
 
 

Ohjeet Liikuntakeskus Uikon keilahallin tiloissa toimimiseen: 

Liikuntakeskus Uikko noudattaa poikkeusjärjestelyjä keilahallin käyttöön liittyen 

AVI:n ja ministeriön ohjeita noudattaen. Tällä tavoin varmistamme tilojen turvallisen 

käytön. Toivomme ja odotamme keilaajilta vastuullisuutta yhteisen hyvinvoinnin ja 

terveyden turvaamisessa.  

Keilaajille: 

• Keilaamassa sallitaan kaksi (2) henkilöä / rata 

• Vuorojen varaaminen tapahtuu www.liikunta.nivala.fi:n varauskalenterissa 

tai soittamalla 044-4457420. Vuorojen pituus on 1 tunti, jonka jälkeen 

suoritamme ylimääräistä puhdistusta keilahallilla. Mikäli haluat varata 

pidemmän kuin tunnin vuoron, soita asiakaspalveluumme. 

• Pese käsiä vedellä ja saippualla. Kädet kannattaa pestä erityisesti, kun tulet 

ulkoa sisään, aina wc-käynnin jälkeen tai kun olet niistänyt, yskinyt tai 

aivastanut. 

• Koko ajan pidetään kaikkiin henkilöihin sosiaalinen turvaetäisyys eli n.2 metriä 

ja muistetaan pelaajan henkilökohtainen vastuu ohjeistuksen 

noudattamisessa. 

• Anna tilaa pelikaverillesi. Käytä vain omia pelivälineitäsi (mikäli on) ja 

tarvikkeitasi (esim. pallopyyhe). 

• Vältä kättelyä ja läpyttelyä pelikavereiden ja muidenkin kanssa. 

• Suojaa suusi ja nenäsi nenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Jos sinulle ei ole 

nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihaan, älä käsiisi. 

• Voit epäillä koronavirtustartuntaa, jos sinulla on kuumetta, yskää, 

kurkkukipua, päänsärkyä tai hengenahdistusta. Jos epäilet itselläsi taudin 

oireita, muistathan sairastaa kotona. 

• Suosittelemme, että yli 70-vuotiaat ja riskiryhmiin kuuluvat malttaisivat vielä 

olla tulematta yleisille liikuntapaikoille valtioneuvoston ohjeiden mukaisesti. 
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Ohjeet Liikuntakeskus Uikon kuntosalin tiloissa toimimiseen: 

Liikuntakeskus Uikko noudattaa poikkeusjärjestelyjä uimahallin käyttöön liittyen 

AVI:n ja ministeriön ohjeita noudattaen. Tällä tavoin varmistamme tilojen turvallisen 

käytön. 

 

• Kulkulätkillä käynti normaalisti 1.6. alkaen 24/7. 

o Ilman kulkulätkää salille pääsy Uikon asiakaspalvelun aukioloaikojen 

mukaan (ma-la 10.00-20.00, sunnuntai suljettu). 

• Pese käsiä vedellä ja saippualla. Kädet kannattaa pestä erityisesti, kun tulet 

ulkoa sisään, aina wc-käynnin jälkeen tai kun olet niistänyt, yskinyt tai 

aivastanut. 

• Koko ajan pidetään kaikkiin henkilöihin sosiaalinen turvaetäisyys eli n.2 metriä 

ja muistetaan jokaisen henkilökohtainen vastuu ohjeistuksen noudattamisessa. 

• Kuntosalilla on käytössä desinfiointivälineitä. Huolehdithan käytön jälkeen 

välineiden desinfioimisesta, jotta seuraavalla laitteen käyttäjällä on 

mielekästä tulla käyttämään laitetta. 

• Suojaa suusi ja nenäsi nenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Jos sinulle ei ole 

nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihaan, älä käsiisi. 

• Suosittelemme, että yli 70-vuotiaat ja riskiryhmiin kuuluvat malttaisivat vielä 

olla tulematta yleisille liikuntapaikoille valtioneuvoston ohjeiden mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ohjeet Liikuntakeskus Uikon uimahallin tiloissa toimimiseen: 

Liikuntakeskus Uikko noudattaa poikkeusjärjestelyjä uimahallin käyttöön liittyen 

AVI:n ja ministeriön ohjeita noudattaen. Tällä tavoin varmistamme tilojen turvallisen 

käytön. 

• Pukutiloissa on käytössä vähemmän pukukaappeja. 

o Tällä tavoin varmistamme, että turvaetäisyydet täyttyvät, kun joka 

toinen pukukaappi on vain käytössä. 

o Suosittelemme asiakkaitamme myös huolehtimaan omasta 

hygieniastaan: peseydythän kunnolla poistuessasi uimalasta 

pukutiloihin. 

o Desinfioimme pukutilojen avaimia säännöllisesti. 

 

• Pesutiloissa turvaetäisyyksiin kiinnitetään huomiota pitämällä suihkuja auki 

normaalia vähemmän. 

 

• Uimalassa ryhmäharjoittelu, pienryhmät sekä fysioterapiatoiminta ajoittuvat 

aukioloaikojen ulkopuolelle (aamu- ja ilta-ajat, sekä sunnuntait). 

• Vesijuoksuvyöt ovat käytössä 

o Klooriveden on todettu ehkäisevän bakteerien ja virusten elämistä 

o Käytön jälkeen vesijuoksuvyöpisteellä on käytössä pesuaine 

▪ Asiakkaita vaaditaan pesemään ja huuhtelemaan vyöt 

perusteellisesti käytön jälkeen. 

o Suosittelemme käyttämään myös mahdollisia omia juoksuvöitä 

 

 

 


