
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – toukokuu 2020 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 

jäsenille ja harrastajille. 
 
Rantauimakoulut 2020 

Rantauimakouluihin on vielä paikkoja vapaana. Lisätietoja täältä 

https://www.swim.fi/284. Kesän uimakoulut on tarkoitettu 5 vuotta 
täyttäneille, varaathan paikkasi pian! 

 

 
 

SOME –haasteet jatkuvat! 

Seuraathan meitä jo Facebookissa ja Instagramissa: 
https://fi-fi.facebook.com/SwimmingJyvaskyla ja @swimmingjyvaskyla 
Nyt korona-aikaan yhteistreenejä ei voida pitää, mutta itseämme voimme 

senkin edestä kehittää erilaisten haasteiden muodossa. Otathan haasteet 
haltuun ja kuvaa suorituksesi omaan SOME –kanavaasi merkinnällä 

@swimmingjyvaskyla, niin jaamme sen seuran SOMEssa. Treenataan siis yksin 
mutta yhteisöllisesti, pidetään kaikki mukana! 
 

Olethan kontaktoinut valmentajaasi? 

Vaikka emme nyt kasvokkain pääsekään yhdessä harjoittelemaan, harjoitukset 

valmennusryhmillä jatkuu itsenäisesti valmentajien ohjeilla ja yhteisillä Zoom 
–harjoituksilla. Valmentajat myös pyytävät ryhmäläisiä laittamaan 
kuvia/videoita/kommentteja tehdyistä harjoituksista ryhmien omissa Whats 

App –ryhmissä. Pienempien uimareiden osalta toivomme, että vanhemmat 
tarvittaessa auttavat ja rohkaisevat lapsia olemaan yhteydessä valmentajiin. 

Ne ryhmät, joissa on treenipäiväkirjat käytössä: Nyt on erittäin tärkeää jaksaa 



 

 

täyttää treenipäiväkirjoja, jotta valmentajilla on hyvä kokonaiskuva urheilijan 

treeniviikoista. 
 

Kilometrikisa 

Kuten kaikki tiedämmekin, niin Ui Elämäsi Kuntoon -kampanja tyssäsi jo heti 
alku metreillä ja monen monet kilometrit jäivät uimatta.. Mutta eipä hätää! 

Nyt pääsemmekin yhdessä kerryttämään kilometrejä, tällä kertaa pyöräillen! 
Swimming Jyväskylä on ilmoittautunut joukkueena mukaan Kilometrikisaan 

2020, jossa osallistujat merkitsevät pyöräilykilometrejä ylös ajanjaksolla 
1.5.2020 – 22.9.2020.  
Kisa on leikkimielinen ja maksuton, mutta luvassa on hyviä palkintoja. 

Haastammekin teidät kaikki mukaan pyöräilyä ja hyvinvointia edistävään 
kisaan!  

Klikkaa alla olevaa linkkiä ja ilmoittaudu mukaan! 
https://www.kilometrikisa.fi/  

Kun ilmoittaudut Swimming Jyväskylän joukkueeseen, muista käyttää tätä 
osallistumiskoodia: Swimmingjyväskylä 
Jos heräsi kysymyksiä, laita viestiä osoitteeseen kilpailut@swim.fi 

 
JV Sport toukokuun tarjouskirje 

Avovesikausi odottaa sinua, katso kuukauden tarjoukset: 
https://www.dropbox.com/s/kdqou1e90kvwk42/Sopparihinnastot.pdf?dl=0 
 

Seuran koronavirustiedote 

Ajankohtaiset tiedot koronaviruksen vaikutuksista seuran toimintaan löydät 

täältä: https://www.swim.fi/uutiset.html?176257 
 

Seuran työntekijöiden loma-ajat 

Swimming Jyväskylän ry työntekijät lomailevat nyt korona-aikaan 
porrastetusti seuraavasti: 

Toiminnanjohtaja Hanna Salmijärvi: 4.-17.5.  
Seuratyöntekijä/taitouintivalmentaja Piia Laitinen: 4.-10.5., 18.-25.5. ja 15.-
28.6. 

Valmentaja Samuli Pellinen: 4.-20.5. 
Kilpailukoordinaattori Jonna Karjalainen: 25.5.-9.6. 

Valmentaja Roosa Keronen: 18.5.-2.6. 
Nuorten valmennuspäällikkö Helena Toivainen 1.-28.6. 
Vastailemme kaikki yhteydenottoihin taas loman jälkeen ja kiireellisissä 

asioissa voi olla yhteydessä info@swim.fi. 
Mukavia lomahetkiä kaikille! 

 

 

Mukavaa vappua ja pysytäänhän terveenä! 

 

 

 
 

 


