
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – helmikuu 2020 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 
jäsenille ja harrastajille. 
 
Su 9.2. seuravuorolla vesipallopeli 

Sunnuntaina 9.2. järjestetään vesipallopeli 50 m altaan syvässä päässä. Tästä 
syystä jäsenuintia ei järjestetä 50 m altaalla ollenkaan. Aaltoallas on 
normaalisti jäsenistön uintikäytössä.  
Kaikki kurssit järjestetään, mutta paikoissa ja ajoissa pieniä poikkeuksia, 
joista on tiedotettu erikseen sähköpostitse. Mikäli kysyttävää, olethan 
yhteydessä info@swim.fi. 
 

Vapaita paikkoja kevään uintikursseilla 

Vielä ehtii hiomaan uimataitoa ennen kesää! Kevään kursseilla on vielä 
muutamia vapaita paikkoja seuraavasti:  
 

• Aikuisten uintikurssit 
• Wellamon vesiralleissa 
• AaltoAlvarin la aamun vesikilppareissa ja vesikirpuissa 
• Äänekosken vesiralleissa 

 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset www.swim.fi tai info(at)swim.fi.  
 

Uintikurssit tauolla viikolla talviloman aikaan seuraavasti 

Uintikurssit ovat tauolla talvilomaviikon aikaan. Kursseja ei järjestetä 
seuraavina päivinä: 

• Lauantaiaamun uintikurssit ja vauvauinnit AaltoAlvari ja Wellamo 22.2. 
• Sunnuntaivuoro + jäsenuinti ja Kypärämäki 23.2. 
• Wellamon maanantai-illan kurssit 24.2. 
• Äänekosken torstai-illan kurssit 27.2. 

 
Lisätietoja uintikurssien aikataulusta löytyy täältä: http://www.swim.fi/275 
 

Helmikuun kilpailutapahtumat 

Perinteiset Oskarin uinnit XXXVII uidaan AaltoAlvarissa lauantaina 15.2. 
Mukaan kilpailuiden järjestämiseen tarvitaan jälleen paljon toimitsijoita 
useisiin eri tehtäviin. Tehtäviin opastetaan paikan päällä ja aiempaa 
kokemusta toimitsijana olemisesta ei tarvita. Kilpailun aikana toimitsijoille on 
tarjolla purtavaa. 
Linkki toimitsijaksi:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cNA1lISnzyMfsSE2y2oxgNFEMVpsvf
0X/edit#gid=2003212967 
Tervetuloa mukaan mukavaan toimitsijaporukkaan ja tsemppiä kaikille 
kisoihin!! 
 



 

 

Uimahyppyjen Finn Cup 1 kisataan Kokkolassa la 8.2. Swimmingiltä kisoihin 
lähtee Kilpa 1 –ryhmän hyppääjiä. Tsemppiä kaikille kisoihin! 
 

Valmennusryhmien asioita 

Taitouimareiden leiri 

Taitouimarit leireilevät Turussa 14.-16.2.2020. Leirillä on mukana kaikki 
taitouintiryhmät. 
 
Kilpauimareiden testipäivä ma 17.2. 
Kilpauimareiden testipäivä pidetään maanantaina 17.2.2020 Cygnaeuksen 
koululla sekä uimahallilla. Juniori 1 ja Juniori 2 ryhmä tekevät kuiva- ja 
allastestit klo 17:00-20:00 Aalto Alvarissa. Flipperit, Ratahait ja Vesikiitäjät 
tekevät kuivatestit koululla klo 16:45-18:00. Allastestit tehdään viikon 8 
aikana. Starttiryhmä suorittaa allastestit myös viikon 8 aikana eikä heillä ole 
koulujumppaa maanantaina 17.2.2020. Lisätietoa seuran ja ryhmien testeistä 
löytyy: https://www.swim.fi/170 

 

Hiihtoloman leiri 

Hiihtoloman leiri järjestetään tuttuun tapaan viikolla 9. Leiri alkaa 
maanantaina 24.2. ja päättyy lauantaina 29.2 
 

Talent-ryhmä 

Swimming Jyväskylä jatkaa uintivalmennuksen tehostamistaan seuran 
junioreille. Ryhmään valittiin 13 uimaria ikäluokista 2008-2004. Talent-
ryhmään valitut uimarit ja harjoitusajat löytyvät 
osoitteesta https://www.swim.fi/uutiset.html?173081 
 

Rollot 2020 
Rollot on Suomen suurin vuosittainen lasten ja nuorten uintitapahtuma, johon 
osallistui viime vuonna Oulussa yli 1 000 uimaria ympäri Suomea. Vuonna 
2020 Rollot järjestetään Tampereella 5.–10.6.2020. Perjantaista sunnuntaihin 
kilpaillaan ikäluokkien mestaruuksista sarjoissa tytöt 08-10 syntyneet ja pojat 
07-09 syntyneet. Kilpailuihin on aikarajat, mutta uimarit jotka eivät aikarajoja 
ole alittaneet, pääsevät kilpailemaan 50 metrin vapaauinnissa. Tämän jälkeen 
tapahtuma jatkuu Rolloleirinä keskiviikkoon asti. Leirille ei ole ikärajaa.  
 
Kannustamme kaikkia seuran nuoria uimareita osallistumaan vuoden 
hauskimpaan tapahtumaan!  
 
Lisätietoja Rolloista myöhemmin. 
 

myClub 

Pidäthän yhteystietosi ajan tasalla myClub-järjestelmässä! Tietosi pääset 
tarkistamaan kirjautumalla myClub: https://swim.myclub.fi/login  
 
 

 

 

 



 

 

Jäsenkortit 

Seuran jäsenkortin voi hakea AaltoAlvarin kahviosta maksukuittia vastaan. 
Valmennusryhmissä harjoittelevat sekä kurssilaiset (ei koske vauvauintia) ovat 
automaattisesti seuran jäseniä ja he voivat hakea kortin 
kausi/kurssimaksukuittia vastaan. Muut jäsenet ovat saaneet erillisen 
jäsenmaksulaskun. Jäsenyys ja jäsenkortti ovat voimassa kalenterivuoden. 
 

 

 

Reipasta talvisen helmikuun jatkoa! 


