
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – joulukuu 2015 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 

jäsenille ja harrastajille. 
 
 

Kevään 2016 uintikurssit 

Kevään uintikurssit tulevat myyntiin maanantaina 7.12. syksyllä toiminnassa 
mukana olleille. Uusia uimareita otetaan mukaan 10.12. alkaen. Kaikki kevään 
kurssit löydät täältä: http://www.swim.fi/275  

 
Kurssipaikka pyritään löytämään mahdollisimman monelle, jonotustoiveen 

ryhmiin voi laittaa info@swim.fi osoitteeseen.  
 
Vuoden viimeiset sunnuntaivuorot järjestetään 13.12. ja 20.12. 

 
 

Menestystä ja lukuisia ennätyksiä syksyn arvokisoista 
Marraskuussa kilpailtiin SM-mitaleista useissa ikäluokissa. Espoossa 
järjestettiin lyhyen radan SM-kilpailut 18.–22.11., joissa yhdistettyinä olivat 

aikuisten ja nuorten mestaruuskilpailut sekä vammaisuinnin SM-kilpailut. 
Aikuisten sarjassa mitaleita kertyi peräti 21 ja seurojen välisessä 

pistekilpailuissa sijoitus oli upeasti 2. heti Cetuksen jälkeen. Nuorten sarjassa 
mitaleita kertyi kaksi ja sijoitus seurapisteissä oli pienellä joukolla 13.  

 
SM-kilpailun tuloksista ja mitaleista pääset lukemaan tarkemmin täältä: 
http://www.swim.fi/uutiset.html?a100=27956 

 
 

Laura Lajunen ehti ennen SM-kilpailuja myös Ruotsin mestaruuskilpailuihin 
Helsingborgiin. Kovatasoisessa kilpailussa Laura nappasi hienosti kultaa sekä 
800m että 1500m vapaauinnista ja hopeaa 4*200m vapaauintiviestistä! 

 
 

Seinäjoella kilpailtiin Ikäkausimestaruuksista 27.–29.11. Swimmingiltä 
mukana finaalissa oli 11 uimarin joukkue ja seurapisteissä sijoituttiin hienosti 
sijalle 8. Mitaleita kilpailuista kerättiin viime vuoden tapaan 7 kappaletta ja 

erityismaininnan ansaitsee Mia Pentin neljä uutta IKM-kilpailuennätystä! 
 

 
Onnea kaikille hienoista suorituksista! 
 

 
 

Toimitsijakoulutusta 30.–31.1.2016 
Swimming Jyväskylä järjestää tammikuussa Uimaliiton II-luokan ja I-luokan 
uintituomarikurssin. Swimming Jyväskylä kustantaa kurssin oman seuran 

toimijoille. II-luokan koulutus on hyvä tilaisuus hankkia valmiudet toimia mm. 
ajanottajana ja käännösvalvojana. I-luokan koulutus puolestaan antaa 

http://www.swim.fi/275
mailto:info@swim.fi
http://www.swim.fi/uutiset.html?a100=27956


 

 

valmiudet toimia kilpailunjohtajan tehtävissä. Tämä koulutus on tarkoitettu 
kokeneille II-luokan tuomareille. Varsinainen teoriaosuus käydään lauantaina 

ja sunnuntaina testataan oppeja käytäntöön vuoden ensimmäisessä JS-
cupissa. 

 
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät täältä: 
http://www.swim.fi/uutiset.html?25277 

 
 

JS-cup 
Syksyn viimeinen JS-cup uidaan 12.12. ja järjestävinä ryhminä toimivat 
Flipperit, Barracudat ja Starttiryhmä. Kilpailukutsun löydät täältä: 

http://www.swim.fi/37 
 

 
Seuran Joulujuhla 15.12.2015 

Seuran perinteinen joulujuhla järjestetään tiistaina 15.12. klo 18:00 Kilpisen 
koululla. Joulujuhlassa on ohjelmassa taas valmennusryhmien esityksiä sekä 
seuratoimijoiden palkitsemisia. Valmennusryhmien valmentajat keräävät 

ilmoittautumiset joulujuhlaan, joten muistathan ilmoittaa perheen 
osallistujamäärän omalle valmentajalle. 

 
Swimming Jyväskylän vuoden valinnat äänestys on käynnissä vielä 7.12. asti. 
Lomake: http://www.swim.fi/lomake.html?id=2 

 
 

Kilpailukalenteri 
Kevään 2016 kilpailukalenteri on päivitetty swim.fi-sivustolle. Seuran ryhmät 
kilpailevat tämän kalenterin mukaisesti. Mikäli joku haluaa lähteä 

omatoimisesti muihin kisoihin, löytyy kansallinen kilpailukalenteri Uimaliiton 
sivuilta. 

 
Omatoimikisoihin lähdöstä tulee ilmoittaa ryhmän omalle valmentajalle pari 
viikkoa ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. 

 
 

Seuravaatteita tilattavissa 
Uusia seuravaatteita ja -varusteita on toivottu jo pidemmän aikaa ja nyt niitä 
vihdoin on tulossa! Tuotteet on nähtävillä ja sovitettavissa tiistaina 8.12. 

klo 15:30–17:30 AaltoAlvarin kokoustilassa. Tuolloin on mahdollista myös 
tilata tuotteet paikan päällä. Tämän jälkeen tuotteista on mallikappaleet 

nähtävissä uimahallin kahviossa. Jos haluat tuotteet ensimmäisten 
joukossa, niin tee tilaus 27.12. mennessä.  
 

Seuratuotteet tilataan suoraan Janne Virtaselta (JV Sport). Tilaukset ja 
tiedustelut: janne.jvsport@gmail.com tai puhelin 0400-546646. 

 
Kuvaston näet täältä:  
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16766365/Seura-

asut%20SWIMMING%20JKL.pdf 
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Ryhmäsiirrot 
Kilpauinnin, taitouinnin ja uimahyppyjen valmennusryhmissä tehdään taas 

joitain ryhmäsiirtoja vuoden vaihteessa. Valmentajat keskustelevat siirroista 
uimareiden kanssa. Mikäli ryhmissä tai siirroissa on jotain epäselvää, 

pyydämme olemaan yhteydessä omaan valmentajaan. Kevään 
ryhmäkokoonpanot päivitetään ryhmien kokoonpanojen selvitessä seuran 
www-sivuille.  

 
 

Joulutauko 
Kurssitoiminnat päättyvät viikolla 51 ja 52, ja jatkuvat uusien kurssien osalta 
taas tammikuussa ilmoitettujen päivämäärien mukaisesti. Valmennusryhmien 

joulutauoista ilmoitetaan jokaisen ryhmän osalta erikseen ryhmien 
infoblogeissa. Taitouinnin ja uimahyppyjen joulutauoista tiedottavat ryhmien 

valmentajat. 
 

 
 
Hyvää Joulun odotusta koko seuraväelle! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


