
Ohjeita uimakouluun tulijoille 

- uimakouluun saa tulla vain täysin terveenä 

- uimakoululaiset kokoontuvat, kun ryhmä on ilmoitettu alkavaksi eli nimenhuuto alkaa silloin 

(ilmoittautumiset/aikataulut näkyvät Timmissä Omat tiedot – Kurssi-ilmoittautumiset –kohdassa)  

- vanhempia suositellaan tuomaan lapsi uimahallin pääoven liukuoville, josta uimakouluavustajat 

huolehtivat lapset eteenpäin pesu- ja allastiloihin 

- mikäli on välttämätöntä tuoda lapsi aulaan asti, niin yksi huoltaja voi tulla mukana yläaulaan  

- uimakoulun päätyttyä lapsi tullaan noutamaan pääoven liukuoville (korostakaa lapsille, että ulos ei saa 

lähteä yksin, vaan pitää odottaa hakijaa)  

- ryhmäkokoja on pienennetty 8 hengen ryhmiksi / opettaja  yhden uimakoulutunnin aikana altailla on 

yhteensä 16 lasta  

- todistuksien jako tapahtuu lapsille pukutiloissa uimakoulun viimeisenä päivänä  mikäli lapsella on 

uintikirja edellisiltä kesiltä, niin se mukaan maanantaina 

- mukaan pyyheliina, uimapuku/-housut ja haluttaessa uimalasit 

- kannattaa pukeutua mahdollisimman kevyesti, että riisuminen ja pukeminen sujuu lapsella helposti 

(uimakouluavustajat kyllä auttavat tarvittaessa) 

- pitkät hiukset tulee laittaa kiinni jo kotona 

- vanhempien vastuulla on myös arvioida, voiko lapsi osallistua uimakouluun, mikäli perheessä on 

riskiryhmään kuuluvia 

- noudatamme yleisiä turvavälisuosituksia ja THL:n ohjeistuksia kaikessa toiminnassa  

- opetuksessa pyritään välttämään osioita, joissa oppilaat joutuvat lähikontaktiin. Uimaopettajan tulee 

tarpeen mukaan avustaa lapsia uinninopetuksessa, mutta minimoiden pois tarpeettomat kosketukset. 

Ohjeistamisessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan riittävät turvavälit. Lähikontaktien 

välttäminen ei saa kuitenkaan vaarantaa lasten turvallisuutta, eikä estää vuorovaikutusta turvallisen 

aikuisen kanssa.  

- tartuntariski altaassa käytettävien välineiden (esimerkiksi uimalaudat, lötköpötköt) välityksellä voidaan 

arvioida olevan melko vähäinen, etenkin mikäli käsihygieniasta huolehditaan allastiloihin tullessa. 

Välineitä käytetään pääsääntöisesti altaissa, joissa on klooria. 

- jos uimakoululaisella todetaan ryhmätoiminnan aikana koronavirusinfektioon sopivia oireita, ohjataan 

hänet erilliseen tilaan odottamaan, että vanhemmat pääsevät hakemaan hänet. Sairastapauksista 

tulee tiedottaa liikuntapalveluihin. 

- uimahalli aukeaa yleisölle klo 12.00 

 

Maksut 

Uimakoulumaksut laskutetaan. Sisaralennuksen tiedot sähköpostilla liikuntavaraukset@seinajoki.fi 

ilmoittautumisen jälkeen. 

 

Uimakoulut 55 € 

2 viikon tekniikka 77 € 

Sisaralennus kolmannesta lapsesta -10 € 

 

 

Lisätietoja 

Tanja Särkipaju 
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