
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – huhtikuu 2019 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 
jäsenille ja harrastajille. 

 
 

Kesäkuussa uimakouluja AaltoAlvarissa ja Wellamossa 

Swimming Jyväskylä järjestää yhteistyössä Jyväskylän kaupungin 
liikuntapalveluiden kanssa lasten uimakouluja 3.6.-28.7.  AaltoAlvarissa ja 
Wellamossa. Tarjolla on varhaistaito-, alkeis- ja jatkoryhmiä. Ikäraja 
varhaistaito- ja alkeisryhmiin on 5 vuotta ja jatkoryhmään 7 vuotta. Osa 
alkeisryhmistä on suunnattu 7-12 -vuotiaille. 
 
llmoittautuminen kursseille alkaa maanantaina 8.4. klo 9.00. 
 
Kurssien aikataulut ja ilmoittautumisohjeet löydät täältä:  
https://www.swim.fi/33531  
 

 
 

Tervetuloa mukaan polskimaan! 
 
Kroolaa kroppa kuntoon! 

Kroolaa Kroppa Kuntoon - vesiliikuntakampanja haastaa kaikki Swimming 
Jyväskylän jäsenet sekä uimareiden vanhemmat yhdessä liikkumaan 
kesäkuntoon huhtikuun aikana!  
Urheilla voit missä tahansa uimahallissa joko minuuteissa tai metreissä 
esimerkiksi vesijuoksemalla tai uimalla. Tärkeintä on se, että liikut ja nautit 
siitä mitä teet sekä kirjaat ylös joko metrit tai minuutit tuloskorttiin.  
 
Tuloskortit löytyvät Aalto Alvarin kahvion vieressä vasemmalla sijaitsevasta 
Swimming Jyväskylän ilmoitushyllystä maanantaista 1.4.2019 alkaen!  
 
Haethan omasi ja haastat kaverin mukaan, niin kroolataan kroppa kuntoon 
yhdessä. Eniten minuutteja kauhonut tai uinut palkitaan JVSportin 
sponsoroimilla tuotepalkinnoilla! 

 
 



 

 

Huhtikuun kilpailut 

Huhtikuussa seuran uimareita nähdään kilpailuissa ympäri Suomea ja 
muutamia myös ulkomailla. 
 
Helsinki Swim Meet 1.-2.4. avasi kilpailurikkaan kuukauden. 
Edustusryhmän uimarit pääsivät tässä kilpailussa testaamaan kansainvälisen 
uintivauhdin kova tasoisessa seurassa. Muutama nappisuoritus osuikin 
Swimmingin uimareille tähän tärkeään paikkaan. Lisää kilpailuista Facebook –
sivuillamme. 
 
Taitouinnin ikäkausimestaruuksista kilpaillaan 5.-7.4. AaltoAlvarissa. 
Kilpailuihin tulee osallistujia Suomesta, Virosta ja Norjasta. Swimmingiltä 
kilpailuihin osallistuu yhteensä 29 taitouimaria. Tervetuloa aistimaan 
kisatunnelmaa tulevana viikonloppuna sekä kokeilemaan arpaonnea seuran 
arpajaisissa! 
 
Uimahyppyjen FINNCUP 2 kilpaillaan 6.4. Turussa. Näihin karkeloihin 
mukaan lähtee 13 hyppääjää. Onnea ilmalentoihin! 
 
Oulun Nuorisouinnit kilpaillaan 6.-7.4. Kilpailuissa mukana on noin 47 
hengen joukkue. Mukavaa kisareissua! 

 
 

Stockholm Open kilpaillaan 12.-15.4. Kilpailuun osallistuu osa 
edustusryhmän uimareista.  
 
Ensimmäiset Oskarin Uintien Jatkot uidaan 13.4. AaltoAlvarissa. 
Kotikisaan kaivataan edelleen iso joukko toimitsijoita. Ilmoittautuminen 
toimitsijaksi onnistuu helposti suoraan alla olevasta linkistä: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UoCCHlAx05XrGs64JieWvDMIGZj-
IsVtmNVllCErlNo/edit#gid=0 
Toimitsemisen lomassa pääsee mukavasti seuraamaan kisatunnelmaa ja 
jännäämään omien suosikkien menestystä lähietäisyydeltä, rohkeasti siis 
mukaan toimitsijaporukkaamme!  

 
Seuraava JS-cup kisataan lauantaina 27.4. AaltoAlvarissa klo 8:00–10:00. 
Kilpailun järjestämisvuorossa ovat tällä kertaa Starttiryhmän ja Flippereiden 
vanhemmat. 

  
 

Menestystä ja ennätyksiä masters-uimareille 

Lyhyen radan mastersmestaruuskilpailut järjestettiin 29.-31.3.2019 Godbyssä. 
Swimming kahmi kilpailuista yhteensä 31 mitalia. Mahtavaa, suuret onnittelut 
kaikille menestyksestä!  
 
Tarkempi raportti kilpailusta: https://www.swim.fi/uutiset.html?155717  

 

 

 

 



 

 

Jyväskylän kaupunki palkitsi urheilijoita 

Jyväskylän kaupunki palkitsi vuonna 2018 menestyneitä urheilijoita 19.3. 
kaupungintalolla järjestetyssä tilaisuudessa. Tilaisuudessa oli mukana useita 
Swimmingin uimareita, jotka olivat saavuttaneet SM-kultamitalin tai PM-
mitalin vuoden 2018 aikana. Onnittelut kaikille palkituille! 

 

 

Uintikurssit tauolla viikolla pääsiäisen aikaan seuraavasti: 

Uintikurssit ovat tauolla pääsiäisen aikaan. Kursseja ei järjestetä seuraavina 
päivinä: 

• Lauantaiaamun uintikurssit AaltoAlvari ja Wellamo 20.2. 
• Lauantaiaamun vauvauinnit 13.4. ja 20.4. 
• Sunnuntaivuoro + jäsenuinti ja Kypärämäki 21.4. 
• Wellamon maanantai-illan kurssit 22.4. 

 
 

Äänekosken torstai-illan kurssit päättyvät 4.4. 
 

Lisätietoja uintikurssien aikataulusta löytyy täältä: http://www.swim.fi/275 


