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RAHOITUS: 

STIFTELSEN EMILIE OCH RUDOLF GESELLIUS FOND



188 000 järveä

300 uimahallia

50 kylpylää

8 vesipuistoa

725 000 km puroja ja jokia

Paljon mahdollisuuksia hukkumiselle, jos uimataidon opetteleminen tai sen 

ylläpitäminen on jäänyt vain sen vuoksi ettet täytä ulkoisesti, ajatusmaailmallisesti 

tai uskonnollisesti

“yhteiskuntamme normeja”



Haluamme pitää heidätkin pinnalla, jotka 

eivät kuulu enemmistöön



HANKKEEN TARVE

Osaa naisista kosmeettinen haitta 
tai vamma tai esimerkiksi nuorten 

kehohäpeä voi estää uimasta 
uimahallien yleisillä vuoroilla

Osa naisista ei voi kulttuurisista ja 
uskonnollisista syistä uida 

uimahallien yleisillä vuoroilla

• kaikissa uimahalleissa ei koko 
vartalon peittävää uimapukua -
burkinia hyväksytä

• yhdenvertaisuusvaltuutetun 
suosituksesta huolimatta

• osa ei voi uida miesten nähden
edes burkinissa

Naisten omia vuoroja on vain 
joissakin suurissa kaupungeissa

➢ uimataito jää oppimatta tai 
huonoksi

➢ vaikuttaa seuraavan 
sukupolven mahdollisuuksiin 
oppia uimaan

≠ uinnin terveys- ja 
virkistysvaikutukset

Suomen 

Monikulttuurinen 

Liikuntaliitto Stiftelsen Emilie och Rudolf  Gesellius Fond



HANKKEEN TAVOITTEET

Valtakunnallinen kartoitus: 
1. naisille eriytetyt vuorot uimahalleissa (uinti, vesijumppa, uimaopetus), kysely
2. burkinin käyttömahdollisuus uimahalleissa, kysely
3. hyvien käytänteiden ja kokemusten keruu sekä vuorojen tarjoajilta (2021) että käyttäjiltä (2022), 

haastattelut
->     Valtakunnallinen seminaari 2021 ja julkaisu 2022

Yhteistyötä ja tukea järjestöille naisten vesiliikuntavuorojen järjestämiseksi
1. Sopivien altaiden etsiminen vuorojen perustamiseksi
2. Naisille eriytetty uinninvalvojakoulutus 
3.   Kuntien ja järjestötoimijoiden kontaktointi ja yhteistyöneuvottelut eri paikkakunnilla

Maahanmuuttajanaisten vesiliikuntamahdollisuudet hyvinvointisuosituksiin 
(Pohjois-Karjala -pilotti 2021)

Naisille eriytetty = allastiloissa on vain naisia, ulkopuolelta ei näkyvyyttä tiloihin



TULOKSIA 2021
● Kysely uimahalleille: 85 vastausta ympäri Suomea
● Kokemukset naisten vuoroista ja vesiliikuntaryhmistä: 

14 paikkakuntaa haastateltu
● Uinninvalvojakoulutus 11.-13.6. ja 7.-8.8.2021
● Lieksassa naisten vuorokokeilu: 

o kaupunki tarjoaa altaan
o hanke uimaopetuksen (omat ryhmät lapsille ja 

aikuisille)
o enimmillään 35 kävijää

● Espoo, Kilon allas: 
o 2 uimaopetusryhmää ja 2 vapaata vuoroa
o 4.9.-16.10. ja 23.10-4.12.
o kaikki ryhmät täynnä

● Jyväskylässä, Kuopiossa ja Lahdessa neuvotellaan
vuorojen järjestämisestä

● PINNALLA-webinaari ke 8.12. klo 9-12.30



HANKKEEN YHTEISTYÖKUMPPANIT:

● Lieksan somaliperheyhdistys ja muut FIMUn jäsenjärjestöt
● Suomen uima- ja hengenpelastusliitto (SUH)
● Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
● Kotouttamisen osaamiskeskus
● Valtakunnallinen Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO)
● Kansanterveyden neuvottelukunta
● pääkaupunkiseudulla FIMUn aloitteesta toimiva naisten vesiliikuntaverkosto, johon kuuluu 

pääkaupunkiseudun liikuntatoimet, ETNO, yhdenvertaisuusvaltuutetun tsto, Sporttia kaikille, 
Monaliiku, African Care sekä muita järjestö- ja vesiliikunnan toimijoita


