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Lapsella on omat puuhansa ja aikuisilla
omansa eivätkä nämä kaksi ikinä kohtaa.
Vai kohtaavatko? Kyllä, kylvyssä koko
perhe voi nauttia ja nauraa yhdessä.
Kylpeminen on hauska perheleikki, joka
sopii yhtä hyvin rannalle, uimahalliin kuin
kodin kylpyammeeseen. Vesi houkuttelee
leikkimään ja kokeilemaan, mutta voi juuri
siksi olla myös vaarallinen. Erityisesti
uteliaille ja vielä uimataidottomille
pikkuseikkailijoille, jotka eivät ymmärrä
vaaraa.
Onneksi hukkuneiden lasten määrä on
pienentymässä. Yksi selitys on siinä,
että Ruotsin hengenpelastusliitto on
panostanut paljon yleisen uimataidon ja
vesiturvallisuustietoisuuden lisäämiseen.
Nykyään uimataito on pakollinen taito vasta
kuudennella luokalla, mutta 70 prosenttia
hukkumisonnettomuuksista sattuu lapsille
ennen kuin he ehtivät tähän ikään.

Yksikään lapsi ei saisi hukkua. Siksi
Trygg-Hansa käynnistää yhdessä Ruotsin
hengenpelastusliiton kanssa Babybojenprojektin, jossa kannustamme vanhempia
opettamaan lapsiaan kellumaan kotona
ammeessa. Kelluminen on ensimmäinen
askel kohti parempaa turvallisuutta
vedessä ja veden äärellä. Kellumisessa ei
ole kyse pelkästään selällään loiskimisesta
muutaman minuutin ajan, vaan siitä, että
totutellaan lapsi veteen ja opetetaan hänet
tuntemaan olonsa turvalliseksi ja pitämään
hauskaa vedessä ja vähennetään samalla
hukkumisonnettomuuksia.
Toiset lapset ovat todellisia kylpyhulluja
kun taas toiset eivät viihdy lainkaan
vaan muuttuvat rusinaksi. Tässä
ohjelmassa on runsaasti vinkkejä, joilla
teet kylpyhetket ilon hetkiksi ja vähennät
onnettomuusriskejä.
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Kylpytietoa pienille lapsille
Yhdessä kylpeminen on hauskaa puuhaa,
joka lähentää teitä. On olemassa kaksi tärkeää
turvallisuusseikkaa, jotka sinun on aina
pidettävä mielessä:

1.
Ettet koskaan
jätä lasta yksin

2.
Että veden
lämpötila on oikea

Tärkeintä on, ettet koskaan jätä lasta
yksin kylpyyn, et edes hetkeksi puhelimen soidessa. Sinun on aina oltava
tartuntaetäisyydellä lapsesta ja jos
sinun on jostain syystä poistuttava
huoneesta kylvyn aikana, ota lapsi
mukaasi. Älä myöskään jätä sisarusta
vahtimaan kylpevää lasta ilman, että
sinä tai joku toinen aikuinen on paikalla.

Muista myös, että vauvan iho on hyvin
herkkä ja sinun on siksi kokeiltava lämpötila joka kerta ennen kuin nostat lapsen
veteen. Veden tulee tuntua lämpimältä
– mutta ei missään tapauksessa kuumalta.
Sopiva lämpötila on 37 astetta. Osta kylpylämpömittari - se helpottaa lämpötilan
tarkkailua. Hanat, joista tulevan veden
lämpötila ylittää 60 astetta, on suojattava.

5

Muutama lisävinkki:

Kääri kuuma hana
märkään pyyhkeeseen,
jotta lapsi ei voi polttaa
itseään tai avata hanaa
kylvyn aikana.

Kun lapsi on kasvanut
hieman, amme
kannattaa varustaa
liukuestematolla tai
itseliimautuvilla tarroilla.

Älä yliarvioi
kylpytarvikkeiden
turvallisuutta.
Kylpyjakkaroiden
imukupit voivat irrota ja
jakkara voi kaatua lapsen
äkillisistä liikkeistä.

Varmista, että teillä on
hauskaa kylpyhetken
aikana. Hymyile ja naura
paljon, niin lapsesi oppii
rakastamaan kylpemistä.

Koska on tärkeää, ettet koskaan
jätä lasta yksin veteen, ota valmiiksi kaikki kylpyhetken aikana
tarvitsemasi tavarat jo ennen kuin
lasket lapsen kylpyveteen.
Tässä lista tarpeellisista asioista:
•
•
•
•
•
•

Pyyhkeet
Pesulappu
Vauvaöljy tai lastensaippua
Lastenshampoo
Vauvan harja tai kampa
Lelut

Ota kaikki esiin etukäteen, niin
sinun ei tarvitse etsiä niitä kylvyn
aikana. Jos sinun on kuitenkin mentävä hakemaan jotain unohtunutta,
älä missään tapauksessa jätä lasta
kylpyammeeseen. Kääri lapsi pyyhkeeseen ja ota hänet mukaasi.
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Vesi tutuksi
- kylpyharjoituksia pienimmille

Vauvasi ensimmäinen kylpy on todellinen virstanpylväs!
Se on mukavaa puuhaa, joka lähentää teitä ja tarjoaa
mahdollisuuden pitää hauskaa yhdessä.
Toiset vauvat rakastavat vedessä loiskimista alusta
lähtien, mutta toiset tulevat hieman levottomiksi
kylpiessään ensimmäistä kertaa. Uutena vanhempana ei
ole niin helppoa tietää, milloin ja miten vauva kannattaa
totutella veteen. Tässä osiossa kerromme, miten teet
kylpemisestä helpompaa ja hauskempaa. Tärkeintä
on rauhallisuus – liukkaan ja kiemurtelevan lapsen
kylvettäminen vaatii harjoitusta, mutta muuttuu joka
kertaa helpommaksi. Hymyile ja naura paljon, niin lapsen
on helpompi voittaa vettä kohtaan tuntemansa epäluulo.

Noin
0-1 vuotta

Milloin voitte kylpeä
Voit kylvettää vauvaasi heti kun napa
on parantunut ja lapsi on vain muutaman päivän ikäinen.
Pienet vauvat kannattaa kylvettää
ennen ruokailua edellyttäen, ettei
lapsi ole liian nälkäinen. Jos kylvetät
vauvan heti ruokailun jälkeen,
vauvan on ehkä oksennettava. Odota
rauhallista hetkeä, jolloin saatte olla
rauhassa ettekä ole liian väsyneitä.
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Kotona kylpeminen on helpoin tapa totuttaa
lapsi veteen. Voit tehdä sen vauvanammeessa tai
kylpyammeessa. Aivan pienen lapsen voit kylvettää
kylpyhuoneen tai keittiön pesualtaassa. Seuraavalla
sivulla on muutamia vinkkejä ihanaan kylpyhetkeen.

Kylpyvaroitukset

•
•
•

Muista, ettet koskaan jätä lasta
valvomatta. Sinun täytyy aina olla
tartuntaetäisyydellä.
Vauvan iho on herkkä lämmölle, joten tarkasta aina veden lämpötila
ranteella tai kyynärpäällä.
Älä harjoittele sukeltamista
ammeessa.

•

•

•

Täytä amme noin 37-asteisella vedellä.
Ellei sinulla ole lämpömittaria, kokeile
kyynärpäällä tai ranteella, ettei vesi
ole liian kuumaa. Jos kylvette yhdessä
ammeessa, muista että vauvan iho on
herkempi kuin omasi.
Kylvetä lasta aluksi selällään.
Kannattele lasta niin, että kädet ja jalat
voivat liikkua vapaasti. On tärkeää, että
se tuntuu hyvältä teille molemmille.
Jos kylvet lapsen kanssa, kannattele
lasta kainaloista ja tue pää. Jos seisot
ammeen vieressä, kannattele toisella
kädellä päätä ja pidä toinen käsi
takapuolen tai jalkojen alla.
Älä nosta vauvaa vedessä, vaan tue
häntä vain altapäin niin, että hän saa
käyttää omaa kelluntakykyään.

•

Kannattele vauvaa niin, että koko
vartalo (paitsi pää) on veden alla - märkä
keho jäähtyy nopeasti joutuessaan
kosketuksiin ilman kanssa.

•

Juttele paljon lapsen kanssa kylvyn
aikana ja pidä koko ajan katsekontakti,
niin että voit lukea lapsen signaalit.
Kehu jatkuvasti reipasta pikkuvauvaasi
äläkä unohda pitää hauskaa yhdessä.

•

Älä säikähdä vaikka lapsi huutaisi –
se on vain reaktio tuntemattomaan
kokemukseen. Lohduta hymyilemällä,
hellimällä ja laulamalla. Pian lapsi
rakastaa kylpemistä.

•

Muutama minuutti riittää ensimmäisillä
kylpykerroilla. Lapsen totuttua veteen
voitte pidentää kylpyaikaa.
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Kellumistaito
– harjoituksia hieman edistyneemmille

Toiset lapset kieltäytyvät nousemasta vedestä ja
toiset kieltäytyvät kylpemästä. Jos lapsesi leikkii
mielellään vedessä, voitte siirtyä vaativampiin kylpyleikkeihin, mutta odota mieluusti, kunnes lapsi on
noin 9 kuukauden ikäinen.
Alla on muutamia hauskoja harjoituksia, joita voitte
tehdä kotona yhdessä, jotta lapsi oppii kellumaan.
Kellumisessa ei ole kyse pelkästään selällään loiskimisesta muutaman minuutin ajan, vaan siitä, että lapsi
opetetaan tuntemaan olonsa turvalliseksi ja pitämään
hauskaa vedessä ja vähennetään samalla hukkumisonnettomuuksia.

Noin
9 kk
ja vanhemmat

Harjoitukset on jaettu kolmeen vaikeustasoon:
ensimmäisessä vaiheessa lapsi totutellaan saamaan
vettä kasvoilleen, toisessa lapsi oppii löytämään
tasapainonsa ja kolmannessa vaiheessa kellumaan
selällään.
Harjoitusten sopiva aloitusikä vaihtelee yksilökohtaisesti ja sinun on kokeiltava nähdäksesi, miten valmis lapsi on oppimaan kellumaan. Pikkuvauvoilla on
tavallisesti vaikeuksia selviytyä harjoituksista, joten
odota mieluusti, kunnes lapsi on noin 9 kuukauden
ikäinen.
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Helppo:
Vettä
kasvoille

Vesikannu

(noin 9 kuukautta)
Totuttele lapsi saamaan vettä kasvoilleen kaatamalla hänen päälleen vettä vesikannulla tai ämpärillä. Lapsi oppii matkimalla, joten kylve mieluusti yhdessä lapsesi
kanssa ja aloita näyttämällä harjoituksen kulku. Sitä paitsi teillä on tuplasti hauskempaa, kun molemmat osallistuvat leikkiin! Valuta vähän vettä kasvoillesi ja tee sitten
sama lapsellesi. Lisää vesimäärää vähitellen.
Anna lapsesi leikkiä aluksi vesisuihkulla ja kaada vettä lapsen vartalolle, niin että hän
tottuu siihen.

Kuplia

(noin 1 vuosi)
Kun lapsi on hieman vanhempi, noin vuoden ikäinen, voitte harjoitella uloshengittämistä ja kuplien puhaltamista veden alla. Tee harjoitus ensin itse ja anna lapsen matkia. Puhalla ilmaa veteen niin, että syntyy kuplia, mutta älä paina suuta liian syvälle
veteen. Tee harjoitus hitaasti ja selkeästi. Päristele samalla huulillasi, niin leikistä
tulee hauskempi ja helpompi!
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Puhalla pingispalloa veden pinnalla
(noin 1 vuosi)

Toinen hauska harjoitus saadaan aikaan ottamalla pingispallo mukaan kylpyyn.
Laske pingispallo veteen ja anna lapsen liikutella sitä puhaltamalla. Jos lapsella on
vaikeuksia puhaltaa niin lujaa, että pallo liikkuu, voit antaa hänen käyttää juomapilliä.
Silloin lapsen on helpompi kohdistaa ilmavirta palloon.

Katsele veden alle
(noin 1 vuosi)

Voitte harjoitella veden alle katsomista, kun lapsi on täyttänyt vuoden, mutta muista
että sopiva ikä on erittäin yksilöllinen.
Nosta muutama sormi veden alla ja anna lapsesi upottaa päänsä vedenpinnan alle ja
katsella niitä. Voit myös pitää veden alla peiliä, jota lapsi voi katsella.

Helppo:
Vettä
kasvoille
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Keski
vaikea

Löydä tasapaino
Lapset ovat erilaisia ja on tärkeää, että he saavat kehittyä omaan tahtiin ja omien
edellytystensä mukaisesti. Toiset rakastavat vettä, toiset kieltäytyvät menemästä
siihen. On tärkeää olla kärsivällinen ja pitää koko ajan hauskaa. Kun lapsi selviytyy
hieman helpommista harjoituksista ja on tottunut veteen, seuraava askel on opettaa
lapsi kellumaan, jotta hän löytää tasapainonsa selällään.
Toimi näin
1.
2.
3.
4.
5.

Laita lapsi veteen selälleen.
Pidä katsekontakti.
Kannattele lasta niin, että jalat voivat liikkua vapaasti.
Kannattele lasta varovasti parilla sormella pään alta niin, että hän löytää
tasapainonsa ja kelluu omin avuin niin paljon kuin mahdollista.
Jos kylvette yhdessä, liiku vedessä lapsen kanssa, jotta hän tuntee veden
liikkeet ja tuntee sen nosteen.
Vihje! Selällään maatessaan osa lapsista nostaa automaattisesti jalat suoraan
ilmaan tai työntää varpaat suuhun. Kannattele vain yhdellä kädellä pään alta,
niin lapsi löytää helpommin tasapainonsa.
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Kellu selälläsi
Kun lapsi kelluu selällään vedessä vain pää tuettuna, lapsi kokee liikkumavapauden,
jota ei voi kokea kuivalla maalla. Se on fantastinen tunne! Lapsi voi liikuttaa käsiään
ja jalkojaan esteettä eikä kohtaa mitään vastusta.
Toimi näin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aseta lapsi selälleen rauhallisin liikkein.
Pidä katsekontakti.
Kannattele yhdellä kädellä pään alta.
Tue toisella kädellä jalkapohjien alta.
Anna veden nousta juuri korvien yläpuolelle.
Muista, että lapsen tulee kellua, älä nosta häntä.
Anna lapsen kellua omin avuin niin paljon kuin mahdollista.

Vaikea
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Uimataito
– suuremmille lapsille

Kun lapsi on kasvanut ulos ammeesta, voitte jatkaa
vesiturvallisuuden ja uimataidon harjoittelua ulkona
tai uimahallissa. Uimaan opettelu ei ole pelkästään
hauskaa, vaan elinikäinen taito - ja mitä nuorempana sen
oppii, sitä parempi. Useimmat lapset eivät ole kypsiä
opettelemaan uimataitoa ennen kuin ovat täyttäneet 4
vuotta, mutta tämä on erittäin yksilöllistä. Uimataidolla
ei ole mitään tekemistä iän kanssa, lapsi voi tottua
veteen jo hyvin pienenä vauvauinnin kautta.

Hieman
suuremmille
lapsille

Vauvauinti
Vauvauinniksi kutsutaan sitä, kun alle 2-vuotiaat lapset uivat yhdessä vanhempiensa
kanssa koulutetun vauvauintiohjaajan johdolla. Vauvauinti tarjoaa lapselle enemmän liikkumavapautta kuin kylpyamme ja hän voi tehdä muuntyyppisiä harjoituksia,
esimerkiksi sukeltaa veden alle – mitä ei koskaan tulisi harjoitella kotona. Vauvauinnissa vanhemmat päättävät milloin lapsi tekee kyseiset harjoitukset. Toimintaa
harjoitetaan ja rajat asetetaan lapsen ehdoilla.
Vauvauintia voivat harrastaa kaikki lapset, jotka ovat vanhempiensa mielestä terveitä. Myös toimintarajoitteiset lapset voivat harrastaa vauvauintia. Jos olet epävarma
lapsen terveydestä, pyydä aina lääkäriltä lupa ennen vauvauinnin aloittamista.
Vauvauintiin ovat tervetulleita kaikki 3 kk - 2-vuotiaat lapset. Jos lapsi on syntynyt
keskosena, sopiva ikä on kolme kuukautta lasketusta syntymäpäivästä. Lapsen tulee
painaa vähintään neljä kiloa ja navan tulee olla parantunut.
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Uimakoulu

Ruotsin hengenpelastusliitto järjestää uimakouluja koko
maassa. Lapset oppivat siellä muutakin kuin uimaan.
He oppivat tuntemaan turvallisuutta, iloa ja vapautta
veden läheisyydessä. Lisätietoa uimakouluista löydät
osoitteesta www.svenskalivraddningssallskapet.se
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