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JOHTOKUNTA  
 
Vuonna 2016 Swimming Jyväskylä ry:n puheenjohtajana toimi Heikki Roiko-Jokela. 
Varapuheenjohtajana ja taloudenhoitajana toimi Janne Neuvonen ja johtokunnan sihteerinä toimi 
Piia Laitinen. Johtokuntaan kuuluivat myös Seppo Hytönen, Sven Kajosmäki, Pirkko Kiiski, Sisko 
Pulkkinen, Hannu Pärnänen ja Mikko Suhonen. Johtokunta kokoontui 12 kertaa vuoden aikana. 
Johtokunnan kokousten esittelijöinä toimivat hallinnollisissa asioissa toiminnanjohtaja Piia 
Pöyhönen ja valmennuksen asioissa päävalmentaja Marjoona Teljo. 
 
Johtokunnan jäsenille määriteltiin omat vastuualueet toimintasektoreittain:  
 
1. Talous/hallintotyöryhmä 

Heikki Roiko-Jokela, Janne Neuvonen, Seppo Hytönen ja Piia Pöyhönen 

 
2. Omat kilpailut  

Kilpailutyöryhmässä toimi johtokunnasta Sisko Pulkkinen, Sven Kajosmäki, Hannu Pärnänen ja 
Mikko Suhonen sekä muina jäseninä Satu Neste ja Mikko Lampi. Kilpailutyöryhmän 
kokoonkutsujana toimi Sisko Pulkkinen tai Satu Neste. 

 
3. Markkinointi ja sponsorointi 

Janne Neuvonen, Mikko Suhonen, Piia Laitinen 

 
4. Masters-toiminta 

Pirkko Kiiski 

 
5. AaltoAlvarin kahvio 

Kahviotyöntekijä Seija Hård  

 
6. Tiedotus 

Tiedotuksesta vastasi Piia Pöyhönen ja tiedotukseen osallistuivat myös Amanda Rissanen, Satu 
Neste, Marjoona Teljo ja Heikki Roiko-Jokela. 

 

Johtoryhmän muodostivat Heikki Roiko-Jokela, Janne Neuvonen ja Piia Pöyhönen. 
 

 
 
TILIN- JA TOIMINNANTARKASTUS 
 
Seuran tilintarkastajana toimi KHT Hilkka Raento ja toiminnantarkastajana Jukka Pellinen.



 3 

HENKILÖSTÖ 
 
Seuran päätoimisina työntekijöinä toimivat toiminnanjohtaja Piia Pöyhönen, oppisopimuksella 
ollut seuratyöntekijä/valmentaja Satu Neste ja kahvion työntekijä Seija Hård. Lisäksi kevään 2016 
päätoimisena juniorivalmennuspäällikkönä toimi Tero Välimaa ja 1.8.2016 alkaen tehtävässä aloitti 
Janne Oksanen. 
 
Päävalmentaja Marjoona Teljon osa-aikainen työpanos ostettiin palveluna Keski-Suomen 
Urheiluakatemialta (nykyään Jyväskylän Urheiluakatemia). 1.8.2016 seurassa aloitti uudessa osa-
aikaisessa työnkuvassa rollo-valmentaja Jani Hartikainen. Lisäksi Amanda Rissanen toimi osa-
aikaisena seuratyöntekijänä. 
 
Seuran palveluksessa toimi yhteensä 67 valmentajaa ja ohjaajaa tuntityöntekijöinä. 
Lisäksi kahviossa työskenteli 4 osa-aikaista tuntityöntekijää.  
 
 
SINETTISEURA-AUDITOINTI  
 
Swimming Jyväskylä on ollut yksi Sinettiseuroista vuodesta 2010 asti. Lajiliitto tarkistaa eli auditoi 
omat Sinettiseuransa kolmen vuoden välein ja Swimming Jyväskylän auditointitilaisuus järjestettiin 
8.11.2016. Seuran puolelta tilaisuuteen osallistui kaikkiaan 8 henkilöä. Auditoinneissa tarkasteltiin, 
kuinka seura täyttää määritellyt laatukriteerit. Seuralle myönnettiin Sinetti jälleen kolmeksi 
vuodeksi eteenpäin ja toiminta arvioitiin hyväksi/erinomaiseksi lähes kaikilla tasoilla. 
 
 
PALAUTEKYSELY UINTIKURSSILAISILLE  
 
Kaikille seuran kurssitoiminnassa mukana oleville lähetettiin toukokuussa lyhyt palautekysely 
koskien uintikurssien toimintaa. Kyselyn avulla kartoitettiin osallistujien tyytyväisyyttä muun 
muassa tiedotukseen, ohjauksen laatuun ja käytännön järjestelyihin. Lisäksi kerättiin myös 
kehitysehdotuksia ja toiveita. Palaute oli pääsääntöisesti hyvää ja saimme kyselystä hyviä 
kehitysehdotuksia muun muassa ryhmien sisältöön ja ohjaukseen liittyen. Vastauksia kyselyyn 
saatiin reilu 200 kappaletta.  
 
 
KURSSITOIMINTA  
 
Swimming Jyväskylän kurssitoiminta koostui lasten uimaopetusryhmistä, uimahyppyjen ja 
taitouinnin alkeiskursseista sekä aikuisten uintikursseista. Uimakouluja järjestettiin kolmessa 
toimipisteessä: AaltoAlvarissa, Wellamossa ja Kypärämäen sotainvalidien sairaskodilla. Lisäksi 
vuonna 2016 käynnistettiin yhteistyö Muuramen kunnan kanssa ja aikuisten uintikursseja 
järjestettiin kevät- ja syyskaudella Muuramen uimahallissa.  
 
AaltoAlvarin sunnuntaivuoron uintikursseille osallistui kevätkaudella 395 lasta ja 26 aikuista. 
Syksyllä sunnuntaivuoron uintikursseille osallistui 402 lasta ja 33 aikuista. Näissä luvuissa ei ole 
mukana taitouinnin ja uimahyppyjen kurssitoimintaan osallistuneita, vaan nämä löytyvät kohdasta 
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taitouinti ja uimahypyt. Lauantaiaamun uintikursseille osallistui keväällä 14 lasta ja syksyllä 27 
lasta. 
 
Wellamon lauantaiaamun kursseille osallistui keväällä 90 lasta ja 7 aikuista. Syyskaudella 
osallistujia oli 109 lasta ja 11 aikuista. Wellamon maanantai-illan kursseilla oli keväällä 20 lasta ja 
syksyllä 23 lasta. 
 
Kovan kysynnän vuoksi toimintaa laajennettiin Kypärämäkeen, jossa järjestettiin sekä 
vauvauintikursseja että vesiralli-kursseja. Vauvauinteihin osallistui kevätkaudella yhteensä 14 
perhettä ja vesiralleihin 29 lasta. Syyskaudella vauvauinteihin osallistui 14 perhettä ja vesiralleihin 
31 lasta. Kaikki Kypärämäen ryhmät olivat pitkälti täynnä. 
 
Muuramen kunnan kanssa yhteistyössä järjestettiin kevät- ja syyskaudella aikuisten uimakoulu- ja 
tekniikkakouluryhmä.  
 
Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen kanssa tehtyä sopimusta lasten iltauimakoulujen ja 
vauvauintien järjestämisestä jatkettiin edellisen vuoden tapaan. Iltauimakoulut järjestettiin 
AaltoAlvarissa arki-iltaisin. Ryhmiä järjestettiin kevät- ja syyskaudella yhteensä 27 ja osallistujia oli 
kaikkiaan 238. Suurin osa ryhmistä oli alkeisryhmiä, jonka lisäksi järjestettiin myös varhaistaito- ja 
jatkoryhmiä. Vauvauintiryhmiä järjestettiin kevätkaudella 3 ja syyskaudella 4 ja osallistujia oli 
yhteensä 87. Iltauimakouluissa tapahtui selkeä osallistujamäärän kasvu (+44), kun taas 
AaltoAlvarin vauvauinneissa osallistujia oli edellistä vuotta vähemmän. Tässä näkyi varmasti 
Kypärämäen vauvauintien aloittaminen. 
 
Myös kesän 2016 rantauimakoulut järjestettiin jälleen yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa. 
Rantauimakoulut jatkuivat juhannuksen jälkeisestä viikosta koulujen alkuun. Rantoja kiersi 
samanaikaisesti kaksi tehtävään koulutettua ohjaajaparia. Osalla rannoista järjestettiin kursseja 
useamman kerran kesän aikana. Rantauimakouluihin osallistui kesällä 224 lasta (+63), joka oli 
edellistä vuotta reilusti suurempi määrä. Osallistujia karsi kuitenkin tänäkin kesänä viileä sää. 
 
Esimerkkinä seuran järjestämästä matalan kynnyksen toiminnasta olivat myös talvi- ja syysloman 
vesiliikuntaleirit, jotka järjestettiin jälleen yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän 
Saukkojen kanssa. Lisäksi lomaviikoilla järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa 
ohjelmaa myös lasten altaalla. Ainoa kustannus osallistujalle oli uimahallin sisäänpääsymaksu.  
 
 
KILPAUINTI  

Urheilumenestys  

Kansainvälisissä aikuisten arvokisoissa seuraa edusti kaikkiaan viisi uimaria. Leo Lähteenmäki otti 
toisen EM-hopeansa vammaisuinnin EM-kilpailuissa ja pääsi pistesijoille 100 metrin vapaauinnissa 
sijoittuessaan kuudenneksi. Päätähtäin oli Rion Paralympialaiset, joissa hän harmillisesti jäi 
päämatkallaan ulos finaalista ollen kisojen 10. Laura Lajunen puolestaan valittiin viestiuimariksi 
pitkän radan EM-uinteihin Lontooseen, joissa hän kisasi myös henkilökohtaisilla pitkillä matkoilla. 

 

Seura menestyi varsin mainiosti myös SM-kilpailuissa sekä keväällä että syksyllä. Henkilökohtaisten 
saavutusten lisäksi mainittakoon erikseen miesten 4*100 metrin pitkän radan vapaauintiviestin 
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(Teemu Vuorela, Janne Markkanen, Severi Allonen, Miikka Ruohoniemi) voitto Suomen ennätys 
tuloksella. 
 
Uimaliiton maajoukkueryhmissä seuralla oli tänäkin vuonna hyvä edustus. Aikuisten 
maajoukkueen eri tapahtumissa uivat vuoden aikana Leo Lähteenmäki, Laura Lajunen, Teemu 
Vuorela ja Miikka Ruohoniemi. Lisäksi Martta Ruuska ja Mia Pentti valittiin 
Ikäkausimaajoukkueeseen. Swimming Jyväskylän tärkeimmät saavutukset näkyvät alla olevassa 
taulukossa. 
 

Vuoden 2016 kansainväliset kilpailut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilpailu Uimari Paras sijoitus 

Parauinnin EM-kilpailut 30.4.–7.5. 
Funchal, Portugali  

Leo Lähteenmäki 50vu 2. 
100pu 8.  
100vu 6. 

EM-uinnit 16.–22.5. 
Lontoo, Englanti 

Laura Lajunen 800vu 24. 

Masters EM-uinnit 25.–29.5. 
Lontoo, Englanti 

Juho Allonen  100pu 3. 
200sku 7. 

Pohjoismaiden 
ikäkausimestaruusuinnit 8.–10.7. 
Tampere, Suomi  

Mia Pentti 100su 1. 

Paralympialaiset, 7.–18.9. 
Rio de Janeiro, Brasilia 

Leo Lähteenmäki 100vu 15. 
50vu 10. 

Ruotsin Mestaruuskilpailut 6.–10.7.  
Norrköping , Ruotsi 

Laura Lajunen 800vu 2. 
1500vu 4. 

Mastersien avoimet lyhyen radan 
PM-kilpailut, 14.–15.10. 
Asker, Norja 

Kari Raassina (65-69 vuotta) 100su 1. 

Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 
9.–11.12. Kolding, Tanska 

Miikka Ruohoniemi 
Teemu Vuorela 

200ru 3. 
100ru 2. 
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Vuoden 2016 kansalliset arvokilpailut, seurojen väliset pisteet 

 

 Seuran 
pisteet  
(ed. vuosi) 

Seuran 
sijoitus 
(ed. vuosi) 

 
Voittajaseuran  
pisteet 

Lyhyen radan Masters-
mestaruuskilpailut 1.–13.3. Kokkola 

763 (429) 2. (3.) Cetus 848 

Suomen Mestaruuskilpailut 24.–28.3. 
Helsinki 

195 (255) 3. (2.) Cetus 378 

Nuorten Mestaruuskilpailut 24.–28.3. 
Helsinki 

27 (10)  13. (18.) Cetus 364 

Rollo-uinnit 10.–12.6. Tampere 7 (6) 23. (29.) ÅSK 181 

Ikäkausimestaruusuinnit 17.–19.6. 
Turku  

85 (53)  9. (14.) Cetus 461 

Pitkän radan Masters-
mestaruuskilpailut 7.-9.10. Oulu 

986(490)  2. (4.) Cetus 1078 

Suomen lyhyen radan 
Mestaruuskilpailut 17.–20.11. Vaasa 

195 (238) 3. (2.) Cetus 378 

Nuorten lyhyen radan 
Mestaruuskilpailut 17.–20.11. Vaasa 

27 (35) 13. (13.) Cetus 364 

Lyhyen radan Ikäkausimestaruus-uinnit 
2.–4.12. Raisio 

99 (121) 10. (8.) Cetus 557 

 
Suomen mestarit 2016  
Teemu Vuorela (henkilökohtainen ja SM-viesti) 
Severi Allonen (SM-viesti) 
Janne Markkanen (SM-viesti) 
Miikka Ruohoniemi (SM-viesti) 
 
NSM-mitalistit 2016 
Mia Pentti NSM-pronssia 
 
Ikäkausimestaruus- ja Rollo-kisoissa menestyneet 2016 
Mia Pentti IKM-kulta x 6, IKM-hopea x 4 
Martta Ruuska IKM-pronssi x 2  
Atte Lindholm IKM-pronssi 
 
Vammaisuinti, Suomen mestarit 2016 
Leo Lähteenmäki 
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Masters-uimarit  
 
Mastersien PM-uinnit, Norja, mitalisti 2016 
Kari Raassina PM-kulta  
 
 
Masters Suomen mestarit 2016 
 
Henkilökohtaiset Suomen mestaruudet 
Juho Allonen  
Severi Allonen 
Panu Hiltunen  
Seppo Hytönen  
Markku Ikkala  
Tero Kinnunen  
Ilkka Keskinen  
Einari Kirjavainen  
Anu Lajunen 
Antti Levänen  
Juha Parviainen   
Pirjo-Leena Pitkänen  
Sari Puumala  
Heikki Pykäläinen  
Anna Pyrrö  
Noora Sartela   
Jonna Teräväinen  
Aki Tuomaala  
Antti Viilos  
Risto Åman  
 
Mestaruusviestijoukkueissa uivat lisäksi 
Janne Kekkonen 
Merja Moilanen 
Eetu Suomalainen 
Jaakko Pentti 
 

Seuran järjestämät kilpailut vuonna 2016  

Seuran perinteiset Oskarin uinnit järjestettiin 33. kerran 20. helmikuuta 2016. Osallistujamäärä 
kisoissa oli jälleen suuri: kilpailussa uimareita oli 34 seurasta yhteensä 570. Startteja päivälle kertyi 
yhteensä 1 732 kappaletta. Toiset seuran perinteiset kilpailut, Syysuinnit, järjestettiin 
AaltoAlvarissa 17. syyskuuta 2016. Kilpailuihin osallistui 315 uimaria 15 seurasta. Edelliseen 
vuoteen verrattuna osallistujamäärä kasvoi yli sadalla uimarilla. Startteja uitiin yhteensä 898 
kappaletta. Vuonna 2016 seura järjesti myös Grand Prix Challenge -kilpailun 1.-3.7. Kilpailuihin 
osallistui 593 uimaria peräti 56 seurasta. Toukokuussa seura oli mukana järjestämässä ilmavoimien 
ilmailu-5-ottelun avoimia PM-kilpailuja esteuinnin osalta. Seura toimi myös yhtenä järjestäjänä 
Koululiikuntaliiton aluekilpailuissa marraskuussa. 
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Jyvässeutu-Cup käynnistyi vuonna 2003. JS-Cup on seuran oma kilpailusarja, jossa järjestettiin 
kolmet kilpailut keväällä ja kolmet syksyn aikana. Kaikki kilpailut käytiin AaltoAlvarin 50m altaalla. 
Lisäksi seura järjesti kaksi MuksuMeet kilpailua, kisan numero XI keväällä ja kisan numero XII 
syksyllä kauden loppupuolella. Kisa on tarkoitettu seuran nuorimmille ja toimii ponnahduslautana 
kilpailuihin tutustumisessa.  
 

Harjoittelu ja ryhmät  

Vanhemmat edustusuimarit ovat harjoitelleet Marjoona Teljon valmennuksessa. Sonja ja Miika 
Pentti ovat valmentautuneet Sprinttitalli-ryhmässä, Laura Lajunen Tukholmassa ja Tapio Roiko-
Jokela omassa valmennuksessaan. 
 
Junioripuolella uimarit harjoittelivat Nuorten SM-ryhmässä valmentajanaan kevätkaudella Tero 
Välimaa, Lauri Kaipainen ja Roosa Keronen. Syksyllä Nuorten SM-ryhmän valmentajat vaihtuivat, 
kun Tero Välimaan korvasi seuran uusi juniorivalmennuspäällikkö Janne Oksanen. Myös Roosa 
Keronen jäi kevätkauden jälkeen pois valmennustehtävistä. IKM- ja Rollo-tasoilla toimi useita 
valmentajia ja valmennusryhmiä. 
 
Swimming Jyväskylän kilpauinnin valmennusryhmissä (mukaan lukien masters-uimarit) harjoitteli 
keväällä 170 uimaria ja syksyllä 180 uimaria. Vaajakosken ja Muuramen halleissa seuralla ei ollut 
kilpauintitoimintaa, vaan kaikki ryhmät harjoittelivat AaltoAlvarissa. Lasten ja nuorten 
harrasteryhmän toimintaan osallistui vuoden 2016 aikana 32 uimaria. 
 

Leirit  

Vuonna 2016 ei järjestetty lainkaan ulkomaanleirejä. Kesän IKM-kilpailuihin valmistautuville 
uimareille järjestettiin viimeistelyleiri Pajulahdessa 6.-10.6. Lisäksi Talent- ja NSM-ryhmä kävivät 
Tukholmassa kilpailumatkalla 26.–31.5. 
 
Kesäkuun Rollo-leirillä Tampereella osallistujia oli 27, joiden lisäksi mukana oli 3 valmentajaa ja 1 
huoltaja. 
 
Kotileirejä järjestettiin Jyväskylässä talvilomalla (vko 9) ja syyslomalla (vko 42). Lisäksi 
Starttiryhmä, Vesikiitäjät ja Ratahait aloittivat kautensa 8.8.–13.8. kesäleirillä.  
 
 
Muut tapahtumat ja koulutukset  

Tammikuussa pidettiin Uimaliiton II-luokan ja I-luokan uintituomarikurssi seuraväelle ja 
uimareiden vanhemmille. Valmennusryhmäläisille järjestettiin Halssilan hiihtomaassa laskiaisrieha 
10.2. ja Harjun kentällä miniolympialaiset 20.9., joissa urheilijat ja valmentajat koottiin yhteen 
hieman erilaisen tekemisen pariin. Seuran yhteisöllisyyden lisäämiseksi järjestettiin koko 
seuraväelle syyskaudella kauden avajaistapahtuma 23.8. Ladun Majalla, jonka yhteydessä pidettiin 
info vanhemmille. Seuran perinteinen joulujuhla pidettiin 20.12. Kilpisen koululla. Joulujuhlan 
yhteydessä palkittiin vuoden 2016 seuratoimijoita ja menestyjiä sekä seuran ensimmäiset 
kunniajäsenet Einari Kirjavainen ja Pirkko Kiiski. Lisäksi syys- ja kevätkauden alussa pidettiin 
valmennusryhmien vanhemmille vanhempainillat.  
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Seuran valmentajakerhotoiminta jatkui aiempien vuosien tapaan. Valmentajakerho kokoontui 
keväällä ja syksyllä kolmesti päävalmentajan ja/tai juniorivalmennuspäällikön johdolla. Ohjaajia 
koulutettiin Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton uimaopettajakursseilla (3 henkilöä) ja 
vauva- ja perheuinnin ohjaajakursseilla (2 henkilöä). Lisäksi myös ohjaajille järjestettiin 
ohjaajapalavereita, jotka toimivat sisäisen tiedotuksen ja koulutuksen kanavina. Vuoden 2016 
aikana lähdettiin kiinnittämään erityistä huomiota turvallisuusasioihin. Kevät- ja syyskauden 
aikana järjestettiin yhteistyössä uimahallin kanssa mahdollisuus osallistua vesipelastus- ja 
turvallisuuskoulutukseen. 
 
 
TAITOUINTI JA UIMAHYPYT  
 
Jyväskylän taitouinti- ja uimahyppytoiminta on ollut Swimming Jyväskylän alaisuudessa vuodesta 
2013. Parin ensimmäisen toimintavuoden aikana käynnistettiin toimintaa ja nyt osallistujamäärät 
on saatu vakiinnutettua molemmissa lajeissa hyvälle tasolle. Kummankin lajin alkeiskursseilla oli 
uusia harrastajia ja osa heistä on siirtynyt myös valmennusryhmien puolelle.  
 
Taitouinnin valmennusryhmissä harjoitteli vuonna 2015 yhteensä 25 tyttöä, kun vuonna 2016 luku 
oli 30. Taitouinnin kurssitoiminnassa puolestaan oli mukana 22 taitouimaria. Uimareiden 
ikäjakauma on vielä hyvin nuori. Hyvällä harrastajamäärällä ja oikealla tekemisellä saadaan luotua 
jatkuvaa toimintaa myös tuleville vuosille. Ylimpiin valmennusryhmiin on saatu siirrettyä lisää 
uimareita, jolloin alempiin ryhmiin on saatu lisää vapaita paikkoja uusille uimareille.  
 
Taitouimarit kilpailivat viime vuonna kolmessa eri kilpailuissa. Kaikkiaan 15 taitouimaria osallistui 
vuoden aikana kilpailuihin. Kevätkauden pääkilpailu Ikäkausimestaruuskilpailut järjestettiin 
Espoossa Cetus Cupin yhteydessä ja syyskauden pääkilpailu Kuvio- ja Highlightmestaruuskilpailut 
Kuopiossa. Lisäksi taitouimarit osallistuivat kevätkaudella Cetus Gamesiin. Cetus-cupissa ja IKM-
kilpailussa Kurjet voittivat aloittelijoiden sarjan. Ag12-sarjan kuvioissa tuli myös hienoa 
menestystä, kun Milla Kronqvist otti voiton ja Emma Pienmäki sijoittui kolmanneksi. Joulukuun 
kuviomestaruuskilpailuissa nähtiin useita henkilökohtaisia kuviopiste-ennätyksiä ja aloittelijoiden 
kuvioissa Swimmingin taitouimarit veivät sijat 1.-6. Mitalisijat menivät Saga Härköselle, Kia 
Kuneliuksella ja Minea Eskeliselle. 
  
Taitouinnissa noudatetaan tasovalmennusjärjestelmää. Valmennuksessa hyödynnetään 
taitouimareille tehtyä omaa urapolkua mahdollisimman paljon. Taitouinnin parissa toimi vuonna 
2016 kaikkiaan 4 valmentajaa. Piia Laitinen, jolla on FINAn kansainvälinen B-tuomarin pätevyys, 
kävi tuomaroimassa Prahassa kansainvälisen kilpailun joulukuussa 2016. Taitouimarit osallistuivat 
keväällä 2016 Kuopion Uimaseuran kanssa pidettävään yhteisleiriin Kuopiossa. Lisäksi osa 
taitouimareista osallistui kahteen eri kansalliseen Ag15-leirille ja Olga Brushnikinan leirille. 
 
Vuoden 2015 aikana uimahyppyjen valmennusryhmissä oli mukana 50 hyppääjää ja vuonna 2016 
luku oli 43. Valmennusryhmissä harjoittelevien määrä on parin viime vuoden aikana hieman 
laskenut, vaikka uimahyppykurssit ovat olleet täysiä. Jatkossa täytyy kiinnittää aiempaa enempää 
huomiota valmennusryhmiin siirtymiseen. Uimahyppytoiminnassa oli mukana kaikkiaan 7 
valmentajaa. Ilahduttavaa oli, että saimme useamman uuden valmentajan joukkoomme kuluneen 
vuoden aikana. Yksi valmentajista osallistui lisäksi uimahyppyjen tuomarikoulutukseen. 
Uimahyppyjen kurssitoiminnassa osallistujia oli vuoden aikana kaikkiaan 53. 
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Uimahyppyjen kilpailutoiminta saatiin käynnistettyä vuoden 2016 aikana, kun seuran 
uimahyppääjät osallistuivat syksyllä ensimmäistä kertaa ulkopaikkakunnan kilpailuihin. Lisäksi 
taitouimarit ja hyppääjät järjestivät sekä syys- että kevätkaudella yhteisen näytöksen, jossa 
harrastajat pääsivät esittelemään kauden harjoittelun tuloksia. Uimahyppääjät tarjosivat 
joulunäytöksen yhteydessä halukkaille mahdollisuuden myös kokeilla kilpailemista. Uimahyppääjät 
kävivät tekemässä kuivaharjoittelua Parkour-akatemialla.  
 
 
TIEDOTUS  
 
Seuran www-sivut toimivat edelleen tehokkaasti ja monipuolisesti virallisena tiedotuskanavana. 
Sivuilla julkaistiin viikoittain tuoreita uutisia.  
 
Sähköistä tiedottamista jatkettiin myös kuukausitiedotteiden ja sähköpostilistojen kautta. 
Valmentajat tiedottivat pääsääntöisesti blogien välityksellä ryhmien asioita. Ulkoista tiedottamista 
on tehty tiedotusvastaavan avulla.  
 
Tiedotuksessa kiinnitettiin huomiota myös sosiaalisen median merkitykseen ja nopeaan 
tiedottamiseen. Tiedotteiden rinnalle tuotiin myös erilaiset ryhmäesittelyt sekä henkilökuvat, 
joiden kautta haluttiin tuoda entistä paremmin esiin käytännön toimintaa. Lyhyet nostot 
Facebook-sivustolla toivat uutiset yhä useamman luettavaksi. Facebook-sivustolla tiedotettiin 
entistä aktiivisemmin.  
 
 
YHTEISTYÖKUMPPANIT  
 
Swimming Jyväskylän yhteistyökumppaneita vuonna 2016 olivat Jyväskylän kaupunki, Suomen 
Uimaliitto, Keski-Suomen Urheiluakatemia, Keski-Suomen liikunta, JV Sport ja Speedo, Mehiläinen, 
Keskimaa, Autokoulu Koljander, InterSport Tourula, Minimani Jyväskylä, Jyväskylän Energia, 
Caffitella, Fitphysio, JYTAKSI – Jyväskylän Aluetaksi Oy, WPOP ja Canon. 
 
 
JÄSENYYDET 
 
Seura on Suomen Uimaliitto ry:n ja Keski-Suomen Liikunta ry:n jäsenseura. 
 
 
TALOUS 
 
Seuran talous on ollut muutaman viime vuoden hyvällä pohjalla. Seuran tärkeimmät tulonlähteet 
ovat kurssimaksut, valmennusryhmien kausimaksut ja jäsenmaksut. Näiden lisäksi seura sai 
vuonna 2016 muun muassa kaupungin avustuksia. Tärkeänä tulonlähteenä vuonna 2016 oli myös 
seuran järjestämät isommat kilpailutapahtumat Oskarin Uinnit ja GP Challenge.  
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Vuonna 2016 kurssitoiminnassa oli hyvin kasvua osallistujamäärissä. Kuluja puolestaan lisäsi 
odotetusti seuran kustantamien starttimäärien nosto kahdesta kolmeen ja henkilöstön palkkojen 
korotukset. 
 
Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti syksyllä 2016 liikuntapalveluiden vuoden 2017 
hinnoista ja periaatteista. Vesiliikuntaseuroihin kohdistuvista muutoksista suurimmat olivat allas- 
ja ratavuoromaksujen perintä vakiovuoroista ja maksullinen valmentajaranneke/-kortti. Uudet 
seuroilta perittävät maksut aiheuttivat korotuspaineen seuran valmennusryhmien kausimaksuihin. 
Johtokunta päätti marraskuun kokouksessa korottaa kausimaksuja niin, että nämä kattavat uudet 
kulut. Kausimaksujen korotuksen suuruus oli 15–30€ riippuen valmennusryhmästä.  
 
Seuran maksuliikenne hoidettiin pitkälti Seuramappi-järjestelmän kautta, josta vastasi Piia 
Pöyhönen ja osittain myös Amanda Rissanen. Budjetin yleisestä laadinnasta ja talouden 
seurannasta vastasivat taloudenhoitaja ja toiminnanjohtaja. Päävalmentaja osallistui 
valmennuksen budjetin laadintaan.  
 
Kokonaisuudessaan vuoden 2016 taloudellinen tulos oli positiivinen. Tarkempi taloudellinen tulos 
on esillä seuran tuloslaskelmassa ja taseessa. Positiivinen tulos saavutettiin kurssien hyvällä 
myynnillä, talouden hyvällä seurannalla ja kun osa budjettiin lasketuista kuluista jäi odotettua 
pienemmiksi. 
 
 
JÄSENMÄÄRÄ  
 
Vuoden 2016 lopussa seurassa oli yhteensä 1 414 jäsentä. Jäsenistöön ei ole laskettu 
iltauimakoululaisia eikä vauvauimareita, jotka osallistuvat vain kurssitoimintaan. Jäsenmäärä 
kasvoi vuoteen 2016 verrattuna reilulla sadalla uudella jäsenellä.  
 
Aiempien vuosien jäsentilastoja: 
 
vuosi kevät syksy 
2016 1414 
2015 1305 
2014 1248 
2013 1059 
2012 569 672 
2011 626 655 
2010 890 949 
2009 770 840 
2008 743 760 
 
 
Heikki Roiko-Jokela  Piia Pöyhönen 
Puheenjohtaja  Toiminnanjohtaja 
 
Jyväskylässä 4.4.2017 
Swimming Jyväskylä 


