
 
 

Erityisuinti – iloa, kuntoa ja uusia kokemuksia 

Sunnuntaisin 14.1.–6.5.2018* klo 12.30- 13.30,  

yhteensä 15 kertaa. *Uinteja ei pidetä su 4.3. ja 1.4. 

Erityisuinti on uintia avustajan kanssa, huomioiden uimarin yksilöllinen toimintakyky 
vedessä. Uinti on yksi erityisryhmien suosituimmista liikuntamuodoista. 

Uimakoulun tavoitteena on löytää uimarille ominaisin tapa liikkua vedessä. Uimataitoa 

kehitetään erilaisten harjoitusten ja leikkien kautta. Aluksi tutustutaan veteen elementtinä, 

harjoitellaan mm. veteen puhaltamista, kastautumista, kellumista ja liukumista. Jokaisen 

uimarin henkilökohtaiset tavoitteet ja lähtökohdat huomioidaan ohjauksessa.  

Kuohun erityisuinti tarjoaa: 

Hyvät puitteet 

- Puhdas ja lämmin vesi (+32˚C) 

- Rauhallinen ympäristö 

-Tilaussaunojen käyttö ja monipuoliset apuvälineet 

Ohjaajat 

- Ammattitaitoiset ja koulutetut erityisuimaopettajat 

- Uintiryhmissä on joka kerralla mukana 2 ohjaajaa 

Monipuolista sosiaalista tukea 

- Avustajan/vanhempien läsnäolo mahdollistaa jaetun ilon kokemisen, mikä on tärkeää 

- Erityisuinti tarjoaa uusia kokemuksia, sekä vertaistukea perheille 

- Erityisuinti on loistava koko perheen yhteinen harrastus 

 

Ensimmäisellä kerralla 14.1.2018 kokoonnutaan kello 12.00 alkuinfoon 

Kurssimaksu 112,50 € sisältää osallistujan ja avustajan sisäänpääsymaksut.  

Ilmoittautuminen: www.kangasalanuimahalli.fi 

Lisätiedot: uimavalvojat@kangasalanuimahalli.fi      

p. 03-3640415 

http://www.kangasalanuimahalli.fi/
mailto:uimavalvojat@kangasalanuimahalli.fi
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