
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – joulukuu 2019 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n jäsenille 

ja harrastajille. 
 
 

Kevään uintikursseille ilmoittautuminen  
Kevään uintikurssit käynnistyvät tammikuussa ja kurssit tulevat myyntiin ti 

10.12 klo 9.00 alkaen. Kurssien tiedot löytyvät nyt nettisivuiltamme. 
Ryhmäsiirtosuositukset ovat tulleet syksyllä kurssitoiminnassa mukana olleille 
2.12.2019 mennessä. Mikäli et ole ryhmäsuositusta saanut, olethan 

yhteydessä info@swim.fi. 
 

Ilmoittautuminen kevään 2020 kursseille ja harrasteryhmiin alkaa ti 10.12. klo 
9.00 myClub –järjestelmän kautta. Ne uimarit, jotka ovat saaneet 
ryhmäsuosituksen kilpauinnin starttiryhmään ilmoittautuvat sähköpostitse 

nuorten valmennuspäällikölle Helena Toivaiselle: helena.toivainen@swim.fi.   
 

 

              
 

  
Joulukuun kilpailutapahtumat  
 

Lyhyen radan IKM –finaalit järjestettiin Vaasassa 29.11.-1.12. 
Swimmingiltä mukana oli kahdeksan uimaria. Kilpailuiden ensikertalaiset Meri 

Elo ja Vieno Tikkanen uivat hienot uinnit. Meri nappasi myös pistesijan 200 
metrin perhosuinnissa. 14-vuotiaissa pojissa Nikita Semach ui ennätykset 
kummassakin startissa (100 pu 13. ja 200 pu 14.). Arttu Venemies, P-14, 

ahkeroi 5 lajia, joista saavutti kaksi pistesijaa: 200vu 6., 100vu 5. Myös Vilho 
Tikkanen ui hienot uinnit 200ru, 400sku ja 800vu. 15-vuotiaissa pojissa 

Markus Veckmanille tarttui mukaan kuuman erän uinti, pistesija (6. 100vu), 
NSM-aikaraja 50 metrin selkäuinnissa sekä ennätys 100 metrin rintauinnissa. 
Samu Virtanen ja Mikko Sihvo uivat myös hienot uinnit.  

 
PM –uinnit järjestettiin Färsaarilla 29.11.-1.12 . Swimmingiltä mukana oli 

Miikka Ruohoniemi. Miikka tuli Jyväskylään takaisin kolmen kullan kera. Onnea 
Miikka! 



 

 

 

Glasgown lyhyen radan EM –uinneissa 4.-8.12. nähdään Swimmingiltä 
Teemu Vuorela. Teemun uinteja voi seurata Yle Areenan kautta. Tsemppiä 

Teemu! 
 
Lyhyen radan SM –uinnit kilpaillaan Tampereella 12.-15.12. Swimmingiltä 

Tampereelle matkaa 19 uimaria. Onnea matkaan! 
 

Taitouimareilta matkaa Turussa järjestettäviin kuvio SM –kilpailuihin 13.-
15.12. yhteensä 19 uimarin kilpailujoukkueet Joutsenilta ja Kolibreilta.  
 

Kauden viimeinen JS cup järjestetään la 14.12. Järjestysvuorossa Flipperit ja 
Starttiryhmä. Ilmoittaudu toimitsijaksi täältä: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ko1izJKdyVOv5ANZlilQKzPtP_wKcpq
x/edit#gid=505356615 

 
Joulun harjoitustauot ja valmennusryhmien rannekkeiden palautus 
Uimahyppääjät ja taitouimarit tauolla: 22.12.2019-6.1.2020 

Juniori 1 tauolla: 21.12.2019-3.1.2020 
Juniori 2 tauolla: 21.12.2019-3.1.2020 

Flipperit tauolla: 21.12.2019-7.1.2020 
Ratahait tauolla: 21.12.2019-3.1.2020 
Vesikiitäjät tauolla: 21.12.2019-3.1.2020 

Starttiryhmä tauolla: 17.12.2019-5.1.2020 
Harraste AA1 tauolla: 21.12.2019-3.1.2020 

Harraste AA2 tauolla: 12.12.2019-ensimmäiset harjoitukset viikolla 2 
Masters tauolla: 21.12.2019-5.1.2020 
 

Kilpauimareille järjestetään yhteisharjoituksia joulun välipäivinä (vesikiitäjät, 
Ratahait, Flipperit, Juniori 2, Juniori 1). Yhteisharjoitusten aikataulut: 

27.12.2019 klo 17.00-19.00 
28.12.2019 klo 07.45-10.00 
30.12.2019 klo 17.30-19.30 

 
Ryhmien valmentajat keräävät rannekkeet uimareilta viimeisissä 

harjoituksissa. Uimarit, jotka osallistuvat joulun välipäivien harjoituksiin, 
antavat rannekkeen joulun välipäivien harjoituksen vetäjälle viimeisessä 
harjoituksessa. Huomioittehan, että rannekkeessa tulee lukea uimarin nimi. 

Kaikkien rannekkeet tulee siis palauttaa viimeisessä harjoituksessa, johon 
kyseinen uimari osallistuu. Mikäli uimari ei jostain syystä osallistukaan 

viimeiseen harjoitukseen, johon hänen oli ajatus tulla pitää ranneke 
kuitenkin tuoda valmentajalle tuohon harjoitukseen. Yksittäisiä 
rannekkeita ei oteta vastaan kahvioon. Mikäli uimari ei ole vuoden loppuun 

mennessä palauttanut ranneketta valmentajalleen, tehdään hänelle uusi 
ranneke ja siitä peritään rannekemaksu 8 €. 

 
 
 

 
 



 

 

Vuoden valinnat & seuran joulujuhla 

Seura palkitsee vuosittain joulujuhlassa urheilijoita ja seuratoimijoita. Vuoden 
valintoja voi ehdottaa www.swim.fi sivustolla). Lomake siis vielä avoinna 

5.12.2019 saakka. 
 
Palkinnot jaetaan seuran joulujuhlassa Kilpisen koululla torstaina 

19.12.2019 klo 17.00 alkaen. Ilmoittauduthan joulujuhlaan myClubin kautta! 
 

Taitouimareiden ja uimahyppääjien joulunäytös 
Seuran perinteinen taitouimareiden ja uimahyppääjien joulunäytös pidetään la 
21.12. klo 17.00-19.00 AaltoAlvarissa 25 metrin altaalla. Tervetuloa 

ihailemaan upeita esityksiä jouluiseen tunnelmaan! 
 

Toimisto joululomalla 21.12.2019-1.1.2020 
Loman jälkeen taas innolla vastailemme viesteihinne ja puheluihin! 

 
 

 

 

 

 

 

Rauhallista joulun odotusta kaikille! 


