
”On se tietysti erilaista uida yksin” 

Ahdas kisakalenteri näkyy perinteisissä 

Jätkänkynttiläuinneissa. Tänä vuonna uimareita saapui 

kilpailemaan vähemmän kuin vuosi sitten. 

Veli-Jukka Mustajärvi 

 

Swimming Club Rovaniemen Topi Lukkarinen kaipasi kisa-altaaseen lisää kilpailijoita. Lauantaina 

15-vuotias Lukkarinen joutui kisaamaan Jätkänkynttiläuinneissa yhden lähdön ilman kisakavereita. 
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Rovaniemen uimahallissa Vesihiisissä käy kova vilske, vaikka kilpailijoita on 

Jätkänkynttiläuinneissa viime vuotista vähemmän.  

Uimareiden kisakalenteri on loka-marraskuussa ahdas ja viime viikonloppuna kisatut lyhyen radan 

ikäkausimestaruusuintien aluekarsinnat Oulussa vaativat veronsa.  

– Kilpailukalenteri on tiivis ja se ei voi olla näkymättä kilpailijoiden määrässä. Siitä 

(kilpailukalenteri) on keskusteltu myös muualta tulleiden seurojen valmentajien kanssa, 

Jätkänkynttiläuinteja järjestävän Swimming Club Rovaniemen varapuheenjohtaja Kari Lukkarinen 

toteaa.  

– Valmentajien kanssa on puhuttu, että kisoja on kohta jo liikaa, ja ymmärrän kyllä kilpailijoita 

tässä mielessä, Lukkarinen jatkaa.  

Lukkarisen mukaan on mahdollista, että kisat järjestetään jatkossa toisena ajankohtana, vaikka 

kilpailukalenteri on läpi kauden suhteellisen täyteen pakattu.  

– Ajankohtaa täytyy jatkossa ehkä pohtia, Lukkarinen sanoo.  

Kisat ovat Lukkarisen mukaan silti hyvää harjoitusta SCR:n kisaorganisaatiolle. 

Jätkänkynttiläuinnit ovat samalla SCR:lle myös merkkipaalu, sillä viikonlopun kisat ovat seuran 10. 

järjestämät kilpailut.  

Kisoissa on lievästä kilpailijakadosta huolimatta tuttuun tapaan myös kansainvälistä väriä. 

Esimerkiksi Murmanskin alueelta Apatiitista kisoihin saapui 14 kilpailijaa. Viime vuonna 

Apatiitista saapui 30 uimaria, joten myös itänaapurista tuli kilpailijoita vähemmän kuin vuosi sitten.  

Murmanskin Apatiitin alueelta saapuvat uimarit ovat käyneet Jätkänkynttiläuinneissa jo useamman 

vuoden ajan.  

– Yleensä käymme kisojen lisäksi myös Santaparkissa ja Arktikumissa. Aikataulu on kuitenkin 

melko tiukka ja sunnuntaina kisojen jälkeen lähdemme heti suoraan kotiin, valmentaja Aleksander 

Tshirkunov kertoo.  

Tshirkunov kehuu Rovaniemen olevan kaunis ja rauhallinen kaupunki, missä voi ihastella monia 

paikkoja kävellen.  

Apatiittien uimareiden tuloksista Tshirkunov oli vaatimaton, vaikka venäläisuimarit mitaleita 

Rovaniemeltä lauantaina nappasivat.  

– Uimarimme yrittävät menestyä hyvin. Joskus he onnistuivat ja joskus eivät, Tshirkunov sanoi 

hieman hymyillen.  

Kilpailijoiden harmittavasti vähyydestä kertoo se, että SCR:n Topi Lukkarinen oli 200 metrin 

perhosuinnissa ainoa kilpailija 15-16 vuotiaiden poikien sarjassa.  

– On se tietysti erilaista uida yksin, kun ei saa kunnon kiriapua, Lukkarinen mainitsi.  

Huomion arvoista on se, että Jätkänkynttiläuinneissa oli tyttöjä selvästi poikia enemmän.  



Perhosuinnin lisäksi Topi Lukkarinen kisasi lauantain aamujaksolla myös 50 metrin selkäuinnissa. 

Kahden kisastartin jälkeen Lukkarinen ei ollut täysin tyytyväinen aikoihin.  

– Tänään ei kulkenut ihan niin hyvin kuin viime viikonloppuna Oulussa IKM-karsinnoissa, missä 

piti painaa ihan kunnolla, että pääsi finaaleihin.  

Ikäkausimestaruudet ratkaistaan kuun lopulla Seinäjoella. Lukkarisen karsinnat sujuivat Oulussa 

hyvin, sillä hän selvitti kuudesta lajista tiensä finaaliin viidessä.  

– Finaaleista haetaan tietysti hyviä sijoituksia ja parannuksia omiin aikoihin, Lukkarinen sanoi. 

 


