
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – marraskuu 2014 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 

jäsenille ja harrastajille. 
 
 

Tulevat kilpailutapahtumat 

Marraskuun aikana tavoitellaan SM-mitaleita useissa eri ikäluokissa Oulussa 
ja Espoossa.  
 

Lyhyen radan SM-kilpailuissa on yhdistettynä aikuisten ja nuorten 
mestaruuskilpailut sekä vammaisuinnin SM-kilpailut. Kilpailut uidaan 

Espoossa 19.–23.11. ja joukkueen koko on noin 40 henkilöä.  
 
Ikäkausimestaruusuinnit uidaan Oulussa lyhyellä radalla 28.–30.11. 

Jyväskylän aluekilpailusta tiensä loppukilpailuun selvitti 12 seuramme 
uimaria. Täältä pääset katsomaan joukkueen kokoonpanon: 

http://swim.fi/uutiset.html?1315 
 

Kevään uintikursseille ilmoittautuminen  
Kevään uintikurssit käynnistyvät tammikuussa ja kurssit tulevat myyntiin 
joulukuun alussa. Kurssien tiedot päivitetään nettisivuille viikolla 48. 

Tarkemmat ilmoittautumisohjeet ja ryhmäsiirtosuositukset tulevat erillisinä 
sähköposteina. Syksyllä kursseilla olleille ilmoittautuminen alkaa tiistaina 

2.12. klo 9:00. Uusia kurssilaisia otetaan mukaan maanantaina 8.12. klo 9:00 
alkaen.  
 

Kiitos kaikille toimitsijoille 
Mastersmestaruusuinnit kilpailtiin 24.–26.10. ja heti seuraavana 

viikonloppuna järjestettiin IKM-aluekilpailut. Kilpailut olivat iso urakka koko 
seuraväelle, mutta kumpikin tapahtuma saatiin vietyä onnistuneesti läpi. Iso 
kiitos kuuluu kaikille mukana olleille toimitsijoille, jotka mahdollistivat jälleen 

hienot kilpailut! 
 

Syyskokous 1.12.2014 
Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään 1.12. klo 18:15. Kahvitarjoilua 
ja tilavarausta varten toivotaan ennakkoilmoittautumiset 24.11. mennessä 

osoitteeseen info@swim.fi. Johtokuntatyöskentelystä kiinnostuneet voivat 
ottaa yhteyttä puheenjohtajaan heikki.roiko-jokela@swim.fi. 

 
Tervetuloa mukaan vaikuttamaan ja osallistumaan seuran toimintaan!  
 

Muksu Meet -kilpailu 
Seuraava kilpailutapahtuma Jyväskylässä on Muksu Meet. Kilpailu uidaan 

lauantaiaamuna 29.11. seuran harjoitusvuorolla ja kilpailu on tarkoitettu 
seuran junioriuimareille. Kilpailuun tarvitaan jälleen mukaan toimitsijoita, 
joten tulethan mukaan avuksi! Kilpailukutsun löydät täältä: http://swim.fi/37 
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JS-cup 
Syksyn viimeinen JS-cup uidaan 13.12. ja järjestävinä ryhminä toimivat 

Flipperit, Barracudat ja Starttiryhmä. Kilpailukutsun löydät täältä: 
http://www.swim.fi/37 
 

Lapseni urheilee -ilta ja Ravintoluento 
Marraskuun aikana on tarjolla valmennusryhmien vanhemmille muutama 

tilaisuus, joita suosittelemme kaikille lämpimästi!  
 
KesLi järjestää 10.11. Lapseni urheilee -illan, joka on suunnattu kaikille 

urheilevien alakoululaisten vanhemmille ja valmentajille. Tilaisuus 
järjestetään Kuokkalan koulun auditoriossa klo: 18–20.00. Tarkemman 

ohjelman ja ilmoittautumisohjeet löydät täältä: 
http://swim.fi/uutiset.html?a100=1303 

 
Seura järjestää koulutusta vanhemmille 27.11. klo: 18.00–20.30. 
Tilaisuudessa on mm. ravintoluento ja infoa seuran ajankohtaisista asioista. 

Ravintoluennon tulee pitämään Kaisa Kähärä. Kahvitarjoilun vuoksi pyydetään 
alustavia ennakkoilmoittautumisia osoitteeseen info@swim.fi. 

 
Seuran Joulujuhla 16.12.2014 
Seuran perinteinen joulujuhla järjestetään tiistaina 16.12. klo 18:00 

Voionmaan koululla. Tarkempi kutsu päivitetään vielä seuran sivuille. Varaa 
kuitenkin päivä jo kalenteriin. Joulujuhlassa on ohjelmassa taas 

valmennusryhmien esityksiä sekä seuratoimijoiden palkitsemisia. 
 
Muistathan käydä äänestämässä myös Swimming Jyväskylän vuoden 2014 

urheilijoita ja seuratoimijoita, jotka palkitaan joulujuhlassa!  
Lomake: http://swim.fi/lomake.html?id=2 
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