
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – toukokuu 2019 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 

jäsenille ja harrastajille. 
 
Kesäuimakoulut 2019 

Kesäuimakouluihin on vielä paikkoja vapaana. 

Kesän halliuimakoulutarjonta löytyy täältä: https://www.swim.fi/284 
Ja rantauimakoulutarjonta täältä: https://www.swim.fi/33531 

Kesän uimakoulut on tarkoitettu 5 vuotta täyttäneille, varaathan 

paikkasi pian! 
 
Syksyn uintikursseille ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen syksyn uintikursseille alkaa tiistaina 28.5. klo 9.00 
keväällä mukana olleille kurssilaisille. Uudet kurssilaiset voivat ilmoittautua 

mukaan perjantaina 31.5. klo 9.00 alkaen. Syksyn kurssien tiedot löydät 
täältä:  https://www.swim.fi/275 

 

Onnea Leo! 

Leo kisasi huhtikuussa WPS World Series -kisasarjaan kuuluvissa Brittien 

kansainvälisissä kilpailuissa Glasgow'ssa. Kisat sujuivat erityisesti päämatkan 
osalta mallikkaasti ja täten Tokion Paralympialaisten raja rikkoutui 

pronssimitalilla maustettuna 50m vapaauinnissa hyvällä 0,25s marginaalilla 
ajalla 26,47.  

 

 



 

 

 

 

Toukokuun kilpailut ja leirit 

Toukokuussa tapahtuu sekä Suomessa että  Calellassa niin kilpauimareiden, 
uimahyppääjien kuin taitouimareidenkin toimesta. 
 

Cetus Cup kilpailtiin Espoon Leppävaarassa 3.-5.5. ja kilpailuun osallistui 
yhteensä 12 taitouimaria Kolibrit ja Joutsenet ryhmistä. Kolibrit ja Joutsenet 

sijoittuivat vapaassa joukkueessa hopealle ja Joutsenet voittivat AG15 hopeaa 
combolla. 
 

Tampereen avoimet mestaruusuinnit kilpailtiin 4.-5.5. Teemu Vuorela 
voitti 100 m vu sekä 200 m sku. Mia Pentti sijoittui toiseksi 50 m su ja 

kolmanneksi 100 m su. Onnea menestyksestä Teemu ja Mia! 
 

Uimahyppääjät leireilivät Jyväskylässä ja Kuopiossa 3.-5.5. Kuopissa käytiin 
”korkeanpaikan” osuus ja hypittiin sekä seitsemästä että kymmenestä 
metristä. Härvelit ovat parhaillaan käynnissä Helsingissä ja siellä mukana 

seitsemän hyppääjää. FinnCup 3 kilpaillaan Oulussa 18.5. ja matkassa 
mukana Kilpa 1, Kilpa 2 ja Esikilpa ryhmät. Sulavia alastuloja kaikille! 

 
Calellan lämmössä leireilee tällä hetkellä Juniori 1 ja Juniori 2 ryhmän 
uimareita. Mukavaa ja kehittävää leiriä kaikille sinne aurinkoon! 

 
Seuran oma Muksu Meet -kilpailu 18.5. ja vetovastuussa ovat kaikki ryhmät 

sekä muut seuran aktiiviset toimitsijat. Tervetuloa kaikki toimitsemaan ja 
katsomaan kisoja AaltoAlvariin! 
 

Porin International Swimming Classic järjestetään 25.-26.5. Porissa ja 
kilpailuun osallistuu uimareita Ratahait, Flipperit, Juniori 1 ja Juniori 2 

ryhmistä, yhteensä 51 uimaria. Kisaonnea kaikille!  
 

Uimahyppääjien ja taitouimareiden kevätnäytös 

Swimming Jyväskylän taitouimarit ja uimahyppääjät järjestävät 
kevätnäytöksen 26.5. AaltoAlvarissa. Näytös alkaa 25 metrin altaalla klo 

14.30. Tervetuloa seuraamaan nuorten hyppääjien ja taitouimareiden 
taidonnäytteitä! 
 

Kroolaa kroppa kuntoon -kampanja 

Huhtikuussa kerättiin kilometrejä ja vesiliikuntaminuutteja Kroolaa kroppa 

kuntoon –kampanjassa. Voittaja on selvinnyt ja hänelle on ilmoitettu 
henkilökohtaisesti. Kiitos kaikille kampanjaan osallistuneille, todellisuudessa 
olette kaikki voittajia!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seurakyselyt 

Seuramme haluaa arvioida toimintaansa ja tässä työssä pidämme seuran 
jäsenten, urheilijoiden ja urheilijoiden vanhempien palautetta ensiarvoisen 

tärkeänä. Kyselyitä on useita, eri kohderyhmille suunnattuja (listaus alla), ja 
näiden kyselyiden vastausten pohjalta teemme päätelmiä ja tarvittavia 
muutoksia toimintaamme. 

 
Toivomme teiltä avointa asennetta vastauksissanne. Anna aidosti palautetta 

hyvin ja huonosti hoidetuista asioista. Kyselyt toteutetaan yhteistyössä 
Suomen Olympiakomitean kanssa. Kyselyt suoritetaan anonyyminä, joten 
yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa. Vastausaikaa su 12.5.2019 saakka. 

 
Kysely lapsille (alle 13 v. urheilijat)  

https://my.surveypal.com/225.-Palautekysely-lapsille 
 

Kysely nuorille (yli 13 v. urheilijat) 
https://my.surveypal.com/205.-Palautekysely-nuorille 

 

Kysely lasten vanhemmille (valmennusryhmäläisten ja kurssilaisten 
vanhemmat): 

https://my.surveypal.com/375.-Palautekysely-vanhemmille 
 

Kysely aikuisliikkujille (Masters -uimarit ja aikuisten kurssilaiset): 

https://my.surveypal.com/107.-Palautekysely-aikuisliikkujalle 
 

Kysely seuratoimijoille:  
https://my.surveypal.com/105.-Palautekysely-seuratoimijoille 
 

Omaseura -analyysi (kaikille yli 15 v.) 
https://my.surveypal.com/510.-Oman-seuran-analyysi 

 

JV Sport toukokuun tarjouskirje: 

www.dropbox.com/s/juaj3x6lnu92xrd/kampanja%20huhti-

toukokuu%202019.pdf?dl=0 

 

 

Ei muuta kun kesäkuuta kohti iloisella mielellä!! 

 

 
 

 

 

 

 

 


