
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – syyskuu 2020 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n jäsenille 

ja harrastajille. 
 
 

 
 

Syyskuun kilpailutapahtumia: 

 

JS Cup 5.9. Jyväskylässä 

Seuraava JS-cup kisataan lauantaina 5.9. AaltoAlvarissa klo 8:00–10:00. 
Kilpailun järjestämisvuorossa ovat tällä kertaa Juniori 1 ja Ratahait ryhmien 

vanhemmat.  
Ilmoittaudu toimitsijaksi täältä: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JBWregHxLXlRmm7M32V5LgxDu8c

OLuZ2/edit#gid=193364871 

Luethan koronaohjeistuksemme huolellisesti: 

https://asiakas.kotisivukone.com/files/swim.kotisivukone.com/KoronaOhjeistu
ksetJSCUP.pdf 

 

Syysuinnit 19.9. Jyväskylässä 

Syksyn ensimmäinen suurempi kilpailutapahtuma Jyväskylässä on Syysuinnit, 

jotka järjestetään lauantaina 19.9. AaltoAlvarissa. Verryttely kilpailuaamuna 
alkaa klo 10.00 ja kilpailukanslia aukeaa klo 9.30. Mukaan kilpailuiden 
järjestämiseen tarvitaan jälleen innokkaita toimitsijoita talkootehtäviin. 

Tehtäviin opastetaan paikan päällä ja osaan tehtävistä ei tarvita aiempaa 
kokemusta. Kilpailun aikana toimitsijoille on tarjolla juotavaa ja pientä 

purtavaa sekä lisäksi toimitsijoiden kesken suoritetaan tuttuun tapaan pieni 
arvonta.  

 
Ilmoittaudu toimitsijaksi: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19OxrMzMg-

dEbwNVQHQcYoHlS83hllj7xGJ3fEo0r3FQ/edit#gid=201206625 

 

Tervetuloa mukaan järjestämään hieno kilpailutapahtuma mukavassa 
porukassa! Toimitsijana näet läheltä myös oman uimarisi kisasuorituksen! 
 

Seuravaatteet ja varustemyynti 
 

Seuravaatteiden kuvasto on nähtävissä täällä: http://www.swim.fi/166. Kaikki 
seuratuotteet (pois lukien seuran t-paidat ja uimalakit, jotka löytyy kahviosta) 
tilataan suoraan Janne Virtaselta (JV Sport). Tilaukset ja tiedustelut 

janne.jvsport(at)gmail.com tai puh. 0400-546646. Lisätietoja täältä: 
https://www.dropbox.com/s/kdqou1e90kvwk42/Sopparihinnastot.pdf?dl=0 

 
 



 

 

Valmennuksen asioita: 

 

Syyskuun seuran yhteiset tapahtumat peruttu 

Kauden avajaistapahtuma Ladun Majalla ja Amazing Race ovat peruttu 
syyskuulta. Syynä tähän on koronavirustilanne.  
 

Talent 2020 ryhmä valittu! 

Swimming Jyväskylän syksyn 2020 Talent-ryhmä on valittu. Ryhmään valittiin 

9 uimaria kahden lajin korkeimpien Rudolphin pisteiden perusteella ikäluokista 
2008-2005.  
 

Arttu Venemies 50vu+100vu 
Niilo Kankainen 50vu+50su 

Väinö Harvia 50vu+50su 
Vieno Tikkanen 50vu+100vu 

Nikita Semach 50pu+100pu 
Vilho Tikkanen 800vu+100ru 
Meri Elo 400vu+100vu 

Nelli Kiho 50ru+100ru 
Sofia Räihä 50vu+50su 

 
Talent-ryhmä kokoontuu syksyn aikana kolme kertaa 13.9., 11.10. ja 8.11. 
Onnea kaikille Talent –ryhmään valituille! 

 
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). Lisenssit ovat myynnissä 
Suomisportissa: https://www.suomisport.fi/?sport=244 

 

Seuran jäsenten uintivuoro: 

 

Sunnuntaivuoro on jäsenten oma uintivuoro, jolloin uimaan pääsee 
edullisempaan hintaan. Jäseneksi voit liittyä myClub –järjestelmän 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 ja ovat voimassa 13.12.2020 saakka. 
 
HUOM! Seuran jäsenuintivuorolle tulee jokaisen jäsenuimarin ilmoittautua 

jokaiselle kerralle, jolloin tulee paikalle. Ilmoittautumiset tehdään myClub –
järjestelmään: https://swim.myclub.fi/login. Näin ollen tiedämme ketä on ollut 

hallissa paikalla, mikäli seuravuorolla todetaan koronavirusaltistuminen. 
 
 

 

 



 

 

Facebook -kirppis 

 

Seuralla on nyt oma Facebook –kirppis, jossa voi myydä ja ostaa uintiin 

liittyviä tarvikkeita. Ryhmä on suljettu ja sinne voi pyytää kutsua täältä: 
https://www.facebook.com/groups/2141124599364914 
 

 

Mukavaa alkanutta syksyä ja 

pysytäänhän terveenä! 

 
 


