
Toiminnantarkastuskertomus 2021 / Swimming Jyväskylä 
 
Olen tarkastanut Swimming Jyväskylä ry:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ajalta 1.1.-31.12.2021 
yhdistyksen syyskokouksen 2020 valitsemana toiminnantarkastajana. Tilinpäätös sisältää taseen, 
tuloslaskelman ja liitetiedot. Toimintakertomus sisältää yhteenvedon yhdistyksen toiminnasta.  
 
Hallituksen vastuu 
 
Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät 
tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti.  Hallituksen 
on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla 
järjestetty ja siitä, että yhdistyksen toiminta on sen asettaman tarkoituksen mukainen.  
 
Toiminnantarkastajan velvollisuudet 
 
Toiminnantarkastajan tehtävänä on arvioida yhdistyksen hallinnon järjestämistä, kirjanpidon ja 
tilinpäätöksen yleistä asianmukaisuutta, johdon saamien etuuksien ja lähipiiritoimien asianmukaisuutta 
sekä jäsenten yhdenvertaisen kohtelun toteutumista. Toiminnantarkastus suoritetaan yhdistyksen 
toimintaan nähden riittävässä laajuudessa.  
 
Toiminnantarkastuskertomus  
 
Käsitykseni mukaan olen saanut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
toiminnantarkastusaineistoa sekä kuullut yhdistyksen toiminnasta vastaavia henkilöitä asiaan liittyvissä 
kysymyksissä. Olen myös perehtynyt yhdistyksen hallituksen kokouspöytäkirjoihin sekä osallistunut 
yhdistyksen kevät- ja syyskokoukseen.   
 
Tarkastuksen perusteella totean, että tilinpäätös perustuu kirjanpitoon ja sisältää olennaisilta osin 
yhdistyksen tuotot, menot, varat, oman pääoman, velat ja yhdistyksen antamat vakuudet. 
Toimintakertomuksesta ilmenee, että yhdistyksen toiminta on ollut sen asettamien tavoitteiden mukaista 
ja toimintaan varatut resurssit on käytetty asianmukaisella tavalla. Tilinpäätös oli alijäämäinen 5.062,60 €, 
joka on pienempi kuin edellisen tilikauden alijäämä. Tilinpäätöksen liitetiedoista ilmenee, että edellisten 
tilikausien ylijäämä oli 190.054,21 €. Vuodelle 2022 siirtyvä oma pääoma on yhteensä 184.991,61 €, joka on 
n. 50 % vuoden 2021 henkilöstökuluista. Seuran oma pääoma on alijäämäisestä tilinpäätöksestä huolimatta 
toiminnan laajuus ja henkilöstöön liittyvät vastuut huomioiden riittävällä tasolla. Vaikka COVID-19 
pandemia on vaikuttanut merkittävästi seuran toimintaan erityisesti vuoden 2020, mutta edelleen myös 
vuoden 2021 aikana, on yhdistys onnistunut ylläpitämään ja kehittämään toimintaansa tarkoituksensa 
mukaisesti varsinkin lasten ja nuorten osalta. Masters-toimintaan ja aikuisten harrastustoimintaan 
pandemian haittavaikutus on ollut suurempi. 
 
Toimintakertomuksessa mainitaan, että vuoden 2021 aikana Swimming Jyväskylä ja Kampuksen Plaani 
yhdistivät toimintansa kilpauintivalmennuksessa ja vuoden lopulla Kampuksen Plaanin jäsenistö liittyi 
Swimming Jyväskylä ry:n jäseniksi. Syyskokous päätti Swimming Jyväskylän uudeksi nimeksi Jyväskylän 
Aalto ry, joka hyväksyttiin PRH:ssa alkuvuodesta 2022. Seurojen toimintojen yhdistyminen ilmeni 
kilpauinnin parempana menestyksenä valtakunnallisissa arvokilpailuissa, kun jyväskyläläiset huippu-uimarit 
edustivat useamman vuoden eriseuraisuuden jälkeen samaa seuraa. Valmennuksessa päästiin yhtenäisiin 
ryhmiin, joiden valmennusta voitiin koordinoida aikaisempaa keskitetymmin. Uimahyppy- ja 
taitouintitoimintaan yhdistymisellä ei ollut näkyvämpää vaikutusta.  
 
Negatiiviselle puolelle jäi se, että vaikka Swimming Jyväskylä ja Kampuksen Plaani onnistuivat monivuotisen 
prosessin lopputuloksena yhdistämään kilpauinnin toimintansa, irrottautui samalla merkittävä osa 



seurajohtoa, valmentajia ja uimareita pois yhdistyksen toiminnasta ja perusti Jyväskylään uuden seuran, 
Jyvässeudun Uinti ry:n. Sen seurauksena Jyväskylän uintiurheilua harrastavien seurojen lukumäärä kasvoi 
neljästä seurasta viiteen. Toimintakertomuksessa mainittiin, että Swimming Jyväskylältä oli tavallista 
vähemmän uimareita syksyn 2021 Master-SM-uinneissa koronan vuoksi ja, että menestys oli aikaisempia 
vuosia heikompi. Todennäköinen syy lienee kuitenkin ollut se, että Jyvässeudun Uintia kisoissa edusti 
huomattava joukko Swimming Jyväskylästä eronneita uimareita, joiden panos huomioimalla Jyväskylän 
uimaseurat kokonaisuutena olisivat säilyttäneet aikaisemmat asemansa. 
 
Swimming Jyväskylä (1430 jäsentä), uudelta nimeltään Jyväskylän Aalto, on Suomen Uimaliiton 
luokituksessa suurseura. Yhdistys on aktiivinen uintiurheilun eri lajeissa (ml. sovellettu uintiurheilu; pois 
lukien vesipalloilu) ja tarjoaa mahdollisuuksia monipuoliseen harrastus- ja kilpailutoimintaan. Seuran 
toiminta on vakaalla pohjalla ja tulevaisuus näyttää valoisalta. Vaikka vuosi 2021 oli hallinnollisessa 
mielessä varsin dramaattinen, ja päättyi eriseuraisuuden lisääntymiseen Jyväskylässä, pitäisi jatkossa 
kiinnittää huomiota seurojen väliseen yhteistyöhön. Swimming Jyväskylän historia sisältää ajatuksen 
Jyväskylän ja koko sen alueen yhdestä yhteisestä seurasta. Jyväskylän Aalto voisi toimia tuon ajatuksen 
eteenpäin viejänä.  
 
Tarkastuksessa en ole havainnut, että hallituksen jäsen tai toimihenkilö olisi syyllistynyt tekoon tai 
laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan, enkä ole havainnut, 
että yhdistyksen johtoon kuuluva tai yhdistyksen toimihenkilö olisi rikkonut yhdistyslakia tai yhdistyksen 
sääntöjä.    
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