
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – huhtikuu 2020 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 

jäsenille ja harrastajille. 
 

 

Kesä- ja heinäkuussa uimakouluja AaltoAlvarissa, Wellamossa ja 

uimarannoilla 

Swimming Jyväskylä järjestää yhteistyössä Jyväskylän kaupungin 
liikuntapalveluiden kanssa lasten halliuimakouluja 1.6.-23.7.  AaltoAlvarissa ja 

Wellamossa. Tarjolla on varhaistaito-, alkeis- ja jatkoryhmiä. Ikäraja 
varhaistaito- ja alkeisryhmiin on 5 vuotta ja jatkoryhmään 7 vuotta. Osa 

alkeisryhmistä on suunnattu 7-12 -vuotiaille. Aikataulut täältä: 
https://www.swim.fi/33531 
 

Swimming Jyväskylä ry järjestää rantauimakouluja heinäkuussa Tikan ja Kirrin 
rannoilla. Aikataulut täältä: https://www.swim.fi/284 

 
llmoittautuminen kursseille alkaa tiistaina 7.4. klo 9.00 myClubissa: 

https://swim.myclub.fi/login 
 

 
 

Otattehan huomioon koronatilanteen pitkittymismahdollisuuden. Seuraamme 

valtioneuvoston ohjeita ja mikäli toimintaa ei ole turvallista järjestää vielä 

kesällä, joudumme suunnitellut kurssit perumaan. 

 
Kesätyöntekijähaku auki 19.4. saakka! 

 

OP-kesäduuni 2020 

OP Keski-Suomi on myöntänyt Swimming Jyväskylä ry:lle tukea 15-17 

vuotiaan nuoren työllistämiseen kesäksi 2020. Kiitos OP Keski-Suomi! 
 

Lisätietoja kampanjasta ja työnhakuohjeet löytyy täältä. 
 
Lähetä hakemuksesi ja CV 19.4.2020 mennessä: hanna.salmijarvi@swim.fi. 

 
 



 

 

Kesän 2020 halli- ja rantauimakoulut 

Kesän uimakoulut tulevat taas! Haemme kesän uimakouluihin vähintään 18-
vuotiaita SUH -uimaopettajan pätevyyden omaavia uimaopettajia. 

 
Kesän halliuimakoulujen ajankohdat löytyy täältä. Kaikkina ajankohtina ei 
tarvitse pystyä työskentelemään, etsimme useampaa halliuimakouluopettajaa. 

Halliuimakouluissa uimaopettajia on yksi/ryhmä (max.12 lasta). 
 

Kesän rantauimakoulujen ajankohdat löytyy täältä. Rantauimakouluissa 
uimaopettajia on kaksi/ryhmä (max.12 lasta). 
 

Lähetä hakemuksesi ja CV 19.4.2020 mennessä: hanna.salmijarvi@swim.fi. 
Laita hakemuksesi yhteydessä tieto, kumpaan haet ensisijaisesti 

halliuimakouluihin vai rantauimakouluihin. 
 

Lisätietoja: Hanna Salmijärvi, hanna.salmijarvi@swim.fi, puh. 0401722288. 
 
Otattehan huomioon koronatilanteen pitkittymismahdollisuuden. Seuraamme 

valtioneuvoston ohjeita ja mikäli toimintaa ei ole turvallista järjestää vielä 

kesällä, emme pysty kesätyöntekijöitä palkkaamaan. 

  
SOME –haasteita luvassa 

Seuraathan meitä jo Facebookissa ja Instagramissa: 

https://fi-fi.facebook.com/SwimmingJyvaskyla ja @swimmingjyväskylä 
Nyt korona-aikaan yhteistreenejä ei voida pitää, mutta itseämme voimme 

senkin edestä kehittää erilaisten haasteiden muodossa. Otathan haasteet 
haltuun ja kuvaa suorituksesi omaan SOME –kanavaasi merkinnällä 
@swimmingjyvaskyla, niin jaamme sen seuran SOMEssa. Treenataan siis yksin 

mutta yhteisöllisesti, pidetään kaikki mukana! 
 

Seuran koronavirustiedote 

Ajankohtaiset tiedot koronaviruksen vaikutuksista seuran toimintaan löydät 
täältä: https://www.swim.fi/uutiset.html?176257 

 

 
 

Aurinkoista kevättä ja pysytäänhän terveenä! 


