
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – tammikuu 2018 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 

jäsenille ja harrastajille. 
 
 

Kevään 2018 uintikurssit 

Kevään uintikurssit käynnistyvät tammikuun aikana seuraavasti: 
 

 Wellamon lauantain kurssit 13.1. 

 AaltoAlvarin lauantain kurssit ja vauvauinnit 13.1. 
 AaltoAlvarin sunnuntaivuoro ja jäsenuinti 14.1. 

 Wellamon maanantain kurssit 15.1. 
 Kypärämäen kurssit ja vauvauinnit 21.1. 

 

Iltauimakoulujen ensimmäinen jakso alkaa 8.1. Iltauimakoulut ovat kahden 
viikon intensiivikursseja, joita järjestetään keväällä yhteensä 7-8 jaksoa. 

Näihin uimakouluihin mahtuu vielä hyvin mukaan. 
 

Vapaita paikkoja löytyy edelleen myös joistain viikonlopun ryhmistä, muun 
muassa aikuisten uimakouluista, vauvauinnista, taitouintikurssilta ja 
muutamista vesiralli-kursseista. 

 
Vapaita paikkoja voi tiedustella info(at)swim.fi osoitteesta tai tarkistaa 

ryhmien paikkatilanteen täältä: https://seuramappi.fi/swim/ilmoittaudu.php 
 

Lisätietoa kursseista löytyy: http://www.swim.fi/275 

 
 

Toimitsijakoulutusta  
Swimming Jyväskylä järjestää tammikuussa 27.–28.1. Uimaliiton II-luokan ja 
I-luokan uintituomarikurssin. Swimming Jyväskylä kustantaa kurssin oman 

seuran toimijoille. II-luokan koulutus on hyvä tilaisuus hankkia valmiudet 
toimia mm. ajanottajana ja käännösvalvojana. I-luokan koulutus puolestaan 

antaa valmiudet toimia kilpailunjohtajan tehtävissä. Tämä koulutus on 
tarkoitettu kokeneille II-luokan tuomareille. Varsinainen teoriaosuus käydään 
lauantaina ja sunnuntaina testataan oppeja käytäntöön vuoden 

ensimmäisessä JS-cupissa. 
 

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät täältä: 
https://www.swim.fi/uutiset.html?109041 
 

Tule rohkeasti mukaan kouluttautumaan! 
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JS-cup 
Vuoden ensimmäinen JS-cup uidaan sunnuntaina 28.1. ja järjestävinä 

ryhminä toimivat NSM ja Ratahait. Toimitsijakoulutukseen osallistuvien on 
pakollista osallistua näiden kilpailujen toimitsijatehtäviin. 
Kilpailukutsu päivitetään tälle sivulle: http://www.swim.fi/37 

 
 

Lähde mukaan kahviotyöryhmään 
JS-cup ja MuksuMeet -kilpailujen yhteydessä on pidetty vanhempien toimesta 
omaa kahviota. Kahvion tarkoituksena on kerätä kahviotoiminnalla tuottoa 

lasten ja nuorten leiritoimintaan. Ajatuksena on, että kyseisen kilpailun 
järjestämisvastuussa olevista ryhmitä tuotaisiin jotain myytävää kahvioon, 

jolloin koko tuotto menee suoraan leirikassaan.  
 

Kahviotyöryhmä vastaa kahvion pyörittämisestä kisa-aamuina ja katsoo 
etukäteen, että tarvittavia tuotteita on riittävästi. Kilpailuja on 4 per kausi ja 
kahviovuorot jaetaan tämän ryhmän kesken. Lisäksi kahvioryhmä organisoi 

jatkossa myös arpajaisia isompien kilpailujen yhteyteen. Toivoisimme 
kahvioporukkaan mukaan vielä muutamia henkilöitä lisää. Mikäli olisit 

kiinnostunut osallistumaan, ota rohkeasti yhteyttä info(at)swim.fi tai käy 
juttelemassa kahviotyöryhmän väelle ensimmäisessä JS-cupissa! 
 

 
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.  
 

Seuran jäsenillä on mahdollisuus tilata myös muita SPEEDOn tuotteita 
edulliseen jäsenhintaan. SPEEDO-sopimusseuran uimarit ja perheenjäsenet 
saavat noin 30 % alennusta maahantuojan suositushinnasta, kun mainitsevat 

tilausta tehdessään olevansa Swimming Jyväskylän jäseniä. 
 

Seuravaatteita ja joitakin varusteita on lisäksi mahdollista ostaa 
sunnuntaina 28.1 aamulla JS-cupissa (klo 7:30–9:15) AaltoAlvarin 
sisääntuloaulassa.  

 
Huom! Seurapaidoista pieniä kokoja saadaan pian kahvioon myyntiin, nämä 

ovat olleet väliaikaisesti loppu! 
 

 

Kevään 2018 valmennusasioita 
Valmennusryhmien kausimaksut lähetetään tammikuun aikana sähköpostitse. 

Kausimaksuihin on tullut pieniä muutoksia, joista kerrotaan täällä: 
https://www.swim.fi/uutiset.html?117286 Harjoitusrannekkeet tulee 
puolestaan ostaa uimahallin kassalta ennen ensimmäistä harjoituskertaa. 

Harjoitusrannekkeen maksu maksetaan suoraan kassalle ranneketta 
lunastettaessa.  
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Ryhmien vanhempainillat järjestetään heti vuoden alusta ja ryhmien 
valmentajat tiedottavat ajankohdasta. 

 
Kevään 2018 kilpailukalenteri on päivitetty tänne: https://www.swim.fi/7. 
Seuran ryhmät kilpailevat tämän kalenterin mukaisesti. Mikäli joku haluaa 

lähteä omatoimisesti muihin kisoihin, löytyy kansallinen kilpailukalenteri 
Uimaliiton sivuilta. Omatoimikisoihin lähdöstä tulee ilmoittaa ryhmän omalle 

valmentajalle pari viikkoa ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. 
 
 

Jäsenedut 
Seuran jäsenet ovat oikeutettuja jäsenetuihin. Jäsenedut ovat näkyvissä 

swim.fi-sivustolla kohdassa Seura  Jäsenedut. Jäsenmaksu on vuodelle 
2018 aikuisilta 40€ ja lapsilta 25€. Jäsenkortin saa maksukuittia 

(jäsenmaksu/kausimaksu/kurssimaksu) näyttämällä seuran kahviosta.  
 
Seuran jäseneksi voi liittyä osoitteessa: 

https://seuramappi.fi/swim/ilmoittaudu.php 
 

 
Tiedottaminen 
Swimming Jyväskylä tiedottaa jäsenistöään www.swim.fi sivuston, 

Facebookissa www.facebook.com/SwimmingJyvaskyla sekä sähköpostilistojen 
kautta. Kuukausikirje ilmestyy kerran kuussa. 

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

 
 

Joulukuussa järjestettiin hienot taitouintikilpailut!  
Joulukuussa järjestettiin Jyväskylässä ensimmäiset taitouintikilpailut, kun 
Kuvio- ja Highlightmestaruuskilpailut pidettiin AaltoAlvarissa 8.-10.12.2018. 

Kiitos kaikille mukana olleille urheilijoille ja taustajoukoille, järjestäjille ja 
yhteistyökumppaneille, jotka mahdollistitte kilpailun järjestämisen! Alla 

muutaman yhteistyökumppanin mainokset. 
 

 
 

 
Hyvää alkanutta vuotta 2018 koko seuraväelle! 
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