Valtakunnalliset Uimahalli-kylpyläpäivät, jo 25. kerta
7-9.2.2018
m/s Mariella (Helsinki-Tukholma-Helsinki)
Seminaari on tarkoitettu uimahallien ja kylpylöiden suunnittelussa, rakentamisessa ja toiminnassa eri
tavoin mukana oleville henkilöille.

Seminaarin osallistumismaksut ovat seuraavat:
- 2-hengen hytti/hlö, henkilöjäsen
- 2-hengen hytti/hlö, ei henkilöjäsen
- 1- hengen hytti

350,00€
440,00€
560,00€

UKTY ry ei ole arvonlisäverovelvollinen, kaikki hinnat ALV 0%.
Seminaarin osallistumismaksu sisältää:
- luennot
- luentokirjasen
- kokouskahvit molempina päivinä
- majoituksen 2- tai 1- hengen hyteissä (Hytit ovat A4/A4R ja AD2 Seaside Comfort luokan hyttejä)
- meriaamiainen to – pe
- kokouslounaan ensimmäisenä päivänä
- 1. päivänä Ala Carte päivällinen
- 2. päivänä buffet päivällinen
Tänä vuonna olemme varanneet Mariellan kokousosaston kokonaisuudessaan, joten tiloja on käytössä
aiempaa enemmän
Osallistumismaksusta lähetetään ilmoittautuneille lasku
Seminaaripaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä
Paikkoja on rajallisesti, joten toimi nopeasti, viimeinen ilmoittautumispäivä pe.19.1.2018
17.11.2017 mennessä ilmoittautuneille Viking Line on luvannut matkalahjakortin Tallinnaan, vuodelle 2017
Ilmoittautuminen tapahtuu internetissä, UKTY:n sivuilta löytyvästä linkistä (www.ukty.fi )

Tiedustelut: Timo Erkkilä, 0400 294 003
timo.erkkila@ukty.fi
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Seminaariohjelma
(pienet muutokset mahdollisia)
Keskiviikko 7.2.2018
10:30 alkaen

Ilmoittautuminen, lippujen jako (Viking-Linen terminaali, Katajanokka)

11:30

Lounas, buffetpöydästä kannelta 7

12:30

Järjestäytyminen ja päivien avaus
-

Jukka Maja, puheenjohtaja UKTY ry.

Avauspuheenvuoro
-

Paavo Lipponen, aktiivinen uintiharrastaja

Järjestöjen esittely
-

SUH, SLA, SUiL ja UKTY

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilannekatsaus
-

Erja Metsäranta, Rakennusneuvos OKM

Kahvitauko, pääsy hytteihin ja näyttelyyn tutustuminen

Saunat ja saunakulttuuri meillä ja muualla
-

Hannu Saintula, saunomisen erityisasiantuntija/kokija

Siivoojien työolosuhteet ja siivoustyöhön liittyvien riskien arviointi
uimahalleissa ja kylpylöissä
-

FT Marko Hyttinen UEF (Itä-Suomen Yliopisto)

TUKES ja henkilöturvallisuus uimahalleissa
18:00 – 19:00

Konsta Kulmala Tukes

Keskustelutilaisuus uimahallihankkeeseen ryhtyville
-

SuiL, SUH, UKTY

18:00 – 20:00 Näytteilleasettajien ilta
(aika on varattu näytteilleasettajien ja osallistujien yhteisiin tapaamisiin)
21:00
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Torstai 8.2.2018
12:00

Päivän avaus
-

Jukka Vienonen UKTY ry.

Uimahallien rakentaminen ja käyttö naapurimaassamme Ruotsissa
-

miten rakennetaan, ylläpidetään ja hoidetaan

Rajamäen uimahalli
Kokemuksia uimahallin saneerauksesta, mikä onnistui ja mikä ei!
-

Juha Ahonen tj. Rajamäen uimahalli Oy

Uimahallin suunnittelu alusta loppuun arkkitehdin kannalta
Lisäksi uuden RT kortin esittely
-

Tapio Antikainen arkkitehti, ArkMILL Oy

Miten uimahallia markkinoidaan ja mitä muuta siellä voidaan tehdä kuin uida!
-

Eija Holmala liikuntapäällikkö, Urheiluhallit Oy

Uimahallin rakentamisen aikataulutus, tärkein laadun tae!
Miten ja miksi kaikki mainitut asiat tulee ottaa huomioon
-

Jukka Maja UKTY ry.

Panelikeskustelu, ajankohtaisia aiheita
-

keskustelun vetäjänä Veikko Kuurne Rajamäen seudun uimahallisäätiö

Päivien päätös, näyttelyvisan arvonnat
-

17:30

Jukka Maja & UKTY ry. hallitus

Päivällinen, buffetpöydästä, kannelta 7

Perjantai 9.2.2018
08:00 - 10:00 Meriaamiainen
10:05
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