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Swimming Jyväskylän kuukausikirje – marraskuu 2013 

Tässä kuukausikirjeessä on ajankohtaisia asioita seuran jäsenille ja 
uimareiden vanhemmille. Syksy on ollut toiminnan täyteinen ja tänä 
viikonloppuna edustusuimarit kisaavat GP 1 -osakilpailussa Oulussa. Heidän 

tuloksiaan pääsee seuraamaan LiveTiming -palvelun kautta. 
 

Viime viikonloppuna Masters-uimarit mittelivät SM-mitaleista Vantaalla ja 
seuran uimarit toivatkin runsaasti mitaleita tuliaisiksi. Tarkemmat kuulumiset 
ja tulokset seuran www-sivuilla uutisissa. Onnea kaikille mitalisteille! 

 
Juniorit ovat treenanneet aktiivisesti ja heidän pääkilpailunsa IKM:t lähestyvät 

marraskuun lopulla kovaa vauhtia. Osa on käynyt myös syyslomalla 
treenaamassa ulkomaan leirillä Mallorcalla. Alla olevassa kuvassa aurinkoisia 
leiritunnelmia marraskuun synkkyyteen. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Seuran taitouimareiden määrä on lähes tuplaantunut syksylle ja 

uimahyppyjen alkeiskurssit ovat myös olleet erittäin suosittuja. Toivottavasti 
innokkaat lapset ja nuoret jatkavat keväällä valmennusryhmien puolella 

harrastustaan. Uimahyppyjen puolelle on saatu myös syksyllä uusia 
valmentajia, joten toiminta on hienosti vakiintunut remontin jälkeen. 
 

Uimakoulut ja vauvauinti 
Kevään 2014 viikonloppukurssit ja tekniikkakurssien ilmoittautuminen alkaa 

marras-joulukuun vaihteessa. Kevään vauvauintien ja viikkouimakoulujen 
ilmoittautumiset alkavat, kun sopimusneuvottelut ovat valmiina. 
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Pyhäinpäivänä vauvauinnit ja uimakoulut järjestetään normaalisti kaikilla 
halleilla.  
 

Viikkouimakoulujen 4.11. alkavaan alkeisryhmään mahtuu vielä, myös 
myöhemmillä kursseilla joitain vapaita paikkoja. Kannattaa on vielä joitain 

paikkoja jäljellä.  Paikkoja voit kysellä seurakoordinaattorilta numerosta 040-
172 2288 tai sivujen kautta osoitteesta: http://swim.fi/200 
 

Kilpailutyöryhmä kokoontuu 7.11. 
Seura järjestää IKM-aluekarsinnat 23.–24.11.2013. Kilpailutyöryhmä vastaa 

kilpailujärjestelyjen suunnittelusta. Kilpailutyöryhmä kokoontuu AaltoAlvarissa 
seuraavan kerran 7.11. klo 18:00. Kaikki halukkaat ovat tervetulleita mukaan 

tekemään hienot kisat! Mitä enemmän porukkaa on mukana, sitä helpommin 
kisajärjestelyt sujuvat. 
 

JS-cup 9.11. 
Seuraava JS-cup on 9.11. lauantaina aamun harjoitusvuorolla. 

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

 

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. 
 

Talent-ryhmä kisamatkalle Ouluun 
Seuran Talent-ryhmän uimarit lähtevät Ouluun Syyspärskeisiin 
9.-10.11.2013. Syyskaudelle ryhmään valittiin uimareita ikäluokista 1999–

2003 heidän kilpailutulostensa perusteella. Ryhmän päätavoitteet ovat 
teknisten yksityiskohtien hiomisessa ja yksilöllisessä tehostetussa 

palautteenannossa ja valmentautumisessa. 
 

Kaikki vakiovuorot peruttu 24.11. sunnuntaina 
Kaikkien ryhmien ja kurssien allasvuorot on peruttu sunnuntaina IKM-
karsintojen vuoksi. AaltoAlvari on varattu kilpailujen käyttöön viikonlopun 

ajan. 
 
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. 

Toimitsijoita tarvitaan kilpailuihin runsaasti. Ilmoittautuminen 10.11. 
mennessä tämän linkin kautta: http://www.swim.fi/lomake.html?id=16 
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Sääntömääräinen syyskokous 28.11. 
Seuran sääntömääräinen syyskokous järjestetään AaltoAlvarissa 28.11. 

torstaina klo 18.30. Virallinen kokouskutsu löytyy seuran www-sivuilta sekä 
AaltoAlvarin seuran ilmoitustaululta. 
 

Johtokuntatyöskentelystä kiinnostuneet voivat ilmoittaa halukkuutensa 10.11. 
mennessä osoitteeseen info@swim.fi. Johtokuntaan valitaan syyskokouksessa 

uusia jäseniä seuraavalle toimikaudelle. 
 

Seuran Joulujuhla 16.12.2013 
Seuran perinteinen joulujuhla järjestetään 16.12.2013. Tarkempi kutsu 
päivitetään vielä seuran sivuille aikatauluineen ja paikkatietoineen kuun 

vaihteessa. Varaa kuitenkin päivä jo kalenteriin. Joulujuhlassa on ohjelmassa 
taas valmennusryhmien esityksiä sekä seuratoimijoiden palkitsemisia. 

 

Muutos valmennusstipendeihin 
Uimaliiton kilpailujärjestelmän uudistuksen vuoksi seuran valmennusstipendi-
järjestelmä kokee myös pienen muutoksen.  Nyt siirtymävaiheessa kevään 
valmennusmaksuun oikeuttavaan tukeen tulevat vaikuttamaan NSM- ja SM-

tasolla syksyn GP-kilpailut. Vammaisuinnin puolella asiaa tarkastellaan uima-
rikohtaisesti. Aikuisilla tukeen oikeuttaa henkilökohtainen mitali ja NSM-

ikäisillä sijoittuminen ko. ikäluokassa kolmen parhaan joukkoon. Nuoremmilla 
etuun vaikuttavat entiseen tapaan IKM-kilpailut. 

 

Tulevaisuudessa kevään NSM/VSM/SM/IKM-kilpailut määrävät syksyn tuen ja 
syksyn vastaavat kilpailut vaikuttavat kevään tukiin. 

 

Piispalan leiri 31.1.–2.2.2013 

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

tarpeen mukaan. Leirillä on uitu ja tehty monipuolisia liikuntaharjoituksia 
sekä ulkona että sisällä. Leirillä majoitutaan Piispalan leirikeskuksessa ja 

alustava hinta-arvio viikonlopusta on noin 150–180 euroa. Hinta sisältää 
kuljetukset, majoituksen täysihoidolla ja uintitreenit Piispalan hallissa. 

 

Uintiterveisin, 

 

Swimming Jyväskylä ry 


