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Lauantai   aamu  
Aamuisin  Vandersilla  on  vauvauintia  sekä  poikien  ja        
miesten  uimakouluja.  Ovenavausvuoron  aikana     
rakennukseen  saapuu  myös  Vandersin  uimareita  (aikuisia       
ja  lapsia)  ja  taitouimareita,  sekä  muiden  seurojen        
harrastajia,  jotka  kulkevat  palloiluhalliin.  Sinun  tulee       
ensisijaisesti  huolehtia  Vandersin  kurssilaiset  sisälle  sekä       
katsoa,   että   halliin   ei   pääse   ulkopuolisia.  
 
 
 

1. Huolehdi   tarvittavat   välineet   valmiiksi   (ohjaaja   auttaa   näissä).  
o Avainkorttilaatikko   kassan   eteen   (löytyy   kassalta/kassan   vierestä)  
o Nimilistat   ja   kynä   (tässä   kansiossa)  
o Kiinnitä   kyltti   (varattu   Vanders-kursseille)   ulko-oveen  
o Kurssille  saapuvien  ilmoittautumispiste  pidetään  aina  samassa  paikassa.  Nosta         

lappu   pyöreälle   pöydälle,   johon   kurssilaiset   osaavat   tulla   ilmoittautumaan.  
 

2.  Avaa  ovea  kurssilaisille.  Avaa  ovi  sisältä  katsottuna  vasemmanpuoleisimmasta          
ovesta,  kahdessa  pääovessa  on  automaatio,  jota  ei  tule  avata  väkisin.  Voit  siirtää             
mainoskyltit   pois   oven   edestä.  

 
3. Vaunut   jätetään   aulaan   ikkunaseinää   vasten.  

 
4. Vauva-  tai  perheuimarit  merkitsevät  itsensä  nimilistoihin.  Poikien-  ja  miesten          

uimakouluryhmien  ohjaaja  tulee  hakemaan  heidät  aulasta.  Heidän  nimenhuudot         
ovat   klo.   8.15,   klo.   8.45   sekä   klo.   9.15.  
o Listoissa   lukee   vauvan/lapsen   nimi.   Perheuinneissa   lapsia   voi   olla   useampikin.  
o Korvaamaan  tulleet  perheet  vauva-  ja  perheuinnissa  merkitään  heidän  oman          

ryhmänsä  kohdalle,  vaikka  olisivat  eri  päivän  ryhmästä.  Perheet  ilmoittavat          
aulassa,   että   tulevat   korvaamaan.  

 
5. Anna   avainkortit   ja   opasta   tarvittaessa,   miten   niitä   käytetään.  

o Laitetaan   kaapin   oveen,   jotta   sen   saa   lukkoon.  
 

6. Ohjaa   oikeisiin   pukuhuoneisiin,   jos   ovat   ensimmäistä   kertaa   paikalla.  
 

7. Vuorosi  päätyttyä  jätä  tämä  ohjekansio  aulaan  punaisen  kaapin  päällä  olevaan           
valkoiseen   koriin .   

 
8. Voit   lähteä   kotiin   klo   10.00,   kun   uimahalli   aukeaa   yleisöuimareille.   

 
 
 

 
Kysymyksiä   tai   yllättäviä   tilanteita?   

Pyydä   altailla   olevalta   ohjaajalta   apua   tai   soita!  
 
 

Uimahallin   laitoshuoltaja Vandersin   kurssikoordinaattori  
0400-661573 050-3573873  



 
Lauantai   ilta  
Iltaisin  Vandersilla  on  lasten  uimakouluja,  vesiralleja  sekä        
aikuisten  kursseja.  Ovenavausvuoron  aikana     
rakennukseen  saapuu  myös  Vandersin  uimareita  (aikuisia       
ja  lapsia)  ja  taitouimareita,  sekä  muiden  seurojen        
harrastajia,  jotka  kulkevat  palloiluhalliin.  Sinun  tulee       
ensisijaisesti  huolehtia  Vandersin  kurssilaiset  sisälle  sekä       
katsoa,   että   halliin   ei   pääse   ulkopuolisia.  
 
 
1. Huolehdi   tarvittavat   välineet   valmiiksi   (ohjaaja   auttaa   näissä).  

o Avainkorttilaatikko   kassan   eteen   (löytyy   kassalta/kassan   vierestä)  
o Kiinnitä    varattu   Vanders-kursseille    -lappu   ulko-oveen   (tässä   kansiossa)  
o Avain   pukuhuoneille   (kassalta)  

 
2. Tehtävänäsi   on   avata   ulko-ovea   Vandersin   kurssilaisille.  

 
3. Avaa  ovi  sisältä  katsottuna  vasemmanpuoleisimmasta  ovesta,  kahdessa  pääovessa  on          

automaatio,   jota   ei   tule   avata   väkisin.   Voit   siirtää   mainoskyltit   pois   oven   edestä.  
 
4. Kurssilaiset   (uimakoulut,   vesirallit)   hakee   ohjaaja.  
 
5. Vuorosi   päätyttyä…  
 

o ota   ulko-ovesta   pois    varattu   Vanders-kursseille    –lappu.   
o jätä   tämä   ohjekansio   aulaan   punaisen   kaapin   päällä   olevaan   valkoiseen   koriin.  
o jätä  avain  kassalle.  Kassalla  pitäisi  olla  uimavalvoja  klo  17-22.  Jos  hän  ei  ole              

paikalla,   tiputa   avain   kassan   puolelle.  
 
6. Voit   lähteä   klo   20.30   (tai   kun   ohjaaja   antaa   luvan   poistua)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kysymyksiä   tai   yllättäviä   tilanteita?   
Pyydä   altailla   olevalta   ohjaajalta   apua   tai   soita!  

 
 
Uimahallin   laitoshuoltaja Vandersin   kurssikoordinaattori  
0400-661573 050-3573873  
 
 



 
 
Sunnuntai   aamu  
Aamuisin  Vandersilla  on  vauvauintia  sekä  perheuintia.       
Ovenavausvuoron  aikana  rakennukseen  saattaa  saapua      
myös  muiden  seurojen  harrastajia,  jotka  kulkevat       
palloiluhalliin.  Sinun  tulee  ensisijaisesti  huolehtia      
Vandersin  kurssilaiset  sisälle  sekä  katsoa,  että  halliin  ei         
pääse   ulkopuolisia.  
 
 
 

1. Huolehdi   tarvittavat   välineet   valmiiksi   (ohjaaja   auttaa   näissä).  
o Avainkorttilaatikko   kassan   eteen   (löytyy   kassalta/kassan   vierestä)  
o Nimilistat   ja   kynä   (tässä   kansiossa)  
o Kiinnitä   kyltti   (varattu   Vanders-kursseille)   ulko-oveen  
o Kurssille  saapuvien  ilmoittautumispiste  pidetään  aina  samassa  paikassa.  Nosta         

lappu   pyöreälle   pöydälle,   johon   kurssilaiset   osaavat   tulla   ilmoittautumaan.  
 

2. Avaa  ovea  kurssilaisille.  Avaa  ovi  sisältä  katsottuna  vasemmanpuoleisimmasta         
ovesta,  kahdessa  pääovessa  on  automaatio,  jota  ei  tule  avata  väkisin.  Voit  siirtää             
mainoskyltit   pois   oven   edestä.  

 
3. Vaunut   jätetään   aulaan   ikkunaseinää   vasten.  

 
4. Vauva-   tai   perheuimarit   merkitsevät   itsensä   nimilistoihin.  

o Listoissa   lukee   vauvan/lapsen   nimi.   Perheuinneissa   lapsia   voi   olla   useampikin.  
o Korvaamaan  tulleet  perheet  vauva-  ja  perheuinnissa  merkitään  heidän  oman          

ryhmänsä  kohdalle,  vaikka  olisivat  eri  päivän  ryhmästä.  Perheet  ilmoittavat          
aulassa,   että   tulevat   korvaamaan.  

 
5. Anna   avainkortit   ja   opasta   tarvittaessa,   miten   niitä   käytetään.  

o Laitetaan   kaapin   oveen,   jotta   sen   saa   lukkoon.  
 

6. Ohjaa   oikeisiin   pukuhuoneisiin,   jos   ovat   ensimmäistä   kertaa   paikalla.  
 

7. Vuorosi  päätyttyä  jätä  tämä  ohjekansio  aulaan  punaisen  kaapin  päällä  olevaan           
valkoiseen   koriin .  

 
8. Voit   lähteä   kotiin   klo   9.00.   

 
 
 

 
 

Kysymyksiä   tai   yllättäviä   tilanteita?   
Pyydä   altailla   olevalta   ohjaajalta   apua   tai   soita!  

 
 

Uimahallin   laitoshuoltaja Vandersin   kurssikoordinaattori  
0400-661573 050-3573873  



 
Sunnuntai   ilta  
Iltaisin  Vandersilla  on  lasten  uimakouluja,  vesiralleja  sekä  aikuisten         
kursseja.  Ovenavausvuoron  aikana  rakennukseen  saapuu  myös       
Vandersin  uimareita  (aikuisia  ja  lapsia)  ja  taitouimareita,  sekä         
muiden  seurojen  harrastajia,  jotka  kulkevat  palloiluhalliin.  Sinun        
tulee   ensisijaisesti   huolehtia   Vandersin   kurssilaiset   sisälle.  
 
 

1. Huolehdi   tarvittavat   välineet   valmiiksi   (ohjaaja   auttaa   näissä).  
o Avainkorttilaatikko   kassan   eteen   (löytyy   kassalta/kassan   vierestä)  
o Nimilistat   ja   kynä   (tässä   kansiossa)  

▪ Aikuisten,   erityisuintien   sekä   perheuintien   
o Kiinnitä    varattu   Vanders-kursseille    -lappu   ulko-oveen   (tässä   kansiossa)  
o Avain   pukuhuoneille   (kassalta)  
o Kurssille  saapuvien  ilmoittautumispiste  pidetään  aina  samassa  paikassa.  Nosta  lappu          

pyöreälle   pöydälle,   johon   kurssilaiset   osaavat   tulla   ilmoittautumaan.  
 
2. Avaa  ovea  kurssilaisille.  Avaa  ovi  sisältä  katsottuna  vasemmanpuoleisimmasta  ovesta,          

kahdessa  pääovessa  on  automaatio,  jota  ei  tule  avata  väkisin.  Voit  siirtää  mainoskyltit  pois              
oven   edestä.  

 
3. Merkitse  saapuneet  nimilistoihin  seuraavista  kursseista.  He  tulevat  usein  n.  15min  ennen            

kurssin   alkua   ja   kulkevat   aulasta   altaille   itsenäisest.  
- Aikuisten   uinnin   tekniikka   (alkaa   altaassa   klo.   19.05)  
- Aikuisten   uinnin   tekniikka   jatko   (alkaa   altaassa   klo.   19.50)  
- Aikuisten   vapaauinnin   tekniikka   (alkaa   altaassa   klo.   20.35)  
- Perheuimakoulut   (tulevat   ilmoittautumaan   n.   klo.   17.30,   klo.   18.00   ja   19.00)  
- Erityisuimakoulu   (alkaa   altaassa   klo.   18.45)  
 
4. Muut  kurssilaiset  (lastenaltaan  uimakoulut  sekä  vesirallilaiset)  ohjaaja  hakee  aulasta.  He           

odottavat   aulassa   omaa   ohjaajaansa  
 

5. Anna  avainkortit  ryhmäläisille,  jotka  merkkaat  nimilistoihin,  ja  opasta  tarvittaessa,  miten           
avainkortteja   käytetään.   
o Laitetaan   kaapin   oveen,   jotta   sen   saa   lukkoon.  

 
6. Ohjaa   oikeisiin   pukuhuoneisiin,   jos   ovat   ensimmäistä   kertaa   paikalla.   

 
7. Pukuhuoneiden  ovet  ovat  lukossa,  joten  päästä  sähköavaimella  kyseiset  kurssilaiset          

pukuhuoneille.  Erityisuimakoululaisilla  on  mahdollisuus  käyttää  inva-pukuhuoneita.  He        
osaavat  itse  pyytää  jos  he  menevät  sinne.  Sama  avain  käy  myös  inva-pukuhuoneiden             
oveen.  

 
8. Vuorosi   päätyttyä…  

 
o ota   ulko-ovesta   pois    varattu   Vanders-kursseille    –lappu.   
o jätä   tämä   ohjekansio   aulaan   punaisen   kaapin   päällä   olevaan   valkoiseen   koriin.  
o jätä  avain  kassalle.  Kassalla  pitäisi  olla  uimavalvoja  klo  17-22.  Jos  hän  ei  ole  paikalla,               

tiputa   avain   kassan   puolelle.  
 

9. Voit   lähteä   klo   20.30.   
Kysymyksiä   tai   yllättäviä   tilanteita?   

Pyydä   altailla   olevalta   ohjaajalta   apua   tai   soita!  
Uimahallin   laitoshuoltaja Vandersin   kurssikoordinaattori  
0400-661573 050-3573873  


