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Swimming Jyväskylän kuukausikirje – huhti/touko 2014 

Tässä ajankohtaisia asioita seuran jäsenille ja harrastajille. 
 

NSM/SM/VSM-uinnit 23.-27.4. 
Nuorten, aikuisten ja vammaisuinnin SM-kilpailut ovat käynnissä Turussa juuri 
tällä hetkellä. Swimming Jyväskylä lähetti matkaan 34 uimarin joukkueen. 

Kilpailujen tuloksia voit seurata reaaliajassa LiveTiming-palvelun kautta: 
http://www.livetiming.fi/results.php?cid=1812 

 

Vesipallopelien vaikutus sunnuntaivuoroihin 
Saukkojen vesipallojoukkueen menestys peleissä on aiheuttanut muutoksia 

sunnuntaivuorojen aikatauluihin. Aikatauluja on jouduttu muuttamaan 
lisäpelien vuoksi ja pahoittelut kaikille, jotka ovat muutosten vuoksi tulleet 

turhaan uintivuorolle.  
 
27.4. pelattava vesipallo-ottelu alkaa jo klo 17:00, jolloin sunnuntaivuoro 

pääsee alkamaan ajallaan. Huomioittehan tiedotteen seuran sivujen uutisissa: 
http://swim.fi/uutiset.html?1250 

 
Tarkistattehan aikataulut aina seuran sivuilta: www.swim.fi, jossa on viimeisin 

tieto päivitettynä.  
 

Kevään poikkeavat hallien aukiolot 
AaltoAlvari on Vappuna avoinna seuraavasti: 
30.4. 6-15 

1.5. Suljettu 
Helatorstai 
28.5. Suljettu Henkilökunnan koulutuspäivä 

29.5. Suljettu 
Valmentajat tiedottavat poikkeavista aikatauluista ja treeneistä.  

 
Uimahalli siirtyy kesäaikaan kesäkuun alussa ja näistä aikatauluista 
tiedotetaan myös vielä erikseen. 

 

JS-cup ja MuksuMeetSeuraava JS-cup uidaan lauantaina 17.5. 

Toimitsijavuorossa ovat Flippereiden ja Starttiryhmän vanhemmat. Verryttely 

alkaa klo 7:50 ja kilpailut klo 8:30. Tervetuloa mukaan uimaan, toimitsemaan 

ja kannustamaan. Kahvio on myös auki aamusta, joten aamu-unisille on 

tarjolla kahvia virkistykseksi. 

24.5. järjestetään seuran nuorten uimareiden oma MuksuMeet. Kilpailuissa 

lajeja lapsille ja nuorille. Valmentajat infoavat lajeista ja ilmoittautumisista 
toukokuun alkupuolella. 
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Syksyn kurssien ja uimakoulujen ilmoittautuminen 
Syksyn 2014 uimakoulukurssien ilmoittautumiset alkavat 2.6. maanantaina 
vanhoille jo mukana oleville uimareille. Uudet kurssilaiset voivat ilmoittautua 

9.6. alkaen. Ilmoittautuminen alkaa AaltoAlvarin sunnuntaivuoron 
uimakouluihin ja aikuisten kursseille sekä Wellamon lauantai-uimakouluihin. 

Syksyn viikkouimakouluista ja vauvauinnin kurssipaikoista ilmoitamme 
myöhemmin. 
 

Kurssilaiset saavat tarkemman ilmoittautumisohjeen sähköpostiinsa 
toukokuun aikana. 

 

Rantauimakoulut 
Rantauimakouluja järjestetään taas Jyväskylän alueen rannoilla Juhannuksen 
jälkeen alkavasta viikosta aina elokuulle asti. Tarkemmat ryhmien aikataulut 
ja ilmoittautumisohjeet löytyvät seuran sivulta: http://swim.fi/284 

 

Uimahyppääjien ja taitouimareiden kevätnäytös 
Swimming Jyväskylän taitouimarit ja uimahyppääjät järjestävät 18.5. 
uimahyppy- ja taitouintinäytöksen AaltoAlvarin 25 metrin altaalla klo 14 

alkaen. Tervetuloa seuraamaan nuorten hyppääjien ja taitouimareiden 
taidonnäytteitä. AaltoAlvarin kahviossa myös jäätelötarjouksia 
sunnuntaipäivän iloksi. 

 

Seuran tiedotuskanavat 
Toivomme, että jäsenistö seuraa edelleen aktiivisesti seuran virallista 
tiedotuskanavaa swim.fi-sivustoa. Päivitämme kaikki akuutit infoasiat aina 

ensimmäisenä seuran sivujen Uutiset-palstalle. Myös Facebook-sivu päivittyy 
ahkerasti. Tule tykkäämään Swimming Jyväskylän sivusta, niin saat infoasiat 
suoraan omaan uutisvirtaasi. Valmennusryhmien omista asioista tiedotetaan 

ryhmien blogeissa sekä sähköpostilistoilla. 
 

Kylpylälippuarvonnan voittajat 
Edellisessä kuukausikirjeessa lupailimme AaltoAlvarin kylpyläliput kolmelle 

Swimming Jyväskylän Facebook-sivun tykkääjälle. Maaliskuussa sivusta 
tykänneiden kesken onnetar suosi Heli Kellokoskea, Anni Honkalaa ja Juha 
Rantakaria. Onnea voittajille! Otamme voittajiin yhteyttä henkilökohtaisesti. 

 


