
”SANO MUA MESTARIKSI!” – Vuosi allasmestariopiskelijan elämästä 

 

”Sano mua mestariksi!” luki monen allasmestariopiskelijan Facebook-sivuilla 

tammikuun 22. päivänä 2010. Olimme valmistuneet! Viimeinen jakso Varalassa 

oli päättynyt ja takana oli lähes vuoden kestänyt opiskelu. 

 Lähdin suorittamaan allasmestaritutkintoa lähinnä päivittääkseni vanhoja 

koulutuksiani ja oppiakseni uutta. Tutkinto antoi kuitenkin paljon enemmän. 

Edellä mainittujen asioiden lisäksi sain uusia ystäviä sekä uutta innostusta työni 

tekemiseen ja kehittämiseen.  

Allasmestaritutkinto koostui kuudesta viikon mittaisesta Varalan 

urheiluopistossa pidetystä lähiopetusjaksosta sekä kotona tehtävistä esseistä ja 

muista kirjallisista töistä. Tutkinto sisälsi neljä suurempaa kokonaisuutta: ohjaus, 

turvallisuus, toimintaympäristön hallinta sekä projektityö. Tarkemmin sanottuna 

näihin kuuluivat muun muassa ohjaustaitojen perusteet, ohjaajan omat uinti- ja 

vesiliikuntatiedot ja -taidot, siisteys, allasvesihygienia, asiakaspalvelu, 

vesipelastus sekä ensiapu. Tutkintoon sisältyi lisäksi Vesitreeniohjaajakoulutus ja 

tutkinnon aikana oli mahdollisuus suorittaa Vauva- ja perheuinnin 

ohjaajakoulutus sekä International Pool Lifeguard- koulutus. Kokonaisuudessaan 

tutkinto antoi siis paljon tietoa ja taitoja työskennellä hallissa monipuolisesti 

erilaisissa tehtävissä.  

Yhden lähijakson aikana opiskeltiin montaa eri aihekokonaisuutta, joten 

viikot olivat monipuolisia ja mielekkäitä. Opetus oli sekä teoriaa että käytäntöä. 

Toisinaan luokasta kuului ”IRTI!”-huutoja, kun harjoittelimme defibrilaattorin 

käyttöä Ensiapu-jaksossa, ja toisinaan taas kilpailimme siitä, kuka saa punaisen 

kuminauhan itselleen ”Bongaa kielioppivirhe”-pelissä Projektityö-jaksossa. 

Näimme konkreettisesti, miten likaiset kädet ovat, ja mikä vaikutus saippualla on 

käsien pesussa sekä tutustuimme Varalan vessojen hygieniaan 

ultraviolettilampun avulla Siisteys-jaksossa. Pääsimme myös tutustumaan 

paremmin itseemme ja toisiimme esimerkiksi erilaisten improvisaatio harjoitusten 

avulla Vuorovaikutus ja tunneosaaminen -jaksossa. Ohjausluennoilla mietittiin 



muun muassa behaviorismia ja konstruktivismia, jotka aiheuttivat pientä 

päänvaivaa osalle kurssikavereistani. Käytännönläheisempää oli miettiä tuhat ja 

yksi käyttötarkoitusta mehukanisterille uimakoulussa. Saimme toisiltamme myös 

erilaisia ideoita ja uusia leikkejä sekä uintiharjoituksia pidettäväksi omaan 

uimahalliin. Uusia asioita opittiin kovaa tahtia. Jos jokin asia oli jo itselleni 

entuudestaan tuttu, sain silti paljon keskustelemalla muiden kurssikavereideni 

kanssa eri toimintamalleista eri uimahalleissa. 

Kalevan uimahalli tuli meille myös tutuksi moneen otteeseen. 

Vesipelastukseen kuului monia testejä, mutta altailla ehdittiin myös harjoitella 

paljon sekä itse vesipelastustaitoja, että osaamista erilaisissa ensiaputilanteissa. 

Osa kurssikavereistani toimi ”asiakkaina” luoden erilaisia ensiaputilanteita ja osa 

toimi ”valvojina”, jotka hälytettiin paikalle. Huvittavaa oli muun muassa saapua 

”valvojana” tilanteeseen, jossa oli käynnissä sydänryhmän maraton-vesijumppa. 

Näistä harjoituksista oppi sen, että uimahalli on sellainen työpaikka, jossa eteen 

voi tulla melkein minkälainen tilanne tahansa. Kaikkien näiden ensiaputilanteiden 

jälkeen käytiin keskustelua, mikä meni oikein, mitä olisit tehnyt toisin jne. 

Tällaisista erilaisten tilanteiden harjoittelusta oppi paljon.  

Ohjausjaksossa tarkastelimme omaa sekä toisten uintitekniikkaa. Saimme 

myös nähdä omat uintisuorituksemme videolta ja analysoida omia vahvuuksia ja 

heikkouksia. Jokainen opetti vuorollaan toisille tietyn uintitekniikan, jota hioimme. 

Välillä harjoittelimme yhteisesti eri lajeja. Ohjausjakson uintiosuuteen kuului 

myös paljon muutakin. Ylitin itseni tekemällä ”lällärivoltin taaksepäin”, niin kuin 

opettajamme tuota kuvaili, metrin korkeudesta. Hypyt ovatkin heikkouteni. 

Yhtenä kertana leikimme yhteistoiminnallisia ongelmanratkaisuleikkejä altaassa. 

Meidän piti esimerkiksi saada koko ryhmä noin 30 cm vedenpinnan päällä olevan 

köyden yli altaan toiselle puolelle. Pelailimme myös erilaisia pallopelejä, kuten 

vesipalloa ”vankilasäännöillä” tai jättipallopeliä.  

Emme olleet koko aikaa vain Varalassa, vaan vierailimme myös muualla. 

Lohjan Meriturvassa pääsimme tutustumaan erilaisiin pelastautumistilanteisiin, 

joita voi tulla eteen esimerkiksi matkustajalaivan joutuessa onnettomuuteen. 



Kokeilimme myös konkreettisesti, kuinka pelastautua laivasta eri välineiden 

avulla. Korkeanpaikankammoisena ylitin jälleen kerran itseni muun muassa 

hyppäämällä pelastusliivit päällä 5 metrin korkeudesta kuvitellulta ensimmäiseltä 

kannelta sekä tulemalla alas 9 metrin korkeudesta pelastussukkaa pitkin. 

Meriturvassa saimme jokainen monia mahtavia kokemuksia, joita ei välttämättä 

ja toivottavasti koskaan tule oikeassa elämässä vastaan. Hienoin kokemus oli 

tulla vinssatuksi helikopteriin myrskyävästä ja pimeästä vedestä. Paluumatkalla 

Tampereelle kävimme tutustumassa Lohjan Neidonkeitaaseen. Vierailimme myös 

Nokian Edenissä, jossa olimme mukana vauvauinnissa. Osalla meistä oli jo 

kokemusta vauvauinnin ohjaamisesta, kun taas osa seurasi ja osallistui kykynsä 

mukaan. Tesoman uimahallilla kävimme jokainen pitämässä pareittain lasten 

uimakouluja ja seurasimme sekä annoimme palautetta myös toistemme 

ohjauksesta.  

Varalan urheiluopisto oli mielestäni mitä loistavin paikka pitää 

lähiopetusjaksot. Monipuoliset tilat tarjosivat hyvät puitteet opiskeluun ja vapaa-

aikaan. Kaikki tarvittava, kuten luentosalit, majoitustilat sekä ruokala olivat 

lähellä toisiaan, joten aikaa ei mennyt turhaan siirtymisiin. Opinnot loppuivat 

päivisin noin klo 16, jonka jälkeen oli omaa aikaa. Ne meistä, jotka asuimme 

urheiluopistolla, vietimme iltaisin aikaa käyden muun muassa kuntosalilla, 

uimassa tai ostoksilla. Välillä vain juttelimme, katsoimme televisiota tai 

pelasimme korttia. Muutama mukava saunailtakin pidettiin.    

Tärkein viihtyvyyteen vaikuttanut tekijä oli kuitenkin loistavat opettajat ja 

kurssikaverit. Vietimme monia hauskoja hetkiä, joista jää paljon hyviä muistoja. 

Iso kiitos teille kaikille! Toivottavasti tapaan vielä teidät kaikki joissain merkeissä.  

Lopuksi haluan vielä sanoa, että allasmestaritutkinto ei kokonaisuudessaan 

ole mikään läpihuutojuttu, vaan se vaatii paljon työtä ja harjoittelua. Tutkinto 

suoritetaan oman työn ohella. Oman työn lisäksi on siis tehtävä erilaisia esseitä 

ja harjoiteltava muun muassa vesipelastustestejä varten. Itselleni ja varmaan 

monelle muullekin kurssilaisistani raskain ja suurin työ oli projektityön tekeminen. 



Allasmestaritutkinnosta sain kuitenkin niin paljon tietoa ja taitoa, että suosittelen 

sitä todella paljon uimahallissa työskenteleville. Paras koulutus tähän mennessä! 

     Master of the Pool, Minni Ukonsaari 


