
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – lokakuu 2017 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n jäsenille 

ja harrastajille. 
 

Syksyn vapaat kurssipaikat 

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 
 

Myös vauvauinneissa on vapaita paikkoja. Vauvauintiin voi ilmoittautua 
mukaan myös kesken kauden, kun vauvalla on ikää 3 kuukautta. Lisätietoja 
vauvauinneista: https://www.swim.fi/vauvauinti  

 
 

              
 
 

Uintikurssit tauolla syyslomalla 
Syyslomaviikolla uintikursseja ei järjestetä seuraavasti: 

 AaltoAlvarin lauantain uintikurssit ja vauvauinnit 14.10. 

 Wellamo lauantaiaamu 14.10. 
 AaltoAlvarin sunnuntaivuoro 15.10. 

 Kypärämäen uintikurssit 15.10. (huom! vauvauinnit pidetään 15.10.) 
 Wellamon maanantain uintikurssit 16.10. 

 

Syksyn kurssien aikataulut voitte vielä tarkistaa täältä: https://www.swim.fi/3  
 

 
Vesiliikuntaleiri syyslomaviikolla 
Suosittu 7–12 -vuotiaille suunnattu vesiliikuntaleiri järjestetään hieman 

uudistetulla ohjelmalla koululaisten lomaviikolla yhteistyössä Jyväskylän 
kaupungin kanssa. Leiri on tarkoitettu uimataitoisille lapsille, jotka pystyvät 

uimaan myös syvässä vedessä. Leiri sisältää vesirallitoimintaa ja uimahyppyjä 
25m altaalla. Leiripäivät ovat 16.10., 18.10. ja 20.10. Maanantaina ja 
keskiviikkona toiminta on klo 10–13 ja perjantaina klo 10:30–13:30. Leiri on 
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tarkoitettu uimataitoisille Leiri kustantaa uimahallin sisäänpääsymaksun 

verran ja mukaan voi ilmoittautua 1–2 päivälle. Ilmoittautuminen leirille alkaa 
keskiviikkona 4.10. 

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

 
Lisätietoja syysloman ohjelmasta: https://www.swim.fi/uutiset.html?108630   

 
 

Lokakuun kilpailutapahtumat 

Lokakuussa seuramme valmennusryhmien uimarit kilpailevat ahkerasti eri 
puolilla Suomea.  

 
Ruska-uinnit järjestetään Oulussa 7.-8.10. ja Flipperit-NSM-ryhmästä lähtee 

kaikkiaan 53 uimarin joukkue kilpailuihin. Kilpailujen tuloksia voi seurata tätä 
kautta: http://livetiming.fi/results.php?cid=3529&session=3  
 

Masters-uimareista osa kilpailee 6.-7.10. Mastersien PM-kilpailuissa 
Kööpenhaminassa.   Pitkän radan mastersmestaruuskilpailut puolestaan 

kisataan Vantaalla 27.–29.10., jonne seuralta lähteekin suurempi joukkue 
matkaan. 
 

FinnCup 4, joka on osa uimahyppykilpailujen sarjaa, järjestetään Tampereella 
7.10. Mukana kilpailuissa on myös seuran uimahyppääjiä. 

 
Lyhyen radan GP-kilpailut järjestetään Espoossa 14.–15.10.  

 

Syksyn toinen JS-cup kilpaillaan syyslomaviikon päätteeksi 21.10. 
Järjestävinä ryhminä toimivat MOP-ryhmä ja Vesikiitäjät.  

 
Keski-Suomen ala- ja yläkoulujen uintikilpailut järjestetään 
AaltoAlvarissa keskiviikkona 1.11. Mahdollisuus verryttelyyn on klo 9-10 ja 

kilpailut alkavat klo 10:00. Tarkempi kilpailukutsu päivitetään seuran sivuille 
piakkoin. 

 
Syysuinnit järjestettiin 16.9. ja nämä sujuivat erinomaisesti, iso kiitos tästä 
kaikille mukana olleille toimitsijoille! Seuraava suurempi kilpailutapahtuma, 

johon tarvitaan jälleen runsaasti talkoolaisia, on 3.-5.11. järjestettävä IKM-
aluekarsintakilpailu. 

 
 

Uusi kilpailukoordinaattori 

Jaana Kiiskinen on aloittanut seuran uutena kilpailukoordinaattorina. Hänen 
tehtäviinsä kuuluu seuran omiin kilpailuihin liittyvät järjestelytehtävät. Ensi 

kesänä 28.6.–1.7.2018 Jyväskylässä järjestetään pitkän radan SM-kilpailut, 
joiden järjestelytehtävät ovat yksi Jaanan keskeisimmistä työtehtävistä. 
Seuraava JS-cup 21.10. on ensimmäinen kilpailu, jossa Jaana on mukana 

tässä roolissa. Ota rohkeasti yhteyttä kaikissa seuran kilpailuihin liittyvissä 
asioissa kilpailut(at)swim.fi tai 040 577 8826. 
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Syyslomaviikon leiri kilpauimareille 

Syyslomalla 16.–21.10. järjestetään kilpauinnin valmennusryhmäläisille leiri 
Jyväskylässä. Kaikkien kilpauinnin junioreiden harjoitusvuorot on otettu 

leirikäyttöön. Flipperit, MOP-ryhmä, Barracudat ja NSM-ryhmä harjoittelevat 
oman aikataulun mukaisesti ja Starttiryhmä, Vesikiitäjät ja Ratahait oman 
aikataulun mukaan. Linkit aikatauluihin ja lisätietoja ilmoittautumisesta löytyy 

täältä:  
https://www.swim.fi/uutiset.html?108290  

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

kustantaa 25€. Osallistuminen lauantai-illan ohjelmaan SuperParkissa maksaa 
noin 23,50€ (sis. ruokailun). 

  
 

Syysloman harjoittelu muilla valmennusryhmillä 
Taitouimareiden, uimahyppääjien, erityis-, edustus- ja mastersryhmien 
harjoitukset järjestetään normaalisti. Mahdollisista muutoksista valmentajat 

tiedottavat erikseen.  
 

 
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. Jäsenkorttia näyttämällä pääset mm. edullisemmin uimaan 
seuran jäsenvuorolle sunnuntaisin ja saat tarjouksia AaltoAlvarin kahviosta. 

Lisätietoja jäseneduista: https://www.swim.fi/13  
 

 
Sporttinetti – Mehiläisen yhteistyösopimus 
Seuralla on yhteistyösopimus Mehiläisen kanssa koskien seuran 

terveydenhuollon järjestämistä. Tähän kuuluvat vammojen, tapaturmien ja 
rasitusperäisten kiputilojen sekä erilaisten sairauksien hoito, 

terveystarkastukset ja ennaltaehkäisevä hoito. 
 
Kirjautumalla Urheilunettiin jäsenen tai perheenjäsenen asiakaskäynti 

Mehiläisessä kerryttää ostokertymää, josta Mehiläinen maksaa 
markkinointibonusta takaisin seuralle. Bonusta kertyy kaikista yksityiskäyntien 

ostokertymästä, ainoastaan työterveyshuollon käynnit eivät kuulu bonuksen 
piiriin.  
 

Kirjautuminen Urheilunettiin:  
https://www.mehilainen.fi/liikuntaklinikka/urheilunetti 

 
Käy siis kirjautumassa Urheilunettiin ja näin tuet samalla seuran toimintaa! 
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