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*************************************************************************************** 
 
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) on koulutus- ja valistusorganisaatio, jonka 
perustehtävänä on uimataidon, vesiturvallisuuden ja olosuhteiden edistäminen. Jokaisella tulee olla 
mahdollisuus oppia uimaan ja ennakoimaan mahdollisia vaaratilanteita sekä riittävät tiedot ja taidot itsensä 
tai toisen pelastamiseen veden varasta. 
 
SUH:n visio  

Vuonna 2020 uima- ja vesiturvallisuustaidot ovat kansalaistaitoja. SUH on alansa johtava 
yhteistyöorganisaatio, joka rakentaa kumppanuuksia, tuottaa ennaltaehkäisevää vesiturvallisuustietoa ja 
laadukasta koulutusta sekä vaikuttaa ja viestii rohkeasti.    
 
SUH:n valinnat perustehtävän toteuttamiseksi ja vision saavuttamiseksi 

• Uimataidon edistäminen elämänkulussa 
• Vesiturvallisuuden parantaminen 
• Vaikuttamistyön vahvistaminen 

 
 
Uimataito ja hyvät vesiturvallisuustaidot antavat vapauden liikkua vedessä, vesillä ja veden äärellä 

turvallisesti eri vuodenaikoina. Kaikilla on oikeus nauttia vedestä.  
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1. Vuosi 2017 pähkinänkuoressa
 
 
Pinnalla 2020 -strategian toteuttamisen toinen vuosi. Työtä jatkettiin strategian keskeisten valintojen: 
uimataidon edistäminen elämänkulussa, vesiturvallisuuden parantaminen ja vaikuttamistyön 
vahvistaminen, suunnassa. Jäsenjärjestöjen kanssa tehtiin tiiviimmin yhteistyötä esimerkiksi eri hankkeiden 
kautta ja viestinnässä.  
 
SUH:n koulutuksia ja tapahtumia järjestettiin vuoden aikana yli 200 kappaletta. Koulutustapahtumien 
määrässä päästiin tavoitteisiin. Koulutuksissa oli yli 2600 osallistujaa, 55 prosenttia naisia ja 45 prosenttia 
miehiä. Osallistujia oli vähemmän kuin edellisinä vuosina. Yhtenä syynä tähän on esimerkiksi opistoissa 
järjestettävien koulutusten määrän väheneminen. Koulutusten laatua arvioitiin keräämällä palautetta 
osallistujilta ja koulutustapahtumien yleisarvosana oli jälleen erittäin korkea: keskiarvo 4,7/5.   
 
Uimataitoviikon kohderyhmäksi otettiin uimahallien lisäksi päiväkodit ja alakoulut. Uimataitoviikon ilme 
uudistettiin ja lisäksi tuotettiin runsaasti toiminnallista materiaalia päiväkotien ja koulujen käyttöön. 
Mukaan ilmoittautui kymmeniä päiväkoteja ja kouluja, jotka osallistuivat kukin viikon viettoon 
haluamallaan tavalla. Myös uimahalleja ja kylpylöitä kannustettiin viestimään uimataidon merkityksestä 
sekä järjestämään erilaisia tapahtumia viikon aikana. Uimataitoviikon viestinnässä hyödynnettiin eri 
sosiaalisen median kanavia, bloggaajayhteistyötä ja mediaviestintää. 
 
Vain noin joka kolmas kunnista järjestää uinninopetusta SUH:n suositusten mukaan alakoulaisille. 
Uimataitoviikolla julkistetussa selvityksessä kävi ilmi, että uimaopetuksen määrät ja järjestelyt vaihtelevat 
hyvin paljon kuntien välillä. Uimaopetuksen määrä ei riipu yksinomaan kunnan koosta tai siitä, että onko 
kunnassa uimahallia vai ei. Esikoululaisten uimaopetusta järjestettiin yli 55 prosentissa kuntia, mikä oli 
positiivinen yllätys. Selvityksessä kävi myös ilmi, että kunnilla ei ole välttämättä tietoa uimaopetuksen 
kustannuksista, eikä vaikuttavuudesta.  
 
Vesiturvallisuutta edistettiin monipuolisesti STEA:n rahoittaman Viisaasti Vesillä -kampanjan kautta.  
Paikalliset vesiturvallisuustapahtumat tavoittivat yli 10 000 henkilöä. Sosiaalisten median kanavissa lisättiin 
näkyvyyttä moninkertaisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden aikana painotettiin jääturvallisuuteen 
liittyvää viestintää ja sitä toteutettiin yhteistyössä muun muassa Suomen Retkiluistelijoiden ja IS-TV:n kanssa. 
Toukokuussa osana Viisaasti Vesillä -kampanjaa järjestetty Wear it -pelastusliivipäivä tiivisti konkreettisella 
tavalla eri vesiturvallisuustoimijoiden, niin järjestöjen kuin viranomaisten, yhteistyötä. Vesiturvallisuutta 
edistettiin myös Uimaliiton kanssa yhteistyössä toteutetussa Altaasta avoveteen turvallisesti -hankkeessa, 
jossa tuotettiin turvallisen avovesiuintipaikan suositukset ja koulutussisältöjä opetus- ja kulttuuriministeriön 
hanketuen turvin.  
 
Vesiliikennelain kokonaisuudistus eteni ja uudistuksen sisältöihin erityisesti pelastusliivien käytön osalta 
vaikutettiin arviomuistion laadinnan yhteydessä sekä Trafin ylläpitämässä veneilyverkostossa. Uudistetun 
lain on tarkoitus tulla eduskunnan käsittelyyn vuoden 2018 aikana.    
 
Uimakoulumateriaalit uudistettiin. Uintimerkkien ilme uudistettiin ja samalla uinnin tavoitetaulukkoa 
päivitettiin. Uusina merkkeinä ilmestyivät vesitaitomerkki ja tekniikkamerkki. Samalla merkkeihin liittyvät 
uintikirja ja uintiaapinen yhdistyvät yksien kansien sisään uudeksi uintikirjaksi. Vuoden aikana päivitettiin 
myös uinninopetuksen käsikirja ja eri koulutusmateriaaleja.  
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2. Uimataidon edistäminen elämänkulussa  
 
Vesi on elementti, josta jokaisen, vauvasta vaariin, on mahdollista nauttia. SUH:n näkökulmasta kaikilla 
tulisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia uimaan ja liikkumaan vedessä turvallisesti. Viimeisimmän 
uimataitotutkimuksen mukaan kuudesluokkalaisista 76 prosenttia osaa uida, kun kriteerinä käytetään 
uimataidon pohjoismaista määritelmää (uidaan 200 metriä, josta 50 metriä selällään). Kuitenkin koulu- ja 
paikkakuntakohtaiset erot ovat suuria. Koulujen uimaopetuksen vähäisyys tai puuttuminen kokonaan on 
yhteydessä lasten heikompaan uimataitoon. 
  
Viimeisimmän aikuisten uimataitotutkimuksen mukaan 15–64 vuotiaista 68 prosenttia on uimataitoisia. 
Eniten uimataidottomia on yli 55-vuotiaissa ja aikuisissakin alueelliset erot ovat suuria. Itä- ja Pohjois-
Suomessa uimataito on muuta maata heikompaa. Aikuisissa myös sukupuolella on merkitystä: naisten 
uimataito on erityisesti vanhemmissa ikäluokissa miehiä heikompaa.  
 
SUH:n tavoitteena on, että vuonna 2020:  

• Uimataitoisten 6. luokkalaisten määrä on 10 % suurempi kuin vuonna 2016 (76 %)  
• Uimataitoisten aikuisten määrä on 10 % suurempi kuin v. 2016 uimataitotutkimuksessa (vuonna 

2011 68 %)  
• Uimahallit, kylpylät, uimarannat ja vastaavat paikat ovat yhdenvertaisesti saavutettavissa  
• Uimahallien, kylpylöiden, talviuintipaikkojen, uimarantojen ja vastaavien paikkojen määrä pysyy 

vähintään vuoden 2014 tasolla  
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TAVOITE 2017 TOIMENPITEET JA TULOKSET 2017 

Kouluttaa 
ammattitaitoisia 
toimijoita edistämään 
eri-ikäisten uimataitoa. 

 

• Koulutusta toteutettiin eri puolilla Suomea ja osallistujapalaute oli 
erittäin hyvää. Kurssien yleisarvosanojen keskiarvo oli 4,7/5:  
• uimaopetus: 30 kurssia, 349 osallistujaa 
• erityisuinti: 9 kurssia, 75 osallistujaa 
• vauva- ja perheuinti: 3 kurssia, 58 osallistujaa 
• vesitreeni: 3 kurssia, 40 osallistujaa 

• Kursseja järjestettiin hieman tavoitetta vähemmän ja osallistujamäärät 
olivat suunniteltua pienempiä, erityisesti opistoissa järjestettävillä 
uimaopettajakursseilla. Näyttää siltä, että opistoissa yhä harvempi 
opiskelija suorittaa uimaopettajatutkinnon osana opintojaan.  

• Vauvauinnin ohjaajamateriaali uudistettiin. Uimaopetuksen käsikirjan 
sisällöt päivitettiin ja kirjaan liittyvät videot tuotettiin uudelleen 
yhteistyössä Docendo Oy:n kanssa.  

• Uusia oto-kouluttajia rekrytoitiin ja heille järjestettiin 
perehdytyskoulutus osana SUH:n kouluttajaseminaaria, jossa 72 
osallistujaa suoritti muun koulutuksen ohessa SPR:n hätäensiapukurssin. 

Luoda yhteistyössä 
kumppanien kanssa 
toimintamalleja ja 
materiaaleja 
uimataidon 
edistämiseen erityisesti 
neuvoloissa ja kouluissa 
hyödynnettäväksi. 

 

• Uimataitotutkimusta täydennettiin toteuttamalla kysely 
uinninopetuksen järjestelyistä kunnissa. Kyselyn perusteella vain noin 30 
prosenttia kunnista toteuttaa alakouluissa uinninopetusta SUH:n 
suositusten mukaisesti eli vähintään viisi tuntia kullakin vuosiluokalla. 
Kyselyn tuloksia käytettiin mm. Uimataitoviikon viestinnässä ja eri 
kuntien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Kyselyn toteuttamisessa ja 
tulosten julkistamisessa hyödynnettiin koulujen uinninopetuksesta 
vastaavien verkostoa.  

• Syksyllä 2017 aloitettiin valmistelut Pikku Kakkosella esitettävän 
uimakoulun kuvauksia varten. SUH:n vastuulla oli käsikirjoituksen ja 
kuvaussuunnitelman tekeminen sekä kuvauksissa käytettävien 
uimaopettajien ja kuvauspaikan löytäminen.   

• Lapsesta veden ystävä -nettisivuston ja oppaan markkinointia pienten 
lasten vanhemmille ja terveydenhoidon ammattilaisille jatkettiin mm. 
THL:n neuvolapäivillä, turvallisten vauva- ja perheuintipaikkojen ja 
sosiaalisen median kanavien kautta. Ilmaista opasta on tilattu 
neuvoloihin useita tuhansia kappaleita. Nettisivuilla n. 3000 vierailijaa.  

• Turvallisten vauva- ja perheuintipaikkojen kautta välitettiin tietoa 
turvallisesta vauvauinnista neuvoloihin ja vauvaperheille.  

• Uimataitoviikko (15.-21.5.2017) suunnattiin ensimmäistä kertaa 
päiväkodeille ja alakouluille uimahallien ja kylpylöiden ohella. Mukaan 
ilmoittautui 51 varhaiskasvatuksen toimijaa ja 61 alakoulua sekä 12 
uimahallia tai vastaavaa. Viikon ilme uudistettiin ja tuotettiin 
opetusmateriaalia eri toimijoiden käyttöön. Lisäksi viikosta viestittiin 
usean viikon ajan sosiaalisen median eri kanavissa ja mediatiedottein. 
Viestintää toteutettiin myös yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa ja 
hyvinvointibloggaajien kanssa. Kirjoitetussa mediassa Uimataitoviikko 
esiintyi 26 artikkelissa ja tavoitti noin 475 000 lukijaa. Lisäksi viikko oli 
esillä radiossa.    

• Uintimerkkien ilme uudistettiin, uinnin tavoitetaulukon vaatimukset 
päivitettiin ja uintikirja ja uintiaapinen yhdistettiin yhdeksi kirjaseksi.  

Tukea asiantuntijana 
kuntia ja muita 
toimijoita uimataitoon 

• Tarjottiin asiantuntijapalveluja ja neuvontaa uimahallien, kylpylöiden, 
yksittäisten uima-altaiden sekä uimarantojen suunnittelijoille, 
rakentajille, ylläpitäjille ja käyttäjille tekniikkaan, energiatehokkuuteen, 
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liittyvien monipuolisten 
olosuhteiden ja 
palveluiden 
suunnittelussa, 
rakentamisessa ja 
ylläpidossa sekä eri 
kohderyhmien 
tarpeiden 
huomioimisessa.  

 

turvallisuuteen, toimintaympäristöön, palveluihin ja olosuhteisiin 
liittyen. Kontakteja noin 1-3 krt/vko  

• ”Uimahallit ja virkistysuimalat” RT-kortin uusiminen käynnistyi keväällä 
2017. SUH on edustettuna korttia laativassa toimikunnassa. Työssä on 
huomioitu mm. vuonna 2016 toteutettujen Uimahalli- ja uimahallien 
asiakasbarometrien tulokset.  

• Toteutettiin allasvesihygienian ja laitostekniikan koulutuksia ja 
osaamistestejä tilauskursseina (6 koulutusta / 56 osallistujaa)  

• Liiton tekninen asiantuntija kävi keväällä läpi opetus- ja 
kulttuuriministeriöön tulleiden uimahallien rakentamishankkeiden 
hakemusaineistot ja teki hankkeista muistiot ministeriön käyttöön. 
Suunnitelluista rakennushankevierailuista toteutui yksi (Rauma).  

• Liiton edustaja osallistui asiantuntijana OKM:n teknisen valiokunnan, 
Uimaliiton olosuhteiden kehittämistyöryhmän, CEN:in 
uimahallistandardeja valmistelevan työryhmän ja muiden liiton 
toimialan kannalta keskeisten valiokuntien ja työryhmien työhön.  

• Uimahallien asiakkaille, henkilökunnalle ja kansalaisjärjestöille 
tarkoitetusta usealla kielellä toteutetusta Tule uimahalliin! –oppaasta ja 
muusta eri kielisestä materiaalista viestittiin nettisivuilla, eri 
tilaisuuksissa ja niihin liittyen annettiin tarvittaessa henkilökohtaista 
neuvontaa.  

• Toimijoita on opastettu huomioimaan toiminnassaan, olosuhteiden 
suunnittelussa ja rakentamisessa yhdenvertaisuusnäkökulmat mm. 
teknisen neuvonnan yhteydessä sekä myös uimahallien 
rakentamishankkeiden muistioissa.  

• Uimahallialan järjestöjen uima-asuihin liittyvästä suosituksesta viestitiin 
aktiivisesti, minkä tuloksena useimmissa halleissa uimashortsit ja 
burkinit ovat sallittuja uima-asuja.  

• Liiton edustajat osallistuivat vuoden aikana useisiin eri koulutuksiin ja 
seminaareihin asiantuntijaroolissa.  

• Liiton henkilöstö ylläpiti tietotaitoaan osallistumalla alan 
koulutustilaisuuksiin ja messuille sekä omaehtoisella opiskelulla mm. 
verkkosivuja hyödyntäen.  

 
Vahvistaa varhaisiän 
uimaopetusta.  

 

• Varhaisikäisten (3-5-v.) uimaopetuksen koulutuksen työstäminen on 
ollut käynnissä. Koulutus valmiina vuonna 2018 ja se on muotoutumassa 
pääosin verkko-oppimisympäristössä toteutettavaksi.  

• Erityisuinnin mahdollisuuksista on tiedotettu fysioterapian ja 
kuntoutuksen ammattilaisille, jotta heillä olisi paremmat valmiudet 
ohjata asiakkaitaan entistä varhaisemmassa vaiheessa vesiliikunnan 
pariin.  

• Turvallisissa vauva- ja perheuintipaikoissa olevien vauvauimareiden 
määrä on kartoitettu (n. 12 % ikäluokasta), mutta uimakoulujen ja 
uimakouluihin osallistuvien määrän kartoittamiseksi ei ole vielä saatu 
rakennettua toimivaa järjestelmää.  

 
Hyödyntää sähköisen 
teknologian tarjoamia 
mahdollisuuksia 
uimaopetuksessa ja 

• Testattiin Kahoot-työkalua ja toteutettiin uimataitoon ja 
vesiturvallisuuteen liittyviä tietokilpailuja koulujen käyttöön. Osallistujia 
joitakin satoja. 

• Tuotettiin säännöllisesti materiaalia YouTubessa SUH:n omalle kanavalle 
muun muassa lasten ja nuorten uimaopetuksesta. Kanavan videoita 
katsottu 301 600 kertaa vuonna 2017 (+96 % vrt. vuosi 2016) 
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uimataitoon liittyvässä 
viestinnässä.  

 

• Alakoululaisten pelastautumistaidoista tuotettiin videomateriaalia 
yhteistyössä Luovi ammattiopiston ja ammattikorkeakoulu Arcadan 
opiskelijan kanssa.  

 
SUH:n koulutusmäärien kehitystä 2011 – 2017  
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3. Vesiturvallisuuden parantaminen 
 
Suomessa vietetään paljon aikaa vesillä tai niiden äärellä ympäri vuoden: 300 000 kilometriä rantaviivaa ja 
250 uimahallia ja kylpylää sekä paljon muita allastiloja vesiliikuntakäytössä. Veneily ja muut veteen liittyvät 
harrastukset ovat suosituimpien vapaa-ajanviettomuotojen joukossa. Uimahalleissa on vuosittain jopa 25 
miljoonaa käyntikertaa.  
 
Vuosittain hukkuu edelleen 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. Hukkumiskuolemien merkittävimmät syyt ovat 
alkoholi, puutteellinen varustautuminen, heikko henkilökohtainen toimintakyky ja uimataito sekä lasten 
jättäminen valvomatta veden äärellä. Hyvät uima- ja pelastautumistaidot ovatkin edellytys sille, että 
ihmiset voivat nauttia turvallisesti vesielementin tarjoamista liikunta ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksista.  
 
SUH:n tavoitteena on vuonna 2020:  

• Hukkuneiden määrä on puolittunut (alle 100 hukkunutta/vuosi).  
• Vesiliikenteen promilleraja on sama kuin tieliikenteessä.  
• Pelastusliivin käyttö on säädetty pakolliseksi veneillessä. 
• Ihmiset osaavat varautua oikein liikkuessaan vesillä eri vuodenaikoina. 
• Uimahalleissa, kylpylöissä, talviuintipaikoilla ja uimarannoilla on lain ja ohjeiden vaatimat 

turvallisuusasiat kunnossa. 
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TAVOITE 2017 TOIMENPITEET JA TULOKSET 2017 

Kouluttaa 
ammattitaitoisia 
toimijoita 
vesiturvallisuuden 
edistämiseen. 

• Hengenpelastuksen koulutusta toteutettiin eri puolilla Suomea ja 
osallistujapalaute oli erittäin hyvää. Kurssien yleisarvosanojen 
keskiarvo oli 4,7/5:  
• Uinninvalvoja (26 kurssia / 378 osallistujaa) 
• Rantapelastaja (2 kurssia / 35 osallistujaa) 
• Allasturvallisuuden Trimmi-kurssi (118 kurssia / n. 1442 

osallistujaa)  
• Uusia oto-kouluttajia rekrytoitiin ja heille järjestettiin 

perehdytyskoulutus osana SUH:n kouluttajaseminaaria, jossa 72 
osallistujaa suoritti muun koulutuksen ohessa SPR:n 
hätäensiapukurssin. 

• Yhteistyössä Uimaliiton kanssa toteutettiin Altaasta avoveteen 
turvallisesti -hanketta, jossa luotiin koulutussisältöjä ja ohjeita 
turvallisen avovesiuinnin järjestämiseksi sekä turvallisen 
avovesiuintipaikan suunnitteluun. 

Toteuttaa 
vesiturvallisuus-
kampanjoita 
yhteistyössä eri 
kumppaneiden kanssa 
sekä viestiä 
vesiturvallisuudesta 
(veden äärellä, vesillä ja 
jäällä) eri kohderyhmille 
ympärivuotisesti.  

• Jatkettiin Viisaasti Vesillä –kampanjan toteuttamista yhteistyössä 
Suomen Meripelastusseuran, Rajavartiolaitoksen, Poliisin, 
Sisäasiainministeriön pelastusosaston, Trafin, Suomen Ladun ja 
Suomen Retkiluistelijoiden kanssa.  

• Toteutettiin Viisaasti Vesillä kesäkiertue, johon kuului 27 tapahtumaa 
Helsingistä Kemijärvelle. Tapahtumissa tavoitettiin 10 350 ihmistä eli 
keskiarvollisesti 414 henkilöä tapahtumaa kohden.  

• Toimintaa vahvistettiin talviaikana osana Viisaasti Vesillä -kampanjaa. 
Jääturvallisuusmateriaalin päivitys aloitettiin ja Suomen 
Retkiluistelijoiden kanssa tuotettiin kaksi videota turvallisesta jäällä 
liikkumisesta. IS-TV:n kanssa tehtiin yhteistyössä kaksi livelähetystä 
(hypotermiatesti ja avantoon putoaminen), lähetykset tavoittivat yli 
puoli miljoonaa katsojaa ja niitä seurasi lähes 300 000 ihmistä.  

• Viisaasti Vesillä -kampanjan sosiaalisen median kanavien sekä 
nettisivujen hyödyntämistä tehostettiin. Instagram-seuraajien määrä 
tuplaantui, Facebook-seuraajia tuli 40 % lisää (Noin 160 postausta, 
320 000 henkilöä tavoitettu eli tavoittavuus keskimäärin 2000), 
YouTube-tilaajia tuli 123 % lisää. Nettisivuilla oli yli 10 000 istuntoa ja 
yli 8000 kävijää vuoden aikana. Kirjoitetun median kautta tavoitettiin 
yli 4 miljoonaa lukijaa (67 artikkelia). 

• Wear it -pelastusliivipäivää (20.5.) varten tuotettiin valmista 
viestintämateriaalia ja videoita kampanjaan osallistuvien käyttöön. Yli 
30 organisaatiota, viranomaisia ja järjestöjä, jakoivat valmista 
viestintämateriaalia omissa kanavissaan ja viestivät pelastusliivien 
tärkeydestä kampanjan aikana. Facebookissa tavoitettiin 50 000 
henkilöä, päivän radiomainoksella oli 1,24 miljoonaa kontaktia, 
ulkomainonnalla julkisissa kulkuneuvoissa 500 000 kontaktia ja 
pelastusliivipartiot toteutettiin kolmessa kaupungissa. Instagram 
kuvakilpailuun osallistui yli 100 kuvaa. 

• Lahjana 100-vuotiaalle Suomelle lahjoitettiin sata pelastusrengasta eri 
puolille Suomea yleisöltä saatujen ehdotusten perusteella yhteistyössä 
LähiTapiolan kanssa.   

• Osallistuttiin Koululiikuntaliiton koordinoiman Vesisankarit-hankkeen 
sisältöjen tuottamiseen ja tapahtumien järjestelyihin: ml. koulukiertue, 
avoimet tapahtumat, Venemessut ja GoExpo. Hankkeesta viestittiin 
lukuisissa tilaisuuksissa kansallisesti ja kansainvälisesti sekä liiton eri 
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viestintäkanavissa. Vesisankarit tapahtumat tavoittivat vuonna 2017 
yhteensä 16 751 henkilöä. Lisäksi saatiin runsaasti näkyvyyttä eri 
medioissa. 

• Yhteistyössä LähiTapiolan kanssa järjestettiin Turvallinen päivä rannalla 
-pilottitapahtuma Mikkelissä kesällä, johon osallistui kymmeniä lapsia 
perheineen.  

• Hengenpelastuksen SM-kilpailut järjestettiin Turussa 25.3. ja 
Rantapelastuksen SM-kisat järjestettiin osana eri lajien yhteistä SM-
viikkoa Tampereella 6. – 9.7.2017. Erityisesti Rantapelastuksen SM-
kisat saivat aiempaa enemmän näkyvyyttä mediassa ja yhteistyö 
muiden lajien kanssa toi paikalle kiinnostuneita katsojia.  

• SUH:n hengenpelastusmerkillä palkittiin yhdeksän kanssaihmistään 
hukkumiselta pelastanutta.  

• Sekä liiton että Viisaasti Vesillä -kampanjan nettisivuja ylläpidettiin ja 
kehitettiin säännöllisesti. Liiton sivuilla oli noin 103 000 istuntoa ja yli 
76 000 kävijää vuonna 2017. 

• Lehdistötiedotteita lähetettiin säännöllisesti (17 kpl) ja uutiskirjeitä (5 
kpl). Perinteisen median lisäksi viestittiin eri sosiaalisen median 
kanavissa.  

 
Vaikuttaa 
vesiliikennelakiin ja 
muuhun 
vesiturvallisuuteen 
liittyvään 
lainsäädäntöön.  

• Asiantuntijoina osallistuttiin eri toimielimiin, kuten STM:n koti- ja 
vapaa-ajantapaturmien koordinaatioryhmään ja Trafin ylläpitämään 
veneilyverkostoon.  

• Lausuttiin mm. vesiliikennelain kokonaisuudistusta koskevaan 
arviointimuistioon, kansallisen lasten ja nuorten turvallisuuden 
ohjelman 2018 – 2025 sisältöihin ja STM:n Koti- ja vapaa-
ajantapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelman 2014 – 2020 väliraporttiin.  

Ylläpitää ja rakentaa 
hyvää 
viranomaisyhteistyötä 
vesiturvallisuuteen 
liittyvissä kysymyksissä.  

• Pidettiin säännöllisesti yhteyttä vesiturvallisuuden kannalta keskeisiin 
viranomaisiin: mm. Tukes, Rajavartiolaitos, Trafi, OKM, OPH, STM, 
Poliisi, Valvira, Kela.  

• Osallistuttiin Kuluttajaturvallisuusasiainneuvottelukuntaan 
asiantuntijana.  

• Toteutettiin yhteistä viestintää eri viranomaisten kanssa eri 
vesiturvallisuuden teemoista.  

Vahvistaa 
vesiturvallisuustaitojen 
opetusta uimakouluissa 
ja liiton eri 
koulutuksissa.  

 

• Käynnistettiin Junior Lifesaver -verkkokoulutusmateriaalin ja Junior 
Lifesaver -toiminnan ilmeen uudistaminen. Koulutusmateriaalin 
tuotannossa hyödynnetään jäsenjärjestöjen (mm. SPR ja 
Meripelastusseura) osaamista. Uudistus valmistuu vuonna 2018.  

• Valmistuneita uimaopettajia ja muita toimijoita kannustettiin 
käynnistämään hengenpelastuskerhotoimintaa sekä sisällyttämään 
pelastautumistaitojen opettamista uimakoulutoimintaan.  

• Pysytään Pinnalla -vesiturvallisuuskoulutuksia järjestettiin 5 kappaletta 
ja niihin osallistui 36 henkilöä. 

• Vesiturvallisuuteen ja hengenpelastuskoulutukseen liittyvää 
videomateriaalia tuotettiin liiton verkko-oppimisympäristössä 
käytettäväksi.  

 
Tuottaa 
ennaltaehkäisevää 
vesiturvallisuustietoa ja 
hyödyntää sitä 
koulutuksissa, 

• Viisaasti Vesillä -nettisivuston kehittämistä ja hyödyntämistä jatkettiin. 
Sivut jakavat vesiturvallisuustietoa ja hyviä käytäntöjä tiiviissä 
muodossa eri tavoin vesillä liikkuville ja medialle. Nettisivuilla oli 
vuoden aikana yli 10 000 istuntoa ja 8000 vierailijaa.  
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viestinnässä ja 
kampanjoissa.  

 

• Viisaasti Vesillä -sivustolle integroitiin Sanoman tuottama Viisaasti 
Vesillä -visa, joka oli pelattavissa myös Älypää-pelisivustolla. Peliä 
pelasi vuoden aikana Viisaasti Vesillä -nettisivulla ja Älypää sivustolla 
87 000. 

• Ennaltaehkäisevän vesiturvallisuustiedon keräämisessä tehtiin 
yhteistyötä eri viranomaisten (mm. Rajavartiolaitos, Trafi, 
Onnettomuustutkintakeskus ja THL) kanssa.   

• Uimataitotutkimuksen, uimahalli- ja uimahallien asiakasbarometrien 
tuloksia ja Trimmi-allasturvallisuuskurssien turvallisuustilastoja 
hyödynnettiin liiton koulutustoiminnassa ja viestinnässä.  

• Vesiturvallisuuteen liittyviä teemoja tarjottiin tutkimusaiheiksi esim. 
yliopistoille tai opinnäytetyön tekijöille.   

 
SUH:n koulutusmäärien kehittymistä 2011 - 2017 
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4. Vaikuttamistyön vahvistaminen 
 
Suomessa hukkumiskuolemien vähentämiselle ei ole asetettu kansallisia tavoitteita, toisin kuin esimerkiksi 
liikennekuolemien vähentämiselle. Vesiturvallisuustyö on hajanaista ja sitä tehdään monien eri 
organisaatioiden toimesta ilman kansallista kokoavaa ohjelmaa. Hukkumiskuolemien vähentämiseen 
käytössä olevat resurssit ovat vähäisiä esimerkiksi liikenne- ja paloturvallisuustyöhön verrattuna.  
 
SUH:n tavoitteena on vuonna 2020:  
 

• Suomessa on vesiturvallisuusohjelma, jossa on määritelty kansallinen tavoite hukkumiskuolemien 
ennaltaehkäisemiselle ja uimataidolle sekä eri toimijoiden roolit, vastuut ja resursointi. 

• Uima- ja vesiturvallisuustaidot ovat arvostettuja kansalaistaitoja.  
• Uimahalleja, uimarantoja, talviuintipaikkoja ja niiden palveluja ylläpidetään siten, ettei palveluiden 

hinta estä ihmisten mahdollisuutta oppia uimaan ja harrastaa vesiliikuntaa turvallisesti. 
• Hukkumiskuolemista viestitään viranomaistietoihin pohjautuen ajantasaisesti.  
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TAVOITE 2017 TOIMENPITEET JA TULOKSET 2017 

Käynnistää 
vesiturvallisuuden 
yhteistyöverkosto ja 
vesiturvallisuusohjelman 
valmistelu. 

• Vesiturvallisuustoimijoiden yhteistyöverkoston rakentaminen on 
edennyt oletettua hitaammin. Vuonna 2017 toteutettiin kuitenkin 
kaikille toimijoille avoin Wear it -pelastusliivipäivä, johon osallistui yli 
30 organisaatiota. Tämän konkreettisen viestinnällisen yhteistyön 
kautta on tarkoitus rakentaa verkostoa ja käynnistää yhteisten 
kansallisten tavoitteiden määrittely.   

Vaikuttaa toimialaan 
liittyvään lainsäädäntöön 
ja ohjeistukseen.  

• Seurattiin jatkuvasti toimialaan liittyvää yhteiskunnallista keskustelua 
sekä lainsäädäntötyötä. Tehtiin kannanottoja ja annettiin lausuntoja. 

• Osallistuttiin asiantuntijoina liiton toimialan kannalta keskeisiin 
toimielimiin (ks. 8. Sidosryhmäyhteistyö ja kumppanuudet).   

Rakentaa 
tutkimuskumppanuuksia, 
tuottaa ja kerätä tietoa, 
jota hyödynnetään 
vaikuttamistyössä.  

• Koottiin olemassa olevaa vesiturvallisuustietoa ja hyviä käytäntöjä 
yhteen.  

• Tehtiin yhteistyötä eri viranomaisten (mm. Rajavartiolaitos, Trafi, 
Onnettomuustutkintakeskus, THL) tiedon, esim. hukkumiskuolemat, 
keräämisessä. 

• Uimataitotutkimuksen, uimahalli- ja uimahallien asiakasbarometrien 
tuloksia hyödynnettiin liiton vaikuttamistyössä erityisesti 
Uimataitoviikolla. 

• Tehtiin yhteistyötä ammattikorkeakoulu Arcadan kanssa 
vesiturvallisuuteen liittyvien opinnäytetöiden ja tutkimushankkeiden 
osalta.   

Laajentaa 
poikkihallinnollista 
kuntavaikuttamista ja –
yhteistyötä. 

• Vaikutettiin kunnan eri sektoreihin uimahallien saavutettavuuden 
parantamiseksi. 

• Annettiin konsultointiapua uimahallien rakentamishankkeissa. 
Jatkuvaa neuvontaa, kontakteja 1-3 per viikko. 

Viestiä uima- ja 
vesiturvallisuustaitojen 
merkityksestä eri 
sidosryhmille ja suurelle 
yleisölle. 

 

• Kirjoitetun median kautta SUH:n viestit tavoittivat vuoden aikana jopa 
32,6 miljoonaa lukijaa (548 artikkelia). Lisäksi SUH:n asiantuntijat 
esiintyivät vuoden aikana lukuisissa radio- ja tv-haastatteluissa.  

• Sosiaalisen median kanavien (Twitter, Facebook, Instagram) kautta 
tavoitettiin vuoden aikana satoja tuhansia ihmisiä.  

• SUH:n YouTube-kanavan videoita katsottiin 301 600 kertaa vuonna 
2017 (+96 % vrt. vuosi 2016). 

• IS-TV:n kanssa tehtiin yhteistyössä kaksi livelähetystä, jotka tavoittivat 
yli puoli miljoonaa katsojaa ja niitä seurasi lähes 300 000 ihmistä. 
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5. Kansainvälinen toiminta 
 
Hukkumiskuolemat ovat WHO:n mukaan vakava kansanterveydellinen ongelma, joka on jäänyt liian vähälle 
huomiolle. Vuosittain maailmassa hukkuu lähes miljoona ihmistä. Useilla mailla on omia ohjelmia 
hukkumiskuolemien ennalta ehkäisemiseksi ja lisäksi maailmalla toimii useita kansainvälisiä järjestöjä, joiden 
tavoitteena on parantaa uimataitoa ja ehkäistä hukkumiskuolemia.  
 
SUH on Kansainvälisen Hengenpelastusliiton (ILS), Euroopan Hengenpelastusliiton (ILSE), Pohjoismaisen 
Hengenpelastusryhmän (NLG) sekä Kansainvälisen uimaopettajien liittojen järjestön (IFSTA) jäsen. Liitto 
osallistuu näiden liittojen toimintaan pitämällä säännöllistä yhteyttä liittojen toimihenkilöihin sekä 
osallistumalla toimialan kansainvälisiin kokouksiin. 
  
Tavoitteena on tehdä tiivistä pohjoismaista yhteistyötä ja näin vaihtaa tietoa sekä hyödyntää eri 
Pohjoismaisten hengenpelastusjärjestöjen koulutus- ja viestintämateriaaleja ja mahdollisuuksien mukaan 
toteuttaa konkreettisia yhteispohjoismaisia hankkeita. Lisäksi tavoitteena on verkostoitua myös muualle 
Eurooppaan ja maailmalle sekä kehittää liiton toimintaa kansainvälisen toiminnan kautta saadun tiedon ja 
asiantuntemuksen pohjalta.   
 
Suomi oli vuonna 2017 edustettuna seuraavissa kansainvälisissä luottamustoimissa:  

• ILSE:n hallituksen jäsen: Kristiina Heinonen 
• ILSE:n Education Commission: Riitta Vienola (vpj.) 
• ILSE:n Rescue Commission: Ilpo Johansson 
• ILSE:n Management and Administration Commission: Kristiina Heinonen (vpj.) 
• IFSTA:n hallituksen jäsen: Tero Savolainen 
• Nordic Swimming Federation (NSF): vauvauinnin asiantuntijana Tytti Soini  

 
Toimenpiteet 2017 
Liiton toimi- ja luottamushenkilöt osallistuivat ILSE:n ja IFSTA:n vuotuisiin kokouksiin sekä liiton toimialan 
kannalta keskeisiin konferensseihin, koulutuksiin tai messuihin. Hengenpelastuksen EM-kilpailuihin Belgian 
Oostendeen ja Bruggeen 5.-17.9.2017 osallistuivat Mari Kiuru ja Alexandr Efimov.  
 
Vuonna 2017 käynnistettiin myös kansainvälisen NSF:n Learn to Swim and Coach -konferenssin 28.-
30.9.2018 valmistelut yhteistyössä Uimaliiton kanssa.  
 
SUH osallistui asiantuntijana AQUATIC LIFE: Developing Tools for Water Competency Education and 
Drowning Prevention for Children -hankkeeseen, joka sai rahoitusta Nordplus-ohjelmasta. Hanketta 
koordinoi Children and Youth Center Liettuasta. Muut osallistujatahot ovat Ammattikorkeakoulu Arcada 
Suomesta, NO-Nord University Norjasta sekä Latvian ja Liettuan uimaliitot. Hanke on kaksivuotinen ja sen 
tavoitteena on kehittää pohjoismaiden ja Baltian maiden välistä yhteistyötä uimaopetuksen ja lasten 
vesiturvallisuuden kehittämisessä.   
 
SUH:n henkilökunnan, luottamushenkilöiden ja kouluttajien osallistuminen kansainvälisiin kokouksiin, 
koulutuksiin tai seminaareihin:  

• ILSE:n komissioiden kokous Kööpenhamina: Kristiina Heinonen ja Riitta Vienola 
• ILSE:n hallituksen kokous, Malaga, Espanja: Kristiina Heinonen 
• Pohjoismainen hengenpelastusliittojen kokous Färsaarilla, Kristiina Heinonen ja Anne Hiltunen.  
• ILSE:n Hengenpelastuksen EM-kilpailut, Brugge ja Oostende: Mari Kiuru, Alexandr Efimov ja Kristiina 

Heinonen 
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6. Sidosryhmäyhteistyö ja kumppanuudet 
 
SUH haluaa olla tunnettu ja tunnustettu asiantuntija, joka rakentaa kumppanuuksia.  
 
Liiton keskeisiä sidosryhmiä ovat liiton jäsenjärjestöt, eri viranomaistahot, muut toiminnan kannalta 
olennaiset toimijat sekä yhteistyökumppanit. Eri sidosryhmiin pidetään säännöllistä yhteyttä ja lisäksi liitto 
on edustettuna työryhmissä ja verkostoissa, joissa edistetään liiton strategian kannalta keskeisiä tavoitteita.  
 
Tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä nykyisten jäsenjärjestöjen kanssa strategisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

Toimenpiteet 2017 
Jatkettiin aktiivista osallistumista eri ryhmissä ja verkostoissa sekä pidetiin säännöllistä yhteistyötä eri 
viranomaisten kanssa. Jäsenjärjestöjen kanssa tiivistettiin erityisesti yhteistyötä vesiturvallisuuden 
edistämiseksi sekä yhteisen viestinnän kehittämiseksi. Konkreettisia yhteistyön muotoja olivat muun muassa 
seuraavat:  

- Vesisankarit -hanke yhteistyössä Koululiikuntaliiton ja muiden mukana olevien liittojen kanssa.  
- Altaasta avoveteen turvallisesti -hanke yhteistyössä Uimaliiton kanssa. 
- Jääturvallisuusvideoiden toteuttaminen osana Viisaasti Vesillä -kampanjaa yhteistyössä Suomen 

Retkiluistelijoiden ja Suomen Ladun kanssa.  
- Uimataitoviikon toteuttaminen ja viestintä yhteistyössä eri jäsenjärjestöjen kanssa.  
- Ruotsinkielinen koulutusyhteistyö Folkhälsanin kanssa.  
- Viisaasti Vesillä -kampanja yhteistyössä muun muassa Meripelastusseuran ja Suomen Ladun kanssa.  
- Eri jäsenjärjestöjen kampanjoista viestiminen, kuten Ui kesäksi kuntoon (Uimaliitto), Kesäuintihaaste 

(Suomen Latu).  
 
Liiton jäsenjärjestöt: 
• Finlands Svenska Idrott rf 
• Koululiikuntaliitto ry  
• Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry  
• Folkhälsans Förbund rf  
• Suomen Latu ry  
• Suomen Meripelastusseura ry 
• Suomen Punainen Risti  
• Suomen Työväen Urheiluliitto ry 
• Suomen Uimaliitto ry  
• Sukeltajaliitto ry 
• Svenska Finlands Idrottsförbund rf 

 
Viranomaisyhteistyötä tehdään usean eri viranomaistahon kanssa säännöllisesti. Merkittävimmät 
yhteistyötahot ovat:  
• Opetus- ja kulttuuriministeriö 
• Opetushallitus 
• Liikenne- ja viestintäministeriö 
• Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi  
• Sosiaali- ja terveysministeriö  
• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes 
• Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 
• Sisäasiainministeriö  
• Rajavartiolaitos  

 



sivu 16 (24) 
Hyväksytty SUH:n kevätliittokokouksessa 24.4.2018 

 

Liitto on jäsenenä seuraavissa järjestöissä:  
• Suomen pelastusalan keskusjärjestö (SPEK)  
• Suomen Sosiaali ja Terveys ry SOSTE  
 
Liiton edustus eri asiantuntijaryhmissä ja verkostoissa vuonna 2017: 
• SM/Hengenpelastusmitalilautakunta  
• LVM/Veneilyjaosto  
• Uimaliitto/Olosuhteiden kehittämisryhmä 
• Suomen pelastusalan keskusjärjestö (SPEK) 
• Suomen Sosiaali ja Terveys ry SOSTE  
• Suomen Meripelastusseuran koulutusryhmä 
• SPR/Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) keskustoimikunta  
• STM/Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn koordinaatioryhmä 
• VAU/UPEA (vammaisjärjestöjen uinnin kehittämisryhmä) 
• LTS/ Erityisliikunnan kouluttajat 
• Trafi/Liikenneturvallisuusviestinnän verkosto 
• Opetus- ja kulttuuriministeriö/tekninen valiokunta 
• TEM/Kuluttajaturvallisuusasiain neuvottelukunta 
• SPR/koti- ja vapaa-ajan tapaturmat -työryhmä 
• KLL /Vesisankarit-työryhmä 

 
LähiTapiola on liiton pääyhteistyökumppani. Lisäksi liitolla on useita palvelukumppaneita, joiden kanssa 
tehdään yhteistyötä.  
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7. Hallinto, henkilöstö ja talous 

7.1 Hallinto ja henkilöstö 
 
Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää kevät- ja syysliittokokous. Liiton strategisena linjanvetäjänä toimii liiton 6-
9 -henkinen hallitus. Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana kuusi kertaa, osin sähköpostitse.  
 
Liiton hallitukseen kuuluivat liittokokouksen valitsemina seuraavat henkilöt:  

• Jukka Rantala, puheenjohtaja (2017-2018)  
• Eero Heikkinen, Koululiikuntaliitto (2017-2018)  
• Eerika Laalo-Häikiö, varapuheenjohtaja, Suomen Uimaliitto (2017-2018)  
• Riku Metsälä, Sukeltajaliitto (2016-2017)  
• Kristiina Myllyrinne, Suomen Punainen Risti (2017-2018) 
• Janne Ollikainen, TUL (2016-2017)  
• Hanna Okkonen, Suomen Latu (2017-2018)  
• Jari Piirainen, varapuheenjohtaja, Suomen Meripelastusseura (2016-2017) 
• Mari Ström, Folkhälsan (2017-2018)   

 
Työvaliokunnan lisäksi SUH:ssa toimii vuosina 2016 - 2017 asiantuntijaeliminä olosuhdevaliokunta, 
uimataitovaliokunta ja vesiturvallisuusvaliokunta. Työvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2017 liiton 
puheenjohtaja Jukka Rantala, varapuheenjohtajat Eerika Laalo-Häikiö ja Jari Piirainen sekä hallituksen jäsen 
Mari Ström. 
 
Hallituksen ja valiokuntien toimintaa ohjaa strategian mukaan päivitetty ohjesääntö. Kevätliittokokous 
pidettiin Folkhälsanin tiloissa 24. huhtikuuta 2017. Kevätkokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja 
vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Syysliittokokous pidettiin Suomen Punaisen Ristin 
tiloissa 21. marraskuuta 2017. Liiton tilintarkastajana toimi Harry Eklundh ja varatilintarkastajana Raimo 
Hakola. 
 
Liiton henkilöstö vastaa toiminnanjohtajan johdolla liiton operatiivisesta toiminnasta ja hallituksen 
päätösten täytäntöönpanosta. Liiton toimistossa työskenteli vuonna 2017 yhteensä yksitoista henkilöä, 
joista yksi oli osa-aikainen äitiyslomasijainen, yksi määräaikainen (Viisaasti Vesillä -projektikoordinaattori) ja 
yksi osa-aikainen. Kesälomien ajaksi palkattiin kesätyöntekijä toimistotehtäviin kuudeksi viikoksi:  
 
Malla Grönlund, koulutussuunnittelija  
Vuokko Haaparanta, hallintopäällikkö  
Kristiina Heinonen, toiminnanjohtaja  
Anne Hiltunen, koulutussuunnittelija  
Ilpo Johansson, tekninen asiantuntija 
Julia Johansson, kesätyöntekijä (26.6. – 2.8.2017)   
Vesa Kälviäinen, koulutussuunnittelija  
Katri Rannikko, koulutussuunnittelija (1.3.-31.12.2017) 
Tero Savolainen, koulutussuunnittelija  
Laura Sulkava, projektikoordinaattori  
Anneli Toivonen, koulutussuunnittelija (1.1.-28.2.2017, 1.3.2017 alkaen vanhempainvapaalla) 
Seija Vahtera, toimistosihteeri  
 
Liitolla on käytettävissään noin 230m2 toimistohuoneisto Helsingin Vallilassa. Toimitila on vuokrattu 
toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. 
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Liiton strategiassa asiantunteva ja hyvinvoiva henkilöstö on asetettu edellytykseksi strategian keskeisten 
valintojen toteutumiselle.  

Toimenpiteet 2017 

Työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen osalta tehtiin yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Käynnistettiin 
henkilöstön osaamiskartoitusprosessi, jonka tavoitteena on muodostaa yhteinen koulutussuunnitelma koko 
toimistolle huomioiden yksilölliset kehittämistarpeet.  
 
Vuoden aikana toteutettiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan kirjattuja toimenpiteitä SUH:n 
työntekijöiden, kouluttajien ja luottamushenkilöiden osalta. Luottamushenkilövalintojen yhteydessä 
pyydettiin jäsenjärjestöjen huomioimaan esityksissään muun muassa sukupuolten välinen tasa-arvo ja 
sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista on seurattu tilastoin. Yhdenvertaisuus ja moninaisuus näkyi 
esimerkiksi liiton viestinnässä, kuvituksissa ja eri kielisten materiaalien tuotannossa.  

7.2 Talous 
 
Liiton toiminta rahoitettiin vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriön ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskuksen (STEA) myöntämillä toiminta- ja projektiavustuksilla, koulutus- ja kurssimaksuilla sekä 
oman varainhankinnan ja yritysyhteistyön tuotoilla. 
 
Tavoitteena on pitää liiton talous tasapainossa ja maksuvalmiustilanne hyvänä. Liiton toiminta-avustukset 
käytetään kustannustehokkaasti liiton tarkoitusta edistävällä tavalla. Liiton palveluita markkinoidaan 
suunnitelmallisesti. Lisäksi etsitään jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita ja hankerahoitusta eri toimintojen 
rahoittamiseksi.  
 
Vuodelle 2017 liitto anoi toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttamiseksi opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä toiminta-avustuksena 540 000 euroa. Liitolle myönnettiin 535 000 euroa, mikä oli 
15 000 euroa enemmän kuin edellisinä vuosina. Tämän pohjalta mukautettiin liiton toimintasuunnitelmaa 
vastaamaan käyttötalousarviota, joka oli -1000 euroa alijäämäinen.  
 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) myönsi liitolle 115 000 euroa Viisaasti Vesillä –
kampanjan toteuttamiseen ja lisäksi edelliseltä vuodelta siirtyi 16 816,31 euroa avustusta vuodelle 2017. 
Tätä rahoitusta käytettiin muun muassa koordinaattorin palkkaukseen, paikallisten 
vesiturvallisuustapahtumien toteuttamiseen, kampanjan viestintään sekä Wear it -pelastusliivipäivän 
materiaalien tuotantoon. 
 
Liiton varsinaisen toiminnan tuotot olivat yhteensä noin 444 000 euroa ja toimintakulut noin 1 073 000 
euroa (529 000 euroa ja 1 184 000 euroa vuonna 2016). Liiton varainhankinnan tuotot olivat noin 158 000 
euroa ja kulut noin 54 000 euroa (175 000 euroa ja kulut noin 21 000 euroa vuonna 2016). 
 
Tilikauden 1.1.-31.12.2017 tulos  
STEA:n avustuksesta siirrettiin käyttämättä jääneenä 12 055 euroa vuodelle 2018.  Tilikauden tulos oli 
13 234,63 euroa ylijäämäinen ja liiton taseen loppusumma oli 317 062,49 euroa. Hallitus esittää ylijäämän 
merkitsemistä edellisvuosien ylijäämä-/alijäämätilille.  
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LIITE  
SUH:n tarjoamat kurssit ja koulutukset 2017 
 
Uimaopettajakurssi 
Kurssi on tarkoitettu uimaopettajan työhön pyrkiville tai jo alalla toimiville henkilöille. Kurssi antaa valmiudet 
turvallisen ja laadukkaan uimaopetustoiminnan järjestämiseen. Uimaopettajakurssi toimii myös samalla 
peruskoulutuksena pyrittäessä joko erityisuimaopettajakurssille tai vauva- ja perheuinnin ohjaajakurssille. 
 
Vauva- ja perheuinninohjaajakurssi: 
Kurssi on tarkoitettu uimaopettajakurssin käyneille vauva- ja perheuinninohjaajiksi aikoville. Kurssi antaa 
perustiedot ja –taidot suomalaisesta vauva- ja perheuinnista sekä valmiudet ohjata vauvauintia 
johdonmukaisesti ja turvallisesti. Kurssi sisältää harjoittelujakson, joka suoritetaan SUH:n suosittelemissa 
turvallisissa vauvauintipaikoissa.  

 
Syventävä koulutus vauva- ja perheuinnin ohjaajille:  
Koulutuksessa keskitytään toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttaviin taustateorioihin sekä 
uinninohjaustyön laatukysymyksiin. Lisäksi keskustellaan suomalaisen vauvauinnin vahvuuksista sekä 
kehittymismahdollisuuksista. Koulutus on tarkoitettu ohjaajille, jotka ovat ohjanneet vähintään viisi vuotta 
vauva- ja perheuintia. 
 
Erityisuimaopettajakurssi 
Erityisuimaopettajakurssi antaa valmiudet soveltaa uimaopetusta erityisryhmien tarpeiden mukaan, toimia 
vastuullisena erityisuinnin opettajana, organisoida uimakoulutoimintaa eri kohderyhmille ja ohjata 
uintiavustajia. Kurssi sisältää teoriaopetuksen lisäksi paljon käytännön harjoituksia eritystukea tarvitsevien 
lasten uintiryhmien kanssa. Koulutukseen on mahdollista osallistua, vaikka taustalla ei ole uimaopettajan 
koulutusta. Tällöin osallistuja saa kurssitodistuksena uintiavustajan todistuksen. 
 
Erityisuintia fysioterapian ja kuntoutuksen ammattilaisille 
Kahden päivän mittainen koulutus perehdyttää fysioterapian ja kuntoutuksen parissa työskentelevät 
allastyöskentelyyn uimaopetuksen näkökulmasta ja antaa paljon uusia virikkeitä altaalle. Kurssi sisältää 
allasharjoituksia aikuis- ja lapsiryhmien kanssa.  
 
Erityisuinnin ideapäivät 
Tämä koulutus päivittää erityisuinnin tietotaitoja ja pyrkii vastaamaan tilaajatahon toiveisiin. Ideapäivän 
kesto on 8 tuntia ja tilaaja voi valita koulutuspäivään eri moduuleista sopivimmat, sekä teoriaan että 
käytännön osuuksiin.  
 
Halliwickin perusteet 
Kurssi on tarkoitettu uimaopettajille, erityisuimaopettajille, fysioterapeuteille sekä kuntoutuksen 
ammattilaisille. Tällä englanninkielisellä kurssilla perehdytään Halliwick-menetelmän perusteisiin lukuisten 
allasharjoitusten ja teorian kautta. 
 
Uintiavustajakurssi (tilauskurssi) 
Kurssi on tarkoitettu kuntoutuksen, opetuksen ja ohjauksen parissa työskenteleville, erityislasten 
vanhemmille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita erityistukea tarvitsevien henkilöiden uintitoiminnasta ja 
uintiavustamisesta.  
 
Erityisuinnin tekniikkakurssi (tilauskurssi) 
Kurssi on suunnattu erityisuimaopettajille, uintivalmentajille, erityisliikunnanohjaajille, liikunnanopettajille ja 
muille erityisuinnin parissa toimiville. Kurssin aiheena on eri tavoin vammaisten uimareiden huomioiminen 
uintitekniikan opetuksessa.  
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Vesitreeniohjaajakurssi 
Vesitreeniohjaajakurssi on tarkoitettu ohjaajiksi aikoville tai jo vesivoimistelun parissa työskenteleville. 
Kurssilla luodaan pohja ja syvennetään jo olemassa olevia tietoja vedessä treenaamisesta ja sen ohjaamiseen 
liittyvistä seikoista. Kurssi sisältää muun muassa vesitreenin tavoitteet, edellytykset ja mahdollisuudet sekä 
vesitreenin ohjaamisen perusteet.  
 
Potkua vesitreeniin – ohjaajien ideapäivät paikkakunnittain 
Ideapäivä on tarkoitettu ohjaajille, jotka kaipaavat uusia ideoita ja vinkkejä omaan ohjaamiseen. Päivän 
sisältö rakennetaan aina yhdessä tilaajan toiveiden mukaan.  
 
Uinninvalvojakurssi 
Koulutus on suunnattu uinninvalvojan ammattiin pyrkiville. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet täyttävät 
viranomaisohjeissa määritellyt pätevyysvaatimukset uinninvalvojan toimeen allasolosuhteissa. Koulutuksen 
sisällössä kiinnitetään erityistä huomiota altaille ominaisiin pelastus- ja turvallisuusasioihin.  
 
Rantapelastajakurssi 
Koulutus on suunnattu Suomen olosuhteissa rantapelastajan ammattiin pyrkiville tai jo alalla toimiville 
henkilöille. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet täyttävät viranomaisohjeissa määritellyt pätevyys-
vaatimukset rantapelastajan toimeen avovesiolosuhteissa.  
 
International Pool Lifeguard -kurssi 
Koulutus on suunnattu uinninvalvojan ammattiin pyrkiville tai jo alalla toimiville henkilöille. Kurssi on 
fyysisesti vaativampi kuin uinninvalvojakurssi (käytäntöä yli 40 h). Kurssi on Kansainvälisen 
Hengenpelastusliiton hyväksymä (ILS). 
 
Junior Lifesaver -kurssi 
Hengenpelastuskerhon ohjaajakurssi on tarkoitettu yli 16–vuotiaille. Kurssi antaa perustiedot ja -taidot Junior 
Lifesaver –kerhon ohjaamiseen. 
 
Pysytään Pinnalla –kurssi (tilauskurssi) 
Kurssi on kaikille suunnattu kansalaistaitokurssi. Kurssilla opetellaan yksinkertaisia keinoja itsensä ja toisen 
auttamiseksi.  
 
Trimmi-kurssi 
On kertauskoulutus, joka täyttää viranomaisohjeen vaatimuksen vuosittaisesta turvallisuuskouluttamisesta 
altailla toimivien henkilöiden osalta (työnantajan velvollisuus järjestää). Kurssilla tehdään havaintoja 
toimipisteen eri näkökulmista. Lisäksi kerrataan vuosittain vaihtuvien teemojen mukaan mm. 
hälytysjärjestelmä, elvytys ja ensiapu, vedestä pelastaminen, uinninvalvojan testiuinti / ohjaajan 
pelastussuorite sekä toteutetaan tilanneharjoitus/-harjoituksia. 
 
Allashygienian ja laitostekniikan koulutus ja osaamistestaus 
Koulutus ja osaamistesti on tarkoitettu henkilöille, jotka tekevät allasveden laatuun vaikuttavia tehtäviä, 
kuten vedenkäsittelylaitteiden tarkkailua, huoltoa ja asennuksia, allasveden laadun valvontaa ja 
näytteenottoa, kemikaalien käsittelyä. Koulutus on suositeltavaa myös muille, kuten siivoojille, 
uinninvalvojille ja muullekin henkilökunnalle, jotka suoraan tai välillisesti vaikuttavat työtehtävissään 
allasveden laatuun ja allasosaston yleiseen hygieniaan. 
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Koulutustoiminta lukuina 1.1.–31.12.2017 
 

 2017 2017 2017 2016 2016 2017 
Pätevyyden tuottava 
koulutus 

kurssit osallistujat yleisarvio 
(ka.) 

kurssit Osallistujat yleisarvio 
(ka.) 

naiset miehet yht.  
Allasvesihygienia koulutus/ 
osaamistesti 

6 1 55 56 4,2 9 118  

Erityisuimaopettajakurssi  4 30 3 33  6 49  
JL-kerhon ohjaajakurssi 2 18 10 28 4,5 - -  
Kv. hengenpelastajakurssi - - - -  1 13  
Rantapelastajakurssi 2 12 23 35 4,9 3 43  
Uimaopettajakurssi 
(kalenterikurssit) 

11 100 53 153 4,8 10 142  

Uimaopettajakurssi 
(opistokurssit) 

19 135 61 196 4,8 22 326  

Uinninvalvojakurssi 26 199 179 378 4,9 25 342  
Vauva- ja perheuinnin 
ohjaajakurssi 

3 45 13 58 4,5 4 54  

Vesitreenin ohjaajakurssi 2 20 9 29  5 73  
YHTEENSÄ 75 560 406 966 4,7 85 1160 4,3  

 

 2017 2017 2017 2016 2016  
Muu koulutus kurssit osallistujat yleisarvio 

(ka.) 
kurssit Osallistujat  

naiset miehet yht.  
Halliwick-kurssi 0     0 0  
Erityisuinnin avustajakurssi 3 19 6 25  3 27  
Erityisuintia fysioterapian ja 
kuntoutuks. ammattilaisille 

1 5 3 8  0 0  

Erityisuinnin ideapäivä 1 9 0 9  1 10  
Pysytään pinnalla -kurssi 5 22 14 36  4 44  
Trimmi-kurssi 118 742 700 1442  116 1376  
Potkua vesitreeniin ideap. 1 7 4 11  4 60  
Vauva- ja perheuinnin 
syventävä koul. / ideapäivä 

0     1 12  

YHTEENSÄ 129 804 727 1531  129 1529  
 

 2017 2017 2017 2016 2016  
Muut tapahtumat kurssit osallistujat yleisarvio 

(ka.) 
kurssit Osallistujat  

naiset miehet yht.  
Koulujen uinninopetuksesta 
vastaavien verkosto 

     1 40  

Aquapäivät ja 60. vuotisjuhla      1 171  
Kouluttajaseminaari 1 47 25 72 4,6 1 43  
Uimahallifoorumi      1 80  
Hengenpelastuskilpailut 2 24 26 51  2 62  
ILSE:n komiteoiden kokous      1 70  
YHTEENSÄ 3 71 51 122  7 466  
Turvallinen vauva- ja 
perheuintipaikka -diplomi 

135     120   
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ENNAKKOTILASTO Förhandsstatistik  1.1.-31.12.2017  
    

  

HUKKUNEET 2017 2016 erotus   

OMKOMNA GENOM DRUNKNING      

VESILIIKENNE/ båttrafik 20 28 -8   

UIDESSA/  bad 7 16 -9   

JÄIHIN /  genom is 15 24 -9   

SUKELLUS /sportdykning 2 0 2   

PUDONNUT /  fallit i 5 2 3   

TUNTEMATON /  okänd 31 23 8   

ULKOMAILLA / utomlands 3 2 1   

    
  

YHTEENSÄ / totalt 83 95 -12   

   
   

JAKAUMA/ KK 2017 2016 erotus   

Fördelning per månad   
   

tammikuu / januari 6 3 3   

helmikuu / februari 2 4 -2   

maaliskuu / mars 2 5 -3   

huhtikuu / april 8 16 -8   

toukokuu / maj 5 7 -2   

kesäkuu / juni 14 14 0   

heinäkuu / juli 10 17 -7   

elokuu / augusti 10 10 0   

syyskuu / september 8 4 4   

lokakuu / oktober  7 4 3   

marraskuu / november 7 5 2   

joulukuu / december 4 6 -2   

  
 0   

MIEHIÄ / män 69 79 -10   

NAISIA / kvinnor 14 16 -2   
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Liiton huomionosoitukset ja hengenpelastusmerkit 2017 
 
SUH:n hallitus käytti seuraavia kriteerejä tehdessään päätökset vuoden valinnoista: 
 
Vuoden uimahalli 
Uimahallia valittaessa painotetaan uimahallin toimintaa rakenteita enemmän. Erityisesti painotetaan 
monipuolista ja uusia ideoita toteuttavaa toimintaa. Erilaiset teemat ja tapahtumat sekä osallistuminen 
kampanjoihin katsotaan eduksi. Valintakriteereissä painotetaan uimahallin henkilökunnan koulutustaustoja, 
aktiivisuutta ja osaamisen ylläpitoa, yhteistyötä uimaseurojen ja muiden palveluntarjoajien kanssa sekä 
uimahallin turvallisuutta. Tärkeää on myös uimahallin esteettömyys. Uimahallin asiakasmäärä suhteutettuna 
paikkakunnan kokoon on myös kriteereissä huomioitava asia.  
 
SUH:n pisara  
Pisara myönnetään henkilölle, ryhmälle tai teolle. Pisaraa myönnettäessä painotetaan jatkuvaa ammatillista 
kehittämistä sekä aktiivisuutta, positiivisuutta, yhteistyökykyä ja innovatiivisuutta työssä sekä teon osalta 
monipuolisuutta, idearikkautta ja liiton tavoitteisiin liittyvää toimintaa.  
 
Erikoispisara 
Erikoispisara voidaan myöntää tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta liiton päämäärien hyväksi.  
 
Ensisijaisesti kaikissa huomionosoituksissa painotetaan kuluvan vuoden toimintaa, mutta myös (työ)historia 
vaikuttaa kriteereissä. Vuoden valinnat palkittiin lokakuussa järjestetyssä Uimahallifoorumissa, Helsingin 
Messukeskuksessa.  
 
Vuoden valinnat 2017 
Vuoden uimahalli: Kemin uimahalli  
SUH:n pisara: Mikkelin uimaopettaja-uinninvalvojat 
SUH:n erikoispisara: Suomen Retkiluistelijat  

 
Ansiomerkit 
 
SUH:n plaketti  

• Suomen Meripelastusseura (120-vuotisjuhlavuoden kunniaksi) 
 
Hengenpelastusmerkit 
SUH:n hallitus on vuodesta 1987 myöntänyt hengenpelastusmerkkejä henkilölle, joka on pelastanut toisen 
henkilön todennäköisestä hukkumisvaarasta osoittamalla auttamishalua, neuvokkuutta ja taitoa. Hallitus 
myönsi vuonna 2016 hengenpelastusmerkkejä viidelle henkilölle.  
 
Päivämäärä Merkki nro Nimi   
24.1.2017 454 Mikko Halonen 
24.1.2017 455 Tommi Tiusanen 
28.3.2017 456 Pauli Koskinen 
3.10.2017 457  Heidi Merta 
3.10.2017 458 Martti Lempinen 
3.10.2017 459  Pertti Komulainen 
3.10.2017 460  Seppo Komulainen 
3.10.2017 461  Joonas Tiusanen 
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SUH VALIOKUNNAT 2017 
 
Olosuhdevaliokunta 
pj. Eerika Laalo-Häikiö, Suomen Uimaliitto  
Ville Nummelin, Urheiluhallit Oy  
Konsta Kulmala, Tukes  
Heli Laasonen, Valvira  
Jukka Maja, Uimahalli ja Kylpylätekninen Yhdistys UKTY ry  
Jukka Rantala, Suomen Latu  
Mika Rautiainen, Sukeltajaliitto  
Arja Vakkila, Kerava  
 
Uimataitovaliokunta 
pj. Minni Ukonsaari, Jyväskylän kaupunki  
Ghita Johansson, Folkhälsan  
Susan Nordström, Uimaliitto  
Tuomo Palevaara, Sukeltajaliitto  
Ari Rahikkala, Oulun yliopisto, opettajankoulutuslaitos 
Hanna Rinkinen, Aqua&Fysio 
Tytti Soini, Helsingin kaupungin liikuntavirasto  
Sari Turunen, Koululiikuntaliitto  
 
Vesiturvallisuusvaliokunta  
pj. Heikki Hämäläinen-Voima, Meriturva  
Eva-Lotta Backman-Winquist, Finlands Svenska Idrott  
Jouni Hakola, Suomen Retkiluistelijat  
Nina Hongell-Ekholm, Folkhälsan  
Ville Nummelin, Urheiluhallit Oy  
Päivi Piili, Suomen Punainen Risti  
Riitta Vienola, Arcada  
Jaakko Heikkilä, Suomen Meripelastusseura   
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