
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – kesäkuu 2021 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 

jäsenille ja harrastajille. 
 

 

 

 

 

Kesäleiri 

Swimming Jyväskylä järjestää kesäleirin 7-12 vuotiaille! 

Lähtötasovaatimus leirille on noin 100 metrin uimataito.  

Leirin aikataulu: 

Ma-pe 7.-11.6. klo 9.00-15.00 AaltoAlvarissa 
Leirin sisältö: 

Kaksi uintikertaa päivässä, lounas Lozzilla, pelejä ja leikkejä ulkona 
Leirin hinta: 

180 € /viikko (sisältää ohjauksen, lounaan, sisäänpääsyt uimahalliin ja 
vakuutuksen) 

Ilmoittautuminen: 
myClubissa, https://swim.myclub.fi/login  
Mukaan mahtuu vielä muutama leireilijä!! 

 

Kesän rantauimakoulut 

Swimming Jyväskylä ry järjestää rantauimakouluja heinäkuussa Tikan ja Kirrin 
rannoilla. Aikataulut löytyvät täältä: https://www.swim.fi/284 
Kursseilla on vielä tilaa ja ilmoittautuminen on käynnissä myClubissa: 

https://swim.myclub.fi/login 
 

Syksyn uintikurssit 

Syksyn uintikurssit alkavat elokuussa viikoilla 33 ja 34: 
Ilmoittautumiset ovat alkaneet ti 1.6. myClub -järjestelmän kautta: 

https://swim.myclub.fi/login.  
Tiedot kursseista sekä ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät täältä: 

https://www.swim.fi/200?onsitemessage=saved 
 

Vauvauinnit, perhepeuhulat ja aikuisten kurssit 

Kevät- ja kesäkaudelta jää koronarajoitusten aiheuttamista haasteista johtuen 
vauvauinnit, perhepeuhulat ja aikuisten kurssitoiminta kokonaan 

järjestämättä. Elokuussa sitten taas jatkamme näidenkin ryhmien kanssa 
toimintaa, joten muistathan ilmoittautua mukaan syksyn kursseille! 
 

 
 

 
 

 



 

 

Kesällä treenataan! 

 

Kilpauinnin kaikki ryhmät harjoittelevat kesän aluemestaruusuinteihin saakka! 

Aluemestaruusuinnit järjestetään 2.-4.7. Juhannuksena 25.-27.5. ei ole 
treenejä. Kesän treeniajat voi tarkistaa ryhmän blogista (kesäkuulle ryhmien 
harjoituksia on yhdistetty, joten pieniä muutoksia treeniaikoihin on tullut). 

Keskiviikkona 30.6. pidetään pienimmille kilpauimareille minikisa 
AaltoAlvarissa.  

Kilpauinnin kaikki ryhmät ovat kesälomalla 5.7.-1.8. ja uusi kausi alkaa 2.8. 
Syksyn treeniajat selviävät vasta kesäkuun lopussa, kun saamme kaupungilta 
vahvistuksen ensi lukuvuoden ratavuoroihin. 

 
Taitouinnin valmennusryhmät (Kurjet, Joutsenet ja Kolibrit) harjoittelevat 

20.6. saakka. Syyskausi alkaa 9.8. Syksyn treeniajat selviävät vasta 
kesäkuun lopussa, kun saamme kaupungilta vahvistuksen ensi lukuvuoden 

ratavuoroihin. 
 
Uimahyppyryhmistä Hyppyhirmut ja Vieterit harjoittelivat 30.5. saakka ja 

Esikilpa ja Kilparyhmä harjoittelevat 20.6. saakka. Syyskausi alkaa 9.8. 
Syksyn treeniajat selviävät vasta kesäkuun lopussa, kun saamme kaupungilta 

vahvistuksen ensi lukuvuoden ratavuoroihin. 
 

 

Kesä- ja heinäkuun kilpailut 

 

Oskareiden jatkot kilpaillaan AaltoAlvarissa 6.6. Kilpailuista puuttuu vielä 
muutama toimitsija, joten ilmoittauduthan toimitsijaksi täältä: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zKdogydbFgCcZWcUc9oTWAuesw6D

IUcC/edit#gid=727347287 
Toimitsijana toimiminen on loistava mahdollisuus päästä katsomaan kisoja, 

sillä yleisöä kisoihin ei oteta. Tsemppiä kaikille kisoihin! 
 
SM-uinnit kilpaillaan Kuopiossa 17.-20.6. Mukaan lähtee 13 uimarin 

joukkue Swimmingiltä ja joukkue lähtee kisoihin yhdessä Kampuksen Plaanin 
uimareiden kanssa. Onnea kisoihin kaikille jyväskyläläisille uimareille! 

 
Swimming Jyväskylän ensimmäinen taitouinnin virtuaalikilpailu 

striimataan 19.-20.6. Tutustu kisoihin tarkemmin täältä: 

https://asiakas.kotisivukone.com/files/swim.kotisivukone.com/JyvaskylanLain
eillaKUTSU1.pdf 

Onnea matkaan kaikille taitouimareillemme! 
 
Uinnin kansallisten aluekilpailuiden kilpailuohjelma löytyy Uimaliiton sivuilta: 

https://www.uimaliitto.fi/uutiset/kesan-kansallisten-aluekilpailuiden-
lajiohjelma-ja-alueet-julkaistu/ 

Alue 3:n kilpailut järjestetään AaltoAlvarissa 2.-4.7.2021. Tänne 
tarvitsemme jälleen runsaasti toimitsijoita, ilmoittauduthan toimitsijaksi täällä: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AJtTamV9aoYbx0j6-

I6sjDJQgjTD6uoN/edit#gid=1873247561 
 



 

 

 

Seuran työntekijöiden kesälomat 

 

Ansaitut kesälomat saapuvat ja tässä kesälomiemme ajankohdat: 

Toiminnanjohtaja Hanna Salmijärvi 5.7.-1.8. 
Nuorten valmennuspäällikkö Helena Toivainen 5.7.-1.8. 

Seuratyöntekijä/taitouintivalmentaja Piia Laitinen 28.6.-25.7.2021 
Kilpailukoordinaattori Jonna Karjalainen 12.7.-1.8.2021 ja 23.-29.8.2021 

 
Toimisto on kokonaan lomalla 12.-25.7. 

 

 
 

Hauskaa kesää! 


