
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – tammikuu 2019 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 

jäsenille ja harrastajille. 
 
 

Kevään 2019 uintikurssit 

Kevään uintikurssit käynnistyvät tammikuun aikana seuraavasti: 
 

• Wellamon lauantain kurssit 12.1. 

• AaltoAlvarin lauantain kurssit ja vauvauinnit 12.1. 
• AaltoAlvarin sunnuntaivuoro ja jäsenuinti 13.1. 

• Wellamon maanantain kurssit 14.1. 
• Kypärämäen kurssit ja vauvauinnit 13.1. 

 

Iltauimakoulujen ensimmäinen jakso alkaa 7.1. 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 vesimyyrät, -kilpparit ja –kirput ryhmistä sekä perhepeuhuloista. 

Wellamon lauantaiaamun klo 8.00 Kalat ryhmässä on myös vielä hyvin tilaa 
sekä Kypärämäen Vesiralleissa. 

 
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 

 

JS-cup 

Vuoden ensimmäinen JS-cup uidaan lauantaina 26.1. ja järjestävinä ryhminä 

toimivat Juniori 1 ja Ratahait. Kilpailukutsu päivitetään tälle sivulle: 
http://www.swim.fi/37 

 

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.  
 

Kevään 2019 valmennusasioita 

Valmennusryhmien kausimaksut lähetetään tammi-helmikuun aikana 
sähköpostitse. Kausimaksut säilyvät ennallaan. Harjoitusrannekkeet on jo 

suurimmaksi osaksi jaettu valmennusryhmille, mutta jos ette vielä ole 
ranneketta takaisin saanet, sen saa omalta valmentajalta. 
 



 

 

Kevään 2019 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. 
Jäsenuinnit alkavat sunnuntaivuorolla 13.1.2019. 
 

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. 
 

 

Hyvää alkanutta vuotta 2019 koko seuraväelle! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


