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UIMAOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN KOTKASSA LUKUVUONNA 2022 - 2023 
 
 Uinnin opetus käynnistyy Kotkan kaupungin vastuualueiden yhteistyönä. 
 

Kukin toisen luokan oppilas saa uimaopettajan antamaa uinnin opetusta 
yhteensä kahdeksan tuntia, ja kolmasluokkalaiset neljä tuntia. 
Opetussuunnitelmatyön linjauksen mukaan myös viidesluokkalaiset saavat 
uinnin opetusta (kaksi tuntia, lukuvuodesta 2017 - 2018 lähtien). 
Suunnitelmaa ei ole viime vuosina voitu toteuttaa täysimääräisenä 
uimaopettajien rekrytointivaikeuksien, koronan ja huoltosulkujen vuoksi.  
 
Kuluvanakin lukuvuonna joudutaan ottamaan koronan aiheuttamat 
mahdolliset rajoitukset huomioon, vaikka opetus järjestetäänkin 
mahdollisimman normaalisti. Uinnin opetuksessa otetaan huomioon 
valtakunnalliset ohjeistukset ja paikalliset opetustoimen linjaukset sekä 
korostuneesti liikuntatoimen koronatilanteen vuoksi antama ohjeistus 
liikuntapaikkojen käytöstä. 
 
Uimaopettaja aikatauluttaa opetuksen yhteistyössä koulujen kanssa. 
Uimaopetus on osa koulun vastuulla annettavaa opetusta, ja sen 
turvallisesta järjestämisestä vastaavat viime kädessä koulut, rehtori ja 
ryhmän opettaja, kuten muustakin koulun antamasta opetuksesta. 
 
 Lukuvuonna 2022 - 2023 uimaopettajana toimii Kotkan kaupungin 
liikuntaneuvoja Mirka Kuparinen. Hänellä on Suomen uima- ja 
hengenpelastusliiton uimaopettajan tutkinto ja erityisuimaopettajan tutkinto.  

 
Uimaopetus toteutetaan Uimala Katariinassa ja Karhulan uimahallissa. 

 
Muiden vuosiluokkien, esim. liikuntatunneilla tapahtuva uimaopetus 
toteutetaan opetus- ja työsuunnitelmien mukaisesti. Koulu varaa nuo 
uintiajankohdat halleilta itse, eikä uimaopettaja ole noilla tunneilla 
käytettävissä. 

 
Uinnin opetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, johon oppilaan 
on osallistuttava, eikä oppilaan huoltaja ole luvan antaja eikä sen kieltäjä 
uimaopetuksenkaan osalta. Erityistilanteissa tulee koulun olla tiiviissä 
yhteistyössä oppilaan huoltajan kanssa. Uinnin opetukseen osallistuville 
opettajille ja oppilaiden huoltajille tulee tiedottaa tässä kerrotuista ohjeista 
ja koulun valvontajärjestelyistä Vilman kautta tai muuten kirjallisesti.  
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KULJETUKSET 

 
Koulut tilaavat itse tarvitsemansa kuljetukset Kotkan kaupungin 
hankintasopimusten mukaisesti. 

 
OPETTAJAN TEHTÄVÄT 

  
Uimaopetus on koulun vastuulla olevaa toimintaa, joka tapahtuu 
poikkeuksellisesti uimahallissa. Opettaja huolehtii normaalin kurinpito-, 
valvonta- ja määräämisvaltansa puitteissa siitä, että oppilaat käyttäytyvät 
asiallisesti koulun sekä uimalan järjestyssääntöjen ja annettujen ohjeiden 
mukaisesti. 

 
 Opettaja valvoo oppilaiden siirtymistä uimahalliin ja takaisin koululle. 

Uimahallissa opettajan tehtävänä on valvoa oppilaita ryhmänä uimahallin 
kaikissa tiloissa. Sekä poikien että tyttöjen pukeutumis- ja 
peseytymistiloihin tarvitaan valvoja. Opettaja on kokonaisvastuussa 
oppilaiden turvallisuudesta. Oppilailla ei ole eikä heille voida siirtää 
vastuuta omasta tai muiden oppilaiden turvallisuudesta. 

 
Uimaopetuksen järjestäminen ja valvonta edellyttävät opettajan välitöntä 
läsnäoloa uimahallilla koko käynnin ajan silloinkin, kun opetuksesta 
huolehtii uimaopettaja. Tällöinkin opettaja toimii vastuullisena valvojana. 
Opetuksen päätyttyä ryhmän opettaja/opettajat huolehtivat, että oppilaat 
poistuvat uimaopetustilasta sovittujen ohjeiden mukaisesti.  

 
UIMAHALLIN HENKILÖKUNTA 

  
Uimakoulunkin aikana hallilla on vähintään yksi koulutettu uinninvalvoja, 
joka vastaa osaltaan turvallisuudesta sekä järjestyksestä altaassa ja 
allastiloissa. Opettajalla on kuitenkin kaikissa tapauksissa kokonaisvastuu 
oppilaiden turvallisuudesta koko opetuksen järjestämisen ajan. 

 
 
MUUT TURVALLISUUSOHJEET 

 
Uimaopetuksen järjestämisessä noudatetaan tässä kerrottujen 
valvontajärjestelyiden lisäksi jäljempänä olevia tarkennettuja ohjeita. 

 
 
 
 

TIEDUSTELUT 
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Vastuukysymykset ja kuljetukset: Koulun rehtori 
 
Uinnin opetuksen käytännön järjestelyt:  
Mirka Kuparinen, mirka.kuparinen(at)kotka.fi 

 
 
Tarkennettuja ohjeita toimintaan uimalassa (ja soveltuvin osin myös muihin 
uimaopetuspaikkoihin):  
 

1. Ennen pukuhuoneisiin siirtymistä uimaopettaja kertaa uimahallin yleiset 
järjestyssäännöt ryhmän kanssa. Ryhmän opettajan on varmistettava, että aiemmilla 
kerroilla poissaolleet oppilaat saavat tiedon säännöistä.  
 
2. Puku- ja pesutiloissa valvojat huolehtivat siitä, että oppilaat peseytyvät ilman uima-  
asua, kastellen myös hiukset.  
 
3. Oppilaan uima-asu on uimapuku tai uimahousut.  
 
4. Ryhmän opettaja ohjaa oppilaat odottamaan uimaopetuksen alkua ennalta sovittuun 
paikkaan, josta uimaopettaja ottaa ryhmän haltuunsa. Uimaopettaja ohjaa oppilaat ja 
opettajan ryhmälle varattuun uintitilaan. Oppilaita ei saa päästää allastiloihin 
yksitellen eikä antaa heidän siirtyä omin päin altaalle. Myös opetuksen päättyessä 
tulee varmistaa, että kaikki oppilaat poistuvat allastiloista yhtä aikaa.  
 
5. Ryhmän opettaja seuraa uimaopetuksen etenemistä koko oppitunnin ajan altaan 
viereltä ja osallistumalla uimaopetukseen uimaopettajan apuna. Ryhmän opettaja on 
uimahallissa virantoimituksessa ja näin ollen vastuussa oppilaista koko 
oppitunnin ajan. Uimahallin henkilöstöllä on aina yleinen valvontavastuu, mutta se ei 
poista opettajan kokonaisvastuuta oppilaiden turvallisuudesta. 

 
6. Ryhmän opettajan on tunnettava oppilaat ja heidän mahdolliset erityisrajoitteensa ja – 
tarpeensa. Oppilaan vammasta tai sairaudesta johtuvista rajoituksista ja niihin liittyvistä 
lääkityksistä sekä ensiaputoimenpiteistä on hyvä ilmoittaa opettajalle ja uimaopettajalle 
ennen uimaopetuksen alkamista.  
 
 
 
Reijo Oksala  
yleisopetuksen suunnittelija    
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Koulun nimi 
 
Huoltajille 
 
 

Koulumme _____ luokan oppilaille järjestetään uimakoulu osana koulumme 
opetussuunnitelman mukaista opetusta.  

 
 

Kokonaisvastuu opetuksen turvallisesta järjestämisestä on viimekädessä koululla, 
rehtorilla ja osallistuvalla koulun opettajalla/opettajilla. 
 
Uimaopetuksen turvalliseksi järjestämiseksi opetusjärjestelyissä noudatetaan oheisia 
ohjeita. Opettaja on antanut koululla ohjeet ennen uimaopetuksen alkamista kaikille 
uimaopetukseen osallistuville ja varmistanut ohjeiden ymmärtämisen. Ohjeet toimitetaan 
myös oppilaiden huoltajille tiedoksi. 
 
Oppilaan turvallisuuden varmistamiseksi opettajan ja uimaopettajan on tunnettava 
oppilaat ja heidän mahdolliset erityisrajoitteensa ja – tarpeensa. Oppilaan vammasta, 
sairaudesta tms. johtuvista rajoituksista uimaopetuksen turvalliselle järjestämiselle ja 
sairauksiin liittyvistä lääkityksistä sekä mahdollisesti tarvittavista ensiaputoimenpiteistä 
on hyvä ilmoittaa opettajalle ja uimaopettajalle etukäteen. Terveystiedot ovat salassa 
pidettäviä tietoja, joten huoltajien on erikseen annettava lupa näiden tietojen antamisesta 
tai siirtämisestä uimaopettajalle. Tiedot ovat opettajan ja uimaopettajan salassa 
pidettäviä. 
 
Ennen uimakouluun osallistumista tulee oppilaan palauttaa oheinen huoltajan 
allekirjoittama ilmoitus koulun opettajalle. 
 
 
Uimaopetusterveisin  
 
  Mirka Kuparinen 
  uimaopettaja 
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LUOTTAMUKSELLINEN  
 
Oppilaan osallistuminen uimaopetukseen 
 
Oppilaan nimi: _____________________________________ koulu: ____________ luokka: ______ 
 

Olen tutustunut liitteenä oleviin uimaopetuksen järjestämistä koskeviin ohjeisiin ja käsityksemme 
mukaan oppilas 

• on ymmärtänyt koulussa opettajan antamat, häntä koskevat ohjeet 

• pystyy ja on halukas noudattamaan annettuja ohjeita 

• ymmärtää uimaopetuksen olevan osan normaalia koulun ja sen järjestyssääntöjen 
mukaista toimintaa 

• on varustautunut ohjeiden mukaisella, asianmukaisella uima-asulla 
 

1. Onko tiedossanne terveydellisiä, oppilaan turvallisuuden kannalta huomioitavia syitä, minkä 
takia oppilaan ei tulisi osallistua käytännön uinnin opetukseen? 
 
Ei ole _____   Kyllä _____ 
 
2. Mitä erityisiä seikkoja on otettava huomioon oppilaan turvallisuuden takaamiseksi uinnin 
opetuksessa? 
  

 

 

 
3. Voidaanko oppilasta koskevaa uinninopetuksen turvallisen järjestämisen kannalta 
välttämätöntä ja tarvittavaa terveystietoa antaa/siirtää uimaopettajalle? 
 
Ei  ____  Kyllä ____ 
 
4. Uimaopetuksen turvallisessa järjestämisessä on huomioitava seuraavat oppilaan terveyteen 
vaikuttavat seikat: 
 

     

 

 

     

 
Kotkassa  ___.____  _____________________________________________________ 
 
Huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys sekä puhelinnumero, josta tavoittaa kouluaikana:  
 
_____________________________________________________________________________ 

 
Tämän lomakkeen palautus allekirjoitettuna ennen uimaopetuksen alkamista on edellytys 
oppilaan osallistumiselle käytännön uimaopetukseen.  


