
 

Impivaaran uimahallin käyttö oppituntien aikana  
 
Varaaminen  
- Opettajat varaavat kaikki vuoronsa liikuntatoimen Timmi -varausjärjestelmän kautta.  

- Impivaarasta on varattu koululaisryhmien käyttöön tietty allastilakiintiö, etusijalla ovat turkulai-
set koulut, mutta vuoroja annetaan myös ulkopaikkakuntien oppilasryhmille, joten huomioi seu-
raavat asiat: 
1. uintivuorot tulee varata aina vähintään 1 vk etukäteen 
2. tee syyslukukauden varaukset ryhmillesi elokuun loppuun mennessä, sillä syyskuun alusta 
syyslukukauden vuoroja aletaan antaa myös ulkopaikkakuntien oppilasryhmille 
3. tee kevätlukukauden varaukset ryhmillesi marraskuun loppuun mennessä, sillä joulukuun 
alusta kevätlukukauden vuoroja aletaan antaa myös ulkopaikkakuntien oppilasryhmille 
 
Tulo hallille  
- Uimahallin säännöt sekä toimintatavat käydään läpi ennen sisääntuloa. 

- Oppilaat kokoontuvat hallin ulkopuolella tai aulassa, kahvio on tarkoitettu kahvion asiakkaille.  

- Opettaja hakee asiakaspalvelusta rannekkeet jokaiselle uimaan menevälle.  

- Jokaisella oppilaalla on oltava oma ranneke.  

- Oppilasryhmä voi käyttää ryhmäpukutiloja, mutta niitä ei kuitenkaan voi varata etukäteen. 

- Kävelijät (= ei uivat oppilaat) eivät mene alas pukutiloihin.  

- Myöhästyneet oppilaat on opettajan kuitattava sisään, asiakaspalvelusta ei anneta yksittäisiä 
rannekkeita myöhästyneille oppilaille.  

- Uimasta tultaessa voi lukijalaitteesta tarkistaa kaapin numeron; laitteita on pukutiloissa ryhmä-
pukuhuoneiden ovien vieressä.  

- Ranneke syötetään ulosmenoporttiin kapea pää edellä ja kone syö sen. Portti ei päästä ulos, 
mikäli ko. rannekkeella käytössä ollut pukukaapin ovi on jätetty lukkoon. Kaappi tulee käydä 
avaamassa ennen ulosmenoa.  
 
Yleisökuntosali + liikuntasali  
- Yleisökuntosalia voivat käyttää vain yksittäiset 15 v. oppilaat, jotka jostain pätevästä syystä ei-
vät voi uida.  

- Opettaja ilmoittaa nämä oppilaat lunastaessaan rannekkeita asiakaspalvelussa. 

- Halutessaan opettaja voi varata ryhmälleen yläkerran liikuntasalin, jos sieltä löytyy sopivia va-
paita aikoja. Sali varataan liikuntatoimen varaustoimistosta liikunta.varaukset@turku.fi. Näet 
ajankohtaisen varaustilanteen osoitteesta timmi.turku.fi. 

- Saleissa käytetään vain sisäjalkineita.  
 
Lenkkeily  
- Yhdistetyillä lenkki + uintikerroilla tullaan normaalisti sisälle ja viedään ylimääräiset tavarat pu-
kutiloihin ja tullaan ranneketta ulosmenoportilla näyttämällä ulos (15 min. sisällä). HUOM! Puku-
kaappi tulee lukita, sillä muuten ei pääse portista ulos. Lenkiltä palattaessa näytetään ranne-
ketta portilla. Oppitunnin päätyttyä syötetään ranneke ulosmenoporttiin, joka ottaa sen talteen.  

- Lenkkipoluilta tullessa on muistettava puhdistaa kengistä suurimmat hiekat/purut ennen si-
sääntuloa.  
- Hallia ei käytetä pelkkänä pukutilana esim. suunnistustuntien aikana.  

 
 
 Puku- ja pesutilat  
- Uikkarit päälle vasta peseytymisen jälkeen.  

- Hiukset kastellaan, kuivilla hiuksilla ei uida tai sitten käytetään uimalakkia.  

- Pitkät hiukset tulee olla kiinni.  

- Saunassa ollaan ilman uikkareita tai sitten ei saunota.  
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- Impivaarassa saa uida ns. normaaleilla uikkareilla tai uintishortseilla, myös burkinin (=naisten 
peittävä uima-asu) käyttö on sallittua (uima-asun vuokra 5€, pyyhkeen vuokra 5€).  

- Kuivaus pesutilan puolella, kuten myös uikkareiden vääntö kuivaksi.  
 
Allastiloissa toimiminen  
- Opettaja käy ilmoittamassa tulostaan valvojalle ja sopimassa vielä tarkemmin allastilojen ja vä-
lineiden käytöstä.  

- Oppilailla lupa mennä altaaseen vasta opettajan tultua allashalliin.  

- Opettajat kulkevat allastiloissa joko paljain jaloin tai puhtaissa allastossuissa.  

- Hallissa on käytössä normaali uimaopetusvälineistö: lautoja, pulliksia, palloja, vesikoripalloko-
rit, lötköpötköjä, upporenkaita, sukelluskaaria, vesijuoksuvöitä.  
- Isojen patjojen yms. peuhuvälineiden käytöstä sovittava valvojan kanssa..  

- Vesipallomaalit ja -lakit, uppopallomaalit, räpylät, vesijuoksuhanskat, Hydrohex -laitteet  ovat 
vain seurojen/liikuntapalvelukeskuksen ryhmien käytössä. 

-Opettaja sopii välineiden käytöstä, palauttamisesta, kuivumaan laitosta jne. valvojan kanssa.  

- Välineitä ei voi varata etukäteen, vaan opettajat sopivat niiden käytöstä keskenään/valvojan 
kanssa hallille tullessaan. 

- Monitoimiallas ja perheallas liukumäkineen ovat ensisijaisesti tarkoitettu yleisöuimareille (poik-
keuksena erityiskoulujen liikuntarajoitteiset oppilaat, jotka tarvitsevat lämpimämmän veden).  
 
Hyppääminen  
- Opettajat sopivat keskenään + valvojan kanssa hyppäämisestä.  

- Mikäli puolet hyppyaltaasta on varattu jollekin luokalle, voi toisella puolella hypätä turvallisuus-
syistä vain 1 m:n ponnuilta, 1 m:n tai 3 m:n lavalta (opettajan valvonnassa).  

- Turvallisuussyistä samaan aikaan ei voi hypätä sekä ponnuilta että lavoilta.  

- Lavoilta hypätään vain opettajan johdolla.  

- Hyppäämisessä noudatettava erityistä tarkkuutta!  
 
Ensiapu  
- Opettaja vastaa oppilaistaan kaikissa uimahallin tiloissa.  

- Allasalueen ja pesutilojen yleisestä turvallisuudesta ja valvonnasta vastaavat liikuntapalvelu-
keskuksen ensiapu- ja pelastustaitoiset liikunnanohjaajat, joilta saa apua tarvittaessa . 

- Uinninvalvonta/ensiapupiste sijaitsee lastenaltaiden läheisyydessä uinninvalvojien kopissa. 
 
Poistuminen  
- Pukukaapin tulee olla auki, että portista pääsee ulos. 
- Opettaja lähtee hallista viimeisenä eli varmistaa, että kaikki ovat tulleet ulos portista. 
- Oppilaat eivät voi jäädä uimaan tuntien jälkeen! Mikäli joku saa jäädä vanhempien luvalla ui-
maan, on hänen maksettava itsensä sisälle. 
  
 
Löytötavarat  
- Hallista löytyneet tavarat viedään päivän päätteeksi aulaan lukitsemattomaan tilaan, josta niitä 
voi itse tulla noutamaan, arvoesineet viedään hallin asiakaspalveluun. 

- Löytötavaroita säilytetään max. 3 viikkoa.  

- Puhelintiedusteluihin unohtuneista tavaroista ei vastata, sillä halliin jää vuosittain satoja uikka-
reita, pyyhkeitä jne. ja oikeiden löytäminen niiden joukosta on henkilökunnalle täysin mahdo-
tonta. 
 



 
- Em. syistä myöskään kesken päivän ei henkilökunta hae esim. aamulla unohtuneita tavaroita. 
 
Hallin valvojat/liikunnanohjaajat auttavat mielellään käytännön asioissa allastiloissa ja kunto-
saleilla. Voit ottaa heihin tarvittaessa yhteyttä, vaikka etukäteen p. (02)2623587 / 040 648 53 
38.  
Impivaaran asiakaspalvelun henkilökunnalta saat apua mm. maksu-, laskutusasioissa, p. 
(02)2623588.  
Turun koulujen opettajat saavat lisätietoa mm. tilavarauskäytännöistä koululiikunnanohjaajilta, 
Pikita Lempiäinen-Koponen ja Harri Karjalainen.  
 
MUISTATHAN, ETTÄ RYHMIEN HÄIRITSEVÄ KÄYTÖS JA SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMAT-
TOMUUS SAATTAVAT JOHTAA UIMAHALLISTA POISTAMISEEN SEKÄ KOULUN MUIDEN 
VUOROJEN PERUMISEEN! 
 


