
Hyvät uimakoululaisen vanhemmat / huoltajat!                         Lapualla 27.5.2021 
 

Uimakoulu lähestyy. Se saattaa jännittää niin lasta kuin ehkä teitäkin… ☺ 
Tänä vuonna yhteistä infotilaisuutta ei järjestetä. Toivomme teidän käyvän tämän infokirjeen 
huolellisesti läpi lapsenne kanssa. 
Tästä kirjeestä selviää, mitä on tulossa ja luettuanne osaatte vastata paremmin lapsen esittämiin 
kysymyksiin ja ohjeistaa/opastaa lasta uimakoulupäivää koskien.  
 
Vältetään ryhmien kohtaamisia → edellinen uimakoulu ehtii pois uimahallista ennen kuin 
seuraavat tulevat sisälle. Eli tulkaa uimahallille noin 5 min aikaisemmin kuin uimakouluaikasi alkaa.  
Uimahallin pukuhuoneeseen siirrytään, kun uimaopettajat päästävät lapset sisään pukuhuoneisiin. 
Vanhempia ei päästetä mukaan pukuhuoneisiin. Uimaopettajat auttavat tarvittaessa 
pukuhuoneessa ja pesuhuoneessa.  
Vanhemmat, jotka tulevat hakemaan lapsia uimakoulun päättyessä, tulkaa hakemaan lapset 
sisätiloista. Maskisuositus vanhemmille. 

 
Uimakoululaisen päivä koostuu seuraavasti…. 
 

Tärkein turvallisuussääntömme: juokseminen on kielletty kaikkialla uimahallin tiloissa! 
Uimaopettajat antavat luvan siirtyä pukuhuoneisiin, jonka jälkeen lapsi valitsee itselleen 
pukukaapin. Kaapit pidetään avoinna uimakoulun ajan. Kengät laitetaan kaapin alle oman paikan 
merkiksi ja sekä pyyhe että uikkarit otetaan valmiiksi penkille. Riisumisen jälkeen vaatteet ja 
uimapussi laitetaan kaappiin. Katsokaa yhdessä lapsen kanssa helposti puettavat vaatteet, että 
hän voi selviytyä riisumisesta / pukemisesta itsenäisesti. Harjoitelkaa vielä tarpeen vaatiessa 
vaatteiden oikeinpäin kääntöä sekä viikkausta. Nämä taidot helpottavat huomattavasti pois 
lähdettäessä. Apua saa tarvittaessa uimaopettajilta. 
 
Pitkät hiukset tulee laittaa kiinni (esim. letille niin etteivät kasvoilla olevat hiukset häiritse uinnin 
opettelua) ja korut kannattaa jättää kotiin. Pyyheliina & uikkarit tulee nimikoida ja pitää samana 
koko uimakoulun ajan, jotta lapsi tunnistaa omansa paremmin. Uimakouluun ei oteta mukaan 
rahaa, karkkia, purkkaa, tms. Vettä / mehua voi ottaa mukaan juotavaksi uimakoulun jälkeen. 
 
Riisumisen jälkeen kaikki lapset käyvät suihkussa peseytymässä (myös hiukset) ja vasta tämän 
jälkeen puetaan uimapuku. Märän uimapuvun pukeminen voi olla lapselle haasteellista ja sitä 
tuleekin harjoitella jo kotona. (Uimaopettajat toki auttavat tarvittaessa.) Jos olette vielä 
hankkimassa lapselle uutta uima-asua, niin suosittelen ehdottomasti vuoritonta ja tytöille 
tavallista kokouikkaria. Omat uimalasit auttavat uimaan oppimisessa. 
Lasten saatua uima-asut ylle, siirrymme allastilojen puolelle katsomon penkeille istumaan, josta 
jokainen opettaja vuorollaan ottaa nimenhuudolla omat oppilaansa ja vie opetuspaikalle. 
 
Ensimmäisellä opetuskerralla testaamme lapsen rohkeutta liikkua vedessä ja mahdollista 
tämänhetkistä uima- ja sukellustaitoa. Testien perusteella muodostamme tasoryhmät. Ryhmää 
voidaan tarvittaessa vaihtaa, mutta vain opetuksellisista syistä ei ”kaveriperusteella”, jotta 
voimme parhaiten edistää uimataidon oppimista. Vanhempia/ huoltajia emme päästä allastilojen 
puolelle. 
 

- Viimeisenä uimakoulupäivänä pe 18.6. oppilaat saavat todistukset tai 

uintikirjan/merkin + 3 uintilippua. Yhteistä näytöstilaisuutta vanhemmille emme tänä 

vuonna järjestä.   

 
Terveisin, Anu Kortesoja 



Ps: Mikäli sinulla on vielä jotain kysyttävää voit tulla juttelemaan uimakoulun alussa, ottaa yhteyttä 
sähköpostitse anu.kortesoja@lapua.fi tai soittaa 044-4384 595 (arkisin klo 8-16.30). 
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