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Kontula Ostostie 4, 00940 Helsinki, puh. 3488 6350 
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Ilmoittautumiset ja lisätiedot
Sebastian Dannberg: puh. 040 179 6337, sebastian.dannberg@urheiluhallit.fi
Turvataan yhdessä lasten uimaan oppiminen, tutun aikuisen tukemana. Tervetuloa mukaan! 

Vesikirppu-uimakouluja arkisin klo 9 -11
 Vesikirppu-uimakoulut syksyllä 2018

MÄKELÄNRINNE
Maanantai
22.10. –10.12.2018
klo 9.00 – 9.30
klo 9.30 – 10.00
klo 10.00 – 10.30
klo 10.30 – 11.00

Keskiviikko
24.10. –12.12.2018
klo 9.00 – 9.30
klo 9.30 – 10.00
klo 10.00 – 10.30
klo 10.30 – 11.00

Perjantai
26.10. –14.12.2018
klo 9.00 – 9.30
klo 9.30 – 10.00
klo 10.00 – 10.30
klo 10.30 – 11.00

MALMI
Keskiviikko
24.10. –12.12.2018
Klo 9.00 – 9.30
Klo 9.30 – 10.00
Klo 10.00 – 10.30
Klo 10.30 – 11.00

KALLIO
Tiistai
23.10. –11.12.2018
klo 9.00 – 9.30
klo 9.30 – 10.00
klo 10.00 – 10.30
klo 10.30 – 11.00

KONTULA
Tiistai 
25.10. –20.12.2018 
(ei opetusta 6.12.2018)
klo 9.00 – 9.30
klo 9.30 – 10.00
klo 10.00 – 10.30
klo 10.30 – 11.00

VIRKISTÄVÄN MUKAVA.VIRKISTÄVÄN MUKAVA.
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Uimaopetus päiväkotilapsille
Vesikirppu on  5–6-vuotiaille päiväkotilapsille suunnattua uimaopetusta. 
Vesikirppu-kampanja lähti käyntiin syksyllä 1999, ja tänä päivänä mukana 
on jo useita kymmeniä päiväkoteja ympäri pääkaupunkiseutua.  Päiväko-
tien kautta järjestetty uimaopetus on saanut myönteistä palautetta niin 
lapsilta kuin heidän vanhemmiltaan.

Vesikirppu-uimakoulu
Uimakoulu sisältää kahdeksan opetuskertaa (30 min), ja opetusta on ker-
ran viikossa. Uimakoulun päättyessä lapsi saa todistuksen, ja vanhemmat 
saavat arvion lapsen uimataidosta.

Lasten mukana tulee olla kaksi päiväkodin henkilökuntaan kuuluvaa aikuis-
ta. Päiväkotihenkilökunta avustaa lapsia vaatteiden vaihdossa, peseytymi-
sessä ja toimii tarvittaessa opetuksen apuna altaalla. Uimakoulumaksu on 
45 €/lapsi (ryhmässä 8–10 lasta), jonka päiväkoti suorittaa ensimmäisellä 
opetuskerralla uimahallin asiakaspalveluun. Vaihtoehtoisesti voimme lähet-
tää laskun joko päiväkodille tai vanhempainyhdistykselle.

Tavoite
Vesikirppu-uimakoulun tavoitteena on veteen totuttautuminen, pinnalla 
pysymisen taito sekä uimataidon alkeet, jotka antavat lapselle perusval-
miuden oppia uimaan. 

Uimaopetus etenee alkeisuimaopetuksen mukaisesti:
• veteen totuttautuminen
• sukellus
• liuku
• kellunta
• potkut
• myyräuinnin sekä selkäuinnin alkeet

Uimakoulussa uimaan oppiminen tapahtuu leikinomaisesti ja antaa näin 
lapselle innostavia uintikokemuksia. 

Opetusryhmän koko
Opetusryhmän koko voi olla suurimmillaan 10 lasta ja pienimmillään 8 
lasta (5–6-vuotiasta). Sairastumistapauksissa lasta ei voi korvata toisella 
lapsella, sillä opetus tapahtuu tarkan opetussuunnitelman mukaan. Pois-
saolokertoja ei myöskään hyvitetä uimakoulumaksusta.

Päiväkodin retki
Uimakoulu on päiväkodin retki, johon osallistuu ryhmästä riippuen tar-
vittava määrä päiväkodin hoidosta ja kasvatuksesta vastaavaa ja muuta 
henkilökuntaa (esim. 10 lasta / 2 aikuista). 

Lapsiryhmän saattajat ovat lapsista vastuussa koko retken ajan, myös 
uimahallissa ja altaalla. Lapsiryhmän saattajat ovat siis altaassa tai sen 
vieressä. Uimaopettaja on osaltaan vastuussa lapsista altaassa.

Tervetuloa oppimaan!


