
 

 Samppalinnan maauimalan käyttö oppituntien aikana  
 
 
Varaaminen  
- Turun koulujen opettajat varaavat kaikki vuoronsa liikuntatoimen Timmi varausjärjestelmän 
kautta. Kevätlukukaudelle varauksia voi tehdä 1.4. alkaen. HUOM! Ulkopaikkakuntalaisille oppi-
lasryhmille varauksia aletaan antaa vk 17 alkaen, joten teethän varauksesi ajoissa. Syysluku-
kaudelle varauksia voi tehdä 1.8. alkaen. HUOM! Ulkopaikkakuntalaisille oppilasryhmille varauk-
sia aletaan antaa vk 34 alkaen. Kaikki ennen kyseisiä päivämääriä (1.4./kevät ja 1.8./syksy) teh-
dyt varaukset tullaan poistamaan, eikä poistosta ilmoiteta varaajalle. 

- Samppalinnasta on varattu koululaisryhmien käyttöön koulupäivinä seuraava allastilakiintiö: 
radat 2 ja 3 klo 8-16, rata 1/matala pääty ja rata 1/syvä pääty klo 8-16. Voit varata myös puoli-
kasta lastenallasta, mutta huomioithan, että se on samanaikaisesti myös muiden asiakkaiden 
käytössä eli et ole yksin ryhmäsi kanssa ko. altaassa. 

- Uintivuorot tulee varata aina vähintään 1 vk etukäteen. 

 

Tulo uimalaan  

- Maauimalan säännöt sekä toimintatavat käydään läpi ennen sisääntuloa. 

- Oppilaat kokoontuvat maauimalan ulkopuolella.  

- Polkupyörät jätetään telineisiin, ei kävelytielle/parkkipaikalle/kaiteeseen, yläparkkipaikat on va-
rattu vain INVA -pysäköintiin/henkilökunnalle/huoltoajoneuvoille ei skoottereitten ja mopojen py-
säköintiin.   

- Opettaja hakee asiakaspalvelusta rannekkeet jokaiselle oppilaalle oppilaiden odottaessa ul-
kona. 

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

- Uimasta tullessa voi pukutiloissa olevista lukijalaitteista tarkistaa kaapin numeron.  

- Ranneke syötetään ulosmenoporttiin kapea pää edellä ja kone syö sen. Portti ei päästä ulos, 
mikäli ko. rannekkeella käytössä ollut pukukaappi on jätetty lukkoon. Kaappi täytyy tässä ta-
pauksessa käydä avaamassa ennen ulosmenoa.  

 

Lenkkeily  

- Yhdistetyillä lenkki + uintikerroilla tullaan normaalisti sisälle ja viedään ylimääräiset tavarat pu-
kutiloihin ja tullaan ranneketta ulosmenoportilla näyttämällä ulos (15 min. sisällä). HUOM! Por-
tista ei pääse ulos, jos kaappia ei ole lukittu rannekkeella. Lenkiltä palattaessa näytetään taas 
ranneketta portilla. Oppitunnin jälkeen syötetään ranneke ulosmenoporttiin, joka ottaa sen tal-
teen.  

- Lenkkipoluilta tullessa muistetaan puhdistaa kengistä suurimmat hiekat/purut ennen sisääntu-
loa. 
- Uimalaa ei käytetä pelkkänä pukutilana esim. yleisurheilutuntien aikana. 
 
Oppilaat, jotka eivät osallistu uintiin  
- Opettajat valvovat myös oppilaita, jotka eivät osallistu uimiseen. Heille voi keksiä myös muuta 
liikunnallista tekemistä Samppalinnan maauimalan alueella esim. kuntopiiri tms.  

- Heitä ei saa jättää valvomatta maauimalan pukuhuoneisiin, jotta he eivät käytöksellään häiritse 
muita asiakkaita => tästä on tullut paljon valituksia asiakkailta.  
 
Puku- ja pesutilat  
- Opettajat valvovat, että oppilaat käyvät suihkussa ja uikkarit laitetaan päälle vasta suihkun jäl-
keen. 

- Hiukset on hyvä kastella tai käyttää uimalakkia. 

- Pitkät hiukset on pidettävä kiinni uitaessa.  

- Saunassa ollaan ilman uikkareita.  



- Kuivaus pesutilan puolella, kuten myös uikkareiden vääntö kuivaksi.  

- Uida saa ns. normaaleilla uikkareilla tai uintishortseilla, myös burkinin (=naisten peittävä uima-
asu) käyttö on sallittu 

- Uima-asun vuokra 5€, pyyhe 5€. 

 
Allastiloissa toimiminen 
- Opettaja käy ilmoittamassa tulostaan valvojalle ja sopimassa vielä tarkemmin tilojen ja välinei-
den käytöstä.  

- Oppilailla lupa mennä altaaseen vasta opettajan tultua altaalle.  

- Maauimalassa on käytössä jonkin verran normaalia uimaopetusvälineistöä mm. lautoja, pal-
loja, lötköpötköjä, upporenkaita.  
- Opettaja sopii välineiden käytöstä valvojan kanssa.  

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

- Lasten allas liukumäkineen on ensisijaisesti tarkoitettu yleisöuimareille ja pienille uimataidotto-
mille oppilaille. HUOM! Lastenaltaasta voi varata vain puolikkaan, mutta se on silti myös muiden 
asiakkaitten käytössä. Jos tämän viimeisen lauseen laittaisi tuohon varaaminen kohtaan. 

 

Hyppääminen  

- 1 m:n ponnu on hyppykäytössä.  

- Lavoilta voi hypätä vain, jos uimalassa on vähän asiakkaita/koululaisia, koska lavoilta hypättä-
essä joudutaan ottamaan ratoja pois muusta käytöstä. Usein tämä on mahdollista vain syksyi-
sin. 

- Lavoilta hyppäämisestä opettajat sopivat valvojan kanssa.  

- Lavoilta hypätään vain opettajan johdolla.  

- Hyppäämisessä noudatettava erityistä tarkkuutta!  
 
Ensiapu  
- Opettaja vastaa oppilaistaan uimalan kaikissa tiloissa. 
- Allasalueen ja pesutilojen yleisestä turvallisuudesta ja valvonnasta vastaavat liikuntapalvelui-
den ensiapu- ja pelastustaitoiset uinninvalvojat, joilta saa apua tarvittaessa. 
- Uinninvalvonta/ensiapupiste sijaitsee ison altaan puolessa välissä.  

 
Poistuminen  
- Opettaja lähtee uimalasta 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  
- Uimalasta löytyneet tavarat viedään päivän päätteeksi uinninvalvontaan, josta niitä voi itse 
tulla noutamaan, arvotavarat viedään maauimalan kassalle.  
- Löytötavaroista arvotavaroita säilytetään koko kesäkauden ajan ja muita kolmen viikon ajan.  
- Puhelintiedusteluihin unohtuneista tavaroista ei vastata, sillä uimalaan jää vuosittain satoja 
uikkareita, pyyhkeitä jne. ja oikeiden löytäminen niiden joukosta on henkilökunnalle täysin mah-
dotonta. 
- Em. syistä myöskään kesken päivän ei henkilökunta hae esim. aamulla unohtuneita tavaroita.  

Uimalan valvojat/liikunnanohjaajat auttavat mielellään käytännön asioissa allastiloissa. Voit ot-
taa heihin tarvittaessa yhteyttä vaikka etukäteen p. 040 5485739.  

Turun koulujen opettajat saavat lisätietoa mm. tilavarauskäytännöistä koululiikunnanohjaajilta, 
Pikita Lempiäinen-Koponen ja Harri Karjalainen.  



Huom! Opetusryhmän koko on max. 30 oppilasta. Mikäli ryhmäsi on suurempi, tulee sinun va-
rata ko. ryhmälle kaksi allastilaa.  
 
 
MUISTATHAN, ETTÄ RYHMIEN HÄIRITSEVÄ KÄYTÖS JA SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMAT-
TOMUUS SAATTAVAT JOHTAA MAAUIMALASTA POISTAMISEEN SEKÄ KOULUN MUI-
DEN VUOROJEN PERUMISEEN! 


