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12.1.2015 

Vesitaituriksi uimaseurassa – Pilottiseurojen tapahtumakuvauksia 
 

Vesitaituriksi uimaseurassa pilottiseurat järjestivät syksyllä 2014 starttitapahtumia omilla paikkakunnillaan. Tässä 
alla muutaman seuran tapahtumakuvaukset. Seurat voivat poimia näistä itselleen ideoita ja vinkkejä omien 
tapahtumien järjestämiseen. 

Hämeenlinna 
Hämeenlinnan uimaseura järjesti ”Vesitaituriksi uimaseurassa –alkutapahtuman” syyslomalla, yhtenä arki-iltana. 
Lastenaltaassa sekä vesivoimistelualtaassa oli leikkejä ja uimaopetusta seuran uimaopettajien johdolla, 
jaksotettuna eri aikaan eri-ikäisille. Lisäksi uimahallin aulassa oli seuran infopiste. Tapahtumaa organisoi yksi 
henkilö seurasta. Tapahtumaa mainostettiin paikallislehdessä viikkoa aiemmin, sekä ilmoitustaulumainoksilla 
uimahallissa ja uimaseuran nettisivuilla ja facebooksivulla. 

Onnistumisia: 

• Altailla pidetyistä leikeistä ja uintivinkeistä pidettiin. 
• Noin 30% tapahtumaan osallistuneista ilmoittautui myös jollekin uimaseuran kurssille, jotka alkoivat 

muutamaa viikkoa tapahtuman jälkeen. Tapahtuma kannattaa siis ajoittaa hieman ennen opetusryhmien 
alkua. 

Haasteita: 

• Ajankohdan löytäminen ja markkinointi. Mainontaa olisi pitänyt olla lehdessä aiemmin ja mainoksia 
levittää myös päiväkoteihin jne. 

• Osallistujia olisi saanut olla enemmän. Kaiken ikäisiä oli mukana, mutta enemmänkin toivottiin. 

Rauma 
Rauman Uimaseura järjesti Vesitaituriksi Uimaseurassa -starttitapahtuman Rauman Uimahallissa 6.9.2014 klo10-
12. Tapahtuma oli suunnattu lapsiperheille. Lauantai oli tapahtumalle hyvä päivä, koska se on perinteisesti 
lapsiperheiden uintipäivä Raumalla. Tapahtumassa oli kolme ohjauspistettä altailla: Lastenaltaassa leikkejä 
uimataidottomille, liukumäkialtaassa sukellusleluja, rata-altaassa vapaauinnin tekniikkaopetusta. Lisäksi 
uimahallin aulassa oli seuran esittelypiste, jossa kerrottiin uimahalliin tuleville lapsiperheille altaiden 
ohjauspisteistä ja kiinnostuneille uimaseuran uimaopetusryhmien sisällöistä. Tapahtumaa oli mainostettu vain 
seuran nettisivuilla ja paikallislehden menovinkeissä. 

Onnistumisia: 

• Paikalla oli paikallislehden toimittaja, joka uutisoi tapahtumasta uintitaidon tärkeyden kannalta. 

Haasteita, kehittämistä: 

• Seuraavalla kerralla ohjaajat ja ohjauspisteet voisi merkitä paremmin 
• Tapahtuma oli seuran uimaopetusryhmien kannalta liian myöhään, koska 

kaikki ryhmät olivat jo täynnä 
• Parempi markkinointi ja ilmoittelu tapahtumasta 
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Jyväskylä 
Swimming Jyväskylä järjesti oman Vesitaituriksi uimaseurassa -tapahtumansa lauantaina 30.8.2014 
vesiliikuntakeskus AaltoAlvarissa. Tapahtuma pidettiin Jyväskylän Kaupungin Hyvää Oloa Liikunnasta -
tapahtumapäivien yhteydessä. Kaupungin tapahtumassa pääsi tutustumaan uimahallin syksyn ohjatun liikunnan 
palveluihin, ilmoittautumaan mukaan ryhmiin, hakemaan vinkkejä harjoitteluun sekä mittauttamaan 
kehonkoostumuksen. Seuralla oli oma infopiste aulassa koko tapahtuman ajan, jossa esiteltiin toimintaa ja 
Vesitaiturit-hanketta. Infopisteessä oli mahdollista myös ilmoittautua mukaan kursseille. 

Lasten altaassa järjestettiin klo 11–15 toimintaa lapsille kahden ohjaajan toimesta. Altailla oli mahdollista 
osallistua vesileikkeihin, toimintarataan ja alkeisuimaopetukseen. Uimahyppääjät järjestivät tunnin mittaisen 
uimahyppyharjoituksen, johon halukkaat saivat tulla mukaan. Toiminnasta kiinnostuneille kerrottiin seuran 
uimahyppytoiminnasta. Taitouimarit puolestaan järjestivät kaksi lajiesittelyä, joissa kummassakin oli mukavasti 
katsojia paikalla. Taitouimarit pitivät ensin lyhyen näytöksen, jotta paikalla olijat saivat käsityksen lajista. Tämän 
jälkeen katsojilla oli mahdollisuus mennä altaaseen kokeilemaan muutamia harjoitteita ja kuuntelemaan, miltä se 
musiikki kuulostaa veden alla. 

Swimming Jyväskylä mainosti omilla tiedotuskanavillaan Vesitaituriksi uimaseurassa -tapahtumaa, ja Jyväskylän 
kaupunki puolestaan mainosti Hyvää Oloa Liikunnasta -tapahtumaa kaupungin tiedotuskanavilla (lehdet ja 
internet). Kaupungin mainoksissa oli mukana myös maininta seuran tarjoamista ohjelmasta. 

Starttitapahtumassa haluttiin mainostaa nimenomaan taitouintia, uimahyppyjä ja lasten uimakouluja (kahden 
viikon iltauimakouluja), sillä kaikki muut seuran kurssit olivat täyttyneet jo aiemmin. 

Onnistumisia: 

• Kaikilla toimintapisteillä oli kävijöitä, ja uusia kurssilaisiakin saatiin tapahtuman ansiosta 

Haasteita: 

• Ajankohta (elokuussa) verottaa kävijöitä, varsinkin jos ulkona on hyvä sää 
• Tapahtumassa voi markkinoida toimintaa vain rajoitetusti, koska suurin osa kursseista on jo täynnä 

Valtakunnallinen 
Valtakunnallinen Vesitaituriksi uimaseurassa -starttitapahtuma toteutettiin helsinkiläisten pilottiseurojen, 
Helsingin Uimarit, Orca Helsinki, Uimahyppyseura Tiirat sekä Uimaliiton yhteistyöllä 7.9.2014 Mäkelänrinteen 
uintikeskuksessa. Vahvistusta saatiin Uintiseura Kuhilta, joka toteutti tapahtuman vesipallo-osuudet. Kahden 
tunnin aikana perheille oli tarjolla ammattitaitoista opastusta ja ohjausta seurojen ohjaajien toimesta useassa eri 
pisteessä. Lastenaltaassa järjestettiin ohjausta lapsille ja annettiin vanhemmille vinkkejä siitä, mitä kaikkea 
vedessä voi tehdä yhdessä, lapsen uimataitoa edistäen. Hyppyaltaassa innokkaat vesipedot pääsivät Tiirojen 
ammattitaitoisten valmentajien ja ohjaajien opastuksessa opettelemaan erilaisia hyppyjä, ja tämä piste olikin 
erittäin suosittu. Altaan toisella reunalla sai harjoitella vesipallotaitoja sekä testata vesipallotutkan avulla oman 
heittokätensä nopeutta. 

Isossa altaassa tarjontaa oli niin uimataitoisille lapsille kuin aikuisillekin.  Altaasta löytyi yhdeltä radalta sähköinen 
ajanotto, missä moni kuntouimari kävi ensimmäistä kertaa starttaamassa lähtökorokkeelta 50m matkalle. Tarjolla 
oli myös uintilajien tekniikkaohjausta ja lapsille temppurataa sekä välineiden 
kokeilua. Taitouintipisteellä pääsi kokeilemaan niin osteria kuin tynnyriäkin, ja 
nähtiinpä siellä muutaman innokkaan pikku-uimarin suunnittelevan jo omaa 
esitystäkin. Starttitapahtuman aikana nähtiin hyppyaltaassa kolmeen otteeseen 
lajinäytös, jossa lyhyessä ajassa esiteltiin kaikki neljä lajia seurojen nuorten 
urheilijoiden voimin. Katsojat pääsivät läheltä 
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seuraamaan jokaisen lajin erikoisuuksia juontajan samalla kertoessa kunkin lajin ominaisuuksista. Uimahallin 
aulassa jokaisella uimaseuralla oli esittelypisteensä, missä jaettiin tietoa seurojen toiminnasta ja Vesitaituriksi 
uimaseurassa –hankkeesta. 

Yhteisesti järjestettävän tapahtuman koordinoinnista vastasi yksi henkilö. Järjestävien seurojen yhteyshenkilöt 
tapasivat muutama kuukausi ennen tapahtumaa, ja suunnittelivat tapahtuman aikataulua, ohjelman ja 
vastuunjaon. Jokaiselle seuralle tuli vastuulleen 1-2 toimintapistettä sekä lajinäytöksen yksi osuus. Koordinoiva 
henkilö huolehti yhteistyön Uintikeskuksen kanssa, tapahtumamarkkinoinnin ja -viestinnän sekä tarvittavan 
välineistön yhdessä Mäkelänrinteen Uintikeskuksen kanssa. 

Onnistumisia: 

• Seurojen välinen yhteistyö 
• Lajien välinen yhteistyö 
• Tapahtuma oli tiivis paketti, täynnä tarjontaa ja nähtävää 
• Selkeä vastuunjako toimijoiden kesken 
• Kaikissa pisteissä jatkuvasti osallistujia 
• Tapahtumassa juontaja 
• Lajiesittelyt 
• Yhteistyö Mäkelänrinteen Uintikeskuksen kanssa 

Haasteita: 

• Ajankohta; uimahallissa kävijämäärä alhainen 
• Markkinointi ja viestintä tapahtumasta olisi voinut alkaa aikaisemmin, ja sitä olisi voinut olla enemmän 

 


