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OULUN UINNIT 2022 26.-27.02.2022 (Raksilan Uimahalli, Pikkukankaantie 3, 90130 Oulu)

14.02.2022 17.02.2022

Ilkka Haipus 040 773 1322

Kilpailujen ajaksi Raksilan Uimahalli on suljettuna yleisöltä. Uimahallitiloihin pääsevät kilpailijat, toimitsijat 
sekä joukkueiden valmentajat sekä huoltajat (valmentajien ja huoltajien määrä on rajoitettu 2/seura/alkavaa 
10 kilpailijaa)

Raksilan uimahallin pukutiloissa on merkittynä osallistuville joko ryhmäpukuhuoneet tai määrätyt kaapit 
jokaiselle seuralle. Kaapit on hajautettu niin, että seurojen väliin jää aina vähintään yksi tyhjä kaappi. 
Katsomotilasta on osoitettu määrätty kohta jokaiselle seuralle, samoin VIP-katsomo on erillisenä tilana 
kutsuvieraille.

On huomioitava, että kilpailuihin osallistuu kilpailijoita usealta eri paikkakunnalta. Tämän johdosta järjestävä 
seura toivoo, että kilpailijat, valmentajat ja huoltajat noudattavat yleisiä koronaohjeistuksia ja käyttävät vain 
heille osoitettuja paikkoja (pukutilat, katsomo).

Koska Oulun alueella on yleinen maskisuositus kaikille yli 12-vuotiaille uimahallin sisätiloissa tulee tätä 
noudattaa. Urheilija voi poistaa kasvomaskin viimeisessä kokoontumispisteessä ennen siirtymistä 
lähtöpäätyyn.

Koronatodistusta ei vaadita erikseen yi 16-vuotiailta tapahtumaan osallistuvilta, koska kilpailut on suljettu ja 
THL:n ja SMT:n ohjeistuksen mukaisesti koronapassia ei tällä hetkellä tarkisteta. Mahdollisilta ulkomaalaisilta 
kilpailijoilta vaaditaan EU:n koronapassi tai rokotustodistus.
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Oulun kaupungin koronajohtoryhmä on 1.12.2021 linjannut, että Oulussa otetaan käyttöön yleinen 
maskisuositus. Maskia käyttöä suositellaan aina sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa sekä rokotetuille että 
rokottamattomille henkilöille. Maskisuositukset koskevat yli 12-vuotiaita.
Uimahallitiloissa on käsidesifiointilaitteita. Kilpailijoita, toimitsijoita, valmentajia ja huoltajia pyydetään 
huolehtimaan käsien desifioimisen säännöllisesti (saavuttaessa uimahalliin, poistuessaan hallista sekä 
säännöllisin väliajoin kilpailujaksojen aikana).
Kilpailuun osallistuvia suositellaan viettämään uimahallitiloissa vain välttämätön aika (kilpailuverryttelyt ja 
kilpailusuoritukset).
Uimahallitiloissa suositellaan vietettävän vain sen aika mikä on välttämätöntä. Samoin vältetään suuria 
kokoontumisia muualla kuin kilpailijoiden kokoontumispisteillä.

Järjestävä seura (Oulun Uinti) toivoo mahdollisten koronatartuntojen tiedottamista, jotta järjestäjä voi näistä 
tiedottaa kilpailuissa olleita. Tiedottaminen tehdään joko puhelimitse 040 773 1322 tai sähköpostitse 
ilkka.haipus@oulunuinti.fi
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