
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – huhtikuu 2018 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 

jäsenille ja harrastajille. 
 

 
Kesäkuussa uimakouluja AaltoAlvarissa ja Wellamossa 

Swimming Jyväskylä järjestää yhteistyössä Jyväskylän kaupungin 
liikuntapalveluiden kanssa lasten uimakouluja 4.-14.6. AaltoAlvarissa ja 
Wellamossa. Tarjolla on varhaistaito-, alkeis- ja jatkoryhmiä. Ikäraja 

varhaistaito- ja alkeisryhmiin on 5 vuotta ja jatkoryhmään 7 vuotta. Osa 
alkeisryhmistä on suunnattu 7-12 -vuotiaille. 

 
llmoittautuminen kursseille alkaa keskiviikkona 2.5. 
 

Kurssien aikataulut ja ilmoittautumisohjeet löydät täältä:  
https://www.swim.fi/33531  

 

 
 

Tervetuloa mukaan polskimaan! 

 
 

Huhtikuun kilpailut 

Huhtikuussa seuran uimareita nähdään kilpailuissa ympäri Suomea ja 
muutamia myös ulkomailla. 

 
Oulun Nuorisouinnit kilpaillaan 7.-8.4. Kilpailuissa mukana on noin 45 

hengen joukkue ja tuloksia pääset tarkastelemaan täältä:  
http://livetiming.fi/results.php?cid=3823 
 

Taitouinnin ikäkausimestaruuksista kilpaillaan 6.-8.4. Kuopiossa. Mukaan 
kisoihin on lähtee kaikkiaan 20 taitouimaria, valmentajaa ja tuomaria. 

 
Knattesimmet -kilpailu järjestetään 7.-8.4. Ahvenanmaalla. Kilpailumatkan 
yhteyteen on yhdistetty myös leiri, jossa mukana on rolloikäisiä uimareita. 

 

https://www.swim.fi/33531
http://livetiming.fi/results.php?cid=3823


 

 

Stockholm Open kilpaillaan 5.-8.4. Kilpailuun osallistuu osa edustusryhmän 

uimareista.  
 

Seuraava JS-cup kisataan lauantaina 28.4. AaltoAlvarissa klo 8:00–10:00. 
Kilpailun järjestämisvuorossa ovat tällä kertaa Starttiryhmän, Flippereiden, 
Barracudien ja NSM-ryhmän vanhemmat. 

  
 

Menestystä ja ennätyksiä masters-uimareille 
Lyhyen radan mastersmestaruuskilpailut järjestettiin 23.–25.3. Salossa. Seura 
oli tällä kertaa hieman pienemmällä joukkueella liikkeellä, mutta sijoittui tästä 

huolimatta hienosti seurapisteissä viidenneksi. Lukuisten mitalien lisäksi 
seuran uimarit kellottivat viesteissä yhden Pohjoismaiden ennätyksen ja yhden 

mastersien SE-ajan.  
 

Tarkempi raportti kilpailusta: https://www.swim.fi/uutiset.html?127124  
 

 

Menestystä avantouinnin MM-kilpailuista 
Avantouinnin maailmanmestaruuskilpailut uitiin Tallinnassa 6.-10.3. 

Kilpailuihin osallistui kaikkiaan lähes 1 400 uimaria 40 eri maasta. Mukana 
kilpailuissa oli seuran nuoremmista mastersuimareista koostuvan Totiset-
ryhmän uimareita. Kovimmasta tuloksesta vastasi Severi Allonen nappaamalla 

25m rintauinnista pronssia. Onnittelut mitalista! 
 

 
Jyväskylän kaupunki palkitsi urheilijoita 
Jyväskylän kaupunki palkitsi vuonna 2017 menestyneitä urheilijoita 22.3. 

kaupungintalolla järjestetyssä tilaisuudessa. Tilaisuudessa oli mukana useita 
Swimmingin uimareita, jotka olivat saavuttaneet SM-kultamitalin kuluneen 

vuoden aikana. Lisäksi tilaisuudessa muistettiin stipendein MM- ja EM-
mitalisteja. Leo Lähteenmäelle jaettiin stipendi vammaisuinnin MM-kilpailuissa 
Meksikossa saavutetusta pronssimitalista. Onnittelut kaikille palkituille! 

 

 
 
Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen, Jyväskylän liikuntapalvelut, palkittavien urheilijoiden tilaisuus 
 

https://www.swim.fi/uutiset.html?127124


 

 

 

Muutoksia henkilöstössä 
Toiminnanjohtaja Piia Pöyhönen jää pois tehtävästä 10.4. alkaen. Va. 

toiminnanjohtajaksi siirtyy alkuvuoden seuratyöntekijänä toiminut Hanna 
Jakosuo ja vs. seuratyöntekijänä toimii Jaana Kiiskinen. 

 

 
Uimahallin aukioloajoissa poikkeuksia 

Tiistaina 1.5. vietetään Vappua ja tällöin AaltoAlvari ja Wellamo ovat 
suljettuina. Maanantaina 30.4. Wellamo on auki klo 14:30 asti ja AaltoAlvari 
klo 15 asti. Maanantaina ei näin järjestetä Wellamon uintikursseja.  

 
 

SM-kilpailujen infotilaisuus ke 11.4. klo 18 
Ensi kesänä uitavien pitkän radan SM-uintien 28.6.–1.7.2018 infotilaisuus 

pidetään keskiviikkona 11.4. klo 18 AaltoAlvarin kokoustilassa. Tilaisuuteen 
ovat tervetulleita kaikki toimitsijarooleista ja ennakkovalmisteluista 
kiinnostuneet. Tilaisuudessa käydään läpi kisaohjelmaa, tilasuunnitelmaa, 

toimitsijatarpeita, suunniteltuja ja mahdollisesti tarvittavia 
toimitsijakoulutuksia sekä mainosmyyntiä. 

Kaipaamme pikaisesti SM-kisajoukkoomme myyntihenkisiä tai muuten vaan 
rohkeita ihmisiä auttamaan kisojen budjetin saamisessa plussan puolelle 
(mainoshankintaa). Mietithän sinäkin nuori uimari, toimitsijavanhempi, 
Masters-uimari, valmentaja ym. omaa lähiverkkoasi - mistä 

yrityksestä/yhteyksistä sinä voisit saada sponsorisopimuksen seuran 
tarjoamaa mainostilaa vastaan. Sopimuslomakkeita, myyntitilahintoja ja 

ohjeistusta myyntiin on jaossa palaverissa. Tarjolla on mm. lähes 50 m LED-
valomainosseinätilaa sekä LiveTiming-mainospaikka ja kisapaitamainospaikka. 
Jos kiinnostuit jo nyt, ota yhteyttä Jaanaan 040 577 8826, kilpailut(at)swim.fi. 

Ke 11.4. avautuu myös sähköinen toimitsijailmoittautuminen. 

Lämpimästi tervetuloa mukaan järjestämään hienot SM-kilpailut! 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


