
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – elokuu 2014 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 

jäsenille ja harrastajille. 
 

Syksyn uintikurssit 
AaltoAlvarin sunnuntaivuoron kurssit alkavat sunnuntaina 31.8. ja Wellamon 

lauantaivuoron kurssit 30.8. Vauvauinti-kurssit puolestaan alkavat lauantaina 30.8. ja 

iltauimakoulut maanantaina 1.9. 

 

Ilmoittautumiset kaikille kursseille ovat käynnissä ja vielä on joitakin vapaita paikkoja 

jäljellä esim. aikuisten kursseilla, iltauimakouluissa sekä vauvauinneissa. Tiedot 

kursseista sekä ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät täältä: http://swim.fi/3 

 

 

Aikuisten uintiryhmät 
Seuralla on tarjolla jälleen myös aikuisten uimaopetusta sekä tekniikkakursseja. 

Aikuisten ryhmiä järjestetään sekä AaltoAlvarissa että Wellamossa. Käy tutustumassa 

ryhmävaihtoehtoihin ja ilmoittaudu mukaan uuteen hauskaan harrastukseen: 

http://swim.fi/325 

 

 

Taitouinti ja Uimahypyt 
Taitouinnin ja uimahyppyjen parissa on tarjolla sekä kursseja että valmennusryhmiä. 

Sunnuntaivuorolta löytyvät Merenneidot sekä Pomppupingviinit ryhmät. 

Merenneidoissa sekä uimahypyissä Vietereissä on vielä vapaita paikkoja.  

Taitouinnin esittelyn löydät täältä: http://swim.fi/331 

Uimahyppyjen esittelyn löydät täältä: http://swim.fi/329 

 

 

Seuran jäsenten uintivuoro 

Seuran sunnuntaivuoro alkaa jälleen 31.8. Sunnuntaivuoro on jäsenten oma 

uintivuoro, jolloin uimaan pääsee edullisempaan hintaan jäsenkorttia esittämällä. 

Jäseneksi voit liittyä ilmoittautumislomakkeen kautta. 

 

 

Seuran kauden avajaiset elokuussa 

Kaikille yhteiset kauden avajaiset järjestetään Ladun Majalla 19.8. klo 17:30. 

Valmennusryhmien uusien uimareiden vanhempien info on klo 16:30. Kauden 

avajaisissa käydään läpi syksyn valmennusasioita ja uusille uimareille tämä on hyvä 

tilaisuus tavata ryhmän muita uimareita ja valmentajia. 

 

 

Syksyn harjoitusten aloitus 

Valmentajat tiedottavat ryhmien omissa blogeissa kuivatreenien aloituksesta. 

AaltoAlvarin allasvuorot alkavat viikolla 33. Lauantain yhteistreenit alkavat 16.8. 

Harjoitusajat sekä syksyn ryhmät päivitetään www.swim.fi – sivustolle elokuun 

aikana. 
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Kausimaksut ja uimahallirannekkeet 
 

Kausimaksun hinnat pysyvät edellisiltä kausilta samana. 

 

Kilpauinti 

Starttiryhmä 180,00 e / syyskausi 

Vesikiitäjät 200,00 e / syyskausi 

Ratahait 220,00 e / syyskausi 

Flipperit 240,00 e / syyskausi 

Barracudat 240,00 e / syyskausi 

MOP-ryhmä 260,00 e / syyskausi 

NSM-ryhmä 300,00 e / syyskausi 

Edustus 330,00 e / syyskausi 

Harrasteryhmä 180,00 e / syyskausi 

Erityisryhmä 200,00 e / syyskausi 

 

Taitouinti 

Flamingot 395,00 e / syyskausi 

Joutsenet 550,00 e / syyskausi (hinta päivitetään pian) 

 

Uimahypyt 

Vieterit 165,00 e / syyskausi 

Hyppyhirmut 165,00 e / syyskausi 

Tempputaiturit 165,00 e / syyskausi 

Volttivaltiaat 200,00 e / syyskausi 

 

 

Rannekemaksut syksylle 2014: 

 

Uimareiden sisäänpääsyrannekkeet tulee olla ladattuna/ostettuna 11.8.2014 alkaen 

tai uimarin ensimmäisellä harjoitusvuorolla. Huom! Uintiranneke on henkilökohtainen 

ja käy vain ratavuoroille harjoitusaikoina. 

 

Masters-uimarit 165€ 

6-10 krt/vko aikuiset 178€ 

6-10 krt/vko lapset alle 19v. 89€ 

4-5 krt/vko 73€ 

1-3 krt/vko 46€ 

(+ rannekemaksu 10,00e uudesta rannekkeesta) 

 

 

Kilpailulisenssit 
Kilpailulisenssit on hyvä hoitaa ajoissa valmiiksi uutta kautta varten. Lisenssi tulee 

voimaan vasta 2 viikkoa oston jälkeen ja ensimmäiset kilpailut ovat jo 30.8. 

 

Vanhojen lisenssien uusiminen: 

http://www.uimaliitto.fi/liitto/bluecard-lisenssi/lisenssin-uusiminen/ 
 

http://www.uimaliitto.fi/liitto/bluecard-lisenssi/lisenssin-uusiminen/


 

 

Uusien uimareiden lisenssit: 

http://www.uimaliitto.fi/liitto/bluecard-lisenssi/lisenssin-lunastaminen/ 
 

 

Speedo-varusteet 
Seuran jäsenillä on mahdollisuus tilata Speedo-varusteita seurahintaan 30 % 

alennuksella. Kahviossa on myynnissä tuotteita ja tilaamalla saa myös Speedo-

kuvaston tuotteita (kuvasto päivitetään sivuille elokuun aikaan). Tarkemmat ohjeet 

löytyvät seuran sivuilta: http://swim.fi/166. 
Speedotilauksia hoitaa Jari Rimmi: jari.rimmi@gmail.com 

 

Kauden alussa tehdään jälleen ryhmätilaus, jonka valmentajat keräävät. Valmentajat 

myös tiedottavat mitä harjoitusvälineitä ryhmässä tarvitaan.   

 

Syysuinnit 13.9. Jyväskylässä 
Syksyn ensimmäinen suurempi kilpailutapahtuma Syysuinnit järjestetään 

Jyväskylässä 13.9.2014. Tervetuloa mukaan! 
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