
TOIMITSIJAOHJEET

HALLIVASTAAVAT

Salon Uimarit ry



YLEISTÄ

 Sisäänpääsy uimahalliin ulko-ovien sulkeutumisen jälkeen vain 
Salon Uimarien toimitsijoille => VAHTI OVELLE! 

 Kun uimarit päästetään sisään hallivastaava vahtii inva-portia
ennen sen avaamista, jotta kulkijat eivät riko porttia.

 Inva-portti avataan kassalta!

 Huomioitavaa:

 Ensiapuhuoneeseen pääsy kielletty lukuun ottamatta 
ensiapuhuoneenkäyttäjiä sekä kahvinkeittäjiä

 Ensiapuhuoneessa ei varastoida mitään (kahvinkeittovälineitä 
lukuun ottamatta).

 Pelastustiet on pidettävä avoimina, ei pöytiä tai muita tavaroita 
pelastusovien eteen

 Kulkuväylälle ensiapuhuoneeseen ei kenkiä, jotta väylät pysyvät 
avoimina. 



 Tarkistetaan ja poistetaan uimahallin asiakkailta jääneet löytötavarat 
pukuhuoneista (toimitetaan kassalle).

 Musta matto hallin ovelle hallin puolelle (henkilökunta tuo, pyydetään 
sen puuttuessa)

 Opastekyltit sijoitetaan omille paikoilleen (sinitarralla 
katsekorkeudelle)

 Tossunsuojat ja opastekyltit allastilojen ovelle (oma kori puhtaille ja 
roskis likaisille tossunsuojille) + opastekyltti

 Levitetään roskasaavit (allasosaston huoltotilassa):
 katsomoalueelle vähintään 2
 Coach Corneriin
 1 uimahyppyaltaan katsomoon
 1 lastenaltaan kohdille
 1 hallin ulostulon kohdille
 1 yläkerran liikuntatilaan
 kahvioon
 Tarkistetaan roskikset myös pukuhuoneista!

Hallivastaavat huolehtivat roskisten tyhjennyksestä kisojen aikana.



ALLASTILAT:

 Tarkista, että uintiliivit sekä taulut on poistettu seinältä - (säilytykseen 
lötköpötkö arkkuun!)

 Tarkista, että helmitaulut ja muut härpäkkeet ovat poissa valvontakopin luota

 Tarkista, että terapia-altaan ympärikulku on estetty lippusiimalla tai tuoleilla.

LIIKUNTATILA:

 Liikuntatilan sälekaihtimet nostetaan ylös ja kiinnitetään ”Ethän koske 
sälekaihtimiin” –laput.

 Liikuntatilan puoleiset ovien lukot naisten ja miesten pukuhuoneissa lukitaan.

PUKUHUONEET:

 Laput ”EI KULKUA” kuntosalin lasioviin naisten ja miesten pukuhuoneisiin.

 Opastekyltit saunan oville (ei pyyhkeiden ja uima-asujen kuivatusta)



KISOJEN 
PÄÄTYTTYÄ

 Huolehtivat löytötavarat pukuhuoneista ja suihkutiloista 
uimahallin aulaan (muovisäkkiin)

 Uintimerkit paikoilleen: kuntouinti, kuntouinti, nopea kuntouinti, 
nopea kuntouinti, kuntouinti,

 Vesijuoksuvyöt paikoilleen kokojärjestyksessä!

 Muut härpäkkeet paikoilleen: taulut, kuntopyörät yms.

 Opastekyltit kerätään pois ja laitetaan talteen.

 Roskasaavit tyhjennetään parkkipaikan roska-astioihin ja hallin 
roskasaavit viedään takaisin allasosaston tekniseen huoltotilaan.

 Letkutetaan allastilat ja siistitään kaivonkannet.

 Palautetaan mahdollisesti lainassa olleet siivousvälineet yms. 
hallin henkilökunnalle.
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