorten olympiavalmentaja Jari Varjosella on ulkomailta asti haettu 
pitkä perspektiivi lahjakkaiden uimareiden valmentamisesta. Jyväsky-
län yliopiston kasvatti Antti Kauhanen on Turun seudun urheiluaka-
temiassa luonut ainutlaatuisen tekniikkakuvausmallin. Yhdessä heillä 
on henkistä ja teknistä annettavaa eri-ikäisten uimareiden poluille.

8:00-9:00 Aamiainen

9:00-10:00 Liikkuva lapsuus, liikkujan polku
Laura Tast, Kaisu Mononen

10:15-12:00 Case: Koulujen 
uimaopetus Jyväskylässä
Minni Ukonsaari,
Eero Simonen

Caset: Uimaopetusmallit 
aallon harjalla
Jukka Shemeikka,
Marjo 
Siintomaa-Toljander

Laatukriteerit 
menestyksen rakentajana
Outi Aarresola

Konkretiaa uintitekniikasta. 
Mitä analyysit osoittavat? 
Löydä ilmaisia sekunteja.
Antti Kauhanen,
Jari Varjonen

12:15-13:00 Yhteenveto

13:00-14:00 Lounas

Kaisu Mononen
Laatua lasten ja nuorten urheiluun – taidot kunniaan!
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen erikoistutkija Kaisu Mo-
nonen on mukana urheilijan polun alkupään tutkimus-, kehittämis- 
ja asiantuntijatoiminnassa. Urheilevan lapsen ja nuoren elämään 
liittyviä asioita tarkastellaan niin käytännön toimijan mutta toisaalta 
myös tutkimuksen näkökulmasta.



Pitääkö pokka?
Suomen eturivin stand up -koomikko Ilari Johansson viih-
dyttää osallistujia lauantai-illan kevennyksenä. Ota mukaan 
avoin mieli ja tule kuulemaan, millaiselta uintivalmentajan 
tai -ohjaajan arki voi näyttää koomikon vinkkelistä!

Hinnat 24.6. asti:
•	 2 hengen huone  245 €
•	 1 hengen huone  280 €
•	 lauantai  150 €
•	 sunnuntai  110 €

Hinnat 25.6. alkaen:
•	 2 hengen huone  260 €
•	 1 hengen huone  295 €
•	 lauantai  150 €
•	 sunnuntai  110 €

Toimi ajoissa, säästä hinnassa!
Viikonlopun hintaan kuuluu majoitus täysihoidolla Rantasipi Sveitsissä, monipuolisen sisältö 
sekä iltaohjelma. Valittavissa on myös päiväkohtaiset ohjelmat, jolloin hintaan kuuluu kysei-
selle päivälle merkityt ohjelmat ja lounaat. 24.6.2015 mennessä ilmoittautuneille hinnat ovat 
edullisemmat, joten toimi nopeasti!

Ilmoittaudu heti!
Ilmoittaudu netissä skannaamalla oheinen koodi tai osoitteessa:
www.uimaliitto.fi/valmentajafoorumi


