
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – kesäkuu 2016 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 

jäsenille ja harrastajille. 
 
 
Syksyn uintikursseille ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen syksyn uintikursseille alkaa maanantaina 6.6. klo 9 
keväällä mukana olleille kurssilaisille. Uudet kurssilaiset voivat ilmoittautua 

mukaan 9.6. alkaen. Tarjolla on kursseja kaiken ikäisille! 
Syksyn uintikurssit: http://www.swim.fi/275 
 

 
Kesän rantauimakoulut 

Tuo lapsesi kesällä mukaan polskimaan uimakouluun! Seura järjestää 
yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa lasten uimakouluja Jyvässeudun 
rannoilla 27.6.–5.8. Tarjolla on alkeis- ja jatkoryhmiä. Uimakoulut uidaan 

viikon jaksoissa maanantaista perjantaihin. Tarkemmat aikataulut ja 
ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä: http://www.swim.fi/284 

 
 
Valmennusasioita 

Syksyn harjoitukset: AaltoAlvari aukeaa kesätauon jälkeen 15.8., jolloin 
ryhmien allasvuorot lähtevät pyörimään normaalisti. Suurin osa ryhmistä 

aloittaa kuivaharjoitukset jo elokuun alussa. Valmentajat tiedottavat 
ryhmäkohtaisesti harjoitusten alkamisesta ryhmien blogeissa ja sähköpostilla. 
 

Valmennusryhmiin ilmoittautumiset: Valmennusryhmiin ilmoittautumiset 
tapahtuvat suoraan ryhmän valmentajalle tai erikseen ilmoitetulle henkilölle. 

Valmentajien kanssa keskustellaan myös mahdolliset ryhmämuutokset. 
Huomaathan, että valmennusryhmiin ei pysty ilmoittautumaan seuramapin 

kautta.  
 
Kilpailulisenssit: Kilpauimareiden, taitouimareiden ja uimahyppääjien 

kilpailulisenssit on hyvä hoitaa ajoissa valmiiksi uutta kautta varten. Näin 
kilpailuilmoittautumiset sujuvat ongelmitta heti syksyn alussa ja vakuutukset 

ovat voimassa tauotta. Tämän kauden lisenssi on voimassa elokuun loppuun 
asti. Lisätietoja: http://www.uimaliitto.fi/liitto/bluecard-lisenssi/ 
 

Rollo-treenit 
Rolloihin lähtevät uimarit kokoontuvat yhteisharjoituksiin 30.5. alkaen 

seuraavasti:  
Ma klo 16–17:30 kampuksen kentällä pelejä ja leikkejä 
Ke klo 16:30–17:30 uinti + jumppaa/pelejä klo 17:30–18:30 

Pe klo 15–16:30 uinti + jumppa 
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Hallin aukioloajat kesällä 

AaltoAlvari on suljettu kesäkuussa viikonloppuisin. Halli on kokonaan suljettu 
1.7.–14.8. 

Wellamo on suljettu 24.6.–24.7. kesän huoltotöiden takia. Halli on avoinna 
25.7.–10.8. ma-pe klo 6:00–20:30. 
 

 
Kesän kilpailut 

Rollo-kilpailut uidaan Tampereella 10.–12.6. ja samassa yhteydessä 
järjestetään myös Rollo-leiri. Leiri kestää 15.6. asti. Rolloille on lähdössä 
mukaan kaikkiaan 27 uimaria. 

 
Ikäkausimestaruuskilpailut järjestetään 17.–19.6. Turussa. Kilpailuihin 

pääsee tilastojen mukaan 24 parasta/laji/ikäluokka. 
 

Grand Prix Challenge on nuorten ja aikuisten kesän pääkilpailu. Kilpailut 
uidaan 1.-3.7. Jyväskylässä.  
 

 
Toimitsijaksi kesän GP Challenge -kilpailuun 

Vuoden 2016 suurin uintikilpailu Jyväskylässä on kesän GP Challenge, joka 
uidaan AaltoAlvarissa 1.-3.7. Mukaan kilpailuiden järjestämiseen tarvitaan 
jälleen innokkaita toimitsijoita kaikille kilpailujaksoille. Tehtäviin opastetaan 

paikan päällä ja aiempaa kokemusta kilpailuista ei tarvita. Kilpailun aikana 
toimitsijoille on tarjolla juotavaa ja pientä purtavaa sekä lisäksi toimitsijoiden 

kesken suoritetaan tuttuun tapaan pieni arvonta.   
 
Toimitsijaksi pääset ilmoittautumaan täältä:  

http://www.swim.fi/lomake.html?id=24 
 

Tervetuloa mukaan järjestämään hieno kilpailutapahtuma mukavassa 
porukassa! 
 

 
Syyskauden avajaiset 

Kaikille valmennusryhmille yhteinen kauden avaus järjestetään tiistaina 23.8. 
Ladun Majalla klo 17:30. Valmennusryhmien uusien uimareiden vanhempien 
info alkaa klo 17:00. Tervetuloa mukaan! 

 
 

Henkilöstöasioita 

Seura on tehnyt määräaikaisen sopimuksen Jani Hartikaisen kanssa 
puolipäiväisestä rolloikäisten lasten uintivalmentajan toimesta 1.8.2016 
alkaen. Jani valmentaa jatkossa starttiryhmää, vesikiitäjiä ja ratahaita 

yhdessä valmentajaparin kanssa.  
Uutinen: http://www.swim.fi/uutiset.html?54864 
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Seuran juniorivalmennuspäällikkö Tero Välimaa jää pois tehtävästään 

kesäkuussa. Tero siirtyy uusiin haastavampiin tehtäviin Tukholmaan 
Stockholms Kappsimningsklubb nimiseen seuraan 1.8. alkaen. Toiminta tulee 

jatkumaan elokuun alussa normaaliin tapaan uudelleen järjestelyn kautta. 
NSM-ryhmän uudesta valmentajasta tiedotetaan lähiaikoina.  
 

 
Heinäkuussa ei julkaista kuukausitiedotetta lomien vuoksi. Seuraava 

kuukausitiedote ilmestyy jälleen elokuussa. Aurinkoista kesää! 
 

 

 
 

 
 


