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- Uimataito on kansalaistaito - 

 

Uimataitoviikko viikolla 20 (13. – 19.5.2013) 
 
 

Hyvät uimahallit ja kylpylät,  
 

tänä vuonna Uimataitoviikon tavoitteena on tehdä pohjoismaisen uimataidon määritelmä tutuksi 
suomalaisille ja kannustaa mahdollisimman moni suomalainen testaamaan oma uimataitonsa 

viikon aikana. 
 

Pohjoismainen uimataidon määritelmä:  
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.  
 

 

SUH herättelee kansallisia päättäjiä edistämään uimataitoa  
 

SUH on haastanut kansanedustajat suorittamaan uimataitotestin. Haluamme samalla herättää 
keskustelua suomalaisten uimataidosta ja miettiä yhdessä toimintamalleja sen parantamiseen. 

 
Nyt myös teillä on loistava tilaisuus haastaa paikalliset päättäjät uimaan testi, ja saada heidät 

miettimään alueenne olosuhteita uimaopetuksen järjestelyiden tai uimahallien toiminnan 
suhteen. Helsingin, Kajaanin ja Riihimäen kaupunginvaltuustot on jo haastettu mukaan. Toivomme 

mahdollisimman monen uimahallin lähtevän mukaan testaamaan sekä päättäjiä että muita 
alueenne asukkaita.  
 
Voitte tarjota testimahdollisuutta oman valintanne mukaan joko aikataulutetusti tai joustavasti 
henkilökunnan työtehtävien ohella. Kannustamme aktivoimaan sekä uimahallin vakituisia 
kävijöitä, että houkuttelemaan uusia henkilöitä testaamaan uimataitonsa. Uimataitoviikolla on toki 
mahdollisuus järjestää muutakin uimataitoa tukevaa toimintaa ja tempauksia. Uimataitotestin 
yhteydessä on hyvä tilaisuus mainostaa myös uimakouluja, tekniikkaopetusta, vesijuoksua ja 
muuta hallin tarjontaa.  

 
 

Ilmoittautuminen mukaan Uimataitoviikolle 
 
Mukana tulevan julisteen avulla voitte kertoa uimataidon määritelmästä ja houkutella uimareita 
tekemään testin.  
 
Juliste löytyy myös sähköisenä osoitteessa www.suh.fi/uimataito/juliste  
 
Ilmoittautumalla Uimataitoviikolle osoitteessa www.suh.fi/uimataito postitamme teille paketin, 
joka sisältää silikonirannekkeita jaettavaksi testin hyväksytysti suorittaneille. Rannekkeita on 
aikuisten ja lasten kokoa. Testin suorittaneet voivat lunastaa myös maksullisen uimataitomerkin, 
jos näitä on hallillanne myynnissä.  
 

http://www.suh.fi/uimataito/juliste
http://www.suh.fi/uimataito
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www.suh.fi/uimataito 
www.facebook.com/uimataito 
 
Kerromme www-sivuillamme taustatietoa Uimataitoviikosta ja päivitämme tietoja 

kansanedustajien haastekampanjan edistymisestä. Meille voi myös lähettää tietoa myös muista 
testiin osallistuneista henkilöistä tai ryhmistä. Päivitämme mielellämme www-sivuillemme ja 

Facebookiin tietoja uimahallinne tapahtumista viikon aikana. Etenkin valokuvat ovat tervetulleita! 
 
Uimataitoviikko on nyt myös Facebookissa. Toivomme teidän lähettävän meille kokemuksia ja 
tunnelmia niin uimahallinne Uimataitoviikon tapahtumista kuin testattavilta itseltään. Toivomme 
mahdollisimman monen myös tykkäävän sivustamme ja vievän viestiä uimataidon tärkeydestä 
eteenpäin.  
 
Olemme laatineet myös PicBadge-tunnuksen, jonka voi testin suoritettuaan lisätä omaan 
profiilikuvaansa. PicBadge löytyy Facebook-sivustolta. 

 
 

Aktiivisuus kannattaa 
 

Jokainen osallistuva uimahalli on mukana arvonnassa. Palkintona on uimahallin kehittämispäivä. 
Voittaja saa SUH:n ammattitaidon käyttöönsä puoleksi päiväksi. Autamme vaikkapa kävijöiden 

aktivoinnissa, uinti- ja jumppatarjonnan suunnittelussa, tarjoamme vinkkejä uimaopettajille tai 
vastaamme hygieniaan liittyviin kysymyksiin.  
 

Palkitsemme kehittämispäivällä myös sen uimahallin, jossa on Uimataitoviikolla suoritettu eniten 
uimataitotestejä suhteessa vuosittaiseen kävijämäärään. Ilmoittamalla osallistujamäärän 

sähköpostilla Tero Savolaiselle viikon 21 aikana on mukana kilpailussa.  
 

Voittajat ilmoitetaan viikolla 22 ja heihin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.  
 

 

Lisätietoja 
 
Lisätietoja Uimataitoviikosta saatte osoitteesta www.suh.fi/uimataito  tai uimaopetuksen 
koulutussuunnittelijalta Tero Savolaiselta (puh. 050-491 7444 tai tero.savolainen@suh.fi).  

 
 

 
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto kiittää yhteistyöstä tärkeän asian puolesta! 

 
 

Pärla Salomaa Tero Savolainen 
Toiminnanjohtaja Uimaopetuksen koulutussuunnittelija 

 

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

