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Mistä kaikki alkoi? 

Teuvan uimahalli täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Mistä kaikki sai alkunsa ja mitä kaikkea 

matkan varrella on tapahtunut? Juttusarja käsittelee pääpiirteittäin uimahallin vaiheita 

syntytarinasta tähän päivään saakka. 

On vaikea sanoa kenen ajatus uimahallin saaminen Teuvalle alun perin oli. Voidaan kuitenkin katsoa, 

että kaikki lähti liikkeelle siitä, kun Teuvan Lions klubi päätti lahjoittaa kunnalle 10000 mk maauimalan 

rakennusta varten, edellyttäen, että rakennustyöt aloitettaisiin kahden vuoden kuluessa. Asiaa käsiteltiin 

valtuustossa useita kertoja. Teuvan kunnan urheilulautakunnan kokouspöytäkirjasta ilmenee, että 

kokouksessaan 19. lokakuuta 1966 lautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle, että 

hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin uimahallin saamiseksi Teuvalle. Tähän aikaan lautakunnan 

puheenjohtajana toimi Arvo Perälä. Jo aiemmin oli ollut puhetta maauimalasta, mutta sitä voisi 

luonnollisesti käyttää vain kesäisin, kun taas uimahallia ympäri vuoden. Todettiin myös, että uimahallin 

rakennuskulut eivät olisi paljoa suuremmat kuin maauimalan.  

Näin päätettiin ja Lions klubi piti tarjouksensa voimassa, vaikka lopullisen päätöksen aikaan kahden 

vuoden määräaika olikin ylittynyt. Lisäksi järjestettiin pitäjässä keräys. Oli myös melkoisen varmaa, että 

hankkeeseen saadaan veikkausvoittovaroja. Uskallettiin lähteä tuumasta toimeen. Vuoden 1967 

elokuussa valtuusto hyväksyi seinäjokelaisen arkkitehtitoimisto Usko Ahdin laatimat uimahallin 

piirustukset ja rakennussuunnitelmat. 

Päätös uimahallin rakentamisesta aiheutti myös kritiikkiä. Kansalaisdemokraatit ehdottivat valtuutettu 

Lauri Harjulan johdolla, että vaikka uimahallia tarvitaan, rakennettaisiin 100000 mk lainalla, jota 

kunnanhallitus ehdotti ostettavaksi uimahallin rakennusta varten, sairaala. Kaikki kokoomuksen ja 

keskustan valtuutetut äänestivät kuitenkin kunnanhallituksen esityksen puolesta. 

URHEILULAUTAKUNNAN kokouksessa 14. kesäkuuta 1968 käsiteltiin tulevan uimahallin paikkaa. 

Lautakunta päätti, että hallitus ottaisi uudelleen käsiteltäväksi paikkapäätöksen. Lautakunta katsoi, että 

paras paikka uimahallille olisi Arvi Saksalta hankittu alue keskustassa. Paikka olisi ollut joenpuoleisen 

kansakoulun tontilla lähellä jokea. (Tontilla toimi myöhemmin hammashoitola.) Tätä perusteltiin sillä, 

että koska pääosa uimahallin käyttäjäkunnasta olisi koululaisia, olisi hallin hyvä sijaita koulujen lähellä. 

Paikkaa perusteltiin myös paremmilla liikenneyhteyksillä. Sitä pidettiin tarkoituksenmukaisempana kuin 

urheilukentän läheisyyttä. Teuvalla oli siihen aikaan jopa tuhat oppilasta ja uimataidon taso oli melko 

huono oppilaiden keskuudessa. Huono uimataito johtui osaltaan siitä, että joki oli siihen aikaan niin 

saastunut, että se ei sopinut uimapaikaksi.  
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Teuvan kunnanvaltuusto kuitenkin päätti, että uimahalli rakennetaan Rivakan urheilukentän 

läheisyydessä olevalle Heikki Säntiltä ostetulle maa-alueelle. Tätä perusteltiin sillä, että joka 

tapauksessa sivukouluista pitäisi tulla kuljetuksella uimahalliin ja pelättiin, että uimahalli aiheuttaisi liikaa 

hälinää koulujen läheisyyteen. 

Uimahallin rakennustyöt aloitettiin elokuussa 1968. 

TEUVAN KUNNANHALLITUKSEN kokouksessa 27. joulukuuta 1968 Teuvan Lions klubin 

presidentti Veikko Kylmälä lahjoitti yhdessä Onni Viitasen sekä Antti Saksan kanssa kunnan 

edustajille, valtuuston puheenjohtaja Matti Laurilalle ja kunnanjohtaja Heikki Peltoniemelle 10 000 

markan määräisen lahjakortin uimahallin rahoittamiseen. Uimahallihankkeen toteuttamiseksi perustetun 

keräystoimikunnan puheenjohtaja, Kalevi Ketola ja toimikunnan jäsen Erkki Koppelomäki 

luovuttivat pitäjän alueella syksyllä 1968 suoritetun kansalaiskeräyksen tuoton, yhteensä 12100 markkaa. 

(Vastaa tänä päivänä 15624 euroa.) Rahaa keräyksessä kertyi 10 947mk, sahatukkeja 710 markan arvosta, 

rakennustavaraa 200, lankaa 150, nauloja 50 markan ja soraa 40 markan arvosta. Kunnan kiitokset 

lahjoittajille ja kerääjille esitti kunnanvaltuuston puheenjohtaja Laurila. 

Miten rakentaminen pääsi alkuun? Oliko ongelmia ja miten budjetti kesti? Tästä lisää sarjan seuraavassa 

osassa helmikuun aikana. 

Lähteet: Teuvan kunnan urheilulautakunnan pöytäkirjat, lehtileikkeleet, historioitsija Kalervo Niemelän arkisto. 

  


