
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – helmikuu 2017 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 

jäsenille ja harrastajille. 
 
 

Vapaita paikkoja kevään uintikursseilla 

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

AaltoAlvari 
 iltauimakoulut (varhaistaito-, alkeis- ja jatkoryhmät) 

 aikuisten uintikurssit 
 vesikirput 3-5-vuotiaille ja perhepeuhula 
 tekniikkaralli ja vesimyyrät 

 vauvauinti 
 

Wellamo 
 aikuisten tekniikkakurssi 

 vesirallit ja tekniikkaralli 
 
Kypärämäki 

 vesiralli Kalat 
 

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

Tulevat kilpailutapahtumat  
Perinteiset Oskarin uinnit XXXIV uidaan AaltoAlvarissa lauantaina 18.2. 

Verryttely alkaa klo 10:00 ja kilpailut käynnistyvät klo 11:00. 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 
juotavaa ja pientä purtavaa sekä lisäksi toimitsijoiden kesken suoritetaan 

tuttuun tapaan pieni arvonta.  
 
Toimitsijaksi pääset ilmoittautumaan täältä: 

http://www.swim.fi/lomake.html?id=16 
 

Tervetuloa mukaan mukavaan toimitsijaporukkaan! 
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Laskiaisrieha 4.3. 

Seuran yhteinen laskiaisrieha järjestetään lauantaina 4.3. klo 13 alkaen 
Halssilan Hiihtomaassa. Luvassa on makkaranpaistoa, pulkkamäen laskemista 

ja valmentajien järjestämiä leikkejä ja kilpailuja. Laskiaisrieha päättää samalla 
myös kilpauimareiden leiriviikon. Otathan mukaan omat mäenlaskuvälineet.  
 

 
Valmennusryhmien asioita 

Talviloma: Hiihtolomalla 27.2.–4.3. järjestetään kilpauimareille kaksi leiriä, 
jolloin kaikkien kilpauinnin junioreiden harjoitusvuorot on otettu leirikäyttöön. 
Flipperit, MOP-ryhmä, Barracudat ja NSM-ryhmä harjoittelevat poikkeavilla 

harjoitusajoilla. Starttiryhmä, Vesikiitäjät ja Ratahait puolestaan harjoittelevat 
omalla leirillään 28.2.–3.3., josta Jani Hartikainen ohjeistaa tarkemmin. Leirin 

päättää koko seuran yhteinen laskiaisrieha Halssilan hiihtomaassa. 
 

Lisätietoa leiriohjelmasta: http://www.swim.fi/uutiset.html?81158 
 
Taitouimareiden ja uimahyppääjien harjoituksista lomaviikolla tiedottavat 

valmentajat erikseen. 
 

Talent-ryhmä: Swimming Jyväskylä jatkaa uintivalmennuksen 
tehostamisohjelmaa seuran junioreille. Ryhmään valittiin kevätkaudelle 2017 
yhteensä 14 uimaria ikäluokista 2001–2006. Talent-ryhmään valitut uimarit 

sekä ryhmän harjoitusajat löytyvät täältä: http://www.swim.fi/245 
 

Ahvenanmaan leiri- ja kilpailumatka: 19.2. 
Seuran nuorimmille kilpauimareille järjestetään leiri- ja kilpailumatka 5.-
9.4.2017 Ahvenanmaalle. Leiri on tarkoitettu 13-vuotiaille ja tätä nuoremmille 

uimareille eli 2004–2008 syntyneille. Leirillä harjoitellaan monipuolisesti ja 
leirin päätteeksi kilpaillaan Knattesimmet-kisassa. Ahvenanmaalla on leireilty 

useampana vuotena isommalla joukolla ja leiriolosuhteet ovat olleet erittäin 
hyvät. Leirille mahtuu vielä mukaan uimareita! 
 

Sitovat ilmoittautumiset 19.2. mennessä Janille jani.hartikainen(at)swim.fi. 
 

Sunnuntaivuoron talkoot: 
Sunnuntaivuoron valvontakäytäntöä on hieman muutettu vuoden alusta, kun 
vuorolle on palkattu yksi koulutettu valvoja. Muu valvonta tehdään edelleen 

talkootyönä siten, että masters-uimarit vastaavat altaiden valvonnasta ja 
valmennusryhmien vanhemmat saattajarannekkeiden jaosta. Jokaiselle 

sunnuntaivuorolle tarvitaan siis 1 vanhempi/vuoro. Talkootyöllä kerätään 
rahaa taitouinnin, uimahyppyjen ja kilpauinnin ryhmille. Talkoorahaa on 
käytetty esimerkiksi kotileirien kustannuksiin. 

 
Toivomme, että mahdollisimman moni pääsisi osallistumaan talkoisiin.  

Valvojille lähetetään tarkemmat ohjeet talkoovuorosta. llmoittautumiset 
Amanda Rissaselle amanda.rissanen(at)swim.fi. 
 

 
 

http://www.swim.fi/uutiset.html?81158
http://www.swim.fi/245
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Rollot 2017  

Rollot on Suomen suurin vuosittainen lasten ja nuorten uintitapahtuma, johon 
osallistui viime vuonna Tampereella yli 1 000 uimaria ympäri Suomea. Vuonna 

2017 Rollot järjestetään Hyvinkäällä 9.–14.6.2017. Perjantaista sunnuntaihin 
kilpaillaan ikäluokkien mestaruuksista sarjoissa tytöt 05-07 syntyneet ja pojat 
04-06 syntyneet. Kilpailuihin on aikarajat. Tämän jälkeen tapahtuma jatkuu 

leirinä keskiviikkoon asti. Leirille ei ole ikärajaa. 
 

Kannustamme kaikkia seuran nuoria uimareita osallistumaan vuoden 
hauskimpaan tapahtumaan!  
 

Lisätietoja tapahtumasta löytyy seuran sivuilta: http://www.swim.fi/280 
 

Ilmoittautumiset 17.3. mennessä Janille jani.hartikainen(at)swim.fi. 
 

 

    
 
 

Tunnelmia Tampereen Rolloilta 2016 
 

 
Jäsentietojen päivitys Seuramapissa 
Pidäthän yhteystietosi ajan tasalla Seuramappi-järjestelmässä! Tunnukset 

järjestelmään on lähetetty ilmoittautumisen yhteydessä. Tietosi pääset 
tarkistamaan kirjautumalla Seuramappiin:  

https://seuramappi.fi/swim/?msg=logout 
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Talvilomalla tarjolla monenlaista vesiliikuntaa 

Suosittu 7–12 -vuotiaille suunnattu talviloman vesiliikuntaleiri järjestetään 
uudistetulla ohjelmalla 27.2.–2.3. klo 10–13. Tänä vuonna toiminta on 

teemoitettu päiväkohtaisesti sisältäen vesirallitoimintaa, vesipalloilua, 
uimahyppyjä ja melontaa 25 metrin altaalla. Toiminta järjestetään 
yhteistyössä Swimming Jyväskylän, Jyväskylän Saukkojen, Meloiloa ry:n ja 

Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden kanssa. Aikataulu: 
 

Ma 27.2. Melonta-teemapäivä 1. ryhmä 10–11:30, 2.ryhmä 11:30–13 
Ti 28.2. Uimahyppyjen teemapäivä 
Ke 1.3. Vesiralli teemapäivä 

To 2.3. Vesipallo teemapäivä 
 

Ilmoittautuminen: https://kuntapalvelut.fi/jyvaskyla/index.php 
Mukaan voi ilmoittautua 1-2 teemapäivälle  

Hinta: uimahallin sisäänpääsymaksu 
 
-- 

 
Lasten altaalla järjestetään perheen pienimmille ohjelmaa 27.2.–2.3. klo 10–

12. Tänne voi tulla mukaan ilman erillistä ilmoittautumista. 
 
Lisätietoja talviloman ohjelmasta: http://www.swim.fi/uutiset.html?82619 

 
 

Yksityisopetusta 
Swimming Jyväskylä tarjoaa mahdollisuuden myös yksityisopetukseen. 
Opetusta saa oman tason ja toiveiden mukaisesti uinnin alkeista 

edistyneempään tekniikan hiomiseen. Yksityistunteja voit kysyä osoitteesta 
info(at)swim.fi. 

 
 
Jäsenkortit 

Seuran jäsenkortin voi hakea AaltoAlvarin kahviosta maksukuittia vastaan. 
Valmennusryhmissä harjoittelevat sekä kurssilaiset (ei koske vauvauintia eikä 

iltauimakouluja) ovat automaattisesti seuran jäseniä ja he voivat hakea kortin 
kausi/kurssimaksukuittia vastaan. Muut jäsenet ovat saaneet erillisen 
jäsenmaksulaskun. Jäsenyys ja jäsenkortti ovat voimassa kalenterivuoden. 
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