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Uimataito 

  Kaiken vesiturvallisuuden perusta 



Vesitaito 

Vesitaito on sitä, että uimari 
kykenee liikkumaan luontevasti  
ja pelkäämättä sekä veden 
pinnalla että veden alla joko  
apuvälinein tai ilman. 
Uintitilanne sujuu tällöin 
turvallisesti vieraammankin 
avustajan kanssa. 



SUOMALAINEN ERITYISUINTI 

 = SUH:n uimaopetuksen soveltamista huomioiden 
uimarin yksilöllinen toimintakyky vedessä. 

 

Ominaista: 
• Uinnissa on tavoitteita, jotka suunnitellaan yksilöllisesti 
• Tähdätään vesitaitoon ja uimataitoon huomioiden 

turvallisuus, ilo ja vedestä nauttiminen 
• Suomalaisessa erityisuinnissa pyritään ryhmäopetukseen 

sekä integrointiin. 
• Avustaja on mukana uinnissa, kun se katsotaan tarpeelliseksi 
• Kokeillaan ja käytetään monipuolisesti kaikkia mahdollisia 

keinoja ja apuvälineitä, jotta tekeminen ja oppiminen on 
mielekästä vedessä. 



Suomen Uimaopetus- ja 

Hengenpelastusliitto tarjoaa 

koulutusta: 

 • Uintiavustajakurssi 
• Erityisuimaopettajakurssi 
• Erityisuinnin tekniikkakurssi 
• Erityisuintia fysioterapian ja 

kuntoutuksen ammattilaisille 
• Taitavaksi vedessä 
 
• Uimaopettaja- ja uinninvalvojakurssit 
• Vauva- ja perheuinti, vesitreeni, trimmit 

 

www.suh.fi 

 

http://www.suh.fi/


Erityisuintia fysioterapian ja 

kuntoutuksen ammattilaisille 

Koulutuksen ajatus, uimaopetus 
osaksi allasterapiaa, aktiivisuuden 
lisääminen, tavoitteellisuus 

Käytännön harjoittelu 
Vesi elementtinä 
Allas turvallisena työympäristönä   
Tavoitteena ohjata uimaria oikein 

alusta lähtien 
 

 



Uimaopetuksen hyödyt 

• Uimaopetuksen soveltaminen altaalla sekä 
uinnin osataitojen harjoitteleminen tukevat 
hyvin usein terapeuttisia tavoitteita 

• Uimaopetus mahdollistaa monipuolisen ja 
motivoivan allasharjoittelun 

• Uinti mahdollistaa moneen vesiliikuntaan 

• Hyvinkin vaikeasti vammaiset voivat saavuttaa 
paljon uinnissa – jatkoon ohjaaminen 
 



Esteet etenemiselle 

• Luottamuksen 
rakentaminen 

• Jännitys ja veden pelko  

• Ohjaaja 

• Ymmärtääkö uimari 
mitä ollaan tekemässä – 
näkeekö tavoitteet? 

• ”vedessä ei tarvitse 
pelätä kaatumista” 



Hengityskontrolli  

Uimari voi kontrolloida hengitystään pidättämällä 
tai hengittämällä ulos veteen. Hengitystä veteen 
voidaan pidentää, lyhentää, sopeuttaa 
uintiliikkeisiin.  

• Mukana kaikessa harjoittelussa 

• Hengityskontrollin vaikeuksien tunnistaminen 

• Rentous, rytmisyys, äänteen käyttö  

VP/puhallus              Katja/sukellus 

VP puhaltaa.mov
VP puhaltaa.mov
Katjan sukellus.mov
Katjan sukellus.mov
Katjan sukellus.mov




KELA ja allasturvallisuus  

• Vaikeavammaisten avoterapian 
standardi 

• Laitosmuotoisen kuntoutuksen 
standardi 

• Uinti uimahallin aukiolon aikana 

• Uinti uimahallin aukiolon 
ulkopuolella     

• Päivitys sopimuskausittain 

• Ohjeistus turvallisuusasiakirjasta 

  



KELA ja allasturvallisuus  

• Osallistuminen trimmikurssille  

• Osallistuminen valvojakurssille 

 

 

 

Lisää tietoa aiheesta: 

www.suh.fi/toiminta/allasturvallisuus 

http://www.suh.fi/toiminta/allasturvallisuus


Mistä allasturvallisuus muodostuu? 

• Lait ja viranomaisohjeet 

• Palvelun tuottajan huolellisuusvelvollisuus ja 
riskinarviointi 

• Turvallisuusasiakirja 

• Rakenteet  

• Työvälineet 

• Pätevä henkilökunta 

• Johtaminen 

 



Palveluntarjoajan velvollisuudet 

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Vaatimuks
ia-palveluntarjoajalle 

Linkin kautta saat lisää tietoa velvollisuuksistasi: 

• Huolellisuusvelvollisuus 

• Tietojen antaminen palvelusta 

• Riskinarviointi ja omavalvonta 

• Onnettomuuskirjanpito 

• Vaarallisesta palvelusta ilmoittaminen 

• Palveluntarjoajan ilmoittamisvelvollisuus 

• Turvallisuusasiakirja 
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Suomen Uimaopetus- ja 

Hengenpelastusliitto 

Kirvesmiehenkatu 4 A 6 

00880 Helsinki 

Puh. 09- 343 6560   www.suh.fi 

 

Koulutussuunnittelija Anneli Toivonen 

Erityisuinti 

anneli.toivonen@suh.fi 

Puh. 09- 343 65638, 045 6319577 
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