
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – marraskuu 2015 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 

jäsenille ja harrastajille. 
 
 

Tulevat kilpailutapahtumat 

Marraskuun aikana tavoitellaan SM-mitaleita useissa eri ikäluokissa Espoossa 
ja Seinäjoella.  
 

Lyhyen radan SM-kilpailuissa on yhdistettynä aikuisten ja nuorten 
mestaruuskilpailut sekä vammaisuinnin SM-kilpailut. Kilpailut uidaan Espoossa 

18.–22.11. ja joukkueen koko on noin 30 henkilöä.  
 
Ikäkausimestaruusuintien finaalit uidaan Seinäjoella lyhyellä radalla 27.–

29.11. Jyväskylän aluekilpailusta tiensä loppukilpailuun selvitti 9 seuramme 
uimaria. Täältä pääset katsomaan joukkueen kokoonpanon: 

http://www.swim.fi/uutiset.html?24968 
 

Samaan aikaan IKM-finaalin kanssa uidaan Jyväskylässä Muksu Meet -

kilpailu. Kilpailu uidaan lauantaiaamuna 28.11. seuran harjoitusvuorolla ja 
kilpailu on tarkoitettu seuran junioriuimareille. Kilpailuun tarvitaan jälleen 

mukaan toimitsijoita klo 8-10.00, joten tulethan mukaan avuksi!  
 

 
Kiitos kaikille toimitsijoille 
IKM-aluekilpailut kilpailtiin 31.10.–1.11. neljässä jaksossa. Kilpailut olivat iso 

urakka koko seuraväelle, mutta kumpikin tapahtuma saatiin vietyä 
onnistuneesti läpi. Iso kiitos kuuluu kaikille mukana olleille toimitsijoille, jotka 

mahdollistivat jälleen hienot kilpailut!  
 
 

Toimitsijakoulutusta tammikuussa 
Seura järjestää 30.–31.1. Uimaliiton II-luokan ja I-luokan uintituomarikurssin. 

Koulutus on ilmainen seuran jäsenistölle sekä seuran uimareiden vanhemmille. 
Päivämäärä kannattaa laittaa jo nyt kalenteriin. Tarkemmat aikataulut ja 
ilmoittautumisohjeet tulevat piakkoin seuran kotisivuille.  
 

 
Kevään uintikursseille ilmoittautuminen  

Kevään uintikurssit käynnistyvät tammikuussa ja kurssit tulevat myyntiin 
joulukuun alussa. Kurssien tiedot päivitetään nettisivuille viikolla 48. 

Tarkemmat ilmoittautumisohjeet ja ryhmäsiirtosuositukset tulevat erillisinä 
sähköposteina. Syksyllä kursseilla olleille ilmoittautuminen alkaa maanantaina 
7.12. klo 9:00. Uusia kurssilaisia otetaan mukaan torstaina 10.12. klo 9:00 

alkaen.  
 

 
 

http://www.swim.fi/uutiset.html?24968


 

 

Uusia nimityksiä 
Syksyn aikana seurassa on tehty uusia nimityksiä. Marjoona Teljon nimike on 

vaihdettu valmennuspäälliköstä päävalmentajaksi ja Piia Pöyhönen toimii 
nykyään toiminnanjohtajana. 

 
Nimikkeiden muutos on linjassa HuimaSeura-auditoinneissa nousseiden 
kehittämiskohteiden työstämisen kanssa. Yhtenä keskeisenä 

kehittämiskohteena oli työnkuvien ja nimikkeiden selventäminen. Kahden 
valmennuspäällikön sijaan seurassa toimii nyt päävalmentaja sekä 

juniorivalmennuspäällikkö. 
 
Tämän kokoluokan seuraan oli luonnollista nimittää myös toiminnanjohtaja, 

joka vastaa muun muassa seuratoiminnan kehittämisestä, taloushallinnosta, 
tiedottamisesta sekä yhteydenpidosta sidosryhmiin. 

 

 
Urheilijan hyvä päivä -tilaisuus vanhemmille 
Keskiviikkona 25.11. järjestetään ilta valmennusryhmäläisten vanhemmille klo 

17:30–19:30 Hipposhallin auditoriossa. Paikalla puhumassa ovat Jarkko Finni 
JKU:sta (Urheilijan hyvä päivä), Timo Vaittinen FitPhysiosta 

(lihastasapainokartoitusten tärkeys) sekä Marjoona Teljo (ravintoasiat). 
  

 
Seuramapin tyhjät viestit 
Seuramappi-järjestelmässä oli yhden viikon ajan ongelmia, mistä johtuen 

jäsenistölle on lähtenyt tuolloin tyhjiä viestejä. Seuramapin ylläpitäjien mukaan 
ongelmat on nyt korjattu, joten jatkossa viestien pitäisi näkyä normaalisti. 

Muistuttaisimme kuitenkin kaikkia, että seuran ensisijainen tiedotuskanava on 
yhä www.swim.fi -sivusto, jota kannattaa seurata aktiivisesti. 

 
 

FitPhysio 

Seuralla on yhteistyösopimus FitPhysion fysioterapeutin Markus Metsäsen 
kanssa. Sopimus sisältää mm. hyvin edulliset Physiocheck hinnat uimareille. 

Lisätietoja hinnoista ja muista eduista löydät täältä: http://www.swim.fi/361 
 
 

Intersport 
Seura tekee yhteistyötä myös Intersport Tourulan kanssa. Seuran jäsenkorttia 

näyttämällä tarjotaan seuraavat alennukset:  
 Alennus normaalihintaisista uima-asuista ja -tarvikkeista -25 % 
 Alennus normaalihintaisista tekstiileistä -5-15 % 

 Alennus muista urheilutarvikkeista 0-10 % 
 Alennukset laskee myyjä, ei kassa. Bonukset kertyvät näyttämällä 

seurakorttia maksun yhteydessä.  
Tehdessäsi ostoksia Tourulan Intersportissa, muistathan näyttää jäsenkorttia, 
sillä alennusten lisäksi kaikista ostoksista kertyy myös seuralle bonuksia, joilla 

ostetaan vuosittain uimareille harjoitusvälineitä.  
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