
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – lokakuu 2016 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 

jäsenille ja harrastajille. 
 
 

Syksyn uintikurssit 

Perinteisissä kahden viikon iltauimakouluissa on vielä vapaita paikkoja tälle 
syksylle. Vielä ehtii siis hankkimaan uimataidon ennen joulua! 

Iltauimakouluissa opetusta on joka arki-ilta ja kursseilla on yhteensä 10 
opetuskertaa. Uimakouluissa on tarjolla varhaistaito-, alkeis- ja jatkoryhmiä.  
 

Lisätietoja iltauimakouluista löytyy täältä: http://swim.fi/200 
 

 

 
 
 

Muutokset sunnuntaivuoroilla 
Aiempaan ilmoitukseen koskien sunnuntaivuoron poikkeuskertaa 2.10. on 

tullut muutos. Tuolloin ei pelatakaan vesipallopeliä, vaan peli on peruttu. Näin 
ollen ryhmät harjoittelevat normaalisti omilla paikoillaan ja jäsenuinti on 
mahdollista 50 metrin altaalla. 

 
Alustavien tietojen mukaan syksyllä pelataan vesipallopelejä samanaikaisesti 

sunnuntaivuoron kanssa 6.11. ja 18.12.  Pelien aiheuttamista muutoksista 
lisätietoja: http://www.swim.fi/uutiset.html?a100=65188 
 

 
Lokakuun kilpailutapahtumat 

Lokakuussa seuramme valmennusryhmien uimarit kilpailevat ahkerasti eri 
puolilla Suomea.  

 
Masters-uimarit kilpailevat 7.-9.10. mastersmestaruuskilpailuissa Oulussa. 
Kilpailuihin on lähdössä Swimmingiltä peräti 24 uimarin joukkue. Muutama 

masters-uimari jatkaa seuraavana viikonloppuna Mastersien PM-kilpailuihin 
Norjaan. 

 

http://swim.fi/200
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ÅSK-Games kilpailut käydään Turussa 8.10. Turkuun kilpailemaan lähtee 

lähes 60 uimarin joukkue.  
 

Kaudella 2016–2017 aiempi Grand Prix kilpailusarja muuttuu kahdeksi 
itsenäiseksi kilpailuksi, joiden tulokset eivät vaikuta toisiinsa esimerkiksi 
palkintojen osalta. Lyhyen radan GP-kilpailut järjestetään Espoossa 15.–

16.10.  
 

Syksyn toinen JS-cup kilpaillaan syyslomaviikon päätteeksi 22.10. 
Järjestävinä ryhminä toimivat MOP-ryhmä ja Vesikiitäjät.  
 

Syysuinnit järjestettiin 17.9. ja nämä sujuivat erinomaisesti, iso kiitos tästä 
kaikille mukana olleille toimitsijoille! 

 
 

Syyslomaviikon leiri kilpauimareille 
Syyslomalla 17.–22.10. järjestetään kilpauinnin valmennusryhmäläisille leiri 
Jyväskylässä. Kaikkien kilpauinnin junioreiden harjoitusvuorot on otettu 

leirikäyttöön. Leiri on tarkoitettu Vesikiitäjistä NSM-ryhmään (nuorimmat 
T10/P11 2006/2005 syntyneet). Starttiryhmän ja Vesikiitäjien nuorimmat 

uimarit eivät osallistu tähän leiriin, vaan harjoittelevat Jani Hartikaisen 
johdolla. 
 

Kuiva- ja allasharjoitukset ovat kaikille ilmaiset. Vapaaehtoinen 
kehonhallintakartoitus tehdään kaikille tähän ennakkoon ilmoittautuneille ja 

se kustantaa 25€. Osallistuminen perjantain ohjelmaan Hutunkiin/JP Action 
Centeriin on myös vapaaehtoinen ja maksaa 25€ (sis. lounaan). 
 

Toivomme ennakkoilmoittautumiset kaikilta osallistujilta, vaikka 
uimari ei osallistuisikaan kehonhallintakartoitukseen tai perjantain 

ohjelmaan! Ilmoittautumiset Janne Oksaselle 3.10. mennessä sähköpostitse 
janne.oksanen(at)swim.fi. 
 

Päivitetty leiri-info löytyy seuran sivuilta:  
http://www.swim.fi/uutiset.html?64974 

 
 
Syysloman harjoittelu muilla valmennusryhmillä 

Taitouimareiden, uimahyppääjien, erityis-, edustus- ja mastersryhmien 
harjoitukset järjestetään normaalisti. Mahdollisista muutoksista valmentajat 

tiedottavat erikseen.  
 
Starttiryhmä ja Vesikiitäjien nuorimmat uimarit harjoittelevat seuraavasti 

Janin ja Ellan valmennuksessa: 
 

Ti 18.10. klo 15.45 alkujumppa, 16–17.30 allas ja jumppa 17.30–18.00 
To 20.10. klo 15.15 alkujumppa, 15.30–17.30 allas ja jumppa 17.30–18.00 
Pe 21.10. klo 14.45 alkujumppa, 15–16.30 allas ja jumppa 16.30–17.00 

La 22.10. klo 7:45–10:00 JS-cup 
Su 23.10. VAPAA 

http://www.swim.fi/uutiset.html?64974


 

 

 

 
Vesiliikuntaleiri syyslomaviikolla 

Suosittu 7–12 -vuotiaille suunnattu vesiliikuntaleiri järjestetään jälleen 
koululaisten lomaviikolla yhteistyössä Jyväskylän Saukkojen ja Jyväskylän 
kaupungin kanssa. Leiri pidetään 17.–20.10. ja mukaan voi ilmoittautua 1–2 

päivälle. Leiri kustantaa uimahallin sisäänpääsymaksun verran. 
Ilmoittautuminen leirille alkaa maanantaina 3.10. 

 
Samanaikaisesti lasten altaalla järjestetään ohjelmaa perheen pienimmille. 
Tänne voi tulla mukaan ilman erillistä ilmoittautumista.  

 
Lisätietoja syysloman ohjelmasta: http://www.swim.fi/uutiset.html?67496 

 
 

Sunnuntaivuoron talkoot 
Sunnuntaivuoron valvontakäytäntöä on hieman muutettu. Valvonnat tehdään 
edelleen talkootyönä, mutta syksystä alkaen talkootyöllä kerätään rahaa eri 

ryhmille/jaostoille (esim. kilpauinti, masters, taitouinti, uimahypyt). Ryhmät 
voivat käyttää summan yhdessä sopimallaan tavalla esimerkiksi kaikkia 

ryhmiä koskevaan leiritoimintaan. 
 

Vuoroja on yhteensä max 15/kausi ja valvontavuoro on muutaman tunnin 

mittainen.  
 

Toivomme, että mahdollisimman moni pääsisi osallistumaan talkoisiin. 
Valvontavuoroon osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta tai 
koulutusta tehtäviin, joten kaikki ovat tervetulleita mukaan! Valvojille 

lähetetään tarkemmat valvontaohjeet. Valvojaksi ilmoittautumiset Amanda 
Rissaselle amanda.rissanen(at)swim.fi. 

 
 
Pisara  

Seuralla on käytössä Uimaliiton Pisara-järjestelmä. 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. Pisara järjestelmä on ilmainen lisenssiuimareille. 
Rekisteröinti tapahtuu Sportti ID:llä täällä: http://pisara.uimaliitto.fi/ 
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Valmennusryhmien vakuutus 

Kaikilla seuran valmennusryhmiin osallistuvilla (kilpauinti, uimahypyt, 
taitouinti) tulee olla voimassa henkilökohtainen tapaturmavakuutus, joka 

kattaa mahdolliset harjoituksissa aiheutuneet vahingot (huom! kaikkiin 
vakuutuksiin ei sisälly urheiluharrastukset). Blue Card -lisenssin hankkineilla 
vakuutus sisältyy lisenssiin. Blue Card on mahdollista hankkia tätä kautta: 

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

 
Jäsenkortit 
Seuran jäsenkortin voi hakea AaltoAlvarin kahviosta maksukuittia vastaan. 

Valmennusryhmissä harjoittelevat sekä kurssilaiset (ei koske vauvauintia eikä 
iltauimakouluja) ovat seuran jäseniä ja he voivat hakea kortin 

kausi/kurssimaksukuittia vastaan. Muut uudet jäsenet ovat saaneet erillisen 
jäsenmaksulaskun. 

 
 

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

