
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – maaliskuu 2020 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 

jäsenille ja harrastajille. 
 

  
Ui Elämäsi kuntoon -kampanja 

Swimming Jyväskylä on ilmoittautunut Ui Elämäsi Kuntoon -kampanjan 
seurasarjaan, joka toteutetaan 1.3.-31.3.2020.  
Tämän kampanjan uimaseurasarja on suunnattu aikuisille kuntoilijoille 

esimerkiksi mastersuimareille, uimareiden vanhemmille tai seuran jäsenistölle.  
Jokainen osallistuja saa itselleen oman, henkilökohtaisen suorituskortin, johon 

osallistuja kirjaa uimansa metrit tai vesiliikuntaminuutit. 
Vesiliikuntaminuutteihin voi laskea esimerkiksi vesijuoksu tai vesijumpat. 
Suorituskortteja saa 1.3. lähtien Aalto Alvarin aulasta ja kahviosta. 

Uidut kilometrit ja liikutut minuutit suhteessa osallistujamäärään kertovat 
seuran aktiivisuuden. Tämän lisäksi palkitaan kolme seuraa osallistujamäärän 

perusteella ja kaikkien osallistujaseurojen kesken arvotaan tuotepalkintoja.  
Kampanjan päätyttyä uimari ilmoittaa oman henkilökohtaisen tuloksensa 

seurainnostajalle Jonna Karjalaiselle (kilpailut@swim.fi) viimeistään 6.4. Tule 
mukaan ja haasta kaverisikin!  
 

 

 
 

 
Maaliskuun kilpailut 
Manse-uinteihin 7.3. Tampereelle lähtee edustusryhmän uimareita. 

 
Uimahyppyjen NSM:t kisataan Helsingissä 12.-15.3. ja kilpailuun osallistuu 

Kilpa 1 -ryhmän Fanni Pakarinen. 
 
Kuopion Kuohuihin lähtee taitouimareista Joutsenet ja Kolibrit 13.-15.3. 

 



 

 

Seuraava JS-cup kisataan lauantaina 14.3. AaltoAlvarissa klo 8:00–10:00. 

Kilpailun järjestämisvuorossa ovat tällä kertaa Juniori 2 ja Vesikiitäjät ryhmien 
vanhemmat. 

 
Arena Helsinki Swim Meet –kilpailuihin 25.-26.3. lähtee edustusryhmän 
uimareita. Menestystä matkaan! 

 
Mastersmestaruusuinnit kisataan 27.–29.3. Kotkassa lyhyellä radalla ja 

Swimming Jyväskylä lähtee tuttuun tapaan kisaamaan isolla joukkueella 
mestaruuksista.  
 

Taitouinnin Ikäkausimestaruuskilpailut kisataan Oulussa 27.-29.3. 
Mukaan lähtee Kurjet sekä AG15-ikäiset Joutsenet ja Kolibrit.   

 

Kiitos Oskarin uintien toimitsijoille 

Suurikiitos vielä kaikille Oskarin uinneissa mukana olleille toimitsijoille! Päivä 
oli vilkas, sillä kilpailijoita oli 31 eri seurasta noin 600. Kilpailut saatiin jälleen 
vietyä läpi onnistuneesti. Seuraavat suuret kilpailutapahtumat ovat 

Oskareiden jatkot 18.4. sekä IKM –finaalit 12.-14.6. joiden 
toteuttamiseen tarvitaan jälleen runsaasti toimitsijoita eri tehtäviin. 

 
Urheiluoppilaitosten yhteishaku 
Toisen asteen virallisiin urheiluoppilaitoksiin on parhaillaan haku käynnissä ja 

hakemuksen on oltava perillä viimeistään 10.3. Lisätietoja hakemisesta löytyy: 
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/haku-

urheiluoppilaitoksiin/ 
 

Yläkoululeiritys 

Kevään viimeinen yläkoululeiritys järjestetään 23.-26.3.2020. Tarkempaa 
tietoa leirityksestä täältä: http://jyvaskylanurheiluakatemia.fi/ylakoululeiritys/ 

Ilmoittautumiset 3.3. mennessä: 
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/c161b046-2542-47c7-
b01a-453fae909f43?displayId=Fin1894027 

 
Rollo-tapahtumaan ilmoittautuminen 

Rolloinfo la 7.3. klo 10.00-11.00 AaltoAlvarin kokoustilassa. Toivomme, 
että kaikki Rolloikäisten vanhemmat pääsevät paikalle. 
Rollot on Suomen suurin vuosittainen lasten ja nuorten uintitapahtuma, johon 

osallistui viime vuonna Oulussa yli 1 000 uimaria ympäri Suomea. Vuonna 
2020 Rollot järjestetään Tampereella 5.–10.6.2020. Perjantaista sunnuntaihin 

kilpaillaan ikäluokkien mestaruuksista sarjoissa tytöt 08-10 syntyneet ja pojat 
07-09 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 tiistaihin 31.3.2020 mennessä myClubin 

kautta. Tulethan mukaan!!! 

  

 


