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Swimming Jyväskylän kuukausikirje – toukokuu 2015 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n jäsenille 

ja harrastajille. 

 

Syksyn uimakouluihin ilmoittautuminen 

Syksyn 2015 uimakoulukurssien ilmoittautumiset alkavat maanantaina 1.6. 

vanhoille jo mukana oleville kurssilaisille. Uudet kurssilaiset voivat 

ilmoittautua torstaina 4.6. alkaen. Ilmoittautuminen alkaa: 

- AaltoAlvarin sunnuntaivuoron uimakouluihin ja aikuisten kursseille 

- Wellamon uimakouluihin ja aikuisten kursseille 

- Vauvauinnin kursseille  

- Syksyn iltauimakouluihin 

 

Kurssilaiset saavat tarkemman ilmoittautumisohjeen sähköpostiinsa 

toukokuun aikana. Päivitämme myös swim.fi – nettisivua syksyn 

uimakoulutoiminnan osalta toukokuun aikana.  

Rantauimakoulut 2015 

Tuo lapsesi kesällä mukaan polskimaan uimakouluun! Swimming Jyväskylä 

järjestää Jyväskylän kaupungin kanssa yhteistyössä lasten uimakouluja 

Jyväskylän alueen rannoilla juhannuksen jälkeen alkavasta viikosta aina 

elokuulle asti (22.6.–7.8.2015). Tarkemmat ryhmien aikataulut ja 

ilmoittautumisohjeet löytyvät seuran sivulta: swim.fi/284 

 

NSM/SM/VSM/-kilpailuiden menestys  

Huhtikuussa kilpailtiin SM-mitaleista useissa ikäluokissa. Vaasassa 

järjestettiin pitkän radan SM-kilpailut 22.–26.4.2015., joissa yhdistettyinä 

olivat aikuisten ja nuorten mestaruuskilpailut sekä vammaisuinnin SM-

kilpailut. Swimming Jyväskylän 38 uimarin joukkue selviytyi hienosti 

kisarupeamasta ja palasi takaisin Jyväskylään mukanaan iso kasa mitaleja 

sekä seuraennätyksiä, henkilökohtaisia ennätyksiä unohtamatta. 

Seurojen välisessä pistekilpailussa Swimming Jyväskylä sijoittui toiseksi. 

NSM:ssä tällä kertaa edusti hyvin nuori ja pienehkö joukkue, jonka vuoksi 

seura ylsi pistekilpailussa vasta sijalle 18. 

Koko uutisen kisojen menestyksestä pääset lukemaan tästä: 

swim.fi/uutiset.html?1382 

 

Onnea kaikille mitalisteille ja seuraennätysten tekijöille! 

http://www.swim.fi/
http://www.swim.fi/284
http://www.swim.fi/uutiset.html?1382
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Uimahyppääjien ja taitouimareiden kevätnäytös  

Swimming Jyväskylän taitouimarit ja uimahyppääjät järjestävät 24.5. 

uimahyppy- ja taitouintinäytöksen AaltoAlvarin 25 metrin altaalla klo 14 

eteenpäin. Tervetuloa seuraamaan nuorten hyppääjien ja taitouimareiden 

taidonnäytteitä! Piipahda samalla myös kahviossa jossa odottaa herkulliset 

leivonnaiset, välipalat, erilaiset juomat, lämpimät Paninit ja paljon muutakin. 

Ostamalla kahvion tuotteita tuet Swimming Jyväskylän toimintaa! 

Kevään 2015 valmennus asioita 

Valmennusryhmien valmentajat tiedottavat kevään poikkeavista aikatauluista 

ja treeneistä omille ryhmilleen. Valmentajat tiedottavat loppukevään ja kesän 

treeneistä myös erikseen.  

JS-cup ja MuksuMeet 

JS-cup uidaan lauantaina 16.5. Toimitsijavuorossa ovat Flippereiden, 

Starttiryhmän ja Barracudien vanhemmat. Kilpailut alkavat klo 08:20 ja 

verryttely 7:45. Kilpailukutsun löydät täältä: swim.fi/37 

MuksuMeet, seuran nuorten uimareiden oma kilpailu, uidaan lauantaina 

23.5. Valmentajat tiedottavat lajeista ja ilmoittautumisista toukokuun 

alkupuolella. 

Kevään poikkeavat hallien aukiolot  
 

AaltoAlvari: 
to 30.4. klo 6-15, kassa suljetaan klo 14 
pe 1.5. suljettu 

to 14.5 suljettu 
to 21.5. suljettu liikuntapalveluiden henkilöstön koulutuspäivän takia 

Wellamo: 
to 30.4. klo 6-15, kassa suljetaan klo 14 

pe 1.5. suljettu 
to 14.5 suljettu 

to 21.5. suljettu liikuntapalveluiden henkilöstön koulutuspäivän takia 
30.5.–14.6. la-su suljettu 
 

Uimahallien kesän aikatauluista tiedotetaan vielä erikseen. 

Facebook-arvonnan voittajat 

Edellisessä kuukausitiedotteessa lupailimme arvontapalkintoja Swimming 

Jyväskylän Facebook-sivun tykkääjille. Seuran arvontojen onnekkaat voittajat 

arvottiin perjantaina 24.4. Kaikista Facebook- sivumme tykkääjistä seuran 

tuotteita voitti Marjo Kokko. Lisäkilpailun voitti Ellu Pellinen. Onnea voittajille! 

Otamme voittajiin yhteyttä henkilökohtaisesti. 

 

http://www.swim.fi/37

