
 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – lokakuu 2013 

 

Vauvauintiin mahtuu vielä mukaan 
Vauvauintiin pääsee mukaan kesken kaudenkin. Vapaat ryhmäpaikat löytyvät 

seuran sivujen kautta osoitteesta: http://swim.fi/3 
 

Uimakoulut käynnissä syksyn osalta 
Syksyn uimakouluryhmät ovat viikonloppujen osalta täynnä. 
Sunnuntaivuorolla käy paljon perheitä ja kaikkia jäseniä muistutetaan 

noudattamaan uimahallin järjestyssääntöjä vuorolla, jotta kaikki toimii 
mallikkaasti. Myös valvojien ohjeita tulee noudattaa. Valvojat tunnistaa 

vuorolla oranssista liivistä. 
 
Viikkouimakouluihin on vielä joitain paikkoja jäljellä.  Paikkoja voit kysellä 

sivujen kautta osoitteesta: http://swim.fi/200  
 

Etsimme vanhempia / harrastajia kilpailutyöryhmään 
Tarvitsemme uusia henkilöitä mukaan aktiiviseen seuratoimintaan, sillä 
seuran toiminta pohjautuu vapaaehtoisuuteen. Tarvitsemme esimerkiksi 

kilpailujärjestelyihin uusia toimijoita, jotta saamme edelleen järjestettyä 
laadukkaita kisoja. Tervetuloa harrastamaan mukavassa seurassa: 

http://swim.fi/uutiset.html?a100=1086 
 
Kilpailutyöryhmä kokoontuu 

Seura järjestää syksyllä kolmet JS-cup kilpailut ja IKM-aluekarsinnat 23.–
24.11. Kilpailutyöryhmä vastaa kilpailujärjestelyistä. Kilpailutyöryhmä 

kokoontuu AaltoAlvarissa seuraavan kerran 23.10. klo 17:30. Kaikki halukkaat 
ovat tervetulleita mukaan tekemään hienot kisat! Mitä enemmän porukkaa on 
mukana, sitä helpommin kisajärjestelyt sujuvat. 

 
Syys-Olympialaiset 18.10. perjantaina 

Kilpauimareiden syyslomaviikko huipentuu perjantaina 18.10. Kampuksen 
kentällä 

järjestettäviin Syys-Olympialaisiin. Uimarit kisaavat joukkueittain erinäisissä 
lajeissa, joista kaikki ei ehkä ole ihan niitä perinteisempiä. Tapahtuma on klo 
16–17.30 ja korvaa uintiharjoituksen. Hallilla järjestetään Kuutamouinti klo 

18:00-21:30 joten sen jälkeiset vuorot ovat peruttu. Kuutamouintiin ovat ter-
vetulleita kaikki. Lisätietoa päivittyy AaltoAlvarin omille sivuille pian. 

 
JS-cup 19.10. 
Seuraava JS-cup on 19.10. lauantaina aamun harjoitusvuorolla. 

Toimitsijavuorossa ovat NSM-, Ratahait-, ja Barracudat –ryhmien vanhemmat. 
Kilpailukutsu löytyy seuran sivuilta kohdasta Omat kilpailut.  

 



 

 

IKM-karsinnat Jyväskylässä 23.-24.11.2013 
Seuran syksyn päätapahtuma on Ikäkausimestaruuskilpailujen karsinnat 
marraskuun lopulla. Kisat on 11-16-vuotiaiden uimareiden pääkilpailu 

syyskaudella. Aluekilpailut järjestetään Suomessa samana viikonloppuna 
seitsemällä paikkakunnalla.  

 

Speedo-varusteet 
Seuran jäsenillä on mahdollisuus tilata Speedo-varusteita seurahintaan 30 % 

alennuksella. Kahviossa on myynnissä tuotteita ja tilaamalla saa myös 
Speedo-kuvaston tuotteita.  Tarkemmat ohjeet löytyvät seuran sivuilta: 

http://swim.fi/166 
Speedotilauksia hoitaa Jari Rimmi: jari.rimmi@gmail.com Seuravarusteet 
tulee tilata aina kuun 10. päivään mennessä. Seuraava tilaus siis 10.11.2013. 

 

Pisara 

Seura ottaa nyt syksyllä käyttöön Uimaliiton Pisara-järjestelmän. Järjestelmä 

toimii valmentajien työkaluna ja kaikilla lisenssin omaavilla uimareilla on 
mahdollisuus täyttää esimerkiksi harjoituspäiväkirjaa palvelun kautta. 

Valmentajille ja urheilijoille tarkoitettu Pisara-tietopankki tarjoaa satoja 
harjoitteita ja mahdollistaa sujuvan kommunikoinnin urheilijoiden ja 
valmentajien välillä. 

Pisara on suunnattu seurojen ja ryhmien käyttöön koulutuksen ja 

valmennuksen ja oppimisen apuvälineeksi. Sivustolta on helppo löytää 
harjoitteita, opetusvideoita, seminaariesityksiä tai ladattavia artikkeleita 

jokaisen omiin tarpeisiin. 

 

Piispalan leiri 31.1.-2.2.2013 

Pari vuotta tauolla ollut Piispalan leiri järjestetään taas alkuvuodesta 
kilpauimareille. Leirille on alustavasti lähdössä kaikki junioriryhmät. 

Tarkempaa tietoa seuraa loppuvuodesta. Leirillä on uitu ja tehty monipuolisia 
liikuntaharjoituksia sekä ulkona että sisällä.  


