
Swimming Jyväskylän sunnuntaivuoro kevät 2017 
 

Sunnuntaivuoro on Swimming Jyväskylän jäsenten uintivuoro. Vuorolla 
järjestetään kurssitoimintaa neljällä altaalla. Jäsenillä on vapaa 

kuntouintimahdollisuus 50m altaassa ja aaltoaltaassa. 
 
Vuorolla käy noin 500 lasta ja 50 aikuista uimassa viikoittain. 

 
Uintivuorojen valvonnasta vastaa yksi palkattu valvoja ja masters-uimarit. 

Rannekkeiden jakaja tulee vanhempien puolelta. Jokaisella vuorolla tulee olla 
vähintään neljä valvojaa altailla ja yksi rannekkeiden jakaja. Valvojalistat 
toimitetaan uimahallille ennen kauden alkua seuran toimesta.  

 
Jokaisen valvojan tulee lukea huolella alla olevat ohjeistukset ja 

turvallisuussuunnitelma ennen valvontavuoroaan yleisen turvallisuuden tähden.  
 
Aikataulu vuorolla: 

 
 yksi valvoja valmiina jakamassa saattajarannekkeita portilla klo 16:45 

(16:55 aukeaa portit ensimmäisille kurssilaisille, hae liivi altaiden 
puolelta) 

 klo 17:15 ja 17:45 alkavat ryhmät pääsevät sisälle klo 16:55 
 muu jäsenistö pääsee porteista klo 17:45 
 valvojat valmiina altailla klo 17:50, päävalvoja antaa ohjeet valvojille 

 allasvuoro alkaa klo 18:00 (valvojan kuulutus) 
 kassa sulkeutuu 19:45 (auki vain kahdella ensimmäisellä kerralla) 

 aaltoallas suljetaan klo 20:00 
 uintiaika päättyy klo 20:15 (pois lukien aikuisten uintikurssit loppuvat klo 

20:30) 

 poistuminen pesutiloista muilla klo 20:30 
 hallista tulee poistua viimeistään klo 21:00 

 
Ennen vuoroa: 

 Valvojat tarkastavat puku- ja pesuhuonetilat ja niiden siisteyden. 

 Merkitsevät valvojalistaan oman paikallaolonsa. 
 Saattajarannekeenjakajalle on varattu rannekkeet aulan kaappiin 

 
Vuoron aikana: 
 

 Masters-valvojat sopivat tehtävien jaosta päävalvojan johdolla 
 Valvontakansio ja valvojaliivit löytyvät 50m altaan päätykatsomon 

viereisestä pienestä varastosta. 
 Valvontakansiossa on tapaturmailmoituslomake, joka täytetään jos jotain 

sattuu. Lomake toimitetaan seuran työntekijälle ja päävalvojalle. 

 Päävalvoja varmistaa, että sininen ensiapulaukku on paikallaan valvojan 
kopin edessä olevassa portaikossa. 

 Jos altaaseen pääsee ulostetta tai oksennusta, tyhjennetään allas 
välittömästi ja otetaan yhteys siistijään/päivystävään laitosmieheen. 
Uimareita ei saa laskea enää kyseiseen altaaseen.  

 Valvojat tarkistavat altaat uintiajan päätyttyä.  
 Vuoron aikana valvotaan altaiden lisäksi aula-, kahvio-, puku- ja 

pesuhuone- sekä muita tiloja. 



 Valvonta-aika päättyy masterseilla altailla klo 20:15, 
saattajarannekeenjakajan vuoro päättyy klo 19:30. Masters-valvojat 

valvovat klo 20:30 asti, että altaat ovat tyhjät ja tarkistavat lopuksi 
naisten ja miesten pesu- ja pukutilojen siisteyden ja että tilat ovat tyhjät 

klo 21:00 mennessä. 
 Päävalvoja poistuu hallista viimeisenä klo 21:00 ja häneen tulee 

ensisijaisesti ottaa yhteyttä vuoron aikana kaikissa kysymyksissä. 

 
 

Aaltoaltaan valvonta 
 

 Aina yksi valvoja paikalla! 

 Valvotaan järjestyssääntöjen noudattamista 
 Aaltoaltaalla on valvottava myös matalaa päätä, joka jää helposti 

liukumäen katveeseen – siellä uivat kaikkein pienimmät. 
 Vesiliukumäkeen ei saa mennä. (Kauden viimeisellä vuorolla liukumäki on 

ollut poikkeuksellisesti käytössä.) 

 Aaltoaltaalle saa mennä heti valvojan annettua kuuluttamalla luvan. Allas 
suljetaan klo 20, jolloin uimareiden on poistuttava. Tämän jälkeen valvoja 

ripustaa ”Pääsy kielletty”-köyden paikalleen. 
 

 
50-metrin altaan valvonta 

 

 50m altaalla on huomioitava koko kävijämäärä, koska suurin osa ui isossa 
altaassa vuoron aikana. 

 Vuoron aluksi huolehditaan yhteistyössä uimahallin omien valvojien 
kanssa, että altaaseen ei tule seuran uimareita ennen kuin valvojat 
antavat kuuluttamalla luvan. 

 50 metrin altaan uintiaika päättyy klo 20.15. 
 Valvonta eri puolilta allasta.  

 
 

Muut altaat ja tilat  

 
 25m altaan hyppyajat ovat: 

o 18:00–18:15 
o 19:00–19:15  
o 20:00–20:15  

 Hyppyaikoina tulee 25m altaalla olla aina vähintään yksi valvoja! 
 Valvoja jakaa hyppyvuorot lapsille, lasten oltava uimataitoisia 

 

Vuoron jälkeen: 

 Tarkastetaan tilojen siisteys. Valvojat poistuvat pukuhuonetiloista 

viimeisenä. 

 Saattajarannekkeenjakaja laittaa ylimääräiset rannekkeet kassan 

vasemmalla puolella sijaitsevan kaapin alahyllylle (kaappi jossa on reikä 
uimapukujen palautukselle). 

 



 

Poissaolo valvonnasta: 

HUOM! Valvojat etsivät itselleen tuuraajan, mikäli he eivät pääse vuorolleen. 
Jokaisella vuorolla tulee olla kolme masters-valvojaa altailla ja yksi 

valmennusryhmäläisen vanhempi jakamassa rannekkeita. Jos tuuraajaa ei löydy, 
yhteydenotto ajoissa seuran työntekijään (amanda.rissanen@swim.fi). 
Valvontavuorojen vaihdoista ja muista poikkeuksista tulee myös aina ilmoittaa 

seuralle!  

 

Sunnuntaivuorot ja valvontavuorolista päivitetään tänne: www.swim.fi/9 
 
 

Jäsenistön mahdolliset kyselyt/palaute ohjataan sähköpostitse osoitteeseen 
info@swim.fi 

 

Näiden ohjeiden lisäksi seuran jäsenistön tulee noudattaa uimahallin 
järjestyssääntöjä! 

 

Kiitos kun luit ohjeet! 
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