
Uimataitoviikko 2016 – viestintämateriaali  

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton valtakunnallista 
Uimataitoviikkoa vietetään jo 17. kerran viikolla 20 eli 16.–22.5.2016. 
Tavoitteena on kannustaa ihmisiä testaamaan uimataitonsa, lisätä 
keskustelua uimataidon merkityksestä ja antaa vinkkejä uimataidon 
kehittämiseen. 

Tähän materiaaliin on koottu tietoa uimataidosta ja sen kehittämisestä 
sekä annetaan vinkkejä, miten sekä yksittäiset ihmiset että eri 
organisaatiot voivat osallistua viikkoon ja siihen liittyvään viestintään. 
Viikon tunnus ja tämä materiaali on vapaasti hyödynnettävissä ja 
muokattavissa. Toivomme kuitenkin, että viestiessänne Uimataitoviikosta 
liitätte mukaan käyttämämme lähteet.  

Olemme tarvittaessa käytettävissä, mikäli kaipaatte apua esimerkiksi tapahtuman ideoimisessa tai viestien 
hiomisessa. Kuulemme myös mielellämme kaikista Uimataitoviikkoon liittyvistä tempauksista ja viesteistä, 
jotta voimme jakaa niitä omissa kanavissamme: mm. www.suh.fi/uimataitoviikko ja 
www.facebook.com/uimataito. Hashtag #uimataitoviikko on käytössä Twitterissä, Facebookissa ja 
Instagramissa. 

Uimataito ja hyvät vesiturvallisuustaidot antavat vapauden liikkua vedessä, vesillä ja veden äärellä 
turvallisesti eri vuodenaikoina. Uinti on parhaimmillaan erinomainen liikuntamuoto niin aloittelijalle kuin 
aktiiviliikkujallekin. Se sopii kaikenikäisille, se on edullista ja sitä voi harrastaa ympärivuotisesti. Hyvä 
uimataito on myös halpa henkivakuutus.  

Tervetuloa edistämään kaikkien Suomessa asuvien uimataitoa ja hyvinvointia!  

 

Miten voin / voimme osallistua Uimataitoviikkoon?  

Kaikki voivat osallistua Uimataitoviikkoon parhaaksi katsomallaan tavalla ja halutessaan hyödyntää siinä 
tätä materiaalia. Tässä on muutamia tapoja osallistua, mutta nyt vain mielikuvitus liikkeelle ja villitkin ideat 
peliin.   

Jos sinulla on aikaa vain minuutti tai pari  

• Tee postaus Facebookiin tai Twitteriin tähän materiaaliin koottujen vinkkien ja faktojen pohjalta 
• Haasta kaveri, kollega tai yhteistyökumppani osallistumaan Uimataitoviikkoon  
• Nappaa Instagramiin kuva hashtagilla #uimataitoviikko  
• Jaa uimataitoviikon videoita ja kuvia omissa viestintäkanavissasi  

Jos ehdit paneutua hieman enemmän  

• Käy testaamassa uimataitosi joko yksin tai houkuttele mukaan vaikkapa puolisosi tai työyhteisösi  
• Bloggaa uimataidon merkityksestä ja omista kokemuksistasi  
• Kirjoita juttu tai artikkeli nettisivuille tai lehteenne. Näkökulmaksi voit valita omaa toimialaa tai 

tuotetta koskevan teeman.  
• Järjestä tapahtuma, jossa esimerkiksi seuran jäsenillä tai uimahallin asiakkailla on mahdollisuus 

testata oma uimataitonsa sekä saada opastusta uimataidon kehittämiseen.  
• Hyödynnä Uimataitoviikko markkinoinnissasi ja tarjoa asiakkaillesi viikon aikana erityisesti uimiseen 

liittyviä tuotteita ja vinkkejä.  

http://www.suh.fi/uimataitoviikko
http://www.facebook.com/uimataito


 

   

FAKTAA UIMATAIDOSTA:  

• Kuudesluokkalaisista 72 prosenttia osaa uida, kun uimataidon kriteerinä käytetään yllä olevaa 
pohjoismaista uimataidon määritelmää.  

• Koulujen uimaopetuksen vähäisyys tai puuttuminen kokonaan on yhteydessä lasten heikompaan 
uimataitoon. 

• Aikuisista 15–64 vuotiaista 68 prosenttia oli uimataitoisia: yli 55-vuotiaissa oli eniten 
uimataidottomia. Eri puolella Suomea asuvien uimataidossa ilmeni eroja.  

Suomessa hukkuu vuosittain 150 - 200 ihmistä. Suhteutettuna asukaslukuun tämä on selvästi enemmän 
kuin muissa Pohjoismaissa. Pääosa hukkuneista on työikäisiä ja sitä vanhempia miehiä. Tosin hukkumiset 
ovat myös toiseksi yleisin lasten tapaturmainen kuolinsyy. Yksi tekijä hukkumiskuolemien taustalla on 
heikko uimataito tai oman uimataidon yliarvioiminen.  

Lisätietoa:  
Kuudesluokkalaisten ja aikuisten uimataito Suomessa 2011: 
http://www.suh.fi/files/200/uimataitoraportti_fin.pdf 

http://www.suh.fi/files/200/uimataitoraportti_fin.pdf


VINKKEJÄ VANHEMMILLE LASTEN UIMATAIDON TUKEMISEEN:  

1. Sinun ei tarvitse olla uinnin alkutaipaleella uimaopettaja lapsillesi. Riittää, että annat lapsellesi 
toimintaympäristön ja olosuhteet oppia uusia asioita. Lapsen mielenkiinto uuteen ja ihmeelliseen 
tekee loput.  

2. Kehu, kehu ja vielä kerran kehu. Iloinen oppimisympäristö ja positiivinen palaute johtavat 
onnistumisiin. 

3. Älä painosta, älä pakota. Anna aikaa tutustua, kokeilla ja ihmetellä. 
4. Nauti yhteisestä ajasta lapsesi kanssa.  

 

 

 

 



5 VINKKIÄ SEURAAVALLE UINTIKERRALLE TEKNIIKAN PARANTAMISEKSI 
 
1. Kellunta 

Kokeile, vieläkö kellunta onnistuu. Keuhkot täyteen ilmaa, kasvot veteen ja odota muutamia 
sekunteja, mitä tapahtuu. Tätä kautta hahmottuu, millainen kelluja olet: pinnansuuntainen vai 
pystysuunnassa kelluja tai sitten jotain siltä väliltä. Tosiasia on, että vaikeampaa on päästä pohjaan 
ja pysyä siellä. Uimalasit ovat hyvä väline tässä harjoitteessa 
 

2. Pinnansuuntainen asento 
Jos ja kun kelluminen onnistuu, pysyykö asentosi pinnansuuntaisena? Suurimmalla osalla jalat 
alkavat vajota alaspäin. Nyt olisikin tehtävä saada nostettua jalat veden rajaan. Tämä voi vaatia 
muutamia potkuliikkeitä jaloilla sekä keskivartalon hallintaa. 
 

3. Eteenpäin vievät liikkeet 
Millaisia liikkeitä vedessä teet? Mitkä niiden vaikutukset ovat sinuun? Pää veden pinnan yläpuolella 
uivilla uintiliikkeet suuntautuvat taaksepäin alaviistoon, koska osa energiasta täytyy käyttää 
pinnalla pysymiseen. Kun suurin osa uimarista on veden pinnan alapuolella, tukeutuen veden 
nosteeseen, voidaan käsien ja jalkojen liikkeistä tuleva energia suunnata taaksepäin. 
 
Pari vinkkiä tähän: Uidessa krooliuintia sormien tulisi osoittaa edestä taakse ohjautuvassa vedossa 
mahdollisimman pitkän aikaa kohti pohjaa. Käsivedon aikana käden tulisi koukistua, jolloin 
kyynärpää on lähempänä veden rajaa. Potkuja harjoitellessa kannattaa huomioida jalkojen 
kokonaisvaltainen liike, jolloin potku lähtee lantiosta.  
 

4. Kiertoliike 
Kun uidaan krooliuintia, vartalon kierto tuo uintiin paljon hyviä ominaisuuksia. Vartalonkierto tulisi 
olla symmetristä. Seuraa uidessasi, kiertääkö vartalosi kyljeltä kyljelle käsivetojen aikana? Muista, 
että pään asento tulisi olla koko ajan sama (katse pohjaan), poikkeuksena sisäänhengitys sivulta, 
jolloin kasvot kiertyvät vedenpinnan yläpuolelle.  
 

5. Hengitys 
Onnistuuko hengitys sivulta? Kun edellä mainittu kiertoliike sujuu, aloita sisäänhengitys sivulta. 
Korostamalla kiertoa hengitys onnistuu varmasti.  

Näillä vinkeillä saat varmasti haastetta uintikerroillesi. Lisää vinkkejä löytyy esim. YouTubesta.  

 

PITÄISIKÖ OPISKELLA UIMAMAISTERIKSI? MITÄ SE VAATII? 

• Uimataitoa kolmella eri tyylillä n. kilometrin verran 
• Pituussukellustaitoja n. 20m 
• Syvyyssukellustaitoja 3-4 metrin syvyydestä 
• Hyppytaitoja joko jalat edellä 5 metristä tai voltti korokkeelta 
• Hengenpelastustaitoja vaatteet päällä uiden ja pelastaen 

Lisätietoa SUH:n uintimerkeistä ja niiden suoritusvaatimuksista: www.suh.fi/uintimerkit 

 

http://www.suh.fi/uintimerkit


 

PULAHDA UIMAAN - VESITAITOJEN ABC 

www.pulahdauimaan.fi –sivuilta löydät tietoa lasten uimataidon kehittämisestä. Sieltä löytyy myös 
videoita, joilla on tietoa ja ohjeita, kuinka lapsi ja vanhempi voivat yhdessä lähteä turvallisesti 
tutustumaan vesitaitojen maailmaan.   

TULE UIMAHALLIIN! -OPAS 

 
Muualta Suomeen tuleville vesi saattaa olla tuntematon elementti, eivätkä uimahallien toimintatavat 
ole tulleet tutuiksi. Myös alastomuus tai uima-asussa esiintyminen saattavat aiheuttaa epämieluisia 
tilanteita. Uimataito on kuitenkin myös maahanmuuttajille elintärkeä taito. 

Tule uimahalliin! on opas uimahallien asiakkaille ja henkilökunnalle sekä eri järjestöille. Sen 
tarkoituksena on edistää kaikkien mahdollisuuksia käyttää uimahallipalveluita. Oppaassa kerrotaan 
uimahallien ja kylpylöiden asiakkaille esimerkiksi oikeat toimintatavat peseytymistiloissa ja altaalla. 
Myös turvallisuuteen, kuten lasten valvontaan altaalla, annetaan ohjeita. Oppaan avulla halutaan 
myös auttaa uimahallien ja kylpylöiden henkilökuntaa paremmin ymmärtämään eri kulttuureista 
tulevien asiakkaiden lähtökohtia ja tarpeita.  

Oppaan voi tulostaa 11 eri kielellä sekä selkokielellä:  
http://www.suh.fi/toiminta/tule_uimahalliin!_-opas 

 
 

 

 

http://www.pulahdauimaan.fi/
http://www.suh.fi/toiminta/tule_uimahalliin!_-opas
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