
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – syyskuu 2015 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 

jäsenille ja harrastajille. 
 
 

Syksyn uintikurssit 

Viikonlopun uintikurssit ovat tämän syksyn osalta täynnä, lukuun ottamatta 
muutamia vapaita paikkoja seuraavissa ryhmissä: 

 Aikuisten uintikurssit 

 Taitouintikurssi Merenneidot 
 Wellamon lauantaiaamun Vesirallit sekä Tekniikkaralli 

 AaltoAlvarin lauantaiaamun Perhepeuhula ja Vesikirput  
 

Vapautuvat paikat täytämme järjestyksessä jonotuslistan mukaan. 

 
Iltauimakouluihin on vielä paikkoja jäljellä. Lisätietoja iltauimakouluista löytyy 

täältä: http://swim.fi/200  
 

Sunnuntaivuoron aikana uimahallissa käy paljon kurssilaisia ja perheitä. Jotta 
kaikki toimisi mallikkaasti, muistuttaisimme kaikkia jäseniä uimahallin 
järjestyssääntöjen noudattamisesta. Myös valvojien ohjeita tulee noudattaa. 

Valvojan tunnistaa vuorolla oranssista liivistä. 
 

Kaikki syksyn kurssit käynnistyvät viikolla 36! Ainoa poikkeus on Wellamon 
maanantai-illan kurssit, jotka alkavat 7.9. 
 

 
Miniolympialaiset 

Seuran kaikille valmennusryhmille järjestetään yhteiset miniolympialaiset 
keskiviikkona 9.9. Harjun yleisurheilukentällä klo 16:30–18:30. Allastreenit 
on peruttu kaikilta tuolta päivältä ja harjoitukset on siirretty tähän 

tapahtumaan. Mukana myös edustusryhmän uimareita. Miniolympialaisissa 
vietetään mukava iltapäivä valmennusryhmien kesken kisaillen leikkimielisesti 

eri lajien parissa.  
 

 

AaltoAlvarin 60v-juhlauinnit 20.9. 
Syksyn ensimmäinen suurempi kilpailutapahtuma AaltoAlvarin 60v-juhlauinnit 

järjestetään sunnuntaina 20.9. AaltoAlvarissa. Kilpailun yhteydessä uidaan 
myös ensimmäistä kertaa kutsukisana Tour de SWIM. Tervetuloa mukaan!  
 

Kilpailuun kaivataan vielä toimitsijoita mukaan, mukaan pääset 
ilmoittautumaan täältä: http://www.swim.fi/lomake.html?id=25 
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JS-cup 5.9. 
Syksyn ensimmäinen JS-cup kisataan lauantaina 5.9. klo 8:00–10:00. 

Toimitsijavuorossa ovat tällä kertaa NSM ja Ratahait ryhmien vanhemmat.  
 
 

Ahvenanmaan leiri 
Seuran kilpauintiryhmille järjestetään leiri Ahvenanmaalla 9.-12.10. Leirin 

arvioitu hinta on noin 300€ ja sitovat ilmoittautumiset leirille toivotaan 20.9. 
mennessä osoitteeseen ilmoittautumiset@swim.fi. Lisätietoja leiristä tulee 
piakkoin sähköpostitse ja tarkempiin kyselyihin vastaa Tero Välimaa.  

 
 

Urheilemalla treeneihin -teemaviikko 
Seura osallistuu Urheilemalla treeneihin -teemaviikkoon yhdessä muiden 

Keski-Suomen urheiluseurojen kanssa 14.–20.9. 
 
Tiesitkö, että hyväksi urheilijaksi kasvetaan urheilemalla ja liikkumalla paljon 

- joka päivä! Nuoren tulisi liikkua ja harjoitella vähintään 20 tuntia viikossa. 
Tunteja kertyy harjoituksista, peleistä ja kilpailuista, mutta ajallisesti suurin 

merkitys on arkiliikkumisella (mm. kävely, pyöräily) ja omatoimisella 
harjoittelulla.  
 

Kutsumme teidät lihasvoimin harkkoihin. Tule sinäkin pyörällä, juosten tai 
kävellen! Kokeile miten paljon sinun liikkumismittariin kertyy tunteja tällä 

viikolla. 
 
Tapahtuman virallinen sivusto:  

http://www.sport.fi/kasva-urheilijaksi/apua-arkeen/urheilemalla-treeneihin-
teemaviikko 

 

 
 

 

 
Etsimme vanhempia / harrastajia mukaan kilpailutoimintaan 
Järjestämme syyskaudella kahdet isommat kilpailut AaltoAlvarissa, joihin 

tarvitsemme mukaan runsaasti toimijoita avuksi. Laadukkaiden kilpailuiden 
järjestämiseen tarvitaan innokkaita toimitsijoita vähintään 60/kilpailu. 

Tehtäviin opastetaan paikan päällä ja aiempaa kokemusta kilpailuista ei 

mailto:ilmoittautumiset@swim.fi
http://www.sport.fi/kasva-urheilijaksi/apua-arkeen/urheilemalla-treeneihin-teemaviikko
http://www.sport.fi/kasva-urheilijaksi/apua-arkeen/urheilemalla-treeneihin-teemaviikko


 

 

tarvita. Toimitsijoille on tarjolla juotavaa ja pientä purtavaa koko 

kilpailupäivän ajaksi. Tervetuloa mukaan mukavaan toimitsijaporukkaan! 
 

Syksyn kilpailut: 
AaltoAlvarin 60v-juhlauinnit 
Ikäkausimestaruus-karsinnat 31.10.–1.11. 

 
 

Jäsenkortit 
Seuran jäsenkortin voi hakea AaltoAlvarin kahviosta maksukuittia vastaan. 
Valmennusryhmissä harjoittelevat sekä kurssilaiset (ei koske vauvauintia eikä 

iltauimakouluja) ovat automaattisesti seuran jäseniä ja he voivat hakea kortin 
kausi/kurssimaksukuittia vastaan. Muut jäsenet ovat saaneet erillisen 

jäsenmaksulaskun. 
 

 
Speedon varustemyynti 
SPEEDOn uimapukuja, laseja ja varusteita on mahdollista ostaa sunnuntaina 

13.9. klo 16–20.00 sekä AaltoAlvarin 60-v juhlauinneissa sunnuntaina 20.9. 
AaltoAlvarin sisääntuloaulassa. Nyt on hyvä tilaisuus tehdä syksyn hankinnat 

suoraan uimahallilla! 
 
 

 
 

 


