
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – helmikuu 2018 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 

jäsenille ja harrastajille. 
 
 

Vapaita paikkoja kevään uintikursseilla 

Vielä ehtii hiomaan uimataitoa ennen kesää! Kevään kursseilla on vielä 
muutamia vapaita paikkoja seuraavasti:  
 

 Aikuisten uintikurssit 
 Wellamon vesiralleissa 

 AaltoAlvarin la aamun vesikilppareissa ja vesikirpuissa 
 Kypärämäen vesiralleissa 

 

Lisäksi vapaita paikkoja löytyy perinteisistä iltauimakouluista. Iltauimakoulut 
ovat kahden viikon tehokursseja, joissa opetusta on joka arki-ilta yhteensä 10 

opetuskertaa. Kurssit pidetään AaltoAlvarissa lasten altaalla. Jaksoja on vielä 
jäljellä 5-6 tälle keväälle. Lisätietoja: http://www.swim.fi/200 

 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset www.swim.fi tai info(at)swim.fi.  

 

 
Uintikurssit tauolla viikolla 9 

Uintikurssit ovat tauolla talvilomaviikon aikana. Kursseja ei siis järjestetä 
seuraavina päivinä: 

 Lauantaiaamun uintikurssit AaltoAlvari ja Wellamo 24.2. 

 Lauantaiaamun vauvauinnit 24.2. 
 Sunnuntaivuoro + jäsenuinti ja Kypärämäki 25.2. 

 Wellamon maanantai-illan kurssit 26.2. 
 

Lisätietoja uintikurssien aikataulusta löytyy täältä: http://www.swim.fi/275 

 
 

Vesirallitoimintaa Äänekoskelle 
Swimming Jyväskylä aloittaa uintikurssitoiminnan Äänekoskella, kun uimahalli 
Vesivelhossa järjestetään Vesiralli I ja Vesiralli II uintikursseja torstaisin 8.2.–

26.4.2018. Ilmoittautuminen ryhmiin on parhaillaan käynnissä! 
Lisätietoja: https://www.swim.fi/uutiset.html?119772  

 
 
Vauvauinnit 

Vauvauinti on vauvojen ja vanhempien yhteinen harrastus ja leikkihetki. 
Vauvauintia harrastetaan koulutetun ohjaajan kanssa ryhmässä, lapsen 

ehdoilla puhtaassa ja lämmitetyssä vedessä. Vauvauinnin tavoitteena on tehdä 
lapsesta veden ystävä. Ihanteellisin vauvauinnin aloittamisikä on 3-6 
kuukautta. 
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Vauvauintia järjestetään lauantaisin AaltoAlvarissa ja sunnuntaisin 
Kypärämäessä. Mukaan vauvauintiin voi tulla myös kesken kauden, kun 

vauvalla on ikää vähintään 3kk. 
 
 

Helmikuun kilpailutapahtumat 
Perinteiset Oskarin uinnit XXXV uidaan AaltoAlvarissa lauantaina 17.2. 

Verryttely alkaa klo 9:30 ja kilpailut käynnistyvät klo 10:30. Mukaan 
kilpailuiden järjestämiseen tarvitaan jälleen paljon toimitsijoita useisiin eri 
tehtäviin. Tehtäviin opastetaan paikan päällä ja aiempaa kokemusta 

toimitsijana olemisesta ei tarvita. Kilpailun aikana toimitsijoille on tarjolla 
purtavaa sekä lisäksi toimitsijoiden kesken suoritetaan tuttuun tapaan pieni 

arvonta.  
 

Toimitsijaksi pääset ilmoittautumaan täältä:  
https://www.swim.fi/lomake.html?id=27690  
 

Tervetuloa mukaan mukavaan toimitsijaporukkaan! 
 

 
Kuuluttajaksi kilpailuihin? 
Olisitko Sinä kiinnostunut toimimaan kuuluttajana seuran omissa kilpailuissa? 

Kuuluttajan tehtävä on yksi keskeisistä toimitsijatehtävistä kilpailupäivän 
aikana ja tähän tehtävään etsitään nyt mukaan uusia innokkaita toimijoita. 

Opastamme sinut tehtävään ja esimerkiksi Oskarin uinneissa 17.2. on hyvä 
mahdollisuus tulla seuraamaan ja opettelemaan tehtävää kokeneen 
kuuluttajan opastuksella. Keväällä kuuluttajaa kaivataan erityisesti JS-cup ja 

MuksuMeet-kilpailuihin.  
 

Ota rohkeasti yhteyttä Jaanaan kilpailut(at)swim.fi ja kysy lisää tehtävästä! 
 

 

SM-kilpailut uidaan Jyväskylässä 28.6.–1.7. 
Swimming Jyväskylä isännöi tulevana kesänä nelipäiväisiä pitkän radan SM-

kilpailuja to-su 28.6.–1.7.2018. Samaan aikaan uidaan sekä aikuisten, nuorten 
että vammaisuinnin suomenmestaruuksista. SM-kilpailujen järjestelyt on jo 
polkaistu käyntiin ja kilpailukoordinaattori Jaana Kiiskinen pitää näistä lyhyen 

infon Oskarin uintien toimitsijapalaverin yhteydessä 17.2. Lisäksi pian 
järjestetään SM-työryhmän palaveri, johon toivotetaan lämpimästi 

tervetulleiksi kaikki innokkaat ideoimaan ja osallistumaan!  
 
Mikäli sinulta löytyy hyviä kuvia AaltoAlvarissa järjestetyistä kilpailuista (esim. 

Swimmingin uimareista, talkoolaisista tms.) laittaisitko näitä eteenpäin 
Jaanalle kilpailut(at)swim.fi osoitteeseen. 
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Swimming Jyväskylä palkittiin Keski-Suomen urheilugaalassa 

Keski-Suomen Urheilugaalassa 26.1. juhlistettiin menestyjiä, esimerkkejä ja 
taustatahoja sekä palkittiin vuoden 2017 parhaita. Swimming Jyväskylä sai 

peräti kaksi lajipalkintoa urheiluteoista. Leo Lähteenmäki pokkasi toisen 
palkinnon MM-pronssimitalista. Toinen palkinto meni Swimming Jyväskylän 
syksyllä käynnistyneelle Vesi kuuluu meille kaikille -hankkeelle. 

Lisätietoja palkinnoista: https://www.swim.fi/uutiset.html?120869  
 

 
Ui kesäksi kuntoon! 
Ui kesäksi kuntoon -kampanja on käynnissä maaliskuun ajan ja Swimming 

Jyväskylä osallistuu jälleen seurasarjaan. Suorituskortteja voi hakea hieman 
myöhemmin uimahallin kahviosta tai vaihtoehtoisesti suoritukset voi merkitä 

itselleen ylös omavalintaisella tavalla. Maaliskuun lopussa uidut 
metrit/jumpatut minuutit ilmoitetaan sähköpostitse: hanna.jakosuo(at)swim.fi. 

Ahkerimmat seuran kampanjaan osallistujat palkitaan! Lisätietoja 
kampanjasta: https://www.uikesaksikuntoon.fi/seuroille/ 
 

 
Laskiaisrieha 3.3. 

Seuran yhteinen laskiaisrieha järjestetään lauantaina 3.3. klo 13–15 Halssilan 
Hiihtomaassa. Luvassa on pulkkamäen laskemista ja valmentajien järjestämää 
pientä ohjelmaa. Laskiaisrieha päättää samalla myös kilpauimareiden 

leiriviikon. Otathan mukaan omat mäenlaskuvälineet! Ajo-ohjeet löydät täältä: 
https://www.swim.fi/uutiset.html?121124  

  

 
 
 

Valmennusryhmien asioita 
Hiihtoloman leiri 

Hiihtolomalla järjestetään kilpauimareille tuttuun tapaan leiritoimintaa 
Jyväskylässä. Leiri alkaa 26.2. ja päättyy 3.3. järjestettävään laskiaisriehaan. 
Lisätietoja leiristä lähetetään myöhemmin sähköpostitse. 

 
Talent-ryhmä 

Swimming Jyväskylä jatkaa uintivalmennuksen tehostamisohjelmaa seuran 
junioreille. Ryhmään valittiin kevätkaudelle 2018 yhteensä 15 uimaria 
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ikäluokista 2002–2005. Talent-ryhmään valitut uimarit sekä ryhmän 

harjoitusajat löytyvät täältä: https://www.swim.fi/245  
 

Rollot 2018 

Rollot on Suomen suurin vuosittainen lasten ja nuorten uintitapahtuma, johon 
osallistui viime vuonna Hyvinkäällä yli 1 000 uimaria ympäri Suomea. Vuonna 
2018 Rollot järjestetään Lahdessa 8.–13.6.2018. Perjantaista sunnuntaihin 

kilpaillaan ikäluokkien mestaruuksista sarjoissa tytöt 06-08 syntyneet ja pojat 
05-07 syntyneet. Kilpailuihin on aikarajat. Tämän jälkeen tapahtuma jatkuu 

leirinä keskiviikkoon asti. Leirille ei ole ikärajaa.  
 
Kannustamme kaikkia seuran nuoria uimareita osallistumaan vuoden 

hauskimpaan tapahtumaan!  
 

Lisätietoja tapahtumasta löytyy seuran sivuilta: https://www.swim.fi/280  
 
Ilmoittautumiset 16.3. mennessä Janille jani.hartikainen(at)swim.fi  
 
 

 
Tunnelmia Hyvinkään viestikarnevaalista. 

 
Seuramappi 
Pidäthän yhteystietosi ajan tasalla Seuramappi-järjestelmässä! Tunnukset 

järjestelmään on lähetetty ilmoittautumisen yhteydessä. Tietosi pääset 
tarkistamaan kirjautumalla Seuramappiin:  

https://seuramappi.fi/swim/?msg=logout  
 

 
Jäsenkortit 

Seuran jäsenkortin voi hakea AaltoAlvarin kahviosta maksukuittia vastaan. 
Valmennusryhmissä harjoittelevat sekä kurssilaiset (ei koske vauvauintia eikä 
iltauimakouluja) ovat automaattisesti seuran jäseniä ja he voivat hakea kortin 

kausi/kurssimaksukuittia vastaan. Muut jäsenet ovat saaneet erillisen 
jäsenmaksulaskun. Jäsenyys ja jäsenkortti ovat voimassa kalenterivuoden. 
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