
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – helmikuu 2015 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 

jäsenille ja harrastajille. 

 
Iltauimakoulut 

Swimming Jyväskylä järjestää lasten uimakouluja kahden viikon jaksoina (10 

opetuskertaa). Uimakoulua käydään tehokurssina joka arkipäivä. Ryhmä 

pidetään lasten altaalla AaltoAlvarissa. Jaksoja on kevään aikana yhteensä 

seitsemän. Ilmoittaudu mukaan!  Lisätietoja: http://swim.fi/200 

 

Oma seura – analyysi  

Keräämme teidän seuraihmisten näkemystä seuramme toiminnasta. 

Hyödynnämme tietoja seuran toiminnan suunnittelussa. Käythän 

vastaamassa kyselyyn oheisen linkin kautta. Aikaa vastaamiseen menee vain 

muutama minuutti. Toivomme sinulta vastausta 10.2 mennessä. Jos linkki ei 

aukea klikkaamalla, kopioi se selaimen osoiteriville hiiren avulla. Kiitos! 

https://my.surveypal.com/151.-Oman-seuran-analyysi 

 

Avoin Vesiliikuntapäivä 7.2 

Swimming Jyväskylä osallistuu yhdessä Aalto Alvarin sekä Jyväskylän muiden 

vesiliikuntaseurojen kanssa avoimeen vesiliikuntapäivään. Uimahallin 

sisäänpääsyn hinnalla pääsee mukaan kokeilemaan useita eri lajeja eri altailla 

kello 11–15. Tule mukaan! Lisätietoja: http://www.swim.fi/uutiset.html?1343 

 

Laskiaisrieha 17.2 

Seuran yhteinen laskiaisrieha järjestetään tiistaina 17.2 kello 17.30 alkaen 

Hiihtomaassa. Luvassa makkaranpaistoa, pulkkamäen laskemista ja 

valmentajien järjestämiä kilpailuja. Valmennusryhmien uintitreenit on tältä 

päivältä peruttu. Otathan mukaan omat mäenlaskuvälineet. 

 

KESLI:n Nuori urheilee -ilta 18.2 

Nuori urheilee – ilta on suunnattu kaikille urheilevien yläkoululaisten 

vanhemmille ja valmentajille. Kaikkien seurojen yhteinen tilaisuus 

järjestetään Hipposhallin auditoriossa 18.2.2015, klo 18.00- 20.00.  

Lisätietoja: http://www.kesli.fi/seuratoiminta/tapahtumat/nuori-urheilee-ilta-

vanhemmille-/ 

Vesiliikuntaleiri hiihtolomalla  

Seura järjestää AaltoAlvarin kanssa yhteistyössä suositun vesiliikuntaleirin 

AaltoAlvarissa hiihtolomaviikolla 23.–26.2.2015. Leiri on tarkoitettu 7-12 – 

vuotiaille ja se sisältyy sisäänpääsyn hintaan.  Leirille on mahdollista 

osallistua 1-2 päivänä.  Lisätietoja: http://www.swim.fi/uutiset.html?1350 
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Tulevat kilpailutapahtumat  

OSKARIN UINNIT 7.3.2015: Oskarin uinnit uidaan taas AaltoAlvarissa 

lauantaina 7. maaliskuuta. Verryttely alkaa klo 10.00 ja kilpailut käynnistyvät 

11.00. Tervetuloa mukaan uimaan, kannustamaan tai vapaaehtoiseksi! 

Toimitsijoita kaivataan vielä kilpailupäivään, joten ilmoittauduthan mukaan 

toimitsijatehtäviin tästä: http://www.swim.fi/lomake.html?id=16  

 

JS-CUP II: Kevään toinen JS-cup uidaan lauantaina 14.2. ja järjestävinä 

ryhminä toimivat Mopit ja Vesikiitäjät. Kilpailukutsun löydät täältä: 

http://www.swim.fi/37 

 

Kilpailumenestystä ja palkitsemisia 

GP-2 osakilpailussa Oulussa 31.1.–1.2.2015 Swimming Jyväskylä otti 

viestihopeaa miesten 4x50 vapaauinnissa joukkueella Janne Markkanen, Miika 

Tolvanen, Miikka Ruohoniemi ja Severi Allonen.  

Myös naiset nappasivat viestihopeaa 4x50m vapaauinnissa joukkueella Erika 

Lappalainen, Laura Lajunen, Mimosa Jallow ja Marlene Niemi.  

Vuoden 2014 urheilijoita ja liikkujia juhlittiin perjantaina 30.1. KESLI:n 

palkitsemistilaisuudessa. Swimming Jyväskylän Leo Lähteenmäki palkittiin 

lajissaan Vuoden Urheiluteolla. Mimosa Jallow sai puolestaan tunnustusta 

Vuoden nuori urheilija – palkinnolla.  

 

Kevään 2015 valmennus asioita 

Teneriffan leiri: Teneriffan leiri järjestetään Los Cristianosissa 22.2–

1.3.2015 ja leiri on tarkoitettu NSM, MOP ja Barracudat ryhmälle sekä 

Flippereistä IKM-ikäisille uimareille. Leirin aikana hiihtolomalla, kyseiset 

ryhmät yhdistyvät AaltoAlvarin treeneissä! 

 

Vanhempainillat: Vanhempainillat ovat alkaneet jälleen. Aikoja voi varata 

ryhmien valmentajilta. Valmentajat ja seura toivoo kovasti vanhempien 

osallistuvan näihin tärkeisiin vanhempainiltoihin!  

 

Talent-ryhmä: Swimming Jyväskylä jatkaa uintivalmennuksen 

tehostamisohjelmaa seuran parhaimmille junioreille. Ryhmään valittiin 

kevätkaudelle 2015 uimareita ikäluokista 2000–2005. Uutisen ryhmään 

valituista uimareista voit lukea täältä: http://www.swim.fi/uutiset.html?1344 

 

Rollot 2015: Rollo-Uinnit ja leiri järjestetään tänä vuonna 12.–14.6. Oulussa. 

Kannustamme seuran Rollo-ikäisiä uimareita osallistumaan hauskojen kisojen 

lisäksi myös Rollo-leirille, jossa on paljon tekemistä sekä vedessä kuin 

kuivalla maallakin. Tänä vuonna on luvassa tuttujen juttujen lisäksi uutta 

lajikokeilua sekä hauska ja vauhdikas WIBIT vesirata. Viralliseen Oulun Uinnin 

Rollo-sivulle pääset tästä: http://www.rollot2015.fi/ 
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