
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – toukokuu 2017 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 

jäsenille ja harrastajille. 
 

 
Kevään viimeiset kurssikerrat 

Kauden viimeiset uintikurssikerrat ja jäsenuinnit järjestetään seuraavasti: 
 
 Wellamon lauantaiaamu 6.5. 

 AaltoAlvarin lauantaiaamu 6.5. 
 Wellamon maanantai-ilta 8.5. 

 AaltoAlvarin sunnuntai-ilta 14.5. 
 Kypärämäen sunnuntai-ilta 4.6. 
 AaltoAlvarin vauvauinti 20.5. ja Kypärämäen vauvauinti 4.6. 

 
Ohjaajat lähettävät ryhmäsiirtosuositukset 22.5. mennessä sähköpostitse 

(pois lukien vauvauintiryhmät). 
 

 
Syksyn uintikursseille ilmoittautuminen 
Ilmoittautuminen syksyn uintikursseille alkaa maanantaina 5.6. klo 9 

keväällä mukana olleille kurssilaisille. Uudet kurssilaiset voivat ilmoittautua 
mukaan 8.6. alkaen. Kurssilaiset saavat tarkemmat ilmoittautumisohjeet 

sähköpostiinsa toukokuun aikana. Päivitämme toukokuussa myös syksyn 
kurssien tiedot www.swim.fi  Uimakoulut ja -kurssit sivustolle. 

 

 
Toukokuun kilpailut ja leirit 

Toukokuussa kilpaillaan taas ympäri Suomea niin kilpauimareiden kuin 
taitouimareiden toimesta. 
 

Cetus Cup järjestetään Espoon Leppävaarassa 5.-7.5. ja kilpailuun osallistuu 
yhteensä 14 taitouimaria Kurjet ja Joutsenet ryhmistä. 

 
Tampereen avoimet mestaruusuinnit kilpaillaan 6.-7.5. ja kilpailuun 

osallistuu uimareita MOP-, NSM- ja Edustus-ryhmästä. Kilpailuun on erilliset 
aikarajat. 
 

Vuoden ensimmäinen Grand Prix -kilpailu uidaan Espoonlahden uimahallissa 
12.–14.5. Kilpailuun osallistuu aikarajoja alittaneita uimareita Edustus- ja 

NSM-ryhmästä. 
 
Calellan leirille 15.–23.5. Espanjaan lähtee 35 hengen joukkue, joka koostuu 

Flipperit-NSM-ryhmän uimareista sekä Edustus-ryhmän nuoremmista 
uimareista. Valmentajista mukaan lähtevät Janne, Satu ja Vesa.  

 

http://www.swim.fi/


 

 

Arvo-kisat järjestetään 27.5. Porissa ja kilpailu on tarkoitettu Ratahait-NSM-

ryhmän uimareille. 
 

Muksu Meet -kilpailu järjestetään samaan aikaan Porin Arvo-uintien kanssa 
27.5. ja kilpailu on tarkoitettu Starttiryhmän ja Vesikiitäjien uimareille sekä 
heille, jotka eivät ole lähdössä Poriin.  

 
 

Uimahyppääjien ja taitouimareiden kevätnäytös 
Swimming Jyväskylän taitouimarit ja uimahyppääjät järjestävät 
kevätnäytöksen 28.5. AaltoAlvarissa. Näytös alkaa 25 metrin altaalla klo 

14.00. Tervetuloa seuraamaan nuorten hyppääjien ja taitouimareiden 
taidonnäytteitä! 

 
 

Fillarilla treeneihin -kampanja 
Toukokuussa vietetään Jyväskylässä taas Pyöräilyviikkoa 6.-14.5. JYPS ry ja 
Kasva urheilijaksi Jyväskylässä haastavat kaikki keskisuomalaiset fillaroimaan 

urheilutreeneihinsä kyseisen viikon aikana. Samalla seuroja haastetaan myös 
kannustamaan ja tukemaan harjoituksiin fillaroimista laajemminkin. Hyväksi 

urheilijaksi kasvetaan urheilemalla ja liikkumalla paljon – joka päivä. 
Arkiliikunnalla on tässä suuri merkitys, sillä nuoren tulisi liikkua ja harjoitella 
vähintään 20 tuntia viikossa. Tartutaan siis yhdessä haasteeseen ja 

fillaroidaan keväällä harjoituksiin!  
 

Lisätietoa kampanjasta: http://www.swim.fi/uutiset.html?94114 
 

 

http://www.swim.fi/uutiset.html?94114


 

 

 

 
HuimaSeura väliauditointi 

Swimming Jyväskylä sai Uimaliiton HuimaSeura-statuksen vuonna 2015. Nyt 
seuramme osallistuu torstaina 4.5.2017 väliauditointiin, jossa tarkastellaan 
seuralle määriteltyjä kehityskohteita. HuimaSeura-auditointien tarkoituksena 

on vahvistaa hyviä toimintoja kilpa- ja huippu-uintiin keskittyvien 
uimaseurojen arjessa sekä tunnistaa tulevaisuuden kehittämiskohteita 

valmentautumisprosessissa ja uimarin toimintaympäristössä. Auditointipäivänä 
auditoijat tapaavat seuran johtoa ja valmennuksesta vastaavia. 
 

Lisätietoja Uimaliiton sivuilta: http://www.uimaliitto.fi/seuroille/huima-seura-
projekti/ 

 
 

Seuralle OKM-seuratuki 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Swimming Jyväskylälle seuratuen 
lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen liikunnan mahdollistamiseksi. 

Hanke käynnistyy syksyllä 2017. 
 

Lisätietoja hankkeesta: http://www.swim.fi/uutiset.html?94218 
 

 

Seuran työryhmät 
Oletko kiinnostunut kilpailujen järjestämisestä, markkinoinnista tai vaikkapa 

lauantaiaamujen kisakahvion pyörittämisestä? Mikäli olet kiinnostunut 
osallistumaan jonkun työryhmän toimintaan ja jakamaan ideoita kanssamme, 
annamme mielellämme lisätietoja toiminnasta. 

 
Seura etsii myös uusia yhteistyökumppaneita. Jos sinulla on ideoita asiaan 

liittyen tai tiedossasi voisi olla potentiaalisia yhteistyökumppaneita, otathan 
yhteyttä info(at)swim.fi. 
 

 
Sporttinetti – Mehiläisen yhteistyösopimus 

Seuralla on yhteistyösopimus Mehiläisen kanssa koskien seuran 
terveydenhuollon järjestämistä. Tähän kuuluvat vammojen, tapaturmien ja 
rasitusperäisten kiputilojen sekä erilaisten sairauksien hoito, 

terveystarkastukset ja ennaltaehkäisevä hoito. 
 

Kirjautumalla Urheilunettiin jäsenen tai perheenjäsenen asiakaskäynti 
Mehiläisessä kerryttää ostokertymää, josta Mehiläinen maksaa 
markkinointibonusta takaisin seuralle. Bonusta kertyy kaikista yksityiskäyntien 

ostokertymästä, ainoastaan työterveyshuollon käynnit eivät kuulu bonuksen 
piiriin.  

 
Kirjautuminen Urheilunettiin:  
https://www.mehilainen.fi/liikuntaklinikka/urheilunetti 

 
Käy siis kirjautumassa Urheilunettiin ja näin tuet samalla seuran toimintaa! 

http://www.uimaliitto.fi/seuroille/huima-seura-projekti/
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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.  
 

 
 

 
 

 


