
Tiedote 2/2018
• Myytäviä tuotteita seuralaisille ja sukulaisille ja tuttaville: 

*T-paitoja ( kokoja 152cm-xxxl). Koot melko pieniä, esim. 11v tytölle 
menee S. Väreinä mm.pinkki, sininen, oranssi, valkoinen. Hinta 10€.
*Kaulahuiveja ( oranssi-valk. Ja sinivalk.) 6€
*Pipoja (pinkki,sininen, musta) 6€
*Pari mustaa verkkatakkia ja collegehousut á 30€

Tuotteita voi ostaa sunnuntaisin kanttiinista tai tilata hallitukselta ja 
maksaa tilille ja sitten toimitus sovitaan.

• Uimakoulut ja harrasteryhmät (pikkukalat, 
vesivekarat,vesimyyrät,kilpikonnat ja vesikirput) TAUOLLA vkot 6,7, ja 8. 
Jatkuvat jälleen normaalisti vkolla 9.

• Kilpauimareilla lomaviikko vko 8, ei harkkoja! 

• Rollojen la treeniaika muuttunut   uusi aika 17.45-20→
Mikrojen la treeniaika muuttunut  uusi aika 16.45-17.45→

• Omat kisat järjestetään 18.3.2018 klo 16 alkaen Vesihovissa. Siitä tulee 
erikeen spostiin vanhemmille kutsu. Kisat 5-12v sekä äiteille ja isille ja 
perheille. Kaarinasta myös kutsuttu uimareita. Ei tarvitse olla kilpauimari, 
joten toivottavaa on, että uimakoulu ja harrasteryhmistäkin rohkeasti 
kaikki mukaan! 

 Vapaaehtoisia vanhempia kanttiiniin, arpoja myymään ja hallin →
puolelle auttaviksi käsiksi. Viestiä Kristiinalle!

 Jokaisen uimakoululaisen/harrasteryhmäläisen/kilpauimarin →
perhe toimittaa hallille ( Kristiinalle, Markolle, Tommille, Kirsille) 
1 arpajaisvoiton. Voi olla leivonnainen, ostettu, ei ostettu, tehty, saatu 
sponssina tms. 

• Sunnuntain kanttiinitoimminta jatkuu, hyvin kaikki hoitunut! Yritän itse 
seurailla myös aina tavaroiden riittävyyttä, mutta jos tulee jokin puute niin
viestiä Kristiinalle. 



• Marja ja Aino kävivät tammikuun lopulla ensimmäisen valmentajakurssin. 
Kurssi oli ollut antoisa ja mukavaa, kun valmennustiimimme kehittyy! 

• Rollokisojen sivut avattu www.rollot2018.fi . Voitte käydä jo lueskelemassa 
infoa. Nyt vain rollorajoja paukutteleen!

• LUS ry:n uudet säännöt on hyväksytty PRH:ssa ja ne tulevat lähiaikoina 
myös seuran nettisivuille luettaviksi. 

* Hallitus alkaa pääsemään jyvälle yhä enemmän asioista ja toivommekin, 
että mikä ikinä mieltä askarruttaa, niin kyselkää rohkeasti. Antakaa myös 
palautetta ja aloitteita toiminnan kehittämiseksi spostitse 
hallitus@loimaanuimaseura.fi 

* Kisakausikin starttaa 10.2 Turussa ja toivomme iloista mieltä ja paljon 
kannustuksia kaikille uimareille. LUS osallistuu 17:sta uimarilla ja yhteensä 
34 starttia! Kisaurakoinnit aloittaa myös pari mikrorolloa, joten kaikkien 
tuki, ohjaus ja isompien esimerkki on tarpeen! 

Hyvää alkanutta vuotta kaikille ! 

 T. Hallitus
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