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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia opas uudelle uinninohjaajalle ja sijaisille. Opas 
toimii työkaluna ja muistilistana uinninopetuksessa esikouluikäisille ja 1. -2. -luokkalaisille. 
Tarkoituksena on auttaa, helpottaa ja tukea uutta uinninohjaajaa ja hänen sijaisiaan työssä. 
Oppaan tehtävänä on selvittää miten uinninopetukset on käytännössä toteutettu Riihimäen 
uimalassa. Uinninohjaajan on helppo sopeutua työhön oppaan avulla. 
 
Opinnäytetyö on työelämän kehittämisprojekti ja se toteutettiin yhdessä Riihimäen uimalan 
kanssa. Riihimäen uimalassa käy liikuntapalveluiden tarjoamissa uimakouluissa vuosittain 
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Lisäksi oppaasta löytyy työ tueksi vuosikello sekä uinninopetukseen liittyvät turvallisuus ja 
alkeis uimaopetuksessa käytettävät opetusmenetelmät. Oppaasta löytyvät lisäksi valmiit tunti-
suunnitelmat uinninopetuksen alkeisiin. 
 
Oppaalle oli selkeä tarve ja sitä tulee uinninohjaaja käyttämään. Opas helpottaa uinninohjaa-
jan ja sijaisten työtä sekä auttaa ymmärtämään miten uimaopetukset käytännössä toteutetaan 
Riihimäen uimalassa. Uinninopetuksen opas löytyy myös sähköisenä jolloin sitä on helppo 
päivittää ja se on muokattavissa esimerkiksi erityisuimakouluihin sekä ylempien vuosiluokkien 
uintitunneille.     
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1 Johdanto 

Uinti on perustaito, joka jokaisen lapsen tulisi oppia. Uimaan oppimisen herkkyyskausi 

vaihtelee yksilökohtaisesti 4 – 7 ikävuoden välillä, mutta veteen totuttelu, kelluminen ja 

liukuminen ovat taitoja, jotka on hyvä opetella jo ennen kyseistä ikää. 

Pienelle lapselle vesi on elementti, jossa hän viihtyy. Ensimmäiset turvalliset kokemukset 

vedestä tulevat päivittäisissä kylvyissä ennen ensimmäistä ikävuotta ja vielä sen jälkeen-

kin oman vanhemman kanssa. Kylmänäkin kesäpäivänä pieni lapsi saattaa viihtyä tunti-

kausia rantavedessä tuntematta veden viileyttä tai ainakaan se ei haittaa hänen leikkejään 

ja veteen tutustumistaan. 

 

Lasten oppimisessa suuri osa tapahtuu leikkien. Leikki kehittää lasta kokonaisvaltaisesti, 

ja sen avulla voidaan kehittää jotain erityisaluetta, kuten liikealuetta, älykkyyttä, luonnetta 

sekä sosiaalisuutta. Leikkien avulla tutustutaan toisiin ja uimakouluun saadaan luotua tur-

vallinen, rento ja oppimiseen kannustava ilmapiiri. (Hakamäki 2016, 91.) 

 

Veteen totuttautuminen tapahtuu lapsille parhaiten erilaisten leikkien ja leikinomaisten har-

joitusten avulla. Suotuisassa oppimisympäristössä ja myönteisessä ilmapiirissä leikkien 

tulokset saavutetaan ikään kuin itsekseen – opitaan leikkien. Hauskan leikin tiimellyksessä 

oppijat unohtavat helposti väsymyksensä ja erilaiset pelkonsa. (Hakamäki 2016, 91.) 

 

Riihimäen liikuntapalvelut on järjestänyt esikoululaisten alkeisuimakouluja vuodesta 1977 

lähtien. Vuosien varrella uimakoulu on muuttanut muotoaan erilaisten muutosten myötä 

kuten esimerkkinä se, että esikoululaiset siirtyivät perusopetuksen alle. 

Vuosittain esikoululaisia on noin 300 lasta ja kaikilla on mahdollisuus osallistua uimakou-

luun Riihimäellä. 

Liikuntapalvelut järjestää myös 1.-2. -luokkalaisten uimaopetukset, jotka alkoivat Riihimä-

ellä 1990 – luvulla. Vuodessa käy uimassa noin 670 koululaista. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on laatia uudelle uinninohjaajalle ja sijaisille uinnin-

opetuksen opas, jonka avulla työntekijä osaa hoitaa uinninohjaajan työtään. 

Opas on tarkoitettu työkaluksi esikouluikäisten alkeisuimakouluun ja 1.-2. -luokkien uin-

ninopetukseen Riihimäen uimalassa. Lisäksi oppaasta löytyy tieto uinninohjaajan toimen-

kuvasta, mitä kaikkea toimi tarkalleen ottaen sisältää. 
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Opinnäytetyön tekijä itse on toiminut Riihimäen uimalassa uinninohjaajan toimessa vuosi-

na 2005 – 2015. Ennen saatua toimea, uimaopettajana vuodesta 1996 alkaen. Opinnäyte-

työssä on käytetty vuonna 2005 tehtyä opinnäytetyötä, joka kirjoittaja teki Liikuntakeskus 

Pajulahteen liikuntaneuvojan opintojen aikana. (Peltola 2005)  
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2 Uimataito 

Ihminen on uinut aina. Esihistoriallinen ihminen oli uimataitoinen, sillä ihmislaji levisi maa-

ilmassa vesiesteistä välittämättä. Uimalla ja kellumalla muinaiset ihmiset ylittivät jokia, 

salmia ja kapeimpia merenlahtia. Alun perin uiminen oli ihmiselle luonnollista liikkumista, 

joka kuului lajin kehityksen ja hyvinvoinnin perusedellytyksiin. Uiminen on osa yhteistä 

kulttuuriperintöämme. (Pellinen 2004, 10.) 

 

2.1  Määritelmä 

Pohjoismaisen uimataidon määritelmän mukaan 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 2018) 

 

2.2  Uimataidon tilanne 

Kolme neljästä kuudesluokkalaisista osaa uida pohjoismaisen uimataidon määritelmän 

mukaan. Tyttöjen ja poikien uimataito ei eroa toisistaan. Tilanne ei ole merkittävästi muut-

tunut edellisestä uimataitotutkimuksesta, joka on vuodelta 2011. Vuoden 2011 kyselyssä 

72 % täytti kriteerin. Ero ei välttämättä tarkoita muutosta taidon yleisyydessä vaan voi se-

littyä myös sillä, että kysely toteutettiin myöhemmin keväällä ja vastaajina oli enemmän 

kasvukeskusten kouluja. (LIKES 2017) 

 

Viimeisin kuudesluokkalaisten uimataitotutkimus julkaistiin 11.1.2017 seuraavin tuloksin:   

• 76% kuudesluokkalaisista on uimataitoisia. 

• Joka neljäs 12-vuotias Suomessa asuva lapsi ei osaa uida kunnolla. 

• Kuntakohtaiset erot lasten uimataidossa ovat edelleen suuria. 

• Kunnissa, joissa opetussuunnitelman mukaista uimaopetusta ei järjestetä lain-

kaan, lasten uimataito on selvästi heikompi kuin niissä, joissa uintia järjestetään 

joka luokka-asteella. 

• Opettajien vastausten perusteella tavanomainen syy uimaopetuksen puuttumi-

seen on, että kunta ei varaa tarkoitukseen määrärahoja. 

• Lasten uimataitoon vaikuttaa koulujen uimaopetuksen lisäksi erityisesti uimahal-

lin läheisyys ja käynnit uimahallissa vapaa-ajalla. (LIKES 2017) 
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2.3  Uimaopetus kouluissa 

Uimaopetus perustuu perusopetuslain 2§:n lausumaan siitä, että opetuksen tavoitteena 

on antaa oppilaille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Syyslukukauden 2016 alusta 

voimassa olevien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa liikunnan vuosiluokki-

en 3–6 tavoitteeksi on asetettu opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä 

ja pelastautumaan vedestä. Hyvää osaamista eli arvosanaa 8 kuvaava kriteeri on, että 

oppilas on perusuimataitoinen eli osaa uida 50 metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukel-

taa viisi metriä pinnan alla. Liikunnan oppiaineen sisältöalueisiin vuosiluokilla 3–6 kuuluu 

uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Vuosiluokilla 7–9 taitoja vahvistetaan.   

Kuudennen luokan hyvän arvosanan kriteeriksi asetettu perusuimataito eroaa hivenen 

pohjoismaisesta uimataidon määritelmästä. Uimataitoiseksi määritellään henkilö, joka uin-

tisyvyiseen veteen hypättyään pystyy uimaan yhtäjaksoisesti 200 metriä, josta vähintään 

50 metriä selällään. (LIKES 2017) 

 

Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton uimaopetuksen valiokunta on työstänyt ope-

tussuunnitelman tavoitteisiin pohjautuvat luokkakohtaiset sisältötavoitteet. Niitä voi sovel-

taa sen mukaan, kuinka paljon tunteja uinnin opetukseen kullakin vuosiluokalla on käytet-

tävissä. Uinnin arviointikriteerit on laadittu opetussuunnitelman mukaan 2., 4., 6. ja 9. -

luokalle. (Hakamäki 2016, 53.) 

 

Luokkakohtainen sisältötavoite esiopetuksessa on teemaltaan tutustu ja painopistealuee-

na veteen tutustuminen ja leikit. 

1. vuosiluokalla teemana uskalla ja painopistealueena veteen totuttelu, kellunnat, liu'ut, 

vesileikit ja pinnan alle painautuminen. 

2. vuosiluokalla teemana pysy pinnalla – alkeisuimataito ja painopistealueena uintitekniik-

kojen alkeet, myyrä, alkeisselkä, alkeisrinta ja vesileikit. 

2. luokan päättyessä uintia arvioitaessa, oppija hallitsee alkeisuimataidot, osaa kastautua 

ja uida kymmenen metriä yhdellä uintitavalla. (Hakamäki 2016, 54; Opetushallitus 2014; 

Peda 2016 ) 

  

Oppilaiden mahdollisuuteen päästä uimaopetuksen piiriin vaikuttaa vahvasti se, onko 

kunnassa uimahallia vai ei. Joka toisessa kunnassa, jossa hallia ei ole, kuudesluokkalai-

sille ei ole lainkaan uimaopetusta. Toisaalta vaikka halli olisikin, joka viidennessä tällaises-

sa kunnassa ei siltikään ole uimaopetusta kuudesluokkalaisille. Uimahallittomista kunnista 

voidaan käydä uimaopetuksessa useita kertoja lukukaudessa yli 50 kilometrin päässä. 

Osa uimahallittomien kuntien vastaajista ilmoittaa, että lähimmässä uimahallissa vapaita 

vuoroja ei ole, mikä rajoittaa opetusta.  
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Opettajien vastausten perusteella tavanomainen syy uimaopetuksen puuttumiseen on se, 

että kunta ei varaa tarkoitukseen määrärahoja. Useassa koulussa opetus on keskitetty 

alemmille luokka-asteille, osa käy uimassa luokanopettajan johdolla opettajan aktiivisuu-

desta riippuen. Varsinaista opetusta ei uimahallikäynteihin myöskään välttämättä sisälly. 

(LIKES 2017) 

 

Kunnat voivat järjestää opetuksen valitsemallaan tavalla. Joissakin kunnissa uimaopetuk-

seen pääsevät kaikkien luokka-asteiden oppilaat. Toisissa opetusta on vain joillekin ja 

osassa ei lainkaan. Kunnista 27 % ei järjestä uimaopetusta kuudesluokkalaisille ollenkaan.  

Toisaalta useassa kunnassa opetussuunnitelmaa noudatetaan: Uimaopetus on tehostet-

tua alaluokilla ja ylemmillä luokilla harjoitellaan myös pelastamista. Lisäopetusta tarjotaan 

niille, joiden taidot ovat puutteelliset. Kuljetukset on kilpailutettu. Opetuksesta vastaavat 

vapaa-aikatoimen työntekijät tai palvelu on ostettu uimaseuralta. Opettajien kannalta help-

poja ovat ne kunnat, joissa kaikki tapahtuu keskitetysti vuodesta toiseen saman syste-

maattisen järjestelmän ja selkeän suunnitelman mukaan. Jos koulussa uimaopetusta on 

kaikille vuosiluokille, 79 % kuudesluokkalaisista täyttää uimataidon pohjoismaisen vaati-

muksen; jos vain osalle, osaajia on 72 %. Mikäli uimaopetusta ei anneta lainkaan, vain 

63 % kuudesluokkalaisista osaa uida 200 metriä, josta 50 metriä selällään. (LIKES 2017) 

 

Koulujen uinnin opetuksessa on omat haasteensa. Usein opettaja joutuu uimahallissa 

tyytymään ison oppilasryhmänsä kanssa yhteen tai kahteen rataan. Lisäksi haastetta tuo-

vat heterogeeniset ryhmät. Luokan taso voi vaihdella kilpauimareista uimataidottomiin. 

Tunti onnistuu, kun opettaja käyttää monipuolisia ja eritasoisille oppilaille sopivia oppimis-

tehtäviä. Erilaiset opetusvälineet lisäävät harjoittelun monipuolisuutta ja haasteellisuutta. 

Erinomaisia harjoitteluun ja eriyttämiseen käytettäviä välineitä ovat: uimalaudat, uimalasit, 

räpylät, vesijuoksuvyöt ja maskit. Lisäksi tuntiin saa vaihtelua lisäämällä siihen taitouinti-

harjoituksia ja vesileikkejä sekä -pelejä. Lisähaasteita tuntiin saa perhosuinnin, uimahyp-

pyjen tai vaativien hengenpelastustehtävien opetuksella. Uinninopetus tarjoaa hauskaa 

yhdessä oloa. Opituista vesiliikuntataidoista on varmasti iloa sekä hyötyä koko loppuelä-

mäksi. (Keskinen 2007, 361.) 

 

Kunnissa tarjotaan erilaisia palveluita vesiliikunnan alueella, myös uimakouluja eri-ikäisille 

asiakkaille. Uimakoulutarjontaan kuuluvat alkeis- ja jatkouimakoulut, erilaiset tekniikka-

kurssit lapsille ja nuorille sekä aikuisillekin, erityisryhmien uimakoulut sekä rannalla toimi-

vat uimakoulut. Uimakoulutarjonta vaihtelee paljon eri kunnissa. Suomessa toimii myös 

useita yksityisiä vesiliikuntapalveluja tarjoavia yrityksiä ja yhdistyksiä.  
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Monilla uimaseuroilla on monipuolista uintiliikunnan tarjontaa. Monet yritykset tarjoavat 

uimakouluja sekä muuta vedessä tapahtuvaa kuntoliikuntaa kaikenikäisille asiakkaille. 

Kunnallisten liikuntapalveluiden tarjontamahdollisuudet ovat usein resurssi- ja taloudellis-

ten kysymysten vuoksi supistettuja. Yksityisten yritysten valttina on usein monipuolisuus ja 

mahdollisuus laajaan asiakaskuntaan. (Hakamäki 2012, 48, 50.) 

 

 2.3.1 Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry. 

Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry.  ( SUH ) on vuonna 1956 perustettu kou-

lutus- ja valistusorganisaatio, jonka perustehtävänä on uimataidon, vesiturvallisuuden ja 

olosuhteiden edistäminen. Jokaisella tulee olla mahdollisuus oppia uimaan ja ennakoi-

maan mahdollisia vaaratilanteita sekä riittävät tiedot ja taidot itsensä tai toisen pelastami-

seen veden varasta. Sen toiminta rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämillä 

veikkausvoittovaroilla ja oman varainhankinnan tuotoilla. Viisaasti Vesillä -

vesiturvallisuuskampanjan rahoitus tulee Raha-automaattiyhdistykseltä. ( SUH 2018 ) 

 

Liiton visio 

Vuonna 2020 uima- ja vesiturvallisuustaidot ovat kansalaistaitoja. SUH on alansa johtava 

yhteistyöorganisaatio, joka rakentaa kumppanuuksia, tuottaa ennaltaehkäisevää vesitur-

vallisuustietoa ja laadukasta koulutusta sekä vaikutta ja viestii rohkeasti. 

Liitto ohjaa yleistä uimaopetus- ja hengenpelastustyötä, neuvoo ja valistaa aiheeseen 

liittyen, järjestäen koulutusta alan ammattilaisille ja kehittäen uimahallien, uimarantojen 

sekä muiden uimapaikkojen turvallisuutta. Näiden lisäksi se muun muassa myöntää hen-

genpelastusmerkkejä, tilastoi hukkumistapauksia ja myy uintimerkkejä. ( SUH 2018) 

2.3.2  Liiton koulutusjärjestelmä 

Uimaopetuskoulutus 

  

Uimaopettajakurssi 

Kurssi on tarkoitettu uimaopetuksesta kiinnostuneelle, kurssivuonna 18 vuotta täyttävälle 

henkilölle. Kurssi antaa tiedot ja taidot uimaopetuksen alkeista eri uintilajien opettamiseen 

asti. Kurssille tulevalta toivotaan monipuolista uimataitoa. Kurssin aikana opetellaan eri 

uintilajien opettamisen menetelmiä, joten oman uimataidon merkitys korostuu. Kurssin 

aikana saadaan ohjausta oman uimataidon parantamiseksi. 

Kurssi kestää kolme viikonloppua ja se on kestoltaan 100 tuntia josta 40 tuntia etäopiske-

lua. Kurssin hyväksytty suorittaminen vaatii testien lisäksi hyväksyttyä opetusnäytettä ja 

etätehtäviä. (Läärä 2016, 225.) 
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Erityisuimaopettajakurssi 

Erityisuimaopettajakurssi on tarkoitettu SUH:n uimaopettajakurssin suorittaneille. Kurssi 

antaa valmiudet soveltaa uimaopetusta erityisryhmien tarpeiden mukaan. Uimaopettaja 

osaa toimia vastuullisena erityisuinnin opettajana, organisoida uimakoulutoimintaa eri 

kohderyhmille ja ohjata uintiavustajia. Kurssi sisältää teoriaopetuksen lisäksi paljon käy-

tännön harjoituksia erityisryhmien kanssa. Kurssi on kestoltaan 50 tuntia. (Läärä 2016, 

226.) 

  

Uintiavustajakurssi 

Kurssilta saa perustiedot erityisuinnista sekä käytännön valmiudet toimia liikuntarajoitteis-

ten tai vammaisen uintiavustajana. Kurssilaisilta edellytetään uimataitoa. Suositusikäraja 

kurssilaisille on vähintään 16 vuotta. Kurssi kestää 16 tuntia. (Läärä 2016, 226.)  

 

Erityisuinnin tekniikkakurssi 

Kurssi on tarkoitettu erityisuimaopettajille, 1.tason uintivalmentajille, erityisliikunnanohjaa-

jille, liikunnanopettajille ja muille erityisuinnin parissa toimiville. 

Kurssin aiheena on eri tavoin vammaisten uimareiden huomioiminen uintitekniikan ope-

tuksessa. Kurssin kesto noin 20 tuntia. (Läärä 2016, 226.) 

  

Vauva- ja perheuinninohjaajakurssi 

Kurssi on tarkoitettu vauva- ja perheuinninohjaajiksi aikoville. Kurssi antaa ohjaajille val-

miudet ohjata vauvauintia johdon mukaisesti  ja turvallisesti. Kurssi kestää 50 tuntia, joista 

14 tuntia on etäopiskelua. Tämän lisäksi jaksojen välissä suoritetaan harjoittelujakso jos-

sain turvallista vauva- ja perheuintia järjestävässä paikassa. 

Pääsyvaatimuksena kurssille on hyväksytysti suoritettu uimaopettajakurssi. 

(Läärä 2016, 226.) 

  

Aikuisten uinninohjaajakurssi 

Suomen Uimaliitto sekä Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto järjestävät kursseja 

jotka 

on suunniteltu aikuisuintiin erikoistuville vesiliikunnanohjaajille. Kurssit antavat valmiudet 

ohjata ja opettaa aikuisryhmiä monipuolisesti ja innostavasti uintiharrastuksen pariin. 

Kurssien kesto on 15 tuntia. Kurssit on suunnattu uimaopettajatutkinnon suorittaneille, 

vähintään 18 -vuotiaille aikuisten uinninopetuksesta kiinnostuneille ohjaajille. ( Läärä 2016, 

226.) 
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Hengenpelastuskoulutus 

 

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto järjestää myös uinninvalvoja-, rantapelasta-

ja-, kansainvälinen hengenpelastaja- ja pysytään pinnalla -kursseja sekä hengenpelastus-

kerhon ohjaajakursseja. 

Liiton muuhun koulutukseen kuuluu vesitreenin ohjaajakurssi, Aqua -päivät alan ammatti-

laisille sekä allasmestaritutkinto. (Läärä 2016, 228.) 
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3 Motorinen taito 

Lapsen motoriikka kehittyy yhdessä lihastunnon ja tasapainon kanssa. Onnistuneet liik-

keet vaativat paitsi käskyjä myös palautetta. Tunto-, tasapaino- ja näköärsykkeet auttavat 

sovittamaan eri lihasten toiminnan yhteen ja liikkeet ympäristöön. Ei riitä, että viestit kul-

kevat “päästä jalkoihin“, vaan niiden on kuljettava sujuvasti molempiin suuntiin. (Huttu ja 

Heikkinen 2017, 73.)   

Motorisella taidolla tarkoitetaan taitoa, joka vaatii vapaaehtoista kehon, raajojen ja molem-

pien liikettä tavoitteen saavuttamiseksi. Motorinen taito sisältää tavoitteen, jota kohti pyri-

tään. Motoriset taidot voidaan luokitella karkea- ja hienomotorisiin taitoihin. Jos taitoa ope-

teltaessa tarvitaan suuria lihasryhmiä, puhutaan karkeamotoriikasta. Karkeamotorisiksi 

taidoiksi luokitellaan motoriset perustaidot kuten juokseminen, heittäminen, loikkaaminen 

ja käveleminen. Pieniä lihaksia ja lihasryhmiä käytettäessä on kyseessä hienomotoriset 

taidot. Hienomotorisissa taidoissa tarvitaan silmä- käsi-koordinaatiota, tarkkuutta ja esi-

merkiksi ranteen ja sormien näppäryyttä. Esimerkkejä hienomotorisista taidoista ovat tikan 

heitto, kirjoittaminen ja tarkkuusheitto.  (Jaakkola 2010, 45-46, 48.) 

 

 

3.1  Liikuntasuorituksen oppiminen eli motorinen oppiminen 

Motorinen oppiminen tarkoittaa liikuntasuorituksen oppimista. Fysiologisesti tarkasteltuna 

motorinen oppiminen on valtavan monisäkeinen aivojen ja hermoston välisen yhteistoi-

minnan tulos. (Lauritsalo 2016, 12.) 

Motorisen oppimisen avulla henkilö sopeutuu ympäristön hänelle asettamiin motorisiin 

vaatimuksiin sekä kommunikoi ja toimii ympäristön kanssa. Motorista oppimista tarvitaan 

täysin uusien motoristen taitojen omaksumisessa ja aikaisemmin hallittujen motoristen 

taitojen uudelleen oppimisessa esimerkiksi jonkin patologisen tilan jälkeen. Motorista op-

pimista voi olla harjoittelun suorituksen parantaminen, suoritusten yhdenmukaistuminen 

tai opitun suorituksen siirtäminen uuteen ympäristöön. Motorinen oppiminen yhdistetään 

nimenomaan taitoa vaativiin suorituksiin ja muutoksiin liikkeiden koordinoinnissa ja kogni-

tiivisissa toiminnoissa.  (Kauranen 2011, 291.) 

Seurauksena on, että ihminen oppii säätelemään liikunnallista toimintaansa tarkoituksen-

mukaisesti eli suorittamaan liikkeitä ja liikesarjoja haluamallaan tavalla. 

(Lauritsalo 2016, 12.) 
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Liikkeiden oppimisessa voidaan erottaa kolme vaihetta. 

Ensimmäisenä opitaan ymmärtämään, mitä tehdään. Tätä kutsutaan kognitiiviseksi eli 

tiedolliseksi vaiheeksi. Tässä oppimisen alkeisvaiheessa tutustutaan tehtävään ja pyritään 

ymmärtämään sen kulku. Oppija oppii uudet liikkeet paljolti asento- ja liikeaistien avulla. 

(Lauritsalo 2016, 12 - 13.) 

 

Esimerkki: Myyräuinnin potkut - lapsi pitää kiinni laudan päästä suorin käsin ja potkii pot-

kuja suorin jaloin niin, että jalat tulevat pikkasen pintaan ja peppu on lähellä veden pintaa, 

jalkojen pitää rikkoa veden pintaa. Lapsi huomaa, kun potkut menevät oikein, liike vie 

eteenpäin. 

 

Toisessa vaiheessa opitaan yhdistelemään liikkeitä eli koordinoimaan, miten tehdään. 

Tätä kutsutaan assosiatiiviseksi vaiheeksi. Tässä harjoitteluvaiheessa idea tehtävästä on 

selvillä ja oppiminen on tavoitehakuista. Taito kehittyy nopeasti. Harjoittelumotivaatio kas-

vaa, kun oppimista tapahtuu ja liikkeiden suorittaminen helpottuu. Näköaistin osuus vah-

vistuu, mutta sen osuus liikkeen oppimisen lopullisessa vaiheessa vähenee huomattavasti 

eli oppija osaa tehdä liikkeitä ja liikesarjoja silmät kiinnikin. (Lauritsalo2016, 12-13.) 

 

Esimerkki: Myyräuinti - uimakoulussa on opeteltu liuku, potkut, hengitys ja käsivedot. Lap-

si osaa nyt yhdistää nämä kaikki ja kokeilla myyräuintia. Kädet kauhovat käsivetoja, suo-

rat jalat potkivat potkuja, pää liikkuu ylös, alas ja hengitys vedessä onnistuu, liike vie lasta 

eteenpäin. 

 

Kolmannessa vaiheessa liikettä ja liikesuoritusta ei tarvitse enää ajatella eli liike automati-

soituu. Oppija on jo taitava. Haluttu suoritus oivalletaan hyvinkin nopeasti, mutta usein 

onnistumista varten tarvitaan iso määrä toistoja ja kokeiluja. Juuri tässä vaiheessa liike 

koordinoituu ja sen suoritus vahvistuu. Tekemällä ja toistamalla voidaan vähitellen juurrut-

taa opittu taito ja saada se automatisoitumaan. Varsinaisen liikkeen automatisoiduttua 

oppija pystyy soveltamaan opittua myös muunlaiseen tilanteeseen. Motorinen oppiminen 

on hierarkkista, eli seuraava opittava asia pohjautuu aina edelliseen, tarvitaan joukko yk-

sinkertaisia liikkeitä, ennen kuin voidaan muodostaa monimutkaisempia liikesarjoja. ( Lau-

ritsalo 2016, 12- 13.) 
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Onnistuneen liikesarjan edellytyksenä on selkeä mielikuva lopputuloksesta eli siitä, mihin 

halutaan pyrkiä, millainen lopullinen liike tai suoritus on. Uuden oppiminen tapahtuu usein 

kokeilemisen, yrittämisen ja erehtymisen sekä onnistumisen kautta. Satunnaisesti haluttu 

suoritus oivalletaan hyvinkin nopeasti, mutta usein onnistumista varten tarvitaan suuri 

määrä toistoja ja kokeiluja. Tässä vaiheessa liike koordinoituu ja sen suoritus vahvistuu. 

Tekemällä ja toistamalla voidaan pikkuhiljaa juurruttaa opittu taito ja saada se automatisoi-

tumaan. Kun liikemalli on automatisoitunut, se jää hyvinkin pysyväksi taidoksi. Kun on 

kerran oppinut uimaan, niin taito ei katoa myöhemmin. Näin tapahtuu myös silloin, kun 

opittu liike ei vastaa toivottua. Tästä syystä myös niin sanottu pois oppiminen tapahtuu 

saman mallin mukaisesti. Kun on oppinut esimerkiksi rintauinnin potkut nilkat ojentuneina, 

on suuri työ ensin oppia pois virheellinen tekniikka ja sitten muuttaa liike nilkat koukussa 

ja varpaat ulospäin suoritettavaksi. (Lauritsalo 2016, 13.) 

 

3.2  Taidon oppiminen, opettaminen ja ohjaaminen 

Liikuntataitojen oppimisella tarkoitetaan harjoittelun aikaan saamaa kehon sisäistä tapah-

tumasarjaa, joka johtaa pysyviin muutoksiin potentiaalissa tuottaa liikkeitä. Taidon oppimi-

sen prosessia voidaan kuvata neljän piirteen avulla. Oppimisen tuloksena taito tai suoritus 

tehostuu, peräkkäiset suoritukset yhdenmukaistuvat, taidon toteuttamisen pysyvyys kas-

vaa ja taitoa voidaan soveltaa, eli se voidaan toteuttaa muissa ympäristöissä kuin siellä, 

missä se alun perin opittiin. (Jaakkola 2010, 31; Jaakkola 2014, 11.) 

Hyvä oma taito opetettavassa asiassa auttaa suorituksen jäsentämisessä ja ymmärtämi-

sessä. Liikunnassa liikkeen ydinkohtien osaaminen käytännössä auttaa opettamaan liiket-

tä toiselle. Opettajan oma tuntemus liikkeen suorittamisesta on se, jota yritetään välittää 

oppijalle ja saada siten oppija tekemään samoin. (Lauritsalo 2016, 32.) 

Uimaopettajalla on vastuu opetusryhmästä ja opetuksesta. Tavoitteellisen opetuksen ete-

neminen, sekä turvallisen oppimisympäristön ja – ilmapiirin luominen antavat edellytykset 

hyvälle oppimistapahtumalle. Puhuttaessa oppimistapahtuman yhteydessä oppimisesta, 

oleellista on ottaa huomioon myös resurssit. Lisäksi tilanteeseen vaikuttavat opetustyylit ja 

opetuksen organisointi. Opetuksen aikana ja jälkeen on arvioinnin paikka. Tavoitteellinen 

opetus edellyttää johdonmukaista suunnittelua. Suunnittelun peruslähtökohtana on opetta-

jan asiantuntemus. Uimataidon opettamisessa opettajan on tiedettävä, miten taidon oppi-

minen etenee veteen totuttautumisen, kastautumisen, kellumisen ja liukumisen kautta 

kohti varsinaisia uimatyylejä. (Lauritsalo 2016, 37.) 

Tavoitteita asettaessa puhutaan liikunnallisista eli fyysis–motorisista tavoitteista. Tavoittei-

den avulla selvitetään tässä yhteydessä uimaopetuksen tavoitteellista etenemistä. Koko 

uimakoulujaksosta tulisi muodostua kokonaisuus, joka on pilkottavissa pienempiin osiin. 
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Pienemmille osille asetetaan realistiset, saavutettavissa olevat tavoitteet. Esimerkiksi en-

simmäisen viikon kokonaistavoite voisi mahdollisesti olla, että oppija kelluu itsenäisesti. 

Jokainen yksittäinen harjoite on tavoitteellinen ja liittyy laajempaan kokonaisuuteen.   

(Lauritsalo 2016, 37.) 

Taidollisten tavoitteiden lisäksi on tiedollisia eli kognitiivisia tavoitteita. Niillä pyritään, että 

oppija tiedostaa ja mahdollisesti ymmärtää tekemistään. Esimerkkinä, miten pään asentoa 

muuttamalla voidaan vaikuttaa kellumiseen. Monia asioita on helpompi suorittaa, kun en-

sin ymmärtää sen, mihin liike perustuu ja miten se tehdään. Tavoitteista puhuttaessa ei 

pidä unohtaa sosiaalista ja affektiivista puolta. Kaiken liikkumisen ja sen yhteydessä ole-

van tietämisen lisäksi on tärkeää, että opettaja määrätietoisesti kiinnittää huomiota sosiaa-

liseen puoleen. Samalla, kun harjoitellaan kellumista, voidaan opetella odottamaan omaa 

vuoroaan ja toisen oppijan suorituksen arvioimista. Lisäksi tunnepuolella on tärkeää oppia 

luottamaan kantavuuteen ja luottamaan itseensä. (Lauritsalo 2016, 37-38.) 

Uima-allas on oppimisympäristö jossa onnettomuusriski on suuri. 

Siksi on ehdottoman tärkeää selvittää tarkat käyttäytymissäännöt ja muut turvallisuusoh-

jeet uimakouluryhmäläisille heti ensimmäisellä kerralla. 

Kun uimakoululaisille kerrotaan säännöt, on ne myös hyvä selkeästi perustella, miksi 

säännöt on tehty ja miksi jokin asia on kiellettyä. Tiedollinen motivaatio toimii tässä tilan-

teessa tehokkaasti. (Lauritsalo 2016, 38.) 

Oppimisilmapiirillä on uimaopetuksessa suuri merkitys hyvän oppimisen kannalta. Uima-

opettajan tulee luoda uimakouluryhmään innostava, turvallinen ja rohkaiseva ilmapiiri. 

Myönteinen ilmapiiri rohkaisee oppijaa kokeilemaan ja edistää näin oppimista. Kielteinen 

oppimisilmapiiri puolestaan aiheuttaa pelkoa ja voi jopa aiheuttaa halun paeta opetustilan-

teesta. Jotta hyvä opetustulos saavutetaan on opetusaika hyödynnettävä tehokkaasti, 

siksi johdonmukainen suunnittelu on tärkeää.  Alkeisuimakouluissa vedessä oloaika on 

noin 30-45 minuuttia. Uimaopettajan tulee tuntea opetustila jo turvallisuuden vuoksi. Tila 

tulee tuntea myös siten, että uimaopettaja pystyy sijoittamaan uimakoululaiset turvallisesti 

ja suorittamaan kunkin harjoitteen siihen parhaiten soveltuvassa paikassa. Tilan käyttö ja 

oppijoiden ryhmittelyt tulee suunnitella etukäteen. On myös ehdottoman tärkeää käydä 

tutustumassa opetustilaan ennen tuntia. On tärkeää huomioida myös käytettävät opetus-

menetelmät uinninopetuksessa. Mitä pidemmälle oppiminen etenee, sitä enemmän oppi-

jalle itselleen voidaan antaa vastuuta oppimisestaan eli päätöksenteosta, joka koskee 

omaa oppimista.Kun uimaopettaja asettaa opetukselleen tavoitteet, niin hän samalla valit-

see opetustyylin, jonka avulla haluaa tavoitteen saavutettavan. Käyttämällä erilaisia ope-

tustyylejä uimaopettaja voi korostaa vuorovaikutusta uimaoppilaiden kesken, oman onnis-

tumisen sisäistä tuntemista, erilaisia luovia ratkaisuja, yhdessä ja erikseen keksimistä, 

ongelmanratkaisua. (Lauritsalo 2016, 38-39.) 
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Opetusmenetelmillä tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla opettaja organisoi opetustaan ja 

pyrkii edistämään oppijan oppimista. Opetusmenetelmien määritelmät vaihtelevat. Tässä 

yhteydessä puhutaan oppija- ja opettajalähtöisistä opetusmenetelmistä. Niitä sovelletaan 

uinninopetukseen Muska Mosstonin opetustyylien kautta. (Lauritsalo 2016, 39.) 

 Alkeisuimaopetuksessa opetus on usein opettajajohtoista eli puhutaan komentotyylistä. 

Uimaopettaja tekee opetusta koskevat päätökset. Uimakoululaisen tehtävänä on noudat-

taa annettuja ohjeita. Tätä käytetään, kun tilaa ja aikaa on vähän. Sopii silloinkin, kun on 

vain yksi tapa suorittaa tehtävä. Uimaopettaja antaa julkisen palautteen. Toisena alkeisui-

makoulun opetustyylinä käytetään usein harjoitustyyliä. Uimaopettaja kuvaa tarkasti tehtä-

vän. Uimakoululaiset harjoittelevat vapaasti. Käytetään silloin, kun oppijalle halutaan an-

taa aikaa ja mahdollisuutta työskennellä itsenäisesti. Uimaopettaja antaa yksilöllisen pa-

lautteen oppijalle. Vuorovaikutustyyliä käytettäessä opettaja suunnittelee tehtävän ja sen 

kriteerit. Oppija ottaa vastuun toisen oppijan oppimisesta ja antaa välitöntä palautetta teh-

tävästä. Tämä opetustyyli sopii silloin, kun tavoitteena on sosiaalisuuteen kasvattaminen. 

Itsearviointityylissä opettaja suunnittelee tehtävän ja kriteerit. Oppija ottaa vastuun omasta 

oppimisestaan vertaamalla omaa suoritustaan opettajan antamiin kriteereihin. Käytetään 

opettaessa itsenäiseen työskentelyyn. Yksilöllisistä tehtävistä puhutaan silloin, kun opetta-

ja suunnittelee eritasoisia tehtäviä ja niiden kriteereitä. Oppija suorittaa tehtävän valitse-

mallaan tasolla ja etenee omaan tahtiinsa. Käytetään, silloin kun tavoitteena on hyväksyä 

oma taitotaso ja yksilölliset erot etenemisessä. Käytetään usein eriyttämistilanteissa. 

Ohjatusta oivaltamisesta puhutaan silloin, kun opettaja johdattaa oppijan oivaltamaan en-

nalta asettamansa tavoitteen. Opettaja esittää kysymyksen muodossa oppijalle ongelman, 

johon oppija vastaa ratkaistuaan sen. Käytetään, kun tavoitteena on oma pohdinta ja loo-

ginen ajattelu. Opettaja antaa oppijalle ratkaistavaksi tehtävän, johon ei ole yhtä oikeaa 

ratkaisua, tällöin puhutaan opetustyylistä erilaisten ratkaisujen tuottaminen. Oppijat tuotta-

vat useita ratkaisuja. Käytetään, kun tavoitteena on oppijan luovuus ja ongelmanratkaisu-

kyky. (Lauritsalo 2016, 40 – 41.) 

Kun opettaja pystyy opetettavan ryhmän sisällä tekemään yksilöllisiä havaintoja oppijoiden 

tarpeista ja reagoimaan niihin, puhutaan eriyttämisestä. Eriyttäminen on yksilöiden erilai-

suuden huomioimista opetuksessa ja ohjauksessa. 

Uimaopetuksessa on lähes aina tarve eriyttämiseen. Harvemmin on sellainen tilanne, että 

koko ryhmä olisi niin samantasoinen eli homogeeninen, ettei eriyttämiselle ole tarvetta. 

Opetuksen eriyttämisen syyt voivat olla monenlaisia, kuten oppijoiden erilainen toiminta-

kyky, terveys, erilainen motorinen kehitystaso, ikä, pituus, paino, aikaisemmat kokemukset 

ja tottumukset sekä myös fyysinen kunto. Usein eriyttäminen tapahtuu osittain jo ennen 

varsinaista opetustilannetta, uimakoululaiset jaetaan etukäteen tasoryhmiin iän tai taidon 

mukaan. (Lauritsalo 2016, 33.)   
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4 Uinnin alkeisopetus 

Uinnin alkeisopetuksella tarkoitetaan kaikkia sellaisia opetusmetodisia ja opetuksen käy-

tännön järjestelyyn liittyviä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on antaa vasta-alkajalle sellai-

nen uimataito, että hän kykenee pysyttelemään omatoimisesti veden pinnalla sekä ete-

nemään vedessä parhaiten hallitsemallaan uintitavalla. (Koskinen 1984, 43.) 

Luontevan liikkumisen hallitseminen vedessä on tärkein edellytys uimaan oppimisessa. 

On tärkeää, että uimaan oppija pystyy aistimaan ja ennakoimaan veden liikettä ja ominai-

suuksia ja sitten hallitsemaan omaa liikkumistaan ja löytämään tasapainon eri asennoissa 

vedessä. Edellytys tasapainon löytämiseksi vedessä on veden kantavuuteen luottaminen. 

Aloittelijalta vaatii paljon harjoittelua veden vastuksen aistiminen ja veden liikkeisiin mu-

kautuminen. Oikeanlainen hengitystekniikka täytyy osata, jotta vedessä voi tuntea olonsa 

turvalliseksi: pinnan päällä hengitetään oman tavallisen hengityksen rytmiin ja veden alla 

ilma puhalletaan ulos. Oikean hengitystavan löytäminen voi olla joillekin hankalaa. Siksi 

taidon harjoitteluun on varattava alkuvaiheessa paljon aikaa.  

Luontevan liikehallinnan löytäminen vedessä on uinnin alkeisopetuksen päätavoite. Kun 

siihen yhdistetään luottavainen tunne vedessä, puhutaan vesirohkeudesta. Uintiliikkeet ja 

- tekniikat perustuvat melkein kaikki samankaltaiseen luontevaan vartalon asentoon ve-

dessä: vartalo virtaviivainen, pää hallitusti vartalon jatkeena rennosti vedessä, hengitys 

vaivatonta. Oikeanlaisten uintitekniikoiden hallitseminen edellyttää oman vartalon asennon 

aistimista vedessä. Tämän vuoksi on tärkeää, että uimari pystyy keskittymään vartalon 

liikkeen havaitsemiseen. Se onnistuu, kun hyvä liikehallinta vedessä ja luottamus veteen 

ovat syntyneet uinnin opetuksen alkuvaiheessa. Vedessä liikkumisen perusedellytysten ja 

- taitojen ympärille rakentuu uinnin alkeisopetus. (Hakamäki 2016, 60.) 

 

Uinnin alkeisopetuksen eteneminen pää- ja välivaiheittain. 

 

I päävaihe: Veteen totuttautuminen 
 
Uinnin alkeisopetus aloitetaan yleensä veteen totuttautumisella. Tarkoituksena on tutustut-

taa aloittelija veteen ja sen erityisominaisuuksiin alusta alkaen sekä vapauttaa aloittelija 

mahdollisista jännitys- ja pelkotiloista, joita vesi outona liikkumiselementtinä usein aiheut-

taa. 

Veteen totuttelu onnistuu parhaiten leikinomaisten harjoitusten sekä erilaisten vedessä 

tapahtuvien leikkien, temppujen avulla. Mitä enemmän aloittelijat saavat kokeilla erilaisia 

liikkeitä vedessä sitä nopeammin he tottuvat veteen ja sen ominaisuuksiin.  

On tärkeää tässä vaiheessa, että opetus etenee kiireettömästi, toiminnat ovat monipuoli-

sia ja hauskoja. Vedessä liikkuminen on aloittelijalle uutta ja outoa, joten siihen on annet-
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tava reilusti aikaa jotta mahdollinen arkuus voitetaan. Tämän vaiheen tärkeyttä on aivan 

erityisesti korostettava, koska riittämätön harjoitus saattaa aiheuttaa vaikeuksia myöhem-

mässä oppimisessa. Kiireetön veteen totuttautuminen on välttämätöntä parhaan oppimis-

tuloksen kannalta. Ennen kastautumista on opeteltava hengityksen pidättäminen sekä 

uloshengitys - puhallus - suun ja nenän kautta. Uinnin alkeisopetuksessa tämä vaihe on 

erittäin tärkeä, koska jos aloittelija ei opi luontevaa uloshengitystä veteen, saattaa se ai-

heuttaa myöhemmin vaikeuksia eri uintitekniikoiden kokonaissuoritusten opettelussa. 

(Koskinen 1984, 46-47,49; Hakamäki 2016, 62 – 63; Durchman & Jokitalo 2004, 38 – 40. ) 

 

 II päävaihe: Kastautuminen 

 
Kun uimakoululainen osaa jo pidättää hengitystään ja hallitsee veteen puhaltamisenkin, 

voidaan kokeilla kokonaan veden alle painautumista - kastautumista. Kastautumisharjoi-

tusten tarkoituksena on totuttaa uimakoululainen pidättämään hengitystään, painautu-

maan veden pinnan alle, pitämään silmät auki vedessä sekä tekemään helppoja, yksin-

kertaisia liikkeitä veden alla. (Hakamäki 2016, 63-64; Koskinen 1984, 49; Durchman & 

Jokitalo 2004, 40 – 41. ) 

 

 III päävaihe: Kelluminen 

 
Kaikissa eri uintitekniikoissa uimari on vaakasuorassa asennossa lähellä veden pintaa. 

Tähän vartalon asentoon totuttautuminen ja samalla veden kantavuuteen luottamaan op-

piminen tapahtuu parhaiten erilaisten kelluntaharjoitusten avulla. Kelluminen on yksi mo-

nipuolisen uimataidon oppimisen ydinkohdista ja siksi tämä vaihe on käytävä huolellisesti 

läpi. Ennen liukumisen ja uintiliikkeiden opettelun aloittamista uimakoululaisen pitää tuntea, 

että vesi kannattaa. Muuten täysin rentona oleminen vedessä ei onnistu, eikä luonteva 

uiminen. (Hakamäki 2016, 64-66; Koskinen 1984, 52; Ritanen-Närhi & Pellinen 2004, 55, 

57.) 

 

IV päävaihe: Liukuminen 
 
Liukuharjoittelulla pyritään löytämään uimakoululaiselle mahdollisimman virtaviivainen ja 

tasapainoinen asento vedessä ja säilyttämään asento sekä tuntuma myöhemmin tapahtu-

vien uintitekniikoiden harjoittelua varten. Jotta veden vastus on mahdollisimman pieni liu-

kuessa tulee vartalon olla ojennettuna suoraksi, jalat yhdessä suorina ja kädet vartalon 

jatkeena suoriksi ojennettuina, yhdessä, pää käsivarsien välissä.                                        

( Hakamäki 2016, 66-67; Koskinen 1984, 58. ) 
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4.1  Koirauintityyli 

Koirauinti on melko varmasti yleisin alkeisuimatyyli maailmassa.   

Koirauinnissa uimakoululainen on vedessä vatsallaan. Pää on veden pinnan yläpuolella 

koirauintia uidessa. Potkut ja käsivedot ovat vuorotahtiset. Potkuissa jalat liikkuvat vuoro-

tellen ylös - alas lähellä toisiaan. Käsiliikkeissä, jotka tehdään kokonaan veden pinnan alla, 

kumpikin käsi vuorollaan tekee veto-työntövaiheen edestä taaksepäin. Kun toinen käsi 

tekee vetoa, toinen käsi työnnetään samanaikaisesti eteenpäin. (Koskinen 1984, 62; Kes-

kinen 2016, 147 -151.) 

 

Potku 

Koirauinnin potkuna toimii krooliuinnin potku joka on vuorotahtinen. Jalat potkivat lähes 

suorina, rentoina, nilkat ojennettuina niin että jalat liikkuvat kokonaan. Liike lähtee lantios-

ta, potku on kapea, jalat liikkuvat lähellä toisiaan ylös- ja alaspäin. (Koskinen 1984, 63; 

Keskinen 2016, 147 -151; Valkonen & Rajakylä 2017, 32; Whyte 2011, 32.)  

 

Käsiliike 

Vuorotahtisia käsiliikkeitä on kahdenlaisia: lyhyitä, alaspäin suuntautuvia käsiliikkeitä ja 

pitempiä, enemmän taaksepäin suuntautuvia käsiliikkeitä. (Koskinen 1984, 64; Keskinen 

2016, 147 - 151.) 

 

Koirakrooli eli myyräuinti 

Koirauinnin yksi muunneltu tyyli on, jossa uinti tapahtuu kasvot vedessä. Päätä nostetaan 

ylös vedestä kun tarvitaan ilmaa. Hengitys tapahtuu edestä. Koirauinteja on pidetty krooli-

uintiin johtavina uimatyyleinä. On olemassa vielä yksi tyyli koirauinnista joka muistuttaa 

vielä enemmän krooliuintia kuin edellinen koirauinnin tekniikka. Koirakroolin suurin ero 

koirauintiin nähden on hengitystekniikassa. Koirakroolissa sisäänhengitys tehdään sivulta, 

päätä sivulle kääntäen kuten krooliuinnissakin. Tätä tyyliä kutsutaan myyräuinniksi tai koi-

rakrooliksi. ( Koskinen 1984, 68-69; Keskinen 2016, 149 - 151.) 

 

4.2  Alkeisselkä 

Alkeisselkä muistuttaa selinliukua, jossa kädet ovat vartalon vierellä. Korvat ovat vedessä, 

napa veden pinnassa, katse kohti kattoa. Kroolin potkut pitävät yllä vartalon virtaviivaista 

asentoa. Jotta selin liu’sta saataisiin alkeisselkäuinti, liukuun pitää lisätä käsiliike. Käsiliike 

on lantion vierellä, suorin käsin tapahtuva alas-ylösliike. Käsiliikkeen tehtävänä on lähinnä 

pitää lantiota lähellä pintaa. 
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Alkeisselkäuinnin hyviä puolia ovat helpot uintiliikkeet ja mahdollisuus uida taloudellisesti. 

Uintityyliä helpottaa myös seikka, että käsiä ei tarvitse palauttaa vedenpinnan yläpuolitse. 

Huonoja puolia ovat hitaus sekä aroille pelottavalta tuntuva uintiasento, jossa saattaa 

mennä helposti vettä nenään. (Koskinen 1984, 70-71; Keskinen 2016, 156 – 157.) 

 

 

4.3  Haasteet uimaopetuksessa 

 

Haasteita uimaopetukseen tuo se, että oppijat ovat hyvin erilaisia. Oppijan ikä, kulttuuri, 

tiedot, taidot, vammat tai sairaudet, oppimistavat ja persoonallisuuden piirteet erottavat 

ihmiset toisistaan. Juuri tämän vuoksi ei ole vain yhtä ja ainoaa, parasta tapaa ohjata oppi-

joita. Ei myöskään tiettyä takuuvarmaa menetelmää joka takaisi tehokkaan oppimistulok-

sen. On tärkeää, että opettaja osaa käyttää monipuolisesti erilaisia lähestymistapoja ope-

tettavaan aiheeseen, siten oppiminen voidaan varmistaa parhaiten. Oppijoiden erilaisuutta 

voidaan pohtia monesta eri näkökulmasta, kun huomioon otetaan esimerkiksi temppera-

menttipiirteet, oppimistyylit ja miellejärjestelmät. Näkökulma on ehkä visuaalinen, auditiivi-

nen tai kinesteettinen, tai huomio voidaan kohdentaa elämänkaaren eri vaiheisiin, herk-

kyyskausiin ja sukupuolisiin eroavaisuuksiin, erilaisiin kulttuureihin, fyysisiin ja psyykkisiin 

ominaisuuksiin tai erilaisiin liikkumistapoihin. (Lauritsalo 2016,18-19.) 

 

Suomessa asuu tällä hetkellä vakituisesti yli 300 000 ulkomaalaista henkilöä. Tulevaisuu-

dessa Suomi on yhä monikulttuurisempi maa. Maahanmuuttajat ovat pakolaisia, turvapai-

kanhakijoita, paluumuuttajia, perheenyhdistäjiä tai töihin tulleita ulkomaalaisia henkilöitä. 

Toisesta kulttuurista tulevan oppijan oppiminen riippuu monien kulttuuristen, historiallisten, 

yhteiskunnallisten, poliittisten ja psykologisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Jokainen 

tilanne on aina yksilöllinen ja tämän vuoksiyksikertaisia ja kaikkia kulttuureita koskevia 

opetustilanteisiin ja -menetelmiin liittyviä ohjeita ja neuvoja ei voida antaa.  

(Tilastokeskus 2018; Lauritsalo 2016, 26.) 

Uimaopetuksen kannalta ihannetilanne olisi, että erilaiset ihmiset elävät toistensa kanssa 

hyvässä keskinäisessä vuorovaikutuksessa, toisia kunnioittaen ja toisilta oppien. 

Suomessa maahanmuuttaja-asiakkaiden kohtaaminen on monelle työntekijälle vielä uutta. 

Näissä tilanteissa saattaa herätä monenlaisia kysymyksiä ja haasteita uinninopetuksessa. 

Uimaopettajan tulee selvittää etukäteen, onko oppijalla erityispiirteitä tai - vaatimuksia ja 

kuinka ne voi opetustilanteessa ottaa huomioon. Kaikille vesi ei ole rentouttava tai miellyt-

tävä elementti. Suomessa on paljon ihmisiä jotka eivät uskalla uida. Läpi elämän jatkuva 

veden välttely on saatettu oppia jo lapsuudessa. Veteen liittyy ehkä erilaisia negatiivisia 

tunteita, kuten pelko, häpeä tai erilaiset epämiellyttävyyden tunteet. 
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Nämä seikat tuovat omat haasteet uimaopetuksen suunnitteluun. Uimaopettajan on tärkeä 

tarkastella uimaopetusta paitsi lajin tekniikan myös yksilön tunteiden näkökulmasta. Ui-

maopettajan on tärkeä tiedostaa, että jokaisella uimakoulussa olevalla aikuisella ja lapsel-

la on oma henkilökohtainen kokemuksensa vedestä. ( Lauritsalo 2016, 27. ) 

 

Veden pelkoon usein liitetään negatiivisia tunteita vettä kohtaan. Vedenpelolla tarkoitetaan 

vaihtelevia pelon ja ahdistuksen tunteita, jotka kohdistuvat veteen tai uimiseen ja aiheutta-

vat välttämiskäyttäytymistä ja ongelmia uimaan oppimisessa. Vedenpelkoiset oppijat saat-

tavat reagoida eri tavoin opetustilanteessa. He voivat kieltäytyä tulemasta veteen, itkeä 

pelottavassa vesitilanteessa, tarrautua altaan reunaan tai jäykistyä veteen mennessä. 

Uimaopettajan on huomioitava vedenpelon mahdollisuus vaikka vain yksi näistä oireista 

ilmenisi opetustilanteessa ja valittava sen mukaan pedagogiset menetelmät pelokkaan 

oppijan mukaan. Ensisijainen tehtävä vedenpelkoisten kanssa toimiessa on vesirohkeu-

den lisääminen. Jotta vedessä olo rohkeus kasvaa, on käytettävä paljon aikaa veteen to-

tuttautumiseen ja annettava positiivista palautetta oppijalle jo pienestäkin edistymisestä. 

(Lauritsalo 2016, 28.) 

Uimakouluryhmien koko ei saa olla liian suuri oppijoiden turvallisuuden vuoksi. Asiasta on 

sovittava työnantajan kanssa ja samalla pohdittava, voidaanko tarpeen vaatiessa järjestää 

lisää uimakouluja. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastus liiton suositus uimakoulujen 

ryhmäkooksi on seuraava: uinnin alkeisopetuksessa 10 uimakoululaista opettajaa kohden 

ja jatkoryhmissä 15 uimakoululaista opettajaa kohden. (Hakamäki 2016, 75.) 
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5 Uimaopetus Riihimäellä 

Liikkuva Riihimäki. Liikunta kuuluu kaikille. Riihimäen liikuntapalveluiden tavoitteena on,    

että liikunta olisi osa riihimäkeläisten arkipäivää. Tehtävänä on tarjota riihimäkeläisille laa-

dukkaat olosuhteet liikunnan harrastamiselle, kaiken ikäisille, kaikkina vuoden aikoina. 

Olosuhteiden lisäksi tarjoamme liikunnanohjauspalveluita, kehitämme paikallista ja alueel-

lista yhteistyötä riihimäkeläisten liikunnan, erityisesti terveysliikunnan, edistämiseksi. Kes-

keisin yhteistyökumppanimme ovat kaupunkimme vireät liikuntaseurat.   

Liikuntapalveluita johtaa liikuntapäällikkö. Hänen alaisuudessaan toimivat jäähallin,  

urheilutalon/kamppailukeskuksen ja keskuskentän työhön osallistuvat työnjohtajat sekä 

talvikaudella laskettelurinteen vastaava liikuntapaikan hoitaja. Riihimäen uimalassa ei tällä 

hetkellä ole laitosesimiestä.Tällä hetkellä liikuntapalveluissa on työntekijöitä 29.6 henkilö-

työvuotta. Liikunnanohjauksessa toimii vakituisia ohjaajia kolme, erityisliikunnan- ja terve-

ysliikunnanohjaaja sekä uinninohjaaja. Lisäksi on kaksimääräaikaista hanketyöntekijää 

jotka ohjaavat koululiikuntaa ja maahanmuuttajien kotouttamista liikunnan avulla. Vuoden 

ympäri liikuntapalvelut tarjoavat erilaisia liikuntaryhmiä, joiden tarjonta on erittäin kattava 

ja hintatasoltaan ne ovat edullisia. Ryhmä tarjontaa löytyy vauvauinnista ikääntyneille 

suunnattuun kevennettyyn kuntojumppaan unohtamatta työikäisille tarjottavia ryhmäliikun-

tatunteja. (Saarinen 2016) 

 

Esikoululaiset 

Riihimäen kaupungin liikuntapalvelut järjestää myös kaikille riihimäkeläisille esikoululaisille 

ja 1.-2. -luokkien oppilaille uimaopetusta. Esikoululaisten määrä vaihtelee vuosittain noin 

250 - 300 oppilasta. Lukukaudella 2018 – 2019 esikoululaisia on 316. Suuren määrän 

vuoksi, on esikoululaisten uimakoulut jaettu kahteen eri 4 viikon jaksoon. Jaksot ovat syk-

syllä ja keväällä. Esikoululaiset tulevat uimakouluun yhdessä oman opettajan ja avustajien 

kanssa. Altaassa on aina uimaopettajan lisäksi toinen aikuinen koululta tai päiväkodilta. 

Matka uimahallille taittuu kävellen tai linja-autolla. Esikoululaisilla on neljä uimakouluker-

taa vuoden aikana. Riihimäellä esikoululaisia on seitsemässä koulussa ja yhdessä päivä-

kodissa, lisäksi Montessori esikoululaiset kuuluvat opetukseen. 

 

1. – 2. -luokat 

Oppilaat käyvät uimahallilla yhdessä opettajan ja avustajien kanssa. Uintikertojen määrän 

koulut päättävät itse. Suurin osa tulee kolme kertaa syyslukukaudella ja kolme kertaa ke-

vätlukukaudella uimaopetukseen. Oppilaat tulevat uimahallille joko kävellen, pyörillä tai 

linja-autolla. 1.-2. -luokkien määrä lukukaudella 2018 – 2019 on 668 oppilasta. Riihimäeltä 

löytyy seitsemän  alakoulua joissa on 1.–2. -luokkalaisia. Tiedot pohjautuvat opinnäyte-

työn tekijän omiin muistiinpanoihin ja Riihimäen uimalan kävijä tietoihin. 
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6  Opinnäytetyön tavoite ja lähtökohdat 

Tämän opinnäytetyön tavoite oli tehdä uudelle uinninohjaajalle ja uimaopetuksen sijaisille  

opas Riihimäen uimalaan uinninopetukseen esikoululaisille ja 1.-2. -luokkalaisille. Oppaas-

ta löytyy tietoja miten uimaopetukset on aiemmin Riihimäellä järjestetty, lisäksi siitä löytyy 

tarvittavat materiaalit. 

Oppaan on tarkoitus toimia uinninohjaajalle tukena ja muistilistana mitä tulee ottaa huomi-

oon esikoululaisten ja 1.-2. -luokkien uimaopetusten järjestämisessä ja ohjaamisessa. 

Oppaasta löytyvät esimerkiksi vuosikello, tuntisuunnitelmat ja todistukset. Oppaasta uusi 

työntekijä tai sijainen löytää apua työhönsä. 

Oppaalle oli selkeä tarve koska Riihimäellä ei ole aiempaa opasta olemassa. Lai-

tosesimiestä ei tällä hetkellä ole eikä aiemmillakaan ole ollut tietoa miten uimaopetukset 

on Riihimäellä järjestetty. Ei ole olemassa mitään materiaalia uinninohjaajan työn tueksi. 

Jotta uinninohjaajan työ onnistuisi on oppaalla suuri merkitys. Opinnäytetyön tekijä on itse 

valmis käymään läpi oppaan yhdessä uuden uinninohjaajan tai sijaisen kautta, jotta opas 

tulisi työtekijälle tutuksi ja sitä olisi helppo käyttää jatkossa. 
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7  Uimaopetuksen opas 

 
7.1  Oppaan suunnittelu ja toteutus 

Aloittaessani AMK – opinnot syksyllä 2014 oli opinnäytetyön aihe aivan toinen. Kesän 

2015 jälkeen siirryin uinninohjaajan toimesta toiseen työtehtävään ja noin kaksikymmentä 

vuotta kestänyt uimaopettajan työ päättyi. 

Uusi uinninohjaaja aloitti työt syksyllä 2015 ja kyseli löytyykö mitään perehdyttämiskansio-

ta työhön. Sillä hetkellä ollut laitosesimies kyseli voisiko joku perehdyttää uuden työnteki-

jän uinninopetukseen. Siitä opinnäytetyön aihe syntyi kun selkeästi oppaalle oli tarvetta. 

Lisäksi tuli mahdollisuus jakaa omaa osaamista uimaopettajana oppaan muodossa. 

 

Itse pitkään uinninohjaajan työtä tehneenä olen pitänyt asioita itsestään selvyytenä, miten 

kaikki toimii. Nyt kun uusi uinninohjaaja tuli töihin niin itsekin jouduin perehtymään työhöni 

eri tavalla jotta muistaisin kaikki asiat koota oppaaseen uudelle työntekijälle. Kyselin hä-

nen toiveitaan ja mielipiteitään oppaasta, mitä siinä pitäisi olla jotta työtä olisi helppoa ja 

selkeää tehdä. Kysyin myös sen hetkiseltä laitosesimieheltä toiveita oppaaseen. 

Oppaasta tein alustavan version jota sitten uusi työntekijä ja laitosesimies saivat kommen-

toida. Molempien toiveena oli, että oppaasta löytyy kaikki tarvittava tieto materiaaleineen 

uinninopetukseen. Molemmat luottivat siihen, että itse työtä tehneenä tietäisin mitä op-

paassa pitää olla. 

 

Omien opintojeni vuoksi oppaan tekeminen venyi. Käytännössä aloitin sen tekemisen 

tammikuussa 2018. Laadin suunnitelman minkä mukaan etenin opasta tehdessäni.  

 

Nyt lokakuussa 2018 opas on valmis. Nykyinen uinninohjaaja on oppaaseen tyytyväinen 

ja aikoo käyttää sitä työssään. Hänen mielestään oppaasta löytyvät kaikki tarvittavat tiedot 

ja parasta oli vuosikello. Opas sai myös positiivista palautetta liikuntapäälliköltä, hän piti 

opasta tärkeänä työvälineenä uinninopetuksessa. 

 

 
7.2  Oppaan sisältö 

Oppaasta löytyy esikoululaisten ja 1. -2. -luokkien uimaopetukseen tarvittavat tiedot. 

Oppaassa on tietoa esikoululaisten uimakoulun historiasta, milloin niitä alettiin Riihimäellä 

järjestämään, samoin löytyy tieto milloin 1.-2. -luokkien uimaopetukset aloitettiin. 
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Oppaasta löytyvä vuosikello auttaa uinninohjaajaa ja sijaista tietämään mitä missäkin kuu-

kaudessa tapahtuu. Tuntisuunnitelmat antavat suuntaa uintituntien suunnittelulle ja niitä 

on helppo soveltaa mielekkäiksi. Tuntisuunnitelmia ja todistuksia voi muokata vaikka eri-

tyisryhmille soveltuviksi. 

 

Opas antaa uudelle uinninohjaajalle ja sijaisille perustiedot uinninopetukseen Riihimäen 

uimalassa. 
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8  Pohdinta 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda opas uudelle uinninohjaajalle sekä hänen sijaisil-

leen. Oppaasta työntekijät saavat selkeyttä ja tukea työn tekemiseen sekä apua uutta työ-

tä aloittaessa. On tärkeää, että uimalalta löytyy tällainen opas josta voi katsoa tarvittaessa 

neuvoa. 

 

Opinnäytetyön tekeminen on ollut antoisaa ja mielekästä minulle. Työ saattaa minun koh-

dallani päätökseen noin kaksikymmentä vuotta kestäneen uimaopettajan työn. 

On ollut toisaalta haikeaa tehdä tätä työtä, mutta samalla olen saanut jakaa oppaaseen 

omaa ammattitaitoani uinninohjaajana. Olen joutunut miettimään asioita syvemmältä kuin 

uinninohjaajan työtä tehdessäni. 

 

Miettiessäni jatkokehittämistarpeita tulee mieleen 3. -9. -luokkalaiset joille Riihimäellä ei 

ole uimaopetusta Liikuntapalveluiden järjestämänä. Yhden uinninohjaajan työaika ei mil-

lään riitä kaikkien luokkien uimaopetukseen. Luokat käyvät oman opettajan johdolla uinti-

tunneilla. Opasta voisi hyvinkin käyttää ylemmillä luokilla kun siihen tekisi hieman muutok-

sia, lisäisi luokkakohtaiset tavoitteet sekä harjoitukset. 

Toisen uimaopettajan palkkaaminen olisi tässä kohtaa myös tärkeää miettiä kehittämis-

kohteena. Se helpottaisi myös nykyistä uinninohjaajaa kun olisi työpari jonka kanssa jakaa 

ja suunnitella sekä kehittää uimaopetusta. 

 

Työn sovellusmahdollisuutena näen erityisliikuntaryhmille suunnatun oman oppaan. 

Tekemääni opasta voisi käyttää mallina ja tuntisuunnitelmia soveltaa erityisryhmille sopi-

viksi. Tämä voisi olla myös yksi jatkokehittämistarve. 

 

Oppaan tein uudelle uinninohjaajalle ja uinninopetuksen sijaisille. Itselleni tuli kiire opin-

näytetyön tekemisessä. Koin haastavaksi yhdistää kirjoittamisen ja työssä olemisen. Sain 

apua ja tukea opinnäytetyön tekemiselle ohjaavalta opettajalta Sanna Vuoriolta ja sain 

kuin sainkin työn tehtyä. Olen kokenut opinnäytetyön tekemisen yksin vaikeaksi. 

Työn kanssa tuli kiire loppumetreillä, eikä opasta ole ehditty kokeilemaan käytännössä. 

Tästä syystä aikatauluttaminen tarkemmin olisi ollut paikallaan ja riittävän pitkä aika varata 

työn tekemiseen. 

Uskon kuitenkin, että oppaasta on hyötyä muillekin uimaopetukseen kuin Riihimäen uima-

laan kun sitä soveltaa. 
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Johdanto 
 
 

Tämä opas on tarkoitettu uinninohjaajan työkaluksi esikoululaisten ja 1.-2. -

luokkalaisten uimaopetukseen. 

Oppaasta löytyy uinninohjaajalle vuosikello, joka auttaa aikatauluttamaan työtä 

uimaopetusten parissa. 

Opas on myös tarkoitettu sijaisille tai muillekin uimaopetuksen parissa työs-

kenteleville. 
 

Riihimäen kaupungin liikuntapalvelut on järjestänyt pitkään riihimäkeläisille 

esikouluikäisille lapsille uimakouluja. 

Riihimäen kaupungin urheilu- ja ulkoilutoimisto aloitti jo vuonna 1977 lähtien 

esikouluikäisten lasten uimakoulut. Uimakoulut kestivät kuukauden ja viikolla 

uitiin joka päivä tunnin ajan. Uimakoulun tavoitteena oli veteen totuttautumi-

nen. 

Silloin lapset kutsuttiin uimakouluun kirjeitse. Vanhemmat ilmoittivat lapset 

uimakouluun ja huolehtivat tuomisesta hallille. Uimakouluista vastasi liikun-

tasihteeri. 
 

Myöhemmin uimakoulut siirtyivät Riihimäen kaupungin uimalan järjestettäväksi 

ja niistä vastasi uimalan laitosesimies. Vuosina 1980-1989 kutsuttiin edelleen 

kaikki esikouluikäiset kutsukirjeellä uimakouluun. Ilmoittautuminen uimakou-

luun oli perheiden omassa harkinnassa. 
 

Vuodesta 1990-2001 lähetettiin kutsukirje ainoastaan sellaisille lapsille jotka 

olivat perhepäivähoidossa tai Montessori päiväkodissa. Päiväkodissa olevat lap-

set pääsivät suoraan uimakouluun oman ryhmänsä kanssa. Vuodesta 1993 lähti-

en perittiin uimakoulusta maksu 20 markkaa.   
 

Vuosina 2002-2004 on kaikille kaupungin esikouluikäisille lapsille järjestetty 

alkeisuimakoulu, joka kestää viiden viikon ajan, yksi uintikerta on 30 minuutin 

pituinen. Uimakoululaisia on vuodessa 250-330 lasta. Lapset tulevat uimakou-

luun koulu- tai päiväkotiryhmänsä kanssa. 
 

Tällä hetkellä vuonna 2018 uimakoulut kestävät neljä viikkoa ja yksi uintikerta 

kestää 30 minuuttia. Esikoululaiset uivat kahdessa erässä syksyllä ja keväällä. 
 

1.-2. -luokkien uimaopetuksia on järjestetty Riihimäellä 1990 – luvulta lähtien 

ensin koulutoimiston kautta, mutta myöhemmin niiden järjestäminen siirtyi 

liikuntapalveluille. 

Koulut päättävät itse uintikertojen määrästä. Uinteja järjestetään syksyllä ja 

keväällä. 
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UINNINOHJAAJAN TOIMENKUVA 

 

Vuodesta 2005 lähtien Riihimäen uimalassa on ollut uinninohjaajan toimi. Silloin 

kyseinen toimi saatiin kaupunkiin. Työnkuva koostuu pääsääntöisesti lasten ui-

maopetuksesta. Uinninohjaaja organisoi kaikki Riihimäen liikuntapalveluiden 

järjestämät uimakoulut. 

 

Työssä tehdään paljon yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Päiväkodeil-

le ja kouluille kaupunki järjestää esikoululaisten uimakoulun sekä kaikille 1.-2. 

luokkalaisille koululaisille uimaopetusta. Kesäaikana liikuntapalvelut järjestävät 

riihimäkeläisille lapsille kesäuimakouluja. 

Uinninohjaaja ohjaa, suunnittelee kaikki uimaopetukset, tiedottaa uimakoulu-

jen ajankohdat, hoitaa tilojen varaukset ja tekee / jakaa mainokset sekä ottaa 

vastaan ilmoittautumiset. 

 

Uimaopetuksien lisäksi uinninohjaaja ohjaa ikääntyvien- ja työikäisten vesi-

jumppa- sekä vesijuoksuryhmiä. Lisäksi hän saattaa joutua toimimaan apuoh-

jaajana/ohjaajana erityisliikuntaryhmissä. 

 

Työnkuvaan kuuluu myös uinninvalvojan tauottaminen aamupäivisin. 

Ui kesäksi kuntoon kampanjassa uinninohjaajalla on päävastuu kampanjasta Rii-

himäen uimalassa. Uinninohjaaja voi toimia myös sijaisena tarvittaessa erilai-

sissa liikuntaryhmissä ja uinninvalvonnassa. 

Työn kuvaan kuuluu myös tiedottaminen liikuntaryhmistä ja erilaisista tapah-

tumista uimalassa. 

Uinninohjaaja kirjoittaa puffit tapahtumista lehtiin ja infot Liikuntapalvelui-

den Facebook–sivuille. Hän tapaa myös kuukausittain muiden ohjaajien kanssa 

eli erityisliikunnanohjaaja, terveysliikunnanohjaaja, mamu-hankkeen ja liikkuva 

koulu-hankkeen työntekijöiden kanssa. 

 

Työn tavoitteet ovat, että mahdollisimman moni lapsi oppisi uimaan ja uimalas-

ta tulisi tuttu paikka lapselle. Erilaisten jumpparyhmien ohjaajana tavoite on 

saada asiakkaat ymmärtämään että liikunnalla on terveyttä edistävä vaikutus 

ja pyrkiä myös innostamaan asiakkaita liikkumaan myös jumpan ulkopuolellakin. 
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UINNINOHJAAJAN VUOSIKELLO: 

 

 
Tammikuu: 1.-2. luokkien kevään uintivaraukset 
            Eskareiden uimakoulu 4 viikkoa ( LIITTEET 1-5 ) 
 

Helmikuu: 1.-2. luokkien opetus ( LIITTEET 6-15) 
            Hiihtoloma 

 

Maaliskuu: 1.-2. luokkien opetus ( LIITTEET 6-15) 
            Kesäuimakoulujen infot & ilmoittautuminen 

 

Huhtikuu:  1.-2. luokkien opetus ( LIITTEET 6-15) 
            Kesäuimakoulujen ilmoittautuminen 

            Kesäuimaopettajan haku 

 

Toukokuu: 1.-2. luokkien opetus ( LIITTEET 6-15) 
  Syksyn oppilasmäärät. 
            Kesäuimakoulu paikkojen ilmoittaminen, infot 

            ja suunnittelu 

            Kesäuimaopettajan valinta, perehdyttäminen 

 

Kesäkuu:   Kesäuimakoulujen ohjaus 
 

Heinäkuu:   LOMA / Kesäuimakoulujen ohjaus ( sijainen) 
 

Elokuu:   Infokirjeet kouluille, 1.-2. luokkien uintivaraukset 
           Infokirjeet eskareille uimakoulusta ( LIITTEET 1-5) 
 

Syyskuu: Eskareiden uimakoulu 4 viikkoa ( LIITTEET 1-5) 
 

Lokakuu: 1.-2. luokkien opetus ( LIITTEET 6-15) 
 

Marraskuu: 1.-2. luokkien opetus ( LIITTEET 6-15) 
 

Joulukuu: 1.-2. luokkien opetus noin 15.12 asti (LIITTEET 6-15) 
         1.-2. luokkien varaukset keväälle 
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HUOMIOITAVAA UIMAKOULU TUNNILLE: 

 

Uima-allas on oppimisympäristö jossa onnettomuusriski on suuri. 

Siksi on ehdottoman tärkeää selvittää tarkat käyttäytymissäännöt ja muut 

turvallisuusohjeet uimakouluryhmäläisille heti ensimmäisellä kerralla. 

Kun uimakoululaisille kerrotaan säännöt, on ne myös hyvä selkeästi perus-

tella, miksi säännöt on tehty ja miksi jokin asia on kiellettyä. 

Tiedollinen motivaatio toimii tässä tilanteessa tehokkaasti. 

 

Oppimisilmapiirillä on uimaopetuksessa suuri merkitys hyvän oppimisen kan-

nalta. Uimaopettajan tulee luoda uimakouluryhmään innostava, turvallinen 

ja rohkaiseva ilmapiiri. Myönteinen ilmapiiri rohkaisee oppijaa kokeilemaan 

ja edistää näin oppimista. Kielteinen oppimisilmapiiri puolestaan aiheuttaa 

pelkoa ja voi jopa aiheuttaa halun paeta opetustilanteesta. 

 

Alkeisuimakouluissa vedessä oloaika on noin 30-45 minuuttia. 

Jotta hyvä opetustulos saavutetaan on opetusaika hyödynnettävä tehok-

kaasti, siksi johdonmukainen suunnittelu on tärkeää. 

 

Uimaopettajan tulee tuntea opetustila jo turvallisuuden vuoksi. Tila tulee 

tuntea myös siten, että uimaopettaja pystyy sijoittamaan uimakoululaiset 

turvallisesti ja suorittamaan kunkin harjoitteen siihen parhaiten soveltu-

vassa paikassa. Tilan käyttö ja oppijoiden ryhmittelyt tulee suunnitella 

etukäteen. On myös ehdottoman tärkeää käydä tutustumassa opetustilaan 

ennen tuntia. 

 

On tärkeää huomioida myös käytettävät opetusmenetelmät uinninopetuk-

sessa. Mitä pidemmälle oppiminen etenee, sitä enemmän oppijalle itselleen 

voidaan antaa vastuuta oppimisestaan eli päätöksenteosta, joka koskee 

omaa oppimista. 
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Kun uimaopettaja asettaa opetukselleen tavoitteet, niin hän samalla valit-

see opetustyylin, jonka avulla haluaa tavoitteen saavutettavan. Käyttämäl-

lä erilaisia opetustyylejä uimaopettaja voi korostaa vuorovaikutusta uima-

oppilaiden kesken, oman onnistumisen sisäistä tuntemista, erilaisia luovia 

ratkaisuja, yhdessä ja erikseen keksimistä, ongelmanratkaisua. 

Alkeisuimaopetuksessa opetus on usein opettajajohtoista eli puhutaan ko-

mentotyylistä. Uimaopettaja tekee opetusta koskevat päätökset. Uima-

koululaisen tehtävänä on noudattaa annettuja ohjeita. Käytetään, kun tilaa 

ja aikaa on vähän. Sopii silloinkin, kun on vain yksi tapa suorittaa tehtävä. 

Uimaopettaja antaa julkisen palautteen. 

Toisena alkeisuimakoulun opetustyylinä käytetään usein harjoitustyyliä. 

Uimaopettaja kuvaa tarkasti tehtävän. Uimakoululaiset harjoittelevat va-

paasti. Käytetään silloin, kun oppijalle halutaan antaa aikaa ja mahdolli-

suutta työskennellä itsenäisesti. Uimaopettaja antaa yksilöllisen palautteen 

oppijalle. 

Lisäksi voidaan soveltaa eri oppimistyylejä uimaopetuksessa kuten, vuoro-

vaikutus- ja itsearviointityyli sekä yksilölliset tehtävät, ohjattu oivaltami-

nen ja erilaisten ratkaisujen tuottaminen. 
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LIITE 1 

 

Riihimäen kaupunki 
Liikuntayksikkö/Uimala 
Anna-Maija Peltola 
 

 

Riihimäen uimala järjestää esikouluikäisille (- 08 synt.) uimakoulun 
20.10. – 14.11.2014 eli viikot 43 - 46 
 

 

•     yksi uintikerta viikossa, allasaika 30 minuuttia NELJÄN viikon ajan 

•     katso uintipäivät lukujärjestyksestä 

•     ryhmäkoko max 12 lasta 

•     uimakoulu on ilmainen 

�     jokainen koulu/päiväkoti huolehtii itse lasten kuljetuksen uimahal- 
lille ja  takaisin koululle/päiväkodille 

•     mukaan uima-asu, pyyhe ja laudeliina (omia uimalaseja saa käyt-
tää) 

•     naisten/miesten ryhmäpukuhuoneet käytössä ( valkoinen tai mus-
ta kortti ovessa), lapset riisuvat penkeille, opettajille kaapit 

•     saunaan uinnin jälkeen, ei ennen uintia 

•     allashallissa vain yksi ryhmä kerrallaan, rauha keskittyä uimakou-
luun 

•     JOKA KERTA TARVITAAN ALTAASEEN APUOHJAAJA KOULULTA 
TAI   PÄIVÄKODISTA. Tämä turvallisuussyistä. Apuohjaaja auttaa 
lapsia   harjoituksissa ja huolehtii, että lapset kuuntelevat. Lasten 
kannalta on hyvä,  että altaassa on tuttu aikuinen ja varsinkin jos 
ryhmässä on arkoja lapsia. 

•     ei kipeänä uimaan, erityislapsi (diabetes, epilepsia tms.) hyvä 
mainita,  ontelosyylät jos on iho rikki, ei uimaan 

•     ei roikkuvia korvakoruja 

•     pitkät hiukset pompulalla kiinni 

•     lasten nimilista todistuksia varten sähköpostilla  anna-

maija.peltola(at)riihimaki.fi      

 

 

Lisätietoja 
Anna-Maija Peltola 
Uinninohjaaja 
019 – 758 4734, 040-330 4734 
anna-maija.peltola(at)riihimaki.fi 
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LIITE 2 
 

          
 

 

Kuva-keskus Liikuntayksikkö Uimala
  -08 syntyneiden lasten uimakoulu 2015 kevät
Aikataulu päivämäärät / kellonajat

4KERTAA 4 KERTAA 4 KERTAA 4 KERTAA 4 KERTAA

vko 3 12.tammi 13.tammi 14.tammi 15.tammi 16.tammi

vko 4 19.tammi 20.tammi 21.tammi 22.tammi 23.tammi

vko 5 26.tammi 27.tammi 28.tammi 29.tammi 30.tammi

vko 6 ja 7 2.2.2013 (6) 3.2.2015(6) 11.2.2015(7) 12.2.2015(7) 13.2.2015(7)

klo MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI

8:30 - 9:00

9:00 - 9:30 Pohjoinen 11 Lasi 9 Jukola 11 Herajoki 11 Haapahuhta 8

9:30 - 10:00 Pohjoinen 11 Lasi 9 Jukola 12 Herajoki 11 Haapahuhta 8

10:00 - 10:30 Pohjoinen 10 Lasi 9 Jukola 11 Herajoki 12 Montessori 27.2(9) 9

10:30 - 11:00 Pohjoinen 10 Lasi 9 Jukola 12

11:00 - 11:30
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LIITE 3 

1 KERTA  ( Tunnin aiheena: veteen tutustuminen, hengitys, rengas pohjasta   
                      ja kellunnat. Opetusmenetelmä: komentotyyli. Tunnin   
                      tavoite:hengitys, renkaan noukkiminen ja kellunnat ) 
 

• JALAT EDELLÄ HYPPY tai KIIPEÄMINEN RAPUT ALAS 
 
• ALKULEIKKI: RENGASHIPPA ISOLLA RENKAALLA 
 
• UFOT 
 
• PERUNOIDEN  KEITTO 
 
• PUMPPUKAIVOT 
 
• RENKAAN NOUKKIMINEN POHJASTA  ( uusi asia) 
 
• KELLUNNAT: MAHALLAAN, SELÄLLÄÄN, KILPIKONNA (uusi 

asia) 
 
• LOPPULEIKKI: KENGURUHIPPA, LÖTKÖPÖTKÖ+RENGAS 
 

 

2 KERTA ( Tunnin aihe: päinliuku. Opetusmenetelmä: Komentotyyli. Tunnin              
 tavoite: päinliuku ja potkut) 

 

• JALAT EDELLÄ HYPPY tai KIIPEÄMINEN RAPUT ALAS 
 
• ALKULEIKKI: TÖPSELIHIPPA 
 
• PÄINLIUKU ( uusi asia) 
 

• POTKUT  LAUDOILLA (uusi asia) 
• PÄINLIUKU + POTKUT ( uusi asia) 
 
• RENKAAN NOUKKIMINEN POHJASTA  ( kertaus ) 
 
• LOPPULEIKKI:  BANAANIHIPPA 
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LIITE 4 
 

3 KERTA (Tunnin aihe: Myyräuinti ja alkeisselkä. Opetusmenetelmä: 
                   Komentotyyli. Tunnin tavoite: Myyräuinti ja alkeisselkä.) 
 
• JALAT EDELLÄ HYPPY tai KIIPEÄMINEN RAPUT ALAS 
 
• ALKULEIKKI: RAPUHIPPAA LÖTKÖPÖTKÖLLÄ 
 
• PÄINLIUKU + POTKUT (kertaus) 
 
• KÄSIVEDOT (uusi asia) 
 
• MYYRÄUINTI (uusi asia) 
 
• SELINLIUKU + ALKEISSELKÄ (uusi asia) 
 
• LOPPULEIKKI: ONKIHIPPAA LÖTKÖPÖTKÖLLÄ 
 
 

4 KERTA ( Tunnin aihe: opeteltujen asioiden taitaminen. Opetusmenetelmä: 
                    komentotyyli. Tunnin tavoite: opeteltujen asioiden taitaminen) 
 

• JALAT EDELLÄ HYPPY tai KIIPEÄMINEN RAPUT ALAS 
 
• ALKULEIKKI: TYNNYRIHIPPA 
 
• MYYRÄUINTI (kertaus) 
 
• KELLUNNAT (kertaus) 
 
• RENKAAN NOUKKIMINEN POHJASTA(kertaus) 
 
• ALKEISSELKÄ (kertaus) 
 
•  LOPPULEIKKI: X-HIPPA, PELASTUS KÄDEN ALTA 
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LIITE 5 
 
 
 

 

 

 

 

           UIMAKOULUTODISTUS 

_________________________ 
 

ON OSALLISTUNUT RIIHIMÄEN UIMAHALLIN 
JÄRJESTÄMÄÄN UIMAKOULUUN 
RIIHIMÄKI ___.___._____ 
 

 

__________________________________ 
uimaopettaja 
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LIITE 6 
 

KOULUTUSPALVELUKESKUS / ALA- ASTEET 
1. – 2. -LUOKKIEN UIMAOPETUSAJAT 
 

 

UINTIVARAUKSET UINNINOHJAAJALTA p. 019 – 758 4734 
    
 

1. – 2. luokkien uimaopetusajat kaudelle 2013 - 2014 ovat: 
 

Ma         klo:    8:30- 9:15, 9:15- 10, 10- 10:45 
 

Parittoman viikon tiistai klo:    9:15- 10, 10- 10:45, 10:45- 11:15 

Ke        klo:    8:30- 9:15, 9:15- 10, 10- 10:45 

 

To        klo:    8:30- 9:15, 9:15- 10, 10- 10:45 

 

Pe        klo:    8:30- 9:15, 9:15- 10, 10- 10:45 

 

 

 

Uintikertojen määrän päättää koulu itse, suosittelemme 3 kertaa syksyllä ja 3 
kertaa keväällä. 
 

Esikoululaisten 1. uimakoulu pidetään 21.10 – 15.11.2012 (viikot 43 – 46) ja 2. 
uimakoulu 13.01 – 07.02.2014 (viikot 3 – 6) Kyseisinä aikoina ei voi varata 
uimaopetusaikoja, koska opetusallas on varattu uimakoulua varten. 
 

 

Terveisin, 
Anna-Maija Peltola 
Uinninohjaaja 
p. 019-758 4734 
anna-maija.peltola(at)riihimaki.fi 
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LIITE 7 
 

1. LUOKAT SYKSY 
 

1-3 KERTA (kaikki kerrat opetusaltaassa) 
 

ALKULEIKKI 
 

JAKO PUOLET JA PUOLET. UIMAOPELLA PUOLET JA OPELLA PUO-
LET.OPE VOI KEKSIÄ HALUTESSAAN OHJELMAA MATALASSA PÄÄS-
SÄ OLEVILLE.UIMAOPEN KANSSA KERRATAAN ESIKOULULAISTEN 
UIMAKOULUSSA OPETELTUJA ASIOITA. PERUNOIDEN KEITTO, REN-
GAS POHJASTA, KELLUNNAT, LIUKU, POTKUT, KÄSIVEDOT, MYYRÄ-
UINTI, SELINLIUKU, ALKEISSELKÄ… 
VAIHTO 
 

LOPPULEIKKI 
 

 

1. LUOKAT KEVÄT 
 

1-2 KERTA 
 

ALKULEIKKI 
 

KATSOTAAN YKSITELLEN OPPILAIDEN UIMATAITO ( myyräuintia vä-
hintään 10 metriä hyvin!!! ) MERKITÄÄN PAPERILLE! ( ei tehdä enää 2-3 
kerroilla) 
JAETAAN OPETUSALTAASEEN JÄÄVÄT JA ISOON ALTAASEEN ME-
NEVÄT. 
UIMAOPE OTTAA OPETUSALTAAN PORUKAN ( opetellaan uimaan ) JA 
OPE ISON ALTAAN PORUKAN. ( opella omat ohjeet isoon altaaseen la-
pulla ) 
 

2 -3. KERRALLA YHTÄJAKSOISET UINTISUORITUKSET ( opetusallas 
väh. 10 m, iso allas 25 – 200 m ) TODISTUKSET! 
LOPPULEIKKI 
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LIITE 8 

 

2. LUOKAT SYKSY 
 

1-3 KERRAT 
 

ALKULEIKKI 
 

ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA JAETAAN LUOKKA UIMATAI-
DOTTOMIIN SEKÄ NIIHIN JOTKA OSAA JO UIDA HYVIN 
10 METRIÄ MYYRÄÄ. KIRJATAAN JAKO YLÖS. 
 

LUOKAN OPETTAJA OTTAA ISOON ALTAASEEN SIELLÄ JO 
PÄRJÄÄVÄT JA TOIMII OHJEIDEN MUKAAN. (ohjeet lapul-
la ) 
 

UIMAOPELLE JÄÄ UIMATAIDOTTOMAT OPETUSALTAASEEN. 
 

YHTEINEN LOPPULEIKKI 

 

 

2. LUOKAT KEVÄT 
 

ALKULEIKKI 
 

1 KERTA 
OPITTUJEN ASIOIDEN KERTAUS 
 

2-3 KERRALLA 
OTETAAN UINTISUORITUKSET ISOSSA ALTAASSA VÄ-
HINTÄÄN 25 M, ENINTÄÄN 200 M ( myyräuintia sekä selkää 
vaihdellen 25m tai 50m välein, ei kokomatkaa selkäuintia ) 
OPETUSALTAASSA VÄHINTÄÄN 10 METRIÄ 
KIRJOITETAAN TODISTUKSET KOTIIN VIETÄVÄKSI ( lähe-
tetään koululle sisäpostissa ) 
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LOPPULEIKKI 
 

LIITE 9 
 

1. LUOKKA ( matkat 25 – 50m ) 
 

 

• MYYRÄUINTI: kädet kauhoo vettä veden alla, jalat potkii 
suorina, pikkasen tulee varpaat ja kantapäät veden pin-
taan rikkoen veden pinnan, peppu lähellä veden pintaa, 
puhaltaen välillä veteen kuplia 

• ALKEISSELKÄUINTI: korvat kunnolla vedessä, leuka, 
nenä kohti kattoa, suorat kädet vartalon vieressä, pieni 
käsiliike, jalat potkii suorina, pikkasen varpaat pintaan, 
polvet veden alla 

 

• MYYRÄUINNINPOTKU:  
• 1) suorat kädet laudan päällä, suorat jalat 

2) laudan alareunasta kiinni, suorat kädet, puhalla kuplat 
käsien väliin ja potki edelleen suorin jaloin 

• SELKÄUINNINPOTKU:     korvat kunnolla veteen, leuka, 
nenä kohti kattoa, suorin käsin laudan alareunasta kiinni, 
lauta polvien päällä, jotta polvet pysyy pinnan alla 

• liuku pinnan alla 
• rengas     pohjasta 
• jalat     edellä hyppy, korokkeelta, ponnarilta 
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LIITE 10 
 

 

2. LUOKKA ( matkat 50 – 75m ) 
 

• MYYRÄUINTI: kädet kauhoo vettä veden alla, jalat potkii 
suorina, pikkasen tulee varpaat ja kantapäät veden pin-
taan rikkoen veden pinnan, peppu lähellä veden pintaa, 
puhaltaen välillä veteen kuplat 

• ALKEISSELKÄUINTI: korvat kunnolla vedessä, leuka, 
nenä kohti kattoa, suorat kädet vartalon vieressä, pieni 
käsiliike, jalat potkii suorina, pikkasen varpaat pintaan, 
polvet veden alla 

 

• MYYRÄUINNINPOTKU:  
• 1) suorat kädet laudan päällä, suorat jalat 

 2) laudan alareunasta kiinni, suorat kädet, puhalla kup-
lat käsien väliin ja potki edelleen suorin jaloin 

• SELKÄUINNINPOTKU: korvat kunnolla veteen, leuka, 
nenä kohti kattoa, suorin käsin laudan alareunasta kiinni, 
lauta polvien päällä, jotta polvet pysyy pinnan alla 

• rengas pohjasta/pituussukellus 
• jalat edellä hyppy, korokkeelta, ponnarilta 
• keräkaato reunalta ( kilpikonna-kellunta asennossa, 

tiukka kerä, kaadu veteen keränä) altaan syväpää 
• kanisterin heitto pelastettavalle 5m ja veto reunaan 
• veden polkeminen 20s. uintisyvyisessä vedessä 
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LIITE 11 
 

                            

 

UINTITODISTUS 
 

____________________ 
ON OPPINUT UINNIN ALKEET 
10m yhtäjaksoista uintia 
RIIHIMÄEN UIMAHALLISSA 
 

SUOSITTELEN LISÄHARJOITTELUA ETTEIVÄT TAIDOT UNOHDU 
 

RIIHIMÄKI _______ 
 
________________________ 
UIMAOPETTAJA 
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LIITE 12 
 

 
 

UINTITODISTUS 
 

____________________________ 
ON UINUT YHTÄJAKSOISESTI        
25 METRIÄ, 
RIIHIMÄEN UIMAHALLISSA 
 

_____________________________ 
UIMAOPETTAJA        
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LIITE 13 
 
 
 

 

 
 

UINTITODISTUS    
 

___________________________ 
ON UINUT YHTÄJAKSOISESTI        
50 METRIÄ, 
 

RIIHIMÄEN UIMAHALLISSA 
 

___________________________ 
UIMAOPETTAJA            
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LIITE 14 
 
 
 

 
 

UINTITODISTUS        
 

___________________________ 
ON UINUT YHTÄJAKSOISESTI 
        
______ METRIÄ, ______________ 
 

RIIHIMÄEN UIMAHALLISSA        
___________________________        
UIMAOPETTAJA    
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LIITE 15 
 

 
 

UINTITODISTUS 
 

__________________________ 
EI OMAA VIELÄ UIMATAITOA, 
KOULUN UINTIKERRAT EIVÄT RIITÄ OPPIMISEEN, 
SUOSITTELEN UIMAKOULUA 
 

_________________________ 
RIIHIMÄEN UIMAHALLISSA 
    
_______________________________ 
UIMAOPETTAJA            
 

 

 

 

 

 


