
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – huhtikuu 2016 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 

jäsenille ja harrastajille. 
 
 

Menestystä maaliskuun kilpailuista 

SM/NSM/VSM -kilpailut käytiin Helsingissä Mäkelänrinteen uimahallissa 
24.–28.3. Mitaleita kilpailuista kertyi yhteensä 15 (6 kultaa, 5 hopeaa ja 4 
pronssia). Seurapisteissä sijoitus oli tällä kertaa aikuisissa 4. Cetuksen, 

HSS:n, ja Raision Urheilijoiden jälkeen. Kilpailut huipentuivat viimeisenä 
kisapäivänä miesten 4x100 metrin vapaauintiviestin mestaruuteen uudella 

SE-ajalla! Joukkueessa uivat Teemu Vuorela, Severi Allonen, Miikka 
Ruohoniemi ja Janne Markkanen.  
 

 
Janne, Severi, Teemu ja Miikka kauhoivat viesteistä 
2 kultaa ja yhden pronssin! 

 
 

Tarkempi kisauutinen tulosten kera löytyy täältä:  
http://www.swim.fi/uutiset.html?47387 
 

 
Lyhyen radan mastersmestaruuksista lähti kilpailemaan ennätyksellinen 

32 uimarin joukkue 11.–13.3. Kokkolassa. Kilpailut sujuivat mainiosti ja seura 
sijoittui seurapisteissä toiseksi heti Cetuksen jälkeen. Mitaleita kertyi 
viesteistä 16 ja henkilökohtaisista lajeista 87. Suorituksiin mahtui peräti 11 

Suomen ennätystä, 4 uutta Pohjoismaiden ennätystä ja kirsikkana kakun 
päällä miesten 4x100 metrin sekauintiviestin Euroopan ennätys joukkueella 

Antti Viilos, Severi Allonen, Juho Allonen ja Janne Kekkonen.  
 

http://www.swim.fi/uutiset.html?47387


 

 

Tarkempi raportti kisoista: http://www.swim.fi/uutiset.html?45857 

 
Onnea kaikille hienoista uinneista! 

 
 

Muutos 10.4. sunnuntaivuorolla 

Jyväskylän Saukkojen vesipallojoukkueiden menestys vaikuttaa hieman 
kevään sunnuntaivuoroihin. Sunnuntaina 10.4. pelataan vesipallopeli 

sunnuntaivuorolla 50 metrin altaan syvässä päädyssä. Kaikki 50 metrin altaan 
ryhmät pidetään tällöin matalassa päädyssä allasta. Muiden altaiden ryhmiin 
pelit eivät vaikuta. 50m altaan kurssilaiset voivat tulla suoraan matalaan 

päätyyn, josta ohjaajat opastavat heidät oikeille paikoille. Tällä kerralla 
jäsenten kuntouinti 50m altaalla ei ole mahdollista. Jäsenten käytössä on 

kuitenkin aaltoallas sekä poikkeuksellisesti myös muut kylpyläpuolen altaat.  
 

Huom! Kyseisellä vuorolla kulku kaikille altaille tapahtuu pitkälti kylpylän 
kautta. Kulkemiset tullaan merkitsemään opastein.  
 

Pahoittelemme muutoksista mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. 
 

  
Huhtikuun kilpailut 
Nuorisouinteihin Ouluun lähtee 53 uimarin joukkue. Kilpailut käydään 

Raksilan uimahallissa 2.-3.4. Uimareita on mukana Ratahait, Flipperit, 
Barracudat, MOP- ja NSM-ryhmistä. Kilpailun kulkua voit seurata suorana 

täältä: http://www.livetiming.fi/index.php?cid=2557 
 
Swim Open Stockholm uidaan 30.3.–2.4. ja kansainvälisestä kilpailusta 

kovia suorituksia lähtevät hakemaan muutamat edustusryhmän uimarit.  
 

Grand Prix sarjan kolmas ja viimeinen osakilpailu uidaan Tampereella 23.–
24.4. Kilpailusivu päivittyy lähempänä kilpailuja:  
http://www.uimaliitto.fi/uinti/arvokilpailut/grand-prix/2015-2016/ 

 
JS-cup III uidaan lauantaiaamuna 30.4. tuttuun tapaan klo 8-10. Kilpailujen 

järjestämisvuorossa ovat tällä kertaa Flipperit, Starttiryhmän ja Barracudat 
ryhmien vanhemmat! Ilmoittauduthan toimitsijaksi etukäteen 
kilpailut@swim.fi osoitteeseen. 

 
 

Kesän rantauimakoulut 
Tuo lapsesi kesällä mukaan polskimaan uimakouluun! Seura järjestää 
yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa lasten uimakouluja Jyvässeudun 

rannoilla 27.6.–5.8. Tarjolla on alkeis- ja jatkoryhmiä. Uimakoulut uidaan 
viikon jaksoissa maanantaista perjantaihin. Tarkemmat aikataulut ja 

ilmoittautumisohjeet päivittyvät seuran sivuille viikon 14 aikana. 
Rantauimakoulujen sivu: http://www.swim.fi/284 
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Kilpailutyöryhmän kokoukset 
Kesän Grand Prix Challenge -kilpailua varten on perustettu oma 

kilpailutyöryhmä, johon toivotaan mukaan lisää innokkaita toimijoita. 
Jokaiselle löytyy pieni oma vastuualue, jossa apuna toimii seuratyöntekijä. 
Osa tehtävistä on vasta itse kilpailutapahtumassa, osa taas jo hieman ennen 

kilpailuja kuten yhteistyökumppaneiden hankinta. Mikäli haluat mukaan 
työryhmään, ota yhteyttä Satu Pulkkiseen satu.pulkkinen@swim.fi tai tule 

mukaan ensimmäiseen kokoukseen. Kokousten päivämäärät ovat 8.4. klo 17 
ja 19.5./16.6. klo 18:30. 

 

mailto:satu.pulkkinen@swim.fi

