
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – maaliskuu 2017 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 

jäsenille ja harrastajille. 
 
 

Iltauimakouluissa on vielä tilaa! 

Iltauimakoulut ovat kahden viikon tehokursseja, joissa opetusta on joka arki-
ilta yhteensä 10 opetuskertaa. Kurssit pidetään AaltoAlvarissa lasten altaalla. 
Jaksoja on vielä jäljellä neljä tälle keväälle ja näistä löytyy muutamia vapaita 

paikkoja. Lisätietoja: http://www.swim.fi/200 
 

Vielä ehtii siis kesäksi opettelemaan uinnin alkeita! 
 
 

Uintikurssit tauolla viikolla 9 
Kaikki uintikurssit ovat tauolla talvilomaviikolla. Kursseja ei siis järjestetä 

seuraavina päivinä: 
 Wellamon maanantai-illan kurssit 27.2. 

 Lauantaiaamun uintikurssit AaltoAlvari ja Wellamo 4.3. 
 Lauantaiaamun vauvauinnit 4.3. 
 Sunnuntaivuoro + jäsenuinti 5.3. 

 Kypärämäen uintikurssit ja vauvauinti 5.3. 
 

Uintikurssit jatkuvat normaalisti taas viikolla 10. Lisätietoja uintikurssien 
aikataulusta löytyy täältä: http://www.swim.fi/275 

 

 
Maaliskuun kilpailut 

Seuraava JS-cup kisataan lauantaina 11.3. AaltoAlvarissa klo 8:00–10:00. 
Kilpailun järjestämisvuorossa ovat tällä kertaa MOP-, Ratahait ja Vesikiitäjät 
ryhmien vanhemmat. 

 
Manse-uinteihin 11.3. Tampereelle lähtee edustusryhmän uimarit. Muille 

ryhmille kilpailu on omatoimikilpailu. 
 

Mastersmestaruusuinnit kisataan 17.–19.3. Lappeenrannassa lyhyellä 

radalla. Kisasivu on nähtävissä täällä:  
http://www.uimaliitto.fi/uinti/arvokilpailut/masters/2016-2017/ 

 
FinnCup 2 kilpaillaan Vantaalla lauantaina 18.3. Kyseessä on seuran 
uimahyppääjien kauden ensimmäinen kilpailu. 

 
Taitouimareiden kauden ensimmäinen kilpailu järjestetään Kuopiossa, kun 

taitouinnin ikäkausimestaruuskilpailut kilpaillaan 31.3.–2.4. 
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Oulun Nuorisouinnit kilpaillaan 1.-2.4. ja kilpailuun osallistuu Flipperit, 

Barracudat, MOP- ja NSM-ryhmät. Majoitus, matka- ja ruokailuvaraukset tulee 
ilmoittaa 1.3. mennessä Amanda Rissaselle amanda.rissanen(at)swim.fi. 

 
 
Suuri kiitos vielä kaikille Oskarin uinneissa mukana olleille toimitsijoille! 

Kilpailut saatiin jälleen vietyä läpi onnistuneesti ja iloisessa ilmapiirissä. 
Seuraavat suuremmat kilpailutapahtumat Jyväskylässä on syyskaudella. 

 
 
Laskiaisrieha 4.3. 

Seuran yhteinen laskiaisrieha järjestetään lauantaina 4.3. klo 13 alkaen 
Halssilan Hiihtomaassa. Luvassa on makkaranpaistoa, pulkkamäen laskemista 

ja valmentajien järjestämiä leikkejä ja kilpailuja. Laskiaisrieha päättää samalla 
myös kilpauimareiden leiriviikon. Otathan mukaan omat mäenlaskuvälineet! 

Ajo-ohjeet löydät täältä: http://www.swim.fi/uutiset.html?83489 
  

 
 

 
 

Ui kesäksi kuntoon! 
Ui kesäksi kuntoon -kampanja on käynnissä maaliskuun ajan ja Swimming 
Jyväskylä osallistuu jälleen seurasarjaan. Suorituskortteja voi hakea 

uimahallin kahviosta tai vaihtoehtoisesti suoritukset voi merkitä itselleen ylös 
omavalintaisella tavalla. Maaliskuun lopussa uidut metrit/jumpatut minuutit 

ilmoitetaan sähköpostitse: amanda.rissanen(at)swim.fi. Ahkerimmat 
osallistujat palkitaan! Lisätietoja kampanjasta:  
https://www.uikesaksikuntoon.fi/seuroille/ 
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Rollo-tapahtumaan ilmoittautuminen 
Rollot on Suomen suurin vuosittainen lasten ja nuorten uintitapahtuma, johon 

osallistui viime vuonna Tampereella yli 1 000 uimaria ympäri Suomea. Vuonna 
2017 Rollot järjestetään Hyvinkäällä 9.–14.6.2017. Perjantaista sunnuntaihin 
kilpaillaan ikäluokkien mestaruuksista sarjoissa tytöt 05-07 syntyneet ja pojat 

04-06 syntyneet. Kilpailuihin on aikarajat. Tämän jälkeen tapahtuma jatkuu 
leirinä keskiviikkoon asti. Leirille ei ole ikärajaa. 

 
Kannustamme kaikkia seuran nuoria uimareita osallistumaan vuoden 
hauskimpaan tapahtumaan!  

 
Lisätietoja tapahtumasta löytyy seuran sivuilta: http://www.swim.fi/280 

 
Ilmoittautumiset 17.3. mennessä Janille jani.hartikainen(at)swim.fi. 

 
 

    
 

 
Tunnelmia Tampereen Rolloilta 2016 

 
 
Urheiluoppilaitosten yhteishaku 

Toisen asteen virallisiin urheiluoppilaitoksiin on parhaillaan haku käynnissä ja 
hakemuksen on oltava perillä viimeistään 14.3. Lisätietoja hakemisesta löytyy: 

http://www.uimaliitto.fi/liitto/ajankohtaista/haku-urheiluoppilaitoksiin/ 
 

 

Amazing Race -tapahtuma 
Lauantaina 8.4. JAMK:n hoitotyönopiskelijat järjestävät kaikille seuran 

valmennusryhmille tarkoitetun yhteisen Amazing Race -tapahtuman klo 10–
15. Lisätietoja tapahtumasta tulee lähempänä ajankohtaa. 
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