
POIKKEUSAJAN OVENAVAUSOHJE – LAUANTAI-AAMU 

Aamuisin Vanders järjestää vauvauintitoimintaa. 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. 

Tehtävät vuoron aikana  

1. Huolehdi tarvittavat välineet valmiiksi (ohjaaja auttaa näissä). 

o Avainkorttilaatikko (löytyy kassalta/kassan vierestä) 

o Nimilistat ja kynä (tässä kansiossa)  

o Käsidesipullo 

o Kiinnitä kyltti (varattu Vanders-kursseille) ulko-oveen  

o Pue kasvomaski 

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 Korvausuinnit merkitään samaan läsnäololistaan.  

5. Anna kaappikortit ja ohjaa asiakkaat oikeisiin pukuhuoneisiin, mikäli he ovat ensimmäistä kertaa paikalla. 

6. Vuorosi päätyttyä jätä tämä ohjekansio aulaan punaisen kaapin päälle.  

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

 

 

 

 

 

Kysymyksiä tai yllättäviä tilanteita?  

Pyydä altailla olevalta ohjaajalta apua tai soita!  

  

Vandersin kurssikoordinaattori Uimahallin laitoshuoltaja 050-3573873 

0400-661573 

 

 

 

 



POIKKEUSAJAN OVENAVAUSOHJE – LAUANTAI-ILTA 

Iltaisin Vanders järjestää 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. Ovenavausvuoron aikana ovenavaaja vahtii aulatilan yleistä 

järjestystä sekä päästää tiettyjen kurssien osallistujat sisään halliin. Vanders tarjoaa ovenavaajalle 

käsidesin sekä kasvomaskit vuoron ajaksi. 

Tehtävät vuoron aikana  

1. Huolehdi tarvittavat välineet valmiiksi (ohjaaja auttaa näissä). 

o Avainkorttilaatikko (löytyy kassalta/kassan vierestä) 

o Käsidesipullo 

o Kiinnitä kyltti (Vandersin kurssilainen, odota nimenhuutoa ulkoa!) ulko-oveen  

o Pue kasvomaski 

2. Koronavirustilanteen vuoksi ohjaajat hakevat kaikki lasten opetusaltaan (Perheuimakoulu, Meritähdet, 

Taskuravut, Merihevoset, Mustekalat ja Koululaisten uimakoulut) sekä ison altaan kurssien (Vesirallit, 

Taitouinnin kurssit, Tekniikkakurssit) osallistujat ulkoa. Huoltajia ei saa päästää sisään uimahallin tiloihin! 

3. Ovenavaaja voi päästää mahdollisesti myöhässä saapuva kurssilaiset tai uimarit sisään hallin tiloihin.  

4. Ovenavaaja voi poistua hallin tiloista vuoronsa päätyttyä klo 20.15. Ohjekansio ja käsidesi laitetaan 

punaisen kaapin päälle.  

 

 

 

 

 

Kysymyksiä tai yllättäviä tilanteita?  

Pyydä altailla olevalta ohjaajalta apua tai soita!  

 

Vandersin kurssikoordinaattori Uimahallin laitoshuoltaja 050-3573873 

0400-661573 

 

 

 

 

 

 



POIKKEUSAJAN OVENAVAUSOHJE – SUNNUNTAI-ILTA 

Iltaisin Vanders järjestää 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. Ovenavausvuoron aikana ovenavaaja vahtii aulatilan yleistä järjestystä sekä 

päästää tiettyjen kurssien osallistujat sisään halliin. Vanders tarjoaa ovenavaajalle käsidesin sekä kasvomaskit vuoron 

ajaksi. 

Tehtävät vuoron aikana  

1. Huolehdi tarvittavat välineet valmiiksi (ohjaaja auttaa näissä).  

o Avainkorttilaatikko (löytyy kassalta/kassan vierestä) 

o Nimilistat ja kynä (tässä kansioissa) 

- Erityisuinnit, Perheuimakoulut, Aikuisten tekniikkakurssit 

o Käsidesipullo 

o Kiinnitä kyltti (Vandersin kurssilainen, odota nimenhuutoa ulkoa!) ulko-oveen  

o Avain pukuhuoneille (ohjaaja antaa samalla kun saat tämän kansion)  

o Kurssille saapuvien ilmoittautumispiste pidetään aina samassa paikassa. Nosta ”kurssilainen ilmoittaudu 

tässä” -kyltti pyöreälle pöydälle, johon yllä eritellyt kurssilaiset osaavat tulla ilmoittautumaan. Lapun ja 

telineen saat ohjaajalta.  

o Pue kasvomaski.  

2. Koronavirustilanteen vuoksi ohjaajat hakevat kaikki lasten opetusaltaan (Perheuimakoulu, Meritähdet, Taskuravut, 

Merihevoset, Mustekalat ja Koululaisten uimakoulut) sekä ison altaan kurssien (Vesirallit, Taitouinnin kurssit, 

Tekniikkakurssit) osallistujat ulkoa. Huoltajia ei saa päästää sisään uimahallin tiloihin! 

3. Ovenavaaja päästää tiettyjen kurssien osallistujat sekä seuran harraste- ja kilpauintitoimintaan osallistuvat uimarit 

sisään halliin. 

o Ovenavaaja päästää sisään seuraavat ryhmät:  

17.45-18.15 Perheuimakoulu 

18.15-18.45 Perheuimakoulu 

18.45-19.15 Erityisuinti 

19.20-19.50 Perheuimakoulu 

19.45-20.25 Aikuisten uinnin tekniikka 

19.50-20.20 Perheuimakoulu 

20.30-21.10 Aikuisten uinnin tekniikan jatko 

 

Yllä mainitut ajat ovat kurssien allasajat. Osallistujat tulevat uimahallin tiloihin yleensä noin 15 minuuttia 

ennen kurssin alkua. 

4. Avaa ovi yllä mainituille kurssilaisille sisältä katsottuna vasemmanpuoleisimmasta ovesta. Kahdessa pääovessa on 

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

5. Merkitse yllämainittujen kurssien osallistujien saapuminen läsnäololistoihin.  

6. Ovenavaaja voi poistua hallin tiloista vuoronsa päätyttyä klo 20.15. Ohjekansio ja käsidesi laitetaan punaisen kaapin 

päälle ja avaimet palautetaan kassalle.  

Kysymyksiä tai yllättäviä tilanteita?  

Pyydä altailla olevalta ohjaajalta apua tai soita!  

 

Vandersin kurssikoordinaattori 0503573873 Uimahallin laitoshuoltaja 0400661573 

 


