
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – maaliskuu 2021 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 

jäsenille ja harrastajille. 
 

  
 

Koronarajoitusten vaikutus toimintaamme maaliskuussa 

Jyväskylän kaupunki on jo tiedottanut, että aikuisten harrastustoiminnan 
tauko jatkuu 31.3. saakka, joten aikuisten kurssitoiminta, Masters –ryhmän 

harjoitukset sekä perhe- ja vauvauinnit ovat vielä maaliskuun tauolla. Myös 
sunnuntaivuoron jäsenuintimahdollisuus on tauolla vielä maaliskuun ajan. 

Jyväskylän kaupungin uimahallit pysyvät koko maaliskuun yleisöltä suljettuna.  
 
Lasten ja nuorten kurssitoiminta ja valmennusryhmien toiminta sekä SM-tason 

urheilijoiden harjoittelu jatkuu tähän tietoon samankaltaisesti kuin 
alkuvuoden. Tiedotamme mikäli tähän tulee muutoksia, heti kun tiedämme. 

 
 

Hiihtolomalla (vko 9) OSA kursseista tauolla 

Hiihtolomalla ei järjestetä seuraavia kursseja: 
- ma 1.3. Vesikilpparit ja Vesimyyrät, AaltoAlvari 

- ma 1.3. Vesirallit ja Tekniikkarallit, Wellamo 

- pe 5.3. Vesikilpparit ja Vesimyyrät, AaltoAlvari 

 

 

Toimisto lomailee hiihtoloma 

Swimming Jyväskylä ry:n toimisto lomailee 1.-7.3.2021. Vastailemme 
yhteydenottoihinne jälleen 8.3. alkaen. 

 

 

Maaliskuun kilpailut 

JS Cup II järjestetään Jyväskylässä 13.3., mikäli koronarajoitukset sen 
sallivat. 

 

Oskarin Uinnit XXXVIII järjestetään Jyväskylässä 20.-21.3., mikäli 
koronarajoitukset sen sallivat. Toimitsijaksi voi ilmoittautua täällä: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cNA1lISnzyMfsSE2y2oxgNFEMVpsvf
0X/edit#gid=359696046 

 
Suomen ensimmäiset taitouinnin kansalliset virtuaalikisat Kuopion Kuohut 
järjestetään etäyhteyksin 26.-28.3. Swimmingiltä kilpailuihin osallistuu 

Kolibrit ja Joutsenista yksi duo. 
 

 
 
 



 

 

Kilpauimareiden hiihtoloman leiri 

Hiihtoloman leiri järjestetään tuttuun tapaan viikolla 9. Leiri alkaa 
maanantaina 1.3. ja päättyy lauantaina 6.3./sunnuntaina 7.3. Tarkemmat 

aikataulut löytyvät ryhmien blogeista. 
 
 

Talent –ryhmä keväälle 2021 on valittu 

Swimming Jyväskylä on valinnut Talent-ryhmän keväälle 2021. Talent -

ryhmän uimarit ovat 12-16-vuotiaita. Talent on seuran juniorivalmennuksen 
tehostamisryhmä, jossa taataan henkilökohtaisempi valmennus lupaaville 
junioriuimareille muutaman kerran kaudessa. Kevään ohjelmassa on 

uimareiden vedenalainen kuvaus ja älylättärianalyysi (maalis-huhtikuu) sekä 
vierailevan urheilijan reeni & luento (ajankohta tarkentuu myöhemmin.) 

 
Talent-joukkue ja lajit, joiden perusteella joukkueeseen valittiin (kahden lajin 

korkeimmat Rudolphin pisteet syksyltä 2020): 
 
Arttu Venemies 50vu+ 100vu 

Vilho Tikkanen 800vu + 200ru 
Aleksi Metsäpelto 50vu+ 100vu 

Väinö Harvia 50vu+100vu  
Niilo Kankainen 100vu +100su 
Urho Ruuska 200ru+100ru 

Meri Elo 800vu+100vu 
Nelli Kiho 100ru+50ru 

Sofia Räihä 50vu+100vu 
Vieno Tikkanen 100pu+100vu  
 

Paljon onnea joukkueeseen valituille! 
 

 

Urheiluoppilaitosten yhteishaku 

Toisen asteen virallisiin urheiluoppilaitoksiin on parhaillaan haku käynnissä ja 

hakemuksen on oltava perillä viimeistään 23.3. Lisätietoja hakemisesta löytyy: 
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/haku-

urheiluoppilaitoksiin/ 
 

 

 

Tsemppiä kaikille haastaviin aikoihin! 


