
    

 

 

 

  

 

UIMAKOULUN OHJEET VANHEMMILLE   

  

 
 

Olethan ajoissa paikalla. Tarkoitus on päästä kurssin alkamisaikaan aloittamaan siirtyminen 
pesutiloihin tai isompien lasten osalta (harraste, tekniikka-taito ja maisteriryhmät) suoraan 
uimaopetus altaalla. Ensimmäisellä kertaa riittää 5 – 10 min ennakkoon saapuminen. 
  
Uimakoulussa käytetään erillisiä ryhmäpukuhuoneita. Tarkempi pukuhuone selviää 
uimahallilla uimakouluun saapuessa lippukassalta.    
  
Saattajana voi toimia pukuhuoneeseen asti mielellään vain yksi vanhempi, isovanhempi tai 
muu saattajana toimiva henkilö. Suosittelemme vahvasti saattajan käyttävän 
kasvomaskia.  
  
Saattajan ei lähde mukaan altaalle. Pienten uimakoululaisten uimaopetusta (Varhaistaito- 
sekä Alkeisryhmiä) voi seurata katsomosta tai kahvion ja aulan puolelta turvavälit 
huomioiden. Suosittelemme vahvasti maskin käyttöä. Tarpeetonta oleskelua uimahallin 
tiloissa tulee kuitenkin välttää. 
 
Kahvio Nuotan Herkku on suljettuna. 
  
Uimaopettaja vastaa ryhmän opettamisen lisäksi siirtymisestä pukutiloista altaalle ja 
takaisin pukuhuoneeseen. 
  
Huolehdi lapselle mukaan uima-asu, pyyhe ja laudeliina. Uimalasit tekevät uimisesta 
miellyttävämpää ja edesauttavat uimaan oppimista. Pesuaineita ei tarvita. Tarvittaessa voit 
ostaa uimalasit lippukassalta (hinta 8,90 euroa). Jos lapsella on uintikirja aiemmasta 
uimakoulusta, ota uintikirja mukaan. 
  
Ennen pukuhuoneeseen menoa, uimahalliin saapuessa on hyvä käydä vessassa, jottei 
uimakoulun aikana tarvitse keskeyttää opetusta vessa asioinnin ajaksi. Vessat löytyvät 
aulasta. Samalla tulee huolehdittua käsihygieniasta. 
  
Uimakoulumaksut tulee maksaa lippukassalla viimeistään ensimmäisen viikon 
keskiviikkoon mennessä. Maksuvälineinä käyvät käteinen sekä pankki- ja luottokortit. 
Suosittelemme käyttämään lähimaksua. Uimakoulumaksuja ei laskuteta eikä niitä tarvitse 
käydä maksamassa ennakkoon.  
 
Peru uimakoulupaikka, mikäli osallistumiseen tulee este. 
Näin vapautuva paikka saadaan vielä tarjottua jonossa odottavalle lapselle. Tee peruutus 
sähköpostitse uimaopetus@kemi.fi. 
 
 



    

 

 

 

 
 
Lapselle on hyvä kertoa, että uimakoulussa kuunnellaan ja noudatetaan uimaopettajan 
ohjeita. Kerro uimaopettajalle tarvittavilta osin lapsen mahdollisista sairauksista.   
  
Valokuvaaminen on lähtökohtaisesti kielletty, koska muiden lasten vanhempien 
suostumusta kuvaamiseen ei ole.   
  
Jätä arvoesineet, kuten puhelin kassan tallelokeroon (toimii 50cnt pantilla) tai 
mahdollisuuksien mukaan kotiin.   
  
Uimakoulut kokoontuvat samaan aikaan koko uimakoulun ajan maanantaista perjantaihin 
Varhaistaitoryhmä viikon ajan ja Alkeisuimakoulu ja muut kahden viikon ajan. Juhannus 
viikolla ei kuitenkaan juhannusaattona perjantaina 25.6.2021 
 
Mikäli Sinulla on kysyttävää tai olet epävarma, ota rohkeasti yhteyttä uimaopettajaan.  
 
Uinninvalvonta puhelin 040 725 0487 (uinninvalvojat, uimaopettajat) 
Lippukassa 016 259 455 
Sähköposti uimaopetus@kemi.fi tai kemin.uimahalli@kemi.fi 

 
 

Iloista uimakoulua 
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