
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – syyskuu 2017 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n jäsenille 

ja harrastajille. 
 
 

Syksyn uintikurssit 
Viikonlopun uintikursseilla on vielä joitakin vapaita paikkoja seuraavissa 

ryhmissä: 
 Aikuisten uintikurssit 
 Perhepeuhulat 

 Taitouintikurssi Merenneidot 
 Uimahyppykurssi Pomppupingviinit (jatkoryhmä) 

 Wellamon lauantaiaamun ja maanantai-illan ryhmät 
 AaltoAlvarin ja Kypärämäen vauvauinti 
 

Vapautuvat paikat täytämme järjestyksessä jonotuslistan mukaan. 
 

Iltauimakouluissa on tarjolla varhaistaito-, alkeis- ja jatkoryhmiä. Ryhmiin on 
vielä muutamia paikkoja jäljellä. Lisätietoja iltauimakouluista löytyy täältä: 
http://swim.fi/200  

 
 

Syysuinnit 
Syksyn ensimmäinen suurempi kilpailutapahtuma Jyväskylässä on Syysuinnit, 
jotka järjestetään lauantaina 16.9. AaltoAlvarissa. Mukaan kilpailuiden 

järjestämiseen tarvitaan jälleen innokkaita toimitsijoita talkootehtäviin. 
Tehtäviin opastetaan paikan päällä ja aiempaa kokemusta kilpailuista ei 

tarvita. Kilpailun aikana toimitsijoille on tarjolla juotavaa ja pientä purtavaa 
sekä lisäksi toimitsijoiden kesken suoritetaan tuttuun tapaan pieni arvonta. 

 
Toivomme toimitsijoiden ilmoittautuvan etukäteen tämän lomakkeen kautta: 
https://www.swim.fi/lomake.html?id=15 tai sähköpostitse/puhelimitse Piia 

Laitiselle piia.laitinen(at)swim.fi ja p. 040-0904976. 
 

Tervetuloa mukaan järjestämään hieno kilpailutapahtuma mukavassa 
porukassa! 
 

 
Hankkeet 2017–2018   

Seura on mukana useammassa uudessa hankkeessa kauden 2017–2018 
aikana. Syksyllä käynnistyy Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema "Vesi 
kuuluu meille kaikille" -hanke sekä "Vedestä kuntoa ja elinvoimaa" -hanke, 

joka on osa Kunnossa kaiken ikää -ohjelmaa. Lisäksi syksyllä toteutetaan lyhyt 
neljän uintikerran aikuisten tekniikkakurssi, jonka Veikkaus ja Suomen 

Uimaliitto järjestävät yhdessä useamman uimaseuran kanssa. Lisätietoja 
hankkeista: https://www.swim.fi/30686  

http://swim.fi/200
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Uusi erityisuintiryhmä 
Swimming Jyväskylä järjestää uutena ryhmänä erityistä tukea tarvitsevien 

uinnin harrasteryhmän yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa. Ryhmä 
harjoittelee AaltoAlvarissa kerran viikossa tiistaisin klo 17–18. Lisätietoja 
ryhmästä: https://www.swim.fi/uutiset.html?106330  

 
 

Wellamossa kaksi uutta harrasteryhmää 
Wellamossa aloitti tänä syksynä kaksi uutta lasten ja nuorten harrasteryhmää. 
Ryhmät on tarkoitettu uimareille, jotka haluavat harjoitella uintia ohjatussa 

valmennusryhmässä säännöllisesti ilman kilpailullisia tavoitteita. Ryhmät 
harjoittelevat ensisijaisesti kunnon ja innostuksen vuoksi – rennolla 

meiningillä. Ryhmissä on vielä vapaita paikkoja! Lisätietoja ryhmistä: 
https://www.swim.fi/33  

 
 
Syyslomaviikon leiri 

Syyslomalla 16.–21.10. järjestetään kilpauinnin valmennusryhmäläisille 
tuttuun tapaan kotileiri Jyväskylässä. Leirin tavoitteena on uintitekniikoiden ja 

-taktiikoiden hiominen ja valmistautuminen IKM-aluekilpailuihin sekä lyhyen 
radan NSM/SM -kilpailuihin. Leiri on tarkoitettu Rollo- ja IKM-ikäisille sekä 
NSM-ryhmälle.  

 
Tarkempi leiriohjelma lisätietoineen lähetetään sähköpostitse lähiaikoina.  

 
 
Lauantaiaamun kuivaharjoitukset alkavat 9.9. 

Lauantaiaamuisin harjoittelevilla ryhmillä (Ratahait-NSM) on viime kauden 
tapaan yhteinen kuivaharjoitus Cygnaeuksen koulukeskuksella klo 10:30–

11:30 uintiharjoituksen jälkeen.  
 
 

Miniolympialaiset 
Seuran kaikille valmennusryhmille järjestetään yhteiset miniolympialaiset 

torstaina 28.9. Harjun yleisurheilukentällä klo 17:00–20:00. Allastreenit on 
peruttu kaikilta tuolta päivältä ja harjoitukset on siirretty tähän tapahtumaan. 
Mukana on myös edustusryhmän uimareita. Miniolympialaisissa vietetään 

mukava iltapäivä valmennusryhmien kesken kisaillen leikkimielisesti eri lajien 
parissa.  

 
 
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 hankkivilla on 
mahdollisuus ostaa vakuutus lisenssin yhteydessä. Lisätietoa Blue Cardista: 

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

https://www.swim.fi/uutiset.html?106330
https://www.swim.fi/33
http://www.uimaliitto.fi/liitto/bluecard-lisenssi/


 

 

 

Seuran jäsenten uintivuoro 
Sunnuntaivuoro on jäsenten oma uintivuoro, jolloin uimaan pääsee 

edullisempaan hintaan jäsenkorttia esittämällä. Jäseneksi voit liittyä 
ilmoittautumislomakkeen kautta. Lisätietoja seuran uintivuorosta: 
https://www.swim.fi/9 
 
Jäsenillä on mahdollisuus ostaa 5 tai 10 kerran sarjakortteja jäsenhintaan 

kahdella ensimmäisellä sunnuntaivuorolla tai muulloin uimahallin 
aukioloaikoina. Jäsenhintaiset sarjakortit toimivat ainoastaan klo 18 alkaen 
sunnuntaivuorolla.  

 
 

Vesipallopeli sunnuntaivuoroilla 17.9. 
Sunnuntaina 17.9. pelataan vesipallopelejä samanaikaisesti sunnuntaivuoron 

kanssa. Pelaaminen tapahtuu 50m altaan syvässä päädyssä. Kaikki 50m 
altaan ryhmät klo 18:15 eteenpäin pidetään matalassa päädyssä allasta. 
Muiden altaiden ryhmiin pelit eivät vaikuta lainkaan. 50 metrin altaan 

kurssilaiset voivat näillä kerroilla tulla suoraan matalaan päätyyn, jossa 
ohjaajat opastavat heidät oikeille paikoille.  

 
Kyseisellä kerralla jäsenten kuntouinti 50 metrin altaalla ei ole valitettavasti 
mahdollista. Jäsenten käytössä on kuitenkin aaltoallas sekä poikkeuksellisesti 

myös muut kylpyläpuolen altaat.  
 

 
Valon kaupunki -tapahtuma 28.–30.9. 
Taiteilija Kari Kolan teos Valoaalto valtaa AaltoAlvarin osana Valon kaupunki -

tapahtumaa. Veden, valojen ja sävelletyn äänimaiseman avulla luodaan 
tunnelmallinen tila, jossa yleisö pääsee nauttimaan ja uimaan ikään kuin 

valoteoksen sisällä. Teosta voi tulla katsomaan ilmaiseksi katsomosta tai 
normaali sisäänpääsymaksulla kokea teoksen uidessa. Lisätietoja: 
http://valonkaupunki.jyvaskyla.fi/tapahtuma2017/ohjelma  

 
Huom! Valmennusryhmien harjoitusvuorot on tuolloin peruttu klo 18 

eteenpäin. 
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