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1. Tervetuloa töihin 

Hei, ja tervetuloa Suomen suurin uimaseura Cetukselle töihin. Olemme koonneet tähän kansioon 

hyödyllisiä tietoja Cetuksesta ja miten meillä toimitaan. Toivomme että siitä on sinulle hyötyä, 

olitpa valvoja, koululaisten uima-opettaja tai vesiliikunnan työntekijä. 

Cetuksella on monta erilaista toimintaa mitä sinun on hyvä tietää. Kilpailutoiminnassa on 

kilpauinnin lisäksi vesipallo-, taitouinti- ja uimahyppytoimintaa, vapaa- sekä laitesukellusta. 

Kaikille tahoille löytyy oma vastuuhenkilö. Tiedot löydät www.cetus.fi  

Aluksi käydään läpi yhtenäiset pelisäännöt jotka koskevat kaikkia työntekijöitämme. Siirrymme 

tämän jälkeen eri sektoreihin josta voit katsoa juuri sinua koskettavat tiedot läpi. 

Tämän kansion lisäksi sinuun tulee lukea uimahallisi oma turvallisuusasiakirja ja Cetuksen 

työturvallisuuskansio. Nämä löydät uimahallista valvojien kopista. 

Liitteestä 1 löydät Cetus Espoon säännöt. 

Haluamme toivottaa sinut oikein lämpimästi mukaan Cetus perheeseen ja yhdessä tehdään 

työpaikastamme viihtyisän ja turvallisen. 

 

 

  

http://www.cetus.fi/
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2. Cetuksen organisaatiokaavio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*hallivastaavalla ei ole esimiestehtävää, hän toimii työntekijöiden ja halliesimiehen välikätenä. 

Hallivastaavalla on oikeus tehdä päätös paikan päällä, jos jotain sattuu.  

2. Cetuksen Organisaatiokaava

JANI VUORISTO 

Toimistovastaava

VESA 

KYCKLING 

Asiakaspalvelu

PÄIVI 

KANGASPUNTA 

Kiertävä ohjaaja

RISTO JOKINEN 

Luottamusmies

JASMI-ALISA 

PIHLAJA 

Työsuojeluvaltuutettu

JOHANNA VARTIAINEN 

toiminnanjohtaja

MIIKA KURPPA 

Kilpailukordinaattori ja 

Henkilöstö Assistentti

CHRISTOFFER 

HEINRICHS 
Espoonlahden 

vuorovastaava*

MATHIAS 

GRÖNMAN 
Keski-Espoon 

vuorovastaava*

ELISA 

SALIMÄKI 
Tapiolan 

vuorovastaava*

JOUNI TIMONEN                    

Espoonlahti ja Kilon esimies

ANTERO PALACIN                               

Tapiolan ja Keski-Espoon esimies

TERESA TUOMINEN                          

Myynti ja Kehitys
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3. Yhtenäiset pelisäännöt 

3.1 Työhöntulotarkastus 

Ensimmäinen tehtävä mitä sinun tulee tehdä, on mennä työhöntulotarkastukseen. Tarkastus 

suorittaa aina työnterveyshoitaja ja tarkastus kestää 1h.  

Cetuksella on sopimus terveyskeskus Mehiläisen kanssa. Työterveyden hoitajana toimii Susanna 

Väyrynen ja työterveyslääkärinä Johanna Kujala. Mehiläiselle varaat aikaa helpoiten internetin 

välityksellä www.mehilainen.fi. 

Yhteystiedot: 

Mehiläinen Leppävaara 
Panorama Tower, Hevosenkenkä 3, 4. krs. 

02600 Espoo 

Susanna Väyrynen 

puh: 010 414 066 

Ma – To 8.00–16.00 ja Pe 8.00–15.00 

susanna.vayrynen@mehilainen.fi  

Johanna Kujala 

puh: 010 414 0112 

Ma – To 8.00–16.00 

johanna.kujala@mehilainen.fi 

 

Työhöntulotarkastuksen idea on arvioida, voiko työntekijä tehdä terveydentilansa puolesta työtä 

johon häntä ollaan palkkaamassa - siksi tarkastus tulisi tehdä mahdollisimman pian työsuhteen 

alettua, viimeistään koeajalla. Tarkastukseen liittyy lisäksi keuhkojen toimintakoe johon saadaan 

ohjeistus työterveyshoitajalta terveystarkastuksessa. Terveystarkastuksessa myös määritellään, 

tarvitaanko verikokeita terveydentilan arvioimiseksi. Jotta koko prosessi saataisiin tehtyä ennen 

koeajan loppua - olisi hyvä varata se työhöntulotarkastusaika ajoissa. 

Työnantajan vastuulla on seurata, että työhöntulotarkastukset tehdään ajallaan ja myös se, että 

työkelpoisuuslausunnot palautuvat esimiehelle joka näkee lausunnosta voidaanko työsuhdetta jatkaa 

koeajan jälkeen terveydellisin perustein.  

Työntekijä toimittaa itse lausunnon terveystarkastuksesta esimiehelleen 

Tämän lisäksi työnterveydenhoitaja lähettää kutsun postilla kotiin ikäryhmätarkistukseen. Tämä 

tarkastus on vapaaehtoinen eikä siihen tarvitse mennä. 

 

 3.2 Rikosrekisteriote 

Uudelta työntekijältä vaaditaan rikosrekisteriä. Rikosrekistereitä on monenlaista. Ole tarkka ja 

valitse Rikosrekisteriotehakemus: lasten kanssa työskentely. Anomus on maksullinen ja lähetetään 

postitse sinulle kotiin. Siihen kuluu n.7 arkipäivää. Hae vaikka googlen hakukoneella 

”Rikosrekisteriotehakemus: lasten kanssa työskentely” niin löydät sivun anomuksen, tai syötä koko 

osoite suoraan http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/ork_ork01/ .  

 

http://www.mehilainen.fi/
mailto:susanna.vayrynen@mehilainen.fi
mailto:johanna.kujala@mehilainen.fi
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/ork_ork01/
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3.3 Sairastuessasi  

Päivystysnumeroon (0447335468) ilmoitetaan sairauspoissaolot.  

Numeroon ei soiteta klo 22.00–05.30 välisenä aikana. Emme tule etsimään sijaista kyseisenä 

ajankohtana, annamme unirauhan kaikille osapuolille. 

Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen paivystys@cetus.fi 24h/vrk. Sähköpostilla voit ilmoittaa 

tulevan viikon sovitun työvuorovaihdon. Huomioittehan kuitenkin, että sairauspoissaolo on AINA 

annettava puhelimitse, tekstiviesti ei mene perille sillä puhelinsoitot siirretään vastaavalle henkilölle 

puhelinvaihteen kautta.  

 

3.3.1 Tuntityöntekijät 

Tuntityöntekijöiden tulee aina toimittaa sairaustodistus poissaolosta Leppävaaran toimistolle tai 

esimiehelleen uimahallissa. Tuntityöntekijällä ei ole sopimusta Mehiläiseen, vaan he hakevat 

omatoimisesti kunnan sairaanhoitajalta/lääkäriltä tai yksityiseltä sektorilta sairaustodistuksensa. 

 

3.3.2 Vakituiset työntekijät 

Vakituiset työntekijät täyttävät ”omailmoitus” –lomakkeen, jos työntekijä ei käy työterveydessä. 

Lomakkeen löydät www.cetus.fi/intranet oikeanpuoleisesta laatikosta ”lomakkeet”, jos työntekijä 

sairastaa enemmän kuin kolme vuorokautta tulee hän hakea sairaustodistus, tai jo aikaisemmin, jos 

esimies niin vaatii.  

Katso yhteistiedot 3.1 Työhöntulotarkistuksen kohdalta. 

 

3.4 Työasu 

Eri työtehtävissä käytetään erilaista työasua. 

Valvonnassa on käytettävä keltaista t-paitaa, punaisia shortseja ja altaalle sopivia jalkineita. 

Koululaisten uimaopetuksessa käytetään punaista t-paitaa, mustia shortseja ja altaalle sopivia 

jalkineita. Altaassa käytetään uimapukua ja märkäpukua. 

Ohjattaessa reunalta ohjaaja käyttää musta/valkoista tai pinkki/valkoista Cetus t-paitaa, mustia 

shortseja ja altaalle sopivia jalkineita. Altaassa käytetään uimapukua ja märkäpukua. 

Työasun saa työnantajalta. Jokaisella hallilla on myös valvomossa lainatyöasuja. 

  

http://www.cetus.fi/intranet
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 3.5 Palkattomat vapaapäivät ja loma-anomukset 

Halutessasi anota vapaata lomien ulkopuolella tulee sinun ensin tehdä kyseiset tunnit sisään. 

Seurassa voidaan korvata tunteja seuraavanlaisesti. 

Sisään tehtyjä toimistontunteja voi käyttää toimistoaikaan tai valvontaan ja päinvastoin. 

Sisään tehtyjä ohjaustunteja voit käyttää ohjauksiin, valvontaan tai toimistotunteihin. 

Pääsääntöisesti korvataan tunnit vastaavilla tunneilla. 

Anomus on jätettävä esimiehelle kirjallisena viimeistään kaksi viikkoa ennen suunniteltua vapaata. 

Jos vapaa hyväksytään, on sinun etsittävä itsellesi tuuraajan kyseiselle jaksolle. 

Mikäli haluat pitää palkatonta vapaata, tulee sinun lähettää anomus omalle esimiehellesi viimeistään 

kahta viikkoa ennen anottua ajankohtaa. 

Kesä- ja talviloma-anomukset esitetään kirjallisesti esimiehen ilmoittamaan päivämäärään 

mennessä. 

 

3.6 Palkka 

Cetuksella palkka maksetaan kuukauden 15 päivä. Kertyneet lisät ja tuntityöntekijän tuntipalkka 

maksetaan aina seuraavan kuukauden 15 päivä. Palkkakuitit toimitetaan postitse kotiin. 

 

3.7 TAUOT 

Työpäivien pituus vaihtelee työtehtävien mukaan. Keskimääräinen työaika on 37,5h viikossa, ellei 

toisin ole sovittu. Normaalisti työaikaan ei sisällä lounastaukoja, jolloin työntekijä voi pitää päivän 

aikana 30min palkattoman lounastauon työaikansa ulkopuolella. Jos työnantaja on määritellyt 

työtehtäväsi siten, ettet voi poistua hallilta vähintään 6h kestävän työnjakson aikana, sisällytetään 

työaikaasi palkallinen tauko. Tällainen on tavanomaista valvojan työssä, jolloin valvoja on 

hälytettävissä pelastustilanteen sattuessa kesken tauon sekä vesiliikunnanohjaajilla viikonloppuina. 

 

3.8 TYÖSUOJELUVALTUUTETTU ja LUOTTAMUSMIES  

Työsuojeluvaltuutettuna toimii Jasmi-Alisa Pihlaja. Häneen voitte olla yhteydessä työhyvinvointiin 

ja työterveyteen liittyvissä asioissa.   

Risto Jokinen toimii Cetuksella luottamusmiehenä. Häneen voitte olla yhteydessä mm, työnkuvaan, 

työtehtäviin, palkka-asioihin ja lomiin liittyvissä asioissa. 
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4. Valvojien työtehtävät 

Uimavalvojat kuuluvat Kuluttajaturvallisuuslain alaisuuteen. Tarkat ja päivitetyt lait löydät 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110920 Alta löydät laeista tärkeimmät asiat, mitkä 

vaikuttavat valvojien työtehtäviin. 

1§ 

Lain tarkoitus 

1) varmistaa kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen turvallisuus 

2) ennaltaehkäistä kulutustavaroista ja kuluttajapalveluista aiheutuvia terveys- ja 

omaisuusvaaroja 

3) 2 kohdassa tarkoitetun vaaran ilmetessä varmistaa, että vaara saadaan riittävän tehokkaalla 

tavalla poistettua 

4) turvata korkealaatuinen kuluttajaturvallisuusvalvonta 

5) osaltaan parantaa toiminnanharjoittajien toimintaedellytyksiä 

2§ 

Tätä lakia sovelletaan:  

kuluttajapalveluihin, joita tarjotaan, suoritetaan, pidetään kaupan, myydään tai muutoin luovutetaan. 

(Jos joku ihmettelee, miksi tämä meitä koskettaa, on asia päivänselvä. Tarjoamme ihmisille 

uimahallin palveluita*.)  

3§ 

Määritelmät 

1) kulutustavaralla sellaista tavaraa, joka on tarkoitettu käytettäväksi tai jota olennaisessa 

määrin käytetään yksityiseen kulutukseen. 

(Uimavalvojille tämä tarkoittaa seuraavaa: valvojien tulee tarkistaa kaikkien lainattavissa ja 

yleisessä käytössä olevien tavaroiden kuten vesijuoksuvyöt, uimalasit, laudat jne. 

turvallisuus ja siisteys*) 

 

2) kuluttajapalvelulla tarkoitetaan sellaista palvelua, joka on tarkoitettu käytettäväksi tai jota 

olennaisessa määrin käytetään yksityiseen kulutukseen 

(Uimavalvojille tämä soveltuu hallin ylläpitoa, tarkistetaan suihkutilat, pukuhuoneet, uima-

altaat jne. Näiden tulee olla siistit ja ehjät, eivätkä ne saa aiheuttaa vaaratilanteita. esim. 

märät lattiat tulee saada kuiviksi uimavalvojan toimesta, ettei siitä aiheudu vaaratilanteita.*) 

5§ 

Huolellisuusvelvollisuus 

Toiminnanharjoittajan on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä 

tavalla varmistauduttava siitä, että kulutustavarasta tai kuluttajapalvelusta ei aiheudu vaaraa 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110920
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kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot 

kulutustavarasta ja kuluttajapalvelusta, ja hänen on arvioitava niihin liittyvät riskit. (Uimavalvojan 

on ylläpidettävä ensiaputaitonsa, tunnistettava vaaratilanteita uimahallissa, tarkistettava että 

ensiapuvälineet ovat ajan tasalla.) 

7§ 

Turvallisuusasiakirja 

Palveluntarjoajan, jonka on tehtävä 6 §:ssä tarkoitettu ilmoitus valvontaviranomaiselle, on lisäksi 

laadittava turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien 

hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville. Suunnitelmassa 

on otettava huomioon palvelun luonne ja toiminnan laajuus. 

Jos samaa palvelua varten on muun lain nojalla laadittava pelastus-, valmius- tai muu vastaava 

suunnitelma, 1 momentissa tarkoitettua turvallisuusasiakirjaa ei tarvitse laatia, vaan 

turvallisuusasiakirjassa selvitettäviä tietoja vastaavat tiedot voidaan koota muun lain nojalla 

laadittavaan suunnitelmaan. 

Palvelun tarjoaja, joka tarjoaa monenlaisia palveluja taikka samaa palvelua useassa paikassa, voi 

laatia palveluille yhteisen turvallisuusasiakirjan, jossa tarpeen mukaan esitetään palvelun 

turvallisuusasioihin liittyvät erityispiirteet. 

Turvallisuusasiakirja on pidettävä ajan tasalla. 

Palveluntarjoajan on varmistuttava siitä, että palvelun tarjoamisessa mukana olevat tuntevat 

turvallisuusasiakirjan sisällön. Tarvittaessa palvelun tarjoajan on järjestettävä palvelun 

tarjoamisessa mukana oleville koulutusta. 

Turvallisuusasiakirja on näytettävä ja toimitettava valvontaviranomaiselle tämän sitä pyytäessä. 

 27 § 

Oikeus saada tietoja 

Valvontaviranomaisella on oikeus saada valvonnan suorittamiseksi välttämättömät tiedot valtion ja 

kunnan viranomaisilta sekä toiminnanharjoittajilta ja muilta, joita tämän lain velvoitteet koskevat. 

Tiedonsaantioikeus koskee myös sellaisia tämän lain mukaisten tehtävien toimeenpanemiseksi 

välttämättömiä tietoja, jotka yksityistä liike- tai ammattitoimintaa taikka yksityisen taloudellista 

asemaa tai terveydentilaa koskevina muutoin olisivat salassa pidettäviä. (Kaikki tapaturmat/lähellä 

piti tilanteet kirjataan ylös niin tarkasti kuin mahdollista tapaturmavihkoon, isommista asioista 

tehdään ilmoitus esimiehelle välittömästi.*) 

 

 

* suluissa olevat lisäykset helpottaa ymmärtämään uimavalvojien työkuvausta 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110920#a920-2011
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Jokaisessa uimahallissa löytyy uimavalvojien tehtävät aamu- ja iltavuorolle. Tehtävät vaihtelevat 

hallista riippuen. Kaikissa halleissa on vuoron alkaessa kuitenkin tarkistettava ensiaputarvikkeet, 

katso 5§. Kierrä myös uimahallin tilat ja tarkista ettei vaaratilanteeseen altistavia tekijöitä ole 

havaittavissa.  

Cetuksella on käytössä sektorivalvonta, mikä tarkoittaa sitä, että yksi henkilö on allaspuolella 

valvomassa ”sektorituolissa” ja toinen valvoja löytyy valvojakopista. Kierto kestää 30min, jonka 

jälkeen vaihdetaan sektoreita. 15min välein tulee valvoja kiertää uima-allasalueet. Valvojat voivat 

sopia keskenään kuka kiertää tilat, suositeltavaa on kuitenkin virkeystilan ylläpitämiseksi että 

”sektorituolissa” istuva kiertää alueet. Kun toinen valvojista menee ruokatauolle, tulee 

valvontakoppi olla miehitetty, että asiakkaat löytävät aina uimavalvojan. Kiertäessä uimahallin 

tiloja tai kohdatessasi vaaratilanteita tai rikkoutuneita asioita, ilmoita asiasta laitosmiehelle tai 

Keski-Espoon uimahallissa vahtimestarille. Kirjoita ylös ilmoituksesta tapahtumakirjaan, jotta muut 

valvojat tietävät ilmoituksesta.  

Joka kausi uimavalvojan on läpäistävä uimavalvojan hengenpelastustesti. Jos testiä ei läpäise, et voi 

toimia seurassa uimavalvojana. Kuluttajaviraston laki 5§ 

Kaikissa uimahalleissa löytyy radiopuhelimia valvojille. Tarkista, että radiopuhelin on päällä ja 

oikealla kanavalla. Iltavuoron päätyttyä laita radiopuhelin lataukseen ja tarkista, että radiopuhelin 

alkaa lataantua.  

Muistathan myös, että valvojana toimit keulakuvana Cetuksella asiakaspalvelussa. Asiakkaat 

tulevat kyselemään kurssitarjonnasta, kilpailuista ja kaupungin sekä muiden toimijoiden 

toiminnasta. On suositeltavaa tutustua uimahallin toimintaan, että tiedät mitä hallissa tapahtuu 

milloinkin. Linkistä: http://www.espoo.fi/fi-

FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Liikunta/Liikuntapaikat/Uimahallit löydät tietoa mm. terapia-altaiden 

varauksista ja aukioloajoista. Jos et itse tiedä vastausta, voit aina ystävällisesti opastaa asiakasta 

Espoon kaupungin sivuille, mistä he löytävät tietoa. Huolehdi, että kaikki toimivat uimahallin 

sääntöjen mukaisesti. Jos tilanne kärjistyy vaatiessasi asianmukaista toimintaa, varmista, että toinen 

uimavalvoja löytyy läheisyydestä ja jos mahdollista mene seisomaan kameravalvottuun tilaan. Tästä 

on apua virkavallalle, jos tilanne sitä vaatii. Myös toinen valvoja rauhoittaa tilannetta sekä toimii 

tilanteen todistajana. Asiakkaan ollessa erittäin hankala, pyydä laitosmiestä (vahtimestaria Keski-

Espoossa) paikalle. 

Liitestä 2 löydät uimahallin yleiset säännöt, joita valvojana sinun tulee ylläpitää.  

http://www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Liikunta/Liikuntapaikat/Uimahallit
http://www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Liikunta/Liikuntapaikat/Uimahallit
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5. Vesiliikunnanohjaajan työtehtävät 

Cetuksella on laaja tarjonta kursseja, mm. vauvauintia, uimakouluja, tekniikkaa ja vesiliikuntaa. 

Ohjasit mitä tahansa, toimi ammattimaisesti ja ohjaa ryhmää kurssin tavoitteiden mukaisesti. 

Cetuksella on valmiit tuntirungot olemassa, mistä voit hakea vinkkejä ja apua ryhmien 

tuntisuunnitteluun. Tuntirungot löydät osoitteesta: http://www.cetus.fi/intranet/startpage.cfm 

viimeisestä ruudusta. 

Tuntirunkoja et löydä erikoiskursseille tai vesiliikunta kursseille. Niihin vaaditaan omaa 

ammattitaitoa.  

Kauden alussa jokaisen hallin omat vesiliikunnan ohjaajat tulostavat osallistuja listat ohjaajille ja 

kassalle. Huomioithan, että kassalistaan ei saa sisältyä henkilökohtaisia tietoja kuten puhelin nro ja 

syntymäaika. Nämä tiedot kirjataan vain ohjaajien listaan. Vesiliikunnanohjaajat huolehtivat, että 

listat pysyvät ajan tasalla koko kauden. Listat elävät eritysti kauden alussa, kun osallistujia 

siirretään ryhmästä toiseen. Huomioithan, että tietyt kurssit ovat lyhyempiä kuin toiset ja joudut 

kauden aikana varautumaan tekemään uusia listoja. 

Vesiliikunnanohjaajan tehtäviin kuuluu tarkistaa työvuorolistojen paikkansa pitävyys. Jos huomaat, 

että listoissa on puutteita ilmoita esimiehellesi. Tuntiohjaaja on saattanut unohtaa ilmoittaa 

työvuoromuutoksesta etukäteen. 

Huolehdi, että uimahallista löytyy tarpeeksi todistuksia ja merkkejä kursseille. Huomioithan, että 

tietyt kurssit ovat lyhyempiä kuin toiset ja joudut kauden aikana tarkistamaan todistusten ja 

merkkien riittävyyden useampaan kertaan. 

Tarkemmat ohjeet vesiliikunnanohjaajien työtehtävistä löydät liitteestä 3. tai internet sivuilta 

http://www.cetus.fi/intranet/startpage.cfm , viimeisestä laatikosta, linkistä ”kurssiohjaajalle”. 

Liitteestä näet tarkat kuvaukset asusteesta, työtehtävistä ja tavoitteista mitä seuralla on. 

 

 

  

http://www.cetus.fi/intranet/startpage.cfm
http://www.cetus.fi/intranet/startpage.cfm
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6. Koululaisten uimaopettajan työtehtävät 

Cetus huolehtii koululaisten uimaopetuksesta Espoossa. Opetusta annetaan esikoulusta kuudenteen 

luokkaan asti. Cetus vastaa myös ruotsinkielisten koulujen uimaopetuksesta ja erityislapsien 

uimaopetuksesta. Uimaopetuskerrat vaihtelevat luokka-astettain. Esikoululaiset uivat kaksi kertaa, 

1-4 luokat neljä kertaa ja 5-6 luokat kolme kertaa lukukauden aikana. Uimaopettajat työskentelevät 

Keski-Espoossa ja Tapiolassa pareittain. Toinen uimaopettaja opettaa opetusaltaassa ja toinen isossa 

altaassa. Espoonlahden uimahallissa opetuksesta vastaa neljä uimaopettajaa, koska, sinne saapuu 

yhden luokan sijaan kaksi luokkaa samanaikaisesti. 5-6 luokkalaisilla on omat uimaopettajat, jotka 

muista uimaopettajista poiketen kiertävät kaikissa uimahalleissa ja opettavat koululaisille 

vesipelastustaitoja. 

Kauden alussa uimaopettajat kokoontuvat suunnittelemaan tulevan lukukauden uintivuorolistan. 

Uintivuorolistan perusteella kouluille lähetetään tieto uintipäivistä. Uintivuorojen lisäksi kouluille 

postitetaan myös tiedote uintien järjestelyistä sekä esim. nimilistapohjat ja uimahallin 

järjestyssäännöt. 

Kaikissa halleissa on yhtenäinen opetussuunnitelma jokaiselle luokalle. Tämän löydät cetus 

intranetistä. Opetussuunnitelman avulla pyritään takaamaan laadukas ja mahdollisimman 

yhtenäinen opetus kaikille Espoon alakoulujen oppilaille. 

Uimaopettajat ylläpitävät yhteyden kouluihin sekä oppilaita kuljettavaan linja-auto yhtiöön. 

Syksystä 2013 lähtien kuljetuksista on vastannut Korsisaari yhtiöt. Yhteyshenkilönä kuljetuksissa 

toimii Tomi Kerttula: 

Tomi Kerttula  

Korsisaari Yhtiöt/ Nurmijärven Linja Oy 

Puh. +358-9-878 99 050  

GSM +358-400-48 11 47 

tomi.kerttula@korsisaari.fi 

 

Kuljetuksia koskevat akuutit asiat ilmoitetaan Korsisaaren ajojärjestelijälle, joka vastaa 

puhelinnumerosta 044-4242420. Mikäli ajojärjestelijää ei tavoiteta, soitetaan Tomi Kerttulalle.  

Lukuvuoden lopussa tilastoidaan 4. ja 6. luokkien oppilaiden 200m uintisuoritukset. Lisäksi 

konsultoivalle liikunnanopettajalle ilmoitetaan kaikki uimataidottomat yläkouluun siirtyvät oppilaat. 

Uimaopettajien työtehtäviin kuuluu myös Espoon kaupungin kanssa yhteistyönä ohjattavat 

aamuvesijumpat ja koululaisten iltapäivätoimintaan kuuluvat sporttis-kerhot. Kerhojen tavoitteena 

on järjestää koululaisille mielekästä tekemistä koulupäivien jälkeen. Uintisporttiksessa pidetään 

hauskaa ja opetellaan eri uintitekniikoita. Varsinaisia tavoitteita sportiksella ei ole asetettu. 

 

  

mailto:tomi.kerttula@korsisaari.fi
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7. Lopetus 

Toivomme, että tästä on ollut sinulle hyötyä. Suosittelemme, että tutustut Cetuksen intranet – 

sivustoon, sieltä löydät paljon hyödyllistä tietoa, kuten tuntirungot, pelisäännöt, kurssien listapohjat 

yms. Esimieheltä voi aina kysyä apua. 

Haluamme toivottaa sinut vielä kerran lämpimästi tervetulleeksi Cetuksen perheeseen ja 

toivotamme sinulle mukavia hetkiä uimahallissa. 
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LIITE 2 

 

UIMAHALLIN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

 

1. Muista peseytyä ennen altaaseen menoa. 

2. Peseydy ja sauno ilman uima-asua. 

3. Pitkät hiukset laitetaan kiinni tai käytetään uimalakkia. 

4. Liiku uimahallissa aina kävellen. Liukkaiden lattioiden takia 

juokseminen tai liiallinen kiiruhtaminen saattaa olla vaarallista. 

5. Hyppääminen lasten altaaseen on kielletty. 

6. Muista jättää ulkokengät pukuhuoneeseen. Pesu- ja allastiloissa 

ulkokengillä liikkuminen on kielletty. 

7. Purukumin käyttö on kielletty. 

8. Muista palauttaa mahdolliset vuokratut uima-asut ja pyyheliinat 

oikeaan paikkaan. 

9. Noudata uimahallin henkilökunnan ohjeita. 

10. Ota myös muut hallin asiakkaat huomioon. Iloinen ja ystävällinen 

suhtautuminen muihin tekee uimahallikäynnistä kaikille miellyttävän. 
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LIITE 3 

 

Ohjaajan toimenkuva  Cetus   1.1.2013 
Voimassa toistaiseksi (tarkistetaan aina uuden sopimuksen allekirjoitustilanteessa) 

 
Yleiset vastuualueet: 

Kauden suunnittelu 

Tuntien suunnittelu, ryhmäkohtainen soveltaminen 

Tunnin ohjaus tavoitteellisesti (oppimistavoite! ei vain harjoitteiden teettämistä) 

Tuuraajien ohjeistus, jotta ryhmän tavoitteellisuus ei kärsi 

 

Saavu hallille aina AJOISSA (alkuvalmistelut ennen tunnin alkua!) 

Oikeanlainen ohjaajavarustus aina päällä (lisäteksti ryhmäkohtaisesti) 

Oma esimerkillisyys! (Suihkussa käyminen, hiusten kastelu, korut ja meikit pois, hallikäyttäytyminen jne.) 

Ryhmää koskevien papereiden hallinnointi (lisäteksti) 

Välineistä huolehtiminen (lisäteksti) 

Hyödynnä monipuolinen ryhmätyö ohjausparisi kanssa kaikissa tunneissa! 

Ole aktiivinen ja avusta varsinkin pieniä lapsia useasti. 

 

Asiakaslähtöinen palvelu (eli valmis kertomaan myös muusta Cetuksen tarjonnasta, tervehdi, ole läsnä) 

Ohjaa asiakas oikeantasoiseen ryhmään, kurssin alussa ja lopussa! 

Ensimmäisellä tunnilla asiakkaiden yleisohjeistus (lisäteksti) 

Kaikista ryhmävaihdoksista on ilmoitettava sähköpostitse toimistolle seuraavana arkipäivänä. Muista ottaa 

uimarin kaikki tiedot ylös! 

Todistusten kirjoittaminen ja muovikuoriin laittaminen 

Merkkien valitseminen oppilaille ja muovitaskuun laittaminen 

Laske ja pyydä tarvittaessa toimistolta oikea määrä merkkejä viimeistään 2vkoa ennen kurssien päättymistä 

(huom.! harrasteryhmät).  

Harjoittele myös omia taitojasi varsinkin, jos aloitat uuden tason ohjauksen. 

Ilmoita kaikista tapaturmista ja läheltä piti – tilanteista valvojalle ja huolehdi, että asia kirjataan hallin 

tapahtumavihkoon.  

 

Kun tuuraat: 

Älä koskaan suostu olemaan vain tolppa tai lähetti. Avusta, opasta ja ennen kaikkea opeta. Tartu 

tilanteeseen ja kirjaat huomiot ylös. Saavu paikalle ajoissa ja osallistu suunnitteluun. Muista ottaa 

suorituksia. Muista oma ammattiylpeys siitä mitä osaat ja minkä alan toimija olet!  

 

Asiakkaiden yleisohjeistus: 

Millainen varustus tulee olla mukana? 

Lasten olisi hyvä syödä jotain n. 1,5h ennen uintia. 

Kaikki yli 1-vuotiaat peseytyvät saippualla ja kastelevat hiuksensa tai käyttävät uimalakkia. 

Saunaan vasta uinnin jälkeen (hikoilu jatkuu muuten vedessä ja vesi tuntuu kylmemmältä) 

Pienten lasten tulee käydä vessassa aina ennen altaalle tuloa. 
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Miten toimitaan sairastapauksissa? (yksittäisistä kerroista ei tarvitse ilmoittaa yli kk jatkuneesta 

poissaolosta voi olla yhteydessä toimistolle) 

Miten toimitaan muissa poissaolotilanteissa? (muista syistä ei korvausta tai korvaavaa kertaa saa, 

vauvauinnissa erillinen ohjeistus) 

Jos kurssi peruuntuu muista syistä? (Cetuksesta riippumattomista syistä korvaavaa kertaa ei järjestetä mm. 

kakkavahinko tai sähkökatkos) 

Ryhmää koskevien papereiden hallinnointi 

Ryhmä- sekä mahdolliset suorituslistat tulee palauttaa toimistolle kurssin päätyttyä. 

Listoja säilytetään uimahallilla AINA (sairastapausyllätysten takia) 

Huolehdi, etteivät asiattomat lue nimilistojasi 

Listoihin tulee merkitä selkeästi onko lapsi suorittanut tehtävät ja onko hänelle suositeltu seuraavan tason 

kurssia. 

Välineistä huolehtiminen 

Vauvauinti tarvikkeita ei saa käyttää muuhun kuin vauvauinnin ohjattuihin ryhmiin. 

Kaikki tarvikkeet tulee aina palauttaa oikeille paikoilleen (myös se yksi jota et tuonut altaalle) 

Tyhjennä lelut vedestä joka kerta! 

Aseta tavarat siten, että ne pääsevät kuivumaan (esim. laudat eivät jää pinoon, ämpärit eivät ole sisäkkäin 

jne.) 

Heitä lopullisesti hajonneet tavarat pois ja ilmoita asiasta hallin vesiliikunnanohjaajalle seuraavana 

arkipäivänä. 

RYHMÄKOHTAISET OHJEET: 

Vauvauinti: 

Huomioi ohjauksissa ryhmien tasot, perheuimareille saman teeman haasteellisempi ohjaus, sisaruksille 

vielä vaativampi. Suosittele sisaruksille jatkoryhmiä, uimakouluja yms. 

Jos poikkeat teemasta, kirjoita esim. ohjaajavihkoon asiasta. Kirjoita laulut ylös.  

Keväällä kerro ulkovesissä vierailemisesta ja hallien aukioloajan jaksot. Merkkisuoritukset ovat mahdollisia 

4-6v sisaruksille, kaikki suoritukset tehdään terapia-altaassa. 

Työasu: Märkäpuku 

 

Vesipeuhulat: 

Vastaanota vanhemmat ja lapset ajoissa, juttele ja vastaile kysymyksiin, anna toimintaohjeita. 

Tee tavoitteellinen kausisuunnitelma myös peuhulalaisille niistä taidoista, joita tulee oppia. Ainakin 

ensimmäisillä tunneilla on hyvä ottaa laululeikkejä osaksi ohjelmaa. Näin saat lapset vapautumaan ja 

tulemaan tuttuihin leikkeihin mukaan. Opetusaika on 28min, vain muutama minuutti on vaihtoaikaa. Käytä 

aika altaassa hyödyksi. 

Ohjaajan tulee olla varma, että vanhemmat hakevat lapsen tunnin päätteeksi ja kukaan lapsi ei harhaile 

pois sovitusta tapaamispaikasta. Perhepeuhuissa opasta vanhempia avustamaan lapsia, hyödynnä 

vanhempia yhteisleikeissä. Peuhu-uimakoulussa vanhempi voi vierailla 1-2 ensimmäisellä kerralla, tämän 

jälkeen vanhemmat eivät ole tervetulleita altaaseen. Tee itse mallina, ole osa ryhmää! 

Työasu: Märkäpuku 
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Uimakoulut: 

Tässä tasossa vanhempien ohjeistus nousee tärkeään asemaan. Anna tarvittaessa myös kotitehtäviä. 

Kurssin 35min ajasta 30–33 min on tehokasta vedessä oloa ja muu aika on varattu vanhemmille. Opetuksen 

osuus leikkeihin verrattuna tulee nousta tärkeämpään rooliin. Painota oikean uintiasennon löytymistä. 

Keskity vartalonkäyttöön. Ohjaajan tulee olla varma, että vanhemmat hakevat lapsen tunnin päätteeksi ja 

kukaan lapsi ei harhaile pois sovitusta tapaamispaikasta. Kirjaa suoritukset ylös. Muista, että suoritus 

kirjataan vain jos lapsi osaa taidon ja pystyy sen toistamaan, ei vain yksittäistä onnistumista.  

Työasu: Märkäpuku 

 

Vesirallit: 

 Suorituksia tulee ottaa myös kurssin kuluessa erilliseen suoritustaulukkoon. Selvitä ryhmän taso ja painota 

opetuksissa uinnillisia asioita vesiralliohjeistuksen mukaisesti. Toteuta välillä myös toiveita. Auta ja näytä 

vedessä vaativimpia asioita opetettaessa. Eriytä ryhmää mahdollisuuksien mukaan. 

Työasu: Ohjaajapaita ja asuun soveltuvat housut, vedessä ollessa uima-asu 

 

Lasten tekniikkakurssi: 

Tavoitteena on käydä kaikki 4 lajia läpi sekä niihin liittyvät käännökset ja mahdollisesti startit. Pääpaino on 

kuitenkin uintiasennon ja potkujen löytymisessä.  

Työasu: Ohjaajapaita ja asuun soveltuvat housut, vedessä ollessa uima-asu 

 

Junior Life Saver: 

Ryhmä saa hihamerkit ja todistukset sekä peruskurssi vihot. Kokeilkaa välineitä myös maalla. Lapset voivat 

myös itse tehdä pelastusvälineitä. Tutustukaa hallin valvontaan. Elvytysharjoituksiin tulee pyytää nukke 

hallille vähintään viikkoa aikaisemmin. Vaatteet päällä uintia on hyvä harjoitella joka kauden aikana ainakin 

kerran. Yksi kerta voidaan järjestää kauden aikana Tapiolassa, jolloin hyppytorni on käytössä. Sovi kerrasta 

erikseen kauden aikana. Muista pitää joka kerta teoria tuokio. 

Työasu: Ohjaajapaita ja asuun soveltuvat housut, vedessä ollessa uima-asu 

 

Taitouinti, Uimahypyt, Vesis, Snorklaus ja muut erikoislajit: 

Ryhmä vaatii ohjaajalta paljon enemmän suunnittelua niin kauden kuin yksittäisten tuntien osaltakin. 

Seuralla ei ole jaettavia ohjelmia erikoiskursseille vaan oma ohjaaja pyrkii itsenäisesti kehittämään 

toimintaa. Ohjaajan on oltava tietoinen lajin riskeistä ja huomioitava tämä suunnittelussa. Ohjaajan tulee 

olla aktiivinen myös kurssikuvausten ja oheiskirjeiden suunnittelussa. Toimistolla ei välttämättä ole 

monipuolista tietoa lajista ja sen kehityksestä, joten tarkistus väliajoin on tarpeen. Ohjaajien tulee myös 

ottaa osaa todistusten suunnitteluun, jotta tavoitteet ja kurssisisällöt kirjataan oikein. Vesisohjaajien tulisi 

olla kauden aikana yhteydessä vesipallon juniorivalmentajaan. 

Työasu: Ohjaajapaita ja asuun soveltuvat housut, vedessä ollessa uima-asu tai märkäpuku 

 

Harrasteryhmät: 

Yhtenä tavoitteena on jokaisen osallistujan itsensä valitsema suoritusmerkki kaudelle. Muista kokeilla 

erilaisia välineitä ja tehdä myös kaikkea kivaa, kuten pelejä ja sukellusratoja. Kirjaa myös harrasteryhmien 

suoritukset ylös. 

Työasu: Ohjaajapaita ja asuun soveltuvat housut, vedessä ollessa uima-asu 
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Sporttis: 

Ryhmä on kaupunginyhteistyöryhmä ja tavoitteena on yleinen liikunnallisuus. Toiminta on leikkimielistä ja 

monipuolista, mutta silti suunnitelmallista. Harrasteryhmän tavoin kannattaa kokeilla erilaisia välineitä. 

Työasu: Ohjaajapaita ja asuun soveltuvat housut, vedessä ollessa uima-asu 

 

Aikuisten alkeet: 

Suunnittelu painottuu muita ryhmiä enemmän ensimmäisen kerran jälkeen. Ohjaus on enemmän 

yksilöohjausta, mutta ryhmäharjoitteita on myös hyvä tehdä. Kyseessä on kuitenkin kurssi eikä yksityistunti. 

Ole valmis auttamaan ennen ja jälkeen tuntien asiakkaiden kysymyksissä. Kokeile välineitä, avusta paljon. 

Työasu: Märkäpuku 

 

Aikuisten tekniikka: 

Aikuisten ohjauksessa anna paljon henkilökohtaisia vinkkejä. Huomioi suunnittelussa jokaisen lähtötaso ja 

ole valmis muuttamaan suunnitelmaan tilanteen mukaan. Käy välillä myös vedessä näyttämässä varsinkin 

käännösharjoittelussa ja delfiinipotkuissa. 

Työasu: Ohjaajapaita ja asuun soveltuvat housut, vedessä ollessa uima-asu 

 

Aikuisten kuntoryhmät: 

Huomioi osallistujien yksilölliset tavoitteet ja tasoerot. Huumori on sallittua, ei vakavaa vaikka 

tavoitteellista. Pidä alussa ja lopussa testi (esim. Cooper), niin ryhmä näkee kehityksen. Valista 

hallihygieniasta. Kerro Masters toiminnasta.  

Työasu: Ohjaajapaita ja asuun soveltuvat housut 

 

Aikuisten vesiliikunta (jumpat, hydrobic ja vesijuoksu yms.): 

Tarkista välineiden riittävyys jokaiselle ilmoittautuneelle sekä itsellesi. Muista välineiden huolto tunnin 

jälkeen. Valitse sopiva musiikki ryhmää sekä ohjattavaa aihetta ajatellen. Kerro ja näytä vaihtoehtoisia 

liikkeitä tarpeen mukaan. Ole ajoissa valmistelemassa tuntia, jotta välineet ovat saatavilla heti tunnin 

alkaessa. Varmista, että hallissa saa käyttää musiikkia ja huomioi myös muut hallikäyttäjät, kun valitsen 

musiikin soittopaikan ja äänen voimakkuuden. Voit pitää kiertoharjoittelun muutaman kerran kaudessa. 

Samaa ohjelmarunkoa voi käyttää noin kuukauden, mutta joka tunnin tulee olla hieman vaihtuva, esim. 

lisäliikkeitä jo opittujen lisäksi. Pidä eripäivinä eri runko, jotta usealla tunnilla käyvät saavat eri päivinä 

vaihtelua. Muista kertoa millä lihasryhmällä on tavoite tehdä liike. 

Työasu: Ohjaajapaita ja asuun soveltuvat housut sekä jumpan vetoon soveltuvat kengät 

 

 

 

  

 

 

 


