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Swimming Jyväskylän kuukausikirje – huhtikuu 2015 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 

jäsenille ja harrastajille. 
 

Rantauimakoulut 2015 

Tuo lapsesi kesällä mukaan polskimaan uimakouluun! Swimming Jyväskylä 

järjestää Jyväskylän kaupungin kanssa yhteistyössä lasten uimakouluja 

Jyväskylän alueen rannoilla juhannuksen jälkeen alkavasta viikosta aina 

elokuulle asti (22.6.–7.8.2015). Tarkemmat ryhmien aikataulut ja 

ilmoittautumisohjeet löytyvät seuran sivulta: swim.fi/284 

 

Vesipallopelien vaikutus sunnuntaivuoroihin 

Jyväskylän Saukkojen vesipallojoukkueen menestys peleissä on aiheuttanut 

muutoksia sunnuntaivuorojen aikatauluihin. Olemme joutuneet siirtämään 

12.4. uimakoulukerran sunnuntaille 5.4. Tämä siirto osuu valitettavasti 

pääsiäiselle. Pahoittelemme suuresti aiheutunutta siirtoa! 

Tarkistattehan uimakoulukohtaiset aikataulut aina seuran sivuilta, jossa on 

viimeisin tieto päivitettynä: swim.fi/275 

 

Jäsentietojen päivitys Seuramapissa 

Pyydämme kaikkia Swimming Jyväskylän jäseniä tarkistamaan omat 

jäsentietonsa Seuramappi jäsenrekisteri- ja ilmoittautumisohjelmassa ja 

pitämään tiedot mahdollisimman ajan tasalla. Tietojen päivittämiseen menee 

vain hetki. Kiitos! Kirjaudu sisään tästä: seuramappi.fi/swim/?msg=logout 

Seura etsii yhteistyökumppaneita! 

Seura on perustanut markkinointi ja sponsorointi työryhmän. Jos sinulla on 

ideoita asiaan liittyen tai tiedossasi voisi olla potentiaalisia 

yhteistyökumppaneita, otathan yhteyttä: tia.puolakka@gmail.com.Työryhmä 

tapaa säännöllisin väliajoin ja olet tervetullut kuulemaan ja jakamaan ideoita 

kanssamme!  

Seuran tiedotuskanavat  

Toivomme, että jäsenistö seuraa edelleen aktiivisesti seuran virallista 

tiedotuskanavaa swim.fi -sivustoa. Päivitämme kaikki akuutit infoasiat aina 

ensimmäisenä seuran sivujen Uutiset-palstalle. Valmennusryhmien omista 

asioista tiedotetaan ryhmien blogeissa sekä sähköpostilistoilla. 

Myös Facebook-sivumme päivittyy ahkerasti. Tule tykkäämään Swimming 

Jyväskylän sivusta, niin saat infoasiat suoraan omaan uutisvirtaasi. 

Lähestymme 1000 - tykkääjän rajaa, jonka ansiosta tulemme järjestämään 

arvonnan Facebook-sivuillamme! Lisätietoja lähiaikoina osoitteessa: 

facebook.com/SwimmingJyvaskyla 

http://www.swim.fi/284
http://www.swim.fi/275
https://seuramappi.fi/swim/?msg=logout
http://www.swim.fi/
http://www.facebook.com/SwimmingJyvaskyla
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Simmis-Arena – uinnit 

Kisat uidaan perjantaina 3.4. Mäkelänrinteen uimahallissa Helsingissä. Kisat 

alkavat jo kello 09.00, joissa uidaan aamu- ja iltajakso. MOP-, NSM- ja 

Edustusryhmä lähtevät kisoihin jo torstaina yhteyskyydityksellä ja ryhmät 

yöpyvät hotellissa.  

 

NSM/SM/VSM/-uinnit 22.–26.4.  

Nuorten, aikuisten ja vammaisuinnin SM-kilpailut uidaan 22.–26.4. Vaasassa. 

Kisat uidaan 50 metrin radalla. Kilpailuihin lähtevät Edustusryhmän uimarit, 

sekä NSM- ja muista ryhmistä aikarajat rikkoneet. Kilpailuihin on järjestetty 

yhteiskuljetus. Lisätietoja: vus.fi/kilpailut/smnsmvsm-2015/ 

Kevään 2015 valmennus asioita 

Yhteistyö FysioChekin kanssa: Seura on tehnyt sopimuksen FysioCheck-

yrityksen kanssa, jonka ansiosta uimareilla on mahdollisuus 

henkilökohtaiseen lihaskunnon kartoitukseen. Palvelun avulla pystytään muun 

muassa ennaltaehkäisemään urheiluvammoja sekä parantamaan tuki-

lihaksiston toimintaa. Tämä palvelu on maksullinen, mutta seuralla on 

edullinen ja kattava sopimus jota kannattaa hyödyntää. Varaa aika: 

timo@fitphysio.fi / 0400 415 523, markus@fitphysio.fi 

 

Rollot 2015: Rollo-Uinnit ja leiri järjestetään 12.–14.6. Oulussa. 

Kannustamme seuran Rollo-ikäisiä uimareita osallistumaan hauskojen kisojen 

lisäksi myös Rollo-leirille! Vielä ehtii ilmoittautua mukaan! Sitovat 

ilmoittautumiset tehdään 19.4 mennessä. 

Kevään poikkeavat uimahallien aukiolot 

AaltoAlvari: 

Pääsiäinen    Vappu 

pe 3.4. suljettu   to 30.4. klo 6-15, kassa suljetaan klo 14 

la 4.4. klo 10–18                pe 1.5. suljettu 

su 5.4. klo 10–18               to 14.5 suljettu 

ma 6.4. klo 10–18 

 

Wellamo: 

Pääsiäinen    Vappu 

3. – 6.4 suljettu    to 30.4. klo 6-15, kassa suljetaan klo 14 

                                         pe 1.5. suljettu 

                                         to 14.5 suljettu 

 

http://vus.fi/kilpailut/smnsmvsm-2015/

