
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – joulukuu 2017 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n jäsenille 

ja harrastajille. 
 
 

Kevään 2018 uintikurssit 
Kevään uintikurssit tulevat myyntiin torstaina 7.12. klo 9:00 syksyllä 

toiminnassa mukana olleille. Uudet uimarit pääsevät ilmoittautumaan 
maanantaista 11.12. klo 9 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 2017 uintikurssien päättyminen 
Syksyn uintikurssit ja vauvauinnit päättyvät joulukuussa seuraavasti: 

 
- Kypärämäki sunnuntain uintikurssit + vauvauinnin jatko 3.12. 
- AaltoAlvari ja Wellamo lauantaiaamu + AaltoAlvarin vauvauinti 9.12. 

- Kypärämäki sunnuntain vauvauinnin alkeiskurssilla korvaava kerta 10.12. 
- Wellamo maanantain ryhmät 11.12. 

- AaltoAlvari sunnuntaivuoro 17.12. 
 

 

Joulukuun kilpailuja 
Vuoden 2017 puolella seuran uimarit ehtivät vielä kilpailemaan useammassa 

tapahtumassa. 
 

Muksu Meet XII järjestetään lauantaina 2.12. 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 Vaasassa 1.-3.12. Aluekilpailuista jatkoon selviytyi 11 

seuran uimaria, jotka lähtevät kisaamaan ikäkausimestaruuksista. Kilpailujen 
tuloksia pääset seuraamaan täältä: http://livetiming.fi/index.php?cid=3512  

 
Uinnin PM-kilpailut uidaan 1.-3.12. Islannin Reykjavikissa. Mukana 
joukkueessa on edustusryhmässä harjoitteleva Miikka Ruohoniemi sekä 

joukkueenjohtajana toimiva Marjoona Teljo.  
 

FinnCup 5 hypätään Helsingissä 2.12. Mukana kilpailussa on seuran 
kilparyhmän uimahyppääjiä. 
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Vammaisuinnin MM-kilpailut käydään Mexico Cityssa 2.12. alkaen ja 
kilpailuissa mukana on Leo Lähteenmäki. Alun perin kilpailut piti järjestää 

samaisessa paikassa 30.9.–6.10., mutta maanjäristyksen vuoksi kilpailut 
jouduttiin siirtämään.  

 

Taitouinnin Kuvio- ja Highlightmestaruuskilpailut kilpaillaan 8.-10.12. 
Kilpailut järjestetään Jyväskylässä ja kyseessä on ensimmäinen Jyväskylässä 

pidettävä taitouintikilpailu! Lisätietoja kilpailusta löydät täältä:  
https://www.swim.fi/32044 Tervetuloa mukaan seuraamaan upeita 
suorituksia! 

 
Tampereen Joulukisoihin 9.12. osallistuu osa edustusryhmän ja NSM-

ryhmän uimareista. 
 

Lyhyen radan EM-uinnit kisataan Kööpenhaminassa 13.–17.12. Mukana EM-
kisajoukkueessa on myös Teemu Vuorela, joka rikkoi EM-kisojen B-rajan 100 
metrin sekauinnissa. EM-kilpailut ovat Teemulle uran ensimmäiset. 

 
JS-cupeista syyskauden viimeinen uidaan lauantaina 16.12. 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 17.12. klo 14:30–15:45 välisenä aikana. Näytös pidetään 
AaltoAlvarissa 25 metrin altaalla. Tervetuloa seuraamaan nuorten hyppääjien 

ja taitouimareiden taidonnäytteitä! 
 

 
Toimitsijakoulutusta 27.–28.1.2018 
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. 

 
Vuonna 2018 seura järjestää useita isoja kilpailutapahtumia, kuten SM- ja GP-
uinnit, joihin tarvitaan suuri määrä myös kortillisia toimitsijoita. 

 
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät täältä: 

https://www.swim.fi/uutiset.html?a100=109041  
 
Tervetuloa mukaan koulutukseen! 
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Menestystä Oulun SM/NSM/VSM -kilpailuista 

Marraskuussa kilpailtiin Oulussa nuorten, aikuisten ja vammaisuinnin Suomen 
mestaruuksista. Seurapisteissä sijoitus oli tällä kertaa viides, Helsingfors 

Simsällskapin ollessa tällä kertaa selkeä ykkönen. Kilpailuissa nähtiin monia 
onnistumisia, ennätyksiä, mitaleja ja A- ja B-finaalipaikkoja. Henkilökohtaisia 
mitaleita nappasivat tällä kertaa Miikka Ruohoniemi (4), Teemu Vuorela (2), 

Leo Lähteenmäki (3, vammaisuinti) ja Mia Pentti (1, nuoret). Miesten 4x200 
metrin vapaauintiviestistä joukkue nappasi hienon taistelun jälkeen kultaiset 

mitalit. 
 
Kilpailun tuloksista ja mitaleista pääset lukemaan tarkemmin täältä: 

https://www.swim.fi/uutiset.html?115324  
 

 

 
Miesten 4x200vuv kultamitalistit 

 
Seuran Joulujuhla 19.12. 

Seuran perinteinen joulujuhla järjestetään tiistaina 19.12. klo 19:00 Kilpisen 
koululla. Joulujuhlassa on ohjelmassa valmennusryhmien esityksiä sekä 

seuratoimijoiden palkitsemisia.  
 
Tarjoiluita varten pyydämme alustavat ilmoittautumiset etukäteen ryhmän 

valmentajille 6.12. mennessä.  
 

Swimming Jyväskylän vuoden valinnat äänestys on käynnissä 7.12. asti. 
Lomake: https://www.swim.fi/uutiset.html?112368  

 

 
Ryhmäsiirrot 

Kilpauinnin, taitouinnin ja uimahyppyjen valmennusryhmissä tehdään taas 
joitain ryhmäsiirtoja vuoden vaihteessa. Valmentajat keskustelevat siirroista 

urheilijoiden ja vanhempien 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 48–51 ja jatkuvat uusien kurssien osalta 

taas tammikuussa ilmoitettujen päivämäärien mukaisesti. Valmennusryhmien 
joulutauoista ryhmän valmentajat ilmoittavat erikseen. Toimisto on suljettu 
23.12.–1.1. 

 
 

Hyvää Joulun odotusta koko seuraväelle! 
 
 

 

 

 


