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JOHTOKUNTA  
 
Vuonna 2017 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, Sisko Pulkkinen, 
Hannu Pärnänen, Sarri Sipilä ja Mikko Suhonen. Johtokunta kokoontui 14 kertaa vuoden aikana. 
Johtokunnan kokousten esittelijöinä toimivat hallinnollisissa asioissa toiminnanjohtaja Piia 
Pöyhönen ja valmennuksen asioissa päävalmentaja Marjoona Teljo. Taitouinti- ja 
uimahyppyasioiden esittelijänä toimi Amanda Rissanen/Piia Laitinen. 
 
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, Sarri 
Sipilä ja Mikko Suhonen. Kilpailutyöryhmän kokoonkutsujana toimi Sisko Pulkkinen. 

 
3. Markkinointi ja sponsorointi 

Markkinointityöryhmään kuuluivat Janne Neuvonen, Hannu Pärnänen ja Piia Laitinen. 
Markkinointityöryhmän kokoonkutsujana toimi Hannu Pärnänen. 

 
4. Kahviotyöryhmä 

AaltoAlvarin kahvion toiminnasta vastasi kahviotyöntekijä Seija Hård. JS-cup ja MuksuMeet-
kilpailujen kahvioita varten perustettiin oma kahviotyöryhmä, jossa johtokunnan jäsenistä mukana 
oli Sarri Sipilä. 

 
5. Tiedotus 

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

 

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

 
TILIN- JA TOIMINNANTARKASTUS 
 
Seuran tilintarkastajana toimi Sysaudit, KHT Anssi Tikkasen ja toiminnantarkastajana Jukka 
Pellinen.
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HENKILÖSTÖ  
 
Seuran päätoimisina työntekijöinä toimivat toiminnanjohtaja Piia Pöyhönen, kahviotyöntekijä Seija 
Hård ja juniorivalmennuspäällikkö Janne Oksanen. 
 
Päävalmentaja Marjoona Teljon osa-aikainen työpanos ostettiin palveluna Jyväskylän 
Urheiluakatemialta. Lisäksi osa-aikaisina työntekijöinä vuonna 2017 toimivat rollovalmentaja Jani 
Hartikainen ja seuratyöntekijänä ensin Amanda Rissanen ja 04/2017 alkaen Piia Laitinen. Seuran 
omien kilpailujen järjestelyistä vastasi tuntityöntekijänä kevätkaudella Satu Neste ja 09/2017 
alkaen Jaana Kiiskinen. 
 
Seuran palveluksessa toimi yhteensä 79 valmentajaa ja ohjaajaa tuntityöntekijöinä. Lisäksi 
kahviossa työskenteli 6 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 
vuonna 2016 käynnistettyä yhteistyötä aikuisten uintikurssien järjestämisestä jatkettiin Muuramen 
kunnan kanssa. 
 
AaltoAlvarin sunnuntaivuoron uintikursseille osallistui kevätkaudella 399 lasta ja 26 aikuista. 
Syksyllä sunnuntaivuoron uintikursseille osallistui 399 lasta ja 34 aikuista. Näissä luvuissa ei ole 
mukana taitouinnin ja uimahyppyjen kurssitoimintaan osallistuneita, vaan nämä löytyvät kohdasta 
taitouinti ja uimahypyt. Lauantaiaamun uintikursseille osallistui keväällä 21 lasta ja syksyllä 28 
lasta. 
 
Wellamon lauantaiaamun kursseille osallistui keväällä 96 lasta ja 11 aikuista. Syyskaudella 
osallistujia oli 92 lasta ja 8 aikuista. Wellamon maanantai-illan kursseilla oli keväällä 17 lasta ja 
syksyllä 12 lasta. 
 
Kypärämäki on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä toimipisteenä ja kurssit pyörivät siellä 
sunnuntaisin myös vuonna 2017. Kevätkaudella vauvauinteihin osallistui yhteensä 14 perhettä ja 
vesiralleihin 30 lasta. Syyskaudella vauvauinnissa oli mukana 12 perhettä ja vesiralleissa 30 lasta. 
Kaikki Kypärämäen ryhmät olivat pitkälti täynnä. 
 
Jyväskylän kaupunki ei ollut vuonna 2017 mukana järjestämässä rantauimakouluja, joten seura 
päätti tarjota näitä yksin muutaman viikon ajan. Uintikursseja järjestettiin neljällä rannalla kahden 
viikon aikana ja osallistujia näissä oli yhteensä 67. Kylmä kesä verotti jälleen rantauimakoulujen 
osallistujamäärää. Lisäksi seura oli mukana järjestämässä Uuraisten rantauimakouluja. 
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Muuramen kunnan kanssa yhteistyössä järjestettiin kevät- ja syyskaudella aikuisten uimakoulu- ja 
tekniikkakouluryhmä.  
 
Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen kanssa tehtyä sopimusta lasten iltauimakoulujen ja 
vauvauintien järjestämisestä jatkettiin edellisten vuosien tapaan. Iltauimakoulut järjestettiin 
AaltoAlvarissa arki-iltaisin. Ryhmiä järjestettiin kevät- ja syyskaudella yhteensä 28 ja osallistujia oli 
kaikkiaan 239 (osa kävi useamman kurssin). Suurin osa ryhmistä oli alkeisryhmiä, jonka lisäksi 
järjestettiin myös varhaistaito- ja jatkoryhmiä. Vauvauintiryhmiä järjestettiin kevätkaudella 4 ja 
syyskaudella 3 ja osallistujia oli yhteensä 81.  
 
Yhteistyötä Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden kanssa laajennettiin kesän halliuimakouluihin 
ja koulujen uimaopetuksiin. Kesän halliuimakouluissa uintikursseja järjestettiin kahden viikon 
aikana yhteensä 14 ryhmää ja seura vastasi ryhmien opetuksen toteuttamisesta. Koulujen 
uimaopetukset alkoivat elokuussa 2017, kun osa koulujen uimaopetuksista siirtyi uintiseurojen 
järjestettäväksi. Yhteistyössä koulujen uimaopetuksia järjestämässä ovat olleet Jyväskylän Saukot 
ja Kampuksen Plaani. 
 
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.  
 
 
HANKKEET 
 
Vesi kuuluu meille kaikille -hanke 
 
Swimming Jyväskylä haki Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukea vuodelle 2017 Vesi kuuluu 
meille kaikille -hankkeelle. Seura sai hanketukea 15 000 euroa ja hanke käynnistyi syksyllä 2017.  
 
Hankkeessa kehitetään ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen harrastustoimintaa vesiliikunnan 
parissa usean toimijan yhteistyöllä. Hankkeen kautta halutaan tarjota mahdollisuus liikunnan 
harrastamiseen ja liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen niille lapsille, nuorille ja perheille, 
joilla ei aiemmin ole ollut tähän mahdollisuuksia erinäisistä syistä. Hanke toteutetaan yhteistyössä 
Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden, sosiaalitoimen ja perheiden ennaltaehkäisevän sosiaali- 
ja terveyspalveluiden kanssa. Hankkeen on tarkoitus toimia samalla eräänlaisena pilottihankkeena, 
joka voitaisiin tulevaisuudessa toteuttaa myös muissa toimintaympäristöissä ja eri lajien parissa.  
 
Syksyllä 2017 hankkeen kautta järjestettiin yhteensä neljä uintikurssia ja hanke jatkuu 
kevätkaudella 2018. Hanke on suunniteltu kaksivuotiseksi ja seura on hakenut hankkeelle jatkoa 
vuodelle 2018–2019. 
 
Vesi kuuluu meille kaikille -hankkeelle myönnettiin Keski-Suomen Urheilugaalassa 26.1.2018 
Suomen Uimaliiton myöntämä Vuoden urheiluteko 2017 -palkinto. 
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Lotto Liikuttaa -uintikurssi 
 
Syys- ja lokakuun aikana seura osallistui Suomen Uimaliiton ja Veikkauksen yhteistyössä 
järjestämään valtakunnalliseen Lotto Liikuttaa -kokeiluun, jossa oli seuroja mukana ympäri 
Suomea. Seura järjesti aikuisten uintitekniikkakurssin Veikkauksen tuella ja Veikkaus arpoi 
osallistujat kurssille.  
 
 
HUIMASEURA-AUDITOINTI 
 
Swimming Jyväskylä sai Suomen Uimaliiton myöntämän HuimaSeura-statuksen vuonna 2015. 
Seura osallistui väliauditointiin 4.5.2017, jossa tarkasteltiin seuralle tuolloin määriteltyjä 
kehityskohteita. Auditointien jälkeen seuralle myönnettiin HuimaSeura-status myös seuraavaksi 
kahdeksi vuodeksi. 
 
 
LIIKUNTAUNELMIA TOTEUTTAMASSA 
 
Seura oli mukana Jyväskylän kaupungin toteuttamassa lasten ja nuorten liikuntaunelmien 
keräyksessä. Jyväskylän kaupunki toteutti keräyksen paikallisten liikunta-alan toimijoiden kanssa 
21.3.–30.4.2017. Unelmia ilmoitettiin yhteensä 631, joista monet toivomukset sisälsivät 
kokonaisten luokkien ja päiväkotiryhmien toiveita. Jokainen keräyksessä mukana ollut toimija 
sitoutui toteuttamaan vähintään yhden liikuntaunelman vuoden 2017 aikana. Seura toteutti 10.5. 
ensimmäisen unelman osana valtakunnallista Unelmien liikuntapäivää, kun Tammirinteen 
päiväkotiryhmälle järjestettiin hauska uintihetki AaltoALvarissa. Toinen unelma toteutettiin 6.9., 
jolloin Keltinmäen koulun YPR-luokka pääsi uimaan ohjatusti. 
 
 
TYÖSUOJELUTARKASTUS 
 
Syksyllä 2017 seuralle tehtiin työsuojelutarkastus, jossa käytiin läpi mm. työnantajan yleisiä 
velvollisuuksia, työnteon keskeiset ehdot, työterveyshuoltoon liittyvät asiat, työn vaarojen 
selvittäminen ja arviointi.  
 
 
KILPAUINTI  

Urheilumenestys  

Kansainvälisissä aikuisten arvokisoissa seuraa edusti kaikkiaan viisi uimaria. Leo Lähteenmäki otti 
toisen MM-pronssinsa vammaisuinnin MM-kilpailuissa Meksikossa. Teemu Vuorela puolestaan 
kisasi ensimmäistä kertaa urallaan lyhyen radan EM-uinneissa Kööpenhaminassa. Teemun lisäksi 
myös Janne Markkanen ja Miikka Ruohoniemi edustivat Suomea opiskelijoiden arvokisoissa, 
Universiadeissa Taiwanissa. Lisäksi Aleksi Kaidesoja osallistui Down-uimareiden EM-kilpailuihin 
Ranskassa. 

 

SM-kilpailuissa seura pysyi aikaisempien vuosien tasolla ja mitaleista vastasi pieni, mutta 
kovatasoinen porukka. Uimaliiton maajoukkueryhmissä seuralla oli tänäkin vuonna hyvä edustus. 
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Aikuisten maajoukkueen eri tapahtumissa uivat vuoden aikana Leo Lähteenmäki, Teemu Vuorela 
ja Miikka Ruohoniemi. Lisäksi Martta Ruuska valittiin ikäkausimaajoukkueeseen ja Mia Pentti 
nuorten maajoukkueeseen. Nuorten Pohjoismaiden ikäkausimestaruusuinneissa Färsaarilla 
mukana oli myös Alexander Kislitsyn ja Atte Lindholm. 
 
 
 
Vuoden 2017 kansainväliset kilpailut  
 

Uinnin maailmancup 6.-7.8. Berliini Teemu Vuorela 

 

 

 

Miikka Ruohoniemi 

100ru 18. 

200sku 20. 
50ru 22. 
 
100 ru 16. 
200vu 22. 

International Swim Meet Uster 4.-
5.2. 

Teemu Vuorela 

 

Miikka Ruohoniemi 
 

200 sku 

 

100ru 

Swim Stockholm Open 8.-11.4. 

 

Teemu Vuorela 

 

100 ru 10. 

200sku 10. 

Kilpailu Uimari Paras sijoitus 

LREM-uinnit 13.–17.12. 
Kööpenhamina, Tanska 

Teemu Vuorela 100sku 23. 

Parauinnin MM-kilpailut 2.-7.12. 
Mexico City, Meksiko 

Leo Lähteenmäki 50vu 3. 
100vu 9. 

Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 
1.-3.12., Islanti 

Miikka Ruohoniemi 
 

200ru 3. 
 

Universiadit 20.–27.8. 
Taipei City, Taiwan 

Miikka Ruohoniemi 
Teemu Vuorela 
Janne Markkanen 

 

Masters MM-uinnit 14.–20.8. 
Budabest, Unkari 

Juho Allonen  100pu 7. 
100vu 13. 

Nuorten EM-uinnit, 28.6.–2.7. 
Netanya, Israel 

Mia Pentti 50su 30. 

Pohjoismaiden 
ikäkausimestaruusuinnit 8.–9.7. 
Färsaaret 

Mia Pentti 
 
Atte Lindholm 
Alexander Kislitsyn 

100su 2., 200su 4. 
 
200ru 8. 
100pu 6. 

Mastersien avoimet lyhyen radan 
PM-kilpailut, Kööpenhamina 6.-7.10. 

Seppo Hytönen 
Pirjo-Leena Pitkänen 
Anna Pyrrö 

800vu 3. 
100ru 1., 50ru & vu 2. 
50 & 100su 1., 50ru 1., 
50vu 1., 100sku 1. 
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Miikka Ruohoniemi 

 

 

 

 

Jenni Lampi 

 

 

 

 

Leevi Suhonen 

 

 

 

 

Danila Dobrzhanskiy 

50pu 19. 

 

200ru 7. 

200vu 23. 

100vu 23. 

50vu 

 

50pu 61. 

100pu 56. 

50vu 95. 

100vu 124. 

 

50pu 109. 

200vu  

100vu 120. 

50vu 118. 

 

200su 34. 

50pu 69. 

100pu 

50su 39. 

100vu 

 

Vuoden 2017 kansalliset arvokilpailut, seurojen väliset pisteet 

 

 Seuran 
pisteet  
(ed. vuosi) 

Seuran 
sijoitus 
(ed. vuosi) 

 
Voittajaseuran  
pisteet 

Lyhyen radan Masters-
mestaruuskilpailut 17.–19.3. 
Lappeenranta 

578 (763) 2. (2.) Cetus 779 

Suomen Mestaruuskilpailut 6.–9.7. 
Tampere 

194 (195) 3. (3.) Helsingfors 
Simsällskap(476) 

Nuorten Mestaruuskilpailut 6.–9.7. 
Tampere 

16 (27)  15. (13.) Åbo Simklubb (393) 

Rollo-uinnit 9.-11.6. Hyvinkää 6 (7) 31. (23.) Aurajoen Uinti 235 

Ikäkausimestaruusuinnit 16.–18.6. 
Tampere  

131 (85)  9. (9.) Cetus 565 

Pitkän radan Masters-
mestaruuskilpailut 27.–29.10. Vantaa 

776(986)  2. (2.) Cetus 984 

Suomen lyhyen radan 
Mestaruuskilpailut 16.–19.11. Oulu 

144 (195) 5. (3.) Helsingfors 
Simsällskap(564) 

Nuorten lyhyen radan 
Mestaruuskilpailut 16.–19.11. Oulu 

31 (27) 12. (13.) Helsingfors 
Simsällskap(400) 
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Lyhyen radan Ikäkausimestaruus-uinnit 
1.–3.12. Vaasa 

107 (99) 11. (10.) Cetus 596 

 
 
SM- mitalistit 2017 
Juho Allonen (SM-viesti hopea) 
Danila Dobrzhankiy (SM-viesti hopea) 
Laura Lajunen (SM-hopea, SM-pronssi) 
Janne Markkanen (SM-viesti kulta, SM, hopea, SM-pronssi, SM-viesti hopea) 
Tapio Roiko-Jokela (SM-viesti kulta, SM-pronssi, SM-viesti hopea) 
Miikka Ruohoniemi (SM-kulta x3, SM-hopea x2, SM-pronssi x2, SM-viesti kulta, SM-viesti hopea 
x2) 
Teemu Vuorela (SM-kulta x2, SM-hopea x2, SM-pronssi, SM-viesti kulta, SM-viesti hopea x2) 
 
NSM-mitalistit 2017 
Jenni Lampi NSM- pronssia 
Mia Pentti NSM-pronssia x2 
 
Ikäkausimestaruus- ja Rollo-kisoissa menestyneet 2017 
Alexander Kislitsyn (IKM-hopea, IKM-viesti hopea, IKM-pronssi, IKM-viesti pronssi) 
Atte Lindholm (IKM-viesti hopea, IKM-viesti pronssi) 
Viivi Merisalo (IKM-viesti hopea, IKM-viesti pronssi) 
Mia Pentti (IKM-kulta x 5, IKM-hopea x 2, IKM-viesti hopea, IKM-viesti pronssi) 
Martta Ruuska (IKM-pronssi x 2) 
 
Vammaisuinti, Suomen mestarit 2017 
Leo Lähteenmäki (SM-kulta x5, SM-hopea) 
 
 
Masters-uimarit  
 
Mastersien PM-uinnit, Kööpenhamina, mitalisti 2017 
Pirjo- Leena Pitkänen 
Anna- Maija Pyrrö 
Seppo Hytönen 
 
 
 
Masters Suomen mestarit 2017 
 
Henkilökohtaiset Suomen mestaruudet 
Juho Allonen  
Severi Allonen 
Panu Hiltunen  
Seppo Hytönen 
Janne Kekkonen 
Tero Kinnunen  
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Ilkka Keskinen  
Laura Lajunen 
Pirjo-Leena Pitkänen   
Anna Pyrrö  
Noora Sartela   
Jonna Teräväinen  
Eeva- Kaarina Uusivuori 
Miia Valkonen 
Risto Åman  
 
Mestaruusviestijoukkueissa uivat lisäksi 
 
Eetu Suomalainen 
Juha Parviainen 
Jaakko Pentti 
Heikki Pykäläinen 
 

Seuran järjestämät kilpailut vuonna 2017 

Seuran perinteiset Oskarin uinnit järjestettiin 34. kerran 18. helmikuuta 2017. Osallistujamäärä 
kisoissa oli jälleen suuri: kilpailussa uimareita oli 34 seurasta yhteensä 672. Startteja päivälle kertyi 
yhteensä 2119 kappaletta, mikä on lähes 400 enemmän kuin vuonna 2016. Toiset seuran 
perinteiset kilpailut, Syysuinnit, järjestettiin AaltoAlvarissa 16. syyskuuta 2017. Kilpailuihin 
osallistui 215 uimaria 10 seurasta. Edelliseen vuoteen verrattuna osallistujamäärä tippui tätä 
edeltävien vuosien tasolle. Startteja uitiin yhteensä 705 kappaletta. Seura järjesti 
Ikäkausimestaruusuintien Keski- ja Itä-Suomen aluekarsinnat 3.-5.11. Kisoihin osallistui 272 
uimaria 14 eri seurasta ja startteja viikonlopulle kertyi 1573. Seura toimi myös yhtenä järjestäjänä 
Koululiikuntaliiton aluekilpailuissa marraskuussa. 
 
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 Pentti 
(koko vuoden), Mia Pentti (kesästä lähtien) ja Teemu Vuorela (Syyskuun puolesta välistä lähtien) 
ovat puolestaan valmentautuneet Sprinttitalli-ryhmässä ja Tapio Roiko-Jokela omassa 
valmennuksessaan. 
 
Junioripuolella uimarit harjoittelivat Nuorten SM-ryhmässä seuran juniorivalmennuspäällikkö 
Janne Oksanen johdolla. Apunaan hänellä oli Vesa Ilen ja Noora Sartela. IKM- ja Rollo-tasoilla toimi 
useita valmentajia ja valmennusryhmiä. Rolloryhmien vastaavana toimi Jani Hartikainen. 
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Swimming Jyväskylän kilpauinnin valmennusryhmissä (mukaan lukien masters-uimarit) harjoitteli 
keväällä 180 uimaria ja syksyllä 175 uimaria. Vaajakosken ja Muuramen halleissa seuralla ei ollut 
kilpauintitoimintaa, vaan kaikki ryhmät harjoittelivat AaltoAlvarissa. Lasten ja nuorten 
harrasteryhmän toimintaan osallistui vuoden kevätkaudella 29 uimaria. Syyskaudella perustettiin 
Wellamoon kaksi uutta harrasteryhmää, jotka keräsivät heti uusia uimareita mukaan. Syyskaudella 
kolmessa eri harrasteryhmässä harjoitteli 44 lasta ja nuorta. 
 
Seura jatkoi vuonna 2017 uintivalmennuksen tehostamisohjelmaa seuran parhaimmille junioreille 
Talent-ryhmän muodossa. Talent-ryhmään kuului kevätkaudella 2001–2006 syntyneitä 
junioriuimareita, jotka oli valittu ryhmään edellisen syksyn tulosten perusteella. Syyskauden 
ryhmään puolestaan kuului 2002–2007 syntyneitä uimareita. Ryhmä kokoontui yhteisharjoituksiin 
muutamia kertoja kaudessa. 
 
Valmennusryhmien osalta julkistettiin myös uusi uimarin polku. 
 
 
Leirit  

Vuonna 2017 kilpauimareista rolloikäiset leireilivät Ahvenanmaalla 5.–9.4. osallistuen samalla 
Knatte Simmet kilpailuun. Calellan leirillä harjoiteltiin 15.–23.5. ja leirille osallistui kaikkiaan 32 
uimaria.  
 
Kesäkuun Rollo-leirillä Hyvinkäällä osallistujia oli 30, joiden lisäksi mukana oli 3 valmentajaa. 
 
Loma-aikojen kotileirit ovat vakiinnuttaneet paikkansa osaksi harjoitusohjelmaa ja leirejä 
järjestettiin Jyväskylässä talvilomalla (vko 9) ja syyslomalla (vko 42).  
 
 
Muut tapahtumat ja koulutukset  

Vuonna 2017 järjestettiin erilaisia tapahtumia ympäri vuoden. Tammikuussa pidettiin Uimaliiton II-
luokan ja I-luokan uintituomarikurssi seuraväelle ja uimareiden vanhemmille. 
Valmennusryhmäläisille järjestettiin Halssilan hiihtomaassa laskiaisrieha 4.3. ja Harjun kentällä 
miniolympialaiset 28.9., joissa urheilijat ja valmentajat koottiin yhteen hieman erilaisen tekemisen 
pariin. Seuran yhteisöllisyyden lisäämiseksi järjestettiin koko seuraväelle syyskaudella kauden 
avajaistapahtuma 22.8. Ladun Majalla, jonka yhteydessä pidettiin info vanhemmille. Seuran 
perinteinen joulujuhla pidettiin 19.12. Kilpisen koululla. Joulujuhlan yhteydessä palkittiin vuoden 
2017 seuratoimijoita ja menestyjiä. Lisäksi syys- ja kevätkauden alussa pidettiin valmennusryhmien 
vanhempainillat.  
 
Vuoden aikana ohjaajille ja valmentajille tarjottiin erilaisia koulutusmahdollisuuksia. 
Tasovalmennuskoulutusten sijaan vuonna 2017 seuran valmentajia osallistui Suomen Uimaliiton 
uuteen lapsuusvaiheen valmentajien osaamisen Tutor-projektiin. Koulutukseen osallistui kuusi 
henkilöä ja koulutuksen tarkoituksena oli mentoroinnin avulla kehittää valmentajien tietämystä ja 
osaamista keskittyen erityisesti lasten valmentamiseen. Lisäksi seuran valmentajakerhotoiminta 
jatkui aiempien vuosien tapaan. Valmentajakerho kokoontui keväällä ja syksyllä kolmesti 
päävalmentajan johdolla.  



 11 

 
Ohjaajia koulutettiin Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton uimaopettajakursseilla (2 
henkilöä) ja vauva- ja perheuinnin ohjaajakursseilla (2 henkilöä). Lisäksi ohjaajia koulutettiin 
ensimmäistä kertaa vesitreeniohjaajakoulutuksessa (1 henkilö) ja aikuisten uintitekniikka -
ohjaajakoulutuksessa (1 henkilö). Ohjaajille järjestettiin myös ohjaajapalavereita, jotka ohjaajien 
kohdalla toimivat infotilaisuuksien lisäksi myös sisäisen koulutuksen paikkoina.   
 
Edellisen vuoden tapaan, vuonna 2017 kiinnitettiin erityistä huomiota myös turvallisuusasioihin. 
Syyskaudella järjestettiin yhteistyössä uimahallin kanssa mahdollisuus osallistua vesipelastus- ja 
turvallisuuskoulutukseen ja hätäensiapukoulutus tarjottiin työntekijöille keväällä. 
 
Suomen 100 vuotta juhlan kunniaksi uitiin joulukuun 13. päivänä 100 x50m vapaauintiviesti.  
Viestiin osallistui uimareita lähes jokaisesta seuran kilpauintiryhmästä. 
 
 
TAITOUINTI JA UIMAHYPYT  
 
Jyväskylän taitouinti- ja uimahyppytoiminta on ollut Swimming Jyväskylän alaisuudessa vuodesta 
2013. Toiminta on kummassakin lajissa kehittynyt hyvin ja kilpailutoiminta on saatu vakiinnutettua 
myös uimahyppyjen pariin vuoden 2017 aikana. Vuoden 2017 järjestettiin myös ensimmäiset 
taitouintikilpailut Jyväskylässä. 
 
Taitouinnin valmennusryhmäläisten määrä kasvoi jälleen vuonna 2017, kun taitouimareita oli 
kaikkiaan 36. Taitouinnin kurssitoiminnassa puolestaan oli mukana ainoastaan 5 taitouimaria, mikä 
oli selkeästi edellistä vuotta vähemmän. Tällä hetkellä nykyiset valmennusryhmät ovat pitkälti 
täynnä, joten kovin paljoa uusia taitouimareita ei mahdu mukaan. Kurssitoiminnan kautta on 
kuitenkin tärkeä saada uusia uimareita mukaan lajin pariin ja sitä kautta nostettua 
mahdollisuuksien mukaan valmennukseen.  
 
Taitouimarit kilpailivat viime vuonna neljässä eri kilpailuissa. Kevätkaudella taitouimarit 
osallistuivat Ikäkausimestaruuskilpailuihin Kuopiossa 31.3.–2.4., Espoon Cetus Cupiin 5.–7.5. ja 
lisäksi Joutsenet-ryhmä osallistui Oulussa järjestettyihin nuorten ja aikuisten SM-kilpailuihin 9.–
11.6. Menestystä tuli mm. Cetus Cupista, jossa Kurjet voittivat joukkueella aloittelijat-sarjassa ja 
Joutsenet nappasivat hopeaa AG15-sarjassa combolla. Lisäksi seura järjesti 10.–12.3. 
taitouintileirin yhdessä kuopiolaisten taitouimareiden ja valmentajien kanssa AaltoAlvarissa.  
 
Syyskauden pääkilpailu oli Kuvio- ja Highlightmestaruuskilpailut, jotka pidettiin Jyväskylässä 8.-
10.12. Kilpailu järjestettiin Jyväskylässä ensimmäistä kertaa, mutta järjestelyistä suoriuduttiin 
erinomaisesti. Kilpailijoita saapui Jyväskylään lähes 200 ja toimitsijat perehdytettiin tehtäviin 
etukäteen.  
 
Taitouinnissa noudatetaan tasovalmennusjärjestelmää. Valmennuksessa hyödynnetään 
taitouimareille tehtyä omaa urheilijan polkua mahdollisimman paljon. Taitouinnin parissa toimi 
vuonna 2017 kaikkiaan 6 valmentajaa. Koska kilpailuihin on jatkossa seuran tuotava mukanaan 
aiempaa enemmän tuomareita, koulutettiin uusia tuomareita. C-tuomarikoulutukseen osallistui 
kaksi henkilöä ja sääntömuutoskoulutukseen kaksi. Lisäksi Piia Laitinen oli mukana Anastasia 
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Glushkov-Leventhalin tekniikkaleirillä. Piia Laitinen, jolla on FINAn kansainvälinen B-tuomarin 
pätevyys, kävi tuomaroimassa Prahassa kansainvälisen kilpailun joulukuussa 2016.  
 
Vuoden 2017 aikana uimahyppyjen valmennusryhmissä oli mukana 43 uimahyppääjää ja 
kurssitoiminnan puolella 51 hyppääjää. Valmentajia oli toiminnassa mukana kaikkiaan 5. 
Uimahyppyjen puolella oli ilahduttavaa, että ylempiin kilparyhmiin saatiin lisää hyppääjiä. 
Uimahyppääjien kilpailutoiminta käynnistettiin syksyllä 2016 ja vuoden 2017 aikana se saatiin 
vakiinnutettua osaksi toimintaa. Hyppääjät kiersivät kaikkiaan neljässä Finncupissa ja lisäksi Etelä-
Suomen aluemestaruuskilpailussa. Moni seuran uimahyppääjistä osallistui vuoden 2017 
ensimmäiseen kilpailuunsa. 
 
Uimahyppääjät pitivät oman kotileirin 31.3.–2.4. AaltoAlvarissa. Lisäksi kuivaharjoittelua tehtiin 
Parkour-akatemiassa, joka on mahdollistanut hyppyjen harjoittelun myös kuivalla. 
 
Lisäksi taitouimarit ja hyppääjät järjestivät sekä syys- että kevätkaudella yhteisen näytöksen, jossa 
harrastajat pääsivät esittelemään kauden harjoittelun tuloksia.  
 
 
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 omien ryhmien asioita pääsääntöisesti blogien välityksellä. Ulkoista 
tiedottamista pyrittiin tekemään aktiivisesti lehdistön suuntaan. 
 
Tiedotuksessa kiinnitettiin huomiota myös sosiaalisen median merkitykseen ja nopeaan 
tiedottamiseen. Facebook-sivujen rinnalle nostettiin vuonna 2017 aktiivisemmin Instagram-tilin 
käyttö, jonka kautta on haluttu tavoittaa erityisesti nuoria.  
 
 
YHTEISTYÖKUMPPANIT JA KESKEISET SIDOSRYHMÄT 
 
Swimming Jyväskylän yhteistyökumppaneita vuonna 2017 olivat Jyväskylän kaupunki, Suomen 
Uimaliitto, Jyväskylän Urheiluakatemia, Keski-Suomen liikunta ja yrityksistä Alive Training & 
Therapy, Autokoulu Koljander, Caffitella, Canon, InterSport Tourula, JV Sport ja Speedo, JYTAKSI – 
Jyväskylän Aluetaksi Oy, Keskimaa, Mehiläinen, Minimani Jyväskylä, Pohjolan Matka ja WPOP. 
Lisäksi taitouintikilpailuissa Nordea ja LähiTapiola olivat mukana sponsoroimassa tapahtumaa. 
 
 
JÄSENYYDET 
 
Seura on Suomen Uimaliitto ry:n ja Keski-Suomen Liikunta ry:n jäsenseura. 
 
 
TALOUS  
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Seuran talous on ollut muutaman viime vuoden hyvällä pohjalla. Seuran tärkeimmät tulonlähteet 
ovat kurssimaksut, valmennusryhmien kausimaksut ja jäsenmaksut. Kurssitoiminta pysyi pitkälti 
edellisen vuoden tasolla, mutta yhteistyön syventäminen eri sektoreiden kanssa näkyi positiivisesti 
tulopuolella. Näiden lisäksi seura sai vuonna 2017 muun muassa kaupungin kohde- ja toiminta-
avustusta sekä Vesi kuuluu meille kaikille -hankkeeseen Opetus- ja kulttuuriministeriön 
seuratoiminnan kehittämistukea.  
 
Tärkeänä tulonlähteenä ovat useana vuonna olleet myös isommat kilpailutapahtumat, joita ei 
kuitenkaan vuonna 2017 järjestetty Jyväskylässä lainkaan SM-kilpailujen siirtymisen vuoksi. 
Kilpailutapahtumien vähyys näkyi vuoden 2017 kilpailutuotoissa. Samaan aikaan kilpailujen 
järjestelykulut nousivat huomattavasti vuodelle 2017, kun vuoden 2017 alusta astui voimaan uusi 
hinnasto allas- ja ratavuorojen osalta. 
 
Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tekemät muutokset vuoden 2017 hinnastoon näkyivät 
seuran kulurakenteessa. Kilpailujen järjestelykulujen nousun lisäksi uusia kuluja tuli myös allas- ja 
ratavuoromaksujen muuttumisesta maksullisiksi ja valmentajarannekkeiden käyttöönotosta. 
Kulujen tasapainottamiseksi kausi- ja kurssimaksuja jouduttiin korottamaan vuodelle 2017. 
 
Seuran myyntilaskut hoidettiin pitkälti Seuramappi-järjestelmän kautta, josta vastasi 
toiminnanjohtaja Piia Pöyhönen ja osittain myös seuratyöntekijät Amanda Rissanen ja Piia 
Laitinen. Budjetin yleisestä laadinnasta ja talouden seurannasta vastasivat taloudenhoitaja ja 
toiminnanjohtaja. Päävalmentaja osallistui valmennuksen budjetin laadintaan. Talouden 
seurattavuuden helpottamiseksi johtokunta teki vuoden 2017 lopussa päätöksen siirtyä vuoden 
2018 alusta sähköiseen laskutukseen ja ostaa kirjanpitopalvelut Talenomilta. Palkanlaskenta 
päätettiin säilyttää tilitoimisto Kirsi Viitasella. 
 
Kokonaisuudessaan vuoden 2017 taloudellinen tulos oli positiivinen, vaikka kulurakenne muuttui 
vuoden aikana merkittävästi. Kulurakenteeseen vaikuttaneista tekijöistä osa oli ennakoituja ja osa 
kuluista yllättäviä (esim. hinnaston vaikutukset). Positiiviseksi tulos käännettiin lopulta 
varainhankinnan ja erilaisten tukien myötä. Tarkempi taloudellinen tulos on esillä seuran 
tuloslaskelmassa ja taseessa. Vuoden 2018 budjetissa kiinnitettiin erityisesti huomioita tulojen ja 
kulujen tasapainoon varsinaisen toiminnan osalta sekä vuoden 2017 aikana ilmenneisiin 
kulurakenteiden muutoksiin.  
 
 
JÄSENMÄÄRÄ  
 
Vuoden 2017 lopussa seurassa oli yhteensä 1 366 jäsentä. Jäsenistöön ei ole laskettu 
iltauimakoululaisia eikä vauvauimareita, jotka osallistuvat vain kurssitoimintaan.   
 
Aiempien vuosien jäsentilastoja: 
 
vuosi kevät syksy 
2017 1366 
2016 1414 
2015 1305 
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2014 1248 
2013 1059 
2012 569 672 
2011 626 655 
2010 890 949 
2009 770 840 
2008 743 760 
 
 
Heikki Roiko-Jokela  Hanna Jakosuo 
Puheenjohtaja  VA-Toiminnanjohtaja 
 
Jyväskylässä 25.4.2018 
Swimming Jyväskylä 


