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Swimming Jyväskylän kuukausikirje – helmikuu 2014 

Tässä kuukausikirjeessä on ajankohtaisia asioita seuran jäsenille ja 
uimareiden vanhemmille.  
 

Iltauimakoulut 
Swimming Jyväskylä järjestää lasten uimakouluja kahden viikon jaksoina (10 

opetuskertaa). Ryhmä pidetään aina maanantaista perjantaihin lasten altaalla 
AaltoAlvarissa. Ilmoittaudu mukaan!  

Lisätietoja: http://swim.fi/200 
 

Aikuisten tekniikkakurssit keväällä 
Seura järjestää sunnuntain seuravuorolla aikuisten tekniikkakursseja. Mukaan 
uuteen harrastukseen pääsee myös kesken kauden. Lisätietoja löytyy 

sunnuntaivuoron kurssitoimintasivulta. Kursseja on aloittelijoille sekä jo 
kokeneemmille harrastajille. 
Kurssi-infot: http://swim.fi/325 

Aikataulut: http://swim.fi/kurssit---aa-syksy-2013 
 

Vesiliikuntaleiri hiihtolomalla 
Seura järjestää AaltoAlvarin kanssa yhteistyössä vesiliikuntaleirin 7-12 –

vuotiaille lapsille hiihtolomalla 25.-27.2.2014.  
Lisätietoja täällä: http://swim.fi/uutiset.html?1173 
 

XXXI Oskarin uinnit 22.2.2014 
Oskarin uinnit uidaan taas AaltoAlvarissa lauantaina 22. helmikuuta. 

Verryttely alkaa klo 10.00 ja kilpailut käynnistyvät 11.00. Tervetuloa mukaan 
uimaan, kannustamaan tai vapaaehtoiseksi! Toimitsijoita kaivataan myös vielä 

kipeästi kilpailupäivään, joten toimitsijaksi pääset ilmoittautumaan täältä: 
http://www.swim.fi/lomake.html?id=23 
 

Valmennusryhmien kausimaksukäytäntö 
Seuran johtokunta teki linjapäätöksen koskien seuran kilparyhmien 

kausimaksuja. Tämä koskee kilpauintia, uimahyppy- ja 
taitouintivalmennusryhmiä. Kausimaksut laskutetaan ryhmien uimareilta 

edelleen kevät- ja syyskaudella. Maksut vahvistetaan aina kauden alussa. 
Mikäli uimari on kuitenkin sairaana ja estynyt harjoittelemaan pidemmän 
aikaa (vähintään yhden kuukauden), voi hän hakea hyvitystä kausimaksuun 

kirjallisesti lääkärintodistusta näyttämällä.  
 

Ui kesäksi kuntoon! 
Kuntouintikampanja käynnistyy pian. Seuran tavoitteena on innostaa 

mahdollisimman moni mukaan aikuisille suunnattuun kuntouintikampanjaan. 
Kampanjan aikana seuroissa innostetaan aikuisia uimaan säännöllisesti ja 
keräämään uituja metrejä seuran hyväksi. Kampanja kestää maaliskuun ajan. 

Lisätietoja täällä: http://www.swim.fi/uutiset.html?a100=1216 
 



 

Swimming Jyväskylä ry – info@swim.fi – www.swim.fi – 040 172 2288 – www.facebook.com/SwimmingJyvaskyla 

 
2 

 

 

Omatoimikilpailut 
Uimareilla on mahdollisuus lähteä myös seuran kilpailukalenterin ulkopuolisiin 
kilpailuihin omatoimisesti. Omatoimikilpailujen ilmoittautumiset tulee hoitaa 
seuran ohjeen mukaisesti, jotta maksuasiat saadaan hoidettua 

kisajärjestäjälle asianmukaisesti. Lisätietoa asiasta: 
http://swim.fi/omatoimikilpailut 

 

GP-3 osakilpailu Jyväskylässä maaliskuussa  

Swimming Jyväskylä järjestää Suomen Uimaliiton uuden kilpailujärjestelmän 
mukaisen GP-osakilpailun Jyväskylässä 22.–23.3.2014. GP-3 osakilpailu on 

samalla kolmen kisan viimeinen osio ja finaali. Uimareilla on mahdollisuus 
pokata kilpailuista rahapalkintoja ja mukana on Suomen kovimmat uimarit. 

Kilpailussa uidaan myös SM-viestit. Tervetuloa katsomaan! 

 

GP-2 osakilpailussa Vaasassa 1.-2.2.2014 Swimming Jyväskylän naisten 
joukkue ui SM-kultaa Suomen Ennätysajalla. Kuvassa vasemmalta Mimosa 

Jallow, Laura Lajunen, Moona Myllyaho ja Noora Sartela. Onnea mitalisteille! 

 

 


