
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – joulukuu 2016 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 

jäsenille ja harrastajille. 
 
 

Kevään 2017 uintikurssit 

Kevään uintikurssit tulevat myyntiin keskiviikkona 7.12. klo 9:00 syksyllä 
toiminnassa mukana olleille. Uudet uimarit pääsevät ilmoittautumaan 12.12. 
alkaen. Kaikki kevään kurssit löydät täältä: http://www.swim.fi/275 

 
Kurssipaikka pyritään löytämään mahdollisimman monelle, jonotustoiveen 

ryhmiin voi laittaa info@swim.fi osoitteeseen.  
 
 

Syksyn 2016 uintikurssit päättyvät  
Syksyn uintikurssit ja vauvauinnit päättyvät joulukuussa seuraavasti: 

 
Wellamon lauantaiaamu viimeinen kerta 10.12. 

Kypärämäki sunnuntai viimeinen kerta 11.12. 
AaltoAlvari lauantaiaamu viimeinen kerta 17.12. 
AaltoAlvari sunnuntaivuoro viimeinen kerta 18.12. 

Wellamo maanantai-ilta viimeinen kerta 19.12. 
 

Huom! Sunnuntaivuoron jäsenten sarjakorttien voimassa oloa on jatkettu 
tammikuun loppuun asti! 
 

 
Joulukuun kilpailuja 

Vuoden 2016 puolella seuran uimarit ehtivät vielä kilpailemaan useammassa 
tapahtumassa. 
 

Muksu Meet XII järjestetään lauantaina 3.12. AaltoAlvarissa. Muksu Meet 
on seuran lasten ja nuorten oma kilpailu, joka on tarkoitettu kaikille juniori-

ryhmien uimareille, jotka eivät osallistu ikäkausimestaruusfinaaleihin. 
Toimitsijatehtävistä vastaavat kaikkien näiden ryhmien vanhemmat. Tulethan 
innokkaasti mukaan muutamaksi tunniksi, jokaisen apua tarvitaan ja sopivia 

tehtäviä löytyy jokaiselle! 
 

IKM-finaalit kilpaillaan Raisiossa 2.-4.12. Kuopion aluekilpailuista jatkoon 
selviytyi 12 uimaria, jotka lähtevät kamppailemaan ikäkausimestaruuksista. 
Joukkueen kokoonpano löytyy täältä: http://www.swim.fi/uutiset.html?74850 

 
PM-uinnit 9.-11.12. Edustusryhmän Teemu Vuorela ja Miikka Ruohoniemi 

on valittu mukaan Pohjoismaiden mestaruusuinteihin! Kilpailut uidaan 
Tanskan Koldingissa. Onnittelut valinnoista! Uimaliiton uutiseen pääset tästä:  
http://www.uimaliitto.fi/uinti/ajankohtaista/pm-uintien-joukkue-koldingiin/ 
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Tampereen Joulukisoihin 10.12. osallistuu osa edustusryhmän ja NSM-

ryhmän uimareista. 
 
JS-cupeista syyskauden viimeinen uidaan lauantaina 17.12. Järjestävinä 

ryhminä toimivat Flipperit, Barracudat ja Starttiryhmä.  
Kilpailukutsun löydät täältä: http://www.swim.fi/37 

 
 
Taitouimareiden ja uimahyppääjien joulunäytös 

Seuran taitouimarit ja uimahyppääjät järjestävät perinteisen joulunäytöksen 
sunnuntaina 18.12. klo 14:00–15:30 välisenä aikana. Näytös pidetään 

AaltoAlvarissa 25 metrin altaalla. Tervetuloa seuraamaan nuorten hyppääjien 
ja taitouimareiden taidonnäytteitä! 

 
 
Menestystä Vaasan SM/NSM/VSM -kilpailuista 

Marraskuussa kilpailtiin Vaasassa nuorten, aikuisten ja vammaisuinnin 
Suomen mestaruuksista. Seurapisteissä ja mitalitaulukossa sijoitus oli 3. heti 

Cetus Espoon ja Helsingfors Simsällskapin jälkeen. Kilpailuissa nähtiin monia 
onnistumisia, ennätyksiä, mitaleja ja A- ja B-finaalipaikkoja. Erityismaininnan 
ansaitsee Teemu Vuorela, joka kauhoi peräti neljä henkilökohtaista 

kultamitalia upeilla ennätysajoilla.  
 

Kilpailun tuloksista ja mitaleista pääset lukemaan tarkemmin täältä: 
http://www.swim.fi/uutiset.html?74518 
 

 
 

 
Onnea kaikille hienoista suorituksista! 
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Toimitsijakoulutusta 21.–22.1.2017 

Swimming Jyväskylä järjestää tammikuussa Uimaliiton II-luokan ja I-luokan 
uintituomarikurssin. Swimming Jyväskylä kustantaa kurssin oman seuran 
toimijoille. II-luokan koulutuksessa on hyvä tilaisuus hankkia valmiudet 

toimia mm. ajanottajana ja käännösvalvojana. I-luokan koulutus puolestaan 
antaa 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?66305 
 

Tervetuloa mukaan koulutukseen! 
 
  

Seuran Joulujuhla 20.12. 
Seuran perinteinen joulujuhla järjestetään tiistaina 20.12. klo 17:00 Kilpisen 

koululla. Joulujuhlassa on ohjelmassa taas valmennusryhmien esityksiä sekä 
seuratoimijoiden palkitsemisia.  
 

Tarjoiluita varten pyydämme ilmoittautumiset etukäteen Seuramapin kautta. 
Ilmoittautumaan pääset kirjautumaan sisään tunnuksillasi sekä valitsemalla 

kalenterista 20.12. joulujuhlan. Valitse kohta ”paikalla” jos olet 
osallistumassa, ”poissa” jos et pääse paikalle. Ilmoittautumisia toivotaan 
viimeistään 9.12. mennessä. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä 

satu.neste(at)swim.fi 
 

Swimming Jyväskylän vuoden valinnat äänestys on käynnissä vielä 5.12. asti. 
Lomake: http://www.swim.fi/lomake.html?id=2 
 

 
Kilpailukalenteri 

Kevään 2017 kilpailukalenteri on päivitetty swim.fi-sivustolle kohtaan 
Kilpailut. 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. 
 

 
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 ryhmät 
päivitetään seuran www-sivuille ryhmien kokoonpanojen selvitessä.  
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Joulutauko 

Kurssitoiminnat päättyvät viikolla 49–51 ja jatkuvat uusien kurssien osalta 
taas tammikuussa ilmoitettujen päivämäärien mukaisesti. Valmennusryhmien 
joulutauoista ilmoitetaan jokaisen ryhmän osalta erikseen ryhmien blogeissa. 

Taitouinnin ja uimahyppyjen joulutauoista tiedottavat ryhmien valmentajat. 
Toimisto on suljettu 23.12.–1.1. 

 
 
Hyvää Joulun odotusta koko seuraväelle! 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


