
 
 

 

 

 

IDEOITA

RASTIPISTEISIIN
Rastipistekorttien ideat on koottu helpottamaan Vesisankarit-

tapahtumien järjestämistä.

Niitä voi soveltaa, ohjaajien, allastilan sekä osallistujien

taitotason mukaan. 

Tarkoitus ei ole, että kaikki tehtävät toteutetaan, vaan että

vaihtoehdoista valitaan sopivat juuri tilat, ohjaajamäärä jne.

huomioiden.

On aina tärkeää huomioida suoritettavien tehtävien

turvallisuus!

www.vesisankarit.fi

Muista aina turvallisuus!



 
 

 

SUKELLUSRASTI

Kasvojen laittaminen snorkkelin kanssa veteen

sekä sen kanssa hengittäminen

Uiminen kasvot vedessä ja snorkkelin kautta

hengittäminen

Kasvot vedessä snorkkelin kanssa liukuminen

Veden alla snorkkelin kanssa liukuminen

Esineiden pohjasta sukeltaminen

Pelastusliivisukellus
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Perustaidot haltuun

Sukellusrata 

Vanteiden läpi sukeltaminen

Tiskiharjalla pohjan "pesu"

Uppopallon liikuttaminen pohjassa ja/tai

siirtäminen korista koriin

Laminoidun arvoituskortin lukeminen pohjassa 

Äänimerkistä sukellus

Vesieläinten tai -kasvien tunnistaminen pohjassa 

Solmun avaaminen tai tekeminen veden

alla/pohjassa 

Upporengas kiinni köydessä, sen irrottaminen ja

tuominen ylös

Kuvaparit: Altaan reunalla yksi kuva ja saman

hakeminen altaan pohjasta. Tai reunalla väline ja

saman välinekuvan sukelttaminen altaan pohjasta. 

Kellunta pinnassa ja äänimerkistä sukellus

Parin kanssa alas-merkki ja sukellus, veden alla kivi-

paperi-sakset, ylös-merkki ja pinnalla OK-merkki.

Lisähaastetta

Laitesukelluksen kokeilu
Muuta
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PELASTUSLIIVI-
RASTI

Pelastusliivin pukeminen

Pelastushyppy

Pelastusliivit päällä uiminen

Pelastusliivit päällä kelluminen

Help- ja hudling asentojen harjoitteleminen

Ryhmäytyminen

Letkauinti

Pelastusliivien pukeminen vedessä, jalat

pohjassakin voi tehdä. Vettä vähintään

rinnankorkeuteen asti
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Pelastuslauttaan kiipeäminen

Yhden ohjaajan on hyvä olla

altaassa ja toisen reunalla

Huomioitavaa

Rastipisteen sisältö

Pelastuslautta



 
 

 

VESIPELASTUSRASTI

Hälytä apua 112/ aikuinen

Rahoita/Rauhoitu

Apuväline mukaan

Pelasta

Pelastusrengas

Kanisteri

Ämpäri

Lötköpötkö

Köyteen sidottu kangaskassi pienellä

painolla

Vesi-Annen pohjasta sukeltaminen

Tajuttoman uhrin kuljettaminen

Uhrin altaasta nostaminen

Vedenpoljenta

Pelastusuinti ajalla?
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H-RAP

 

Eri apuvälineillä pelastaminen 

Muuta



 
 

 

Pelastusliivit päällä pelastautumishyppy

Pelastushyppy
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HYPPYRASTI

Keräkaato/kuperkeikka reunalta veteen

Hula-vanteen läpi jalat edellä

Hula-vanteen läpi pää edellä

X-hyppy

Tikkuhyppy

Laskuvarjohyppy (tikkuhyppy kädet ylhäällä

+ lötkäpötkö käsissä. Pötkö nostaa uimarin

pintaan)

Pommi

Kierrehyppy

Pellehyppy

Muita ideoita

Pelastushypyt

Yhdistelmiä
Sukellusrastilla laminoidun kirjaimen

pohjasta sukeltaminen ja hyppyrastilla

kyseisenä aakkosena veteen hyppääminen.



 
 

 

 

 

Elvyttäminen

Kylkiasentoon kääntäminen

Henkilö on liukastunut ja loukannut jalkansa

- pöinaminen ja kylmä kolhuun
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ENSIAPURASTI

Yhdistelmiä
Uhrin pelastaminen pohjasta, nostaminen

altaasta ja elvyttäminen tai kylkiasentoon

siirtäminen

Perusteet haltuun



 
 

 Altaassa navigoiminen

Kapteeni käskee -leikki ("jos sinulla on

päällä punaista, koske peräsintä", "jos

sinulla on vaaleat hiukset, irrota köli")

Merimerkki Twister

Merimerkkihippa - merimerkkien

tunnistaminen ja liivit päällä uiminen 

Jollaan nouseminen

Jollassa käsillä "melominen"

Jollan kaataminen altaassa, jollan pystyyn

nostaminen ja äyskäröiminen. (Tärkeää, että

on tarpeeksi syvää!)

Paljonko voi keikuttaa ennen kuin kaatuu? 

Veneen ohjaaminen perämisellä
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JOLLARASTI



 
 

 

MELONTARASTI

Osallistujan kajakkiin auttaminen

Melontaohjeistus

Altaassa melominen

Kajakilla pujotteleminen

Kajakin kaataminen

Kajakin kaataminen pelastushyppyyn

yhdistettynä 

Pötkön tai laudan päällä istuen, melalla

(inkkarimela/lyhyempi mela/muovi keppi)

melominen

2-3 lötköpötköä upporenkaalla yhteen

molemmista päistä. Käsillä melominen. (1-2

henkilöä kyydissä)

Kuivalla maalla
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Mela kädessä melominen

Tasapainoileminen penkin päällä istuen ja

meloen

Kajakin kanssa

Välineellä
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VESITAIDOT

LASTENALTAASSA 
Erilaisia helppoja yhteistehtäviä

vanhemmille ja pienille lapsille

Mikä kelluttaa? (Erilaisia välineitä saatavilla

ämpäri, lötköpötkö jne. Vanhemmat

testaavat yhdessä lapsen kanssa.)

Tiskiharjalla pohjan harjaus/

sukellusrenkaan siirtäminen

Ufon/kelluvan pallon puhallus reunasta

reunaan

Vedenalaisia kuvia, kurkkaus pinnan alle

Pikku autolla pohjaa pitkin "ajaminen"

Pyykkipoikien laittaminen ja kerääminen

vedenalaisesta narusta

Pyramidin, tornin tai muurin rakentaminen

jääkiekoista veden alla

Uppoleluissa olevien värien ja numeroiden

hyödyntäminen (esim. punaisten renkaiden

reunalle tuominen) 

Sovella taitotason

mukaan ja huomioi aina

turvallisuus!
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Sovella taitotason mukaan ja

huomioi aina turvallisuus!
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Pallo
Pallon kuljettaminen otsalla

Pallon kuljettaminen edessä (pallo suorien

käsien välissä, käsillä voi tehdä myös

käsivetoja)

Selällään uiden pallo vatsan päällä

Uiminen palloa kokonaan veden alla pitäen

Selällään uiden pallotteleminen ylös-alas

Vedenpolkeminen + pyörähtäminen 360°

Pallon heittäminen maaliin tai koriin

Pallon syötteleminen parin kanssa

Vesipallon pelaaminen

Uimamatto
Maton päälle kiipeäminen

Maton yli kiipeäminen

Kuperkeikka matolla (jalat edellä veteen)

Maton päällä kieriminen

Montako uimaria mahtuu samanaikaisesti

matolle? Käsin melominen eteenpäin.

Maton päältä hyppääminen veteen

VESITAIDOT 1/3

Kuva Uimaliitto
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VESITAIDOT 2/3

Uimalauta
Uimalaudan päällä istuminen ja makaaminen

(vatsallaan ja selällään)

Liikkuminen laudan päällä istuen 

Uiminen lauta koko ajan ilmassa

Laudan päällä istuen parin kanssa

pallotteleminen 

Lautaa halaten ympäri pyörähtäminen

Hymynaamat
Hymynaamojen painaminen veden alle

Pullarit
Hai-hippa

Pienet kelluvat pallot
Oma puoli puhtaaksi -leikki (puhaltaen, käsillä

vettä työntäen, vettä potkien)

Ilman välinettä
Poljennat

Sculling

Osteri

Vesipyörä
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Räpylöillä
Potkun harjoittelu
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Lötköpötkö
Lötköpötkön päällä istuminen, seisominen,

makaaminen (vatsallaan ja selällään)

Liikkuminen pötkön päällä istuen 

Uiminen pitäen pötkön samalla koko ajan

ilmassa

Lötköpötköjen ali uiminen/sukeltaminen

Lötköpötkön painaminen kokonaan veden alle

ja liikkuminen uiden

Pötkön kanssa kuperkeikka veden alla

Lötköpötkön kanssa pitkällään maaten (kuin

riippumatossa)

Merihevoshippa

Merimerkkien mukaan liikkuminen istuen pötkön

päällä

Maa-Meri-Laiva pötkön päällä istuen

Viestikisat pötkön päällä
Yhdistelmiä

Kaikki mukaan -viesti / Luodaan ryhmähaaste,

jossa jokaisen joukkuelaisen on oltava jossain

roolissa. (Esimerkiksi lautan, jonka päällä pitää

istua yksi henkilö, kuljettaminen altaan toiseen

päähän, josta taas 3 henkilöä sukeltaa

vuorotellen uppopalloa pohjaa pitkin

pyörittäen eteenpäin. Toisessa päässä pallon

koriin nostaminen. Loppukirinä 10 kelluvan ufon

joukkueena toiseen päähän kuljettaminen.



 
 

 

Escape pool 

Vaatteet päällä uinti + haasteita (sukellus,

hyyppy, uhrin kuljetus)

SUP-lautailu

Wibit-rata

Merenneitouinti
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MUITA IDEOITA 

Koululiikuntaliiton koordinoimassa Vesisankarit-hankkeessa ovat mukana

Sukeltajaliitto, Suomen Melonta- ja Soutuliitto, Suomen Meripelastusseura,

Suomen Punainen Risti, Suomen Purjehdus ja Veneily, Suomen Uimaliitto sekä

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto. 

 

Hanketta tukee Reijo Rautauoman säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.


