
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – kesäkuu 2014 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n jäsenille 
ja harrastajille. 

 

 

Rantauimakoulut 
Suositut rantauimakoulut alkavat Juhannuksen jälkeen maanantaina ja pyörivät 

Jyvässeudun rannoilla elokuun alkupuolelle asti. Kursseille pääsevät 2009 syntyneet 

ja vanhemmat lapset. Lisätietoja seuran rantauimakoulusivulta: http://swim.fi/284 

 

Syksyn uimakoulut, vauvauinnit ja aikuisten kurssit 
Syyskauden kurssi-ilmoittautumiset ovat alkaneet 2.6. vanhoille uimakoululaisille. 

Ilmoittautuminen tapahtuu Seuramapin kautta. Uudet harrastajat voivat ilmoittautua 

9.6. alkaen mukaan vapaille kurssipaikoille. Lisätiedot: http://swim.fi/3 

 

Aikuisille uusia ryhmiä 
Vuosi sitten startanneet aikuisten uintikurssit saivat heti suosiollisen vastaanoton. 

Aktiivisten uimareiden toiveesta ryhmämuutoksia on tehty ja syksyllä on tarjolla 

myös tekniikkajatkokurssi innokkaille harrastajille. Aikuisten ryhmiä on tarjolla sekä 

AaltoAlvarissa että Wellamossa. Kaikki syksyn ryhmät löytyvät Seuramapista 

https://seuramappi.fi/swim/ ja kurssisivulta: http://swim.fi/kurssit---aa-syksy-2013 

 

Valmennusryhmien ilmoittautuminen 
Valmennusryhmien uimarit ja hyppääjät eivät voi ilmoittautua Seuramapin kautta 

ryhmiin, vaan ryhmäilmoittautumiset tehdään suoraan ryhmän valmentajille, jotta he 

ovat tietoisia tulevan syksyn tilanteesta. Valmentajien kanssa keskustellaan myös 

mahdolliset ryhmämuutokset. 

 

Kilpauimareiden viimeinen kesälauantai-treeni  
Viimeinen yhteinen lauantai-aamun treeni vedetään AaltoAlvarissa 28.6. klo 8:00. 

Tämän jälkeen Alvari menee kesätauon ajaksi kiinni ja IKM sekä SM-uimarit jatkavat 

harjoittelua Wellamossa heinäkuun aikana. 
 

Kesän kilpailut 
Nuorempien uimareiden Rollo-kisat ja leiri uidaan Kotkassa 13.–18.6.2014 

Ikäkausimestaruuskisojen finaalit kisataan 11.–13.7.2014 Turussa. Kilpailuihin 

pääsee 24/parasta/laji. Nuorten ja aikuisten pääkilpailu on kesäkauden päätteeksi GP 

Challenge. Kilpailut uidaan Espoonlahdessa 4.-6.7.2014. 

 

Muutoksia henkilöstössä 
Outi Terho jättää seurakoordinaattorin tehtävät kesäkuussa ja Piia Pöyhönen aloittaa 

päätoimisena seurakoordinaattorina hallinnon tehtävissä. Piian tavoittaa seuran 

puhelimesta ja sähköpostilla osoitteesta: info@swim.fi 

 

Seuran toimisto suljettuna 1.-31.7.  
Seuran toimisto on suljettuna heinäkuun ajan. 

 

jatkuu seuraavalla sivulla 

 



 

 

 

Taitouinnin Nuorten MM 
Taitouimareille on myös kesällä tarjolla katsottavaa, kun nuorten MM-kilpailut 

järjestetään Helsingissä 30.7.–3.8. Lisätietoja kisasta löytyy: 

http://www.uimaliitto.fi/liitto/uutiset/nuorten-mm-kisat-siirtyvat-helsinkiin/ 

 
Valmennusryhmien harjoitukset syksyllä 
Alvari aukeaa kesätauon jälkeen 11.8. Silloin alkavat myös ryhmien ratavuorot. 

Suurin osa ryhmistä aloittaa kuivatreenit jo elokuun alussa. Valmentajat tiedottavat 

ryhmäkohtaisesti harjoitusten alkamisesta blogeissa ja sähköpostilla. 

 

Syyskauden avajaiset elokuussa 
Kaikille yhteiset kauden avajaiset järjestetään 19.8. klo 17:30. Valmennusryhmien 

uusien uimareiden vanhempien info klo 16:30 alkaen. Paikka varmistuu vielä 

seuraavassa infokirjeessä sekä seuran sivujen uutisissa. 

 

Kilpailulisenssit 
Kilpauimareiden ja taitouimareiden kilpailulisenssit on hyvä hoitaa ajoissa valmiiksi 

uutta kautta varten. Tämän kauden lisenssi on voimassa elokuun loppuun asti ja 

uudet lisenssit tuleekin lunastaa elokuun aikana seuraavaa vuotta varten, jotta 

kilpailuilmoittautumiset onnistuvat ilman ongelmia heti syksyn alussa. 

http://www.uimaliitto.fi/liitto/bluecard-lisenssi/ 

 

Syysuinnit 13.9. Jyväskylässä 
Seura järjestää taas perinteiset Syysuinnit Jyväskylässä 13.9.2014. Tervetuloa 

mukaan! Syksyllä järjestetään myös Mastersien SM-uinnit Jyväskylässä lokakuun 

lopussa. Valmistautukaa siis kaikki seuran yli 25-vuotiaat innokkaat urheilumieliset 

näihin kotikisoihin. 

 


