
UIMATAITOVII
KKO

Opas uimahalleille ja yhteisöille



JOHDANTO

VIETETÄÄN UIMATAITOVIIKKOA YHDESSÄ! 

Kaikilla on oikeus nauttia vedestä. Suomen Uimaopetus- ja 
Hengenpelastusliiton tavoitteena on edistää uima- ja vesiturvallisuus-
taitoja, jotta jokainen meistä voisi liikkua vedessä turvallisesti. Tämän 
tavoitteen saavuttamisessa uimahalleilla, kylpylöillä, uimaseuroilla ja 
muilla yhteisöillä on tärkeä rooli.

Uimataitoviikko tarjoaa oivan tilaisuuden nostaa esiin uimataidon ja 
uinnin oppimiseen liittyvien olosuhteiden merkitystä. Näin voidaan myös 
vaikuttaa uimataitoisten määrään sekä uinnin ja muun vesiliikunnan 
harrastaja määrien kasvuun paikallisesti. 

Jokainen voi osallistua uimataitoviikkoon parhaaksi katsomallaan tavalla. 
Tähän oppaaseen on koottu runsaasti vinkkejä ja ideoita siitä,  
miten juuri sinun yhteisösi voi olla mukana viettämässä Uimataitoviikkoa 
sekä erilaisia viestintämateriaaleja, jotka ovat vapaasti kaikkien 
hyödynnettävissä Uimataitoviikon 14.-20.5.2018 aikana. 

Tule mukaan viestimään ja vaikuttamaan uimataidon puolesta! 

Ystävällisin terveisin
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry (SUH)

Tero Savolainen
Uimaopetuksen koulutussuunnittelija 
tero.savolainen@suh.fi 
050 491 7444
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ILMOITTAUDU MUKAAN

ILMOITA JÄRJESTÄMÄSTÄSI TAPAHTUMASTA

SUH tiedottaa mielellään Uimataitoviikon aikana eri puolilla Suomea 
järjestettävistä uimataitoon liittyvistä tapahtumista, tempauksista ja 
teemoista www-sivuillaan ja somessa. 

Tarjoamme tapahtumien viestintään myös monipuolista materiaalia. 
Löydät ne täältä: www.suh.fi/toiminta/uimataitoviikko/uimahallit

Vinkkaa niistä meille osoitteessa:
https://www.lyyti.fi/questions/671a6a89f4!

UIMATAITOVIIKKO SOMESSA

SEURAA, JAA JA OTA OSAA KESKUSTELUUN

Uimataitoviikkoon liittyvää viestintää voi seurata somessa uimataidon 
Facebook-sivuilla sekä Twitterissä ja Instagramissa hästägillä 
#uimataitoviikko. Viikkoon liittyviä päivityksiä voit tägätä tunnuksella  
@uimataito.

Liity Facebook-seuraajaksemme ja jaa aktiivisesti julkaisemaamme 
viikkoon liittyvää sisältöä omissa kanavissasi. Tee myös omaa sisältöä 
aiheeseen liittyen ja jaa ne hästägillä #uimataitoviikko ja tägää 
tunnuksella @uimataito.

Voit myös osallistua viikon viestintään muuttamalla SoMe-kanaviisi 
Uimataitoviikko aiheisen yläkuvan. Tämä on helppo tapa osoittaa,  
että olet mukana viikon vietossa. Voit ladata yläkuvan täältä:  
www.suh.fi/files/1909/fb_ylakuva_820x312.png

Tarjoamme käyttöösi myös erilaisia some-kuvia ja bannereita. 
Löydät ne täältä: www.suh.fi/toiminta/uimataitoviikko/uimahallit

https://www.facebook.com/Uimataito/
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TIEDOTTAMINEN

Uimataito on aina ajankohtainen aihe ja sen kehittämiseen liittyvät 
tapahtumat kiinnostavat mediaa. Ole rohkeasti yhteydessä paikalliseen 
lehteen tai paikallisradioon Uimataitoviikkoon liittyvän tilaisuuden, 
tempauksen tai teeman tiimoilta ja kysy innokkuudesta tehdä aiheesta 
juttu.

Uimataidon esille tuomisen lisäksi myös toiminnanjärjestäjä saa aina 
positiivista näkyvyyttä. Samalla voit tuoda esille, vaikka kesän uimakouluja 
tai muuta järjestämäänne toimintaa.

” Henkilö, joka pudottuaan syvään veteen 
niin, että pää käy veden alla ja päästyään 
uudelleen pinnalle ui yhtäjaksoisesti 200 
metriä, josta 50 metriä selällään,  
on uimataitoinen.    ”– Uimataidon virallinen pohjoismainen määritelmä.

OSALLISTU SOMESSA JA VERKOSSA

     Jaa uimataitoon liittyvää tietoutta somessa
Tee päivitys Facebookiin tai Twitteriin tähän materiaaliin koottujen 
vinkkien ja faktojen pohjalta. 

     Ota uimataitoaiheinen kuva
Jaa kuva hashtagilla #uimataitoviikko. Haasta myös muut mukaan 
Uimataitoviikkoon kuvatekstin yhteydessä.

     Päivitä omiin some-kanaviin Uimataitoviikko yläkuva
Kuvat ovat ladattavissa osoitteessa:
www.suh.fi/toiminta/uimataitoviikko/uimahallit

     Lisää Uimataitoviikko-banneri www-sivuille 
Bannerit ovat ladattavissa osoitteessa:
www.suh.fi/toiminta/uimataitoviikko/uimahallit
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     Uinninvalvojan työhön tutustuminen
Järjestä yleisölle tai lapsille mahdollisuus tutustua, miksi uintivalvojia 
tarvitaan, miten uintivalvojaksi kouluttaudutaan ja mitä työ pitää 
sisällään.

     Uimaopettajan leikkihetki
Leikkien avulla voidaan totutella veteen ja kokeilla erilaisia uinnin 
apuvälineitä.

     Vesipelastusnäytös pelastuslaitoksen kanssa
Pyytäkää pelastuslaitosta toteuttamaan pelastusnäytös. Samalla 
kannattaa antaa yleisölle mahdollisuus kokeilla eri pelastusvälineitä. 

     Uimakoulujen promootiopäivä
Järjestä yhteinen juhlava promootiopäivä uimakoululaisille, jotka ovat 
suorittaneet uintimerkkejä, kuten kandin, maisterin tai priimusmaisterin.

     Seikkailurata lapsille
Luo altaaseen reunaradalle käytössä olevien välineitä hyödyntäen 
seikkailurata, jossa pääsee harjoittelemaan eri taitoja (sukellus, 
kelluminen, kiipeily mattojen yli, eri uintityylit, pallon heittäminen vettä 
polkiessa ämpäriin/koriin jne.) vaikka yhdessä vanhempien kanssa. 

     Järjestä vesidisco
Tarjoa mahdollisuus uida menevän musiikin saattelemana. Soittolista voi 
pohjautua esimerkiksi Facebookissa kysyttyihin toiveisiin.

     Vaatteet päällä –uintipäivä
Tarjoa kävijöille mahdollisuus pulahtaa uimaan puhtaissa vaatteissa esim. 
T-paidat päällä.

     Uinninvalvojien testiuintinäytös
Järjestä yleisölle avoin uinninvalvojien testiuintinäytös.

VINKKEJÄ VIIKON VIETTOON

Miten uimahalli tai muu yhteisö voi osallistua Uimataitoviikkoon?  
Olemme koonneet alle muutamia ideoita viikon viettoon. Muista kuitenkin, 
että vain mielikuvitus on rajana! Nyt saa laittaa kaikki villeimmätkin ideat 
peliin hyvän asian puolesta.

TAPAHTUMAT JA TEEMAPÄIVÄT

     Osaatko uida? -teemapäivä
Järjestä uimataidon testausta perustuen viralliseen määritelmään: Uimari, 
joka veteen pudottuaan ja takaisin pintaa päästyään pystyy uimaan 200m, 
josta 50m selällään on uimataitoinen.

     Uimahallin lelupäivä
Ideoi lelupäivä lapsille, jolloin saa tuoda oman uimalelun halliin mukaan. 
Väritä päivää myös musiikilla, vesileikeillä tai muulla lapsille suunnatulla 
ohjelmalla.

     Vesiliikuntaseurojen yhteinen teemapäivä
Yhdistä voimasi esimerkiksi paikallisten uima- tai sukelluseurojen kanssa 
ja järjestä teemapäivä, jossa seurat pääsevät esittelemään toimintaansa. 

     Junior LifeSaver- tapahtuma lapsille
Järjestä tapahtuma, jossa asiantuntija opettaa lapsille tärkeitä 
hengenpelastus- ja pelastautumistaitoja. 

Vinkkaa meille järjestämästäsi tapahtumasta:
https://www.lyyti.fi/questions/671a6a89f4!
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     Info-tilaisuus vanhemmille
Tarjoa vinkkejä lasten uimataidon tukemiseen, esittele uimakoulu 
tai vauva- ja perheuintitoimintaa. Anna lisätietoa uintimerkkien 
suorittamisesta.

     Mahdollisuus testata uimisen eri välineitä
Anna kävijöiden kokeilla uimisen eri välineitä kuten räpylöitä, lautoja, 
pullareita, vesijumppa välineitä jne. Samalla asiantuntija kertoo välineistä 
ja valvoo niiden käyttöä.

     Vieläkö minusta on uimamaisteriksi -päivä aikuisille
Järjestä päivä, jolloin aikuiset saavat tulla kokeilemaan uintimerkkien 
suorittamista.

     Uimakoulu aikuisille
Järjestä aikuisille uimataidottomille mahdollisuus kokeilla aikuisten 
uimakoulua, vaikka aukioloajan ulkopuolella.

     Jaa tietoa vesipelastuksesta
Kutsu asiantuntija kertomaan, kuinka autat turvallisesti ja pitämään 
vesipelastuksen lyhyt oppimäärän koulutus.

KISAT JA LEIKIT

     Uima-aiheinen piirustuskilpailu lapsille uimahallin kahviossa
Kilpailuun voi osallistua esimerkiksi uimahallin aulatilassa tai kahviossa.

     Etsi seitsemän virhettä -kuva
Uimataitoviikon materiaaleista löytyy lapsille Etsi seitsemän virhettä 
-kuva. Tätä kannattaa hyödyntää uimahallin aulassa tai kahviossa. Kuva 
kannattaa laminoida, niin se kestää käyttöä.

     Uintimerkkien suoritusten vastaanottoa
Tarjoa mahdollisuus suorittaa uintimerkkejä tiettynä päivänä/kellonaikana 
valvotusti.

     Wibit-rata 
Vuokraa Wibit-rata uimahalliin.

     Järjestä muotinäytös
Esittele kevään uimapuku- ja rantamuotia uimahallissa tai veden äärellä.

     Kaksi yhden hinnalla -teemapäivä
Tarjoa kaverialennus uimahallikävijöille yhtenä päivänä Uimataitoviikolla.

     Tarjoa ilmainen tutustumiskäynti
Edun voi kohdentaa vain erityisryhmille kuten eläkeläisille, työttömille, 
opiskelijoille tai äitiyslomalaisille.

     Järjestä uintinäytös
Mukana voi olla uinnin lisäksi uimahyppy- ja vesivoimistelunäytöksiä.

UIMATAIDON KEHITTÄMINEN

     Uintitekniikan opetus
järjestä uintitekniikan teematunteja, joissa asiantuntija antaa 
perusvinkkejä tekniikan hiomiseen.

     Vesijumpan tai vesitreenin esittelytunti
Tarjoa esittelytunti kokeilijoille, jotka haluavat tutustua lajiin.

     Vesijuoksutekniikan opetusta
järjestä vesijuoksutekniikan teematunti, joissa asiantuntija antaa 
palautetta tekniikasta ja vinkkejä oman tekniikan hiomiseen.



13 14

VIESTINTÄMATERIAALEJA

Tarjoamme Uimataitoviikon viettoon valmiita materiaaleja viestintään. 

BANNERIT

Lataa www-sivuillesi ”Olemme mukana Uimataitoviikossa” -banneri ja 
linkitä se sivulle, jossa kerrotaan lisää viikon aikana järjestämästäsi 
ohjelmasta. Valittavanasi on neljä eri bannerikokoa.

Lataa materiaalit täältä:
www.suh.fi/toiminta/uimataitoviikko/uimahallit!

160x600 px 300x250 px

728x120 px

728x90 px

     Muistipeli -kortit
Uimataitoviikon materiaaleista löytyy lapsille Muistipeli -kortit. Tätä 
kannattaa hyödyntää uimahallin aulassa tai kahviossa. Kuvat kannattaa 
laminoida, niin ne kestävät käyttöä.

     Värityskuvat
Uimataitoviikon materiaaleista löytyy lapsille värityskuvia. Näitä kannattaa 
hyödyntää uimahallin aulassa tai kahviossa.
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Facebook, Instagram ja Twitter | Kutsu viikon viettoon

Facebook, Instagram ja Twitter | Uimataidon määritelmä

YLÄKUVIA SOME-KANAVIIN

Osallistu viikon viestintään muuttamalla SoMe-kanaviisi Uimataitoviikko-
aiheinen yläkuvan.

SOME-KUVIA VIESTINTÄÄN

Hyödynnä SoMe-päivityksissäsi tarjoamiamme valmiita kuvia. Voit 
kirjoittaa lisätietoa järjestämästäsi ohjelmasta kuvan yläteksteihin. 
Valittavanasi on kolme erilaista kuvaa.

Twitter-yläkuva

Facebook-yläkuva

Facebook, Instagram ja Twitter | Olemme mukana
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UIMATAITOVIIKKO-TUNNUS

Lataa omiin viestintämateriaaleihisi Uimataitoviikon virallinen tunnus.  

Tunnuksen käyttöohjeet:
Tunnuksia saa käyttää vapaasti Uimataitoviikon viestinnässä ja 
tapahtumien markkinoinnissa.
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Vinkkejä vanhemmille lasten uimataidon tukemiseen
• 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. 

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

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

Mitä uimamaisteriksi opiskeleminen 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

Pulahda uimaan –vesitaitojen ABC 
www.suh.fi/pulahdauimaan –sivuilta löydät tietoa lasten uimataidon 
kehittämisestä. Sieltä löytyy myös videoita, kuinka lapsi ja vanhempi 
voivat yhdessä lähteä turvallisesti tutustumaan vesitaitojen maailmaan.

Lapsesta veden ystävä
www.lapsestavedenystava.fi -sivustolle on koottu käytännönläheisiä 
ohjeita ja videoita ensimmäisiin yhteisiin kylpyhetkiin ja uimataidon 
oppimiseen. Löydät myös tietoa turvallisesta vauva- ja perheuinnista sekä 
turvallisuusvinkkejä veden äärelle. 

Vesisankarit
www.vesisankarit.fi -sivuilta löydät käsikirjan ja materiaalia, miten opettaa 
toiminnallisesti vesillä liikkumisen taitoja myös altaan ulkopuolella.

FAKTAA UIMATAIDOSTA

Olemme koonneet tähän oppaaseen muutamia hyödyllisiä faktoja 
uimataidosta. Voit nostaa näitä asioita esille myös omassa viestinnässäsi.

Kuudesluokkalaisten ja aikuisten uimataito

• Kuudesluokkalaisista 76 prosenttia osaa uida, kun uimataidon 
kriteerinä käytetään pohjoismaista uimataidon määritelmää: Henkilö, 
joka pudottuaan syvään veteen niin, että pää käy veden alla ja 
päästyään pinnalle ui yhtäjaksoisesti 200 metriä, josta 50 metriä 
selällään, on uimataitoinen.

• Kuntakohtaiset erot lasten uimataidossa ovat suuria.
• Kunnissa, joissa opetussuunnitelman mukaista uimaopetusta ei 

järjestetä lainkaan, lasten uimataito on selvästi heikompi kuin niissä, 
joissa uintia järjestetään joka luokka-asteella. 

• Tavanomainen syy uimaopetuksen puuttumiseen on se, että kunta ei 
varaa tarkoitukseen määrärahoja. 

• Lasten uimataitoon vaikuttaa koulujen uimaopetuksen lisäksi 
erityisesti uimahallin läheisyys ja käynnit uimahallissa vapaa-ajalla. 

• Aikuisista 15–64 vuotiaista 68 prosenttia on uimataitoisia: yli 
55-vuotiaissa oli eniten uimataidottomia. Eri puolella Suomea asuvien 
uimataidossa on eroja. Heikoimmin osataan uida Pohjois- ja Itä-
Suomessa.  

• 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 yksi yleisimmistä lasten tapaturmaisista 
kuolinsyistä.  kuolinsyy. Yksi tekijä hukkumiskuolemien taustalla on 
heikko uimataito tai oman uimataidon yliarvioiminen.

Lisätietoa: Kuudesluokkalaisten uimataito Suomessa:  
www.likes.fi/julkaisut/481/kuudesluokkalaisten_uimataito_suomessa


