
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – maaliskuu 2018 

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 viisi tälle keväälle ja alkeis- ja jatkoryhmistä löytyy 
vielä muutamia vapaita paikkoja. Lisätietoja: http://www.swim.fi/200 
 

Vielä ehtii siis kesäksi opettelemaan uinnin alkeita! 
 

 
 

 
Maaliskuun kilpailut 

Seuran erityisryhmän uimarit kilpailevat Espoonlahden uinneissa 
sunnuntaina 4.3. Kilpailu on tarkoitettu liikunta-, näkö- ja 
kehitysvammaisille sekä elinsiirtouimareille. 

 
Seuraava JS-cup kisataan lauantaina 10.3. AaltoAlvarissa klo 8:00–10:00. 

Kilpailun järjestämisvuorossa ovat tällä kertaa MOP-, Ratahait ja Vesikiitäjät 
ryhmien vanhemmat. 
 

Manse-uinteihin 10.3. Tampereelle lähtee edustusryhmän uimareita. 
 

Mastersmestaruusuinnit kisataan 23.–25.3. Salossa lyhyellä radalla ja 
Swimming Jyväskylä lähtee tuttuun tapaan kisaamaan isolla joukkueella 
mestaruuksista. Kisasivu on nähtävissä täällä:  

http://www.uimaliitto.fi/uinti/arvokilpailut/masters/2017-2018/  
 

FinnCup 2 kilpaillaan Vantaalla lauantaina 24.3. ja kilpailuun osallistuu 
kilparyhmän uimahyppääjiä. 
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Kiitos Oskarin uintien toimitsijoille 

Suuri kiitos vielä kaikille Oskarin uinneissa mukana olleille toimitsijoille! Päivä 
oli vilkas, sillä startteja kertyi aamuvarhaisesta iltamyöhään melkein 2 100 ja 

kilpailijoita oli 35 eri seurasta noin 600. Kilpailut saatiin jälleen vietyä läpi 
onnistuneesti ja iloisessa ilmapiirissä. Seuraava suurempi kilpailutapahtuma 
on kesän SM-uinnit 28.6.–1.7., jonka toteuttamiseen tarvitaan jälleen 

runsaasti toimitsijoita eri tehtäviin. 
 

 
Laskiaisrieha 3.3. 
Seuran yhteinen laskiaisrieha järjestetään lauantaina 3.3. klo 13–15 Halssilan 

Hiihtomaassa. Laskiaisrieha päättää samalla myös kilpauimareiden leiriviikon. 
Otathan mukaan omat mäenlaskuvälineet ja halutessasi omat eväät 

(mahdollisuus makkaranpaistoon)! Valmentajat ovat keksineet myös pientä 
kisailua paikan päälle. Ajo-ohjeet löydät täältä:  

https://www.swim.fi/uutiset.html?121124  
  

 
 

 
 

 
Urheiluoppilaitosten yhteishaku 
Toisen asteen virallisiin urheiluoppilaitoksiin on parhaillaan haku käynnissä ja 

hakemuksen on oltava perillä viimeistään 13.3. Lisätietoja hakemisesta löytyy: 
http://www.uimaliitto.fi/liitto/ajankohtaista/urheiluoppilaitosten-haku-2018/  

 
 
Seurapaitoja ja -lakkeja kahviossa 

Sinisiä seurapaitoja ja seuran uimalakkeja voit ostaa suoraan AaltoAlvarin 
kahviosta. Muut seuravaatteet on erikseen tilattavissa ja kuvaston ja 

tilausohjeet löydät täältä: https://www.swim.fi/166  
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Ui kesäksi kuntoon! 

Ui kesäksi kuntoon -kampanja on käynnissä maaliskuun ajan ja Swimming 
Jyväskylä on mukana uimaseurojen sarjassa. Suorituskortteja voi hakea 

uimahallin kahviosta tai vaihtoehtoisesti suoritukset voi merkitä itselleen ylös 
omavalintaisella tavalla. Maaliskuun lopussa uidut metrit/jumpatut minuutit 
ilmoitetaan sähköpostitse: hanna.jakosuo(at)swim.fi tai palauttamalla 

suorituskortin kahvioon. Ahkerimmat osallistujat palkitaan! 
 

Lisätietoja kampanjasta: https://www.swim.fi/uutiset.html?123675  
 

 

Rollo-tapahtumaan ilmoittautuminen 
Rollot on Suomen suurin vuosittainen lasten ja nuorten uintitapahtuma, johon 

osallistui viime vuonna Hyvinkäällä yli 1 000 uimaria ympäri Suomea. Vuonna 
2018 Rollot järjestetään Lahdessa 8.–13.6.2018. Perjantaista sunnuntaihin 

kilpaillaan ikäluokkien mestaruuksista sarjoissa tytöt 06-08 syntyneet ja pojat 
05-07 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 16.3. mennessä Janille jani.hartikainen(at)swim.fi. 
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