
Teuvalaiset rynnivät uimahalliin 

 

 

Kun uimahalli avattiin 24. huhtikuuta 1970, väkeä riitti tungokseksi saakka. Suosio ei kuitenkaan 

jäänyt vain alkupäiviin, vaan uimahalli oli kuntalaisten kovassa käytössä koko vuoden. Kaikkein 

vilkkain kuukausi oli toukokuu, jolloin uimahallin palveluita käytti 6072 kävijää. Päivistä eniten 

asiakkaita oli kevätkaudella 28. toukokuuta, jolloin kävijöitä oli 333 henkeä, ja syyskaudella 21. 

lokakuuta, jolloin kävijöitä oli 180. Yhteensä vuoden 1970 loppuun mennessä uimareita oli 

uskomattomat 30484 henkeä. Kuitenkin, laskettiin, että käyttökustannukset yhtä uintia kohden 

olivat 1,55 markkaa, kun taas tulo oli 1,39 markkaa. Näin ollen tappiota tuli siis 16 penniä yhtä 

uintia kohden. 

Heti kesällä järjestettiin uimakouluja lapsille ja myös aikuisille. Kansalaisopisto jatkoi piirinä 

aikuisten uimakouluja myös syksyllä. Osanottajia näissä aikuisten uimakouluissa oli yhteensä 94, 

joista iältään 20-55 vuotiaita naisia 86. 

 

AIVAN ENSIMMÄINEN aikuisten uimakoulukurssi oli tarkoitettu yli 50-vuotiaille naisille. 

Edellinen Teuvalla järjestetty uimakoulu oli päättynyt lähes 30 vuotta sitten. Mukaan ilmoittautui 10, 

mutta paikalle ilmestyi 17 innokasta oppilasta. 

– Vain harvat oppilaista olivat aiemmin edes yrittäneet opetella uimataitoa. Jotkut eivät ole koskaan 

ennen edes kastaneet itseään veteen. Kolme kurssilaista keskeytti sairastumisen vuoksi, mutta muut 

pystyvät jo uimaan ainakin yhden altaanmitan, kertoi uimaopettja Kaisu Myllykangas kurssin 

loppupuolella. 

Aikuisten uimaopetus ei eronnut juurikaan lasten vastaavasta. Oppimisessakaan ei ollut suuria eroja. 

Ainoa silmiinpistävä piirre oli, että vanhemmat oppilaat aristelivat veteen menoa selvästi enemmän 

kuin rämäpäiset lapset. 

– Helppoahan tämä on! vakuutti opettaja Liisa Kotila, joka oli pistäytynyt joka kesä vedessä, mutta 

oppi vasta nyt kunnolla uimaan. 

Hän arveli, että nyt oli hyvä aika opetella, sillä hän uskoi joutuvansa tuomaan omiakin oppilaitaan 

uimaan ja silloin olisi aika noloa, jos opettaja ei itse osaisi uida. 

 

ENSIMMÄISEN UIMAKURSSIN jälkeen ikäluokkaa nuorennettiin kymmenen vuotta ja aloitettiin 

opetus noin 40-vuotiaille. Sen jälkeen jälleen nuorennettiin ja oli 30-vuotiaiden vuoro. Sitten kierros 

aloitettiin taas alusta. Aikuisten uimakoulun osallistujilta perittiin markka illalta. Lasten uimakoulut 

sen sijaan kustansi Teuvan kunta. Kunta oli kuitenkin kaukaa viisas, sillä sijoituksen sai takaisin, 

kun uimataidon oppineet lapset alkoivat käyttää uimahallia. 

Vielä vuoden 1970 lopussa kunnanhallitus asetti toimikunnan, jonka tehtävänä oli 

kunnanhallituksen apuna valmistella ja käsitellä uimahallin toimintaan liittyviä asioita. 

Toimikunnan puheenjohtajana toimi urheilulautakunnan puheenjohtaja, metsäteknikko Veikko 

Rauhala. 


