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JOHTOKUNTA  
 
Vuonna 2020 Swimming Jyväskylä ry:n puheenjohtajana toimi Heikki Roiko-Jokela. 

Varapuheenjohtajana Seppo Hytönen ja taloudenhoitajana toimi Jukka Pellinen ja johtokunnan 

sihteerinä toimi seuratyöntekijä Piia Laitinen. Johtokuntaan kuuluivat myös Tiina Itkonen, Ville 

Metsäpelto, Janne Neuvonen, Niina Ruuska, Eeva Tourunen ja Minna Tunkkari-Eskelinen. 

Varajäseninä toimivat Anu Kankainen ja Mika Peltoperä. Johtokunta kokoontui 7 kertaa vuoden 

aikana. Johtokunnan kokousten esittelijöinä toimivat hallinnollisissa asioissa toiminnanjohtaja 

Hanna Salmijärvi sekä valmennuksen asioissa päävalmentaja/nuorten valmennuspäällikkö 

Marjoona Teljo/Helena Toivainen. Taitouinti- ja uimahyppyasioiden esittelijänä toimi Piia Laitinen. 

Lisäksi pidettiin sääntömääräiset yleiskokoukset (kevät- ja syyskokous). 

 

Johtokunnan jäsenille määriteltiin omat vastuualueet toimintasektoreittain:  

 

1. Johto/hallintotyöryhmä 

Heikki Roiko-Jokela, Jukka Pellinen, Seppo Hytönen ja Hanna Salmijärvi. 

 
2. Kilpailutyöryhmä  

Kilpailutyöryhmässä toimi johtokunnasta Eeva Tourunen ja Ville Metsäpelto. Työntekijöiden 

edustajina toimi kilpailukoordinaattori Jonna Karjalainen. Kilpailutyöryhmän kokoonkutsujana 

toimi Eeva Tourunen. 

 
3. Markkinointityöryhmä 

Markkinointityöryhmän vetäjänä toimi Minna Tunkkari-Eskelinen ja ryhmässä oli mukana myös 

Tiina Itkonen.  

 
4. Tapahtumavastaava 

Tapahtumavastaavana toimi Niina Ruuska. 

 

5. Kahviotyöryhmä 

AaltoAlvarin kahvion toiminnasta vastasi kahviotyöntekijä Sari Isrikki. JS-cup ja MuksuMeet-

kilpailujen kahvioita varten toimii oma kahviotyöryhmä, jossa johtokunnan jäsenistä mukana oli 

Niina Ruuska. 

 
6. Tiedotus 

Tiedotuksesta vastasi Hanna Salmijärvi ja tiedotukseen osallistuivat myös Piia Laitinen, Marjoona 

Teljo/Helena Toivainen, Jonna Karjalainen ja Heikki Roiko-Jokela. 

 
 
 
 
 



 3

TILIN- JA TOIMINNANTARKASTUS 
 

Seuran tilintarkastajana toimi Sysaudit, KHT Anssi Tikkanen ja toiminnantarkastajana Kari 

Keskinen. 

 

 

HENKILÖSTÖ  
 
Seuran päätoimisina työntekijöinä toimivat toiminnanjohtaja Hanna Salmijärvi, kahviotyöntekijä 

Sari Isrikki, nuorten valmennuspäällikkö Helena Toivainen, seuratyöntekijä/taitouintivalmentaja 

Piia Laitinen, kilpailukoordinaattori Jonna Karjalainen (oppisopimus) ja vastuuvalmentaja Roosa 

Keronen (1.8.2020 alkaen). 

 

Päävalmentaja Marjoona Teljon osa-aikainen työpanos ostettiin palveluna Jyväskylän 

Urheiluakatemialta. Lisäksi osa-aikaisina työntekijöinä vuonna 2020 toimivat valmentajat Samuli 

Pellinen ja Roosa Keronen (31.7.2020 saakka). 

 

Seuran palveluksessa toimi yhteensä 70 valmentajaa ja ohjaajaa tuntityöntekijöinä. Lisäksi 

kahviossa työskenteli 7 osa-aikaista tuntityöntekijää ja vuoden aikana erilaisissa tapahtumissa 

työskenteli muutamia uimavalvojia ja järjestyksenvalvojia. Kilpailujen fysioterapiapalvelut ja 

edustusryhmän salivalmennus ostettiin erikseen.  

 

 

KURSSITOIMINTA  
 

Uintikurssit 
 

Swimming Jyväskylän kurssitoiminta koostui lasten uimaopetusryhmistä, uimahyppyjen ja 

taitouinnin alkeiskursseista sekä aikuisten uintikursseista. Uimakouluja järjestettiin kolmessa 

toimipisteessä: AaltoAlvarissa, Wellamossa ja Kypärämäen sotainvalidien sairaskodilla. Lisäksi 

yhteistyötä aikuisten uintikurssien järjestämisestä jatkettiin Muuramen kunnan kanssa, lasten 

uintikurssitoiminnnassa Äänekosken kaupungin kanssa sekä rantauimakoulujen muodossa 

Uuraisten kunnan kanssa.  

 

Uintikursseille osallistui kevätkaudella 551 lasta ja 45 aikuista. Syksyllä uintikursseille osallistui 536 

lasta ja 43 aikuista. Näissä luvuissa ei ole mukana taitouinnin ja uimahyppyjen kurssitoimintaan 

osallistuneita, vaan nämä löytyvät kohdasta taitouinti ja uimahypyt. Seuran vauvauinteihin 

AaltoAlvarissa ja Kypärämäessä osallistui vuonna 2020 yhteensä 88 vauvauimaria. 

 

Seura järjesti kesällä 2020 rantauimakouluja. Uintikursseja järjestettiin yhteensä 9 kahdella 

rannalla kahden viikon aikana ja osallistujia näissä oli yhteensä 105. Kesällä 2020 järjestettiin 

rantauimakouluja myös Uuraisilla.  

 

Muuramen kunnan kanssa yhteistyössä järjestettiin kevätkaudella kaksi neljän kerran aikuisten 

uintikurssia. Syyskauden 2020 kurssit peruutettiin koronaviruspandemian vuoksi. 
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Yhteistyö Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden kanssa jatkui myös vuonna 2020. Seura järjesti 

vuonna 2020 yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa Jyväskylän kaupungin alakoulujen 

uimaopetuksen. Alakoulujen uimaopetus oli kokonaan tauolla koronaviruspandemian vuoksi 16.3.-

31.5.2020. Kaupungin liikuntapalveluiden kanssa aiempina vuosina yhteistyössä järjestettyjä kesän 

halliuimakouluja ei järjestetty kesällä 2020 koronaviruspandemian vuoksi.  

 
 
HANKKEET 
 
Vesi kuuluu meille kaikille -hanke 
 

Swimming Jyväskylä haki Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukea vuodelle 2017 Vesi kuuluu 

meille kaikille -hankkeelle. Seura sai hanketukea ensimmäiselle vuodelle 15 000 euroa ja toiselle 

vuodelle 14 000 euroa ja hanke käynnistyi syksyllä 2017.  

 

Hankkeessa kehitettiin ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen harrastustoimintaa vesiliikunnan 

parissa usean toimijan yhteistyöllä. Hankkeen kautta haluttiin tarjota mahdollisuus liikunnan 

harrastamiseen ja liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen niille lapsille, nuorille ja perheille, 

joilla ei aiemmin ole ollut tähän mahdollisuuksia erinäisistä syistä. Hanke toteutettiin yhteistyössä 

Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden, sosiaalitoimen ja perheiden ennaltaehkäisevän sosiaali- 

ja terveyspalveluiden kanssa. Hankkeen oli tarkoitus toimia samalla eräänlaisena pilottihankkeena, 

joka voitaisiin tulevaisuudessa toteuttaa myös muissa toimintaympäristöissä ja eri lajien parissa.  

 

Hankkeen puitteissa oli tarkoitus järjestää vielä muutama ryhmä kevätkaudella 2020, mutta nämä 

jouduttiin perumaan koronaviruspandemian vuoksi. Hanke päättyi 31.5.2020 ja sen 

loppuraportointi tehtiin Opetus- ja kulttuuriministeriölle syksyllä 2020.  

 

 

TÄHTISEURA 
 

Swimming Jyväskylä ry hyväksyttiin mukaan Tähtiseura-laatuohjelmaan keväällä 2018.  Tähtiseura 

on Olympia-komitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma, joka tukee 

suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Keväällä 2019 seuramme auditoitiin 

Tähtimerkin osalta ja seuramme sai kaikilta kolmelta osa-alueelta Olympiakomitean Tähtimerkit 

(lapset ja nuoret, aikuiset ja huippu-urheilu).  
 

 

KILPAUINTI 

Kansainvälisiä arvokilpailuja ei järjestetty koronapandemian vuoksi. Myöskään SM-uinteja ei 

järjestetty. 

 

Uimaliiton maajoukkueryhmään kuului vuoden 2020 aikana seuran uimarit Mia Pentti (nuorten 

maajoukkue), Teemu Vuorela (maajoukkue) ja Leo Lähteenmäki (paramaajoukkue). 

Maajoukkuetapahtumia vuonna 2020 järjestettiin rajoitetusti johtuen koronaviruspandemiasta.  
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Masters-uimarit 
 
Masters Suomen mestarit 2020 
 
Henkilökohtaiset Suomen mestaruudet 

Tero Kinnunen 

Janne Kekkonen 

Niko Rantala 

Antti Viilos 

Emmi-Stina Pirttimäki 

Otto Kaipio 

 

 

Vuonna 2020 Masters uimareita oli 40 joista 20 kävi kerran tai kaksi kertaa viikkoon Samuli Pellisen 

ohjaamissa valmennuksissa.  

 

Masters SM-kilpailut järjestettiin vain yhden kerran Kuopiossa 23.-25.10.2020 

koronaviruspandemian takia. Swimming Jyväskylältä oli tavallista vähemmän kilpailijoita 

kilpailemassa koronan vuoksi, joka näkyi loppu pistetuloksissa. Seurapisteissä Swimming Jyväskylä 

sijoittui sijalle 6. pisteillä 249.  

 

Seuran järjestämät kilpailut vuonna 2020  

Seuran perinteiset Oskarin uinnit järjestettiin 37. kerran 15. helmikuuta 2020. Osallistujamäärä 

kisoissa oli jälleen kerran suuri: kilpailussa uimareita oli 32 seurasta yhteensä 680. Startteja 

päivälle kertyi yhteensä 2118 kappaletta. Seuran piti järjestää kesäkuussa uinnin IKM-finaalit 12.-

13.6.2020, mutta koronatilanteesta johtuen ne peruttiin Uimaliiton toimesta. Seuran perinteiset 

kilpailut, Syysuinnit, järjestettiin AaltoAlvarissa 19. syyskuuta 2020. Kilpailuihin osallistui noin 77 
uimaria 12 seurasta. Startteja päivälle kertyi yhteensä 206 kappaletta.   

 

Jyvässeutu-Cup käynnistyi vuonna 2003. JS-Cup on seuran oma kilpailusarja, jossa järjestettiin 

yhdet kilpailut keväällä ja kolmet syksyn aikana. Kaikki kilpailut käytiin AaltoAlvarin 50m altaalla. 

Lisäksi seura järjesti yhden MuksuMeet kilpailua, kisan numero XIII syksyllä kauden loppupuolella. 

Kisa on tarkoitettu seuran nuorimmille ja toimii ponnahduslautana kilpailuihin tutustumisessa. 

Koronaviruspandemian vuoksi kevätkaudelta peruuntui kaksi JS-Cup -kilpailua ja yksi MuksuMeet –

kilpailu. 

 

Harjoittelu ja ryhmät 

Kevätkaudella vanhemmat edustusuimarit harjoittelivat Marjoona Teljon valmennuksessa. 

Syyskaudella edustusryhmän valmennuksesta vastasivat Kristiina Mäkinen ja Roosa Keronen. 

Janne Markkanen, Mia Pentti ja Teemu Vuorela ovat puolestaan valmentautuneet Sprinttitalli-

ryhmässä ja Tapio Roiko-Jokela ja Niina Roiko-Jokela omassa valmennuksessaan. 

 

Junioripuolella jatkettiin Juniori 1 ja Juniori 2-ryhmien kanssa.  Syyskaudella Roosa Kerosesta tuli 

täyspäiväinen työntekijä ja hän valmensi Edustusta Kristiina Mäkisen apuna sekä koordinoi seuran 

Rollo-ryhmien valmennusta. Juniori 1 ryhmässä valmennuksesta vastasi Helena Toivainen ja Emilia 
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Lähteenmäki. Juniori 2 ryhmän valmennuksesta vastasi Roosa Keronen ja Sanni Lampi. IKM- ja 

Rollo-tasoilla toimi useita valmentajia ja valmennusryhmiä. Samuli Pellinen jatkoi osa-aikaisena 

valmentajana Masters-, harraste-, ja Vesikiitäjät-ryhmissä. 

 

Swimming Jyväskylän kilpauinnin valmennusryhmissä vuonna 2020 (mukaan lukien masters-

uimarit) harjoitteli yhteensä 145 uimaria. Vaajakosken, Muuramen ja Kypärämäen toimipisteissä 

seuralla ei ollut kilpauintitoimintaa, vaan kaikki ryhmät harjoittelivat AaltoAlvarissa. Lasten ja 

nuorten harrasteryhmien toimintaan AaltoAlvarissa ja Wellamossa osallistui vuoden 2020 aikana 

49 uimaria. 

 

Leirit  

Koronapandemian vuoksi seuran leiritoiminta painottui kotileireihin omissa ryhmissä ja muutaman 

ryhmän kesken. Uimaliiton perinteistä Rolloleiriä ei järjestetty, koska Rollokilpailut peruttiin 

koronan vuoksi. Kotileirejä järjestettiin Jyväskylässä talvilomalla (vko 9) ja syyslomalla (vko 42). 

Lisäksi järjestettiin omia kotileirejä, joita kutsuttiin nimellä minileirit ja näin pyrittiin tehostamaan 

arkiharjoittelua muutamin lisätreenein. Leirejä oli pienille yksi kaudessa. 

 

 

Muut tapahtumat ja koulutukset  

Tammikuussa pidettiin Uimaliiton II-luokan ja I-luokan uintituomarikurssi seuraväelle ja 

uimareiden vanhemmille. Koulutukseen osallistui yhteensä 23 vanhempaa/vapaaehtoista.  Vuonna 

2020 seuran perinteisten tapahtumien järjestäminen ei ollut mahdollista koronaviruspandemian 

vuoksi. Valmennusryhmien vanhempainillat järjestettiin kevätkauden alussa normaalisti ja 

syyskaudelle vanhempainillat järjestettiin etäyhteyksin. 

 

Seura koulutti 22 ohjaajaa ja valmentajaa KesLin järjestämällä hätäensiapukurssilla. Ohjaajille 

järjestettiin myös ohjaajapalavereita sekä kaksi sisäistä koulutusta eri teemoilla.  Yksi valmentaja 

jatkoi VAT –tutkinnon suorittamista. Lisäksi toiminnanjohtaja osallistui Vaasan Yliopiston 

Urheilujohtamisen koulutukseen. 

 

Valmentajien sisäistä koulutusta järjestettiin tuttuun tapaan muun muassa valmentajakerhojen 

muodossa. Valmentajakerho kokoontui vuoden 2020 aikana yhdeksän kertaa seuraavina 

ajankohtina: 10.2/1.4/15.4/22.5/16.7/26.8/7.10/18.11/7.12.  Valmentajakerho on koettu tärkeänä 

tiedonvaihtokanavana, jossa valmentajat tapaavat toisiaan, vaihtavat ajatuksia valmennuksesta ja 

saavat ajantasaista tietoa valmennukseen liittyvistä asioista. Valmentajakerhoilla onkin merkittävä 

rooli yhtenäisen valmennuslinjan toteuttamisessa. Lisäksi valmentajat kokoontuivat muutaman 

kerran erilaisiin infotilaisuuksiin ja viettämään yhteistä aikaa esimerkiksi päivällisen merkeissä. 

IKM-viestijoukkueet tehtiin ennen karsintoja yhteisen ruokailun merkeissä. Elokuussa 2020 

pidettiin uintivalmentajille tekniikan linja teemapäivät Riihivuoren mökkikylässä. Viikonlopun 

aikana käytiin läpi seuran valmennuslinja sekä tekniikan linja. Mökkiviikonloppuun osallistuivat 

Kristiina Mäkinen, Helena Toivainen, Roosa Keronen, Hanna Reetta Kuosmanen, Samuli Pellinen, 

Hanna Salmijärvi ja Mira Tarnanen.   

 

Edellisen vuoden tapaan, vuonna 2020 kiinnitettiin erityistä huomiota myös turvallisuusasioihin. 

Syyskaudella järjestettiin yhteistyössä uimahallin kanssa mahdollisuus osallistua vesipelastus- ja 

turvallisuuskoulutukseen ja hätäensiapukoulutus tarjottiin työntekijöille keväällä. 
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TAITOUINTI  
 
Taitouinti ja uimahypyt ovat olleet osa Swimming Jyväskylän lajivalikoimaa vuodesta 2013. 

Toiminta on kummassakin lajissa saatu vakiinnutettua kilpailutoimintaan saakka ja molemmilla 

lajeilla on ollut mahdollisuus kehittyä rauhassa omaan tahtiinsa.  

 

Taitouinnin valmennusryhmissä oli vuonna 2020 yhteensä 29 taitouimaria. Yksittäisten kyselyiden 

sekä kurssitoiminnan kautta saatiin enemmän uimareita lajin pariin valmennuksen alle.  

Seuran taitouimarit eivät kilpailleet vuonna 2020 missään kansallisissa kilpailuissa 

koronavirusepidemian vuoksi.  

 

Perinteeksi muodostunutta yhteisleiriä kuopiolaisten ja turkulaisten taitouimareiden kanssa ei 

pystytty myöskään järjestämään koronavirusepidemian vuoksi.  

 

Taitouinnissa noudatetaan tasovalmennusjärjestelmää. Valmennuksessa hyödynnetään 

taitouimareille tehtyä omaa urheilijan polkua allasresurssien mukaan mahdollisimman paljon. 

Taitouinnin parissa toimi vuonna 2020 kaikkiaan 6 valmentajaa. Taitouimareiden allastreenitauko 

kesti 13.3.-31.5.2020 välisen ajan, jonka aikana valmennusryhmille järjestettiin live-etätreenejä 

mm. Zoom-alustaa hyväksi käyttäen.  

 

Koronakevään 2020 aikana seuran taitouinnille luotiin kunnollinen valmennuksen linja, jonka 

tekemiseen osallistuivat kaikki seuran taitouintivalmentajat. Valmennuksen linjaa on noudatettu 

siitä saakka. Kevään 2020 aikana seuran taitouintivalmentajat saivat tehtävälistauksen, jonka 

tarkoituksena oli kehittää heidän omaa sekä seuran valmennustoimintaa. Samalla luotiin seuran 

sisäisinä taitouinnin kehitystehtävinä myös mm. taitouinnin materiaalipankki, taitouimarin 

infopaketti sekä taitouintivalmentajan työtehtävälistaus ja vuosikello unohtamatta tarkempaa 

Swimming Jyväskylän taitouimarin urapolkua, joka on jalkautettu Uimaliiton taitouimarin 

urapolusta. Tarkoituksena kaikelle tälle oli se, että saadaan auki kirjoitettua koko seuran 

taitouintitoiminta, ettei taitouintivalmentajien perehdyttäminen olisi vain muistin varassa.  

 

Piia Laitinen oli mukana Suomen tuomarina maaliskuussa 2020 Ranskan Pariisissa järjestetyissä 

FINA World Series -kilpailuissa.  Toukokuussa 2020 taitouinnin asiantuntijaryhmä lakkautettiin 

osana Uimaliiton rakenneuudistusta ja uuteen taitouinnin ydinryhmään valittiin toistaiseksi 

lajiasiantuntijoiksi Swimming Jyväskylän taitouintivalmentajat Piia Laitinen ja Nea Hannula. Seuran 

taitouintivalmentajat osallistuivat keväällä 2020 hätäensiapukoulutukseen. 

 

Syksyllä 2020 taitouinnissa saatiin pidettyä yhdet seuran sisäiset kotirataottelut, jossa ensimmäistä 

kertaa kuvioiden lisäksi uitiin myös musiikkiohjelmat ja toiset yhteistyössä Kuopion Uimaseuran 

kanssa.  

 

 

UIMAHYPYT  
 

Vuoden 2020 aikana uimahyppyjen valmennusryhmissä oli mukana 64 uimahyppääjää. 

Valmentajia oli toiminnassa mukana kaikkiaan 6. Lisäksi vuoden 2020 alkupuolella seurassa jatkoi 

ostopalvelusopimuksella Mansen Molskis ry:n valmentaja, jotta Kilpa I-ryhmän 

uimahyppyvalmennus jatkuisi.  
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Uimahyppääjät kilpailivat viime vuonna kolmessa eri Finn Cup –osakilpailussa.  

 

Vuoden 2020 kansalliset kilpailut sekä arvokilpailut uimahypyissä 

 

Kilpailu  Uimari/Joukkue   Paras sijoitus 
 

8.2.2020  Roope Rossi, Taso 1, Yleinen, 3m  10. sija 75,05p. 

Finn Cup 1  Sampo Korhonen, Taso 2, Yleinen, 1m  7. sija 108,60p.  

Kokkola  Fanni Pakarinen, Taso 4, krs  6. sija 123,40p. 

  Inka Korhonen, Tasi 4, krs   7. sija 108,60p.  

   

Koronakevään 2020 aikana seuran uimahypyille luotiin kunnollinen valmennuksen linja, jonka 

tekemiseen osallistuivat kaikki seuran uimahyppyvalmentajat. Valmennuksen linjaa on noudatettu 

siitä saakka. Uimahyppääjien allastreenitauko kesti 13.3.-31.5.2020 välisen ajan, jonka aikana 

valmennusryhmille järjestettiin live-etätreenejä mm. Zoom-alustaa hyväksi käyttäen. 

 

Kevään 2020 aikana seuran uimahyppyvalmentajat saivat tehtävälistauksen, jonka tarkoituksena 

oli kehittää heidän omaa sekä seuran valmennustoimintaa. Samalla luotiin seuran sisäisinä 

uimahyppyjen kehitystehtävinä myös mm. uimahyppyjen materiaalipankki, uimahyppääjän 

infopaketti sekä uimahyppyvalmentajan työtehtävälistaus ja vuosikello unohtamatta tarkempaa 

Swimming Jyväskylän uimahyppääjän urapolkua, joka on jalkautettu Uimaliiton uimahyppääjän 

urapolusta. Tarkoituksena kaikelle tälle oli se, että saadaan auki kirjoitettua koko seuran 

uimahyppytoiminta, ettei uimahyppyvalmentajien perehdyttäminen olisi vain muistin varassa.  

 

Seuran uimahyppyvalmentajat osallistuivat keväällä 2020 hätäensiapukoulutukseen. Syksyllä 2020 

seura tilasi Uimaliitolta räätälöidyn koulutuksen kaikille uimahyppyvalmentajille, joka pidettiin 14.-

16.8.2020. 

 

Monitoimitalon telinesalissa harjoittelu mahdollisti hyppyjen harjoittelun myös kuivalla. Vuonna 

2020 Vieterit ja Hyppyhirmut harjoittelivat tramppavuorolla 1 krt/kk ja kolme muuta ryhmää 3-

4krt/kk.  

 

Taitouimarit ja uimahyppääjät järjestivät poikkeuksellisesti vain syyskaudella perinteiseen tapaan 

yhteisen joulunäytöksen Facebookissa, jossa he pääsivät esittelemään kauden harjoittelun 

tuloksia. Tapahtuma toteutettiin etänä livenä, johtuen koronavirustilanteesta Keski-Suomessa. 

 
 
TIEDOTUS  
 
Seuran www-sivut toimivat edelleen tehokkaasti ja monipuolisesti virallisena tiedotuskanavana. 

Sähköistä tiedottamista jatkettiin myös kuukausitiedotteiden ja sähköpostilistojen kautta. 

Valmentajat tiedottivat omien ryhmien asioita pääsääntöisesti blogien välityksellä. Ulkoista 

tiedottamista tehtiin aktiivisesti lehdistön suuntaan. Seura vastasi mm. SM-kilpailuiden ja GP-

uintien tiedottamisesta. Tiedotuksessa kiinnitettiin huomiota myös sosiaalisen median 

merkitykseen ja nopeaan tiedottamiseen. Seura käyttikin aktiivisesti seuran virallisia Facebook- ja 

Instagram -sivustoja.  
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YHTEISTYÖKUMPPANIT JA KESKEISET SIDOSRYHMÄT 

 
Swimming Jyväskylän yhteistyökumppaneita vuonna 2020 olivat Jyväskylän kaupunki, Suomen 

Uimaliitto, Jyväskylän Urheiluakatemia, Keski-Suomen liikunta ja yrityksistä, Autokoulu Koljander, 

Caffitella, Canon, JV Sport ja Speedo, JYTAKSI – Jyväskylän Aluetaksi Oy, Keskimaa, Mehiläinen, 

Pohjolan Matka ja WPOP.  

 

JÄSENYYDET 
 

Seura on Suomen Uimaliitto ry:n ja Keski-Suomen Liikunta ry:n jäsenseura. 

 

 

TALOUS 
 

Seuran talous on pysynyt koronaviruspandemiasta huolimatta vakaalla pohjalla. Seuran 

tärkeimmät tulonlähteet ovat kurssimaksut, valmennusryhmien kausimaksut ja jäsenmaksut. 

Kurssitoiminta pysyi pitkälti edellisen vuoden tasolla, mutta kevään pienten uimakoululaisten 

kursseja ei voitu koronaviruspandemian vuoksi suorittaa kesällä loppuun kaupungin 

turvavälirajoituksista johtuen. Näiden lisäksi seura sai vuonna 2020 muun muassa kaupungin 

toiminta-avustusta sekä Nuorisokasvatussäätiön Tervis toiminta-avustus. 

 

Tärkeänä tulonlähteenä ovat useana vuonna olleet myös isommat kilpailutapahtumat, joita 

vuonna 2020 olivat Oskarin Uinnit. Muut suuret kilpailut (Oskarin Uintien jatkot sekä kesän IKM-

finaalit) jouduttiin valitettavasti perumaan koronaviruspandemian vuoksi, ja tällä oli myös 

vaikutusta seuran talouteen. Syysuinnit järjestettiin aiempien vuosien tapaan, vaikka ne eivät 

tulonlähteenä toimikaan. Syysuinteihin seura sai vuonna 2020 kaupungin kohdeavustuksen, joten 

niiden tulos saatiin lähelle nollaa. Seura pitää kuitenkin Syysuintien järjestämistä tärkeänä, vaikka 

ne eivät taloudellisesti olekaan tulonlähde. Mikäli kilpailuihin lähdettäisiin ulkopaikkakunnalle, 

kustannukset nousisivat vähintään yhtä suureksi kuin Syysuintien mahdolliset tappiot. 

 

Seuran myyntilaskut hoidettiin myClub-järjestelmän kautta, josta vastasi toiminnanjohtaja Hanna 

Salmijärvi ja osittain myös seuratyöntekijä Piia Laitinen. Budjetin yleisestä laadinnasta ja talouden 

seurannasta vastasivat taloudenhoitaja ja toiminnanjohtaja. Päävalmentaja osallistui 

valmennuksen budjetin laadintaan. Kirjanpitopalveluista vastasi Talenom ja palkanlaskennan hoiti 

tilitoimisto Kirsi Viitanen. 

 

Kokonaisuudessaan vuoden 2020 taloudellinen tulos oli negatiivinen, johtuen muutamien 

kilpailutapahtumien sekä pienten lasten uimakoulujen osittaisesta peruuntumisesta. Vuoden 2021 

budjetissa kiinnitettiin erityisesti huomioita tulojen ja kulujen tasapainoon varsinaisen toiminnan 

osalta, mutta koronaviruspandemian edelleen jatkuessa tulee budjettia tarkastella aktiivisesti 

vuoden 2021 aikana. 
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JÄSENMÄÄRÄ  
 
Vuoden 2020 lopussa seurassa oli yhteensä 1 317 jäsentä. Jäsenistöön ei ole laskettu 

vauvauimareita, jotka osallistuvat vain kurssitoimintaan.   

 

Aiempien vuosien jäsentilastoja: 

 
vuosi kevät syksy 
2020 1317 

2019 1307 

2018 1158  

2017 1366 

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  Hanna Salmijärvi 

Puheenjohtaja  Toiminnanjohtaja 

 

Jyväskylässä 31.3.2021 

Swimming Jyväskylä 


