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Swimming Jyväskylän kuukausikirje – joulukuu 2013 

Tässä kuukausikirjeessä on ajankohtaisia asioita seuran jäsenille ja 
uimareiden vanhemmille.  
 

Uimakoulut ja vauvauinti 
Kevään 2014 viikonloppukurssit ja tekniikkakurssien ilmoittautuminen on 

alkanut. Lisätietoja swim.fi-sivuston Kurssitoiminnan sivun kautta. Kevään 
vauvauintien ja viikkouimakoulujen ilmoittautumiset alkavat joulukuun 

aikana, kun sopimukset vahvistuvat. 
 
Syyskauden viimeinen sunnuntaivuoro AaltoAlvarissa 22.12. 

 

Seuran johtokuntaan muutoksia vuoden vaihteessa 
Swimming Jyväskylä ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 28.11. 
torstaina. Johtokuntaan valittiin uusia jäseniä erovuoroisten tilalle. Uusina 
jäseninä aloittavat Janne Neuvonen, Sari-Minna Havimäki, Arto Tolvanen, 

Johanna Merisalo ja Ville Kallinen. Vanhoina jäseninä jatkavat Sisko 
Pulkkinen, Pirkko Kiiski, Mikko Lampi ja Marjoona Teljo. Seuran uudeksi 

puheenjohtajaksi valittiin Heikki Roiko-Jokela. Uusi johtokunta aloittaa 
seuraavan kalenterivuoden alussa. 

 

Urheiluyläkoulun haku 
Urheiluluokat toimivat Viitaniemen ja Kilpisen yläkouluissa. Urheilijoiden tulee 
hakea yläkoulun urheiluluokalle 13.12. mennessä. Tänä vuonna yläkouluhaku 
koskettaa siis 2001 syntyneitä urheilijoita. Tarkemmat ohjeet saa omalta 

valmentajalta. 
 

JS-cup 14.12. 
Seuraava JS-cup uidaan 14.12. lauantaina. Toimitsijavuorossa ovat tällä 

kertaa Flipperien ja Starttiryhmän vanhemmat. Kilpailukutsu löytyy seuran 
sivuilta kohdasta Omat kilpailut.  

 

Vuoden valinnat 
Vuoden valinnat –äänestys on avoinna seuran sivuilla. Voit käydä 

ehdottamassa parhaita uimareita ja seuratoimijoita sekä valmentajia ja 
ohjaajia seuraavan linkin kautta 9.12. asti http://www.swim.fi/lomake.html?id=2. 

 

Seuran Joulujuhla 16.12.2013 
Seuran perinteinen joulujuhla järjestetään 16.12.2013 Kilpisen koulun 
ruokalassa klo 18:00. Joulujuhlassa on ohjelmassa taas valmennusryhmien 

esityksiä sekä seuratoimijoiden palkitsemisia. Kaikki uimarit ja vanhemmat 
ovat tervetulleita juhlaan, ilmoitattehan tulostanne omalle valmentajalle 

10.12. mennessä, jotta osaamme varautua osallistujamäärään. 
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Joulutauko 
Kurssitoiminta päättyy viikolla 51 ja jatkuu uusien kurssien osalta taas 
tammikuussa ilmoitettujen päivämäärien mukaisesti.  

 
Valmennusryhmien joulutauoista ilmoitetaan jokaisen ryhmän osalta erikseen 

ryhmien infoblogeissa. 
 

Kilpailukalenteri 

Kevään 2014 kilpailukalenteri päivitetään pian swim.fi-sivustolle. Kilpauinnille 

ja Taitouinnille on omat kalenterinsa, josta näkee tulevan vuoden 
kilpailuohjelman. Seuran ryhmät kilpailevat tämän kalenterin mukaan. Mikäli 

joku haluaa lähteä omatoimisesti muihin kisoihin, löytyy kansallinen 
kilpailukalenteri Uimaliiton sivuilta. 

 

Uimahallin järjestyssäännöt 

Seura on saanut palautetta toimimisesta hallissa. Tässä muistutuksena vielä 

kaikille, että uimahallin järjestyssäännöt koskevat kaikkia, myös seuran 
jäseniä. Juokseminen ja kiipeily on ehdottomasti kielletty. Myös 

peseytymissäännöt koskevat uimareita.  

 

Sisäänpääsyrannekkeiden hinnat 
AaltoAlvarin valmennusryhmien rannekehintoihin on tulossa mahdollisesti 

muutoksia vuoden vaihteessa. Liikuntapalvelut valmistelevat asiaa tällä 
hetkellä ja tiedottavat urheiluseuroja mahdollisimman pian. Laitamme tietoa 

perheille heti, kun mahdollista. 

 

Ryhmäsiirrot 
Kilpauinnin, taitouinnin ja uimahyppyjen valmennusryhmissä tehdään taas 

hieman ryhmäsiirtoja vuoden vaihteessa. Valmentajat keskustelevat 
ryhmäsiirroista uimareiden kanssa. Mikäli ryhmissä tai siirroissa on jotain 
epäselvää, pyydämme olemaan yhteydessä omaan valmentajaan. Kevään 

ryhmäkokoonpanot päivitetään joulukuun aikana seuran www-sivuille. 

 

Piispalan leiri 31.1.–2.2.2013 

Pari vuotta tauolla ollut Piispalan leiri järjestetään taas alkuvuodesta 

kilpauimareille. Leirille on lähdössä kaikki junioriryhmät ja valmentajia 
tarpeen mukaan. Leirillä on uitu ja tehty monipuolisia liikuntaharjoituksia 
sekä ulkona että sisällä. Leirillä majoitutaan Piispalan leirikeskuksessa ja 

alustava hinta-arvio viikonlopusta on noin 150–180 euroa. Hinta sisältää 
kuljetukset, majoituksen täysihoidolla ja uintitreenit Piispalan hallissa. 

Ilmoittautumisohjeet tulevat pian sähköposteihin ja ryhmien blogeihin. 

 

Hyvää Joulun odotusta toivottaa Swimming Jyväskylä ry 


