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Swimming Jyväskylän toimintavuosi alkoi AaltoAlvarin peruskorjauksen päättymisen jälkeen taas 

täydellä volyymillä. Peruskorjatun uimahallin aukeaminen toi useita odotettuja muutoksia vuoden 

2013 alussa seuratoimintaan. Seura sai myös uusia vesiliikuntamuotoja, kun Jyväskylän taitouinti- 

ja uimahyppytoiminta siirtyi seuran toiminnan alaisuuteen. Myös vauvauinti alkoi vuoden 2013 

alussa uutena toimintana. Seura pääsi aloittamaan toimintavuoden täysipainoisesti, sillä vuoden 

toimintaa oli valmisteltu etukäteen. 
 
 
JOHTOKUNTA 
 
Vuonna 2013 Swimming Jyväskylä ry:n puheenjohtajana toimi Pia Pärnänen ja varapuheenjohtaja-

na Tiina Vainio. Johtokunnan sihteerinä toimi seurakoordinaattori. Johtokunnan jäseninä olivat, 

Pirkko Kiiski, Jari Rimmi, Isa Pitkänen (03/2013 asti), Mikko Lampi, Sisko Pulkkinen, Heikki Roiko-

Jokela, Susanna Mäntyniemi ja Marjoona Teljo. Johtokunta kokoontui 16 kertaa vuoden aikana. 

 

Johtokunnan jäsenille määriteltiin omat vastuualueet toimintasektoreittain. Tavoitteena oli kui-

tenkin, ettei kukaan joudu ottamaan yksin vastuualuetta hoidettavaksi, vaan kaikki toiminnot to-

teutettiin tiimityönä, jolloin vastuun jakaminen helpottui. 

 

1. taloustyöryhmä 
Tiina Vainio, Isa Pitkänen, Pia Pärnänen ja Marjoona Teljo 

 
2. omat kilpailut (toimitsijakoulutus, kilpailutoiminnan kehittäminen, NSM/SM 2013) 

Sisko Pulkkinen, Marjoona Teljo, Mikko Lampi sekä johtokunnan ulkopuolelta Panu Hiltunen, Tee-

mu Toikkanen, Mikko Lampi, Janne Salila ja Mikko Pirttimäki. 

 
3. Speedo-myynti 
Jari Rimmi 

 
4. AaltoAlvarin kahvio 
Isa Pitkänen, Pia Pärnänen ja kahviotyöntekijä Seija Hård 

 
5. ulkoinen tiedottaminen 
Heikki Roiko-Jokela  

 
6. puheenjohtajan tehtävät 
Pia Pärnänen  

 

7. strategia/ visio-työryhmä 
Heikki Roiko-Jokela, Sisko Pulkkinen ja Pirkko Kiiski 
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HENKILÖSTÖ 
 
Vuonna 2013 seuran palveluksessa toimi yhteensä 53 osa-aikaista valmentajaa ja ohjaajaa. Kahvi-

on työntekijät olivat lomautettuina koko vuoden, mutta Seija Hård palasi toimeen ennen vuoden 

vaihdetta, jotta kahvion toiminta saatiin aloitettua heti tammikuun alusta. Seijan lisäksi kahviossa 

työskenteli kolme osa-aikaista tuntityöntekijää. Sami Paavilainen toimi määräaikaisena seura-

koordinaattorin äitiysloman sijaisena helmikuun loppuun asti ja Outi Terho palasi työtehtäviin 

5.2.2013. Elokuussa Kaisa Paananen palkattiin työntekijäksi seurakoordinaattorin osa-aikaisen 

vanhempainvapaan ajaksi. Valmennuspäällikkö Marjoona Teljon osa-aikainen työpanos ostettiin 

palveluna Keski-Suomen Urheiluakatemialta. Myös Edustusryhmän valmentaja Marko Malvelan 

työpanos ostettiin urheiluakatemialta, kunnes hänen ja urheiluakatemian välinen työsopimus 

päättyi 27.8.2013. 

 

 

KURSSITOIMINTA 
 

Swimming Jyväskylän kurssitoiminta koostui vuonna 2013 lasten uimaopetusryhmistä sekä aikuis-

ten tekniikkakursseista. Uimakouluja järjestettiin kevätkaudella kolmessa toimipisteessä; AaltoAl-

varissa, Tikkakosken uimahallissa ja Vaajakosken Wellamossa. 

 

AaltoAlvarin sunnuntaivuoron uimakouluihin osallistui kevätkaudella 240 lasta. Kevään kurssivali-

koimassa oli ensimmäisen kerran mahdollisuus myös kokeilla uimahyppyjen ja taitouinnin alkeis-

kursseja. Syyskaudelle AaltoAlvarin sunnuntaitoimintaa suunniteltiin uudelleen, jotta seura saisi 

laajennettua lasten uimakoulutoimintaa Tikkakosken uimahallin sulkeutumisen vuoksi. Syksyllä 

sunnuntaivuoron uimakouluihin osallistui 372 lasta.  

 

Tikkakosken uimakouluryhmiin osallistui keväällä 63 lasta ja ryhmiä oli yhteensä 6. Jyväskylän kau-

punki päätti Tikkakosken uimahallin sulkemisesta kevään lopussa, joten toiminta lakkasi uimahal-

lissa. Wellamon kuuteen uimakouluryhmään osallistui keväällä 45 lasta. Syyskaudella osallistujia 

oli 71 ja ryhmiä oli kuusi. Muuramen uimahallissa ei järjestetty toimintaa lapsille vuoden 2013 ai-

kana. 

 

Seura teki myös Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen kanssa sopimuksen lasten uimakoulutoi-

minnan järjestämisestä AaltoAlvarissa arki-iltaisin. Ryhmiä järjestettiin kevät- ja syyskaudella yh-

teensä 28. Suurin osa ryhmistä oli varhaistaito- tai alkeistasoisia, mutta lisäksi järjestettiin muuta-

mia jatkoryhmiä. 

 

Swimming Jyväskylä aloitti vauvauintitoiminnan maaliskuussa 2013. Vauvauinti aloitettiin yhteis-

työssä Jyväskylän kaupungin kanssa. Kaupungin liikunnanohjaajat auttoivat toiminnan aloittami-

sessa sekä ohjaajien kouluttamisessa ja rekrytoinnissa. Keväällä 2013 aloitti kaksi vauvauintiryh-

mää, jossa oli yhteensä 24 perhettä. Syyskaudella aloitti neljä ryhmää, jossa oli mukana yhteensä 

46 perhettä. Seurassa aloitti neljä uutta vauva- ja perheuinnin ohjaajaa. 

 

Kesän rantauimakoulut järjestettiin jälleen yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa. Kesän 2013 

rantauimakoulut jatkuivat juhannuksen jälkeisestä viikosta koulujen alkuun. Rantoja kiersi saman-

aikaisesti kaksi tehtävään koulutettua ohjaajaparia. Osalla rannoista järjestettiin kursseja useam-
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man kerran kesän aikana. Rantauimakouluun osallistui kesällä 321 lasta, joka on ollut melko ta-

vanomainen määrä viime vuosina.  

 

Swimming Jyväskylä aloitti aktiivisesti aikuisten uintikurssitoiminnan vuonna 2013. Keväällä kurs-

seja järjestettiin kaksi Muuramen uimahallissa ja kaksi Tikkakoskella. Osallistujia oli yhteensä 28. 

Syksyllä aloitettiin AaltoAlvarissa ja Wellamossa tekniikkakurssit, joihin osallistui yhteensä 30 ai-

kuista. Seura järjesti keväällä myös maahanmuuttajataustaisten naisten uintikurssin Haukkarannan 

koulun altaalla. Kurssille osallistui seitsemän uimaria. 

 

 
KILPAUINTI 
 
Urheilumenestys  
 

Swimming Jyväskylän uimarit jatkoivat hienoa menestystään kuluneen vuoden arvokisoissa kaikis-

sa ikäryhmissä. Kansainvälisissä arvokisoissa seuraa edusti neljä uimaria. Kirkkaimmasta saavutuk-

sesta vastasi seuran vammaisuimari Leo Lähteenmäki voittamalla MM-kisoissa miesten 50 metrin 

vapaauinnissa pronssia. Ari-Pekka Liukkonen osallistui sekä pitkän radan MM-kilpailuihin että ly-

hyen radan EM-kisoihin. Mimosa Jallow ja Toni Kurkinen osallistuivat puolestaan lyhyen radan EM-

kisoihin. Pohjoismaiden Mestaruuskisoissa, pre-senior ikäluokassa Teemu Vuorela edusti myös 

seuraa hienosti voittamalla 200 metrin vapaauinnissa kultaa. 

 

Uimaliiton maajoukkueryhmissä seuralla oli tänäkin vuonna vahva edustus. Maajoukkueen syksyn 

avausleirille kutsuttiin seurasta jopa viisi uimaria; Ari-Pekka Liukkonen, Mimosa Jallow, Toni Kurki-

nen, Severi Allonen sekä vammaisuinnin puolelta Leo Lähteenmäki. Kesän nuorten Pohjoismaiden 

mestaruuskisoissa seuraa edusti Selma Soininen saavuttamalla pronssia tytöt 14 -sarjan 200 met-

rin selkäuinnissa. Swimming Jyväskylän tärkeimmät saavutukset näkyvät alla olevassa taulukossa. 

 

Lisäksi erittäin huomioitavaa on seuran menestys kesän SM-kisoissa Jyväskylässä. Ensi kertaa mo-

neen vuoteen seura pystyi haastamaan Espoon Cetuksen ja pääsemään todella lähelle pistekilpai-

lun voittoa. Cetus voitti tiukan taiston vain 21 pisteellä. 

 

Vuoden 2013 kansainväliset kilpailut  

Kilpailu Uimari Paras sijoitus 

Multination- Poznan, Puola 

6.–7.4.2013 

Selma Soininen    

Suomi-Viro ottelu, Tallinna 

24.–25.5.2013 

Laura Lajunen 

Janne Markkanen 

Teemu Vuorela 

 

IKM-NPM, Islanti 

13.–14.7.2013 

Selma Soininen  3. 200su  

MM-kilpailut, Barcelona 

28.7.–4.8.2013 

Ari-Pekka Liukkonen 19. 50vu 

Vammaisuinnin MM-kilpailut 

Montreal, Kanada 

12.–18.8.2013 

Leo Lähteenmäki  3. 50vu, 9. 100vu 
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Pre-senior PM, Färsaaret 

6.–8.12.2013 

Teemu Vuorela  

 

1. 200vu 2. 200pu 

 

LREM- Herning, Tanska 

12.-15.12.2013 

Ari-Pekka Liukkonen 

Toni Kurkinen  

Mimosa Jallow 

7. 50vu, 36. 100vu 

38. 50vu  

29. 100su 

 

 

Vuoden 2013 kansalliset arvokilpailut seurojen väliset pisteet 

 Seuran 
pisteet  
(ed. vuosi) 

Seuran 
sijoitus 
(ed. vuosi) 

 
Voittajaseuran  
pisteet 

Nuorten Mestaruuskilpailut 

25.–27.1.2013 Turku 

6 (-56) 24. (7.) Cetus 287 

Suomen lyhyen radan Mesta-

ruuskilpailut 

31.1.–3.2.2013 Espoo 

370 (+104) 2. (2.) 

 

Cetus 419 

Lyhyen radan 

Mastersmestaruuskilpailut 

22.–24.3.4.2013 Maarianhamina 

 ? (176) ? (11.) ? (Cetus 1150) 

Rollo-Uinnit  

14.–16.6.2013 Vaasa 

21 (-63) 17. (7.) Cetus 267 

Ikäkausimestaruusuinnit 

28.–30.6.2013 Hyvinkää 

40 (+4) 17. (12.) 

 

Cetus 415 

Suomen Mestaruuskilpailut 

4.-7.7.2013 Jyväskylä 

370 (+111) 2. (3.) Cetus 391 

Nuorten Mestaruuskilpailut 

4.-7.7.2013 Jyväskylä 

52 (-21) 

 

8. (14.) Cetus 241 

Pitkän radan Mastersmestaruus-

kilpailut 

25.–27.10.2013, Tikkurila 

260 (+57) 5. (7.) Cetus 850 

Lyhyen radan ikäkausimesta-

ruusuinnit  

13.–15.12.2013, Hämeenlinna 

87 (+30) 

 

10. (15.) Cetus 460 

 

Vuonna 2013 vammaisuinnin pisteet laskettiin ensimmäistä kertaa mukaan SM-uintien kokonais-

pistekilpailussa. Tästä johtuu muun muassa vuoden 2012 jälkeinen runsas ero seuran kokonaispis-

temäärässä. 

 
Suomen mestarit 2013 
 

Laura Lajunen 

Ari-Pekka Liukkonen 

Janne Markkanen 

Teemu Vuorela 

Severi Allonen SM-viesti 

Jere Hård SM-viesti 
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Ville Kallinen SM-viesti 

Toni Kurkinen SM-viesti 

Jarkko Terho SM-viesti 

 
NSM-mitalistit 
 

Tapio Roiko-Jokela NSM-pronssi 

 

Ikäkausimestaruus- ja Rollo-kisoissa menestyneet 
 

Jenni Lampi, IKM-hopea 

Sanni Lampi, IKM-pronssi 

Miika Pentti, IKM-hopea + pronssi 

Selma Soininen, IKM-hopea + pronssi 

 

Vammaisuinti, Suomen mestarit 
 
Leo Lähteenmäki 

 
Masters-uimarit 
 
Vuoden 2013 kansainväliset kilpailut 

Mastersien Pohjoismaiden 
mestaruuskilpailut, Islanti 
4. – 5.10.2013 

Kari Raassina 

 

Ulla Järvinen 

Pirjo-Leena Pitkänen 

 

Seppo Hytönen 

N 4 x 50 m VUV (240 – 279) 

N 4 x 50 m SKUV (240 – 279) 

1.100su, 200su, 50su 

2. 50pu, 200sku 

2. 100ru, 200vu 

2. 100ru 

3. 100vu, 50ru, 50vu 

3. 50su, 100su, 1500vu 

2. 

3. 

 
2013 Masters Suomen mestarit  
 

Seppo Hytönen 

Ilkka Keskinen 

Pirkko Kiiski 

Tero Kinnunen 

Jussi Koivisto 

Heikki Pykäläinen 

Anna-Maija Pyrrö 

Tomi Haapanen SM-viesti 

 
Kolme seuran Masters-uimaria osallistui 2013 kesällä myös avovesiuinnin SM-kilpailuihin. Tero 

Kinnunen voitti kolmen kilometrin avovesiuintimatkalta kultaa matkalta Masters M 35-49.  
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Seuran järjestämät kilpailut vuonna 2013 
 

Seura järjesti kahdet Suomen Uimaliiton alaiset kilpailut, joista isoin ponnistus oli pitkän radan 

NSM/VSM/SM kilpailut 4.-7.7.2013. Nelipäiväisiin yhdistettyihin mestaruuskisoihin osallistui uima-

reita 69 seurasta, yhteensä 557 henkilöä. Startteja kisoissa uitiin alkuerissä 1 848. Tämän lisäksi 

ikäkausimestaruuskisojen aluekarsinnat kisattiin Jyväskylässä 23.–24.11.2013. 

 

Seuran perinteiset Oskarin uinnit järjestettiin 30. kerran juuri sopivasti halliremontin valmistumi-

sen jälkeen 16.3.2013. Osanotto kisoissa oli valtava ja uimareita kisasi jopa 648 uimaria 41 seuras-

ta ja startteja päivälle kertyi 2108 kappaletta. Toiset seuran perinteiset kilpailut, Syysuinnit järjes-

tettiin 21.9.2013. Kisoihin osallistui 244 uimaria 14 seurasta. Startteja uitiin yhteensä 680 kappa-

letta. Syyskaudella Swimming Jyväskylä sai myös järjestettäväkseen IKM-aluekarsinnat, johon osal-

listui 218 uimaria 15 seurasta. Startteja kertyi 726. 

 

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

järjestettiin kolmet kilpailut keväällä ja kolmet syksyn aikana. Kaikki kilpailut käytiin AaltoAlvarin 

50m altaalla. Lisäksi seura järjesti kaksi MuksuMeet-kilpailua, kisan numero VI keväällä ja kisan 

numero VII syksyllä kauden alussa. Kisa on tarkoitettu seuran nuorimmille ja toimii ponnahduslau-

tana kilpailuihin tutustumisessa. 

 

Harjoittelu ja ryhmät 
 

Kilpailumenestyksestä vastanneet vanhemmat uimarit harjoittelivat seuran kahdessa edustusryh-

mässä Marko Malvelan ja Marjoona Teljon valmennuksessa syyskauden alkuun asti. Syksyn aikana 

Malvelan työsopimuksen päätyttyä urheiluakatemian kanssa, siirtyi osa ko. ryhmän uimareista 

Teljolle jääneeseen edustusryhmään ja osa jatkoi valmentautumistaan Malvelan Sprinttitalli-

ryhmässä. 

 

Junioripuolella uimarit treenasivat Nuorten SM-ryhmässä valmentajanaan kevätkaudella Mikko 

Alpola ja Amanda Rissanen. Syksyllä Outi Terho korvasi Rissasen hänen lähtiessä vaihto-oppilaaksi. 

IKM-, Siniviitta ja Rollo -tasoilla monet seuramme tasovalmennusjärjestelmän valmentajat tekivät 

erittäin hyvää työtä. 

 

Vuonna 2013 Swimming Jyväskylän kilpauinnin valmennusryhmissä harjoitteli keväällä 104 uimaria 

ja syksyllä 126 uimaria. Vaajakosken, Tikkakosken ja Muuramen halleissa seuralla ei ollut kilpauin-

titoimintaa vuonna 2013 vaan kaikki ryhmät harjoittelivat AaltoAlvarissa.  

 

Leirit 
 

Seuran junioriryhmät järjestivät yhteisleirin Mallorcalle 14.–22.10.2013. Leirille osallistui noin 14 

uimaria ja valmentajina toimivat Mikko Alpola sekä Liinu Rajala. 

 

Muut tapahtumat ja valmentajakoulutus 

 

Uimareiden vanhemmille järjestettiin 13.2. ravintoluento, jonka piti Tom Söderdahl. Seuran yhtei-

söllisyyden lisäämiseksi järjestettiin syyskaudella kauden avajaistapahtuma 20.8. Ladun Majalla ja 

seuran perinteinen joulujuhla 16.12. Kilpisen koululla. 
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Seuran valmentajakerhotoimintaa jatkettiin edelleen. Valmentajakerho kokoontui keväällä viisi 

kertaa ja syksyn aikana neljä kertaa. Valmentajakerhon toimintaan sisältyi myös seuran sisäinen 

koulutus ja tärkeimpänä aiheena oli tekniikan opettamisen linjaus seurassa. Suomen Uimaliiton 

Taso II-koulutuksen aloitti syksyllä kaksi seuran valmentajaa. 

 
 
TAITOUINTI JA UIMAHYPYT 
 
Jyväskylän taitouinti- ja uimahyppytoiminta siirtyi Swimming Jyväskylän alaisuuteen vuoden 2013 

alusta. Lajien harrastajat ovat toimineet kaupungissa jo pitkään, mutta uimahalliremontin vuoksi 

harrastus loppui lähes kokonaan. Aktiivisten seuraihmisten ja yhteistyön avulla sekä taitouinti että 

uimahypyt saatiin aloitettua uudelleen. 

 

Taitouintiryhmissä harjoitteli vuonna 2013 yhteensä 28 tyttöä ja syyskauden alussa perustettiin 

myös yksi uusi ryhmä, koska innokkaita tulijoita löytyi lajin pariin. Uimareiden ikäjakauma on hyvin 

nuori, mutta hyvällä harrastajamäärällä ja oikealla tekemisellä saadaan luotua jatkuvaa toimintaa 

myös tuleville vuosille. Kaksi vanhinta taitouimarityttöä osallistui myös joulukuussa taitouinnin 

Ikäkausimestaruuskilpailuihin Age group 12 -sarjassa. Taitouintitoiminnasta vastasi valmentaja ja 

tuomari Piia Laitinen kahden apuvalmentajan kanssa. 

 

Uimahyppytoiminta aloitettiin myös lähes alusta uimahalliremontin jälkeen. Muutama vanha hyp-

pääjä palasi lajin pariin, mutta kaikki muut harrastajat olivat uusia innokkaita lajiin tutustujia. Vuo-

den 2013 aikana uimahypyissä oli mukana 61 hyppääjää. Uimahyppytoiminnasta vastasi kevätkau-

della Katja Jokikokko ja syyskaudella Julius Laukka. Valmentajia uimahypyissä toimi yhteensä kuusi. 

 
Taitouimarit ja hyppääjät järjestivät kevätkaudella yhteisen kevätnäytöksen, jossa harrastajat pää-

sivät esittelemään kauden harjoittelun tuloksia. Uimahyppääjät järjestivät myös oman harjoitus-

kilpailun kevät- ja syyskauden päätteeksi. 

 
 
TIEDOTUS 
 
Swimming Jyväskylän tiedotusta pyrittiin edelleen tehostamaan kuluneena vuonna. Sähköistä tie-

dottamista lisättiin sähköpostilistojen ja seuran kuukausikirjeen avulla. Seuran www-sivut toimivat 

edelleen tehokkaasti ja monipuolisesti virallisena tiedotuskanavana. Sivuilla julkaistaan viikoittain 

tuoreita uutisia seuran asioihin liittyen. Seuran viralliset Facebook-sivut toimivat myös tiedottami-

sessa aktiivisesti. Kävijätilastojen mukaan seuran www-sivuilla kävi päivittäin 300–400 erillistä kä-

vijää edellisvuosien tapaan. Valmentajat tiedottivat pääsääntöisesti blogien välityksellä ryhmien 

asioita. 

Ulkoista tiedottamista on tehostettu tiedotusvastaavan avulla, joka on ollut suoraan yhteydessä 

tiedotusvälineisiin. Seura sai kuluneena vuonna näkyvyyttä paremmin NSM/SM-uintitapahtuman 

ansiosta.  
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YHTEISTYÖKUMPPANIT 
 
Swimming Jyväskylän yhteistyökumppaneita olivat Jyväskylän kaupunki, Speedo, Mehiläinen, Res-

tel Oy, Autokoulu Koljander, InterSport ja Suomen Uimaliitto. 

 
 
TALOUS 
 
Viime vuosina seuran talouteen on vaikuttanut suuresti AaltoAlvarin remontti, jonka vuoksi toi-

mintaa jouduttiin mukauttamaan ja supistamaan runsaasti. Seuran taloutta seurattiin erittäin tar-

kasti ja kaikilta ylimääräisiltä kuluilta pyrittiin välttymään. 

 

Vuoden 2013 alusta seura aloitti kurssitoiminnan taas normaalissa laajuudessaan kolmessa alueen 

uimahallissa. Syksyllä 2013 Tikkakosken uimahalli suljettiin, joten kurssitoiminnan tulot loppuivat 

sen osalta. AaltoAlvarin sunnuntaivuoroa kuitenkin muutettiin hieman, jolloin sinne saatiin lisää 

ryhmiä perustettua. 

 

Kilpailukalenteri pidettiin vuoden 2013 ajan edelleen hieman suppeampana. Seura jatkoi päätös-

tään kustantaa vain kaksi starttia/kilpailu/uimari, entisen kolmen sijaan. Pakollisia hankintoja kil-

pailutettiin edelleen ja maksujen perintää tehostettiin entisestään ottamalla käyttöön uusi jäsen-

rekisteri ja laskutusjärjestelmä Seuramappi.  

 

Kokonaisuudessaan vuoden 2013 taloudellinen tulos oli voitollinen 25582,04 euroa. Tarkempi ta-

loudellinen tulos on esillä seuran tuloslaskelmassa ja taseessa. Positiivinen tulos saavutettiin muun 

muassa kurssitoiminnan uudistamisella sekä NSM/SM-uintien onnistuneella tuloksella. Myös val-

mennusmaksuja korotettiin vuoden aikana niin, että maksuilla katettaisiin paremmin valmennus-

toiminnan kuluja. Merkittävä voitollinen tulos oli seuralle elintärkeä, jotta remonttivuosien aiheut-

tamaa alijäämää saatiin katettua. Alijäämää on jäljellä vielä vuoden 2013 jälkeen -8727,44 euroa. 

 

 

JÄSENMÄÄRÄ 
 
Vuonna 2013 seurassa oli 1059 jäsentä. Jäsenistöön laskettiin kuuluvaksi kaikki muut harrastajat ja 

kannatusjäsenet pois lukien iltapäivä-uimakoululaiset sekä vauvauimarit, jotka osallistuvat vain 

kurssitoimintaan. Uimahalliremontin päättyminen virkisti selkeästi myös seuran jäsenmäärää, kun 

jäsenet pääsivät taas AaltoAlvariin harrastamaan. 

 

Aiempien vuosien jäsentilastoja: 

 
vuosi kevät syksy 

2012 569 672 

2011 626 655 

2010 890 949 

2009 770 840 

2008 743 760 


