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Pinnalla 2021 - 2022

• Hanke on kaksivuotinen 

• Kaksi osakokonaisuutta: 

1. toisaalta julkisten liikuntapalveluiden tarjoamien naisille 
eriytettyjen vesiliikuntamahdollisuuksien edistäminen sekä toisaalta 

2. järjestökentän edellytysten parantaminen naisille eritettyjen 
vesiliikuntapalveluiden tarjoamiseen, esimerkiksi yksityisissä 
altaissa.



Kysely uimahalleille

• Yhteensä 144 kunnassa on uimahalli 
(47% Suomen 309 kunnista) 

• Kysely SUH ryn kautta uimahalleille 
(192 kpl)

• Tiedon keruu:
1. Burkinin käyttömahdollisuudesta
2. Naisille eriytetyistä 

vesiliikuntavuoroista 

.



Kyselyn vastausprosentti

• Tietoja saatiin 80 kunnasta -> 
vastausprosentti oli 80/144 ≈ 56 %

• Tietoja kaiken kokoisista kunnista 
ympäri Suomea

• Joukossa paljon kuntia, joissa 
ulkomaalaistaustaisten osuus on vain 
1-2%.

.



Burkini
Kyselyyn vastanneista kunnista

• burkinia ei saa käyttää

1. Vantaa (on kyselty) 

2. Seinäjoki (ei ole kyselty)

3. Kirkkonummi (ei ole kyselty)

4. (lisäksi 2 yksityistä uimahallia 
Helsingissä)

• eos 10%

• vartalonmyötäinen burkini sallittu aina 
78%

• löysä burkini sallittu aina 45%  



Burkini
Kyselyyn vastanneista kunnista

• 85% tietoisia burkinia koskevasta 
yhdenvertaisuusvaltuutetun 
suosituksesta 

Tiedotus

• Uimahallien burkinia koskeva ohjeistus

• tiedossa henkilökunnalla 91%, 

• ohjeistus näkyvillä hallilla 12%, 

• netissä 19%, tiedotettu 
maahanmuuttajajärjestöille 21% (22% 
EOS), 

• tiedotettu kototyöntekijöille 33% (EOS 
31%), 

• eri kielillä 25% (EOS 15%)



Naisten omat vuorot ja 
vesiliikuntaryhmät: 

1. Helsinki, ti 14-20, 
2. Hyvinkää, su 18.30 – 21, 1/kk
3. Imatra, la 15.45 - 18
4. Joensuu la 9 – 11, 
5. Jyväskylä, 1/kevät, 1/syksy
6. Kokkola, la 9 - 11, 1/kk
7. Lappeenranta, la 15.45 - 18
8. Mikkeli, la 12 - 13
9. Suomussalmi, la 10 - 12,  5 kerran 

jaksoja
10. Tampere, ma 17.30 - 20.30
11. Turku, la klo 16 - 18.30
12. Vantaa, Martinlaakso la klo 18 

alkaen, Korso to 14:30 - 15:30 (kevät 
2021)

13. Lahti, ryhmät, ma 16-20,
14. Oulu, ryhmät ti 17 – 18, ke 17 – 19
15. Porvoo, ryhmät, ma 18 – 20
16. Vaasa, ryhmät, ti 17-20, la 10-12

Helsinki





Yksityiset/muut tahot järjestäjinä
Esimerkkejä:

1. Helsinki (useampi järjestö, mm. Sumana, Monaliiku ja African Care, KOHMU)

2. Lahti (Lahden kansalaisopisto Wellamo tarjoaa opetusryhmiä, joskus myös Harjulan setlementti 

ryn yks. kansalaisopisto vesiliikuntaryhmiä)

3. Turku (yksityinen Turun uimahalli, loppunut kevääseen 2021)



Vuorojen järjestämisen esteitä ja haasteita

• käytännön esteitä: 

• uimahallit useimmiten avoimia, yhtenäisiä tiloja, ei seiniä tai näkösuojia -> koko halli naisille

• vuorot hyvin kysyttyjä, saatavilla aikoja joko hyvin aikaisin aamulla tai hyvin myöhään illalla 

• henkilökuntaresurssit, uinninvalvojat ja ohjaajat naisia (useimmiten mainittu este)

• (lisää yksityisyyden suojaa suihku- ja pukeutumistiloihin, ei kaikilla paikkakunnilla.)

• suuri haaste on toiminnan rahoitus 

• suhteessa yleisövuoroihin, kävijämäärä olisi pieni, tasapuolisuus 

• asenteet ja julkinen keskustelu 

• kyselyjen määrän vähäisyys (vrt. uimahallin arkkitehtuuri/soveltumattomuus) 

• MUTTA jos on osoittaa tarvetta, osa kunnista ovat valmiita osoittamaan vuoron 
(esim. Kangasala, Kuopio)



Kokeilut

• Useilla paikkakunnilla on järjestetty kokeiluja

• Syinä kokeilujen loppumiselle mainitaan useimmiten kävijöiden vähäisyys. 

• Seuraava tehtävä selvittää miksi (kyselyistä huolimatta) kokeiluvuoroilla ei ole käyty 
(kävijöiden haastattelut 2022). 

• Mahdollisia syitä (esimerkkejä):

• pelkkä vuoro ei riitä, jos ei ole uimataito -> uimaopetus / vesijumppa

• naiset eivät monesti pääse vuorolle ilman lapsia, äidit eivät voi keskittyä uimaopetukseen tai vesijumppaan

• allas hankalien yhteyksien päässä?

• tiedotus



Ollut vuoro - miksi ei enää?
1. Pori ei enää tarvetta

2. Keuruu ei enää tarvetta

3. Forssa -

4. Jämsä  käyttö oli vähäistä, naisten omasta 
pyynnöstä vuoro lopetettiin

5. Lieksa -

6. Kokemäki vähäisen käyttäjämäärän vuoksi 
lopetettu

7. Vihti loma-aikoina kokeiluja

8. Vaasa -

9. Närpiö turvapaikanhakija-aallon jälkeen 
muslimeita muutti pois

10. Pietarsaari ei varaa palkata ohjaajia

11. Espoo -



Havaintoja:
- Burkinin mahdollistaminen 1 tapauksessa lopettanut kyselyn naisten vuorosta

- Jos kaupungissa on useita halleja, yleensä vain yksi kunnallinen halli tarjoaa eriytettyjä palveluita, jonne 

kävijöitä ohjataan muista halleista 

- Joissain tapauksissa kävijöitä tulee myös muista kaupungeista (esim. Helsinki <- Espoo ja Vantaa, Turku <-

Kaarina

- Yksityiset hallit ovat tarjonneet naisten ja miesten vuoroja (korona lopetti?)

- Uimahallien mukaan resurssit eivät tahdo riittää ylimääräisiin vuoroihin

- Erillisiä uimaopetusryhmiä ja/tai muita palveluita tarjotaan kunnissa hankerahoituksella (ja monesti 

pienemmissä altaissa muualla kuin kaupunkien/kunnan pääuimahalleissa)

- yhteistyö/synergiaedut kunnan eri sektorien kesken (esim. liikunta / nuoriso/ maahanmuuttajapalvelut/ 

SOVELI/ koulu 

- Kuntien uimahallit eivät arkkitehtuuriltaan sovellu -> on järjestetty/esitetty vuoroja/ryhmiä yksityisiin altaisiin, 

erillisiin terapia-altaisiin tai palvelutalojen altaisiin

- Järjestöt ovat erillisvuoroja järjestäessään joutuneet turvautumaan lähinnä pieniin yksityisaltaisiin, eivät aina 

syvyydeltään sovi uimaopetukseen


