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JOHTOKUNTA 
 
Vuonna 2014 Swimming Jyväskylä ry:n puheenjohtajana toimi Heikki Roiko-Jokela, varapuheenjoh-
tajana Mikko Lampi ja rahastonhoitaja Janne Neuvonen. Johtokunnan sihteerinä toimivat Outi 
Terho (kevät 2014) ja Sari-Minna Havimäki. Johtokunnan jäseninä olivat Sari-Minna Havimäki, Ville 
Kallinen (kevät 2014), Pirkko Kiiski, Mikko Lampi, Johanna Merisalo, Janne Neuvonen, Sisko Pulkki-
nen, Arto Tolvanen ja Marjoona Teljo (valmennuksen edustaja). Johtokunta kokoontui 10 kertaa 
vuoden aikana. Johtokunnan kokousten esittelijöinä toimivat hallinnollisissa asioissa seurakoor-
dinaattori Piia Pöyhönen sekä valmennusasioissa valmennuspäällikkö Marjoona Teljo. 
 
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. talous/hallintotyöryhmä 

Heikki Roiko-Jokela, Janne Neuvonen, Johanna Merisalo ja Piia Pöyhönen 

 
2. Omat kilpailut (toimitsijakoulutus, toimitsijarekrytointi, kilpailutoiminnan kehittäminen) 

Mikko Lampi, Sari-Minna Havimäki, Ville Kallinen, Pirkko Kiiski, Sisko Pulkkinen, Marjoona Teljo ja 
Arto Tolvanen 

 
3. Markkinointi ja speedo-myynti 

Ville Kallinen ja Jari Rimmi 

 
4. AaltoAlvarin kahvio 

kahviotyöntekijä Seija Hård  

 
5. Tiedotus 

Piia Pöyhönen ja Heikki Roiko-Jokela 

 
6. puheenjohtajan tehtävät 

Heikki Roiko-Jokela 
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HENKILÖSTÖ 
 
Vuonna 2014 seuran palveluksessa toimi yhteensä 66 osa-aikaista valmentajaa ja ohjaajaa.  
Kahvion päätoimisena työntekijänä toimi Seija Hård. Seijan lisäksi kahviossa työskenteli 3 osa-
aikaista tuntityöntekijää. Piia Pöyhönen aloitti 1.1.2014 osa-aikaisena seurakoordinaattorina ja 1.7. 
alkaen työsopimus muutettiin päätoimiseksi. Outi Terho toimi osa-aikaisena seurakoordinaattori-
na/valmentajana 3.6.2014 saakka. Valmennuspäällikkö Marjoona Teljon osa-aikainen työpanos 
ostettiin palveluna Keski-Suomen Urheiluakatemialta. Päätoimisena juniorivalmennuspäällikkönä 
aloitti 1.1.2014 Tero Välimaa. Ville Kallinen toimi 1.8.–31.12.2014 tuntityöntekijänä nimikkeellä 
seuratyöntekijä. Hänen vastuullaan olivat erityisesti kilpailujärjestelyt. 
 
 
KURSSITOIMINTA 
 
Swimming Jyväskylän kurssitoiminta koostui vuonna 2014 lasten uimaopetusryhmistä, uimahyppy-
jen ja taitouinnin alkeiskursseista sekä aikuisten uintikursseista. Uimakouluja järjestettiin kahdessa 
toimipisteessä; AaltoAlvarissa ja Vaajakosken Wellamossa. 
 
AaltoAlvarin sunnuntaivuoron uintikursseille osallistui kevätkaudella 402 lasta ja 20 aikuista. Syk-
syllä sunnuntaivuoron uintikursseille osallistui 413 lasta ja 34 aikuista. Vuoden 2013 osallistuja-
määriin verrattuna oli vuonna 2014 sunnuntaivuoron kursseille osallistuvien määrä jopa kaksinker-
taistunut. Kovan kysynnän vuoksi perustettiin muutamia uusia ryhmiä. Ilahduttavaa oli erityisesti 
taitouinnin ja uimahyppyjen alkeiskurssien suosion kasvu. Kummankin lajin osallistujamäärät puto-
sivat rajusti remonttivuosien aikana ja nyt on alkeisryhmistä saatu osallistujia jatkamaan myös 
valmennusryhmiin.  
 
Wellamon kahdeksaan uimakouluryhmään osallistui keväällä 54 lasta ja 5 aikuista. Syyskaudella 
osallistujia oli jo 101 lasta ja 9 aikuista. Wellamon osallistujamäärissä tapahtui vuoden 2014 aikana 
nopeaa kasvua ja syksyllä tähän reagoitiin perustamalla kaksi uutta Vesiralli-ryhmää maanantai-
illalle. 
 
Vuonna 2014 jatkettiin Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen kanssa tehtyä sopimusta lasten 
iltauimakoulujen järjestämisestä. Iltauimakoulut järjestettiin AaltoAlvarissa arki-iltaisin. Ryhmiä 
järjestettiin kevät- ja syyskaudella yhteensä 28 ja osallistujia oli 204. Suurin osa ryhmistä oli alkeis-
ryhmiä, jonka lisäksi järjestettiin myös varhaistaito- ja jatkoryhmiä. 
 
Iltauimakoulujen lisäksi seura jatkoi Jyväskylän kaupungin kanssa sopimusta myös vauvauintien 
järjestämisestä. Vauvauintiryhmiä järjestettiin 4 sekä kevät- että syyskaudella ja osallistujia oli yh-
teensä 90. Myös vauvauinneissa tapahtui kasvua vuoden 2014 aikana reilusti ja kaikki ryhmät oli-
vat täynnä.  
 
Myös kesän rantauimakoulut järjestettiin jälleen yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa. Kesän 
2014 rantauimakoulut jatkuivat juhannuksen jälkeisestä viikosta koulujen alkuun. Rantoja kiersi 
samanaikaisesti kaksi tehtävään koulutettua ohjaajaparia. Osalla rannoista järjestettiin kursseja 
useamman kerran kesän aikana. Rantauimakouluun osallistui kesällä 255 lasta, joka oli tavan-
omaista pienempi määrä. Osallistujia karsi selkeästi alkukesän kylmä sää, jolloin kurssit olivat tyh-
jät. Heinäkuun helteillä osallistujat löysivät jälleen totutusti kursseille.   
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KILPAUINTI 

Urheilumenestys  

Swimming Jyväskylän uimarit jatkoivat hienoa menestystään kuluneen vuoden arvokisoissa kaikis-
sa ikäryhmissä. Kansainvälisissä arvokisoissa seuraa edusti kaksi uimaria. Kirkkaimmasta saavutuk-
sesta vastasi seuran vammaisuimari Leo Lähteenmäki voittamalla EM-kisoissa miesten 50 metrin 
vapaauinnissa hopeaa. Mimosa Jallow osallistui sekä pitkän radan EM-kilpailuihin että lyhyen ra-
dan MM-kisoihin. Lisäksi Mimosa teki ensimmäiset Suomen ennätyksensä 50m ja 100m selkäuin-
neissa. Myös seuraa edelleen edustava, Tukholman Neptunissa harjoitteleva, Laura Lajunen teki 
ensimmäiset Suomen ennätyksensä 400m, 800m ja 1500m vapaauintimatkoilla. Pohjoismaiden 
Mestaruuskisoissa, pre-senior ikäluokassa, Janne Markkanen edusti myös seuraa hienosti ottamal-
la hopeaa 200 metrin selkäuinnissa. 

 
Uimaliiton maajoukkueryhmissä seuralla oli tänäkin vuonna hyvä edustus. Maajoukkueen syksyn 
avausleirille kutsuttiin seurasta kolme uimaria; Mimosa Jallow, Laura Lajunen ja vammaisuinnin 
puolelta Leo Lähteenmäki. Lisäksi uimaliiton uusille tekniikkaleireille, ”Stroke Campeille”, kyseisen 
kolmikon lisäksi kutsuttiin Teemu Vuorela. Kesän nuorten Pohjoismaiden mestaruuskisoissa seuraa 
edusti Jenni Lampi. Swimming Jyväskylän tärkeimmät saavutukset näkyvät alla olevassa taulukos-
sa. 
 
 

Vuoden 2014 kansainväliset kilpailut  

Kilpailu Uimari Paras sijoitus 

Multination, Limassol, Kypros 
11.–13.4.2014 

Jenni Lampi 7. 100pu 

50. Suomi-Viro ottelu, Helsinki 
2.-3.5.2014 

Laura Lajunen 
Janne Markkanen 
Teemu Vuorela 

1.200vu/400vu/800vu 
4. 100su, 6.50su 
1.200vu,2.200sku, 
3.100vu 

IKM-NPM, Tanska 
12.-13.7.2014 

Jenni Lampi 5.50pu, 6.100pu 

EM-kilpailut, Berliini 
18.–28.8.2014 

Mimosa Jallow 13. 50su 
14. 100su 

Vammaisuinnin EM-kilpailut 
Eindhooven, Hollanti  
4.–10.8.2014 

Leo Lähteenmäki  2. 50vu  
 

Mastersien avoimet lyhyen radan 
PM-kilpailut, Pori, 3. – 4.10.2014 

menestyneet uimarit on lueteltu 
alla 

 

Pre-senior PM, Ruotsi 
12.–14.12.2014 

Janne Markkanen 
 

2. 200su  
3.100su 

LRMM- Doha, Qatar 
3.7.-12.7.2014 
 

Mimosa Jallow 25. 50su 
31. 100su 
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Vuoden 2014 kansalliset arvokilpailut, seurojen väliset pisteet 

 Seuran 
pisteet  
(ed. vuosi) 

Seuran 
sijoitus 
(ed. vuosi) 

 
Voittajaseuran  
pisteet 

Lyhyen radan  
Mastersmestaruuskilpailut 
28.-30.3. Lappeenranta 
 

 320 3.  Helsingfors  
Simsällskap 820 

Suomen Mestaruuskilpailut 
 

303 (-63) 2. (2.) 
 

Cetus 485 

Nuorten Mestaruuskilpailut 46 (+40) 6. (24.) Cetus 194 

Rollo-Uinnit 81 (+60) 7. (17.) Raision urheilijat 
263 

Ikäkausimestaruusuinnit 
11.–13.7. Turku 
 

67 (+17) 12. (12.) Helsingfors  
Simsällskap 372 

Pitkän radan Mastersmestaruus-
kilpailut 
24.–26.10. Jyväskylä 

892 (+632) 2.(5.) Cetus 1100 

Suomen lyhyen radan Mesta-
ruuskilpailut 
19.–23.11.2014 Espoo 
 

284 (-86) 2.(2.) Cetus 516 

Nuorten lyhyen radan Mesta-
ruuskilpailut 
19.–23.11.2014 Espoo 
 

35 (-17) 10. (8.) Cetus 239 

Lyhyen radan ikäkausimesta-
ruusuinnit  
 

93 (-6) 11.(10.) Cetus 526 

 

Suomen mestarit 2014  

Anton Dobrzhanskiy 
Mimosa Jallow 
Laura Lajunen 
Marlene Niemi 
Teemu Vuorela 
 
NSM-mitalistit 2014 
Tapio Roiko-Jokela NSM-pronssi x 2 
Miika Tolvanen NSM-hopea + 2xpronssi 
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Ikäkausimestaruus- ja Rollo-kisoissa menestyneet 2014 
 
Danilla Dobrzhanskiy, IKM-hopea + pronssi 
Aleksander Kislitsyn, IKM-hopea, Rollo-kulta + hopea 
Jenni Lampi, IKM-hopea 
Sanni Lampi, IKM-pronssi x 2 
Miia Pentti, IKM-kultaa + hopea + 2xpronssi, Rollo-kulta + 3xhopea 
Selma Soininen, IKM-kulta + hopea + 2xpronssi 
 
Vammaisuinti, Suomen mestarit 2014 
 
Leo Lähteenmäki 
 
Masters-uimarit 
 
Masters avoimet PM-uinnit, Pori, mestarit 2014  
 
Juho Allonen 
Tero Kinnunen 
Anna-Maija Pyrrö 
Antti Viilos 
Anu Lajunen PM-viesti 
Seppo Hytönen PM-viesti 
Janne Kekkonen PM-viesti 
Pirkko Kiiski PM-viesti 
Jussi Koivisto PM-viesti 
Pirjo-Leena Pitkänen PM-viesti 
Heikki Pykäläinen PM-viesti 
 
Masters Suomen mestarit 2014 
 
Juho Allonen 
Seppo Hytönen 
Janne Kekkonen 
Ilkka Keskinen 
Tero Kinnunen 
Einari Kirjavainen 
Jussi Koivisto 
Martti Lampinen 
Jaakko Pentti 
Pirjo-Leena Pitkänen 
Anna Pyrrö 
Antti Viilos 
Petri Hirvonen SM-viesti 
Panu Hiltunen SM-viesti 
Pirkko Kiiski SM-viesti 
Anu Lajunen SM-viesti 
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Juha Parviainen SM-viesti 
Jukka Pellinen SM-viesti 
Heikki Pykäläinen SM-viesti  
Eetu Suomalainen SM-viesti 
Risto Åman SM-viesti 
 
Tero Kinnunen osallistui elokuussa Kangasalla pidettyihin Avovesiuinnin Suomen mestaruuskilpai-
luihin ja avoimiin Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin. Tero ui omassa sarjassaan hopealle. 
 

Seuran järjestämät kilpailut vuonna 2014 

 
Seuran perinteiset Oskarin uinnit järjestettiin 31. kerran 22.2.2014. Osanotto kisoissa oli valtava ja 
uimareita kisasi jopa 592 uimaria 34 seurasta ja startteja päivälle kertyi 1 739 kappaletta. Toiset 
seuran perinteiset kilpailut, Syysuinnit järjestettiin 13.9.2014. Kisoihin osallistui 178 uimaria 9 seu-
rasta. Startteja uitiin yhteensä 535 kappaletta.  

 
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 

 

Vanhemmat edustusuimarit ovat harjoitelleet Marjoona Teljon valmennuksessa. Osa uimareista 
on myös valmentautunut Marko Malvelan Sprinttitalli-ryhmässä, harjoitelleet muualla tai omatoi-
misesti. 

Junioripuolella uimarit treenasivat Nuorten SM-ryhmässä valmentajanaan kevätkaudella Mikko 
Alpola ja Outi Terho. Syksyllä Outi Terhon korvasi Tero Välimaa.  IKM- ja Rollo -tasoilla on toiminut 
useita valmentajia ja valmennusryhmiä. 

 
Vuonna 2014 Swimming Jyväskylän kilpauinnin valmennusryhmissä harjoitteli keväällä 141 uimaria 
ja syksyllä 143 uimaria. Vaajakosken, Tikkakosken ja Muuramen halleissa seuralla ei ollut kilpauin-
titoimintaa vuonna 2014, vaan kaikki ryhmät harjoittelivat AaltoAlvarissa.  

 

Leirit  

Alkuvuodesta seuran junioriryhmät järjestivät yhteisleirin Piispalassa. Leirille osallistui yhteensä 28 
uimaria NSM-Vesikiitäjät ryhmistä. Leirillä oli mukana myös 4 valmentajaa. 

Kesän alussa osa IKM-finaaleihin osallistuvista uimareista vietti 2 viikkoa Pajulahdessa harjoituslei-
rillä AaltoAlvarin ollessa kiinni. Leirillä oli uimareita NSM-, MOP- ja Flipperit ryhmistä, mukanaan 
kaksi valmentajaa. 
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Lokakuussa 25 uimaria ja 4 valmentajaa kävivät Ahvenanmaalla harjoittelemassa yhden viikonlo-
pun ajan. 

 

Muut tapahtumat ja valmentajakoulutus 

 
Uimareiden vanhemmille järjestettiin luentotilaisuus 27.11., jossa ensimmäisen osuuden ”Lasten 
urheilu, aikuisten asia” piti Outi Aarresola ja ravintoluennon Kaisa Kähärä. Seuran yhteisöllisyyden 
lisäämiseksi järjestettiin syyskaudella kauden avajaistapahtuma 19.8. Ladun Majalla, jonka yhtey-
dessä pidettiin info vanhemmille. Seuran perinteinen joulujuhla pidettiin 16.12. Voionmaan koulul-
la. Joulujuhlan yhteydessä palkittiin vuoden 2014 seuratoimijoita ja menestyjiä. Lisäksi syys- ja 
kevätkauden alussa pidettiin valmennusryhmien vanhemmille vanhempainillat. 
 
Seuran valmentajakerhotoimintaa jatkettiin edelleen. Valmentajakerho kokoontui keväällä kolme-
kertaa ja syksyn aikana kaksi kertaa. Valmentajakerhon toimintaan sisältyi myös seuran sisäistä 
koulutusta ja tärkeimpänä aiheena oli uimarin olkapään lihasten vahvistaminen, josta ohjeistuksen 
piti akatemian fysioterapiaharjoittelija Anne Eskelinen. Lisäksi Suvi Widgren piti valmentajille lu-
ennon vuorovaikutustaidoista. Suomen Uimaliiton Taso II-koulutuksen sai päätökseen kaksi seuran 
valmentajaa ja taso I:n neljä valmentajaa. 
 
 
TAITOUINTI JA UIMAHYPYT 
 
Jyväskylän taitouinti- ja uimahyppytoiminta on ollut Swimming Jyväskylän alaisuudessa vuodesta 
2013. Aktiivisten seuraihmisten ja yhteistyön avulla lajit saatiin käynnistettyä uudelleen vuonna 
2013. Vuoden 2014 aikana osallistujamäärät kasvoivat ilahduttavan hyvin erityisesti uimahypyissä. 
Kummankin lajin alkeiskurssit olivat syksyllä jo täynnä, mistä toivottavasti saadaan lisää harrastajia 
tulevaisuudessa myös valmennusryhmien puolelle.  
 
Taitouinnin valmennusryhmissä harjoitteli vuonna 2014 yhteensä 14 tyttöä. Uimareiden ikäja-
kauma on hyvin nuori, mutta hyvällä harrastajamäärällä ja oikealla tekemisellä saadaan luotua 
jatkuvaa toimintaa myös tuleville vuosille. Flamingot valmennusryhmään oli syksyn 2014 jälkeen 
kova tunku, ja edessä oli positiivinen ongelma kun ryhmä täytyi jakaa kahteen ryhmään kevät kau-
delle siirryttäessä. Ylimpiin valmennusryhmiin saadaan toivottavasti tulevaisuudessa uusia innok-
kaita uimareita näistä nuorempien ryhmistä.  
 
Taitouimarit kilpailivat viime vuonna kolmissa kilpailuissa. Helmikuussa Vantaa Gameseihin osallis-
tui kaksi uimaria, jotka saavuttivat 12-vuotiaiden sarjasta hopeaa. Samat tytöt kilpailivat huhti-
kuussa Ikäkausimestaruuksista ja tuomisina oli 3. ja 6. sija. Joulukuussa 2014 kuviomestaruuskilpai-
luihin saatiin jo kaksi ryhmää mukaan, ja Joutsenet ja Kurjet menestyivätkin hienosti Vantaalla 
tuoden neljä mitalia viiden uimarin voimin. Aloittelijoiden sarjassa tytöt ylsivät peräti kolmoisvoit-
toon. Taitouintitoiminnassa oli mukana kuluneena vuonna neljä valmentajaa. 
 
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 2014 aikana uimahyppyjen valmennusryhmissä oli mukana jo 61 hyppääjää. Uimahyppytoi-
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minnassa oli mukana kaikkiaan 4 valmentajaa. Uimahyppääjien kohdalla harrastajamäärä alkaa 
olla hyvällä tasolla, ja seuraavaksi käynnistetään kilpailutoimintaa. 
 
Taitouimarit ja hyppääjät järjestivät sekä syys- että kevätkaudella yhteisen näytöksen, jossa har-
rastajat pääsivät esittelemään kauden harjoittelun tuloksia. Uimahyppääjät tarjosivat näytöksen 
yhteydessä halukkaille mahdollisuuden myös kokeilla kilpailemista.  
 
 
TIEDOTUS 
 
Swimming Jyväskylän tiedotusta pyrittiin edelleen tehostamaan kuluneena vuonna. Sähköistä tie-
dottamista on jatkettu kuukausitiedotteiden ja sähköpostilistojen kautta. Kuukausitiedotteet to-
dettiin erittäin hyödyllisiksi ja ne on otettu pysyvään käyttöön. Seuran www-sivut toimivat edel-
leen tehokkaasti ja monipuolisesti virallisena tiedotuskanavana. Sivuilla julkaistaan viikoittain tuo-
reita uutisia seuran asioihin liittyen. Sivustoa päivitetään vuoden 2015 aikana ajan tasalle ja hel-
pommin luettavaksi. Seuran viralliset Facebook-sivut toimivat myös tiedottamisessa aktiivisesti. 
Valmentajat tiedottivat pääsääntöisesti blogien välityksellä ryhmien asioita. Ulkoista tiedottamista 
on tehty tiedotusvastaavan avulla.  
 
 
YHTEISTYÖKUMPPANIT 
 
Swimming Jyväskylän yhteistyökumppaneita olivat Jyväskylän kaupunki, Speedo, Mehiläinen, Res-
tel Oy, Autokoulu Koljander, InterSport, WPOP, Canon ja Suomen Uimaliitto. Uusien yhteistyö-
kumppaneiden löytämiseksi tehostetaan markkinatyöryhmän toimintaa vuonna 2015. 
 
 
TALOUS 
 
Seuran talous palasi vuonna 2014 jälleen vakaammalle pohjalle remonttivuosien tiukan talousti-
lanteen jälkeen. Kuluneena vuonna onnistuttiin laajentamaan kurssitoimintaa ja lähes kaikki kurs-
sit olivat täynnä. Tämän ja tarkan budjettiseurannan avulla saatiin seuran talous käännettyä posi-
tiiviseen suuntaan.  
 
Seuran järjestämät kilpailut ovat aiempina vuosina olleet seuralle tärkeä tulonlähde, mutta vuonna 
2014 kilpailuista ei tullut tuloja enää entiseen tapaan, vaan osa tapahtumista jäi jopa miinusmerk-
kisiksi. Suurimpana syynä tähän on ollut jatkuvasti kasvaneet järjestelykulut. Taloudellisesti seura 
ei ole enää hyötynyt kilpailuiden järjestämisestä, joten vuonna 2015 pyrimme löytämään uusia 
kestäviä ratkaisuja kulurakenteen keventämiseksi. Seura haluaa tarjota myös tulevaisuudessa laa-
dukkaita kilpailutapahtumia Jyväskylässä. 
 
Kilpailukalenteria laajennettiin vuonna 2014 hieman aiempiin vuosiin verrattuna. Seura jatkoi kui-
tenkin päätöstään kustantaa vain kaksi starttia/kilpailu/uimari, entisen kolmen sijaan, kunnes ta-
lous olisi jälleen vankalla pohjalla.  
 
Vuonna 2013 käyttöön otettu Seuramappi-järjestelmä on helpottanut ja selkeyttänyt maksuliiken-
nettä, joka siirrettiin kokonaisuudessa kuluneena vuonna seurakoordinaattorin tehtäviin. 
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Kokonaisuudessaan vuoden 2014 taloudellinen tulos oli voitollinen. Tarkempi taloudellinen tulos 
on esillä seuran tuloslaskelmassa ja taseessa, jotka saadaan tilinpäätöksen jälkeen. Positiivinen 
tulos saavutettiin kurssitoiminnan laajentamisella ja hyvällä myynnillä.  
 
 
JÄSENMÄÄRÄ 
 
Vuoden 2014 lopussa seurassa oli yhteensä 1 248 jäsentä. Jäsenistöön laskettiin kuuluvaksi kaikki 
muut harrastajat ja kannatusjäsenet pois lukien iltauimakoululaiset sekä vauvauimarit, jotka osal-
listuvat vain kurssitoimintaan. Jäsenmäärä kasvoi vuoteen 2013 verrattuna noin 200 uudella jäse-
nellä. Jäsenmäärän kasvua selittää erityisesti viikonlopun uintikurssien kasvanut osallistujamäärä. 
 
 
Aiempien vuosien jäsentilastoja: 
 
vuosi kevät syksy 
2014 1248 
2013 1059 
2012 569 672 
2011 626 655 
2010 890 949 
2009 770 840 
2008 743 760 
 
 
 
 
Jyväskylässä 28.1.2015 
Swimming Jyväskylä 


