
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – toukokuu 2016 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 

jäsenille ja harrastajille. 
 

 
Leolle EM-hopeaa! 

Vammaisuinnin EM-kilpailut ovat käynnissä parhaillaan Portugalin 
Funchalissa. Leo Lähteenmäki ui heti kisojen avauspäivänä 50 metrin 

vapaauinnissa upeasti hopealle ajalla 26,17. Kilpailut uidaan 30.4.–7.5. 
 

M 50 m VU S9 finaali     

1) Matthew Wylie GBR 25,85 

2) Leo Lähteenmäki FIN 26,17 

3) Jose Antonio Mari Alcaraz ESP 26,22 

 

 

 
 
Kuva: Suomen Uimaliitto, Jussi Salminen 

 
Onnea upeasta suorituksesta! 
 

 
Kevään viimeiset kurssikerrat 

Kevään uintikurssit päättyvät seuraavasti: 
 Wellamon maanantain kurssit 2.5. 
 AaltoAlvarin ja Wellamon lauantaiaamun kurssit 7.5. 

 Sunnuntaivuoron kurssit + jäsenuinti 15.5. 
 Kypärämäen uintikurssit 15.5. ja 29.5. (lisäryhmät) 

 Vauvauinnit AaltoAlvarissa 21.5. ja Kypärämäessä 22.5. 
 
Ohjaajat lähettävät ryhmäsiirtosuositukset 18.5. mennessä sähköpostitse 

(pois lukien vauvauintiryhmät). 
 

 



 

 

 

Syksyn uintikursseille ilmoittautuminen 
Ilmoittautuminen syksyn uintikursseille alkaa maanantaina 6.6. klo 9 

keväällä mukana olleille kurssilaisille. Uudet kurssilaiset voivat ilmoittautua 
mukaan 9.6. alkaen. Kurssilaiset saavat tarkemmat ilmoittautumisohjeet 
sähköpostiinsa toukokuun aikana. Päivitämme toukokuussa myös syksyn 

kurssien tiedot www.swim.fi  Uimakoulut ja -kurssit sivustolle. 
 

 
Vapaita paikkoja iltauimakouluissa 

Kevään viimeisissä iltauimakouluissa on vielä muutamia paikkoja vapaana, 
joten vielä ehtii uimakouluun ennen järvivesien lämpenemistä! 
Iltauimakoulut ovat kahden viikon uimakouluja, joissa uimakoulua käydään 

tehokurssina joka arkipäivä. Kursseilla on 10 opetuskertaa. Aikataulut ja 
ilmoittautumislomake: http://www.swim.fi/uutiset.html?51946 

 
 
Kesän rantauimakoulut 

Tuo lapsesi kesällä mukaan polskimaan uimakouluun! Seura järjestää 
yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa lasten uimakouluja Jyvässeudun 

rannoilla 27.6.–5.8. Tarjolla on alkeis- ja jatkoryhmiä. Uimakoulut uidaan 
viikon jaksoissa maanantaista perjantaihin. Tarkemmat aikataulut ja 
ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä: http://www.swim.fi/284 

 
 

Uimahyppääjien ja taitouimareiden kevätnäytös 
Swimming Jyväskylän taitouimarit ja uimahyppääjät järjestävät 
kevätnäytöksen 29.5. AaltoAlvarissa. Näytös alkaa 25 metrin altaalla klo 

14.00. Tervetuloa seuraamaan nuorten hyppääjien ja taitouimareiden 
taidonnäytteitä! 

 
 

Toukokuun kilpailuita 
MuksuMeet uidaan lauantaina 28.5. AaltoAlvarissa klo 8-10. Kilpailu on 

tarkoitettu seuran junioriuimareille. Kilpailukutsu: http://www.swim.fi/37  
 

Lohi-uinnit järjestetään 28.–29.5. Oulussa. Kilpailuun lähtevät IKM-
finaaleihin tähtäävät uimarit.  
 

Neptuniaden-kilpailuun Tukholmaan lähtevät Talent- ja NSM-ryhmän 
uimareita. Kilpailu uidaan 28.–29.5. Samassa yhteydessä ryhmä myös 

leireilee muutaman päivän Tukholmassa.  
 

 

Toimitsijaksi kesän GP Challenge -kilpailuun 

Vuoden 2016 suurin uintikilpailu Jyväskylässä on kesän GP Challenge, joka 
uidaan AaltoAlvarissa 1.-3.7. Mukaan kilpailuiden järjestämiseen tarvitaan 

jälleen innokkaita toimitsijoita kaikille kilpailujaksoille. Tehtäviin opastetaan 
paikan päällä ja aiempaa kokemusta kilpailuista ei tarvita. Kilpailun aikana 
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toimitsijoille on tarjolla juotavaa ja pientä purtavaa sekä lisäksi toimitsijoiden 

kesken suoritetaan tuttuun tapaan pieni arvonta.   
 

Toimitsijaksi pääset ilmoittautumaan täältä:  
http://www.swim.fi/lomake.html?id=24 
 

Tervetuloa mukaan järjestämään hieno kilpailutapahtuma mukavassa 
porukassa! 

 
 
Kilpailutyöryhmän kokoukset  

Kesän Grand Prix Challenge -kilpailua varten on perustettu oma 
kilpailutyöryhmä, johon toivotaan mukaan lisää innokkaita toimijoita. 

Jokaiselle löytyy pieni oma vastuualue, jossa apuna toimii seuratyöntekijä. 
Osa tehtävistä on vasta itse kilpailutapahtumassa, osa taas jo hieman ennen 

kilpailuja kuten yhteistyökumppaneiden hankinta. Mikäli haluat mukaan 
työryhmään, ota yhteyttä Satu Pulkkiseen satu.pulkkinen@swim.fi. Seuraavat 
kokoukset pidetään 19.5. ja 16.6. klo 18:30. 

 
Kilpailuihin etsitään myös yhteistyökumppaneita. Jos sinulla on ideoita 

tai suoria yhteyksiä mahdollisiin yhteistyökumppaneihin, otathan yhteyttä 
info@swim.fi osoitteeseen.  
 

 
Fillarilla treeneihin -kampanja 

Toukokuussa vietetään Jyväskylässä Pyöräilyviikkoa 7.-15.5. JYPS ry ja Kasva 
urheilijaksi Jyväskylässä haastavat kaikki keskisuomalaiset fillaroimaan 
urheilutreeneihinsä kyseisen viikon aikana. Samalla seuroja haastetaan myös 

kannustamaan ja tukemaan harjoituksiin fillaroimista laajemminkin. Hyväksi 
urheilijaksi kasvetaan urheilemalla ja liikkumalla paljon – joka päivä. 

Arkiliikunnalla on tässä suuri merkitys, sillä nuoren tulisi liikkua ja harjoitella 
vähintään 20 tuntia viikossa. Tartutaan siis yhdessä haasteeseen ja 
fillaroidaan keväällä harjoituksiin!  

 
Lisätietoa kampanjasta: http://www.swim.fi/uutiset.html?50653 
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