
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – kesäkuu 2019 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 

jäsenille ja harrastajille. 
 

 

Syksyn uintikursseille on vielä tilaa: 

- Iltauimakoulut 
- Vauvauinnit 
- Wellamon ryhmät 

- Kypärämäen ryhmät 
- AaltoAlvarin lauantain ryhmät 

- Hajapaikkoja AaltoAlvarin sunnuntain ryhmissä 
 

  
 
Syyskauden hinnat ovat nyt selvillä ja pääset katosmaan ne Uimakoulut ja -
kurssit –sivuston kautta: https://www.swim.fi/275 

Tervetuloa mukaan syksyn toimintaan! 

 

 
Valmennusasioita 

Syksyn harjoitukset: AaltoAlvari aukeaa kesätauon jälkeen 12.8. Kesätauon 

jälkeen ryhmät aloittavat kuivaharjoitukset heinä-elokuun aikana. Valmentajat 
tiedottavat ryhmäkohtaisesti harjoitusten alkamisesta ryhmien blogeissa ja 

sähköpostilla. 
 

Kilpailulisenssit: Kilpauimareiden, taitouimareiden ja uimahyppääjien 

kilpailulisenssit on hyvä hoitaa ajoissa valmiiksi uutta kautta varten. Näin 
kilpailuilmoittautumiset sujuvat ongelmitta heti syksyn alussa. Tämän kauden 

lisenssi on voimassa elokuun loppuun asti. Lisätietoja: 
https://www.uimaliitto.fi/info/blue-card-lisenssi/ 
 

Valmennusryhmien vakuutus: Kaikilla seuran valmennusryhmiin 
osallistuvilla (kilpauinti, uimahypyt, taitouinti) tulee olla voimassa 

henkilökohtainen tapaturmavakuutus, joka kattaa mahdolliset harjoituksissa 
aiheutuneet vahingot (huom! kaikkiin vakuutuksiin ei sisälly 



 

 

urheiluharrastukset). Blue Card -lisenssin hankkineet voivat ottaa 

vakuutuksen lisenssin yhteyteen.  
 

Hallin aukioloajat kesällä 

AaltoAlvari on kokonaan suljettu 1.7.–11.8. huoltotöiden takia. 
Wellamo on kokonaan suljettu 1.6.-30.6. huoltotöiden takia. Katso tarkemmin 

aukioloajoista: https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/paikat/uimahallit/wellamo . 
    

 
Mia Pentti ui NEM -rajan 

Mia Pentti alitti NEM A-rajan 50 metrin selkäuinnissa toukokuun kilpailuissa. 

Onnea Mia! 
 

Kesän kilpailut ja leirit 

Kesä- ja heinäkuussa kilpaillaan ahkerasti kauden pääkilpailuissa. Tällöin on 

myös Nuorten Euroopan mestaruuskilpailut (NEM) Kazanissa, Venäjällä. 
 
Unkarin leiri 2.-11.6. on parhaillaan käynnissä. Leirillä edustusryhmä 

harjoittelee kesän ulkoaltaan NSM- ja SM-kilpailuja varten. Toivottavasti 
treenisäät suosii! 

 
Kansainvälisillä altailla nähdään kesän aikana Teemu Vuorela Mare 

Nostrumin Monacon osakilpailussa 8.-9.6. sekä Napolin Universiadeissa 3.-

14.7.  
 

Rollo-kilpailut uidaan Oulussa 7.-9.6. ja kilpailuihin osallistuu 10-12 -
vuotiaat tytöt sekä 11-13 -vuotiaat pojat. Samassa yhteydessä järjestetään 
myös Rollo-leiri, joka kestää 14.6. asti. Leirille ei ole ikärajoja. Rolloille on 

lähdössä mukaan kaikkiaan 33 uimaria. Kovasti tsemppiä kilpailuihin ja 
mukavaa leiriä! 

 
Taitouinnin Nuorten ja aikuisten SM-kilpailut järjestetään Kuopiossa 7.-
9.6. Kisoihin osallistuu 12 taitouimaria. Kilpailuohjelmassa on luvassa kaksi 

comboa, kaksi joukkuetta, kolme duoa ja yksi soolo sekä kuusi 
kuviosuoritusta.  

 
Märsky-uinnit uidaan Helsingissä 8.6. Kisoihin lähtee uimareita seuran 
valmennusryhmistä. 

 
Ikäkausimestaruusuinnit järjestetään Porissa 14.–16.6.  Kisojen ikäluokat 

ovat tytöissä 13–15 -vuotiaat ja pojissa 14–16 -vuotiaat. Suoraan finaaleina 
kisattavat kesän pitkän radan IKM:iin mukaan pääsi yhteensä 13 aikarajat 
rikkonutta uimaria.  

 
Uinnin SM/NSM/VSM-kilpailut järjestetään Espoon Leppävaarassa 

ulkoaltaalla. Kilpailut käydään 27.6.-30.6. Kilpailuihin lähtee edustuksen ja 
erityisryhmän uimareita, jotka ovat rikkoneet aikarajoja. 

 

Kilpailujen tuloksia voi seurata Uimaliiton sivuilta. 
 



 

 

 

 

Palautekyselyt 

Suurkiitos kaikille palautekyseilyihin vastanneille. Vastauksista nousi esiin 
hyviä kehityskohteita sekä tyytyväisyys seurantoimintaan yleisellä tasolla. 
Näiden palautteiden perusteella on mukava lähteä pian alkavaan uuteen 

kauteen! Koonnit palautteista löytyy erilliseltä liitteeltä. 
 

 

JVSportin kesäkampanja 

https://www.dropbox.com/s/8ql2to7oehi6dvo/kes%C3%A4kampanja%202019

.pdf?dl=0 

 

 

Toimisto lomailee 

Toimisto on lomalla 1.-28.7.2019. 
 

 

Syyskauden avajaiset 

Kaikille valmennusryhmille yhteinen kauden avaus järjestetään elokuun 

lopulla. Ajasta ja paikasta infotaan myöhemmin tarkemmin seuran www-
sivuilla ja Seuramapin kautta. Tervetuloa mukaan! 

 

 

Heinäkuussa ei julkaista kuukausitiedotetta lomien vuoksi. Seuraava 

kuukausitiedote ilmestyy jälleen elokuussa. Aurinkoista kesää! 

 

 

 

 


