
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – lokakuu 2021 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n jäsenille 
ja harrastajille. 
 
 
 
 
 
 
 
AaltoAlvarin sunnuntain kurssit ja jäsenuinti tauolla 10.10. 
vesipalloturnauksen vuoksi 
Sunnuntain 10.10. AaltoAlvarissa järjestetään vesipalloturnaus, ja näin ollen 
su 10.10. ei ole kursseja eikä jäsenuintia, vaan nämä on siirretty 
sunnuntaille 17.10. (jolloin piti olla syyslomatauko). 
Syksyn kurssien aikataulut voitte vielä tarkistaa täältä: 
https://www.swim.fi//275 
 
Muiden kurssien syyslomatauot 
Kursseja ei ole: 
- lauantain Wellamon kurssit ja AaltoAlvarin vauvauinnit la 16.10. 
- sunnuntain Kypärämäen kurssit su 17.10. 
- maanantain Wellamon ja AaltoAlvarin kurssit ma 18.10. 
- torstain Äänekosken kurssit to 21.10. 
- perjantaina AaltoAlvarin kurssit pe 22.10. 
 
Swimmingin ja Plaanin yhteinen syystapahtuma la 9.10. klo 10.30 
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan seurojen yhdistymisestä Viitaniemen 
koululle la 9.10. klo 10.30–12.30. Tapahtumaan toivotaan 
ennakkoilmoittautumiset ke 6.10. mennessä, jotta osataan varata tarjoilut: 
https://swim.myclub.fi/flow/events/3426013 
Lisätietoja tapahtumasta: https://www.swim.fi/uutiset.html?201696 

 
Lokakuun kilpailutapahtumat 
Lokakuussa seuramme valmennusryhmien urheilijat kilpailevat ahkerasti. 
 
Oulun Ruskauinnit järjestettiin Oulussa 2.–3.10. Kisoissa oli uimareita 
Vesikiitäjistä Juniori 1-ryhmään kokonainen linja-autollinen. Kisoissa tuli 
upeita seuraennätyksiä, GP-aikaraja sekä NSM-aikarajoja. Onnea ihan 
jokaiselle uimarillemme sekä kiitokset mukana olleille valmentajille ja 
kannustajille! 
 
Syksyn toinen JS-cup kilpaillaan la 9.10. Järjestävinä ryhminä toimivat 
Juniori 2-ryhmä ja Vesikiitäjät. Ilmoittaudu toimitsijaksi:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jxZsbdpIak4cGZyUaNBBbxvICtjV1w
-G/edit#gid=1721561508 



 

 

 
Jyväskylässä järjestetään lauantaina 16.10. taitouinnin kotiratakisat, joihin 
osallistuu Kolibrit, Joutsenet ja Kurjet. 
   
Mastersmestaruusuinnit järjestetään Kuopiossa pitkällä radalla 22.–24.10. 
Perinteisesti kasaan saadaan iso ja mitaliahne porukka. 
 
IKM aluekilpailut järjestetään 29.10.–31.10. Kuopiossa. Tänne lähtee iso 
joukko Rollo- ja IKM-ikäisiä uimareita. Onnea matkaan kaikille! 

 
Valmennusryhmien asioita 
 
Piispalan leiri 
Piispalan leiri lähestyy ja sinne lähdetään ilmoittautuneiden kanssa linja-
autokuljetuksella 14.-17.10.2021. Mukavaa leiriä kaikille! 

Syyslomaviikon treenit kilpauimareille 
Syyslomalla 17.–24.10. järjestetään kilpauinnin valmennusryhmäläisille 
harjoituksia Jyväskylässä syyslomaleirin merkeissä. Tarkemmat harjoitusajat 
selviävät ensi viikon aikana ja näistä tiedotetaan ryhmien blogeissa. 
 
Yläkoululeiritys 
Yläkoululeiritys järjestetään 15.–18.11. ja lisätietoja leirityksestä löydät täältä: 
https://www.swim.fi/uutiset.html?202044 
Ilmoittautumiset 6.10. mennessä myClubissa: 
https://swim.myclub.fi/flow/events/3452177 

Kiitoksia talkoolaisille ja teitä tarvitaan jälleen 
 
Suuret kiitokset aktiivisuudestanne talkoolaiset tänä syksynä kisojen 
järjestelyistä, inventaariotalkoista sekä rallitalkoista!  

Tarvitsemme tulevaisuudessakin aktiivisuuttanne ja nyt olisi mahtava 
tilaisuus osallistua toimitsijakoulutukseen! Toimitsijakoulutus (1.lk ja 
2.lk) järjestetään yhdistelmäkoulutuksena ETÄNÄ perjantaina 8.10.2021 klo 
17.00–21.00 Zoomissa. Koulutukseen kuuluu myös seuraavan aamun Js-Cup 
9.10.2021. 

Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu Suomisportin kautta. Kaikkien 
osallistujien tulee ilmoittautua Suomisportissa kyseiseen tapahtumaan, koska 
esim. koulutustodistukset jaetaan koulutuksen jälkeen jokaisen osallistujan 
omaan Suomisport-profiiliin sekä Uimaliiton koulutusrekisteri rakentuu 
Suomisportin käytön myötä. 

Huomioithan, että yhdistelmäkoulutuksessa on kaksi eri tapahtumaa 
Suomisportissa, jotta saamme osallistujat oikeaan koulutukseen. 



 

 

Tässä alla linkit tapahtumiin: 
1-luokka: https://www.suomisport.fi/events/60c94fe0-2029-48ea-b668-
659300bfa9bf 
2-luokka: https://www.suomisport.fi/events/eb7081cb-b3ac-4437-a025-
1cbbeaf01b48 
Mikäli et ole aiemmin ollut mukana toimitsijana uintikilpailuissa, ilmoittaudu 2-
luokan koulutukseen. Käyttehän ilmoittautumassa koulutukseen 
mahdollisimman pian! Koulutukseen osallistuneille lähetetään myöhemmin, 
erikseen Zoom-linkki, josta pääsee osallistumaan etäkoulutukseen. 
 
Seuraavat isot kisat, joissa tarvitaan ihan jokaista toimitsijaa ovat GP-
uinnit 20.-21.11. AaltoAlvarissa. Laittakaahan päivämäärät jo 
kalenteriin valmiiksi. 

 

Ihania syyspäiviä kaikille! 
 
 
 
 

 


