
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – maaliskuu 2019 

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 

Uimahyppyjen NSM:t kisataan Helsingissä 8.-10.3. ja kilpailuun osallistuu 
Kilpa 1 -ryhmän uimahyppääjiä. 

 

Manse-uinteihin 9.3. Tampereelle sekä SuperChallnge Pieksämäki -
kilpailuihin lähtee edustusryhmän uimareita. 

 
Kuopion Kuohuihin lähtee taitouimareista Joutsenet ja Kolibrit 15.-17.3. 
 

Seuraava JS-cup kisataan lauantaina 16.3. AaltoAlvarissa klo 8:00–10:00. 
Kilpailun järjestämisvuorossa ovat tällä kertaa Juniori 2 ja Vesikiitäjät ryhmien 

vanhemmat. 
 

Mastersmestaruusuinnit kisataan 29.–31.3. Godbyssä lyhyellä radalla ja 

Swimming Jyväskylä lähtee tuttuun tapaan kisaamaan isolla joukkueella 
mestaruuksista.  

 
 

 

 
 



 

 

 

 
Kiitos Oskarin uintien toimitsijoille 

Suuri kiitos vielä kaikille Oskarin uinneissa mukana olleille toimitsijoille! Päivä 
oli vilkas, sillä kilpailijoita oli 36 eri seurasta noin 600. Kilpailut saatiin jälleen 
vietyä läpi onnistuneesti. Seuraavat suuret kilpailutapahtumat ovat 

Taitouinnin avoimet ikäkausimestaruus –kilpailut 5.-7.4. sekä 
Oskareiden jatkot 13.4., joiden toteuttamiseen tarvitaan jälleen runsaasti 

toimitsijoita eri tehtäviin. 
 

Urheiluoppilaitosten yhteishaku 

Toisen asteen virallisiin urheiluoppilaitoksiin on parhaillaan haku käynnissä ja 
hakemuksen on oltava perillä viimeistään 12.3. Lisätietoja hakemisesta löytyy: 

http://www.uimaliitto.fi/liitto/uutiset/yhteishaku-alkaa-haku-
urheiluoppilaitoksiin/ 

 

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  

 
Maaliskuun erikoistarjouskirjeestä löytyy mm. mahtavia uimalasitarjouksia: 
www.dropbox.com/s/sk3rpa753gip666/kampanja%20maaliskuu%202019.pdf?

dl=0 
 

Rollo-tapahtumaan ilmoittautuminen 

Rollot on Suomen suurin vuosittainen lasten ja nuorten uintitapahtuma, johon 
osallistui viime vuonna Lahdessa yli 1 000 uimaria ympäri Suomea. Vuonna 

2019 Rollot järjestetään Oulussa 7.–12.6.2019. Perjantaista sunnuntaihin 
kilpaillaan ikäluokkien mestaruuksista sarjoissa tytöt 07-09 syntyneet ja pojat 

06-08 syntyneet. Kilpailuihin on aikarajat, mutta uimarit jotka eivät aikarajoja 
ole alittaneet, pääsevät kilpailemaan 50 metrin vapaauinnissa. Tämän jälkeen 
tapahtuma jatkuu Rolloleirinä keskiviikkoon asti. Leirille ei ole ikärajaa.  

 

 
Ilmoittautumiset passitilauksineen perjantaihin 22.3.2019 mennessä 

osoitteeseen helena.toivainen@swim.fi. Tulethan mukaan!!! 



 

 

 


