
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – marraskuu 2021 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n jäsenille 
ja harrastajille. 
 
 
 
Syksyn kurssikertoja ei järjestetä 

 AaltoAlvarin lauantaiaamun vauvauinteja ei järjestetä la 20.11. GP-
uintien vuoksi 

 Sunnuntain kursseja ja jäsenuinteja ei järjestetä su 21.11. GP-uintien 
vuoksi 

 Maanantain kursseja ei järjestetä ma 6.12. Itsenäisyyspäivän vuoksi 
 
Katso syksyn viimeisten kurssikertojen päivämäärät täältä:  
https://www.swim.fi/kevaan-2021-viimeiset-kurssikerrat 

 
 

Kevään 2022 kurssi-ilmoittautumiset 
Kevään uintikurssit käynnistyvät tammikuussa ja ilmoittautuminen kevään 
kursseille alkaa ti 7.12. klo 9.00. Huomioithan, että ilmoittautuminen 
tehdään myClub –järjestelmän kautta.  
Katso kevään kurssitarjonta täältä: 
https://www.swim.fi/200?onsitemessage=saved 
Ja vauvauintikurssit täältä: https://www.swim.fi/vauvauinti 
 
 

              
 

Yläkoululeiritys 
Jyväskylän Urheiluakatemia järjestää yhdessä Swimming Jyväskylän kanssa 
yläkoululeirityksen 15.11.–18.11. Lisätietoa leiristä tästä: 
https://www.swim.fi/uutiset.html?202044 
 
Uimaliiton luento vanhemmille 
Uimaliitto järjestää luennon vanhemmille opiskelun ja urheilun yhdistämisestä 
Teamsissä 24.11. alkaen klo 18:00. 
Lisää tietoa luennoista: https://www.uimaliitto.fi/uutiset/luento-uintiurheilijoiden-
vanhemmille-teemalla-opiskelun-ja-urheilun-yhdistaminen/ 

 



 

 

 
           Lyhyen radan EM-kisat 

Jyväskyläläisistä uimareista EM-kisoissa Kazanissa oli mukana Mimosa Jallow                  
sekä Martta Ruuska. Mimosa oli viides 50 m selkäuinnissa ja 100 m 
selkäuinnissa ja Martta oli parhaimmillaan 11. 200 m rintauinnissa. Molemmat   

           myös parantelivat ennätyksiään.  
Lue lisää kisoista tästä: https://www.uimaliitto.fi/uutiset/valmennuspaallikko-               
pulkkinen-suomen-uinnin-taso-on-noussut/ 
 

      
IKM aluekarsinnat 
IKM-aluekilpailut järjestettiin Kuopiossa 29.10.-31.10.2021. Swimmingin 
uimareita oli kisoissa mukana 65! Joulukuun alussa järjestettäviin finaaleihin 
tiensä raivasi yhteensä 11 uimaria. Finaaleissa nähdään myös 4x50m 
sekaviesti! Katso koko kisaraportti: https://www.swim.fi/uutiset.html?203495 
 
Marraskuun kilpailutapahtumat 
Finn cup 1 järjestetään tänä syksynä 13.11. Vantaalla. Kisoihin lähtee 
yhteensä 9 hyppääjää kilparyhmästä. Onnea kisoihin osallistujille! 
 
GP –uinnit järjestetään 20.–21.11. Jyväskylässä. Onnea matkaan kaikille! 
GP-uniteihin tarvitsemme suuren määrän toimitsijoita. Ilmoittautumaan pääsee 
tästä:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yuVSwrV4-
acErR1tTWyuuUPSKHR08wuf/edit#gid=1871181505 
Kiitos jo etukäteen kaikille talkootyöhön osallistuville! 
 
Kuopion Syyskuohut pidetään la 21.11. Kuntolaakson uimahallissa Kuopiossa. 
Kyseessä on ensimmäiset Suomessa järjestettävät kansalliset livekisat 23 
kuukauteen! Kilpailuihin osallistuu Suomesta 6 seuraa ja Swimmingiltä kisoissa 
on edustamassa Kolibrien vapaa joukkue ja 2 duoa. Tsemppiä kisoihin! 
 
Taitouinnin kotiratakisat järjestetään la 27.11. AaltoAlvarissa. Kilpailuissa 
mukana kaikki Swimmingin valmennusryhmän uimarit. 
 
IKM –loppukilpailut järjestetään Tampereella 3.12.–5.12. Onnea ja 
menestystä kaikille, jotka näihin upeisiin kilpailuihin ylsivät! 
 
Syyskauden Muksu Meet kilpaillaan AaltoAlvarissa 4.12. Järjestäjävuorossa 
kaikki junnuryhmät. 
 
Nimiäänestys on käynnissä 14.11. saakka 
Swimming Jyväskylän ja Kampuksen Plaanin yhdistyessä valitsemme seuralle 
uuden nimen. Nimiehdotuksia tuli runsaasti, kiitos kaikille! Ehdotusten joukosta 
on valittu molempien seurojen johtokuntien, selvitystyöryhmän ja 
brändityöryhmän vetäjän Teemu Vuorelan toimesta äänestykseen 18 
nimivaihtoehtoa. 
Nyt on aika äänestää ehdotusten joukosta just se nimi, joka parhaiten kuvaa 
meitä. Jokaiselle jäsenellä (Swimmingin tai Plaanin jäsen) on yksi ääni. Myös 
lapset saavat äänestää. 
Äänestysaika on 28.10.–14.11. ja äänestämään pääset täältä: 
https://link.webropolsurveys.com/S/35304EEF14C9BC0F 



 

 

Kohtaan 3. Mitä vielä haluaisit sanoa? voit laittaa kommentteja tai muita 
vaihtoehtoisia nimiehdotuksia, mikäli valikosta ei löydy mieleistäsi. 
Nyt kaikki vaikuttamaan! 
 
Vuoden valinnat 
Seuran vuosittaisessa joulujuhlassa (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin) 
palkitsemme vuoden urheilijoita ja seuratoimijoita. Vuoden valintoja voi 
ehdottaa www.swim.fi sivustolla 26.11.–6.12. Lomake tullaan avaamaan seuran 
sivuille 26.11. 
 
 
 

  Tsemppiä kaikille pimenevään syksyyn!! 


