
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – lokakuu 2019 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n jäsenille 
ja harrastajille. 

 
Syksyn vapaat kurssipaikat 

Perinteisissä kahden viikon iltauimakouluissa on vielä vapaita paikkoja tälle 
syksylle. Vielä ehtii siis hankkimaan uimataidon ennen joulua! 
Iltauimakouluissa opetusta on joka arki-ilta ja kursseilla on yhteensä 10 
opetuskertaa. Uimakouluissa on tarjolla varhaistaito-, alkeis- ja jatkoryhmiä.  
 
Lisätietoja iltauimakouluista löytyy täältä: http://swim.fi/200 
 

Uintikurssit tauolla syyslomalla 

Syyslomaviikolla uintikursseja ei järjestetä seuraavasti: 
• AaltoAlvarin lauantain uintikurssit 12.10. (HUOM! vauvauinnit ovat 

normaalisti la 12.10.) 
• Wellamo lauantaiaamu 12.10. 
• AaltoAlvarin sunnuntaivuoro 13.10. 
• Kypärämäen vauvauinnit ja uintikurssit 13.10. 
• Wellamon maanantain uintikurssit 14.10. 
• Äänekosken torstain uintikurssit 17.10. 

 
Syksyn kurssien aikataulut voitte vielä tarkistaa täältä: https://www.swim.fi/3  

 

Lokakuun kilpailutapahtumat 

Lokakuussa seuramme valmennusryhmien urheilijat kilpailevat ahkerasti. 
 
Budapestin World Cupissa 3.-5.10. kilpailee parhaillaan Teemu Vuorela ja 
Janne Markkanen. 
 

Ruska-uinnit järjestetään Oulussa 5.-6.10. ja Flipperit-Juniori1-ryhmästä 
lähtee iso uimarijoukkue kilpailuihin. Ei muuta kuin ennätykset syyskuntoon 
kaikille! 
 

Kuopioon matkaavat lauantaina 5.10. taitouimarit 19 urheilijan voimin 
kotiratakisoihin.  
 
Myös sunnuntaina 6.10. seuramme on edustettuna Kuopiossa Sekarikunkku- 

ja kunigatar –kilpailuissa. Ratahaiden uimarit sekä joukko muitakin 
seuramme uimareita hyppäävät altaaseen siis tulevana sunnuntaina. 
Mahtavaa menestystä Kuopioon matkaaville myös! 
 
FinnCup 4, joka on osa uimahyppykilpailujen sarjaa, järjestetään Tampereella 
5.10. Mukana kilpailuissa seuran kuusi uimahyppääjää. Siistejä alastuloja 
seuramme volttitaitureille! 
 



 

 

Syksyn toinen JS-cup kilpaillaan la 12.10. Järjestävinä ryhminä toimivat 
Juniori 2-ryhmä ja Vesikiitäjät. Ilmoittaudu toimitsijaksi: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mEitZzhr5d6M6SEwpQ_6pDIfaNMq
Ujq5dHbRo65LXqE/edit#gid=0 
 
Syksyn GP –uinnit järjestetään Lappeenrannassa 19.-20.10.2019. 
 

Mastersmestaruusuinnit ja PM -kilpailut järjestetään Vantaalla pitkällä 
radalla 25.-27.10.2019. Perinteisesti kasaan saadaan iso ja mitaliahne 
porukka. 
 
Syysuinnit järjestettiin 14.9. ja nämä sujuivat erinomaisesti, iso kiitos tästä 

kaikille mukana olleille toimitsijoille! Seuraava iso toimitsijarutistus kolkuttaa 

ja oven takana. IKM –aluekarsinnat kilpaillaan Jyväskylässä 1.-3.11.2019. 

Ilmoittauduthan sinne jo nyt toimitsijaksi, kiitos! 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Dq9HzxgtX-SGfIqm9B8RO2bGj-
mMj9v/edit#gid=1673884177 

 

Kilpauimareiden lokakuun tapahtumia 

Nuorten urheilijoiden testi-ilta 

Keski-Suomen Liikunta järjestää nuorten urheilijoiden testi-illan Hippoksella 
keskiviikkona 7.10.2019 klo 16.00 eteenpäin. Testi-illassa tehdään Kasva 
Urheilijaksi-testit, jotka ovat myös osa Swimming Jyväskylän Uimarin 
urapolkua. Testeihin voi osallistua kaikki. Ryhminä testeihin osallistuvat 
Flipperit, Juniori2 ja Juniori 1-ryhmät. 
Testi-iltaan ilmoittautuminen ja lisätietoa:   
https://www.kesli.fi/seuratoiminta/tapahtumat/nuorten-urheilijoiden-testi-ilta/ 
 
Syyslomaviikon treenit kilpauimareille 

Syyslomalla 14.–22.10. järjestetään kilpauinnin valmennusryhmäläisille 
harjoituksia Jyväskylässä syyslomaleirin merkeissä. Ryhmien blogeissa 
tarkemmat aikataulut. 
 

Yläkoululeiritys 28.-31.10. 

Swimming Jyväskylän yläkouluikäiset uimarit voivat osallistua Jyväskylän 
yläkoululeiritykseen maanantaista torstaihin 28.-31.10. Leirillä lajiharjoitukset 
järjestetään päiväsaikaan, jolloin iltaharjoituksia ei ole. Harjoitusten tarkempi 
ajankohta ilmoitetaan lähempänä. 
 

Etsitään puolipäiväistä uimahyppyvalmentajaa: 

Uimahyppyihin etsitään uutta valmentajaa vahvistamaan valmennustiimiä. 
Katso lisää täältä: 
https://paikat.te-
palvelut.fi/tpt/10107360?searchPhrase=Liikunnanohjaaja&&&announced=0&le
asing=0&&&&english=false&sort=1 

 


