
 

 
www.ylojarvi.fi

Uimahallin toimintaohjeet 
 

Jokaisen uimahallikäyttäjän tulee noudattaa alla olevia toimintaohjeita yleisen 

turvallisuuden, allashygienian ja viihtyvyyden varmistamiseksi. 

 

Yleiset toimintaohjeet 
 

- Uintiaika on 2,5 tuntia 

- Omien uimavälineiden tuonti halliin on kielletty. Lainatarvikkeet löytyvät allasosastolta 

- Uiminen on sallittu ainoastaan uimiseen tarkoitetussa uima-asussa (myös uimashortsit 

käy) 

o Uima-asuja voi vuokrata kassalta 

- Uimavaipan käyttö on pakollista vaippaikäisillä 

o Uimavaippoja voi ostaa kassalta 

o Uimavaipan lisäksi käytettävä uima-asua 

- Saunatiloissa on hyvä käyttää istuinalustaa. Kertakäyttöisiä peflettejä voi ostaa kassalta 

- Jos kuulut ns. riskiryhmään, ilmoittauduthan uinninvalvomoon 

- Allastiloissa on rollaattori, joka on asiakkaiden käytössä 

- Ulkojalkineilla käynti allas- ja pesutiloihin on kielletty 

- Kuntosali-, squash- ja pöytätennistiloissa on käytettävä sisäjalkineita 

- Uimahalli ei vastaa asiakkaan omaisuuden katoamisesta 

- Löytötavarat ovat noudettavissa kahvion löytötavarapisteestä. Arvoesineitä voi 

tiedustella kassalta  

o Säilytämme löytötavaroita yhden kuukauden ajan, jonka jälkeen 

arvotavarat luovutetaan Pirkanmaan löytötavaratoimistoon 

- Jos havaitset uimahallin tiloissa mitä tahansa turvallisuutta vaarantavia asioita, ota 

yhteys uinninvalvojiin 

- Päihtyneenä oleskelu johtaa Urheilutalon tiloista poistamiseen 
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Toimintaohjeet allastiloihin 
 

- Suositusikäraja ilman vanhemman valvontaa uimaan tulevalle lapselle on 9-vuotta 

o Lapsen tulee olla uimataitoinen eli hänen tulee jaksaa uida vähintään 25 

metriä isossa altaassa yhtäjaksoisesti ilman apuvälinettä. Tarvittaessa 

uinninvalvoja voi tarkastaa lapsen uimataidon. 

- Kouluikäiset ja sitä vanhemmat tytöt ja pojat käyttävät oman sukupuolensa mukaisia 

puku- sekä pesutiloja 

- Jokaisen tulee peseytyä huolellisesti ennen saunaan ja allastiloihin menoa ilman uima-

asua 

- Hiukset tulee pestä sekä pitkät hiukset sitoa kiinni tai peittää uimalakilla/myssyllä 

- Saunominen tapahtuu ilman uima-asua 

- Desinfioi jalat jalkasuihkulla ennen allastiloihin menoa 

- Juokseminen on kielletty uimahallin kaikissa tiloissa 

- Altaaseen hyppääminen on sallittu ainoastaan altaan päädyistä merkityistä paikoista 

- Ethän jätä uimataidotonta lasta yksin 

- Isoihin altaisiin saavat tulla ilman huoltajan valvontaa ainoastaan 25 metrin uimataidon 

omaavat henkilöt 

- Ei kellukkeilla isoon altaaseen 

o Valvomosta on lainattavissa EasySwim liivejä, joilla saa mennä 

uimataidottoman lapsen kanssa isoon altaaseen aikuisen valvonnassa 

- Yli 25 metrin pituussukellukset on kielletty turvallisuussyistä 

- Rataköysissä roikkuminen on kielletty 

- Noudata liukumäen ja ponnahduslaudan sääntöjä 
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Toimintaohjeet lasten liukumäkeen 
 

- Laskeminen istuma-asennossa yksi kerrallaan 

- Liukumäen alla oleskelu on kielletty 

 

 

Toimintaohjeet ponnahduslaudan käyttöön 
 

- Vain uimataitoisille 

- Ponnahduslaudalle yksi kerrallaan 

- Ennen hyppäämistä, varmista ettei alla ole ketään 

 

 

Henkilö tai yhteisö, joka rikkoo näitä toimintaohjeita tai ei noudata henkilökunnan 

antamia ohjeita tai määräyksiä voidaan määrätä poistumaan uimahallista. Lisäksi 

uimahallin käyttö voidaan kieltää määräajaksi. 
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