
Kesän uintikausi saatettiin päätökseensä 

 

Viime viikonloppuna helteisessä Helsingissä uidut Grand Prix Challenge -kisat 

päättivät kesän uintikauden. 

 

Swimming Club Rovaniemen osalta kisat starttasivat perjantaina 3.7. miesten 50 metrin 

perhosuinnilla. Eelis Hukka saapui maaliin ajassa 29.80 ja paransi ennätystään lähes sekunnilla. 

Hän teki perjantaina uuden ennätyksen myös miesten 100 metrin vapaauinnissa parantaen aikaansa 

lähes kahdella sekunnilla. Hänen lopullinen aikansa oli 57.03. 

 

Naisten 50 metrin perhosuinnissa Enni Hukka nipisti ennätyksestään 76 sadasosaa tullen maaliin 

ajassa 31.04. Hän teki uuden henkilökohtaisen ennätyksensä myös naisten 100 metrin 

vapaauinnissa, jossa hänen aikansa oli 1:05.10. Myös Linda Luoma-Kyyny teki samassa lajissa 

uuden ennätyksensä ja saapui maaliin ajassa 31.45. 

 

Naisten 100 metrin vapaauinnissa Venla Niemelä paransi ennätystään viisi sadasosaa. Hänen 

aikansa oli 01:07:31. 

 

Miesten 50 metrin selkäuinnissa Topi Lukkarinen kellotti ajan 32.39 ja paransi siten pitkän radan 

ennätystään reilun sekunnin. Hän teki uuden ennätyksen myös lauantaina uidussa miesten 50 metrin 

vapaauinnissa. Siinä hän paransi pitkän radan ennätystään 86 sadasosaa saapuen maaliin ajassa 

27.32. 

 

Samaisella matkalla Kasperi Kuulasmaa paransi ennätystään 32 sadasosaa. Hänen aikansa oli 26.32. 

Myös Aleksanteri Järvinen paransi matkan pitkän radan ennätystään 50 sadasosaa ja kellotti 

ajakseen 26.25. Ennätystahtiin liittyi myös Eelis Hukka, jonka aika oli 26.25. Hänen ennätyksensä 

parani 65 sadasosaa. 

 

Eelis paransi aikaansa lauantaina lisäksi sekä miesten 50 että 100 metrin rintauinnissa. 50 metrin 

rintauinnissa hänen aikansa oli 32.36 mikä tarkoitti noin puolentoista sekunnin parannusta hänen 

edelliseen ennätykseensä. 100 metrin rintauinnissa hän puolestaan kellotti ajakseen 01:15.19 ja 

paransi siten ennätystään 39 sadasosaa. 

 

Miesten 50 metrin rintauinnissa myös Kasperi Kuulasmaa teki uuden ennätyksensä. Hän saapui 

maaliin ajassa 31.41 mikä on yhdeksän sadasosaa hänen edellistä kärkiaikaansa nopeammin. 

 

Sunnuntai starttasi naisten 100 metrin selkäuinnilla. Siinä Linda Luoma-Kyyny teki uuden 

henkilökohtaisen ennätyksensä saapuessaan maaliin ajassa 1:15.04. Se tarkoitti lähes kolmen 

sekunnin parannusta hänen aiempaan ennätykseensä. 

 

Naisten 50 metrin selkäuinnissa Anna Röytiö puolestaan paransi pitkän radan ennätystään 67 

sadasosan verran. Hänen aikansa oli 33.98. Samaten miesten 50 metrin selkäuinnissa Juho Röytiö 

teki uuden ennätyksen pitkällä radalla. Hänen aikansa, 30.17, tiesi 21 sadasosan parannusta 



edelliseen ennätykseensä nähden. 

 

Päävalmentaja Gerd Büttnerin mukaan uimarit saivat lyhyillä matkoilla hyviä tuloksia kisoja 

edeltäneistä haastavista harjoitteluolosuhteista huolimatta.  

 

Anna-Reetta Kytölahti 


