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Ui turvallisesti Flensin uimahallissa. 
 

 

Haluamme luoda hauskan ja turvallisen liikuntaelämyksen Flensin uimahallissa, jonne 

kaikki kävijät ovat tervetulleita.  

 

Kaikki uimahalliin tulijat maksavat pääsymaksun ja vaihtavat ylle uima-asun. Jokaisella 

täytyy olla joko oma tai kassalta ostettu riippulukko.  

 

Jos sinulla on toimintarajoite, pyydä henkilökunnalta lisätietoja pukuhuoneista ja 

apuvälineistä, joiden avulla uimahallikäynnistä tulee miellyttävä. Jos mukanasi on avustaja 

tai muuta henkilökuntaa, teiltä peritään vain yhden hengen pääsymaksu. 

 

Flensin uimahallin henkilökunnalla on uimapelastajan koulutus ja ensiapukoulutus. He ovat 

myös elvytystaitoisia.  

Henkilökunta on vastuussa uimahallin turvallisuudesta ja siksi heillä on oikeus valvoa 

järjestystä hallissa ja ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli joku ei noudata uimahallin 

turvallisuusohjeita tai viihtyvyyssääntöjä. 

Pukuhuoneissa ja suihkutiloissa työskentelee sekä mies- että naispuolista henkilökuntaa. 

 

Turvallinen ja vaaraton uimahalli 
Jokainen käyttää uimahallia omalla vastuullaan. 

 

Ikärajat 

● Flensin uimahallin ikäraja ilman aikuista valvojaa uimaan tuleville lapsille on 13 

vuotta. Lisäksi lapsen täytyy olla uimataitoinen. Flensin kunta pidättää oikeuden 

testata uimataito tarvittaessa. Uimataitoinen on henkilö, joka pystyy uimaan 

yhtäjaksoisesti 200 metriä, josta vähintään 50 metriä on uitava selällään. 

 

● Kaikkien uimahallin käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi alle 13-vuotiaat lapset 

pääsevät uimaan vain aikuisen uimataitoisen ja uima-asuisen henkilön kanssa, joka 

maksaa täyden pääsymaksun halliin. Aikuinen valvoo lasta koko ajan uimahallissa. 

Kaikkina aikoina ja kaikkina päivinä uimahallissa saa olla korkeintaan kolme (3) 

valvottavaa lasta aikuista kohti.  
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● Lapset ovat uimahallissa vanhemman/aikuisen vastuulla. Hän huolehtii lasten 

valvonnasta koko uimahallikäynnin ajan. Vanhemman/aikuisen tulee olla käden mitan 

päässä 0-6-vuotiaista lapsista. 

 

● Yli 8-vuotiaat pojat käyttävät miesten pukuhuonetta ja suihkuja, tytöt naisten. 

 

● Solariumin ikäraja on 18 vuotta. 

 

Järjestys ja toisten käyttäjien huomioon ottaminen 

● Lastenvaunuja ei saa ottaa mukaan allastilaan tai pukuhuoneeseen. Kassalta voi 

lainata lukon, jolla lastenvaunut voi lukita käytävään pukuhuoneen ulkopuolelle.  

 

● Uimahallissa liikutaan aina kävellen! Märällä lattialla on helppo liukastua! 

 

● Ota muut kävijät huomioon! Uimahallissa ei saa juosta tai meluta, sillä se häiritsee 

muita uimareita. 

 

● Alkoholia tai muita päihteitä ei saa nauttia uimahallissa! Uimahalliin ei saa tulla 

alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena. 

 

● Flensin kunta ei ole vastuussa arvoesineistä.  

 

● Rikosepäilyt ilmoitetaan aina poliisille. 

 

Uimahallin käyttösäännöt 
Pukeutuminen ja hygienia 

● Ulkokenkien käyttö on kielletty pukuhuoneissa ja allastiloissa! 

 

● Peseydy suihkussa saippuaa ja/tai shampoota käyttäen ilman uima-asua ennen 

saunaan ja altaaseen menoa. Muista pestä myös hiukset! Pukeudu uima-asuun 

suihkuhuoneen puolella. 

 

● Uimahallissa vaihdetaan aina ylle uima-asu tai T-paita ja shortsit. Altaaseen menijät 

käyttävät tekokuituisia tai polyesteristä valmistettuja uima-asuja.  

 

● Alusasun käyttö uima-asun alla on kielletty. 

 

● Saunassa käydään ilman vaatteita ja lauteilla istutaan pyyhkeen päällä. 

 

● Vaippaikäisillä pitää aina käyttää vaippaikäisten uimahousuja tai uimavaippaa. 

 

● Uinnin jälkeen märät uima-asut riisutaan pois suihkuhuoneen puolella. Kuivaa itsesi 

ja purista uima-asusi kuivaksi suihkuhuoneessa. Näin pukuhuoneen lattia pysyy 

mahdollisimman kuivana. 

 

Järjestys ja toisten käyttäjien huomioon ottaminen 
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● Uimahallikäynnin kesto on rajoitettu enintään kahteen (2) tuntiin. Aikarajoitus koskee 

myös 10 kerran kortin sekä puolen vuoden ja vuoden kausikortin käyttäjiä. 

 

● Mobiililaitteiden käyttö uimahallissa on kielletty! Valokuvaus ja videokuvaus on 

ehdottomasti kielletty uimahallissa ja pukuhuoneissa, lukuun ottamatta 

yksityistilaisuuksia eli lastenkutsuja, uintikilpailuja ja muita vastaavia tilaisuuksia. 

 

 

● Ruokaa ja juomaa saa nauttia ainoastaan kahvilassa. Uimahallissa ei saa käyttää 

lasi- ja posliiniastioita. 

 

● Tupakointi on kielletty uimahallissa, samoin nuuska.  Purukumi on sallittu vain 

uimahallin kahvilassa. 

 

● Henkilökunnalla on oikeus poistaa hallista kävijät, jotka eivät noudata Flensin kunnan 

uimahallin järjestyssääntöjä tai käyttäytyvät häiritsevästi. Kävijälle voidaan myös 

asettaa porttikielto uimahalliin. Jos kävijä joudutaan poistamaan uimahallista, 

pääsymaksua ei palauteta. 

 

Uima-altaamme 
Lastenallas 

Flensin uimahallissa on seikkailuallas 0-8-vuotiaille uimareille. Altaan enimmäissyvyys on 28 

cm. Vesiseikkailumaa on täynnä yllätyksiä! Veden lämpötila on 31 astetta. 

 

25 metrin allas, jossa 6 rataa 

Syvyys 1,2-1,8 metriä. Varustettu lähtökorokkeilla ja ratamerkinnöillä.  

Veden lämpötila on 28 astetta. Kaksi rataa on aina varattu kuntouimareille. Tiistaisin ja 

torstaisin krooliuimareille on varattu pikarata klo 06.30-08.00. 

 

Opetusallas 

Uimakoulut, vesileikit ja vesiharjoittelu lapsille vesileluilla. 

Veden lämpötila on 30 astetta. 

 

Poreallas 

Porealtaan 39-asteinen vesi tuntuu mukavalta kovan treenin jälkeen ja altaassa voi myös 

lämmitellä. Poreallasta ei suositella alle 10-vuotiaille lapsille kloorihöyryjen takia. Ne 

rasittavat lasten keuhkoja eikä lasten ruumiinlämmön säätely toimi yhtä hyvin kuin aikuisilla. 

 

Muuta 
Lastenkutsut uimahallissa 

Uimahallin voi vuokrata lastenkutsuja varten lauantaisin ja sunnuntaisin klo 16.00-17.30. 

Lastenkutsuista veloitetaan 525 kruunua. Kesällä uimahalli on suljettu lauantaisin ja 

sunnuntaisin viikoilla 22-34, mahdollisesti myös lauantaisin viikoilla 34-43. 

 

Uimakoulu 

Uimakouluja järjestetään säännöllisesti.  
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Tietoja uimakouluista löytyy kotisivuiltamme osoitteesta https://flen.se/uppleva-gora/idrotts-

fritidsanlaggningar/sim-sporthall/ tai Facebook-sivultamme Hammarvallens Idrottsplats Flen. 

Uimakoulumaksu on 500 kruunua. 

 

Kahvia & jäätelöä 

Uimahallin kahvilassa on tarjolla tuoretta kahvia ja myös jäätelöä. Herkut nautitaan kahvilan 

tiloissa. 

 

Kelluntaliivien vuokraus 

Kelluntaliivin voi lainata 100 kruunun panttia vastaan. 

Lainausaika enintään 14 päivää. 

Lisätietoja henkilökunnalta. 

 

Ilmainen WiFi 

Urheiluhallin avoimessa verkossa voi surffata ilmaiseksi matkapuhelimella, tabletilla tai 

läppärillä. 

 

Flensin uimahalli 

Puhelin: 0157-43 09 90 

Sähköposti: flenssimhall@flen.se 
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