
KANKAANPÄÄN UIMAHALLIN JÄRJETYSSÄÄNNÖT 

1. Uinti- ja kylpyaika pukeutumisaikoineen on yhteensä 2 tuntia. Ylittävältä ajalta peritään uusi 

maksu. 

2. Uimataidottomat ja alle 7-vuotiaat ovat tervetulleita vain uimataitoisen aikuisen seurassa. 

3. Yli 7-vuotiaiden tulee mennä oman sukupuolensa mukaiseen pukuhuoneeseen. 

4. Ennen saunaan ja uima-altaaseen menoa on peseydyttävä huolellisesti. Peseytymisen ja 

saunomisen ajaksi uimapuku on riisuttava pois. 

5. Kastele hiukset tai käytä uimalakkia. Pidä pitkät hiukset kiinni. 

6. Puku- ja pesutiloissa ei saa ajella ihokarvoja tai värjätä hiuksia. 

7. Alusasun käyttö uima-asun alla on kielletty. 

8. Käytä pesu- ja allastiloissa vain allastiloissa käytettäviä jalkineita tai kenkäsuojia.  

9. Tarttuvia tauteja sairastavien tulee välttää uimahallissa käyntiä. 

10. Käytä vain uimapukukangasta olevaa puhdasta uima-asua. Uimahousut voi vuokrata infosta.  

11. Käytä vauvoilla pelkkää uima-asua (ei uimavaippaa). 

12. Ratakylttejä ja muita opasteita noudatetaan. 25 metrin altaassa uiminen edellyttää vähintään 25 

metrin uimataitoa. 

13. Rataköysissä ei saa roikkua. 

14. Hyppääminen isoon altaaseen on sallittu 1,8m kohdalta tai niille merkityiltä paikoilta. 

Keskialtaaseen ja pikkualtaaseen hyppääminen ehdottomasti kielletty. 

15. Älä tuo elintarvikkeita tai särkyviä juoma- ja pesuainepulloja puku-, pesu- tai allastiloihin 

16. Päihdyttävän tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena esiintyminen uimahalli- ja uima-

allastiloissa on kielletty. 

17. On laitonta ja kiellettyä kuvata wc-, sauna-, pesu- ja pukeutumistiloissa (rikoslaki 24 luku 6 §). 

Kuvaaminen muissa tiloissa vain henkilökunnan luvalla. 

18. Uimahallin tiloissa juokseminen, meluaminen, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti tai muuten 

häiritsevästi käyttäytyminen on kiellettyä.  

19. Häiritsevä käyttäytyminen kuten liika metelöinti, rajut pallopelit, vesiliukumäen pumpun 

tahallinen tukkiminen ym. on kiellettyä muulloin kuin niihin osoitetuilla vuoroilla.  

 

Tarvittaessa voi vuokrata uimahallin infosta asianmukaisen uima-asun. Uimalakkia voi käyttää, jos et 

halua kastella hiuksiasi. Vesiliikunnassa voi käyttää myös suihkumyssyä. Pitkät hiukset tulee sitoa kiinni. 

Isonaltaan matalassa päädyssä on kori, josta saa hiuslenkkejä ja uimamyssyjä. 

 

Henkilökunta on vastuussa järjestyssääntöjen valvonnasta. Jos havaitset sääntöjen rikkomista, 

henkilökunnan ohjeiden noudattamatta jättämistä tai huonoa käytöstä, ilmoita siitä henkilökunnalle. 

Henkilökunnalla on oikeus varoittaa asiakasta ja poistaa järjestyssääntöjä rikkovat ja järjestystä 

häiritsevät henkilöt, seurat tai yhteisöt. 

Järjestyssääntöjen rikkomisesta, henkilökunnan ohjeiden noudattamatta jättämisestä, laittomasta 

toiminnasta tai huonosta käytöksestä voi seurata määräaikainen käyttökielto. Asiakkaalle ei korvata 

käyttökiellon aikana vanhentuvia käyttämättömiä käyntikertoja. 

Henkilökunta antaa tarvittaessa lisätietoja. Mukavia ja turvallisia liikuntahetkiä! 

 

 


