
 

Swimming Jyväskylä ry – info@swim.fi – www.swim.fi – 040 172 2288 – www.facebook.com/SwimmingJyvaskyla 

 
1 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – tammikuu 2014 

Tässä kuukausikirjeessä on ajankohtaisia asioita seuran jäsenille ja 
uimareiden vanhemmille.  
 

Uimakoulut ja vauvauinti 
Kevään 2014 vauvauinnit alkavat 11.1. lauantaina. Joitain paikkoja on vielä 

vapaana ja niitä voi katsella swim.fi-sivuston kautta. 
 

Uimakoulut ja tekniikkakurssit alkavat viikolla 3. Lisätietoja swim.fi-sivuston 
Kurssitoiminnan sivun kautta. Joitain vapaita paikkoja  
 

Aikuisten tekniikkakurssit 
Seura järjestää sunnuntain seuravuorolla aikuisten tekniikkakursseja. 

Lisätietoja löytyy sunnuntaivuoron kurssitoimintasivulta. Kursseja on 
aloittelijoille sekä jo kokeneemmille uimareille. 
Kurssi-infot: http://swim.fi/325 

Aikataulut: http://swim.fi/kurssit---aa-syksy-2013 
 

Uusia työntekijöitä seuraan 
Seurassa aloitti vuoden alussa kaksi uutta työntekijää. Tero Välimaa aloitti 

päätoimisena juniorivalmennuspäällikkönä ja tutustuu tammikuussa 
tarkemmin valmennusryhmien toimintaan. Hallinnon työntekijänä aloitti Piia 
Pöyhönen, joka suorittaa samalla yliopiston harjoittelua liikuntatieteelliseen 

tiedekuntaan.  
 

Sporttinetti – Mehiläisen yhteistyösopimus 
Seuralla on yhteistyösopimus Mehiläisen kanssa. Jäsenet ovat oikeutettuja 

jäsenhintaisiin käynteihin kirjautumalla Urheilunettiin. Tällöin jäsenen tai 
perheenjäsenen asiakaskäynti (esim. käynti lääkärin vastaanotolla, 
fysioterapeutilla, laboratoriossa tai leikkauksessa) kerryttää myös seuran 

ostokertymää, josta Mehiläinen maksaa markkinointibonusta takaisin seuralle. 
Bonusta kertyy kaikista yksityiskäyntien ostokertymästä. Ainoastaan 

työterveyshuollon käynnit eivät kuulu bonuksen piiriin. Kirjaudu urheilunettiin 
täällä: 
https://service1.mehilainen.fi/urheilunetti/index.php?r=site/seuraInfo&sid=3
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Jumppakuminauhat 
Jumppakuminauhoja on tilattu lisää ja niitä saa taas pian lunastaa 

AaltoAlvarin kahviosta seurahinnalla. Uintiryhmät tekevät huoltavaa 
oheisharjoittelua kuminauhoilla, joten kysykää omalta valmentajalta, tulisiko 
teidän ostaa uimarille kuminauha. 

 

Toimitsijakoulutus siirtyy 
Tulevan lauantain toimitsijakoulutus/tuomarikurssi siirtyy helmikuun alkuun. 
Tarkempi info ja ilmoittautumisohje päivitetään uutisiin viikolla 3. Toivomme 
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toimitsijakurssille runsasta osallistujajoukkoa, sillä seura tulee järjestämään 

useat kilpailut kuluvan vuoden aikana. Kaikki halukkaat ja uinnista 
kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan! Tuomarikurssi on hyvä 
keino tutustua kilpauintiin tarkemmin. 

 

Valmennusryhmien vanhempainillat 
Seuran valmennusryhmien vanhempainiltoja järjestetään tammi-helmikuun 
vaihteessa. Uusi Junioripäällikkö Tero Välimaa tulee kiertämään 

vanhempainiltoja, esittäytymään ja keskustelemaan vanhempien kanssa.  
Valmentajat ilmoittavat vanhempainiltojen päivämääristä mahdollisimman 
pian. 
 
Piispalan leirin ilmoittautuminen 
Piispalan leirille ovat lähdössä seuraavat ryhmät uuden 
juniorivalmennuspäällikön ja omien valmentajien johdolla: 

NSM-ryhmä, MOPit, Flipperit, Barracudat, Ratahait, Vesikiitäjät ja 
Starttiryhmä. Tarkempi info löytyy alla olevan linkin kautta ja lisätietoja 

antavat ryhmien valmentajat. 
 
Piispalan leirin ilmoittautuminen on käynnissä. Muistakaa ilmoittaa uimarit 

leirille 14.1. mennessä tämän linkin kautta: 
http://swim.fi/uutiset.html?1211 

 

Jäsenedut 
Seuran jäsenet ovat oikeutettuja jäsenetuihin. Jäsenedut päivitetään taas 

tammikuun aikana swim.fi-sivustolle kohtaan Seura � Jäsenedut. 
Muistattehan käyttää seuran jäsenkorttia, jolla jäsenet ovat oikeutettu 

käyttämään eri jäsenetuja. Huom! InterSportissa tulee olla myös heidän oma 
erillinen jäsenkortti. Otathan yhteyttä seurakoordinaattoriin, mikäli teiltä 

puuttuu jokin korteista.  

 

Tiedottaminen 
Swimming Jyväskylä tiedottaa jäsenistöään swim.fi-sivuston, Facebookin sekä 
sähköpostilistojen avulla. Kuukausikirje ilmestyy kerran kuussa. 

Valmennusryhmillä on myös omat tiedotusblogit, jossa käsitellään ryhmien 
omia asioita. Pyydättehän omilta valmentajilta tiedot blogien osoitteista. 

 

XXXI Oskarin uinnit  

Seuran kilpailuvuoden ensimmäinen isompi rutistus on Oskarin uinnit 
lauantaina 22.2.2014. Toimitsijailmoittautuminen avataan tällä viikolla. 

Kilpailu on yksipäiväinen ja sinne ovat tervetulleita kaikki uinnista 
kiinnostuneet. Tervetuloa toimitsemaan, tuomaroimaan, uimaan ja 
kannustamaan. 

 


