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toimijakentän, tavoitteellisuuden ja 
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tyksen vuosina 1904–1979.
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ABSTRACT: 

This dissertation examines swimming as a civic activity in Kuopio. I focus on the 
changes in actors, goal-orientedness and environment of activity as a local and na-
tional phenomenon. The starting point is not merely the history of organizations – all 
activity is always founded on human endeavour, with its motives, ideals and needs.

By examining the actors I explore the structures and social basis of swimming as 
civic activity in Kuopio. The study foregrounds the connections which the civic actors 
in swimming had with the surrounding society and the motives for membership in 
associations that included swimming in their programmes. I also examine whether 
sex influenced participation in swimming activity and being elected to serve on the 
boards of these associations.

An exhaustive study of social structures requires the use of comprehensive source 
materials. This is not possible in the study of swimming in Kuopio, as there are no 
membership lists available for these associations except for some individual years. 
Therefore a full account of social structures in swimming during the period of ob-
servation would be virtually impossible. I have been forced to rely on scattered in-
formation about membership in swimming activity and to complete the picture by 
researching the backgrounds of the “operational elite”.

In terms of the goals of the activity I have studied the goals in the instruction of 
swimmers in different times and how these goals were formed. In the analysis of 
the environment of activity I look at the influence of local politics in the shaping of 
swimming culture. Environmental influence on goals and actors has been strong but 
at times difficult to distinguish. 

Key words: swimming, sport culture, Kuopio



ABSTRAKTI

Tutkimus selvittää kuopiolaisen uinnin kansalaistoiminnan toimijakentän, tavoit-
teellisuuden ja toimintaympäristön muutokset paikallisena ja kansallisena ilmiönä. 
Lähtökohtana ei ole tarkastella pelkästään organisaatioiden historiaa, sillä kaiken 
toiminnan perustana on ihmisten inhimillinen toiminta motiiveineen, ihanteineen 
ja tarpeineen. 

Toimijakentän tutkimisella selvitän kuopiolaisen uinnin kansalaistoiminnan 
rakenteita ja sosiaalista pohjaa. Tutkimuksessa vastaan siihen, millaisia kytkentöjä 
uinnin kansalaistoimijoilla oli ympäröivään yhteiskuntaan ja mitkä olivat motiiveina 
kuulua uintia ohjelmissaan pitäneisiin yhdistyksiin. Pohdin myös sitä, vaikuttiko su-
kupuoli uintitoimintaan osallistumiseen ja siihen, ketkä valittiin johtokuntatehtäviin.

Sosiaalisten rakenteiden tyhjentävä tutkimus edellyttää kattavien lähdeluetteloi-
den käyttämistä. Tämä ei ole kuopiolaisen uinnin kohdalla mahdollista, sillä yhdis-
tysten jäsenluetteloita ei ole olemassa hajavuosia lukuun ottamatta. Siksi uinnin so-
siaalisten rakenteiden kattava selvittäminen tarkasteluajalta olisikin miltei mahdoton 
työ. Joudunkin tyytymään uintitoiminnassa mukana olleiden osalta jäsenistön ha-
jatietoihin ja täydentämään kuvaa ”toiminnallisen eliitin” taustojen selvittämisellä. 

Tavoitteiden tutkimuksessa olen hakenut vastuksia siihen, millaisten tavoitteiden 
varassa uintia harrastaneita eri aikoina ohjattiin ja miten nämä tavoitteet muotoutui-
vat. Toimintaympäristön analyysissä selvitän paikallispolitiikan vaikutuksia uinti-
kulttuurin muotoutumiseen. Ympäristön vaikutus tavoitteisiin ja toimijakenttään on 
ollut vahva mutta ajoittain vaikeasti erotettava. 

Avainsanat: uinti, liikuntakulttuuri, Kuopio



Esipuhe

Joensuun yliopiston Suomen historian professori Antero Heikkisen, dosentti Arto 
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ja Nevalan ohjaustyö on ollut yliopisto-opetusta parhaimmillaan. Ohjaajat sietivät 
pahasti venyneen projektin loppuun asti. Helpolla he eivät minua päästäneet, eivät-
kä he päästäneet helpolla itseäänkään. Jouluna 2008 professori Itkonen luki kesken-
eräistä työtäni kuulemma joulukuusen takana, missä ei sinänsä ole mitään ihmeel-
listä, sillä 50-vuotissyntymäpäivänään hän kiipesi puuhun. 

Väitöskirjani esitarkastajaa, Jyväskylän yliopiston urheiluetiikan yliassistenttia, 
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että sain toiseksi väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoitukseni esitarkastajaksi dosentti 
Erkki Vasaran, suojeluskuntajärjestön ja urheilun poliittisen historian asiantuntijan 
Helsingin yliopistosta.

Ilman kannustavaa ja huolehtivaa kotia en koskaan olisi päässyt kirjoittamaan 
tätä tekstiä. Parhaimmat kiitokset äidilleni Elinalle ja isälleni Veijolle. Sisarelleni 
Tuija Ritolalle kiitokset myös kielineuvoista. Apunne kaikissa käänteissä on ollut 
korvaamatonta. Vaimolleni Alexandralle kiitos kärsivällisyydestä ja lämpimästä 
kodista. Nyt kävi niin, Hannu Itkosta lainatakseni, että nahkakantinen Vienamme 
näki päivänvalon ennen paperikantista väitöskirjaa, vaikka luulin käyvän päinvas-
toin. Viljamille kiitos kunnioittavasta suhtautumisesta tohtoroitumiseeni. Lopulta 
pääset kokeilemaan isän ”muumihattua”. 

Kiitokset Jarkko Kempille, joka auttoi useasti pulmissani. Kokemuksesta hän osa-
si ohjata oikeiden aineistojen äärelle ja loi huumorillaankin uskoa työni valmistu-
miseen. Aija Finneä, Jouko Kaurannetta ja Erkki Valleniusta kiitän asiantuntevasta 
palautteesta ja kannustuksesta. Kiitokset tuesta Ossi Viidalle, joka kannusti ja auttoi 
nopeasti monissa arkistoalan asiantuntijuutta vaatineissa ongelmissa. Kiitokset Matti 
Hiltuselle ja Pekka Pakariselle sekä kaikille haastatteluihin suostuneille. Suuret kii-
tokset Kuopion kaupunginarkiston henkilökunnalle erinomaisesta palvelusta.
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1 Johdanto

1.1 UInnIn KUlTTUURIhISToRIA

Kysymys siitä, ketkä uimataidon ovat keksineet, on saivartelua. Uimataidon yleis-
tymistä maailmanlaajuisesti ei ole tutkittu tarkasti, mutta sen karkea kehityskulku 
ilmenee pääpiirteittäin esimerkiksi Kalervo Ilmasen eri asiayhteyksistä kokoamista 
tiedoista.1 Uinnin historiallinen lähtökohta on luontainen vedessä liikkumisen taito 
ja tarve. Monet luonnonkansat harjoittivat uintia siinä missä eläimetkin, ja uimataito 
liittyi käytännön elämän rutiineihin. Se ilmensi ihmisen ja luonnon välistä kiinteää 
yhteyttä, sillä ihmisyhteisö eli veden antimista, se liikkui vesistöjä hyödyntämällä 
ja virkistäytyi uimalla. Siten uimataito on ollut tunnettu jo ihmisen alkuhistoriasta 
lähtien. Nykyisten uintilajien tarkka lähtökohta on kuitenkin tuntematon.2

Ensimmäiset kirjalliset ja kuvalliset lähteet uinnista ovat peräisin muinaisesta 
Egyptistä, noin 2 200–1 700 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Piirroksessa esiintyy 
uivia tyttöjä. Yhdessä piirroksessa on kuvattu uimari, joka etenee nykyistä kroo-
liuintia muistuttavaa tyyliä. Tällöin uimataito oli jo ainakin osaksi erkaantunut 
luonnonkansoille luontaisesta, jokapäiväisen elannon hankkimiseen liittyvästä toi-
meliaisuudesta ja muuttunut sivilisaatioltaan kehittyneen yhteiskunnan toimeliai-
suudeksi. Samalla se sai muita merkityksiä. Uimareita esittivät varhaiset piirrokset ja 
tekstit osoittavat uimisen ja uimataidon olleen melko yleistä muinaisten egyptiläis-
ten, assyrialaisten, kreikkalaisten ja roomalaisten parissa.3

Uimataito ja uinti tunnettiin Egyptin sivilisaatiota myöhäisemmässä vaiheessa 
antiikin ajan kreikkalaisessa kulttuurissa. Etenkin Kreikan kaltaisessa meren ym-
päröimässä maassa uimataito oli kansalaisten perustaito ja uinnin uskottiin kehittä-
vän ja kaunistavan koko vartaloa. Uimataito oli myös osa monen ihmisen ammattia. 
Kreetalla sukellettiin pesusieniä syvyyksistä jo 2 000–3 000 vuotta ennen ajanlaskun 
alkua. Lisäksi uinti oli suosittu urheilun valmennusmenetelmä. On kerrottu, että 
esimerkiksi nyrkkeilijä Tisandros ui harjoitellessaan kotisaarensa Naksoksen ympä-
ri, ja käsivoimiaan vahvistaakseen hän saattoi uida kauas avomerelle. Useimmiten 
uimapaikat olivat merenrantoja, sillä vain muutamista paikoista on löydetty altaita, 
jotka kokonsa puolesta olisivat sopineet uintiin. Yleisestä uimaharrastuksesta huo-
limatta uinti ei ollut kuitenkaan helleenien tai muiden suurten kilpailujen lajina. 
Silti kreikkalaiset ja myöhemmin etenkin roomalaiset rakensivat kylpylöitä, joissa 
oli ainakin jonkinlainen uima-allas. Antiikin kaivauksissa on löytynyt uima-altaita, 
joista Kladeos-joen läheisyydessä sijainneella altaalla oli pituutta 24 metriä, leveyttä 
16 metriä ja syvyyttä 1,6 metriä. Uiminen liittyi antiikissa myös sotataitojen harjoit-
tamiseen.4 Uimataito oli roomalaisille kreikkalaisten tapaan lähes itsestäänselvyys, 

1  Ilmanen 2006, 11–18.
2  Ilmanen 2006, 11, 15; Aalto 1987, 41. 
3  Ilmanen 2006, 11. 
4  Ilmanen 2006, 11–12; Aalto 1987, 41; Koski, Rissanen & Tahvanainen 2004, 80–81. 
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ja he uivat sopivien vesistöjen äärellä mielellään. Hieman yksinkertaisesta ihmisestä 
saatettiin jopa sanoa: ”On niin tyhmä ettei osaa uida eikä lukea.”5

Sukellus on osittain uintia. Sari Autio on sijoittanut suomalaisen sukelluksen 
historian alun vuoteen 1664, jolloin ”(…) joukko käkisalmelaisia sukeltajia osallis-
tui regaalilaiva Wasan tykkien nostoon Tukholman satamassa”.6 Pentti Sainion sel-
vitysten mukaisesti Aleksanteri Suuren joukot käyttivät sukellusta ensimmäisenä 
sotatarkoitukseen 330 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Sukeltajat olivat todellisia 
kokeilijoita ja seikkailijoita vielä 1800-luvulla, jolloin heillä ei ollut syvällistä tietoa 
siitä, kuinka heidän sukelluslaitteensa toimisivat tai millaisia vaikutuksia veden 
paineella syvyyksissä olisi. Vasta 1900-luvulla lääketieteen avulla kehitettiin pai-
neentasaustaulukot matemaattisesti ja fysiologisesti.7 Aution selvitysten mukaan 
Ruotsissa 1660-luvulla perustetut pelastusyhtiöt jatkoivat toimintaansa ”vaihteleval-
la menestyksellä” vuoteen 1808 asti. Suomessa sukellus- ja pelastustoiminta päättyi 
kenraalikuvernööri Yrjö Maunu Sprengtportenin käskyyn. Suomessa ensimmäinen 
kirjattu sukellus oli Kustaa Killisen Kuopiosta tekemä sukellus vuonna 1885 Suomen 
sodan aikaiseen hylkyyn.8

Kilpaurheilun syntyminen ja kehittyminen on ollut hidas prosessi. Kun tutkitaan 
yhden urheilulajin syntyä, joudutaan lähes aina tukeutumaan tulkintoihin. Yhden 
näkökulman mukaan urheilun voidaan katsoa alkaneen historiassa sinä hetkenä, 
kun kilpailusta tuli järjestäytynyttä.9 Kilpailumuotona vesiliikuntalajit eivät kuiten-
kaan ole yhtä vanhoja kuin varhaiset kaksintaistelulajit, mutta tiedetään, että uin-
tikilpailuja järjestettiin Japanissa jo 36 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Kreikassa ja 
Roomassa tunnettiin puolestaan soutu- ja melontataito. Luonnollisesti soutajilta vaa-
dittiin 2 000 vuotta sitten samoja ominaisuuksia kuin nykyäänkin: voimaa ja maksi-
maalista hapenottokykyä.10

Uiminen oli kielletty esimerkiksi Hämeenlinnan kaupungin alueella 1800-luvun 
alussa. Jouko Siipi on arvioinut, että jyrkkä kielto oli hukkumisonnettomuuksien pa-
ras estäjä.11 Hukkumisten estäminen ei kuitenkaan ollut tärkein syy uimisen kieltä-
miseen. Rajoituksia näkyvillä paikoilla uimiseen asetettiin siveellisyyssyistä, sillä 
herrasväelle ei ollut sopivaa nähdä alastomien ihmisten vartaloita kesäisillä rannoil-
la.12 Hätätilanteita varten Vaasassa ilmestyi vuonna 1803 yksi Suomen ensimmäisis-
tä uintia käsittelevistä suomenkielisistä kirjasista. Tarkoituksena ei ollut erityisesti 
opettaa uintia vaan lähinnä antaa ohjeita hukkuneen pelastamiseksi, kuten kirjasen 
nimestä voi päätellä: ”Neuvo kuinga hukkuneita ihmisiä pitä hengihin pyytämän”. 
Kirjasen yhden ohjeen mukaan veden alle joutunut piti elvyttää muun muassa seu-
raavilla tavoilla: ”Kohta kun on hukkunut  on ylös vedestä saatu vedestä, pitä työ 
aljettaman, eikä aika kulutettaman hyödyttömillä puheilla. Lasketaan onneton läm-
böiseen sängyyn, joka on tehty korkialla päänalaisella, ja varistetaan lämmintä tuh-

5  Koski, Rissanen & Tahvanainen 2004, 95.
6  Autio 1996, 7.
7  Pentti Sainio: ”Ihminen on vedessä muukalainen. Paine sukeltajan suurin vaiva.” KUS:n leikekirja. Hel-
singin Sanomat 21.3.1970. KUS:n kokoelma.
8  Autio 1996, 7.
9  Koski, Rissanen & Tahvanainen 2004, 41.
10  Aalto 1987, 41.
11  Siipi 1962, 9.
12  Okkola 1932, 132–133.
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ka, suoloja eli hieta hänen ymbärillensä ja hivutetaan ruumista villaisella rievulla 
pitkin selkä ruotoja. Suoni pitä myös avattaman kädestä ja pillillä puhallettaman 
nenän ja suun kautta ilmaa tävyihin.” Oma merkityksensä oli myös viinalla, jota piti 
antaa uhrille, jos mikään muu ei enää auttanut. Edellä mainittu pelastusmenetelmä 
oli kaikkiaan melko monimutkainen ja epävarma.13

Ruotsi oli suomalaisille uimataidon ja sen levittämisen esikuva. Ruotsalainen uinti-
kulttuuri oli kehittynyt melko varhain, sillä jo 1750-luvulla maassa keskusteltiin muun 
muassa sotilaiden ja koululaisten uimaopetuksen järjestämisestä. Ruotsin varhaisin 
uintikeskus oli Uppsalan yliopisto, jossa Carl Linné herätti kiinnostusta uintia ja kyl-
pyjä kohtaan. Leena Laineen mukaan Uppsalaan perustettiin maailman vanhin uima-
seura vuonna 1796, koska seuran akateemisessa ilmapiirissä kehittyi promootioajatus 
eli opitun uimataidon palkitseminen promootioseppeleellä. Ensimmäinen promootio 
oli jo samana vuonna, kuin uimaseura perustettiin. Uimapromootiojuhlallisuuksista 
kehitettiin akateemisten esikuvien mukaan arvokkaat juhlat, joilla oli tärkeä propa-
ganda-arvo. Ruotsissa uimaopetusta ryhdyttiin antamaan 1840-luvulla myös tytöille. 
Tämä malli siirtyi vuosikymmeniä myöhemmin Suomeen.14 

Ruotsalainen uintiurheilu oli puolestaan saanut voimakkaita vaikutteita Isosta-
Britanniasta, jonne ensimmäinen uimaseura oli tosin perustettu vasta vuonna 1837. 
Samana vuonna seura järjesti jo uintikilpailut, joiden palkintona oli mitaleja ja rahaa. 
Siten amatööriys oli kisasta kaukana. Uimataidon leviämisestä huolehti Britanniassa 
myös filantrooppinen hengenpelastusjärjestö ”The Royal Life Saving Society”, joka 
oli Ruotsin ja myöhemmin Suomenkin vastaavien järjestöjen esikuva.15

Italialais-ruotsalainen voimistelunopettaja Gustaf Mauritz Pauli asui vuonna 
1829 Tukholmassa, jossa hän kaksi vuotta aiemmin oli ollut jäsenenä uimaseurassa. 
Siellä hän laati uimaoppaan, jonka tarkoituksena oli toimia ohjeena varsinkin ui-
makoulujen opettajille.16 Hän perusteli uimataidon merkitystä monella tavalla. Pauli 
esitti, että liikuntaa tarjoava kylpeminen on parasta lääkettä moneen vaivaan, ja hän 
pohdiskeli, että ”vedessä oleminen edistää ruuansulatusta ja se antaa rauhallisen 
unen”. Valistunut Pauli ei unohtanut kertoa, kuinka taitava uimari on pelastanut 
monen ihmisen hengen. Gustaf Mauritz Paulin vuonna 1829 Tukholmassa ilmesty-
neessä oppaassa kuvataan tarkasti rinta- ja selkäuinnin niksejä. Teoksessa on huo-
mioitu myös käännökset, kelluminen ja sukeltaminen. Oppaassaan Gustaf Mauritz 
Pauli julkaisi myös uimamaisterin tutkinnon vaatimukset.17 

Gustaf Mauritz Pauli oli myös suomalaisen uinnin varhainen vaikuttaja. Hän oli 
ollut muun muassa aktiivisesti mukana kehittämässä uimapromootiota. Pauli pe-
rusti Helsinkiin vuonna 1830 Suomen ensimmäisen voimistelu- ja uimakoulun, jota 
hän markkinoi voimakkaasti. Hän ei saanut kuitenkaan aikaan merkittäviä tulok-
sia. Ilmoituksia ”uimaseurasta” ja ”uimateltasta” hän julkaisi sanomalehdistössä. 
Luonteeltaan levoton Gustaf Mauritz Pauli jätti pian Helsingin, ehkä turhautuneena 
helsinkiläisten vähäiseen uinti-innostukseen.18

13  Suomela 1944, 253−254. ”Neuwo kuinga hukkuneita ihmisiä pitä hengihin pyyttämän.” Londicerin kir-
japaino. Vaasa 1803.
14  Laine 1984, 101.
15  Laine 1984, 102.
16  Suomela 1944, 255−256. 
17  Heikkinen 1991, 92–95. 
18  Heikkinen 1991, 93–95.
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Uintikulttuurin yhtenä vuosituhantisena muotona on ollut kylpyläkulttuuri.19 
Kylpylöissä oli nautittu terveysvettä ja tehty rauhallisia kävelyretkiä ympäröivään 
luontoon. Turun Kupittaan ”vesiparannuslaitos” hoiti aluksi potilaitaan etupäässä 
juoma- ja kylpyvedellä. Vuonna 1860 ryhdyttiin hoidollista painopistettä siirtämään 
kylmiin kylpyihin ja uintiin, joita varten Turun läheisyyteen ryhdyttiin rakentamaan 
uimahuoneita. Helsingissä uinnin otti hoito-ohjelmaansa Kaivopuistossa sijainnut 
Ullanlinnan kylpylaitos. Edellä mainituista kylpylöistä ei juuri ollut iloa niin sanotuil-
le tavallisille kansalaisille. Siksi kaupungit alkoivat rakentaa erityisiä uimahuoneita.20 
Oivaltavimmat liikemiehet osasivat hyödyntää uimahuoneita. Esimerkiksi jyväskylä-
läinen ravintoloitsija G. H. Lindblad rakennutti yrityksensä eteen Jyväsjärveen uima-
huoneen, jonka asiakkaat käyttivät samalla ravintolapalveluja.21

Uinnin kehitys vauhdittui 1800- ja 1900-luvun vaihteen tienoilla Keski-Euroopan, 
muun muassa Englannin ja Ranskan, hiekkarannoilla, joilta ensimmäiset uimapu-
kumuodin vaikutteet kulkeutuivat Suomeen ja muihin Pohjoismaihin. Kyseessä 
ei kuitenkaan ollut pelkkä muoti-ilmiö. Uimataitoa haluttiin pian levittää myös 
Suomessa keski- ja työväenluokan pariin, jotta olisi vältytty hyvin yleisiltä hukku-
miskuolemilta.22

Suomessa järjestelmällisen uimaopetuksen juuret ovat Turussa. Uimaopetuksen 
uranuurtajana oli kansakoulunopettaja John Hofman, joka opiskeli pari vuot-
ta Tukholman uimakoulussa. Sen jälkeen, vuonna 1880, hän avasi uimakoulun 
Turussa ja toimi itse sen opettajana kahden vuoden ajan. Hofmanin aloitteesta 
perustettiin vuonna 1881 Suomen ensimmäinen uimaseura Aura Simsällskap eli 
Auran Uimaseura. Turusta Hofman siirtyi Viipuriin. Sieltä hän muutti vuonna 1883 
Helsinkiin ja jatkoi työtään uimaopettajana.23 

Auran Uimaseura toimi vain vuosina 1881−1884. Vuonna 1881 vahvistettiin seu-
ran säännöt, joiden mukaan seuran tarkoituksena oli edistää uimataitoa ja luoda täs-
sä pyrkimyksessä yhteenkuuluvuutta. Jäseneksi pääsi hyvämaineinen kansalainen, 
joka maksoi sisäänpääsymaksuna kaksi markkaa. Summa vastasi tuolloin suunnil-
leen työmiehen päiväpalkkaa. Seuraan liittyi pian noin sata jäsentä, ja sillä oli tun-
nuksenaan oma lippu. Turun ensimmäinen promootio järjestettiin jo ennen Auran 
Uimaseuran sääntöjen vahvistamista vuonna 1880.24 

Helsingissä perustettiin vuonna 1887 Helsingfors Simsällskap (HSS), josta ke-
hittyi 1900-luvun alkupuolen johtava uimaseura. Ennen seuran perustamista 
Helsingissä vaikutti Viktor Heikelin, Lars Krogiuksen ja Mauritz Waenerbergin pe-

19  Euroopan rannoilla oli 1800-luvun lopulla runsaasti lomailijoita. Osaksi tämä johtui siitä, että meri-ilman 
hengittämistä pidettiin terveellisenä. Rusketuksen hankkiminen ei missään tapauksessa ollut suositelta-
vaa, sillä se liitettiin edelleen maalaisiin ja muihin fyysisen työn tekijöihin, ei vaaleahipiäisiin hienoston 
edustajiin. Yleensä naiset liikkuivat uimarannoilla päivävarjon kanssa. Miehet sen sijaan saattoivat oleilla 
rannalla hieman paljastavammissa uimapuvuissa. Lahtinen 2006, 104.
20  Seppänen ja Matkaniemi 2006, 13–31.
21  Suomela 1944, 256−257; ”Kylpylälaitos Osake Seuran kylpylän tuhouduttua tulipalossa 1867 jatkui kesäi-
nen huvittelu edelleen Rantapuistossa. Vanhassa palolta säästyneessä Italia-paviljongissa ravintolatoimin-
taa harjoittava G. H. Lindblad rakensi kesäksi 1868 uudet uimahuoneet sekä Rantapuistoon että siitä etelään 
sijaitsevalle luonnonkauniille Mattilanniemelle. (…) Seuraavaksi kesäksi ravintoloitsija Lindblad laajensi 
Mattilanniemen palveluja rakentamalla uimahuoneen viereen keittokatoksia kaupunkilaisten huviretkiä 
varten.” Fredrikson 1993, 55.
22  Leimu 2004, 377.
23  Teräsvirta 1956, 10–12; Laine 1984, 104.
24  Laine 1984, 103.
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rustama filantrooppinen Helsingfors Simskolanaktiebolag, joka pyrki edistämään 
uimataitoa nykyisen pääkaupungin alueella. Yhtiö järjesti ensimmäisen promootion 
Helsingissä kesällä 1884.25

Helsingfors Simsällskapin perustavassa kokouksessa vuonna 1887 käytettiin 
yleviä puheenvuoroja ”uinnin terveellisyydestä sekä ruumiin ja sielun voimia ko-
hottavasta vaikutuksesta”. Suuresta uinti-innostuksesta huolimatta uudessa seuras-
sa ei ollut toimintaa kuuteen ensimmäiseen vuoteen. Näytti siltä, että seura syntyi 
kuolleena.26 Toden teolla seuran toiminta alkoi vasta 1890-luvulla, jolloin puheen-
johtajana toimi voimistelunopettaja ja palomestari Oskar Ekman. Uusi uimakoulu 
perustettiin Ursinin uimalaitokselle vuonna 1893. Kaupungin myöntämien varojen 
turvin siellä opetettiin ilmaiseksi koululaisia. Vuonna 1894 omaksi jaostokseen jär-
jestäytyneet naiset osallistuivat ensimmäisen kerran uimapromootioon.27 

Helsinkiläinen urheilu alkoi laajemminkin kehittyä vesielementin yhteydessä. 
Kilpailuareenana oli useimmiten meri niin talvisin kuin kesäisinkin. Ensimmäiset 
yleiset hiihto- ja luistelukilpailut pidettiin vuonna 1886 merenjäällä. Samoin mäki-
hyppääjät kilpailivat Katajanokan pohjoisrinteellä, jonne rakennetun hyppyrin nok-
ka oli noin metrin korkuinen. Kesällä soutajat ja uimarit kilpailivat Kaivopuistossa 
mereen rakennetussa uimalaitoksessa.28 

1.2  lIIKUnTAhISToRIAn TUTKImUSTRAdITIo

Liikuntaa ei ole aina pidetty yhteiskunnallisena eikä kulttuurisena ilmiönä, vaan 
sen arvostus historiantutkimuksessa on kohonnut vasta 1980-luvulta alkaen. Ennen 
kaikkea arvostuksen nousu yliopistoissa ilmenee väitöskirjojen määrässä. Kaikkiaan 
liikuntakulttuuri ilmaisee liikuntatoiminnon kirjoa heijastaen ihmiselämän mo-
ninaisuutta, johon valtionhallinnosta tai keskusjärjestöstä käsin asetetut normit ja 
ohjeet eivät aina yllä. Laajasti tarkasteltuna liikuntakulttuuri pitää sisällään myös 
liikuntapolitiikan.29

Suomalaisen akateemisen urheiluhistorian tutkimuksen juuret ulottuvat Klaus 
U. Suomelan tutkimuksiin Helsingin yliopiston voimistelulaitoksessa, jossa hän 
työskenteli vuodesta 1913 lähtien.30 Urheiluseuratutkimus ja liikunnan yhteiskun-
nallisen merkityksen tutkimus syventyi ja laajeni kuitenkin vasta 1970-luvulla. 
Liikuntahistorian laajentuminen urheiluseuratutkimukseen oli pitkälti Antero 
Heikkisen, Heikki Klemolan ja Heikki Ylikankaan käynnistämän liikuntahis-
toriaprojektin ansiota.  Vuonna 1976 alkanut projekti tuotti useita tutkimuksia. 
Esimerkiksi vuonna 1981 julkaistiin Antero Heikkisen ”Kansallisurheilun suuri 

25  Laine 1984, 103; Wilskman 1907, 563–573.
26  Mustonen 2006, 15.
27  Laine 1984, 104.
28  Olkkonen 1990, 540.
29  Karimäki 1999, 10.
30  Viita 2003, 36; Antero Heikkinen on nostanut akateemisen liikuntahistoriallisen tutkimuksen ja opetuk-
sen uran aukaisijoihin Viktor Heikelin (1842–1927) ja Klaus U. Suomelan rinnalle professori Aimo Halilan 
(1912–1998), joka toimi Yhteiskunnallisen korkeakoulun ja sittemmin Helsingin yliopiston professorina. 
Heikkinen on arvioinut, että Halilan kiinnostus urheilun historian tutkimukseen liittyi vuonna 1953 käyn-
nistyneeseen SVUL:n historian laatimiseksi. Heikkinen 2003, 19–20.
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nousu. Suomen hiihtourheilun laajuus, yhteiskunnalliset tavoitteet ja merkitys 1918–
1940”.31 Liikuntahistoriaprojekti päättyi teokseen ”Suomi uskoi urheiluun – Suomen 
urheilun ja liikunnan historia” (1992). Tuohon teokseen koottiin sekä kokeneiden tut-
kijoiden että nousevan sukupolven artikkeleita. 

Viime vuosina liikuntaan ja urheiluun liittyviä yhteiskunnallisia tutkimuksia 
on julkaistu kiihtyvään tahtiin. Liikuntahistorian ja -sosiologian väitöskirjoja ovat 
tehneet 1990-luvulla muiden muassa Kalervo Ilmanen32, Hannu Itkonen33 ja Erkki 
Vasara34.  Ilmasen, Itkosen ja Vasaran sekä Leena Laineen monipuolinen liikuntahis-
torian tutkimus on ollut tutkimukseni viitekehyksen kannalta monissa tutkimuksen 
yhteyksissä merkityksellistä. Väitöskirjojen ja muun tutkimuksen ohella Suomen ur-
heiluhistoriallisen seuran (SUHS) vuosikirjat tarjoavat hyödyllistä tutkimuksellista 
tietoa. Vuosikirjoja on julkaistu vuodesta 1994 alkaen. 

Vaikka vapaaehtoinen kansalaistoiminta on suomalaisen liikuntakulttuurin 
perusta, se ei olisi voinut kehittyä nykymuotoonsa ilman kunnallisen liikuntahal-
linnon kehittymistä. Kalervo Ilmasen tutkimukset kunnallisen liikuntahallinnon 
kehittymisestä osoittavat muun muassa sen, kuinka kunnat ovat osallistuneet lii-
kuntapaikkarakentamiseen ja siten vaikuttaneet paikallisten lajikulttuurien kehitty-
miseen. Esimerkiksi Kuopion kaupungin urheilulautakunnan työ vuodesta 1921 on 
tukenut uinnin kansalaistoimintaa yhteiskunnan vaikeinakin aikoina, joilta kuopio-
lainen uinti ei ole voinut välttyä. Monet sosiaaliset ja kulttuuriset ilmiöt ja rakenteet 
ovat olleet jo varhaisista ajoista alkaen enemmän paikallisia tai alueellisia kuin pel-
kästään valtakunnallisia.35 

Suomalaisen liikuntakulttuurin muutoksen kuvauksessa Hannu Itkosen väitös-
kirjateos ”Kenttien kutsu” on perusteellinen teos. Teos tarjoaa tutkimukseni kan-
nalta tarpeellisia näkökulmia liikunnan kansalaistoiminnan muutoslinjoihin koko 
tutkimusjakson ajalta. Kuopiolaisen uinnin kannalta Itkosen teoksen kiinnostavuut-
ta lisää se, että Kenttien kutsu -teoksen aineistosta osa on koottu läheltä Kuopiota, 
Varkaudesta. Monet Kenttien kutsussa tehdyt havainnot koskettavat konkreettises-
tikin kuopiolaista uintia.

Erkki Vasara on tutkinut väitöskirjassaan Valkoisen Suomen urheilevat sotu-
rit vuosina 1918–1944 vaikuttaneen suojeluskuntajärjestön toimintaa ja ideologiaa 
järjestön urheilu- ja nuorisokasvatustoiminnan kautta. Tutkimuksessaan Vasara 
osoittaa, että suojeluskuntien urheilutoiminta ei ollut niin laajaa ja toimivaa kuin 
aikaisemmin on esitetty ja laajasti uskottu. Vasaran väitöskirja sivuaa paikallistut-
kimukseni lukuja ”Uinti maanpuolustuksen näkökulmasta” ja ”Uinti sotilasmaa-
ilmassa”. Leena Laineen tutkimukset naisurheilun historiasta luovat ymmärrystä 
kuopiolaisen uinnin kehittymisestä naisnäkökulmasta. Tutkimuksissaan Laine on 
perehtynyt myös suomalaisen uinnin varhaisvaiheisiin.

31  Heikkinen 1981; Syksyllä 1979 TUL käynnisti työläisurheilun historia -hankkeen, jonka tuloksena ilmestyi 
Seppo Hentilän kirjoittama trilogia TUL:sta. Heikkinen 2003, 25.
32  Ilmanen 1996.
33  Itkonen 1996.
34  Vasara 1997.
35  Nygård 2005. Paikallisuus tieteessä – kotiseuduntutkimusseminaari Jyväskylässä 12.4.2005. Suomen kotiseu-
tuliitto.fi. http://www.suomenkotiseutuliitto.fi/kotiseutuliitto/SIVUT/pdf/tiivistelma_toivo_nygard.pdf. (Luettu 
15.12.2009)
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Uinnin kansalaistoiminnan nousu tapahtui 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun 
alussa. Lajin harrastajien joukkoon kuului myös kuopiolaisia uintiurheilun huip-
puja, jotka edustivat Suomea Tukholman olympiakisoissa. Siten Jouko Kokkosen 
väitöskirjatutkimus ”Kansakunta kilpasilla”36 käsittelee läheisesti myös kuopiolai-
sen uinnin toimijakenttää erityisesti tutkimukseni alun osalta.  Kokkosen väitös-
tutkimus perustuu ensisijaisesti vuosien 1908–1952 olympiakisoja käsitelleeseen 
lehtikirjoitteluun ja aikalaiskirjallisuuteen. Teos lähestyy suomalaisen urheilun ja 
nationalismin liittoa lähinnä suomenkielisen urheilueliitin näkökulmasta, mutta si-
jansa saavat myös tämän tulkinnan haastaneet mielipiteet, kuten ruotsinkielisten tai 
työväenliikkeen suhde suomalaiseen urheilunationalismiin.  

Liikuntahistoriasta väitellyt Ossi Viita kirjoitti teoksen ”Hymyilevä Hannes 
– työläisurheilija Hannes Kolehmaisen sankaruus porvarillisessa Suomessa”.37 
Viidan väitöskirja on ensimmäinen väitöskirjatasoinen urheilijaelämäkerta. 
Urheiluhistorian väitöskirjana teos on harvinainen, sillä aikaisemmin yksittäi-
sestä urheilijasta ei ole tehty väitöskirjaa. Hannes Kolehmainen syntyi ja varttui 
Kuopiossa, ja Viidan tutkimus osoittaa esimerkin 1920-luvun alun kuopiolaisen 
työläis- ja porvariurheilun vastakkainasettelun. Kun Hannes Kolehmainen päätti 
Kuopion Uimaseurassa uimahyppyjä harrastaneen Eino Leinon kanssa osallistua 
Antwerpenin olympialaisiin vuonna 1920, heidät erotettiin lähes yksimielisesti 
Kuopion Riennosta (TUL). Kolehmaisen olympiaedustus herätti voimakkaita tun-
teita koko TUL:n seurakentässä.38 Siten Viidan tutkimus tuo uutta tutkimustietoa 
Kuopiosta urheiluseuran toimintaympäristönä. 

Professori Antero Heikkisen tutkimus ”Terveyden ja ilon tähden. Herrasväki 
liikkeellä Suomessa 1700- ja 1800-luvuilla” kertoo Suomen yläluokan varhaisesta 
terveysliikunnasta. Heikkisen tutkimustulokset luovat perustaa kuopiolaisen uin-
nin 1900-luvun tarkastelulle. Heikkisen kokoamat runsaat esimerkit päiväkirjois-
ta ja kirjeistä osoittavat, kuinka esimerkiksi kylpylöissä uintiliikkeiden tapailu oli 
varsin tavallista yläluokan terveysliikuntaa. Teoksessa Heikkinen on löytänyt yh-
teyden varhaisen liikunnan ja uusien liikuntamuotojen välille: aikoinaan liikunnan 
terveysvalistus, status ja taloudelliset edellytykset koskivat vain säätyläisiä, mutta 
1990-luvulla ne koskettivat periaatteessa kaikkia kansalaisia.39 Myös lajikulttuurin 
tutkimuksen kannalta Heikkisen tutkimus ”Ammattilaisesta amatööriksi” on kiin-
nostava. Tutkimus kertoo hiihtourheilun synnystä ja hiihtomenestyksen taustasta 
ennen Suomen itsenäistymistä. Alun perin rahasta kilvoitelleista ammattihiihtäjis-
tä tehtiin amatöörejä kieltämällä rahapalkinnot.40 Uinnissa vastaavaa ammattilais-
amatööriasetelmaa ei Suomessa ole ollut.  Heikkisen teos johdattelee kuitenkin poh-
timaan hiihdon ja uinnin yhteiskunnallisten tavoitteiden ja merkitysten erilaisuutta.

Vaikka kansallisesti uinnin tutkiminen on vähäistä, uinnin yhden osa-alueen – 
uimaopetuksen ja hengenpelastuksen – vaiheiden tutkimisessa on päästy moniin 
liikunnan muotoihin verrattuna pidemmälle. Kalervo Ilmasen tutkimus ”Aina pin-
nalla – 50 vuotta työtä uimaopetuksen ja hengenpelastuksen hyväksi” on perus-

36  Kokkonen 2008.
37  Viita 2003.
38  Viita 2003, 249–253.
39  Heikkinen 1991.
40  Heikkinen 1977.



20

teellinen tutkimus uinnin opettamisen vaiheista Suomessa.41 Teoksessa kuvataan 
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) kehittymistä eri yhteistyöta-
hoja koordinoivaksi koulutus- ja asiantuntijaorganisaatioksi. Ilmanen tuo tässä tut-
kimuksessaan voimakkaasti esille uimaopetuksen vahvat sidokset filantrooppiseen 
arvopohjaan, johon tutkimukseni osittain pohjautuu. Ilmasen tutkimus on kiinnos-
tava kuopiolaisen uinnin tutkimuksen näkökulmasta. Murros, SUH:n perustami-
nen, epäilemättä vaikutti tavoitteiden uudelleen suuntaamiseen myös Kuopiossa. 

Uintia ei ole kansainvälisestikään tutkittu paljon. Ruotsalaisen Leif Yttergrenin 
väitöskirjatutkimus ”Täflan är livet” kartoittaa tukholmalaisen urheilun organisoi-
tumista vuosina 1860–1898. Yttergrenin tutkimus luo tukevan pohjan eri urheilu-
muotojen luokkapohjaisuudesta tutkimusajanjaksolla. Yttergrenin väitöskirjateok-
sessa uinti on kuitenkin vain yksi tarkasteltavista urheilulajeista, jota käsitellään 
varsin yleisellä tasolla muutaman sivun verran. Yttergrenin tutkimustulokset ovat 
kiinnostavia kuopiolaisen uinnin kannalta, sillä monet kulttuuriset virtaukset 
Suomeen ovat saapuneet nimenomaan Ruotsista. Yttergrenin havainnot tarjoavat 
kiinnostavan näkökulman kuopiolaisen uinnin sosiaalisen pohjan tarkastelulle.42   

Suomen Uimaliitto on ollut keskeinen vaikuttaja suomalaisen uinnin kansa-
laistoiminnan kehityksessä. Suomen Uimaliiton sekä suomalaisen uinnin laajem-
pi historian tutkimus vaatii edelleen syventämistä. Vuonna 2006 ilmestynyt Pertti 
Mustosen kirjoittama uimaliiton historiikkiteos ei ole akateeminen tutkimus, eikä 
sitä ole sellaiseksi tarkoitettukaan.43 Historiatieteen kannalta monista puutteista 
huolimatta teoksessa on myös paljon ansioita. Pienellä vaivalla tutkijalla on mah-
dollista jäljittää Mustosen primaariaineistoja ja tehdä niistä omia tulkintoja. Tosin 
uimaliiton vaiheita on käsitelty tutkimuskirjallisuudessa aiemminkin, joten aivan 
selvittämättömiä lajiliiton vaiheet eivät ole.44 

Pertti Mustosen historiikin hyödyntämisessä olen joutunut vertailemaan ja arvi-
oimaan tietoja esimerkiksi Paavo Teräsvirran Suomen Uimaliiton historiikkiin vuo-
silta 1906–1956. Kuitenkin on huomattava, että myös Teräsvirran teos on tehty ilman 
lähdeviitteitä. Sekä Mustosen että Teräsvirran kirjojen sisällön luotettavuutta tukee 
kuitenkin se, että molemmat kirjoittajista ovat toimineet vuosikymmeniä uinnin pa-
rissa, mutta toisaalta tämä herättää kysymyksen objektiivisuudesta. Kaikesta huoli-
matta Mustosen ja Teräsvirran omia kokemuksia eri yhteyksistä voi pitää kuitenkin 
monissa tapauksissa luotettavina. Kiistanalaisissa tapahtumissa en ole edellä mai-
nittuihin teoksiin tukeutunut. Huomioitavaa on, että esimerkiksi Suomen Uimaliiton 
keskeisistä vaikuttajista ei ole paljon tutkimustietoa. Tätä tutkimusta valmistellessa 
olisin kaivannut tutkittua tietoa myös tässä teoksessa useasti esille tulleesta Toivo 
Arosta, jonka merkitys verkostoineen on ollut olennainen kansallisen uinnin kehit-
tymisessä 1900-luvun alkupuolelta 1940-luvun lopulle asti.

41  Ilmanen 2006.
42  Yttergren 1996.
43  Mustonen 2006. Suomessa on tehty 1900-luvulla yksi uintiin liittyvä väitöskirjateos. Kari L. Keskisen 
biomekaniikan alaan liittyvä väitöskirjateos ”Stroking Characteristics of Front Crawl Swimming” tarkas-
tettiin Jyväskylän yliopistossa vuonna 1993. Ensimmäinen uintiin liittynyt väitöskirja Suomessa julkaistiin 
Turun Akatemiassa vuonna 1732. Matematiikan professori Nicolaus Hasselbomin väitösteoksen nimike 
on ” Propositiones philosophicae de arte natandi”.  Fennica. Suomen kansallisbibliografia. http://www.
fennica.linneanet.fi. (Luettu 22.12.2009)
44  Matkaniemi 2006, 50–51.
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Kuopiolaisen urheilusukelluksen kansalaistoiminta sijoittuu tutkimusajanjak-
son viimeiselle vuosikymmenelle. Lajin paikallisen ja kansallisen kehityksen jäljit-
tämisessä hyödyllinen teos on Sari Aution ”Siviilisammakoista urheilusukeltajiksi. 
Suomen Urheilusukeltajain liiton historia 1956–1996”. Teoksessaan Autio todistaa, 
kuinka sodanjälkeisestä tavarapulasta ja säännöstelystä sukellusurheilu kehittyi 
neljän vuosikymmenen aikana ”rajattomiin mahdollisuuksiin”. Uintia lähellä olevan 
lajin muutoslinjat tarjoavat kiinnostavaa vertailuaineistoa myös uinnin historialli-
seen tarkasteluun. Aution teoksen tutkimuksellista arvoa nostaa oleellisesti se, että 
siinä on laajat ja kattavat lähdeviitteet sekä lähdeluettelo.45 

Painavaa tieteellistä arvoa ei voi antaa Suomessa julkaistuille kymmenille uima-
seurahistoriikeille, joissa on useasti tyydytty tulosten ja tapahtumien kirjaamiseen 
sekä pöytäkirjojen kopioimiseen eri vuosikymmeniltä. Kuitenkin sekundaarilähteille 
on annettava myös kunniansa: uimaseurahistoriikkeihin on koottu asioita, jotka voi-
vat johdattaa historiantutkijan tarpeellisten tutkimuslähteiden äärelle. Tutkimukseni 
kannalta kiinnostavia teoksia ovat Martti Väinämön vuonna 1966 julkaistu Kuopion 
Uimaseuran 60-vuotishistoriikki ja Marja Turusen vuonna 1989 valmistunut KuUS:n 
80-vuotishistoriikki.46 Kuopiolaisen uinnin toimintaympäristön selvittämisessä olen 
lisäksi tutustunut muun muassa Kuopion Kisa-Veikkojen, Kuopion Riennon, Kuopion 
Palloseuran sekä Kalevan Pallon ja SVUL:n Pohjois-Savon piirin historiikkeihin.

Kaikkiaan tutkimusperinteen tarkastelu osoittaa, että uintia ei ole tutkittu paljon. 
Yhteiskunnallisena ilmiönä uintia on tutkittu vähän, eikä kuopiolaista uintia yhteis-
kunnallisena ilmiönä ole tutkittu lainkaan. Siten ”Kuopiolainen uinti paikallisena 
ja kansallisena kansalaistoiminnan ilmiönä” avaa uria myös laajemmin uinnin laji-
kulttuurin tutkimukselle.

1.3 TUTKImUSTehTävä

Liikunnan ja urheilun muutoksen kuvaus voidaan jakaa Hannu Itkosen mukaan 
kolmeen suuntaukseen. Historiallisesti orientoituneessa tutkimuksessa keskitytään 
tapahtumien kirjaamiseen ja urheilusankareista kertomiseen.  Toisena suuntaukse-
na voidaan pitää liikunnan organisaatiotutkimusta, jonka perinne johtaa 1960-luvun 
yhdysvaltalaiseen sosiologian rakennefunktionalismiin. Organisaatiotutkimuksen 
keskeinen käsite on toimivuus. Kolmas suuntaus on käsitteellistävä liikunnan yh-
teiskuntatutkimus. Yhteiskuntahistoriassa jäsennetään poliittista, taloudellista ja 
sosiaalista kehitystä historiantutkimuksen ja yhteiskuntatieteiden näkökulmasta. 
Tässä tutkimuksessa olen kartoittanut käsitteellisesti historian yhteiskuntatutki-
muksen menetelmin uintikulttuurin paikallista muutosta osana uinnin kansallista 
kehitystä. Yhteiskunnallinen näkökulma tarjoaa näkökulmia paikallisyhteisön ja ta-
vallisen ihmisen arkeen. Paikallisyhteisön tarkastelun avulla kuva menneisyydestä 
tarkentuu ja käsitys yhteiskunnallisista kehityslinjoista avartuu.47 

45  Autio 1996.
46  Jouko Siiven teos ”Seuratoimintaa. Hämeenlinnan Uimaseuran historia 1912–1962” on lähdeviitepuut-
teistaan huolimatta kirjoitusotteeltaan poikkeuksellinen seurahistoria, jossa uimaseuraa analysoidaan 
yhdessäolo-organisaationa. Siipi 1962, 55.
47  Itkonen 1999, 112. 
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Laajasti ajateltuna liikuntaan ja sitä kautta sen kansalaistoimintoihin vaikut-
tavat tuotanto, markkinat, politiikka, kulttuuri, kasvatus, oikeusnormisto ja us-
konto. Etenkin talous, politiikka ja kulttuuriset tekijät synnyttävät myös alueel-
lista erilaisuutta.48 Kulloinenkin tuotantomuoto on vaikuttanut lajien suosioon. 
Maatalousyhteiskunnassa suosittuja lajeja olivat yleisurheilu ja hiihto, jotka molem-
mat vaativat voimaa ja kestävyyttä. Jälkiteollisessa yhteiskunnassa puolestaan ovat 
korostuneet joukkue- ja välinelajit. Samalla perinteiset ja kansalliset menestyslajit 
ovat menettäneet suosiotaan. Edelleen kulttuurilla on oma vaikutuksensa urheilun 
kansalaistoimintoihin. Kulttuuri luo liikunnan ja urheilun toimintaympäristön.49

Hannu Itkonen on määritellyt seuratoiminnan kerroksellisia tasoja ja tehnyt 
niistä viisi päätelmää, joihin tämä tutkimus osittain nojaa. Ensiksi organisaatioiden 
kerroksellisten toimijoiden nimeäminen merkitsee tutkimuksellisten kategorisoin-
tien tuottamista. Käytännön elämän tarkastelussa toimijoiden määritteleminen on 
hankalaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kategorisoinnista ei olisi mitään hyötyä. 
Vasta eriytyneemmällä tarkastelulla päästään analysoimaan, millaista sosiaalisen 
toiminnan suuntautuneisuutta seuroissa on olemassa. Toiseksi kerrostumat reagoi-
vat eriaikaisesti ja eri tavoin ympäröivään kulttuuriin. Kolmanneksi kerrostumien 
vaikutussuhteita ei tule tarkastella yksinkertaisina valtasuhteina.50 Organisaatioissa 
sisäinen kulttuuri ja toimintakäytännöt rakennetaan ristiriitaisin tavoin. Siten ajatus 
siitä, että organisaatiot, järjestöt ja seurat toteuttaisivat vain ylhäältäpäin tulevia mää-
räyksiä, voidaan hylätä. Neljänneksi organisaatiot, järjestöt, seurat ja yhteisöt eroavat 
kerroksellisuutensa vuoksi toisistaan. Esimerkiksi seurojen on dokumentoitava tar-
kasti toimintansa saadakseen kunnallisia avustuksia. Sen sijaan pieni, vapaamuotoi-
nen liikuntaryhmä voi toimia ilman kokouksia ja paperityötä. Viidenneksi kerrostu-
mat tuottavat omanlaistaan dokumentaatiota. Kunkin kerrostuman dokumentaation 
konteksti määrittää sen luonnetta. Johtajien kulttuuri ilmenee muun muassa julki-
lausumissa, tavoiteohjelmissa ja juhlapuheissa. Jäsenistön kulttuuri puolestaan kiin-
nittyy enemmän arkisiin toimintoihin, jolloin dokumentointi saattaa jäädä ohueksi.51 
Kaikkiaan voidaan todeta, että liikuntatoiminnan organisoinnin kannalta tärkeimpiä 
tekijöitä Suomessa ovat kansalaistoimintaan perustuvat vapaaehtoisorganisaatiot. 
Ne ovat organisoituneet paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.52

Kuopiolainen uinti on laaja käsite. Kuvio 1. osoittaa, että kuopiolaisen uinnin 
tutkimus mahdollistaisi monia rajauksia ja tutkimuskysymyksiä. Tutkimuksen 
tehtävänä on tutkia uintia kansalaistoiminnan53 muotona. Kuvioon on ympyröity 
tutkimuksen rajaus. Koska kunto- ja virkistysuinti sekä muun muassa erityisryh-
mien kuntouttamiseen tähtäävä uinti eivät ole kuulunut tutkimusajanjaksolla laa-
jasti kansalaistoiminnan piiriin, niiden käsittely tutkimuksessa on sivuosassa. Sen 
sijaan lasten ja nuorten uimaopetus on tutkimuksessa soveltuvin osin mukana, sil-
lä Kuopiossa lasten ja nuorten uimaopetus oli 50 vuotta Kuopion Uimaseuran yksi 

48  Itkonen ja Nevala 1998, 336.
49  Ilmanen 2000, 28.
50  Itkonen 1996, 82–84.
51  Itkonen 1996, 82−84.
52  Koski ja Heikkala 1998, 15−16.
53  Kansalaisyhteiskuntaan ja kansalaistoimintaan liittyvä yliopistollinen tutkimus on keskittynyt Suomessa 
historian lisäksi sosiologiaan, yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikkaan, valtio-oppiin sekä hallinto-tieteisiin. Uusi 
suunta liikuntatutkimukseen 2009, 31.
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ydintehtävä. Kaupunki otti huolehdittavakseen lasten uimaopetuksen uimahallin 
valmistumisen myötä. Tutkimuksen lähtökohta ei kuitenkaan ole tarkastella pelkäs-
tään organisaatioiden historiaa, koska kaiken toiminnan perustana on ihmisten in-
himillinen toiminta motiiveineen, ihanteineen ja tarpeineen. Paikallisyhteisössä ih-
misten välillä on sosiaalista vuorovaikutusta, joka luo heidän välilleen yhteisyyttä. 

Kuvio 1: Tutkimustehtävän rajaus

Tutkimuksessa tarkastellaan kuopiolaisen uinnin vaiheita vuosina 1904–1979. 
Aihetta olen aikaisemmin sivunnut lisensiaattitutkimuksessani, jossa tarkastelun 
polttopisteessä on yksi uimaseura, Kuopion Uimaseura.54 Uinnin kansalaistoiminta 
ei ole rajoittunut pelkästään kilpaurheiluun, vaikka kilpailulla onkin ollut Kuopion 
Uimaseurassa ja Kuopion Työväen Uimareissa keskeinen asema. Uintia on harrastettu 
myös Mannerheimin Lastensuojeluliitossa (MLL), Kuopion Talviuimareissa ja Kuopion 
Kisa-Veikoissa (KK-V). MLL:n uintitoiminta ajoittui 1920–1950-luvuille, jolloin MLL:n 
Kuopion osasto järjesti Kuopion maalaiskunnassa uimakoulutoimintaa. Kuopion 
Kisa-Veikkojen (TUL), Kuopion Riennon (TUL) ja Männistön Elon (TUL) uintikokeilut 
ajoittuivat 1950-luvun alkuun. Kuopion Talviuimareiden toiminta käynnistyi vuon-
na 1959, ja seura toimi aktiivisesti tutkimusjakson lopussa. Kuopion Urheilusukeltajat 
perustettiin vuonna 1969. Sukelluksen lisäksi seuran toimintaan on kuulunut muun 
muassa räpyläuinti, jossa seuran jäsenet kilpailivat varsin aktiivisesti.

Tutkimuksen näkökulma kiteytyy kolmeen pääkysymykseen. Ensiksi tutkimuk-
sen tehtävänä on selvittää kuopiolaisen uinnin kansalaistoimijakentän sosiaalista 

54  Matkaniemi 2004. 
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pohjaa ja rakenteita. Tutkimuksessa haen vastauksia siihen, millaisia kytkentöjä uin-
nin kansalaistoimijoilla oli ympäröivään yhteiskuntaan paikallisesti ja kansallisesti 
ja mitkä olivat heidän motiivejaan uinnin harrastamiseen. Risto Alapuron mukaan 
toimijakeskeisyys edustaa yhtä näkökulmaa paikallisen liikuntahistorian ja valta-
kunnallisten prosessien suhteesta. Alapuro on ajatellut, että paikalliset prosessit 
ovat yksi perspektiivi makroprosesseihin eivätkä pelkästään niiden alataso.55  

Tutkimuksessa pohdin myös, vaikuttiko sukupuoli osallistumiseen ja siihen, ket-
kä valittiin yhdistyksissä eri tehtäviin. Sosiaalisten rakenteiden tyhjentävä tutkimus 
edellyttää kattavien jäsenluetteloiden56 käyttämistä. Tämä ei ole kuopiolaisen uinnin 
kohdalla mahdollista, sillä yhdistysten jäsenluetteloita ei ole olemassa hajavuosia lu-
kuun ottamatta. Eri vuosikymmenillä olen joutunut tyytymään ”toiminnallisen elii-
tin” eli johtokunnan jäsenten ja valmentajien tarkasteluun. Uinnin sosiaalisten raken-
teiden kattava selvittäminen 75 vuoden ajalta olisikin miltei mahdoton työ. Tämä on 
valitettavaa, sillä sosiaalisten rakenteiden tutkimuksella olisi laajempaa yhteiskun-
nallista merkitystä. Jäsenluetteloita ei ole tutkimusekonomian ja tutkimuksen luotet-
tavuuden kannalta järkevää rakentaa esimerkiksi kilpailutuloksista ja lehtileikkeistä. 
Lehtien palstoille tuloksissa ja muissa artikkeleissa ovat päässeet pääasiassa kilpai-
luissa menestyneet lapset ja nuoret, siis koululaiset ja opiskelijat, sekä toiminnallinen 
eliitti eli johtokunta. Siten muu jäsenistö jäisi helposti huomioimatta.57

Toiseksi toimijoiden tavoitteita selvittäessäni haen vastauksia siihen, millaisten 
tavoitteiden varassa uintia harrastaneita eri aikoina ohjattiin ja miten nämä tavoit-
teet muotoutuivat.58 Tavoitteet kansalaistoimintauintiin ovat muodostuneet monelta 
suunnalta, seurojen jäsenistöstä, paikallisympäristöstä ja lajiliitoista sekä yhteis-
kunnasta laajemminkin. Uintiin kuten muihinkin liikuntaharrastuksiin kuuluvat 
toiminta-aktiivisuuden vaihtelut, jotka usein kytkeytyvät ihmisten elintapojen 
muuttumiseen. Yksilötasolla liikuntaharrastukseen vaikuttavat identiteetin raken-
tamiseen kytkeytyvät henkilökohtaiset valinnat ja mieltymykset. Uinnin suosioon 
vaikuttavat myös yhteiskuntarakenteelliset tekijät, esimerkiksi sosiaalinen ja alueel-
linen liikkuvuus. Kaikki edellä mainitut tekijät heijastuvat seuratoiminnan tavoittei-
siin sekä niistä kumpuaviin toiminnan muotoihin, sisältöihin ja organisointiin, ja ne 
on huomioitava myös kuopiolaisen uinnin tarkastelussa.59 

Kolmanneksi yhteiskunnan yleiset sosiaaliset muutokset heijastuvat vahvas-
ti liikuntaorganisaatioon, kuten urheiluseuran, toimintaan. Toimintaympäristöllä 
tarkoitan kaupunginhallintoa sekä paikallista ja osaksi alueellista ja kansallista ui-
maseurakenttää. Toimintaympäristöön kuuluvat myös uinnin harrastamisen fyy-

55  Alapuro 2010, 160.
56  SVUL ohjeisti jäsenseurojaan vuonna 1948: ”Yhdistyksen jäsenistä on yhdistyslain 5 pykälän määräysten 
mukaan pidettävä luetteloa, johon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja ammatti sekä, ellei 
hän ole Suomen kansalainen, kansalaisuus. Seuran oman toiminnan kannalta on edelleen tarpeellista tietää 
eräitä muitakin seikkoja jäsenistä, kuten heidän syntymä- ja liittymisaikansa, osoitteensa, urheilulliset ja 
seuratoiminnalliset ansionsa, jäsenmaksujen suorittamiset jne.” Kemppainen 1948, 118.
57  Roiko-Jokela 1995, 192–197; Tutkimuksessa uimaseurojen jäseniksi olen luokitellut henkilöitä, joiden 
nimet esiintyvät eri aineistoissa (tulosluettelot, sanomalehtiuutiset) esimerkiksi uintikilpailuissa uimareina 
ja toimitsijoina. ”Toiminnallisella eliitillä” tarkoitan ennen kaikkea johtokunnissa, jaostoissa ja lajijaostoissa 
toimineita henkilöitä.
58  Tutkimukseni sivuaa pieneltä osalta Risto Alapuron artikkelissaan esittelemää Matti Kortteisen tutkimus-
ta ”Lähiö”. Kortteisen tutkimuksessa kuvataan sitä, kuinka maalta tulleet ihmiset sopeutuvat aktiivisesti 
uusiin olosuhteisiin ja millaisia logiikoita heidän toiminnassaan ilmenee. Alapuro 2010, 159. 
59  Itkonen 1996, 60–61. 
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siset edellytykset, esimerkiksi uimalaitokset ja uimahallit. Ympäristön vaikutus ta-
voitteisiin ja toimijakenttään oli vahva mutta ajoittain vaikeasti erotettava. Monilta 
osin tavoitteiden ja toimintaympäristön tarkka erottaminen ei olekaan mahdollista, 
joten joudun käsittelemään niitä työssäni paljolti limittäin ja yhteen kietoutuneina. 
Tutkimuksessani analysoin kuopiolaisen uinnin määrällistä ja sisällöistä muuttumista 
vuosina 1904–1979 ja tulkitsen näitä muutoksia lajiin vaikuttaneita fyysisiä, kulttuuri-
sia ja sosiaalisia tekijöitä vasten. Kuopiolaisen uintiurheilun muutoksessa näkyy siten 
pienyhteisön, liikuntakulttuurin ja koko suomalaisen yhteiskunnan yleisempi kehitys.

Uinnin kansalaistoiminnan järjestäjät eivät ole rajanneet toimintojaan pelkästään 
uintiin tai urheilusukellukseen, vaan tarkasti ajateltuna ne ovat olleet uinnin yleis-
seuroja, joissa on harrastettu uinnin ja urheilusukelluksen lisäksi monia muitakin 
lajeja, kuten vesipalloa, taitouintia, uimahyppyjä, uppopalloa ja sukellussuunnis-
tusta. Kansalaistoiminnoissa esimerkiksi uinti ja muut uintiurheilun lajit ovat olleet 
toisilleen läheisiä: monet uimaseuralaiset ovat samanaikaisesti harrastaneet useita 
uintiurheilun lajeja. Seurojen talouskysymyksiä ja urheilumenestystä käsitellään ai-
noastaan niissä kohdissa, joissa ne oleellisesti ovat liittyneet pääkysymyksiin.

Tutkimuksen aikajänne on pitkä, mutta tutkimustehtävän vuoksi se on välttä-
mätön. Pitkä tarkastelujakso mahdollistaa suurten muutosten tarkastelun. Yhden 
paikkakunnan intensiivisellä tutkimisella voidaan selvittää, millainen merkitys 
uinnin kansalaistoiminnalla on ollut laaja-alaisena liikuntakulttuurin muotona 
suomalaisen yhteiskunnan eri vaiheissa. Tutkimuksen alku sijoittuu kuopiolaisen 
uinnin kansalaistoiminnan ”pysyvään” alkuun eli Kuopion Uimaseuran perusta-
miseen. Tutkimuksen päättyminen vuoteen 1979 on perusteltua siksi, että vuonna 
1980 Suomeen säädettiin liikuntalaki. Vuonna 1980 voimaan tulleella liikuntalailla 
kunnille säädettiin velvoite liikuntapaikkojen tarjoamiseen ja tarvittaessa myös lii-
kuntatoiminnan järjestämiseen. Tuolloin liikuntapalvelujen tarjoajien määrä alkoi 
kasvaa myös lajiseurojen perustamisen myötä. Samalla voimistui liikuntakulttuurin 
voimakas eriytymiskehitys. 

Tutkimuksen rakenne on kronologinen. Päälukujen (2., 3., 4.) ensimmäiset ala-
luvut ovat tutkimuksen kehystä luovia lukuja. Niissä esitellään kunkin ajanjakson 
keskeiset vaiheet Suomen ja Kuopion historiasta, kansallisesta liikuntakulttuurista 
sekä uinnin historiasta. Taustalukujen jälkeiset luvut on koottu tutkimusteemoittain.  
Ensiksi käsittelyssä on toimijakenttä, toiseksi tavoitteellisuus ja kolmanneksi toimin-
taympäristö. Johdannon jälkeisessä toisessa luvussa (Uintia ja järjestörientoja) tutkit-
tavana ovat vuodet 1904–1944, kolmannessa luvussa (Aaltoliikettä) ajanjakso vuodes-
ta 1945–1968 ja neljännessä luvussa (Monet muodot) vuodet 1969–1979. Päälukujen 
viimeiset alaluvut ovat yhteenvetolukuja. Teoksen viides luku (Uintikulttuurin 
muutoslinjat) on isot kehityslinjat kokoava loppuluku. 

Tutkijana siteeni uinnin kansalaistoimintaan ovat uintiharrastukseni myötä ol-
leet suhteellisen läheiset. Kokemukseni kuopiolaisesta uinnista sen sijaan ovat jää-
neet varsin vähäisiksi, sillä vajaan vuoden mittaisen seuraedustukseni aikana abi-
turienttivuonna 1990–1991 en tutustunut Kuopion Uimaseuraan kovin syvällisesti. 
Uimaseurojen toimintojen havainnointi sekä altaissa että niiden reunoilla on tar-
jonnut kiinnostavia perspektiivejä itä- ja eteläsuomalaiseen uintiin 2000-luvun alus-
sa. Uimaseurojen johtokuntiin en kuulunut, mutta ohjaustehtävissä olen toiminut 
Iisalmessa, Joensuussa, Varkaudessa ja Lahdessa. 
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1.4 AIneISTo, meneTelmäT jA lähdeKRITIIKKI

Kuopiolaisen uinnin tutkimisessa käyttämäni primaarilähteiden synty-yhteyden ja 
luotettavuuden arvioiminen on työn kaikissa vaiheissa ollut melko ongelmatonta. 
Syynä on se, että tutkimuksen primaariaineiston muodostavat yhdistysten virkai-
lijoiden luomat aineistot. Kuopiolaisen uinnin tutkimukselle tärkeä aineisto muo-
dostuu Kuopion Uimaseuran järjestelemättömästä kokoelmasta, jota säilytetään 
Kuopion Niiralan uimahallin varastotiloissa. Huolimatta siitä, että Kuopiossa uin-
tia on harrastettu myös muissa yhdistyksissä, KuUS:n kokoelma on arvokas, sillä 
se sisältää runsaan kirjeistön ja lehtileikekokoelman, jotka kuvaavat tietyiltä osin 
myös MLL:n ja Kuopion Työväen Uimareiden sekä Kuopion Talviuimareiden toimin-
taa. KuUS:n kokoelmassa on tietoja myös laajojen kansalaisryhmien omaehtoisesta 
uinnista. On kuitenkin huomattava, että aineistoissa on myös puutteita. Esimerkiksi 
vuosilta 1918–1921 KuUS:lla on erittäin puutteellinen aineisto, minkä vuoksi herää 
kysymys, onko uimaseuran johtokunta tarkoituksellisesti kadottanut tai jättänyt 
tuottamatta aineistoa, jotta se voisi kaunistella jälkipolville seuran historiaan liit-
tyviä tapahtumia. Toisaalta voi ajatella, että vuosina 1918–1921 uinnin kansalaistoi-
minta ei ollut välttämättä uinnin paikallistoimijoiden keskeisintä työsarkaa. Heidän 
tarmonsa suuntautui epäilemättä yhteiskunnan muihin tehtäviin. 

KuUS:n rinnalla vuodesta 1966 toimineen Kuopion Työväen Uimareiden (KuTU) 
kokoelma on hyvin puutteellinen, sillä Kuopion uimahallin peruskorjauksessa 
KuTU:n asiakirjoja kuljetettiin epähuomiossa kaatopaikalle.60 Kokonaisuuden kannal-
ta KuTU:n kokoelman puutteet eivät ole tuottaneet ylitsepääsemättömiä esteitä, koska 
tutkimusaineistoa on löytynyt TUL:n Savon piirin arkistoaineistosta sekä sekundaa-
riaineistosta, kuten haastatteluista ja sanomalehdistä. Uinnin toimintaympäristön 
tutkimuksen kannalta huomattava puute on se, että liikuntalautakunnan pöytäkirjat 
vuosilta 1921–1959 ovat kateissa. Tämä puute ilmenee väistämättä primaarilähteistön 
valitettavana kapeutena.61 Kuopion Urheilusukeltajien (KUS) kokoelmaa säilytetään 
Kuopion uimahallissa seuralle osoitetussa varastotilassa, ja se on hyvässä järjestyk-
sessä. Johtokunnan pöytäkirjat on laadittu asiallisesti, mutta niiden sisältö on niuk-
ka. Koska Kuopion Talviuimareiden toiminta ei ollut erityisen organisoitua 1960- ja 
1970-luvuilla, seuran pöytäkirja-aineistoa ei ole ymmärretty pitää tallessa. Toisaalta 
herää kysymys myös siitä, onko seura tutkimusajanjaksolla edes tuottanut monia pöy-
täkirjoja. Kaiketi seuran johtokunta kokoontui harvoin ja epämuodollisesti. 

Urheilulautakunnan kahden vuosikymmenen pöytäkirjojen tarkastelu antoi kui-
tenkin viitteitä siitä, että kuopiolaisten uimaseurojen ja urheilulautakunnan vuoro-
puhelu oli varsin vähäistä (TAULUKKO 1.). Monena vuonna KuUS:n ja lautakunnan 
yhteys rajoittui siihen, että uimaseura lähetti lautakunnalle koosteen toiminta-
suunnitelmastaan. 1960- ja 1970-lukujen vähäiset merkinnät antavat olettaa, että 
lautakunnalla ja uimaseuralla ei ollut aikaisempinakaan vuosikymmeninä monia 

60  Matti Hiltunen 21.12.2009.
61  Liikuntalautakunnan arkisto on toimitettu kaupunginarkistoon vuonna 1989. Tuolloin arkistopäällikkö 
on kuvaillut puuttuvasta aineistosta (1921–1959): ”Aineistoa, jota ei jokapäiväisessä toiminnassa tarvittu, 
oli säilytetty Vuorikatu 27:n kellarikerroksessa, josta se siirrettiin keskusarkistoon vuonna 1989 ja se järjes-
tettiin sekä seulottiin Valtionarkiston vuonna 1989 antamien kunnallisten asiakirjojen hävittämispäätösten 
mukaisesti. Säilynyt aineisto alkaa vuodesta 1955, lautakunnan pöytäkirjat vuodesta 1960.” Annukka Har-
tikainen, Kuopion kaupunginarkisto 2.3.2010.
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yhteisiä asioita. Lautakunta- ja seuratason vuoropuhelun puuttumisen vuoksi kau-
punginvaltuuston ja uimaseurojen väliset yhteydet ovat jääneet vähäisiksi lukuun 
ottamatta uimalaitoksen ja uimahallin rakentamiseen liittyviä kysymyksiä. 

Taulukko 1: Kuopion kaupungin urheilulautakunnan uintia koskevat asiat vuosina 1960–1969
 

ASIA KoKoUS ASIA KoKoUS

KuUS:n tk. 1959 21.1.1960 Uimaloiden hoitosopimuksen lopputarkastus 12.4.1962

KuUS:n tk. 1960 17.11.1960 Uimakoulun avaus 14.6.1962

Lausunto uima-

hallin paikasta

23.3.1961 KuUS:n kirje uimalaitoksen korjauksista 22.8.1962

KuUS:n anomus 19.5.1961 KuUS:n vk. 1962 7.2.1963

Uimapaikkojen 

tarkastus

7.6.1961 Lausunto uimaseuran esityksistä 25.7.1963

Uimakoulun avaus 7.6.1961 Uimakoulun avaus 22.6.1965

KuUS:n tk. 1961 19.10.1961 Uimaloiden hoitosopimuksen tarkastaminen 12.11.1968

Uimaloiden hoito-

sopimus

15.3.1962 KuUS:n tk. 1968 11.2.1969

KuUS:n hoitosopi-

musehdotus

15.3.1962 Uimapaikkojen tarkastaminen 9.6.1969

Lähde: Kuopion kaupungin urheilulautakunnan pöytäkirjojen asialuettelot 1960–
1969. Kuopion kaupunginarkisto.

Uinnin yhteyksiä alueellisiin ja kansallisiin uintijärjestöihin olen kartoittanut pereh-
tymällä Suomen Uimaliiton, SVUL:n Pohjois-Savon piirin, TUL:n Savon ja TUL:n 
Kuopion piirin sekä TUK:n Kuopion piirin arkistoaineistoihin Suomen urheiluarkis-
tossa (SUA). Paikallista laajempaan toimintaympäristöön perehtyminen osoitti, mil-
lainen asema kuopiolaisella uinnilla on ollut kansallisella tasolla. Toiseksi lajiliiton 
ja urheilun keskusjärjestöjen aineistoihin perehtymisen tärkeää antia oli varmistaa 
eräiden paikallistasolla esille nousseiden yksityiskohtien oikeellisuus. 

Huolimatta siitä, että sekundaarilähteisiin saattaa sisältyä virheitä, olen käyt-
tänyt urheilulautakunnan tekemisten selvittämisessä urheilutoimenjohtaja Asser 
Markkasen vuonna 1961 ilmestynyttä lähdeviitteetöntä teosta.62 Teoksen arvoa 
nostaa kuitenkin se, että Markkanen on epäilemättä tukeutunut teosta tehdessään 
urheilulautakunnan pöytäkirjoihin. Toisaalta Markkanen on saattanut jättää ker-
tomatta asioita, jotka eivät toisi kunniaa kunnalliselle liikuntahallinnolle. Tätä on 
syytä epäilläkin, sillä teoksessa liikuntatoimen tekemisistä ei esitetä kielteistä kri-
tiikkiä. Sanomalehtien artikkelit ovat olleet tärkeitä tutkimuksen kaikissa vaiheis-
sa. Sanomalehtitietojen oikeellisuutta olen mahdollisuuksien mukaisesti verrannut 
toisten lehtien ja arkistoaineistojen antamaan tietoon.

 Yhdistystoiminnan kuvaaminen sanomalehdistössä oli erityisen tarkkaa 1900-lu-
vun alkuvuosikymmeninä, koska yhdistys- ja kokoustoiminta oli jonkinlainen muoti-

62  Markkanen 1961.
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ilmiö. Ilkka Liikanen onkin todennut, että toimittajille oli tärkeää raportoida yhdis-
tystoiminnan tapahtumista, joiden määrää käytettiin yhteiskunnallisen edistymisen 
mittarina.63 Toisaalta voi todeta, että sanomalehtien julkaisema tieto ei ole menettänyt 
merkitystään myöhempinäkään aikoina, sillä urheilulautakunnan ja uimaseurojen 
tuottamien pöytäkirjojen sisältö on köyhtynyt. Sanomalehdistä tärkeimpiä uintitapah-
tumien kuvaajia ovat olleet Savon Sanomat ja Savo, jotka ovat luettavissa mikrofilmeil-
tä Kuopion kaupungin kirjastossa. Kuopion Uimaseuran kokoelmaan kuuluu kattava 
leikekirjakokoelma, jonka aukottomuutta kontrolloin tarkastelemalla Savo-lehden64 
kesä-, heinä- ja elokuun numerot vuosilta 1919–1969. Mittava työ jo lisensiaattitutki-
musvaiheessa oli väitöskirjatutkimuksen kannalta hyödyllistä, koska tuolloin pystyin 
toteamaan KuUS:n leikekirjojen erinomaisen kattavuuden erityisesti Savo-lehden 
osalta. KuUS:n leikekirjojen aukottomuutta testasin myös väitöskirjatyövaiheessa tut-
kimalla tarkasti vuosien 1971 ja 1974 Savon Sanomien vuosikerrat. Kyseiset vuodet 
valitsin tarkasteluun siksi, että tuolloin kuopiolaisesta uinnista kirjoitettiin lajin nou-
susuhdanteisuuden vuoksi varsin runsaasti. Tarkastelun tuloksena voi todeta, että lei-
kekirjojen pitäjät ovat olleet työssään kunnioitettavan tarkkoja. Joissakin tapauksissa 
lehtileikkeiden päivämääriin on kuitenkin suhtauduttava varauksellisesti.

Porvarillisen Savo-lehden systemaattinen tutkiminen kesäkuukausilta auttoi 
hahmottamaan myös paikkakunnan yleistä liikuntakulttuurin muutosta sekä löy-
tämään uimaseuralaisten kytkentöjä muuhun järjestöelämään ja yhteiskuntaan. 
Ennen kaikkea työ todistaa, että leikekirjoista ei ole jätetty pois tutkimuksen kan-
nalta tärkeitä tietoja. Työläisuinnin asemaa Kuopiossa olen kartoittanut lukemalla 
urheilukirjastossa TUL-lehden kesä-, heinä- ja elokuun numerot vuosilta 1919–1979. 
Työn tulos löytyneiden tietojen määrän kannalta oli vaatimaton, mutta tutkimuksen 
tulosten kannalta työllä oli kuitenkin suuri merkitys.

Kaikkiaan kansalliseen, alueelliseen ja paikalliseen sanomalehtiaineistoon pe-
rehtyminen osoittaa, kuinka paikallislehdistö on palvellut uintia. Uimaseuran toi-
minnasta lehtien uutiset ovat kertoneet monella tavalla. Ensiksi seuratoimijat ovat 
päässeet lehtien palstoille mielipiteineen ja saavutuksineen. Toiseksi lehdet ovat tar-
jonneet seuroille hyödyllisen rekrytointikanavan, ja kolmanneksi ne ovat luoneet 
mahdollisuuden seuraidentiteetin luomiselle.65 On syytä huomata, että lehtikirjoi-
tusten näkökulmat erityisesti tutkimuksen alkupuolella ovat muotoutuneet sivis-
tyneistön näkökulmasta.66 Lähdekritiikin kannalta ongelmallista on se, että lehtien 
ideologinen sitoutuneisuus on voinut vääristää uutisointia.67 Lisäksi jokainen toimit-
taja kirjoittaa uutisensa omista lähtökohdistaan ja omien kokemuksiensa pohjalta. 
Siksi sanomalehtien uutisiin on suhtauduttava hyvin kriittisesti.

Tutkimukseni edustaa historiatieteen alaan, mutta siinä on mukana myös sosio-
logista otetta. Tutkimuksen metodi perustuu historian tutkimukselle tyypilliseen 

63  Liikanen 1995, 73.
64  Monarkistit ostivat Savo-lehden syksyllä 1918. Savo-lehdestä sekä Savon Jääkäristä tuli kokoomuksen 
äänenkannattajia. 1920-luvulla Savosta tuli kaupungin valtalehti, vaikka se maaseudulla menettikin asemi-
aan. 1930-luvulla Savo-lehti omaksui moneksi vuodeksi joitakin IKL-henkisiä piirteitä, vaikka se edelleen 
oli kokoomuksen äänenkannattaja. Joka tapauksessa kaupungin valtalehtenä Savon sana painoi paljon, ja 
sillä oli ilmeinen merkitys henkisen ilmapiirin luojana. Tuomisto 2002, 76, 104.
65  Itkonen 1996, 97–98.
66  Liikanen 1995, 73.
67  Liikanen 1995, 73.
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kvalitatiiviseen aineistoanalyysiin. Tutkimustehtävä on edellyttänyt myös kvanti-
tatiivista, joskin varsin yksinkertaista, analyysia. Tutkimuksen viimeisimpien vuo-
sikymmenten (1940-luvulta 1970-luvulle) käsittelyssä olen voinut tukeutua haas-
tatteluihin. Haastateltaviksi valikoituivat pääasiallisesti erilaisissa seuratehtävissä 
toimineet henkilöt, joista monet ovat työskennelleet yhdistyksen johtotason lisäksi 
useissa muissa tehtävissä. Haastatteluaineiston yksipuolisuus johtuu ajallisesta etäi-
syydestä. Monet 1960- ja 1970-luvulla kunnallispolitiikassa vaikuttaneista henkilöis-
tä olivat jo tuolloin varsin iäkkäitä, eikä heitä voinut enää 2000-luvun alkupuolella 
tavoittaa haastateltaviksi. 

Haastateltavia valitessani lähtökohtana oli arvioida, ovatko tietoja antaneet hen-
kilöt voineet totuudenmukaisesti tietää, mistä he tietoja antavat. On huomattava, että 
haastateltujen omakohtaiset havainnot eivät takaa tietojen luotettavuutta tai käyttö-
kelpoisuutta.68 Muistitiedon ongelmana on se, että haastatteluihin sisältyy väistä-
mättä yleisesti hyväksyttyjä stereotypioita ja uusia aineksia, jotka tutkijan on eritel-
tävä haastateltavan omista aikalaiskokemuksista.69 Tutkimusaineistona haastattelut 
voivat olla ongelmallisia myös siksi, että tutkija saattaa sortua epiteetteihin. Siksi 
olen kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, että en tulkitse yksittäisten henkilöiden 
ajatuksia ilman asiaan liittyvien kokonaisuuksien selvittämistä. Joka tapauksessa 
muistitiedon käyttö paikallishistorian tutkimuksessa on viime vuosikymmeninä 
lisääntynyt. Matti Peltonen on esittänyt, että muistitiedon nykyistä laveampi käyttö 
voisi tuoda tarkastelujen piiriin kokonaan uusia ilmiöitä.70

Pienyhteisön tieteellinen historiallinen analyysi kuvaa ihmistä historian perus-
rakenteissa. Historiallisten ilmiöiden ja kehityssuuntien selittäminen korostuneen 
paikallisesti tai alueellisesti johtaa kuitenkin helposti analyysin pinnallisuuteen. 
Tämän vuoksi myös kuopiolainen uinti kansalaistoiminnan muotona on nähtävä 
osana suurempaa kokonaisuutta ulkoisten kulttuuri-innovaatioiden alaisena toi-
mintana.71 Selvää on, että Kuopion kaupungin taloudellinen kehitys, väestömäärä 
ja poliittinen ilmapiiri sekä väestön koostumus ovat kuopiolaisen uinnin toimin-
taympäristöön liittyviä keskeisiä elementtejä. Siksi Kuopion kaupungin historialla 
on vahvat siteet kuopiolaisen uinnin tutkimukseen. On valitettavaa, että Kuopion 
kaupungin historiankirjoitus ei kata koko 1900-lukua. Joka tapauksessa on myön-
teistä, että Ilkka Nummelan ”Kuopion historia 3” -teos analysoi Kuopion kaupunkia 
kansalaistoiminnan toimintaympäristönä vuosina 1875–1918.72 

Vaikka Tero Tuomiston teos ”Puutalokaupunki kasvoi – näkökulmia Kuopion 
kaupungin vaiheisiin 1919–2001” ei ole Tuomiston mukaan tarkoitettukaan kaupun-
kihistoriaksi, se kuitenkin täydentää Kuopion kaupungin 1900-luvun puutteellista 
historiankirjoitusta.73 Tuomisto on perehtynyt Kuopion historiaan ennen kaikkea 

68  Heikkinen 1980, 32–33.
69  Kalela 2000, 102–103; Heikkinen 1980, 32.
70  Peltonen 2010, 136; Kuopiolaisen uinnin yhteiskuntatutkimuksen kannalta olisi hyödyllistä käynnistää 
haastatteluprojekti. Aineistoa voisi hyödyntää myöhemmin ainakin 1960-luvun jälkeiseen aikaan kohdis-
tuvassa tutkimuksessa. (Ks. Muistin mukaan. Joensuun yliopiston suullinen historia 2004.)
71  Nygård 2005. Paikallisuus tieteessä – kotiseuduntutkimusseminaari Jyväskylässä 12.4.2005. Suomen Kotiseu-
tuliitto.fi. http://www.suomenkotiseutuliitto.fi/kotiseutuliitto/SIVUT/pdf/tiivistelma_toivo_nygard.pdf. (Luettu 
15.12.2009)
72  Nummela 1989.
73  Tuomisto 2002.
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työväenliikkeen näkökulmasta.  Hänen kahtena niteenä julkaistu Kuopion työväen-
yhdistyksen historiansa antaa tutkimukselleni tärkeitä tietoja työväenkulttuurista 
ja Kuopiosta uinnin toimintaympäristönä. Kuopion kaupunginvaltuuston toimintaa 
on analysoitu Heikki Mikko Viitalan teoksessa ”Kuopion kaupunginvaltuusto”.74 
Viitala on koonnut teokseensa muun muassa valtuustojen voimasuhteita, väestö-
määriä ja valtuutettujen nimiluetteloita. Nämä tiedot ovat auttaneet määrittämään 
uinnin kansalaistoimintaan osallistuneiden kytköksiä kunnalliseen päätöksen-
tekoon. Viitalan teos on ollut lähteenä myös Ilkka Nummelan ja Tero Tuomiston 
tutkimuksissa. Paikallishistorian uusista tutkimusmenetelmistä julkaistiin tämän 
teoksen käsikirjoitusvaiheessa keväällä 2010 Pekka Ahtiaisen, Jukka Tervosen ja 
Kari Teräksen toimittama teos ”Kaikella on paikkansa”. Usean kirjoittajan voimin 
valmistunut teos kyseenalaistaa kiinnostavasti 1900-luvulla muotoutuneet paikal-
lishistorian kirjoittamisen aihepiirit ja standardit. Tekijöiden yhtenä tavoitteena on 
ollut kartoittaa keinoja, joilla paikallishistorian kiinnostavuutta lisättäisiin paitsi tie-
demaailmassa myös lukijoiden keskuudessa.75

1.5 KUoPIo PohjoIS-SAvoSSA

”Kuopio on luontonsa eli tilansa puolesta kauniimpia kaupunkeja Suomen maas-
sa. Kuin korkean Puijon-mäen tornista katselet sen ympäristöä, niin mieles ei woi 
olla ihastumatta, ei rintas riemuitsematta. Silmäalanas on Sawon suloinen maa, sen 
wälkkywät vedet ja loistoisat waarat: sinä ikään kuin kerralla ja yhdistettynä näet 
koko sen kauneuden.”76

Kunta tai kaupunki on se maantieteellinen ja sosiaalinen alue, jonka sisällä eri 
toimijat ovat käyneet sisäistä kamppailua ja luoneet paikkakunnalle tietynlaisen, jos-
kin ajan mukana muuttuvan, toimintaympäristön. Kaupunkien omaleimaisuus muo-
dostaa suuren osan kunkin kaupungin paikallisidentiteetistä. Siksi on välttämätöntä 
tarkastella sitä, millaiselta pohjalta kuopiolaisen uinnin seuratoiminta sai alkunsa.

Kuopion77 kaupungin pinta-ala vuonna 2010 on varsin laaja, kun sitä vertaa esimer-
kiksi asukasluvultaan hieman suurempaan päijäthämäläiseen Lahteen (154,6 km2), 
jonka pinta-ala on vain noin yhdestoistaosa Kuopiosta. Pohjois-Savon keskuksen 
pinta-ala on 1 728,54 km2, sillä alueliitokset – Kuopion maalaiskunnan pääosan  
(555,9 km2) liittäminen vuonna 1969 ja Riistaveden kunnan (272,1 km2) liittämi-
nen vuonna 1973 – ovat kasvattaneet kaupungin pinta-alaa. Vehmersalmi liittyi 
Kuopioon vuonna 2005. Vuoden 2008 mittausten mukaan kaupungin pinta-alasta 
vettä on lähes kolmannes eli 604,51 km². Rantaviivaa on kaikkiaan 2 490 kilometriä. 
Vesistöjen ja rantojen runsaus on muovannut paikallista liikuntakulttuuria: kesäisin 
vedet ovat tarjonneet mahdollisuuden uintiin, purjehtimiseen, soutamiseen ja moot-

74  Viitala 1976.
75  Ahtiainen, Tervonen & Teräs 2010.
76  Lappalainen 1982, 13. Tuntematon kuopiolainen kotikaupunkinsa ja sen maisemien ihailija Tapio-lehden 
numerossa 35, 31.8.1861.
77  Kuopion nimi näyttää olevan Pohjois-Savon erä- ja asutuskaudelta peräisin. Pekka Lappalainen on arvioi-
nut, että Kuopionniemi oli alun alkaen Vanhan Jääsken Kuopiolan kylän Kuopioisten eräsija. Lappalainen 
1982, 36.
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toriveneilyyn. Talvisin järvien jäillä on Kuopiossa perinteisesti luisteltu78 ja hiihdet-
ty. Vuoden 2009 lopussa Kuopiossa oli hieman yli 91 000 asukasta.79

 Pohjois-Savon maakunta on maisemaltaan tyypillistä Järvi-Suomea. Vesistön 
pääreittejä on kaksi: yksi on Vuoksen vesistöön kuuluva Kallaveden reitti, ja toi-
nen on Kymijoen vesistöön kuuluva Rautalammin reitti. Kallavesi on nimikkoreit-
tinsä keskusjärvi, joka muiden samassa tasossa olevien järvien kanssa muodostaa 
suurjärven, 900 neliökilometrin laajuisen Ison-Kallan. Kallaveden rannalla sijaitse-
va Kuopio on maakunnan kaupallinen ja hallinnollinen keskus. Vesistöjen vuoksi 
Kuopion maa-alueet ovat hajallaan runsaslahtisen Kallaveden toisistaan erottami-
na lohkoina. Idässä entistä Riistaveden aluetta ympäröivät Isoon-Kallaan kuuluvat 
Juurusvesi, Muuruvesi ja Melavesi. Maasto on hyvin mäkistä, ja kaupungin alu-
eella on useita yli 200 metriä korkeita vaaroja: Puijo (232 m), Uuhimäki (219 m) ja 
Hirvimäki (209 m). Kantakaupunki on lounaasta Kallaveteen työntyvällä kapeaty-
visellä Kuopionniemellä, joka jakaa järven kahteen altaaseen. Niemen kärjen lähellä 
on suurehkoja saaria, kuten Laivonsaari, Sorsasalo, Vaajasalo ja Säyneensalo.80 

1800-luvun loppupuolella Kuopio tunnettiin kulttuurikaupunkina ennen muuta 
J. V. Snellmanin ja Minna Canthin kirjallisen toiminnan ansiosta. Vielä 1800-luvun 
alkupuolella Kuopiossa oli alle tuhat asukasta. Kuopion asukasluku lähti kuiten-
kin nopeaan kasvuun. Vuosina 1810–1870 asukasmäärä kahdeksankertaistui 727:stä 
5 639:ään. Koko Suomessa oli 1800-luvun alkupuolella noin miljoona asukasta.81 
Kuopion lääni perustettiin vuonna 1831. Lääniin kuului myös nykyinen Pohjois-
Karjalan maakunta, joka eriytyi omaksi läänikseen vuonna 1960.82

Kaupungin kehitykseen vaikuttivat 1800-luvulla muodostuneet liikenneyhtey-
det ja matkailun viriäminen. Puhtia kaupunkiin toivat Saimaan kanavan avautu-
minen vuonna 1856 ja osaltaan myös Puijon ensimmäisen näköalatornin valmistu-
minen. Savon radan valmistuminen vuonna 1889 nopeutti matkantekoa Helsingistä 
Kuopioon. Vuonna 1858 Kuopio sai oikeuden suoraan ulkomaankauppaan. Kaupun-
kiin alkoi syntyä puutavarakaupan ympärille teollisuutta: sahoja, rullatehdas ja tu-
litikkutehdas. Myös ympäröivän maakunnan maataloustuotteet synnyttivät teol-
lisuutta. Esimerkiksi voi oli pohjoissavolaisille tuottajille merkittävä vientituote. 
Teollistumisen aika näkyi nopeasti Kuopiossa. Noihin aikoihin aloittivat kauppiaina 
Gustaf Ranin, Birger Hallman ja Herman Saastamoinen, jotka loivat perustan kau-
pallisille ja teollisille yrityksille.83

Taloudellinen liberalisointi muutti aikaisempia valtasuhteita liike-elämässä 
1800-luvun lopulla. Reformi merkitsi myös uuden sosiaaliryhmän, teollisuustyö-
väestön, muodostumista. Uudessa tilanteessa maataloudesta siirtyi väkeä teolli-
suuteen.84 Taloudellisesta kehityksestä huolimatta Suomi oli 1800-luvun puolivälin 
tienoilla maatalousyhteiskunta, jossa teollisuuden ja palveluiden osuus oli pieni. 

78  Kuopiossa on esimerkiksi järjestetty vuoteen 2009 mennessä 26 kertaa ”Finland Ice Marathon”. Tapah-
tuma on useana vuonna ollut Suomen suurin ja kansainvälisin luistelutapahtuma. Finland Ice Marathon. 
http://icemarathon.kuls.fi/fim. (Luettu 22.12.2009)
79  Kuopion kaupunki. Esittely. http://www.kuopio.fi. (Luettu 3.5.2009); Lahden kaupunki. Esittely. http://
www.lahti.fi. (Luettu 3.5.2009)
80  Kuvauksia 1900-luvun alun Kuopiosta on esimerkiksi teoksessa Rosberg, Hildén & Grotenfelt, 9.
81  Nummela 1989, 12.
82  Paasi 1990, 275.
83  Nummela 1989, 135−139.
84  Ylikangas 2007, 154.
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1860-lukua on tavallisesti totuttu pitämään vuosikymmenenä, joka erotti aikaisem-
man maatalousyhteiskunnan teollistuvasta ja kaupungistuvasta yhteiskunnasta. 
Nykyajan mittapuun mukaan Suomi oli kehitysmaa ja sen elin- ja koulutustaso oli 
hyvin alhainen. Alhaisesta kehitystasosta kertoo myös se, että Suomessa koettiin 
nälkäkatastrofi rauhan oloissa vuosina 1867–1868. Koululaitoksen kehittyminen oli 
autonomian ajan lopun merkittävimpiä asioita koko maassa ja erityisesti koulukau-
punkina tunnetussa Kuopiossa. Sinänsä Kuopion koululaitoksen historia on pitkä. 
Ensimmäinen triviaalikoulu perustettiin Kuopioon vuonna 1788 ja kymnaasi eli lu-
kio vuonna 1844.85

Kansakoululaitoksen vaikutus kaupunkilaisten sivistystasoon oli huomattava. 
Esimerkiksi 1890-luvulla luku- ja kirjoitustaitoisten määrä kasvoi koko ajan. Kun 
kansakoululaitos aloitti toimintansa Kuopiossa vuonna 1871, kaupungissa toimi 
viisi yksityistä koulua. Niiden tarkoituksena oli antaa keskitettyä opetusta kor-
keampiin oppilaitoksiin pyrkiville nuorille, koska kansakoulua ei vielä ollut poh-
jakouluna. Ruotsinkielisiä asukkaita hermostutti Kuopion lyseon muuttuminen 
vähitellen suomenkieliseksi. Siksi paikkakunnalle perustettiin vuonna 1875 oma 
neliluokkainen ruotsinkielinen lyseo. Myöhemmin koulu laajeni täydelliseksi seit-
senluokkaiseksi lyseoksi. Suomenkielisiä lyseoita Kuopiossa oli 1880-luvulla kaksi, 
klassinen lyseo ja reaalilyseo.86

Oma merkityksensä kansan sivistämisessä oli myös yhteiskasvatusaatteella. Sen 
läpimurtoon vaikutti kaksi asiaa, naissivistyksen kohottaminen ja mahdollisuus yl-
läpitää koulua taloudellisesti puolta pienemmällä väestöpohjalla kuin esimerkiksi 
poikalyseota. Yhteiskoulun perustaminen Kuopioon ei ollut helppoa, koska asiaan 
liittyi niin kieli- kuin koulupoliittisiakin jännitteitä. Ruotsinkieliset olivat perusta-
neet oman yhteiskoulunsa 1880-luvulla. Suomenkielinen yhteiskoulu perustettiin 
monien vaikeuksien jälkeen 1890-luvulla.87 Kuopiossa oli myös paljon ammattiin 
valmistavia kouluja, kuten tekninen oppilaitos, merikoulu ja kauppaoppilaitos. 
Lisäksi muun muassa käsityöläisten kouluilla oli tärkeä vaikutuksensa koko alueen 
elinkeinoelämän kehittymiseen.88 

1870-luvulla tapahtui suuri yhteiskunnallinen reformi. Vuoden 1873 kaupunkien 
kunnallislaki poisti erivapaudet, ja siten kaupungin asukkaat tulivat yhdenvertai-
siksi kunnallisiin rasituksiin nähden. Kaupungin hallinto järjestettiin uudelleen. 
Pääpaino asetettiin kunnalliselle edustukselle, ja syntyi kaupunginvaltuusto. Muun 
muassa köyhäinhoito siirtyi 1879 kunnallishallinnon tehtäväksi. Vuoden 1873 kun-
nallislain mukainen kunnallinen toiminta ei alkanut Kuopiossa täydessä laajuudes-
saan vaan asteittain. Heikki Mikko Viitalan mukaan kaupunginvaltuuston toiminta 
jatkui melko tasaisesti vuoden 1875 jälkeen sisällissodan vuosiin asti.89 

85  Nummela 1989, 416, 421; Ruotsi-Suomessa esiintyi koulu-uudistuspyrkimyksiä, mutta niiden tulokset 
jäivät vaatimattomiksi. Siksi Suomen koululaitos oli autonomian ajan alussa vanhentuneella kannalla. Vasta 
vuonna 1843 kymnaasi- ja koulujärjestys toteutti koulu-uudistuksen.  Pedagogioiden ja triviaalikoulujen 
tilalle tulivat yksi- tai kaksiluokkaiset ala-alkeiskoulut ja neliluokkaiset yläalkeiskoulut. Kymnaasi säilyi 
yliopistoon johtavana kouluna.
86  Nummela 1989, 420−425.
87  Nummela 1989, 428.
88  Nummela 1989, 431−432.
89  Viitala 1976, 16, 22.
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Sääty-yhteiskunnan seurustelurajat näkyivät ihmisten vapaa-ajan kokoontu-
mispiireissä. Kuopion kaupungin säätyläisten seuraelämän keskusjärjestönä toimi 
1870-luvun puolivälissä ruotsinkielinen Konversationsklubben, mutta sen toiminta 
hiipui hiljalleen. Vuosisadan lopulla yhdistyksen paikan sai Suomalainen Seura, 
jonka piiriin kaupunkilaisten seuraelämä keskittyi kielirajojen yli. Näin tapahtui sii-
täkin huolimatta, että seuralla oli kielipoliittiset tarkoituksensa. Suomalaisen Seuran 
tarkoituksena oli toimia vastapainona Kuopion ruotsalaiselle kulttuurille. Sekä 
Konversationsklubben että Suomalainen Seura olivat yläluokkaisia, vaikka niissä ei 
ollutkaan säätyrajoituksia.90

Ilkka Nummelan tekemän jaon mukaan kuopiolaiseen yläluokkaan kuuluivat 
virkamiehet, opettajat, papit, lääkärit, kauppiaat, tehtailijat, taiteilijat sekä pääoma-
tuloillaan ja eläkkeillään eläneet asukkaat. Tähän ryhmään kuului 14 % kaupun-
kilaisista vuonna 1880. Keskiluokkaan91 laskettiin kirkon, koulujen, virastojen ja 
sairaaloiden palveluskunta, käsityöläiset, majoitus- ja ravitsemusalan väki, laivojen 
kapteenit ja perämiehet sekä maaliikenteen virkamieskunta. Vähän teollistuneessa 
Kuopiossa keskiluokan osuus oli 29 %. Kuopio poikkesi esimerkiksi Sortavalasta ja 
Hämeenlinnasta, joissa keskiluokan osuus oli yli 40 %. Työväestöön ja kurjalistoon 
kuului valtaosa eli 57 % kuopiolaisista. Yhden laskelman mukaan peräti 41 %:lla 
kuopiolaisista ei ollut vakituista toimeentuloa vuonna 1882.92

  Suomalainen Seura perustettiin Kuopioon toukokuussa 1877. Yhdistys sai al-
kunsa huhtikuussa Savonlahden hotellissa järjestetystä tilaisuudesta, jossa kunni-
oitettiin suomalaisuusjohtaja Yrjö-Sakari Yrjö-Koskisen nimipäivää. Paikkakunnan 
uuden yhdistyksen tavoitteena oli tarjota iltahuveja. Suomalaisen Seuran toiminta 
muotoutui vuosisadan lopulla siten, että seuran iltamista tuli sivistys- ja seuruste-
lutilaisuuksia herrasväelle. Suomalainen Seura lakkautti toimintansa väliaikaises-
ti vuonna 1907, ja lopullisesti sen toiminta päättyi Suomen itsenäistymisen jälkeen 
vuonna 1922. Seuran olemassaolon aikana Kuopioon perustettiin runsaasti muita-
kin yhdistyksiä. Niinpä Kuopion seuraelämää rikastuttivat jo 1800-luvun lopulla lu-
kuisat erilaiset yhdistykset.93

Kansallisen herätyksen hengessä perustettiin myös Isänmaallinen Seura, rait-
tiusseura, naisyhdistys, matkailijayhdistys ja työväenyhdistys. Kiinnostus ammatil-
liseen järjestäytymiseen oli tyypillistä 1890-luvulla. Kuopion vanhin työväenyhdis-
tys, Kuopion kirjaltajain yhdistys, perustettiin vuonna 1897. Lastenystäväin yhdistys 
näki päivänvalon vuonna 1898 ja luonnonystäväinyhdistys vuotta aiemmin.94 

Nuorisoseuraliike oli syntyjään suomalainen liike. Sen sijaan työväenliike sai 
toimintaansa mallia ulkomailta. Suomeen alettiin perustaa ensimmäisiä työvä-
enyhdistyksiä 1880-luvulla. Helsingin työväenyhdistyksen perustajan Julius von 
Wrightin tarkoituksena oli korjata sosiaalisia epäkohtia ja estää näin sosialismin op-

90  Nummela 1989, 470.
91  Käsitepari porvarit ja työväki yleistyi vuoden 1905 suurlakon ja seuraavan vuoden eduskuntauudistuksen 
jälkeen, jolloin työväestöllä oli mahdollisuus aikaisempaa enemmän ajaa oikeuksiaan politiikan keinoin. 
Yläluokan ja alaluokan väliin muodostuva keskiluokka ei vielä 1900-luvun alkupuolella kyennyt suoma-
laiskaupungeissa äänimääränsä vuoksi saamaan itsenäistä poliittista ja sosiaalista valtaa. Kun keskiluokka 
omaksui porvarillisen elämäntavan, se voidaan lukea kuuluvaksi porvaristoon. Viita 2003, 30–31.
92  Nummela 1989, 179−180.
93  Nummela 1989, 470–475. 
94  Nummela 1989, 470–475.
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pien leviäminen Suomessa. Wrightiläisyydestä huolimatta sosialismin aate levisi, ja 
esimerkiksi Kuopiossa tämä johti kahden työväenyhdistyksen syntyyn. Kuitenkin 
1900-luvun alkuvuosina hajaannus päättyi, sillä kuopiolainen työväki asettui vuon-
na 1889 perustetun wrightiläisen Kuopion työväenyhdistyksen suojiin.95

Pohjois-Savossa ja Kuopiossa liikunta koostui ennen nykyaikaisen urheiluaat-
teen tuloa erilaisista kansanleikeistä. Varsinaista urheilua harrastivat vain lapset 
ja nuoriso, koska aikuisväestön piti sitä ajanhaaskauksena. Tosin miesjoukoissa 
saatettiin ryhtyä voimakilpailuihin esimerkiksi sormikoukussa tai niskaköydes-
sä. Samoin erilaiset painonnoston muodot olivat tavallisia. Miehinen laji oli myös 
paini, jota oli kaksi muotoa: sylipaini ja housunkauluspaini. Sen sijaan naisten ur-
heilumahdollisuudet olivat huomattavasti rajoitetummat. Ainoastaan yhtenä päi-
vänä vuodessa, laskiaisena, naisetkin laskivat mäkeä kelkalla, reellä tai suksilla. 
Nuorison ajanviettotapoja olivat erilaiset notkeus- ja voimistelutemput sekä monet 
kiinniottoleikit.96 

Venäjän keisari esti ennen lainsäädännön liberalisointia varsinaisten urheilu-
seurojen perustamisen, koska hän ei katsonut hyväksyvästi vähemmistökansalai-
suuksien järjestäytymistä. Myöhemmin julkinen valta suhtautui erityisen myön-
teisesti liikuntalajeihin, joilla katsottiin olevan myös sotilaallista merkitystä.97 
Kuopiossa metsästysyhdistys järjesti jo 1870-luvulla kilpailuja talonpojille ja muulle 
maaseutuväestölle.98 Kuopion ruotupataljoona organisoi alueen ensimmäiset am-
pumakilpailut vuonna 1865.99 Vuonna 1873 paikkakunnalle perustettiin Kuopion 
Jahtiseura. Muita 1800-luvun lopulla Kuopioon perustettuja urheiluseuroja olivat 
muiden muassa Kuopion Luisteluseura (perustettu vuonna 1881) sekä voimiste-
luseurat, joita perustettiin erikseen naisille (1886), lapsille (1887), sotilaille (1887), 
kirjanpainajille (1893), kauppa-apulaisille (1891) ja istumatyötä tehneille naisil-
le (1891).100 Kuopion lyseon voimisteluseura perustettiin jo vuonna 1882. Kuopion 
Hiihtoseura perustettiin vuonna 1895, ja Kuopion suomalaisen yhteiskoulun voi-
misteluseura aloitti toimintansa vuonna 1896. Samana vuonna perustettiin myös 
VPK:n voimisteluseura.101

On vaikea arvioida, kuinka monta urheiluseuraa Pohjois-Savossa tai Kuopiossa 
toimi 1800-luvulla. Joidenkin seurojen elinikä oli niin lyhyt, että niistä ei jäänyt 
mitään tietoja. Lisäksi monissa tapauksissa seuran toiminta saattoi loppua, kun 
asiasta innostunut henkilö muutti paikkakunnalta. Jos metsästysseuroja ei las-
keta urheiluseuroiksi, Kuopion ja koko Pohjois-Savon ensimmäinen urheiluseu-
ra oli Kuopion Purjehdusseura, joka perustettiin vuonna 1875. Purjehdusseura oli 
Suomen ensimmäinen sisävesillä toimiva pursiseura. Sen toiminta oli jälleen hyvä 

95  Wirilander 2008, 546–548; Hentilä 1982, 39–40; Tuomisto 1982, 51–57.
96  Arponen ja Parviainen 1985, 7.
97  Römpötti 1995, 6–8.
98  Ensimmäinen metsästysseura Pohjois-Savossa oli Kuopion Metsästysseura. Toivo Okkola on määrittänyt 
seuran perustamisvuodeksi 1873. Seuran tarkoituksena oli mm. valvoa ”metsästyksen säännöllistä huo-
lenpitoa”. Okkola 1932, 222.
99  Laine 1984, 19.
100  Nygrén 1989, 38; Yhdistystoiminta on Anssi Paasin mukaan verraten selvä ”maakunnallisen ja paikalli-
suuden tietoisuuden” indikaattori. Paasi on selvittänyt, kuinka paljon ”Pohjois-Savo” ja ”Pohjois-Karjala” 
ovat esiintyneet yhdistysten nimissä. Paasin mukaan 1970-luvulta lähtien Pohjois-Karjala-nimisiä yhdis-
tyksiä on perustettu huomattavasti enemmän kuin Pohjois-Savo-nimisiä. Paasi 1990, 283.
101  Nygrén 1989, 38; Wirilander 2008, 527–530.
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esimerkki yhden henkilön toimeliaisuuden varassa toimineesta urheiluseurasta, 
sillä kun seuran perustaja Alexander Hintze muutti pois Kuopiosta, toiminta lak-
kasi muutamassa vuodessa.102

Eri ammattiryhmille perustetut urheiluseurat olivat merkki siitä, kuinka vapaa-
ajan lisääntyminen loi mahdollisuuksia urheilulle. Vapaaehtoisuuteen perustu-
va kansalaistoiminta ei voi toteutua ilman urheilun ja liikunnan aktiivitoimijoita. 
1900-luvun alun pohjoissavolaista urheiluelämää muistellut Suomen Voimistelu- ja 
Urheiluliiton (SVUL) Pohjois-Savon piirin ja Kuopion Uimaseuran perustajajäsen 
Ilo E. Schroeder on itse todennut urheilutoiminnan alkutaipaleesta maakunnassa: 
”Jos voi sanoa, että urheilu maamme eteläisissä oloissa kulki lasten kengissä, niin 
on sanottava urheilulla Pohjois-Savossa olleen vielä sylilapsen tossut jaloissa.”103 
Huolimatta Schroederin näkemyksistä Aimo Halila on määritellyt Kuopion kansal-
lisesti liikuntakulttuurin edelläkävijäkaupungiksi. Maakunnallista urheiluelämää 
virkistettiin Kuopion lisäksi muuallakin: iisalmelaiset pääsivät perehtymään liikun-
takulttuurin uusimpiin virtauksiin kamreeri K. R. Castrénin johdolla.104

Kaikkiaan Kuopio tarjosi liikunnan varhaisille toimijoille monipuoliset edel-
lytykset urheilun ja liikunnan harrastamiselle. 1900-luvun alkupuolella ur-
heilua ja liikuntaa harrastettiin enimmäkseen luonnon tarjoamissa olosuh-
teissa. Kaupunkilaisten liikuntaympäristöinä olivat muiden muassa Puijon ja 
Väinölänniemen alueet. Urheilutilaisuuksia järjestettiin ensin hiihdossa, voimis-
telussa, uinnissa ja pyöräilyssä. Hiihtoa harrastettiin aluksi järven jäällä, mut-
ta vuosisadan alusta alkaen hiihtoretket suuntautuivat myös Puijon rinteille. 
Puijosta muodostui vähitellen kaupungin talviurheilukeskus. Vuodesta 1916 läh-
tien alueella järjestettiin Puijon talvikisat. Kesäkauden lajien harrastus keskittyi 
Väinölänniemelle. Niemen kentällä järjestettiin voimistelunäytöksiä, ja puiston tiet 
olivat pyöräilijöiden reitteinä. Uintitoimintaa varten Väinölänniemelle rakennet-
tiin vuonna 1886 uimalaitos. Uintiharrastusta palvelivat 1800-luvulta lähtien myös 
muut kaupungin rannat laitureineen ja hiekkarantoineen.105

102  Arponen ja Parviainen 1985, 8.
103  Arponen ja Parviainen 1985, 7.
104  Halila 1959, 62.
105  Lindell 2007, 1.
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2 Uintia ja järjestörientoja 
(1904–1944)

2.1 URheIlU RAKenTAA jA jAKAA KAnSAKUnTAA

1800-luvulla nousseella fennomanialla oli keskeinen merkitys liikuntakulttuurin 
ja koko kansalaisyhteiskunnan kehittymiselle.106 Fennomaanit suhtautuivat kansa-
laisten järjestäytymiseen periaatteessa myönteisesti, koska sen katsottiin osaltaan 
lujittavan kansakuntaa. Järjestötoiminta haluttiin kuitenkin pitää fennomaanisen 
sivistyneistön kontrollissa. Tavoitteeksi asetettiin nousevan yhdistystoiminnan ke-
rääminen yhtenäisen kansallisen johdon alle.107 

Fennomania jakautui kahtia 1800-luvun viimeisinä vuosina. Tuolloin syntyivät 
konservatiiviset vanhasuomalaiset108 ja nuoremman polven liberaalimmat nuor-
suomalaiset109. Radikaalimmat fennomaanit alkoivat edetä nopeasti etenkin yli-
opistomaailmassa jo 1870-luvulla. Fennomaanien perinne näkyi myös nuorisoseu-
raliikkeessä, joka syntyi yksittäisten nuorisoseurojen pohjalta. Suomenkielisen ja 
-mielisen liikkeen tavoitteena oli tarjota maaseudun nuorille hyviä harrastuksia ja 
kasvattaa heistä tavoitteidensa suuntaisesti ”kunnon kansalaisia”.110

Vähitellen fennomaanit menettivät asemiaan yhteiskunnan uudistusvaatimuk-
sia esittävän järjestäytymisen puristuksessa. Fennomaanien valtiokeskeisyydestä jäi 
kuitenkin suomalaisen järjestökulttuurin pysyväksi piirteeksi valtion ja kansalaisyh-
teiskunnan läheinen suhde toisiinsa. Varhaisen joukkojärjestäytymisen erityispiir-
teenä voi Suomessa pitää myös yläluokan ja kansanjoukkojen välisen konfliktin 
puuttumista. Kansalaistoimintaa pyrittiin toteuttamaan olemassa olevan säätyjär-
jestelmän puitteissa ja työväenliike rajattiin yhteiskunnan valtasuhtein kansalaistoi-
minnan ulkopuolelle. Sääty-yhteiskunnan murenemisen myötä väestö tavoitteli en-
tistä tasa-arvoisempaa yhteiskuntajäsenyyttä. Anne Seppänen on nimennyt kauden 
vuodesta 1886–1905 ”sivistävien huvien kaudeksi”. Tuon kauden ominaispiirteitä 
olivat muun muassa yhdistystoiminnan yleinen vilkastuminen, erityisesti työväen-
yhdistysten perustaminen. Kauden saatteli loppuun yleislakko, joka aloitti luokka-
muodostusta kiihdyttäneen kauden.111

Venäjän tappio vuonna 1905 Venäjän ja Japanin sodassa käynnisti liikehdinnän, 
joka johti samana vuonna yleislakkoon. Suomen tämä suurlakko lamautti lähes täy-

106  Liikanen 1995, 190–192.
107  Virtanen 2002, 68–69.
108  Ideologisena perustana sosiaalireformismi ja konservatiivisuus sekä suomenmielisyys. Suomalainen 
puolue oli autonomian aikana ns. ”vanhasuomalainen puolue”.
109  Vuonna 1894 nuorsuomalaisten ryhmä irtaantui erilliseksi puolueeksi. Vuonna 1905 perustettiin Nuor-
suomalainen Puolue.
110  Virtanen 2002, 96−99.
111  Seppänen 2000, 118.
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sin. Suurlakon aikana perustuslailliset vaativat autonomian palauttamista ja myön-
tyvyyspoliitikkojen erottamista viroistaan. Venäläistäminen Suomessa kuitenkin 
jatkui. Toisella sortokaudella keisari vahvisti vuonna 1910 lain yleisvaltakunnallis-
ten lakien säätämisestä. Vuonna 1912 annettiin yhdenvertaisuuslaki.112 

Kesällä 1914 syttynyt ensimmäinen maailmansota vei Venäjän suuriin vaikeuksiin. 
Venäjän vallankumous maaliskuussa 1917 kaatoi tsaarinvallan, ja valtaan tuli porva-
rillinen väliaikainen hallitus. Vallankumouksen jälkeisissä tapahtumissa Suomi irrot-
tautui Venäjästä ja ajautui sisällissotaan. Sota ja valtiomuototaistelu jakoivat Suomen 
kansan. Maailmansotien välillä Suomi oli monella tapaa erilainen kuin aikaisemmin. 
Huolimatta kaupungistumisesta perinteinen maalaisyhteiskunta heijastui edelleen 
henkiseen ilmapiiriin.  Suur-Suomea ajanut Akateeminen Karjala-Seura (AKS) ja työn-
antajien perustama Vientirauha edustivat oikeistoradikalismia 1920- ja 1930-luvulla. 
Näkyvintä äärioikeistolaisuus oli vuonna 1929 syntyneessä lapuanliikkeessä.113 

Urheilutoiminta tarjosi oivallisen perustan kansalaisten järjestäytymiselle.  Erik 
Allardt on todennut, että urheilu vaikutti vahvasti kansakunnan rakentumispro-
sessiin. Prosessiin kuului kontrollin ulottaminen maan kaikkiin osiin ja useimmil-
le elämänalueille myös paikallisen poliisitoimen, tuomioistuimen, veronkannon ja 
koulujärjestelmän kautta. Toinen tekijä prosessissa oli kontaktiverkon ja yhteyksien 
kehittäminen postilaitoksen, teiden ja rautateiden avulla. Kolmas tekijä oli sosiaalis-
ten ja poliittisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen kaikille kansalaispiireil-
le sekä yhteisen identiteetin ja yhteenkuuluvuuden luominen lipuilla, kansallislau-
luilla ja univormuilla.114

Urheilun merkitys korostui etenkin sosiaalisuuden ja aktiivisuuden lisääntymises-
sä, joka puolestaan yhdisti eri alueiden ja yhteiskuntaluokkien ihmisiä. Urheiluseurat 
ovat usein olleet ensimmäisiä sosiaalisia muodostumia, jotka kiinnostivat eten-
kin nuorisoa. Urheiluliike käytti myös nopeasti hyväkseen uusia kommunikaation 
muotoja. Se opetti nuorisoa matkustamaan ja tutustumaan uusiin paikkakuntiin. 
Kilpailullisuudestaan huolimatta urheilu on kuitenkin luonut juuri senkaltaista yhtei-
söllisyyttä, jota paikalliset ja kansalliset yksiköt ovat kaivanneet teollisen yhteiskun-
nan murroksessa. Urheilulla on itse asiassa ollut sosiaalisesti integroivan vaikutuk-
sen lisäksi myös luokkaluonteensa eri yhteiskunnissa.115 Ruotsissa, josta suomalainen 
uinti on saanut runsaasti vaikutteita, Leif Yttergrenin mukaan esimerkiksi uinti oli 
1800-luvun lopulla tyypillinen keskiluokan urheilumuoto.116

Valtakunnalliset ja alueelliset urheilujärjestöt pyrkivät 1900-luvun alussa edis-
tämään jäsenseurojensa toimintaa. Seuratyön tehokkuutta sekä erilaisia koulu-
tus- ja neuvontatilaisuuksia on perinteisesti korostettu urheilujärjestötoiminnassa. 
Urheiluseurojen ja valtakunnan tason urheiluorganisaatioiden vaikutussuhteita ei 
siis pidä tarkastella yksinkertaisina valtasuhteina. Totta on, että organisaatioissa sisäi-

112  Nygård ja Kallio 1987, 561–563.
113  Salokangas 1987, 640–646.
114  Allardt 2000, 14.
115  Allardt 2000, 14; Urheilun luokkaluonnetta tutkinut Pierre Bourdieu on havainnut empiirisestä aineis-
tosta, kuinka ihmiset pyrkivät hyödyntämään pääomiaan ja erottautumaan muista. Bourdieu on havainnut, 
että sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen pääoma korreloivat ihmisten urheiluharrastuksia. Bourdieun 
mukaan ranskalainen työväestö kiinnostui ylempiä yhteiskuntaluokkia todennäköisimmin esimerkiksi 
nyrkkeilystä, jalkapallosta ja painista. Bourdieu 1978, 819–840.
116  Yttergren 1996, 108.
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nen kulttuuri sekä toimintakäytännöt rakennetaan ristiriitaisin tavoin. Kuopiolaisen 
uinnin tavoitteellisuuden kannalta on kuitenkin oleellista tietää, millaisia tavoitteita 
sille ympäriltä tarjottiin. Lajiliitolla ja keskusjärjestöllä on ollut merkityksensä laji- ja 
liikuntakulttuurin edistämisessä seuratasolla.117  

Kun SVUL syntyi ensimmäisen kerran vuonna 1900, sen perustivat urheiluseu-
rat. Lajiliittoja sen jäseninä oli tuolloin vain kaksi, mutta ne jäivät SVUL:n ulkopuo-
lelle. SVUL:n toiminta katkesi vuonna 1902, jolloin senaatti ei antanut SVUL:lle toi-
mintalupaa. Sen sijaan piirijärjestöjen toiminta sallittiin, koska ne olivat alueellisia 
eivätkä valtakunnallisia organisaatioita.118 Vasta valtiollisen aseman helpottuessa ja 
sortotoimien lakatessa kävi SVUL:n virallistamisen mahdolliseksi. 

Tammikuussa 1905 kokoontuivat 29 seuran valtuutetut edustajat Helsinkiin päät-
tämään uudelleen kaikkia voimistelu- ja urheiluseuroja yhdistävän liiton perusta-
misesta. Tilaisuudessa pohjoissavolaisia seuroja edusti Kuopion lyseon lehtori Ilo E. 
Schroeder.119 SVUL perustettiin toisen kerran vuonna 1906, ja tällä kertaa alkuunpa-
nijoina olivat piirijärjestöt. Perustavassa kokouksessa maaliskuun 11. päivänä 1906 
oli mukana myös Kuopion piirijärjestön edustaja A. Kemiläinen. Kaikkiaan paikal-
la oli kahdeksan piirikuntaa ja 70 urheiluseuraa, joiden jäsenmäärä oli noin 3 000. 
SVUL:oon kuului tuolloin vajaa kolmasosa Suomen kaikkiaan 300 urheiluseurasta. 
Ensimmäisissä toimintasäännöissä mainittiin, että SVUL:n tarkoituksena oli kehittää 
seurojen välistä yhteistoimintaa ruumiillisten harjoitusten ja harrastuksien edistämi-
seksi kansan keskuudessa. SVUL jakaantui aluksi 19 piirikuntaan, joista Pohjois-Savo 
muodosti yhden kokonaisuuden. SVUL:n asioiden ylimpänä hoitajana toimi piirikun-
tien edustajista muodostettu keskushallinto ja hallinnon liiton vuosikokouksessa va-
litsema viisijäseninen toimitusvaliokunta. Toiminnan alkuvuosina piirikuntien asioi-
ta hoiti piirin seurojen valitsema piirijohtokunta, johon myös kuului viisi jäsentä.120

SVUL:n Pohjois-Savon piiri perustettiin maaliskuussa 1906. Koska SVUL omak-
sui amatööriperiaatteen, myös Pohjois-Savon piiri joutui puuttumaan ammattilais-
kysymyksiin: ammattilaisuus rahapalkintoineen ei kuulunut uuteen urheiluaattee-
seen. Uintia ammattilaiskysymys ei juuri koskenut, vaan ongelmia aiheutui lähinnä 
hiihtäjistä ja painijoista. SVUL:n Pohjois-Savon piirissä jouduttiin toteamaan, että 
hiihdon taso oli kärsinyt amatöörisäännön takia. Sinänsä Pohjois-Savon piirin ei 
tarvinnut juurikaan valvoa seuroja ammattilaiskysymyksen takia, sillä seurat il-
miantoivat mielellään naapuriseuran urheilijoita ammattilaisuudesta. Usein syntyi 
myös ristiriitoja urheilijoiden ja seurojen välillä. SVUL:n Pohjois-Savon piirin johto 
joutui harvoin varsinaisesti hylkäämään kilpailusuorituksia ammattilaisuuden ta-
kia. Amatööriperiaate ilmeni myös Työväen Urheiluliitossa. SVUL:sta erotettiin pu-
naisten puolella toimineet henkilöt ja seurat, jotka perustivat vuonna 1919 Työväen 
Urheiluliiton (TUL). Se otti pääohjelmakseen suurten joukkojen liikuntaharrastuk-
sen tehostamisen, ja tämä päämäärä omaksuttiin vähitellen myös muissa urheilu-
järjestöissä. SVUL:n ja TUL:n kireät välit ilmenivät selvästi talvisodan vuosiin asti, 
joiden jälkeen niiden välillä oli yhteistoimintaa.121 

117  Itkonen 1996, 83.
118  Arponen 1981, 190.
119  Arponen ja Parviainen 1985, 6.
120  Santala 1926, 19−20.
121  Arponen ja Parviainen 1985, 14.



39

Huippu-urheilun tie Suomessa on ollut erikoinen, sillä 1900-luvun alkuvuosiin 
asti innokkaimmat urheilijat olivat porvaritaustaisia tai niin sanottujen kulttuuri-
sukujen jälkeläisiä. Moni heistä oli löytänyt urheilun mallin ulkomailta.122 Huipulla 
on urheiltu aina enemmän tai vähemmän ammattimaisesti. Tämä pätee niin an-
tiikin aikoihin kuin modernin urheilun syntyvaiheisiin 1800-luvulla. Jos halutaan 
jäljittää nykyurheilun etiikkaa ja moraalia, on otettava huomioon ne historialliset 
lähtökohdat, joiden perustalle modernin urheilun arvot rakentuivat. Varsinaiseksi 
kansanliikkeeksi urheilu kehittyi olympialaisten ansiosta. Suomalaiset osallistuivat 
olympialaisiin 1900-luvun alusta lähtien. 1920-luvulla järjestetyissä kisoissa yleisur-
heilijat saavuttivat maan väkilukuun suhteutettuna runsaasti mitalisijoja.123 

Jouko Kokkonen toteaa väitöskirjassaan, että suomalaisessa urheiluhistorian 
tutkimuksessa on ihmetelty kilpaurheilun nopeaa läpimurtoa ja liikuntakenttää 
hallinneen voimistelun jäämistä sivurooliin jo 1900-luvun ensimmäisinä vuosi-
kymmeninä. Kokkonen katsoo, että urheilun läpimurto oli osa laajempaa nykyaikais-
tumiskäsitystä. Urheilun uutuusarvo lisäsi sen käyttökelpoisuutta yhteiskunnallisen 
muutoksen välineenä ja vertauskuvana. 1900-luvun alun muutosta vauhditti väestön 
liikkuvuus sekä kotimaassa että ulkomaille. Suomi säilyi maatalousvaltaisena, mut-
ta tuotanto muuttui maaseudulla myyntiin suuntautuvaksi, ja myös metsätalouden 
kasvu veti yhä enemmän ihmisiä markkinatalouden piiriin.124 

Voimistelun jäämiseen kilpaurheilun varjoon vaikuttivat 1900-luvun alun poliit-
tiset ja yhteiskunnalliset muutokset. Urheilun läpimurto oli osa kansalaisyhteiskun-
nan kehityksen niin sanottua toista aaltoa, jonka vyöryessä yhdistystoiminta muut-
tui todelliseksi joukkoliikkeeksi. Aikaisempi kansanvalistus ja nuoriso-, työväen- ja 
raittiusliikkeiden toiminta oli siten pohjustanut tietä urheilulle, joka hyötyi mentali-
teetin muutoksesta. Yhdistystoiminnan laajentuessa toimijat irtautuivat sivistyneis-
tön otteesta. Fennomaanien ”rahvaan herättely” johti täysin toisenlaisiin tuloksiin 
kuin suomenmieliset olivat kuvitelleet. Viljelijäväestö, tilattomat ja tehdastyöläiset 
ottivat aloitteen omiin käsiinsä. Viimeistään vuonna 1905 suurlakon aikana näkyi 
selvästi työväenliikkeen ja porvariston välinen jännite. Lisäksi vuoden 1907 edus-
kuntavaalien tulos osoitti, että kansa käyttäytyi toisin kuin valistajat olivat tahto-
neet. Suomenkielisen sivistyneistön vaalima runebergiläinen kansankuva romahti: 
suomalaiset eivät olleetkaan nöyriä, lainkuuliaisia ja jumalaapelkääviä ihmisiä vaan 
sivistyneistön käsityksen mukaan raakoja ja kulttuurisesti vajavaisia ihmisiä.125

Kilpaurheilu oli muun seuratoiminnan tapaan vahvasti miesten ja poikien har-
rastus.126 Vuosi 1908 oli kansallisesti naisurheilun merkkivuosi, sillä silloin pidettiin 
ensimmäiset valtakunnalliset naisten urheilukilpailut Viipurin laulu- ja soittojuhli-
en yhteydessä. Mukana oli naisia Tampereen Riennosta ja Tampereen Pyrinnöstä. 
Leena Laine on arvioinut, että naiset saivat sijaa urheilun kentillä, koska ”kaikki 

122  Laine 1992b, 215. 
123  Ilmanen 2005, 157.
124  Kokkonen 2008, 44−45.
125  Kokkonen 2008, 46.
126  Kysymys naisen asemasta yhteiskunnassa heräsi 1800-luvun alkupuolella liberaalisen suuntauksen vai-
kutuksesta. Erityisesti John Stuart Millin esittämä vaatimus naisen saattamisesta tasa-arvoiseksi miehen 
kanssa antoi virikkeen naisliikkeen syntymiselle.  Ensimmäiset naisjärjestöt perustettiin Yhdysvalloissa 
1840-luvulla. Sieltä naisasialiike levisi Eurooppaan. Henrik Ibsenin ja Fredrika Bremerin ajatukset levisivät 
myös Suomeen ja ne vaikuttivat muun muassa Minna Canthin tuotantoon.
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kansalaisjärjestöt kilpailivat kannattajista ja koska kansallisen puolustustaistelun 
aikana ruumiin harjoituksilla näkyi olevan roolinsa kansalaisten kannustamisessa 
toimintaan. (…) Riveihin kelpasivat kaikki sukupuoleen katsomatta”.127 Naisten liik-
keellelähtö ei Laineen mukaan ollut helppo ainakaan yleisurheilussa ja hiihdossa, 
koska naisten kilpailuja pidettiin usein ”hullunkurisena numerona”.128

Myöhemmin keskustelu naisten sopivuudesta tavoitteelliseen kilpaurheiluun he-
rätti suuria tunteita. Sukupuoliajattelu oli urheilussa syvälle juurtunut. Naisurheilun 
vastustajat hakivat tukea mielipiteilleen lääkäreiden ja tiedemiesten lausunnoista, 
joissa katsottiin urheilun olevan naisille epäsopivaa ja siveetöntä. Esitettyjen näkö-
kantojen mukaan urheilu vaaransi naisten terveyden ja asetti naisellisuuden koetuk-
selle. Epäiltiin, voisiko urheileva nainen edes synnyttää. Keskustelu naisurheilusta 
jakaantui kolmeen eri vaiheeseen. Ensin kiisteltiin siitä, pitäisikö naisten ylipäätään 
edes harrastaa miehisiä urheilulajeja, kuten yleisurheilua. Kun naiset tulivat yhä ak-
tiivisemmin mukaan urheiluun 1920-luvulla, alettiin väitellä siitä, saivatko naiset 
kilpailla. Kolmannessa vaiheessa keskustelua käytiin huippu-urheilun sopivuudesta 
naisille. Vuonna 1928 kiista sai uusia piirteitä, kun naisten yleisurheilu lisättiin olym-
pialaisten ohjelmaan ja syntyi uusia ristiriitoja naisten olympiakelpoisuudesta.129

Naisille sopivista lajeista käytiin jatkuvaa keskustelua. Yksi ongelma oli urheilu-
pukeutuminen. Lehdissä julkaistiin pukeutumisohjeita, jotta liikuntaa harrastaneet 
naiset eivät herättäisi yleistä pahennusta. Esimerkiksi hiihdossa suositeltu hameel-
linen hiihtoasu oli usein epäkäytännöllinen. 1920-luvun alussa naisten harrasta-
miksi urheilulajeiksi hyväksyttiin voimistelu ja tennis sekä pallopeleistä käsipallo. 
Uinti ja hiihto jakoivat mielipiteitä osittain varmasti pukeutumisongelman takia. 
Toisaalta muun muassa Martti Jukola katsoi, että uinti oli naisille sopivaa liikuntaa. 
Yksimielisyyttä asiassa oli vaikea saavuttaa.130 

Joka tapauksessa urheilu miellettiin 1920-luvulla vahvasti poikien harrastukseksi. 
SVUL:n poikaurheilujaoston ja Suomen Oppikoulujen Urheilijat -liiton äänenkannat-
taja ”Poikien Urheilulehti” kirjoitti vuonna 1927: ”Arvovaltaisten urheilumiesten tahol-
ta on julkisesti tunnustettu, että Suomen urheilumaineen säilyminen riippuu suuresti 
siitä missä määrin tuetaan ja huolehditaan poikaurheilusta. Ei ole tarvis tässä yhtey-
dessä lähteä selvittämään poikaurheilun merkitystä, siitähän tulisi jo koko esitelmä. 
Tarkoitus on kosketella kysymystä miten olisi tuettava poikaurheilua.”131 Rauman 
Uimaseuran (perustettu 1914) perustajiin kuulunut opettaja Gunnar Valtonen perään-
kuulutti kirjoituksessaan sangen voimaperäistä työtä juuri poikien keskuudessa seu-
rojen tulevaisuuden vuoksi. Hän ei asettanut vastakkain poikia ja tyttöjä vaan pojat ja 
miehet. Päämääränä Valtonen piti sitä, että kuntiin perustettaisiin poikaurheilutoimi-
kuntia ja että kuntien varoilla palkattaisiin kesäisiä leikki- ja urheiluneuvojia.132

Itsenäisessä Suomessa liikunnan keskeisenä funktiona oli kehittää miesten so-
tilaskuntoa. Tätä työtä toteutettiin ennen toista maailmansotaa edeltävänä aikana 
paikallisissa suojeluskunnissa. Suojeluskunnat ilmoittivat tehtäväkseen kansallisen 

127  Laine 2000, 29.
128  Laine 2004, 120. ”Hullunkuriseksi numeroksi” naisten urheilusuoritukset mainitsi Lauri ”Tahko” Pihkala.
129  Hakulinen 1996, 11−12.
130  Hakulinen 1996, 14.
131  Poikien Urheilulehti nro 5., toukokuu 1927.
132  Poikien Urheilulehti nro 5., toukokuu 1927; Rauman Uimaseura. http://www.raumanuimaseura.net/
historia.html. (Luettu 13.9.2010)
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olemassaolon ja vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen puolustamisen. Sisällissodan 
jälkeen valkoisen Suomen arvojärjestelmän hyväksynyt kansalainen hakeutui suo-
jeluskunnan harjoituksiin. Monella paikkakunnalla suojeluskunta oli keskeisin 
kansalaisjärjestö. Suojeluskuntien asema jäi sodan päätyttyä epämääräiseksi, kun 
Suomen puolustusvoimat organisoitiin vakinaiselle pohjalle. Elokuussa 1928 vahvis-
tettiin kuitenkin asetus, jonka mukaan suojeluskunnat olisivat käytettävissä sisäisen 
järjestyksen ylläpitoon ja sotaväen reservinä.133

Suojeluskuntajärjestön perustajilla oli urheilunäkemyksilleen perinteitä, jot-
ka ulottuivat 1800-luvulle saakka. Ensimmäisessä, elokuussa 1918 annetussa suo-
jeluskunta-asetuksessa mainittiin suojeluskuntien tehtäväluettelossa sotilaalli-
sen kasvatuksen jälkeen voimistelun, urheilun ja kansalaiskunnon edistäminen. 
Järjestön yliesikuntaan perustettiin liikuntakasvatusosasto, jonka päälliköiden K. 
E. Levälahden (1920-luku) ja Lauri Pihkalan (1930-luku) ansiosta suojeluskuntaliik-
keestä tuli huomattavin massaurheilun edistäjä maassamme ennen toista maail-
mansotaa.134 Kaikkiaan suojeluskuntaa ja puolustusvoimia pidettiin yhtä tärkeinä 
kansalaiskasvatuksen kannalta kuin kansakouluakin. Kesäisin kaikille varusmie-
hille annettiin uimakoulutusta. Esimerkiksi vuonna 1932 asevelvollisia oli 19 243. 
Heistä 2 140 oli uimataidottomia. Kesän lopulla uimataidottomia oli enää noin 1 200. 
Reserviupseerikurssilla uimataidottomia oli vain 1 %.135

Urheilun osuus suojeluskuntajärjestössä oli alusta lähtien huomattava. Suoje-
lus kuntien urheiluorganisaatio oli itse asiassa tehokkaampi kuin SVUL:n. 
Suojeluskuntien urheilujärjestelmä ulottui kaikkialle, pienimmillekin paikkakun-
nille. Siten ei ole ihme, että suojeluskuntia pidettiin ajoittain jopa uhkana varsinai-
sille urheiluseuroille. SVUL:n seuraverkosto ei kattanut koko maata samassa laa-
juudessa. Tosin urheilu ei ollut suojeluskunnissa vapaaehtoista, koska kyseessä oli 
sotilasorganisaatio. Suojeluskunnissa toiminnat perustuivat ylhäältä alas tuleviin 
käskyihin eivätkä siihen, oliko perustasolta aktiivisuutta vai ei. Virallisesti väitet-
tiin, että suojeluskuntien urheiluorganisaatio oli tehokas. Erkki Vasara on kuitenkin 
todennut, että kokonaisuutena suojeluskuntaurheilun rakenteissa ilmeni sitä enem-
män ongelmia, mitä alemmas sen organisaatiossa mentiin. Vaikka monet paikal-
listason päälliköt pitäjissä ja kylissä tekivät varmasti parhaansa, useissa pienissä 
suojeluskunnissa velvollisuuksista saatettiin suorastaan laistaa. Monissa suojelus-
kunnissa ei ollut 1920-luvulla omaa urheiluneuvojaa, mikä tietenkin vaikutti urhei-
lutoimintaan kielteisesti.136

Ne, jotka suhtautuivat suojeluskuntajärjestöön kielteisesti, pitivät järjestöä por-
varillisten yhteiskuntaluokkien omana organisaationa. Eräät vasemmistolaiset 
käyttivät jopa käsitettä ”luokkakaarti”. Suojeluskuntalaiset itse kuitenkin kielsivät 
tämän jaon, koska heille kyseessä oli koko kansan järjestö, joka yhdisti työmiehen ja 
vuorineuvoksen. Melko yleisesti oltiin yksimielisiä suojeluskuntien talonpoikaisesta 
luonteesta. Vuonna 1933 tehdyn tutkimuksen mukaan jäsenistä oli maanviljelijöitä 
ja kalastajia 51,6 %.137 Suojeluskunnan jäsenistön koostumuksen perusteella myös 

133  Alapuro 1994, 225.
134  Wuolio 1982, 147–148; Vasara 1997. 
135  Vasara 1997, 80–82. 
136  Vasara 1997, 169−170.
137  Vasara 1997, 81−82.
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suojeluskuntaurheilu oli erityisesti vuodesta 1939 lähtien tietyssä määrin ”työläis-
urheilua”. Tuolloin työväestön osuus suojeluskunnissa kasvoi entisestään. Siten työ-
läisurheilu ei suinkaan rajoittunut pelkästään TUL:n alaiseen seuratoimintaan.

Oma kokonaisuutensa suojeluskuntaurheilussa olivat puolustuslaitoksen urhei-
lulajit. Merkittävimmät sotilasurheilulajit olivat 1920- ja 1930-luvuilla hiihto eri muo-
doissaan, ammunta, pesäpallo, jalkapallo, yleisurheilu, suunnistus, nykyaikainen 
5-ottelu ja uinti. Puolustusvoimat teki Suomen Uimaliiton kanssa mittavaa yhteis-
työtä kansalaisten uimataidon kohottamiseksi. Puolustusvoimat käytti jonkin ver-
ran varoja uimalaitosten kunnossapitoon ja uimakoulutuksen tehostamiseen. Koska 
määrärahat olivat muutenkin pieniä, liikuntakasvatukseen ja urheiluun vuosittain 
käytettävä raha oli vaatimaton. Kyse oli vain joistakin kymmenistä tuhansissa mar-
koista. Yleisesikunnalla oli myös varoja urheilukenttien ja uimalaitosten rakentami-
seen sekä ylläpitoon.138 

Liikkumiselle sopivaksi katsottu tila on historiallisesti muuttuvaa. Se voi vaih-
della vapaassa luonnossa liikkumisesta tiukasti määriteltyihin liikunnan tiloihin. 
Tilojen rajaaminen ja erityisesti urheilurakennusten rakentaminen ovat palvelleet 
yhteiskunnallisen aseman merkitsijänä kuten aateliston miekkailusalit tai ratsuma-
neesit 1600–1700-luvuilla. Samoin luonnon vesistössä kylpemisen rinnalle nousivat 
sukupuolen ja yhteiskuntaluokan mukaan eriytetyt hallikylpylät. Liikkumisen tila 
rajautui yhä selvemmin omaksi sektorikseen 1920- ja 1930-luvuilla, jolloin eri puolilla 
maailmaa rakennettiin suuria stadioneja ja lajikohtaisia urheilutiloja. Suomessakin 
urheilulle varatun tilan rajaaminen saavutti uuden mittakaavan sotien välillä. 
Urheilu- ja leikkikentistä muotoutui osa kaupunkitilaa, jota modernissa yhteiskun-
nassa säädellään kaupunkisuunnittelulla eli kaavoituksella.139

Ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikaa on kaupunkisuunnittelun historias-
sa pidetty funktionaalisen tilanjaon vahvistumisen kautena. Tämän jaottelun juuret 
ovat 1800-luvulla. Vapaa-ajan alueita varattiin erilaisille aktiivikäytöille. Esimerkiksi 
lasten leikit pyrittiin siirtämään kaduilta leikkikentille ja aikuisten ulkoiluretket 
puistoihin. Samaan aikaan urheilulle varattiin lisää tilaa, joka vähitellen erikoistui 
lajikohtaiseksi.140 Puistojen osalta argumentaatio korosti niiden osuutta työväenluo-
kan moraalisen kasvattamisen, elinolojen parantamisen ja vapaa-ajan ohjaamisen 
välineenä. Vuosisadan vaihteessa puistot nähtiin yhä enemmän erilaisten toiminto-
jen, esimerkiksi urheilun, tilana.141

Nuoren valtion synnyttyä liikunnan vapaaehtoissektori oli tullut riippuvaisek-
si julkisesta valtion ja kuntien liikuntahallinnosta. 1920-luvulla valtion urheilulle 
antama taloudellinen tuki suuntautui pelkästään järjestöjen toimintaan, mutta seu-
raavalla vuosikymmenellä avustuskohteiksi tulivat myös rakennushankkeet, joiden 
osuus ylsi jo ennen toista maailmansotaa noin kolmannekseen valtion kaikista ur-
heilumäärärahoista.142

Kuntien yleishyödyllisille yhdistyksille ja yhteisöille jaetuilla avustuksilla pyrit-
tiin lieventämään sosiaalisia epäkohtia. Urheiluharrastuksen tukemisen tavoitteet 

138  Lammi 2002, 161, 172, 175.
139  Salmela 2004, 149.
140  Salmela 2004, 150.
141  Salmela 2004, 151.
142  Vasara 1992, 322, 327; Vasara 1997.
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olivat 1910-luvun alussa ensiksi kasvatuksellisia, terveydellisiä ja sosiaalisia. Tukea 
haluttiin osoittaa myös uimalaitospalveluiden ylläpitoon.143 Liikuntapaikkojen ra-
kentamisessa korostettiin nuorisolle hyödyllisten tilojen merkitystä. Uimalaitokset 
sekä leikki- ja urheilukentät loivat edellytyksiä ”reippaudelle joutilaisuuden 
vastapainoksi”.144 Vuoteen 1914 asti avustukset oli jaettu tiukasti sosiaalisin ja filan-
trooppisin perustein. Näillä avustuksilla pyrittiin tukemaan ennen muuta työvä-
estölle ja vähävaraisille suunnattua liikuntatoimintaa.145 Kilpaurheiluorientoitunut 
SVUL sai tyytyä toimintansa alkuvaiheessa pieniin valtionapuihin, sillä taloudellis-
ta apua kohdennettiin edellä mainittuihin tarkoituksiin.146

2.2 PUUTAloKAUPUnKI KASvUSSA

Ajanjaksoa 1860-luvulta ensimmäiseen maailmansotaan on yleisesti nimitetty 
Suomen ensimmäiseksi teollistumisvaiheeksi. Teollistuminen ilmeni voimakkaas-
ti myös Kuopiossa. Vuonna 1905 puu- ja puusepänteollisuudessa työskenteli noin 
puolet teollisuuden työntekijöistä. Kehitys, jossa työväestö siirtyi elintarviketeolli-
suudesta puunjalostusteollisuuteen, jatkui ensimmäiseen maailmansotaan asti.147 
Kauppasahojen perustaminen Kuopioon tapahtui Ilkka Nummelan mukaan valta-
kunnallisesti tarkasteltuna varsin myöhään. Kuopiolaisen puunjalostusteollisuuden 
huomattavimmaksi tuotteeksi nousi 1910-luvulla rullatehdas, jos sitä arvioidaan 
koko maan kannalta. Suurteollisuutta se ei kuitenkaan ollut.148 

Tero Tuomisto on todennut, kuinka lihanjalostus säilyi Kuopiossa pitkään 
käsityönomaisena työnä. Vasta 1910-luvulla ”makkarapajoja” voitiin Ilkka 
Nummelan mukaan alkaa kutsua teollisuuslaitoksiksi. Kuopiolaisen elintarvikete-
ollisuuden merkittävänä kauppatavarana 1800-luvun lopulta lähtien oli maalaisvoi. 
Teollisuudeksi maidonjalostus Pohjois-Savossa muuttui vasta 1800-luvun lopulla, 
jolloin separaattorit yleistyivät.  Meijeri olikin liikevaihtonsa perusteella arvioituna 
Kuopion suurimpia teollisuuslaitoksia. Erityisen tuottoisa se kuitenkaan ollut, koska 
se maksoi osakkailleen maidosta mahdollisimman korkean hinnan.149

Itsenäisyyden alkuvuosina Kuopio kävi tiiviisti kauppaa Pietariin. Merkittävä osa 
maakunnan maalaisvoista toimitettiin edelleen Venäjälle. Myös pienpuutavaran ja 
polttopuun viennillä oli suuri merkitys maakunnan taloudelle. Vastaavasti Kuopion 
myllyjen tuotanto oli riippuvainen Venäjältä saatavasta tuontiviljasta. Esimerkkinä 
1920-luvun taloudellisesta laskusta voi mainita saha- ja puutavarateollisuuden, joka 
oli työvoimalla mitattuna Kuopion suurin teollisuudenala. Kun vuonna 1920 seit-
semässä toimipaikassa työskenteli 625 työntekijää, vuosikymmenen lopulla alalla 
työskenteli enää runsas 270 työntekijää. Kokonaisuuden kannalta Saastamoisen yri-
tyskokonaisuus oli erittäin merkittävä kuopiolaiselle talouselämälle.150

143  Vasara 2004, 11.
144  Itkonen 2003, 328.
145  Ilmanen ja Juppi 1999, 155.
146  Ilmanen ja Juppi 1999, 153–154.
147  Nummela 1989, 89–90.
148  Nummela 1989, 90.
149  Nummela 1989, 72.
150  Tuomisto 2002, 54–56.
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Kuopion teollisuuslaitokset olivat tärkeitä vaurauden ja työn antajia. Esimerkiksi 
Hallmanin tulitikkutehtaasta tuli hyvin tunnettu. Puuteollisuuden lisäksi kuopio-
laista tuotantoa leimasi metalli- ja konepajateollisuus. Päinvastoin kuin puunjalos-
tusteollisuus, konepajateollisuus laajeni 1920-luvulla. Toimipaikkojen määrä nousi 
1920-luvulla kahdesta kahdeksaan. Samalla työntekijöiden määrä kolminkertaistui 
356:een. Tero Tuomiston mukaan 1920-luvun puolivälissä arvioitiin, että Kuopio oli 
Tampereen jälkeen toiseksi tärkein teollisuuskaupunki. Kaikkiaan kaupungissa oli 
67 erilaista teollisuusyritystä, joissa oli yhteensä 2 240 työntekijää.151

Heikentyneet taloussuhdanteet alkoivat näkyä Kuopiossa vuonna 1928. 
Tuotantolaitokset alkoivat irtisanoa väkeään runsaasti. Esimerkiksi syksyllä 1929 
Puuseppätehdas irtisanoi 50 työntekijää. Työttömyyden pahentuessa kysyntä su-
pistui ja kauppiaiden vaikeudet pahenivat. Vuonna 1932 työttömyyskortistoon oli 
ilmoittautunut Kuopiossa yli 11 500 kaupunkilaista.152 

Kuopion kaupungin väkiluku kasvoi maltillisesti 1900-luvun ensimmäisenä vuo-
sikymmenenä, ja kasvu jatkui noususuhdanteisesti edelleen 1910-, 1920- ja 1930-lu-
vuilla. Toisen maailmansodan päättyessä väkiluku läheni 30 000 asukkaan rajaa. 
Ilkka Nummela on selittänyt Kuopion kasvua sillä, että Pohjois-Savon asutus keskit-
tyi kaupunkiin. Pohjois-Savon väkiluku on kasvanut suhteessa Kuopiota hitaammin 
(TAULUKKO 2.).153 Huolimatta Kuopion ripeästä kasvusta suhteessa ympäröivään 
maakuntaan kaupunki kasvoi varsin maltillisesti, jos sitä vertaa esimerkiksi vuon-
na 1905 kaupunkioikeudet saaneeseen Lahteen.154 Lahti kasvoi Kuopiota huomatta-
vasti ripeämmin. Kuopion kaupungin väkiluvun kasvuindeksi esimerkiksi vuosina 
1904–1941 oli 191. Vastaavasti Lahdessa kasvuindeksi kyseisellä ajanjaksolla oli perä-
ti 557.155 Koko Suomen väkiluku kasvoi vuosina 1900–1940 Kuopiota hitaammin, sillä 
kasvuindeksi oli 139.156

Kuopion kaupunkiin muodostui eri yhteiskuntaryhmille tyypillisiä asuma-alu-
eita. Ilkka Nummelan mukaan vuonna 1910 työväestö keskittyi ruutukaavan reu-
noille mutta myös keskustaan talonomistajien tonteille. 1910-luvulle tultaessa vir-
kamiehet olivat keskittyneet asumaan ”Väinölänniemen kupeelta alkavalle linjalle, 
joka kaartui Kuopionlahtea myötäillen pohjoiseen Puijon- ja Vuorikadun välissä”. 
Toimihenkilöt asuivat laajemmalla alueella kuin virkamiehet.157

Suurlakko käynnistyi Kuopiossa selvästi työväenliikkeen johtamana. Lakon ai-
kana porvarit kuitenkin tiivistivät omia rivejään ja vahvistivat asemansa lakon joh-
dossa. Kehityksestä huolimatta työväenliike kuitenkin tuki keskuslakkokomiteaa 
loppuun asti. Marraskuun suurlakko Kuopiossa sujui melko väkivallattomasti huo-
limatta siitä, että tunnelmat olivat ajoittain varsin kiihkeät.158 

151  Tuomisto 2002, 56.
152  Tuomisto 2002, 88.
153  Nummela 1989, 12–13.
154  Lahtea olen verrannut Kuopioon siksi, että kaupunkien asukasluku on 2000-luvulle tultaessa ollut suurin 
piirtein yhtä suuri. Tosin Lahden asukastiheys on Kuopioon verrattuna selvästi suurempi.
155  Halila 1958, 281.
156  Suomen tilastollinen vuosikirja 2001, 69.
157  Nummela 1989, 207–211.
158  Tuomisto 1982, 94–96.
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Taulukko 2: Kuopion väkiluku vuosina 1904–1944 

vUoSI väKIlUKU IndeKSI vUoSI väKIlUKU IndeKSI

1904 13 519 100 1925 22 295 165

1905 14 021 104 1926 22 716 168

1906 14 491 107 1927 23 486 174

1907 14 864 110 1928 23 656 175

1908 15 166 112 1929 24 003 178

1909 15 692 116 1930 24 082 178

1910 15 845 117 1931 23 760 176

1911 16 272 120 1932 23 823 176

1912 16 766 124 1933 24 202 179

1913 17 188 127 1934 24 279 179

1914 17 587 130 1935 24 258 179

1915 17 577 130 1936 24 337 180

1916 17 558 130 1937 24 691 183

1917 18 106 133 1938 24 082 178

1918 17 947 133 1939 24 873 184

1919 18 137 134 1940 25 157 186

1920 18 725 138 1941 25 832 191

1921 18 948 140 1942 26 137 193

1922 19 453 144 1943 26 702 198

1923 20 088 149 1944 27 233 201

1924 20 595 152

Lähde: Viitala 1976, 84.

Sekä vuoden 1900 että 1910 valtuustovaaleissa oli omat teemansa. 1800-luvun lopun 
valtuustovaaleja leimasi kielikysymys, mutta vuosina 1900–1914 kaupunkilaisia pu-
hututtivat raittiusasiat. Viinakysymyksessä kaupunkilaisten kanta ilmeni vuoden 
1900 kunnallisvaaleissa siten, että raittiuspuolueen kannatus äänestäjien lukumää-
rän mukaan laskettuna oli huomattavasti suurempi kuin viinapuolueen, jota kan-
natti 42 % äänestäjistä. Jälleen vuoden 1910 kunnallisvaaleissa jakajana listojen vä-
lillä oli raittiuskysymys. Voitolle pääsivät Kauppaseura ja Kunnallisklubi ainoastaan 
noin prosenttiyksikön erolla talonomistajiin ja raittiusseuralaisiin äänten mukaan 
laskettuna. Vuoden 1911 vaaleissa jatkettiin raittiusteemalla, joka päätyi raittiuden 
voittoon. Vuoden 1915 vaaleissa raittius ei ollut enää yhtä ajankohtainen kysymys 
kuin aiemmin, koska kieltolaki oli jo voimassa.159 Raittiuskysymyksen korostunei-
suus tarjosi hyvät mahdollisuudet uimaseuratyön kehittämiselle. Seuratoiminnan 
keskeisenä tavoitteena oli tarjota lapsille, nuorille ja myös aikuisille tekemistä, joka 
ainakin jossakin määrin voisi edistää raittiutta. Vuoden 1921 jälkeen kaupunginval-

159  Nummela 1989,  258.
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tuustoon tuli porvarillinen enemmistö paikoin 22–14. Myös vuonna 1922 valitussa 
eduskunnassa oli porvarienemmistö: porvarillisten puolueiden osuus edustajapai-
koista oli 60,1 %.  Eduskunnan porvarienemmistö säilyi selvästi 1920- ja 1930-lu-
vulla. Suurimmillaan porvarillisten puolueiden kannatus oli vuonna 1930, jolloin 
niillä oli 64,8 % edustajapaikoista. Vuoden 1933 eduskuntavaaleissa Isänmaallinen 
Kansanliike (IKL) sai uutena puolueena 8,3 % edustajapaikoista. Porvarillisten puo-
lueiden osuus edustajapaikoista oli 62,7 %. Vuosina 1920–1930 Suomea hallitsi kaik-
kiaan 14 hallitusta, joista useimmat niistä olivat porvarillisia.160

 Sosiaalidemokraatit menettivät valtuustopaikkansa Kuopiossa vuoden 1922 täy-
dennysvaaleissa. Samalla vanhan yhtenäisen liikkeen aikainen työväenyhdistys siir-
tyi sääntöjenmuutoksen yhteydessä tammikuussa 1920 vasemmistososialistien johta-
maksi. Vaikka yhteiskunnalliset olot vakiintuivat 1920-luvun kuluessa, työttömyys ja 
heikentynyt talouskasvu aiheuttivat kuitenkin ongelmia. Näihin ja muihin yhteiskun-
nallisiin ongelmiin liittyi monia kysymyksiä, jotka asettivat poliittiset ryhmittymät 
tiukasti vastakkain. Sekä vasemmistolaisilla että oikeistolaisilla olivat omat keskuste-
lukanavansa. Sosialistisella puolella merkittävänä yhdistävänä tekijänä oli esimerkiksi 
ammattiyhdistysliike.  Tero Tuomiston mukaan tavallisten kaupunkilaisten elämän-
piiri oli tarkasti rajattu. Työväestö ei käynyt suojeluskunnan iltamahuveissa, eivät-
kä poliittisen oikeiston kannattajat käyneet työväentaloilla.161 Kuopion kaupungin-
hallinnon uudistamisen myötä kaupunkiin valittiin kaupunginjohtaja vuonna 1929. 
Ensimmäiseksi kaupunginjohtajaksi valittiin Kaarlo Sallinen, joka toimi virassaan 
vuoteen 1937 asti. Hänen jälkeensä virkaan valittiin Yrjö Nikkilä, joka johti kaupunkia 
vuoteen 1962 asti. Kuopion kaupunginvaltuuston koostumuksen tarkastelu osoittaa, 
kuinka 1920- ja 1930-luvulla oikeiston asema Kuopiossa vankistui selväksi enemmis-
töksi. Paikallisesti tarkasteluna oikeiston valta-asema Kuopiossa oli siis vahva.162

1900-luvun ensimmäisinä vuosina Kuopiossa toimi vain puolenkymmentä ur-
heiluseuraa SVUL:n Pohjois-Savon piirin jäseninä. Seurojen jäsenmäärä ei noussut 
alkuvuosina suureksi. Lisäksi seurojen jäsenistölle oli tyypillistä se, että ainakin 
johtokuntatasolla toimineilla oli useiden seurojen jäsenyyksiä.163 Kaupungin suu-
rimmiksi seuroiksi vuoteen 1917 olivat kasvaneet Kuopion Reipas (noin 300 jäsentä) 
sekä Kuopion Riento ja Kuopion Osmo, joissa kummassakin oli parhaimmillaan yli 
200 jäsentä. Näillä jäsenmäärillä kuopiolaiset seurat olivat myös SVUL:n suurimpia 
seuroja. Lajiseurat, kuten Kuopion Uimaseura, eivät jäsenmäärillään yltäneet poh-
joissavolaisten yleisseurojen tasolle.164 

Kuopiolainen liikuntakulttuuri rikastui uusien urheiluseurojen ansiosta. Pai-
kallisesti merkittäväksi urheiluseuraksi kohosi myös Kuopion Palloseura (KuPS), 
joka perustettiin vuonna 1923. Jalkapalloseuran ydinjoukko oli irrottautunut 
Kuopion Reippaasta, jossa lajien välinen kilpailu oli kiristynyt. KuPS:n perustavassa 
kokouksessa valittiin erikseen jalkapallo-, pesäpallo-, verkkopallo- ja jääpallo-osas-
tot. Siten KuPS oli nimensä mukaisesti monipuolinen pallolajien seura. Jo seuran pe-

160  Tuomisto 2002, 81, 110
161  Tuomisto 2002, 26, 74–78.
162  Tuomisto 2002, 81, 110
163  SVUL:n Pohjois-Savon piirin tk.:t 1908, 1909, 1910. SVUL:n Pohjois-Savon piirin tk.:t 1908–1910. SUA. 
(tk. = toimintakertomus)
164  Arponen ja Parviainen 1985, 12.
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rustavassa kokouksessa palloseuraan valittiin poikaosasto, mutta sen työ ei lähtenyt 
heti käyntiin. Keväällä 1928 nuorisotyötä alettiin kehittää tosissaan. Vuoteen 1928 
mennessä KuPS oli opettanut jo 1 500 pojalle jalkapallon alkeita.165 

Kuopiossa rakennettiin julkisin varoin vain muutamia urheilupaikkoja 1910- 
ja 1920-luvuilla. Asser Markkanen on todennut, että 1920-luvulla uusien uima-
paikkojen tarve alkoi tulla kuitenkin yhä selvemmäksi. Lautakunta esitti uimalaa 
Itkonniemen Honkalahteen, ja tämän esityksen valtuusto hyväksyi. Sen sijaan ur-
heilulautakunnan esitykset Valkeisenlammen ja Savilahden uimaloista kaupungin-
valtuusto hylkäsi.166 Itkonniemen uimahuoneen rakentamisella oli suuri merkitys 
alueen työväestölle, joka pystyi käyttämään aluetta kesäisin uimiseen, virkistäyty-
miseen ja peseytymiseen. Itkonniemen uintiolosuhteiden nopea hyväksyminen val-
tuustotasolla tukee väitettä juuri siitä, että työväestön uintimahdollisuuksia halut-
tiin parantaa.167 Itkonniemeen rakennetun uimahuoneen perusteluna oli varmasti 
myös se, että kaupunginosa sijaitsi melko kaukana Väinölänniemen uimalaitoksesta. 
Matkaa Itkonniemestä Väinölänniemelle on noin kolme kilometriä.

Puijon rinteille tehtiin 1910-luvulla kelkkamäki, jota käytettiin 1930-luvulle 
asti. Hiihtokilpailuja siellä järjestettiin 1910-luvulta alkaen. Puijon rinteet havait-
tiin hyväksi myös uudelle talvilajille, mäkihypylle. Ensimmäiset hyppyrimäet val-
mistuivat talkoilla Antikkalan puolelle, ja ensimmäiset mäkihyppykilpailut pidet-
tiin vuonna 1911.168 Vanhaa Väinölänniemen kenttää kunnostettiin 1920-luvulla.169 
Itsenäistyneessä nuoressa tasavallassa urheilukentistä ja uimalaitoksista tuli tärkeä 
väline paitsi valkoiselle myös punaiselle aatteelle. Urheilukentillä valkoisen aatteen 
omaksuneiden oli mahdollista tehdä nuorten keskuudessa kasvatustyötä, joka täh-
täsi sekä lujahermoisten isänmaanystävien että tulevien sotilaiden fyysiseen kouli-
miseen. Urheilukenttien rakentamisesta muodostui merkittävä työsarka urheiluseu-
roille ja suojeluskunnille. Työtä todella riitti, koska Suomessa oli 1920-luvun alussa 
vain 61 eritasoista urheilukenttää. Samalla urheilu sai vahvan aseman ennen kaik-
kea poikien ja miesten harrastuksena.170

1920-luvulla Kuopiossa toimi yksitoista urheiluseuraa (TAULUKKO 3.). 1930-luku 
muodostui merkittäväksi siinä mielessä, että Kuopioon perustettiin seitsemän uutta 
urheiluseuraa. Kaupungin urheilutoiminta sai uusien erikoisseurojen perustamisen 
ansiosta yhä laajempia toimintamuotoja. Toiminta oli urheilulautakunnan pöytäkir-
joja ja muuta aineistoa tutkineen Asser Markkasen mukaan ”pirteätä ja tuloksia tuot-
tavaa”. Varsinaisen harjoittelutoiminnan ohella Kuopiossa järjestettiin myös merkit-
täviä kilpailutapahtumia. Kuopiolaisen talviurheilun kohokohdaksi muodostuivat 
Puijon kisat.171

165  Tuunanen 1983, 6–9.
166  Markkanen 1961, 14.
167  Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 1929, 9. Kuopion kaupunginarkisto.
168  Tuomisto 2002, 42.
169  Tuomisto 2002, 46, 50.
170  Vasara 2004, 88.
171  Markkanen 1961, 35.
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Taulukko 3: 1920- ja 1930-luvuilla Kuopiossa toimineet urheiluseurat ja niiden perustamisvuodet 

SeURA PeRUSTeTTU

Kuopion Naisvoimistelijat 1886

Kuopion Luisteluseura 1900

Kuopion Uimaseura 1904

Kuopion Reippaan Naisvoimistelijat 1906

Kuopion Ampuma- ja metsästysseura 1907

Kuopion Riento (TUL) 1907

Kuurojen Kunto 1911

Kuopion Elo (TUL) 1919 

Kuopion Palloseura 1923

Savon Sisu 1923

Kuopion Kisa-Veikot 1928

Puijon Hiihtäjät 1930

Kuopion Tennisseura 1931

Kuopion Nyrkkeilyseura 1931

Kuopion Voimailijat 1931

Kuopion Pallo-Toverit 1931

Kuopion Poliisi-Urheilijat 1932

Kuopion Työväen Naisvoimistelijat (TUL) 1934

Lähde: Markkanen 1961, 35.

Vuosi 1921 muodostui merkittäväksi Kuopion urheiluelämässä, koska tuolloin pe-
rustettiin kaupungin ensimmäinen urheilulautakunta. Kunnallisella urheilulau-
takunnalla oli runsaasti tehtävää heti toimintansa alusta lähtien. Kun kaupungin 
urheilutoiminta vuosien aikana laajeni ja monipuolistui, urheilulautakunnan tehtä-
väksi tuli toimia niin, että urheilua harrastaville saatiin riittävästi harrastuspaikkoja. 
Urheilulautakunnan alkutaipaleella se keskittyi olemassa olleiden suorituspaikkojen 
kunnostamiseen. Vähitellen lautakunnan työn painoarvo kasvoi, kun kaupunkiin 
alettiin suunnitella uusia urheilupaikkoja. Periaatteessa työ edellytti lautakunnan 
jäseniltä vilkasta vuoropuhelua urheiluväen kanssa, jotta hankkeet olisivat kohden-
tuneet mahdollisimman hyvin tarpeiden mukaisesti.172

Kun maailmansotien välisenä aikana kaupunkien valtuustot perustivat urheilu-
lautakuntia, huomio kiinnittyi kahteen seikkaan. Ensiksi arvioitavana oli jäseneh-
dokkaan puoluekanta ja toiseksi urheilutausta. Käytännöksi muodostui, että naisia 
valittiin urheilulautakuntiin hyvin harvoin.173 Esimerkiksi ennen toista maailman-
sotaa Kuopiossa urheilulautakuntaan valittiin vain yksi nainen, voimistelunopettaja 
Vera Kontio vuonna 1939.174 Myös kaupunginvaltuustossa naisedustus oli vähäinen. 
Ennen sotavuosia ainoastaan 22 kuopiolaisnaista oli valittu kunnallisen päätöksen-
teon huipulle.175

172  Markkanen 1961, 3.
173  Ilmanen 1995, 254.
174  Markkanen 1961, 111.
175  Viitala 1976, 123–123.
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2.3 UInnIn KAnSAlAISToImInnAn AlKUvAIheeT

Uinnin kansalaistoiminta ja lajin kansallinen kehitys eteni ennen kaikkea uimaseu-
rojen perustamisen myötä. On huomattava, että uinnin toimijakenttä ei kuitenkaan 
rajautunut pelkästään uimaseuroihin vaan lajia edistivät myös muut kansalliset or-
ganisaatiot paikallisosastoineen. Helsingfors Simsällskapin (HSS, perustettu vuon-
na 1887) ja sisämaan ensimmäisen uimaseuran, Kuopion Uimaseuran (KuUS, 1904), 
lisäksi muita vanhoja tutkimusjakson lopussa aktiivisesti toimineita uimaseuroja 
olivat Vaasan (VUS-VSS, 1902), Tampereen (TaUS, 1904), Oulun (OUS, 1905) ja Kotkan 
(KoUS, 1905) uimaseurat. 

Uintitoiminnan käynnistäminen ei ollut kaikkialla helppoa. Esimerkiksi Vaasassa 
uuden lajin ja seuran aktiiveilla oli vaikeaa, sillä ”puuhamiehiä pilkattiin ja uintia vä-
heksyttiin”. Kuvaavaa on sekin, etteivät vaasalaiset sanomalehdet reagoineet uimaseu-
ran perustamiseen millään tavalla. Tosin Vaasan Uimaseuran (Wasa Simsällskapin) 
historiankirjoitus ei kerro, annettiinko tapahtumasta lehdistötiedotetta. Monista han-
kaluuksista huolimatta Vaasan Uimaseurasta kehittyi HSS:n ohella toinen 1900-luvun 
alun merkittävä uimaseura, mitä todistaa esimerkiksi se, että vuonna 1908 kaikki uin-
nin Suomen ennätykset olivat Vaasan Uimaseuran nimissä.176 

Suomessa alkanut kiinnostus kilpauintiin sekä uimaopetukseen ja hengen-
pelastukseen vauhditti uinnin ohjelmaansa ottaneiden seurojen perustamista 
ensin rannikkokaupungeissa ja sitten sisämaassa (TAULUKKO 4.). Uimaliiton 
perustava kokous pidettiin vuoden 1906 helmikuussa, jolloin uimaseurat kokoon-
tuivat Helsingfors Simsällskapin kutsumina perustamaan uinnin keskusjärjestöä 
Helsinkiin. Lajiliitolle annettiin nimeksi Finska Simförbundet – Suomen Uimaliitto 
(SUiL).177 Perustava kokous pidettiin vain muutama viikko ennen SVUL:n perus-
tamista. Perustamiskokouksessa olivat mukana Helsingin, Vaasan, Tampereen, 
Viipurin, Kotkan, Kuopion ja Turun uimaseurojen edustajat. Sisämaan ensimmäistä 
uimaseuraa, Kuopion Uimaseuraa, edusti Lauri Kemiläinen.178 Liiton alkuvaiheen 
Helsinki–Vaasa-akselia vahvisti se, että organisaation ensimmäinen varsinainen 
vuosikokous pidettiin Vaasassa heinäkuussa 1906. Kokouksessa liiton johtokuntaan 
valittiin myös Lauri Kemiläinen.179  Viipurin Uimaseura liittyi SUiL:n jäseneksi vasta 
vuonna 1914, koska sääntöjä ei ollut vielä vuonna 1906 vahvistettu.180 
Uimaliitto on yksi Suomen vanhimmista lajiliitoista. Tämä on merkityksellistä siksi, 
että organisatoriselta elinkaareltaan noin 40 % suomalaisista lajiliitoista on perus-
tettu 1960-luvulla tai sen jälkeen.181 Uimaliitto tarvitsi toiminnalleen yhteiskunnan 
tukea, jota se sai vuosina 1908–1910 valtiolta noin 2 000 markkaa (nykyrahassa noin 
7 000 euroa) vuodessa. Lisäksi uimaliitto sai hieman pienemmän summan Suomen 
Meripelastusseuralta.182

176  Kangas 2002, 9–11.
177  Suomen Uimaliiton (SUiL) perustavan kokouksen ptk. 24.2.1906. SUiL:n hallinnolliset ptk.:t 1906–1915. 
SUA. (ptk. = pöytäkirja)
178  Laine 1984, 402; Teräsvirta 1956, 16.
179  Wilskman 1907, 594−595.
180  Teräsvirta 1956, 17.
181  Laine 1984, 401−402; Koski ja Heikkala 1998, 64. 2000-luvulle tultaessa lajiliittojen elinkaarisuhde on 
muuttunut. Selvää on, että nykyisin yli 40 % lajiliitoista on perustettu 1960-luvulla tai sen jälkeen.
182  Laine 1984, 405.
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Taulukko 4: Suomen Uimaliiton jäsenseurojen määrä vuosina 1906–1944 

vUoSI SeURojA vUoSI SeURojA

1906 6 1926 27

1907 7 1927 26

1908 11 1928 28

1909 12 1929 29

1910 12 1930 29

1911 15 1931 31

1912 18 1932 36

1913 24 1933 38

1914 28 1934 40

1915 34 1935 43

1916 36 1936 49

1917 38 1937 52

1918 28 1938 97

1919 27 1939 132

1920 27 1940 132

1921 27 1941 132

1922 27 1942 143

1923 27 1943 143

1924 28 1944 137

1925 25

Lähde: Teräsvirta 1956, 17, 35, 46, 65.

Suomen Uimaliiton organisaatio rakentui alkuvaiheessa liittoneuvostosta ja yhdek-
sänhenkisestä liittohallituksesta. Liittoneuvostoon nimesivät seurat edustajansa. 
Jokaisella seuralla oli yksi ääni 50 jäsentä kohti. Käytännössä uimaliiton hallitus 
nimitettiin kielisääntöjen nojalla etupäässä ruotsinkielisen Helsingfors Simsällskap 
-seuran edustajista. Uimaliitto ei tosin ollut tuolloin poikkeus, sillä keskittämiskäy-
täntö oli sama kuin luistinliitossa ja naisvoimisteluliitossa. Järjestelyjen kautta ruot-
sinkielisillä ryhmillä oli ylivalta kaikissa edellä mainituissa liitoissa. Ruotsinkielisten 
valtaa kuvaa hyvin se, että vuonna 1913 uimaliiton 24 jäsenjärjestöstä noin kolmas-
osa oli ruotsinkielisten hallitsemia seuroja. Edelleen tilastoja tarkasteltaessa havai-
taan, että vuonna 1913 uimaliiton seuroista vain neljäsosa sijaitsi sisämaassa, loput 
rannikkokaupungeissa.183 Siksi uinti leimautui vahvasti ruotsinkielisten harrastuk-
seksi 1900-luvun alussa.

Suomen Uimaliittoa vanhempia lajiliittoja ovat Naisten Voimisteluliitto (perus-
tettu vuonna 1896), Suomen Pyöräilyliitto (1898) ja Suomen Purjehtijaliitto (1905).184 
Kaikkiaan Suomeen perustettiin ennen vuotta 1917 kuusitoista valtakunnallista 

183  Laine 1984, 405.
184  Koski ja Heikkala 1998, 69.
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urheilujärjestöä, joiden ohella muutama helsinkiläisseura oli omassa urheilumuo-
dossaan käytännössä liiton asemassa. Vuosina 1906–1911 perustettiin uinnin lisäksi 
purjehduksen, palloilun, soudun ja tenniksen lajiliitot. Näiden liittojen edustamiin 
lajeihin SVUL:lla ei ollut intressejä. Sen sijaan hiihtoliiton SVUL tulkitsi jo kilpaile-
vaksi järjestöksi, ja se nujerrettiin järjestöllisin keinoin. Samoin luisteluliittoa pidet-
tiin uhkana, mutta se säilytti itsenäisyytensä. SVUL saavutti vähitellen hegemonisen 
aseman suomalaisessa urheiluelämässä. Vuonna 1917 siihen kuului jo 637 seuraa ja 
yli 43 000 jäsentä. Muut urheiluliitot eivät yltäneet edes lähelle näitä lukuja.185

Suomen Uimaliitto oli mukana perustamassa vuonna 1909 Kansainvälistä 
Uimaliittoa (FINA)186. Kansainvälisen liiton jäsenyys edellytti amatöörisäännöstön 
käyttöönottoa. Silti esimerkiksi uimaopetusta maksusta antaneet henkilöt säilyttivät 
amatöörioikeutensa. Uimaliitto puuhasi aktiivisesti myös Suomen olympiaedustus-
ta. Jo vuonna 1907 uimaliitto esitti olympiakomitean perustamista. Mielenkiintoinen 
yksityiskohta on se, että Venäjä jättäytyi uuden liiton ulkopuolelle.187

Kieli- ja urheilupolitiikka sekoittuivat toisiinsa konkreettisesti 1910-luvun alussa, 
millä oli merkitystä kilpauinnin kansalliselle kehitykselle. Esimerkiksi Helsingfors 
Simsällskap ajautui tavoitteineen sisäiseen kriisiin. Seuran 300 jäsentä elivät so-
vussa vuoteen 1913 saakka, mutta sitten ristiriidat alkoivat kärjistyä. Vuonna 1913 
seuran johtokuntaan oli valittu uusia henkilöitä entisten, lähinnä ruotsinkieliseen 
yläluokkaan kuuluneiden, jäsenien kieltäydyttyä jatkamasta. Olympiatasolla me-
nestyneen uimahyppääjä Toivo Aron johdolla kilpauinnin asema alkoi korostua. 
Kilpatoiminnan lisääntyminen sai ruotsinkieliset varuilleen. Kielikysymysten 
ja kilpauinnin lisäksi riitoihin liittyi vielä uusi uimatyyli eli krooli. Sen suosimi-
nen rintauinnin kustannuksella ärsytti entistä enemmän vanhan polven edustajia. 
Ruotsinkieliset aloittivat voimakkaat valmistelut seuran saamiseksi jälleen ”oike-
aan johtoon”. Vuoden 1916 vuosikokouksessa tavoite onnistuikin ja ruotsinkieliset 
valtasivat seuran hallituksen täydellisesti. Toivo Aron vaatimus saada hallitukseen 
vähintään puolet suomenkielisiä tyrmättiin selvästi. Aro kannattajineen äänestettiin 
ulos seuran johdosta.188

Rajujen kiistojen seurauksena oli lähes luonnollista, että seura hajosi kahtia vuon-
na 1916. Kilpauinnista kiinnostuneet erosivat seurasta. Suurin osa eronneista ja uuden 
Helsingin Uimarit -seuran (HU) edustajista oli kiihkeitä suomalaisuusmiehiä, joiden 
näkemyksissä kilpaurheilu yhdistyi suomalaiskansalliseen nationalismiin. Samalla 
suomenkieliset valtasivat uimaliiton. Hiljalleen kilpaurheilu alkoi muuttua monissa 
seuroissa jopa itsetarkoitukseksi. Helsingfors Simsällskapin ruotsinkieliset jäsenet 
halusivat kuitenkin pitää kiinni filantrooppisesta linjasta.189 Kiistelyn tuloksena ope-
tus- ja kilpailutoimintaa ei eriytetty toisistaan liitto- eikä seuratasolla. Molemmat 
osa-alueet olivat vahvasti mukana uimaliiton ja siitä erkaantuneen Suomen Työväen 
Urheiluliiton sekä vuonna 1912 perustetun ruotsinkielisen Finlands Svenska 
Gymnastik- och Idrottsförbundin (FSI) jäsenseurojen työssä 1920- ja 1930-luvulla.190

185  Häyrinen ja Laine 1989, 56.
186  FINA, Fédération Internationale de Natation.
187  Laine 1984, 406.
188  Ilmanen 2006, 29−30.
189  Ilmanen 2000, 35. 
190  Ilmanen 2000, 35. 
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Myöhemmin Toivo Aro arvioi, että HSS:n kiistassa ei ollut pohjimmiltaan kyse 
kielitaistelusta vaan myös sukupolvien välisestä kuilusta. 1910-luvun alun keski-
ikäinen johto ei välttämättä enää täysin ymmärtänyt nuoren polven uudistuspyrki-
myksiä. Helsingfors Simsällskap halusi tukeutua perinteeseen. Siten oli ymmärret-
tävää, että HSS:n johto vierasti kilpauinnin korostamista.191

Vielä 1930-luvulla uimalaitoksia ja uimapaikkoja oli valtion urheilulautakunnan 
tiedustelun mukaan varsin vähän, sillä niitä oli koko maassa vain 103 kappaletta. 
Toisin kuin muut urheilupaikat, uimalaitokset olivat useimmiten kunnan raken-
tamia ja omistamia. Maalaiskunnissa uimalaitokset omisti usein paikkakunnalla 
toiminut teollisuuslaitos. Kalervo Ilmanen on todennut, että maalaiskunnissa oli 
ylipäätään vaikea ymmärtää, miksi luonnonkauniille rannoille olisi ollut tarve ra-
kentaa erillisiä laitoksia uintia varten. Suomen ilmasto huomioon ottaen ei ollut yl-
lätys, että Oulun läänissä oli suhteellisesti kaikkein vähiten uimalaitoksia. Muuten 
uimalaitosten määrä jakaantui muualla maassa Ilmasen mukaan varsin tasaisesti. 
Niitä oli 0,03 tuhatta asukasta kohden.192 

 Suomen Uimaliitto liittyi vuonna 1938 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton, 
SVUL:n, jäsenliitoksi. SVUL oli vahva kilpaurheilujärjestö. Myös uimaliitto oli 
SVUL:oon liittyessään melko vahva organisaatio. Liitossa oli 52 jäsenseuraa ja noin 
7 000 jäsentä. Vuonna 1938 jäsenseurojen määrä kasvoi lähes sataan ja jäsenmää-
rä nousi 10 000:een. Kasvu ei johtunut uusien seurojen perustamisesta vaan siitä, 
että SVUL:n seurat ottivat vasta tuolloin uinnin ohjelmaansa. Monet uintia harras-
taneet seurat liittyivät nyt uimaliiton jäseneksi (TAULUKKO 4.).193 SVUL oli 1920- ja 
1930-luvuilla vahva kansallinen keskusjärjestö, joka kulki suojeluskuntien ja isän-
maallisen innostuksen kanssa samaan tahtiin. SVUL rakentui 1930-luvulla erityi-
sesti voimistelun, yleisurheilun, painin, hiihdon ja myös ammunnan varaan. SVUL 
suosi sotilaslajeja. Edelleen sodan jälkeen 1940-luvun lopulla uimaliitto oli eroamas-
sa SVUL:sta, koska uintijohtajien mukaan keskusliitto käytti määrärahakriteerinään 
vain urheilutoiminnan tuloksia. Eroaminen vältettiin SVUL:n tarkistaessa määrära-
hapolitiikkaansa.194

SVUL:oon liittymisen eduista porvarillinen uimaseuraväki ei voinut nauttia pit-
kään, sillä pian sodan syttyminen lamaannutti urheilutoiminnan. Talvisodan aikana 
suomalainen urheiluelämä vietti hiljaiseloa, mutta jatkosodan ja etenkin niin sanotun 
asemasodan aikana myös urheiluun riitti aikaa ja mielenkiintoa. Rintamaurheilun 
suosituimpia lajeja olivat yleisurheilu, hiihto, paini, nyrkkeily, ammunta, pesäpallo, 
jalkapallo, lentopallo, koripallo ja uinti. Vuosina 1941–1944 eri sotatoimiyhtymissä 
ehdittiin järjestää noin 1 200 kilpailut. Aktiivisin vuosi oli 1943, jolloin organisoitiin 
noin 600 kisat. Vielä vuonna 1944 ehdittiin järjestää 200 kilpailut.195

191  Ilmanen 2006, 30.
192  Ilmanen 1995, 237.
193  Teräsvirta 1956, 63.
194  Arponen 1981, 158.
195  Itkonen 2005, 93.
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2.4 UInnIn vARhAISeT PAIKAllISeT ToImIjAT

Urheilu- ja liikuntatapahtumat tulivat Suomessa osaksi kansallista herätystä ja sitä 
tukevaa kansanjuhlatoimintaa 1870-luvulla. Vuonna 1874 perustetulla fennomaani-
en Kansanvalistusseuralla oli osuutensa liikunnan leviämisessä. Vuoden 1884 juh-
lakokouksessa ruumiinharjoitukset tulivat esille kokouksen käsitellessä kansanjuh-
lien järjestämistä, koska seura halusi uutta sisältöä kansanjuhliinsa. Kuopiolainen 
maisteri Bruno Granit (myöhemmin Granit-Ilmoniemi) katsoi, että ihmisiä oli ke-
hitettävä kaikin tavoin, myös fyysisesti eikä pelkästään henkisesti. Siksi kansan-
juhlissa täytyi olla leikkejä ja voimistelua. Granitin ajatusten taustalla oli se, että 
Kansanvalistusseuran tärkeimpiä tehtäviä oli tuoda julki ruumiinharjoituksia 
kansakunnan sotilaskuntoisuuden ylläpitämiseksi. Granit nimittäin pelkäsi ”kruu-
nunraakkien” määrän lisääntyvän ilman fyysistä harjoittelua. Kansanjuhlien järjes-
täjiksi oli tosin muitakin tulijoita. Kirkon edustajat kuitenkin katsoivat, että ruumiin-
harjoituksia ei voinut järjestää sunnuntaisin. Silti esimerkiksi ”pastori Vartiainen” 
totesi, että juhliin tuli liittää mukaan kaikenlaisia voimisteluntapaisia harjoituksia, 
kilpa-ammuntaa, kilpasoutua ja luistinleikkejä, kunhan niitä ei olisi sunnuntaisin.196

Kansanvalistusseura kieltäytyi lehdistön piiristä tulleesta aloitteesta, jossa järjes-
tö ottaisi vastuulleen voimisteluliikkeen järjestämisen koko maassa. Seuran voima-
varat eivät siihen olisi riittäneet, mutta 1880-lopusta lähtien erilaiset liikuntanäytök-
set olivat säännöllisesti mukana juhlien ohjelmistossa.197 

Ilmeisesti pettyneenä Kansanvalistusseuran ratkaisuun Bruno Granit ryhtyi jär-
jestämään urheilutoimintaa toisaalla. Hän jätti asianomaiseen virastoon Kuopion 
Voimisteluseuran sääntöjä koskevan vahvistusanomuksen 8.10.1884.198 Toimi 
Merikannon tulkinnan mukaan ”kaukana asiasta” eivät myöskään olleet kaup-
pias Hugo Lignel, filosofian kandidaatti E. G. L. Colliander eikä opiskelija, kont-
toristi Henrik Ståhlberg. Merikannon arvio perustui siihen, että mainitut miehet 
antoivat valtakirjan Bruno Granitille, joka esitti tämän sääntöjen vahvistustilaisuu-
dessa. Kyseessä oleva valtakirja on Toimi Merikannon mukaan päivätty 1.10.1884. 
Valtakirjassa todistajina olivat opettaja J. Paavilainen ja kollega U. W. Telén. Koska 
Kuopion virkamiesten äidinkieli oli useimmiten ruotsi vielä 1880-luvulla, mainittu-
jen henkilöiden arvot oli merkitty ruotsiksi. Myös perustetun urheiluseuran säännöt 
oli kirjoitettu sekä suomeksi että ruotsiksi. Lisäksi anomus senaatin sivistysosastolle 
oli ruotsinkielinen – samoin senaatin antama A. W. Lindströmin allekirjoittama vah-
vistuskirja.199 

Uusi kuopiolainen voimisteluseura osoitti elinvoimaisuutensa heti ensi het-
kistä. Kun alkuvaikeuksista oli selvitty, seura ryhtyi järjestelemään huhtikuun 19. 
päivänä 1884 kommandiittiyhtiötä, joka huolehtisi sekä uimataidon opettamisesta 

196  Laine 1984, 48−49.
197  Laine 1984, 50.
198  ”Täkäläisten ylioppilaiden kesken on joku vuosi sitten ollut olemassa n.s. polliseura, Bollsällskapet i 
Kuopio,  (…) Tämä seura on keskuudessaan koonnut myös pienen summan rahoja, jotka nyt noussevat 
kolmeensataan markkaan. Rahat ovat äsken (heinäk.) pidetyssä kokouksessa päätetyt lahjoittaa perusra-
hastoksi uimakoulua aikaansaamiseksi täällä. Perusrahasto näyttää luovutetun Kuopion voimisteluseuralle 
ko. tarkoitusta varten; tämä taas vuorostaan perusti kommandiittiyhtiön.” Okkola 1932, 133.
199  Toimi Merikanto: ”Urheilun aakkosia Kuopiossa v. 1884.” KuUS:n leikekirja. Savo 3.11.1951. KuUS:n 
kokoelma.
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että uimakoulun ja uimalaitoksen rakentamisesta. Jokaisen kommandöörin ”si-
säänpano” oli vähintään 25 markkaa, ja tällä sai kommandiittiyhtiössä yhden ää-
nen. Perustavassa kokouksessa kokoontui paikallisesti huomattavan arvovaltainen 
miesjoukko. Kokouksessa Bruno Granit johti puhetta ja pöytäkirjaa piti Henrik 
Ståhlberg. Uimakoulu Kommanditööriyhtiön jäseniä olivat E. V. Emeleus (4 ään-
tä), Carl Sundman (4), Richard Stenius (4), Hugo Lignell (4), O. R. W. Wallenius (4), 
Bruno Granit (4), E. W. Nevander (2), Axel Argillander (2), Karl Basilier (2). Yhden 
osakkeen omistajia olivat Edvard Mannelin, C. F. Svahn, F. Ahlberg, Kaston de Pont, 
J. Niskanen, Karl Fabritius, C. F. Calonius, D. W. Pietiläinen, E. Durchman, Matti 
Savolainen, Isak Löf, August Hultin, A. E. Piispanen ja H. Hyvärinen. August Hultin 
luovutti osuutensa 19.5.1897 kauppias A. J. Kotilaiselle.200 

Kuopiolaisen uinnin varhaisten toimijoiden vaikutusvaltaisuus ilmeni muun 
muassa siinä, että useat heistä olivat kunnan valtuusmiehiä. Valtuutettuja olivat Carl 
Sundman (1883–1885, 1886–1888, 1888–1891, 1892–1894, 1895–1897, 1898–1900), pankin 
kasööri Richard Stenius (1879–1881, 1882–1883, 1884, 1907), kauppias Hugo Lignell 
(1875–1890), apteekkari E. W. Nevander (1892–1893), hovioikeudenneuvos Axel 
Argillander (1910–1917), talonomistaja J. Niskanen (1875–1877, 1881–1883, 1884–1886, 
1887–1889), apteekkari Fredrik Calonius (1896–1898), kauppias Isak Löf (1892–1908) ja 
kauppias A. J. Kotilainen (1901–1909).201 Kiinnostavaa on, että uimakoulun perusta-
misvaiheiseen, vuoteen 1885, ajoittui myös ”Suomen ensimmäisen sukellus”, jonka 
teki Kuopiossa myöhemmin vaikutusvaltaiseksi mieheksi noussut Kustaa Killinen. 
Vuosina 1880–1922 Killinen toimi muun muassa Kuopion kuuromykkäin koulun 
johtajana. Porvarisäädyn jäsenenä hän oli säätyvaltiopäivillä vuosina 1897–1906. 
Nuorsuomalaisen puolueen kansanedustajana hän toimi vuosina 1914–1917. Killinen 
toimi myös kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vuosina 1903–1918 ja 1920–1921. 
Killisen sukellustempauksen vuoksi ei ole lainkaan syytä epäillä, että hänellä ei olisi 
ollut mielenkiintoa edistää uintia kansallisella ja paikallisella tasolla.202 

Kommanditööriyhtiön uimalaitos rakennettiin niin nopeasti, että jo kesäkuus-
sa 1886 Kuopion ensimmäinen, toistaiseksi vain miehille ja pojille tarkoitettu, ui-
makoulu pääsi aloittamaan toimintansa maisteri Emil Malmbergin johdolla.203 
Kuopiolaisen uinnin varhaisvaiheessa harrastajien ytimen muodosti pieni lajista 
innostunut joukko. Todiste yksilön merkityksestä oli se, että 1880-luvun uinti-in-
nostus laantui, koska uimaopettaja, maisteri Emil Malmberg muutti vuonna 1888 
Helsinkiin Suomalaisen yhteislyseon opettajaksi. Malmbergin ansiot kuopiolaisen 
uinnin edistämiseksi olivat kiistattomat. Kuten Ivar Wilskman kuvaa, ”innolla ja 
ilolla ryhtyivät hän sekä oppilaat työhönsä”. Malmbergin muuton jälkeen uuden su-
kupolven oli aika nousta osoittamaan taitojaan. Malmbergin perustama uimakoulu 
oli eräänlaisessa lepotilassa vuoteen 1904 saakka. Silti on kerrottu, että 1890-luvulla 
kuopiolaisten uinti-innostus oli ”(…) huomattavan suuri”. Kuitenkaan uimakouluja 

200  Toimi Merikanto: ”Urheilun aakkosia Kuopiossa v. 1884.” KuUS:n leikekirja. Savo 3.11.1951. KuUS:n 
kokoelma.
201  Viitala 1976, 32–36.
202  Eduskunta. Suomalaiset kansanedustajat. Kustaa Killinen kansanedustajana 2.2.1914–1817. http://www.
eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?{hnro}=910725&{kieli}=su&{haku}=kaikki. (Luettu 28.4.2010)
203  Savo 27.5.1886; Uljas 4.9.1886. Suomen urheilukirjasto. http://www.urheilumuseo.fi/ Default.
aspx?tabid=2994. (Luettu 23.4.2010)
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promootioineen Kuopiossa ei 1890-luvulla järjestetty.204

Huolimatta siitä, että urheilua on sanottu omaksi maailmakseen, se ei ole elänyt 
aatteiden tasolla omaa elämäänsä. Monesti aatteellisuus yhdistetään virheellisesti 
ainoastaan poliittisiin ja puoluepoliittisiin mielipiteisiin, vaikka tästä ei aina ole ky-
symys. Kuopiolaisen organisoidun uinnin juuret johtavat yhtäältä fennomaniaan, 
jonka kansanvalistukselliset ajatukset kulkeutuivat Pohjois-Savon sivistyneistön 
keskuuteen 1800-luvun jälkipuoliskolla. Toisaalta toiminnan taustalla olivat myös 
yleismaailmalliset filantrooppiset arvot.

Suomalaisen urheiluseuratoiminnan synty ajoittuu yleisempään modernin po-
litiikan syntyyn. Tässä prosessissa urheilu ja liikunta saivat organisoitumisen var-
haisvaiheissa oman merkityksensä. Kansalaisia pyrittiin sitomaan laajoihin järjestö-
kulttuureihin ja niiden tavoitteisiin.205 Monet 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun 
urheiluseurat syntyivät Kuopion tapaisiin kaupunkeihin, joissa asui ruotsinkielinen 
sivistynyt vähemmistö ja kulttuurikielenä käytettiin ruotsia. Samaan aikaan yleistyi 
myös seura-sanan käyttö. Tällä seurat halusivat erottautua epävirallisista yhteenliit-
tymistä.206 

Sanoma- ja urheilulehdillä oli suuri merkitys urheilun leviämiselle. Sporten- ja 
Uljas-lehti, ”urheuden ja reippauden edustaja”, raportoivat aktiivisesti urheilutapah-
tumista paitsi Suomessa myös Ruotsissa.207 Myös liikenneyhteyksien kehittyminen 
vaikutti kuopiolaiseen urheiluun. Vuonna 1889 rautatieyhteys Kuopion ja Helsingin 
välillä oli valmis. Myös monet rautatieläiset olivat tuolloin innostuneita urheilusta, 
ja he perustivat Kuopioon oman urheiluseuran 1800-luvun lopulla.208 Nopeutuneet 
kulkuyhteydet edistivät kilpailutoimintaa. Kulkuyhteydet auttoivat osaltaan myös 
maan sisäistä muuttoliikettä, joka kasvoi teollisuuslaitosten laajentuessa. Samalla 
urheilun uudet virtaukset levisivät pääkaupungista maakuntiin.209 Kuopiolaisen 
uinnin kannalta ongelmana oli nimenomaan etäisyys Etelä- ja Länsi-Suomen vireis-
tä rannikkokaupunkien uimaseuroista. Puhtia paikalliseen toimintaan toi Kuopion 
kaupungin väkiluvun varsin nopea kasvu. Kuopio kasvoi vuosina 1904–1939 keski-
määrin noin 300 asukkaalla vuodessa (TAULUKKO 2.).

 Tieto kuopiolaisten uinnin harrastuksen hiipumisesta 1900-luvun alussa kiiri 
Helsinkiin. ”Hätääntyneet” pääkaupunkilaiset matkustivat kutsusta esittelemään 
uimataitojaan Kuopioon.210 Heinäkuussa 1901 HSS:n 12 uimamaisteria esitti monille 
kuopiolaisille ennen näkemättömiä uintityylejä ja hyppyjä. Urheiluvaikuttaja Uno 

204  Wilskman 1907, 583; Merikanto 1956, 129; Kuopion ensimmäisen uimakoulun priimukseksi selvinnyt 
R. J. Sawander toimi vuonna 1887 Kuopion pataljoona uimakoulun opettajan Valkeisenlammella. Tapio 
nro 56. 1887.
205  Itkonen 1996, 343.
206  Itkonen 1996, 343.
207  Ensimmäinen suomalainen urheilulehti oli Helsingissä vuosina 1881–1895 ilmestynyt ruotsinkielinen 
Sporten. Lehden kaksi ensimmäistä vuosikertaa ovat luettavissa urheilukirjaston verkkosivuilla. Ko-
koelmista puuttuvat vuoden 1881 numerot 13, 16, 20  ja 23. Sportenin suomenkielinen vastine,  Uljas, alkoi 
ilmestyä 1886. Lehti ilmestyi vain kahden vuoden ajan. Suomen urheilukirjasto. http://www.urheilumuseo.
fi/Default.aspx?tabid=2994. (Luettu 23.4.2010)
208  Arponen ja Parviainen 1985, 7.
209  Okkola 1932, 136;  Esimerkiksi Lieksan Innon (TUL) toiminnan alkutaipaleelle antoi sysäyksen rauta-
tierakennuksen mukana paikkakuunalle tulleitten työläisten urheiluinnostus. Rautatien rakentaminen Jo-
ensuusta Lieksaan alkoi vuonna 1907, ja marraskuussa vuonna 1909 rata avattiin väliaikaiselle liikenteelle. 
Rautatierakentajien poistuminen ei suinkaan hiljentänyt Innon toimintaa, sillä vuonna 1916 seurassa oli 
50 jäsentä. Matkaniemi 1999, 27.
210  Savo-Karjala 27.7.1901.
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Westerholmin johtamien uimamaistereiden vierailu teki suuren vaikutuksen kat-
sojiin. Toimi Merikanto on kertonut, kuinka savolaisista oli käsittämätöntä se, että 
ihminen voi pysyä ”tuntisotalla” veden päällä. Osa yleisöstä vertasi uimamaistereita 
hirviin, osa hylkeisiin.211

2.5 SeURAToImInTA vAKIInTUU

Kuopiolainen uinti organisoitui pysyväksi yhdistystoiminnaksi vuonna 1904 vah-
vasti helsinkiläisten ansiosta. Kuopion Uimaseuran monivuotisena sihteerinä 
(1910–1917) toiminut Aarno Kemppainen on kirjoittanut seuran painamattomassa 
30-vuotishistoriikissa, kuinka KuUS perustettiin ”soutajan, uimarin ja yleisvoimai-
lija” Alexander Zweybergin toimeliaisuudesta.212 Hänen uintia edistävään työhönsä 
vaikuttivat epäilemättä yhteydet Helsingfors Simsällskapiin, jossa hän oli tiettävästi 
aloittanut uintiharrastuksensa.213

Kesällä 1904 Väinölänniemellä järjestettiin uimakoulu, jonka toimintaa ohja-
si lyseolainen Lauri Kemiläinen. Uimaopettajataitoja Kemiläinen oli opiskellut ai-
kaisemmin kesällä Helsingin Meripelastusseuran lahjoittaman stipendin turvin. 
Uimakoulun ja sen päättäneen uimapromootion jälkeen syyskuun 11. päivänä 
Lauri Kemiläisen uimamaisterit kokoontuivat uimaseuran perustamista varten 
Kuopion seurahuoneelle. Paikalla olivat Lauri Kemiläisen ja Alexander Zweybergin 
lisäksi kaupunginlääkäri Gustaf Forstén, kirjansitoja Ernst Hämäläinen, konttoris-
ti Christer Vahlfors, liikemies Johannes Lamus, parturi Arno Forström, koululaiset 
Östen Andersson, Kalle Kainuvaara, Aleksander Tschernichin ja Aarno Haaranen, 
lyseolaiset Lauri Jääskeläinen, Yrjö Videnius ja Aarno Kemppainen sekä toimittaja 
Ari Pitkänen ja toimittaja Eero Martikainen.214

Kokouksen valtuuttamina Gustaf Forstén, kollega Ilo E. Schroeder ja Ari Pitkänen 
hakivat syyskuun 19. päivänä 1904 kuvernöörin virastosta vahvistusta Kuopion 
Uimaseuran säännöille, jotka hyväksyttiin lokakuun 3. päivänä. KuUS:n ensimmäi-
nen johtokunta muodostettiin 11.10.1904. Puheenjohtajaksi valittiin Gustaf Forstén, 
sihteeriksi Ari Pitkänen ja rahaston- sekä taloudenhoitajaksi Arno Forström. Muut 
johtokunnan jäsenet olivat Ilo E. Schroeder ja A. L. Zweyberg.215 Seuran jäseniksi 
hyväksyttiin sääntöjen mukaisesti tasapuolisesti ”(…) jokainen hyvämaineinen 
seuran toimikunnan hyväksymä kansalainen, mies tai nainen – 21 vuotta nuorem-
mat kuitenkin ainoastaan vanhempien tahi holhoojan suostumuksella”.216 Kuopion 
Uimaseuran jäsenmäärä ei lisääntynyt alkuvuosina seuran julistamasta avoimuu-
desta huolimatta kovin nopeasti. Vuonna 1906 jäsenmäärä oli 44, vuonna 1907 se oli 
32, vuonna 1908 jäseniä oli 47 ja vuonna 1909 48 (TAULUKKO 5.).217

211  Merikanto 1956, 128–129.
212  KuUS 1904–1934. KuUS:n kokoelma.
213  Helsingfors Simsällskap 1987, 40.
214  Kemppainen 1915, 4.
215  Kemppainen 1915, 4; Väinämö 1966, 106–107. 
216  Kuopion lääninhallituksen vahvistamat KuUS:n säännöt 3.10.1904. KuUS:n kokoelma. 
217  KuUS:n jäsenluettelo 1905–1909. KuUS:n kokoelma.
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Taulukko 5: Kuopion Uimaseuran jäsenmäärä vuosina 1905–1909 ja 1941 218 

vUoSI TyTöT PojAT mIeheT nAISeT yhT.

1905        -        - 36 3 39

1906 - - 40 4 44

1907 - - 28 4 32

1908 - - 44 3 47

1909 - - 42 6 48

1941 380 384 57 38 859218

Lähde: KuUS:n jäsenluettelo 1905–1909; tilasto KuUS:n jäsenmäärästä 1941. KuUS:n 
kokoelma.

Kuopion Uimaseuran vuosien 1905–1909  jäsenten sukupuolijakauman tarkastelu 
osoittaa, että seurassa oli runsaasti miehiä (71) verrattuna naisiin (8). Jäsenten sosi-
aalisen aseman tarkastelu osoittaa, että seurassa oli runsaasti yläluokkaisia miehiä 
(LIITE 1.). Tämän kerrostuman havaitseminen osoittaa, että seuran jäsenten sosi-
aalinen asema oli yläluokkainen verrattuna koko Kuopion väestöön. Vuonna 1920 
Kuopiossa yläluokkaan kuului 14 % (KuUS:ssa 53,0 %, julkinen virka tai vapaa ammat-
ti), keskiluokkaan 28 % (20,6 %, toimenhaltijat ja virkailijat) ja työväestöön 58 % (0 %) 
(TAULUKKO 6.). 219 Koska Kuopion Uimaseuran aikuisjäsenet olivat huomattavilta 
osin yläluokkaisia, on syytä epäillä, että he olisivat aktiivisesti uineet uimalaitoksella 
lasten seassa. Muiden kaupunkilaisten tapaan myös kuopiolaiset elivät 1900-luvun 
alussa tiukan säätyjakoisessa yhteiskunnassa. Jokainen tiesi paikkansa, arvonsa ja 
roolinsa luonnollisena pidetyssä säätyjen järjestelmässä.220 Johtokunnan jäsenten ja 
muiden aikuisten seuraan kiinnittymisellä oli siten muut kuin omaan uintiharras-
tukseen liittyvät motiivit. Heidän toimintaansa ohjasi toimittaja Eero Martikaisen 
ajatusten mukainen filantropian aate221, jonka mukaisesti he halusivat saatella ui-
mataitoa kaikkiin kansankerroksiin ja mahdollisimman laajalti myös ympäristöön. 
Huolimatta siitä, että KuUS:n jäsenmääristä ei ole dokumentteja vuosilta 1910–1940, 
voi olettaa, että jäsenmäärä on kyseisenä ajanjaksona ollut vuosittain ”muutamia 
kymmeniä”. Suhteessa Kuopion kaupungin väkilukuun KuUS:n jäseniä oli vähän. 

218  Vuoden 1941 luvuissa on ilmoitettu varsinaisten jäsenten lisäksi myös uimakoulujen oppilaiden määrä.
219  Vertailuna Kuopion sosiaalinen ryhmitys vuosina 1880 ja 1920.  Vuosien välillä ei ole merkittävää eroa. 
Nummela 1989, 178, 189. 
220  1800-luvun Jyväskylän uintiolosuhteita tutkinut Erkki Fredrikson on kuvannut säätyläisten ja työväestön 
elämän- ja pukeutumistyylin eroja: ”Herrat pukeutuivat yleisillä paikoilla liikkuessaan ja paljolti myös 
kotioloissaan kesähelteelläkin mustaan, pitkäliepeiseen, villakankaiseen takkiin eli bonjouriin, liiveihin, 
tummiin housuihin, pitkiin palttinaisiin alushousuihin, sekä kravaatin kehystämään korkeakauluksiseen 
ja pitkähihaiseen paitaan. (…) Ruumiillista työtä tekevät käsityöläiset, rengit tai työmiehet riisuivat läm-
pimänä vuodenaikana työssään paitasilleen tai liivisilleen, mutta pukivat takkinsa päälle heti lähtiessään 
kadulle kävelemään.” Fredrikson 1993, 48–49.
221  Filantropia tarkoittaa ihmisystävällisyyttä, ihmisen yleisen edun ajamista ja etenkin vaikeuksissa olevien 
auttamista. Filantropialla ei sosiaaliturvapolitiikan historiaa tutkineen Seppo Ruotsalaisen mukaan ole 
ollut ratkaisevaa merkitystä länsimaisen sosiaaliturvan muodostumisessa. Filantrooppiset arvot sisäistä-
neille kyse oli kuitenkin vilpittömästä toiminnasta ja halusta kantaa yhteiskunnallista vastuuta. Kalervo 
Ilmanen on tutkimuksessaan maininnut esimerkkinä Aurora Karamzinin toiminnan 1800-luvun puolivälin 
Helsingissä. Ilmanen 2006, 31.
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Esimerkiksi vuonna 1908 ainoastaan 3 promillea Kuopion asukkaista oli KuUS:n jä-
seniä. Tämä kuvaa hyvin sitä, kuinka marginaalisen joukon harrastus uinti kansa-
laistoiminnan muotona oli.

Tarkasteltaessa Kuopion kaupunginvaltuuston ammattijakaumaa vuosilta 1900 
ja 1910 voidaan havaita, että myös valtuusto oli yläluokkainen eikä se siten edus-
tanut ympäristöään. Vertailtaessa KuUS:n jäsenten ammatteja valtuuston jäsenten 
ammatteihin huomataan, että nämä sen sijaan vastasivat toisiaan. Osaltaan tätä tu-
kee se, että Kuopion Uimaseuran jäsenet vaikuttivat kunnalliseen päätöksentekoon 
valtuusmiehinä. Valtuutettuina 1900- ja 1910-luvuilla olivat Gustaf Forstén (1909–
1917), Johannes Lamus (1908–1913, 1914), K. Malmström (1900–1908), Evald Piispanen 
(1913–1918), S. Rosenberg (1917–1918) ja K. Stenman (1907–1909).222

Taulukossa 6. Kuopion Uimaseuran jäsenet on ryhmitelty Heikki Wariksen jaot-
telun mukaan viiteen yhteiskunnalliseen ryhmään.223 Suuret pääryhmät eivät sovi 
erityisen hyvin tarkan tilastollisen ryhmittelyn perustaksi, vaan niitä varten täytyy 
käyttää paljon yksityiskohtaisempaa jaottelua. Kuitenkin KuUS:n varsin pienessä 
aineistossa ”ylimalkainen” ryhmittely osoittaa KuUS:n yläluokkaisuuden vuosina 
1905–1909 (LIITE 1.).

Taulukko 6: Kuopion Uimaseuran jäsenten sosioekonominen ryhmittely vuosina 1905–1909 

PääRyhmäT oSUUS, % (n = 68)

Julkinen virka tai vapaa ammatti 53,0 

Toimenhaltijat ja virkailijat 20,6 

Liike-elämä 4,4 

Ruumiillinen työ 0,0 

Muut 22,0 

Yhteensä 100,0 

Lähde: Waris 1940, 212; LIITE 1.224

Vertailtaessa uimaseuran perustajien nimi- ja ammattiluetteloa vuosina 1909–1910 
huomataan, että sen sisältö ei eroa KuUS:n jäsenistöstä vuosina 1904–1905. Seuran 
jäsenmaksuja maksoi aikuisten lisäksi kolme lyseolaista, kolme yhteiskoululais-
ta, yksi kauppakoululainen ja kaksi koululaista. Todennäköistä on, että ryhmään 
”tuntemattomat” (muut) sisältyi myös koululaisia. Kuopion Uimaseuran sihteerinä 
vuodesta 1909–1910 toiminut Eero Martikainen kirjoitti joensuulaiseen Karjalatar-
lehteen heinäkuussa 1910 huolensa siitä, kuinka uinnista oli yleisesti kehittynyt pie-
nen harrastajajoukon mielenkiinnon kohde. Vaikka uimataitoa ja hengenpelastusta 
tulikin opettaa nimenomaisesti nuorisolle, tämä ei Martikaiselle riittänyt: hän ha-
lusi nähdä uimalaitoksella enemmän aikuisia. Joensuulaista uintia hän kommentoi 
kokemustensa perusteella seuraavasti: ”Uimaharrastuksen täytyy tunkeutua war-

222  Nummela 1989, 264–268.
223  Waris 1940, 212.
224  Sosioekonomisessa tarkastelussa en ole huomioinut  ryhmää ”tuntemattomat”. 
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sinaisen rahwaan keskuuteen. Uimaurheilu on saatawa yleiseksi! Siitä on tehtävä 
kansallisurheilu!”225 Vähävaraisille perheille oli helpottavaa se, että seura tarjosi ui-
makouluissaan myös vapaapaikkoja. Vuonna 1905 ilmaista uimaopetusta tarjottiin 
viidelle kansakouluikäiselle tytölle ja yhtä monelle pojalle.226

Filantropian näkökulmasta selvää on, että Kuopion Uimaseuran johtoon ja jäse-
nistöön valikoitui nimenomaisesti yläluokkaisia miehiä, joista monet olivat ruotsin-
kielisiä.  He tunsivat keskinäisen yhteytensä, ja toisaalta he tunsivat olevansa vastak-
kain kaupungissa toimineiden muiden ryhmien kanssa. On selvää, että uimaseuran 
yläluokkaisuus osaltaan vähensi työväestön hakeutumista seuran toimintoihin. 
Lapsia uimakouluihin päästettiin, mutta vanhempia seuran jäsenyys ei kiinnostanut. 
Väinölänniemen uimalaitosta pidettiin työväestön keskuudessa hyvin ”porvarilli-
sena linnakkeena” 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Varmasti työväes-
töä vaivasi puute rahasta, jolle keksittiin puutteellisina aikoina muutakin käyttöä. 
Lisäksi on muistettava, että 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuoliskolla syntyneillä 
oli vielä paljon ennakkoluuloja uimisesta, sillä vedenpelosta puhuttiin yleisesti.227

Kuopion Uimaseuran jäsenten kielijakauman tutkiminen ennen vuotta 1910 on 
mahdollista tarkastelemalla asianomaisten etunimiä. Täysin varmasti voidaan to-
deta, että vähintään puolet jäsenistä käytti ruotsinkielistä etunimeä. Tämä viittaa 
siihen, että heidän kotikielensä oli ruotsi tai ainakin heidän vanhempiensa perheet 
olivat olleet siinä määrin ruotsinkielisen vaikutuksen alaisia, että lapsille oli annettu 
ruotsinkieliset nimet.228 Kuopion Uimaseuran jäsenistöstä huomattava osa oli omak-
sunut kuitenkin 1900-luvun alussa fennomaanisia ajatuksia. Lukuisten KuUS:n jä-
senten nimien suomentamiset kertovat, kuinka innokkaasti he ottivat osaa valtavaan 
kansanliikkeeseen, ”Johannes Linnankosken suomalaisuushuutoon”, vuonna 1906. 
Ottamalla osaa tähän valtavaan kansanliikkeeseen he saivat ”suomalaisuuden kas-
teen”. Nimensä suomentaneista Kalle Kainuvaara oli nuoruudessaan Kalle Ingberg 
ja E. Schwartzbergista tuli Mustakallio. Leena ja Yrjö Videniuksen sukunimi vaihtui 
Vaskioksi heidän isänsä, kauppakoulun johtaja K. A. Videniuksen nimenmuutoksen 
myötä. Jaakko Malmberg tunnettiin myöhemmin sukunimellä Malmivaara. Tauno 
Ilmoniemi oli alkuaan Granit, ja Paul Lönnfors tunnettiin sittemmin Louheena. 
Maisteri August H. Petander vaihtoi nimensä Petraksi.229 Naisista Enna Mörk tuli 
tunnetuksi myöhemmin neiti Merjovaarana. Kaikki nimimuutokset eivät olleet py-
syviä: esimerkiksi Jaakko Malmivaara anoi oikeutta käyttää alkuperäistä sukunime-
ään ja sai sen vuonna 1923.230

Kuopion Uimaseuran toiminta oli edelleen 1910–1930-luvulla selvästi miesvaltais-
ta (TAULUKKO 7., LIITE 2.). Johtokuntaan esimerkiksi vuonna 1937 kuuluivat etsi-
vä Aarne Keinänen, Helmuth Laaksonen, kelloseppä Vilho Soininen, vakuutustar-

225  Karjalatar 14.7.1910.
226  Okkola 1932, 139; Vuonna 1926 uimaopetusmaksut oli porrastettu: ”Vanhemmat henkilöt 25 Smk, muilta 
10 Smk, paitsi kansakoululaisilta ei mitään 100 asti, vaan siitä yli jokaiselta 3 Smk.” KuUS:n johtokunnan 
ptk. 5.6.1926.
227  Vedenpelosta on julkaistu Tommi Pantzarin lisensiaattitutkimus ”En yksinkertaisesti uskalla uida. Ui-
mataidottomien aikuisten uimaan oppimiseen liittyvät tunteet ja uskomukset.” Jyväskylän yliopisto 2007.
228  Vastaavaa analyysiä Kuopion kaupunginvaltuuston jäsenistä on käyttänyt Heikki M. Viitala. Viitala 
1976, 32. 
229  Helsingin yliopiston ylioppilasmatrikkeli 1869–1885, 53.
230  Holmberg 1926, 256.
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kastaja Teemu Vehviläinen, Jorma Tervo, luutnantti Poju Strand231 ja kapteeni Erkko 
Hämäläinen. Naisten toiminta uimaseuran päätöksenteossa oli lähes olematonta, 
eikä työväestön edustusta ollut seuran johdossa. On syytä olettaa, että AKS:n perus-
tajajäsen, äärioikeistolainen Poju Strand, ei 1930-luvulla olisi vapaa-ajallaan istunut 
samaan pöytään vasemmistolaisten kanssa. Kun huhtikuussa 1934 seuran johtokun-
ta hahmotteli uutta kokoonpanoaan, toiveena oli, että ”(…) naiset tulisivat myös kysy-
mykseen. Asiaa päätettiin ajaa edelleen”.232 Uimaseuran johtokunnassa oli 1920-luvul-
la valittu kaksi naista. Rahastonhoitajina toimivat neiti Martta Taskinen (1923–1926) 
ja neiti Mimmi Lindh (1929–1930). Vuonna 1939 neiti Aira Hietala oli lähellä nousta 
johtokuntaan. Hän sai saman äänimäärän liikkeenhoitaja Aatto Hämäläisen kans-
sa, mutta Hietala putosi johtokunnasta uusintaäänestyksessä. Konttoristi Irene 
Heimokangas toimi KuUS:n sihteerinä vuosina sotavuosina 1942–1944.233

Taulukko 7: Kuopion Uimaseuran puheenjohtajien ja sihteereiden sosioekonominen ryhmittely 
vuosina 1918–1944 

PääRyhmäT oSUUS, % (n = 22)

Julkinen virka tai vapaa ammatti 63,6 

Toimenhaltijat ja virkailijat 18,2 

Liike-elämä 13,6 

Ruumiillinen työ 0,0 

Muut 4,6 

Yhteensä 100,0 

Lähde: Väinämö 1966, 106–109; LIITE 2.234

2.6 yKSI moneSSA yhdISTyKSeSSä  

Kuopion Uimaseuran kannalta oli tärkeää, että sen jäsenistöön saatiin aikansa lii-
kunta-alan ammattilaisia eikä toiminta rajoittunut pelkästään ”harrastelijoihin”. 
Voimistelunopettajien rooli urheilun leviämisessä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun 
alussa oli huomattava. On luonnollista, että valtion urheilulautakunnan ensimmäise-
nä puheenjohtajana toiminut Ivar Wilskman korosti jo omana aikanaan voimistelun-
opettajien merkitystä seuratoiminnassa. Yhdeksi poikkeuksellisen innostavaksi voi-
mistelunopettajaksi Ivar Wilskman nimesi Kuopion Uimaseuran perustajajäsen Ilo 
E. Schroederin.235 Hannele Wirilander onkin todennut, että eri urheilulajien kannalta 
yksittäisten mielipidejohtajien toimintatarmo ratkaisi, tuliko jostakin paikkakunnas-
ta seuratoiminnan tai tietyn urheilulajin kannattaja vai vastustaja.236

231  Poju Strand (s. 1897, Helsinki) oli AKS:n valajäsen nro 3. 
232  KuUS:n johtokunnan ptk. 6.4.1934. KuUS:n kokoelma.
233  KuUS:n vk. 1939. KuUS:n kokoelma; Väinämö 1966, 106–110.
234  Sosioekonomisessa tarkastelussa en ole huomioinut ryhmää ”tuntemattomat”. 
235  Wilskman 1907, 12.
236  Wirilander 2008, 554.
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Yhden henkilön, tässä tapauksessa Ilo E. Schroederin, muuttaminen Kuopioon 
vuonna 1900 takasi koko maakunnan voimistelu- ja urheiluharrastukselle aikaisem-
paa kiinteämmän muodon. Epäilemättä Schroederilla oli osuutta myös hänen lyseo-
laisoppilaansa Lauri Kemiläisen hakeutumiseen uintioppiin. Pohjoissavolaisen ur-
heiluelämän johtohahmoksi nousseen Schroederin yhteydet SVUL:oon ja Helsingin 
yliopiston voimistelulaitokseen toivat varmasti virikkeitä koko maakunnan seura-
kenttään. Ivar Wilskman on kuvannut Ilo E. Schroederia seuraavasti: ”Viime vuosi-
na on johtomiestemme riviin ja siinä lisäksi hyvin huomattavaan asemaan astunut 
Kuopion lyseon voimistelunopettaja Ilo Schroeder. Tämä tarmokas mies kuuluu nii-
hin valitettavasti harvoihin opettajiin, jotka opetusvelvollisuutensa lisäksi suoritta-
vat muutakin kuin mitä heidän vakinainen toimensa välittömästi vaatii ja edellyt-
tää. Hänen suorittamansa ýlimääräinen´ työ on ollut arvokasta ja hedelmärikasta. 
Taidolla ja tarmolla on hän johtanut sekä suurempia että pienempiä näytöksiä, juhlia 
ja kilpailuja. Oppikoulujemme urheilijat kyllä tietävät ja ovat saaneet käytännölli-
sesti kokea, kuinka ´kovia´ Kuopion pojat ovat. Turhaan on niiltä viime vuosien ku-
luessa koetettu riistää se arvokas kunniamerkki, jonka he useita vuosia sitten saivat 
Tampereella haltuunsa, ja vaikeaksi käynee tämä tehtävä vastaisuudessakin, sillä 
Schroederilla on ihmeteltävä kyky kasvattaa ja innostuttaa nuorukaisia voimailua 
harrastamaan. Pohjois-Savon urheilupiireissä on Ilo Schroeder tätä nykyä kieltämät-
tä ensimmäinen mies.”237

Ilo E. Schroederin tavoin eivät monet muutkaan KuUS:n toiminnan käynnis-
täjät jatkaneet uimaseuratyötä enää 1910-luvulla. Heidän syrjään jättäytymisensä 
liittyi osaltaan ajatukseen siitä, että uintiharrastuksen yleistyessä jäsenten vaiku-
tusmahdollisuudet seurassa lisääntyivät. Voi myös ajatella, että heidän tiedollinen 
aktiivisuutensa menetti merkityksensä vaikuttamisen keinona. Tietynlaisena kom-
munikaationa ”yksinoikeuden” loppuminen saatteli tiedollisesti vireimmät henki-
löt uusien, alussa olevien harrastusten pariin. Siten nämä urheilun pioneerit pys-
tyivät herättämään ja levittämään uusia aatteita ja lajeja.238 Kuopion Uimaseuran 
perustajista esimerkiksi Ilo E. Schroeder suuntasi tarmonsa uimaseuran perusta-
misen jälkeen muuhun urheilutoimintaan ja suojeluskuntatyöhön. Vuonna 1906 
Schroeder oli perustamassa SVUL:n Pohjois-Savon piiriä, jonka puheenjohtajana 
hän toimi vuoteen 1917 asti. Kaikkiaan KuUS:lla oli jäsenistönsä kautta vahvat si-
teet SVUL:oon. Schroederin lisäksi SVUL:n Pohjois-Savon piirin ensimmäisessä 
johtokunnassa oli muitakin uimaseuralaisia, sillä Paul Lönnfors, E. Hämäläinen 
ja J. Lamus maksoivat KuUS:n jäsenmaksut uimaseuran perustamisvaiheessa.239 
Merkille pantavaa on, että työläisurheiluseura Kuopion Riennon ja KuUS:n johdol-
la ei ollut siteitä toisiinsa.240

Uimaseurasta väistymisestä huolimatta jotkut KuUS:n perustajat pitivät yhteyt-
tä synnyttämäänsä seuraan. Esimerkiksi huhtikuussa 1914 KuUS:n johtokunta sai 
postia ensimmäiseltä puheenjohtajaltaan ja ainaisjäseneltään Gustaf Forsténilta: 
”Tohtori Gustaf Forstén oli puheenjohtajalle jättänyt kirjelmän, jossa Helsingistä 

237  Wilskman 1907, 12.
238  Piepponen 1960, 120.
239  Arponen ja Parviainen 1985, 10; SVUL:n Pohjois-Savon piirin tk. 1955. SVUL:n Pohjois-Savon piirin tk.:t 
1947–1962. SUA.
240  SVUL:n Pohjois-Savon piirin tk.:t 1908, 1909, 1910. SVUL:n Pohjois-Savon piirin tk.:t 1908–1910. SUA.
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pyydetään että täällä järjestettäisiin toukokuussa meripelastuspäivä. Kun seuran 
oma toiminta vielä kaipaa kaiken mitä sen hyväksi voidaan järjestää ja kun sitä pait-
si ei juhlatilaisuudelle – ainoa, jota ajatella voitaisiin – saata mitään erityistä kanna-
tusta toivoa, päätettiin ettei kirjelmä seuran puolelta, vaikkakin asiaa lämpimästi 
kannatettiin, aiheuta tällä kertaa sen enempää toimenpiteitä.”241

Esa Sormunen on väitöstutkimuksessaan osoittanut, kuinka Polvijärvellä kansa-
laisyhteiskunta toimi harvojen aktiivien varassa. Muutamat vahvat vaikuttajat olivat 
yhtä aikaa useiden yhdistysten johtotehtävissä. Heidän käsissään oli myös merkittä-
viä kunnan luottamustehtäviä.242 Samat henkilöt kuuluivat moniin eri yhdistyksiin, 
eikä kyse ollut pelkästään johtohenkilöistä vaan myös rivijäsenistä.243 Toimijoiden 
verkostoituminen monelle tasolle ja moneen suuntaan ilmeni myös Kuopiossa kan-
salaistoimintojen alkuvaiheessa. Esimerkiksi Kuopion Uimaseuran perustajajäsen 
Ari Pitkänen (1876–1938) oli monipuolinen mies, jonka toiminta ei rajoittunut pel-
kästään liikuntakulttuurin edistämiseen. Pitkänen muutti Kuopiosta vuonna 1904 
Raaheen, josta hän muutti Joensuuhun Karjalan Sanomien päätoimittajaksi vuosiksi 
1908–1918. Pitkänen työskenteli maalaisliittolaisen Karjalan Maa -lehden päätoimit-
tajana vuosina 1918–1933. Kuopion lyseossa opiskellut Pitkänen toimi Kuopion kau-
punginvaltuuston sihteerinä vuosina 1902–1904. Suomalaisen seuran johtokunnas-
sa hän oli vuosina 1900–1901 ja Maalaisliiton kansanedustajana vuosina 1919–1922. 
Joensuussa hän toimi 16 vuotta VPK:n päällikkönä.244

Yhdistyksen johtotason toimijoiden, kuten Ari Pitkäsen ja Ilo E. Schroederin, 
verkostoitumisen kartoittaminen on osoittautunut helpommaksi kuin rivijäsenten 
kytkeytyminen kansalaistoimintoihin. Ongelmallista rivijäsenten toimeliaisuuden 
selvittämisessä on, että 1900-luvun alussa toimineiden yhdistysten jäsenluettelot 
ovat hyvin vajavaisia tai niitä ei ole lainkaan. Sen sijaan johtotason seuratoimijoiden 
aktiivisuus on kirjattu jo useaan historiikkiin. Tässä tutkimuksessa uinnin kansa-
laistoimijoiden verkostoituminen ilmenee luontevasti monissa kohdissa. Siksi  jär-
jestösidoksista ei ole laadittu taulukon 8. lisäksi muita koottuja esityksiä. Vuoden 
1908 tarkastelu kuitenkin osoittaa kuopiolaisen uinnin kansalaistoimijoiden varsin 
aktiivisen verkostoitumisen järjestötoimintaan. Harvalukuisen KuUS:n jäsenistöstä 
esimerkiksi viisi henkilöä kuului vuonna 1908 SVUL:n Pohjois-Savon piirin johto-
kuntaan tai SVUL:n alaisen urheiluseuran johtokuntaan (TAULUKKO 8.). Lisäksi 
vuonna 1906 perustetussa Kuopion Ampuma- ja metsästysseurassa oli ainakin 
neljä Kuopion Uimaseuran jäsentä. He olivat viskaali F. V. Bergholm, metsänhoi-
taja Erik Bosenius, ylioppilas Hjalmar Granfelt ja kirjansitoja Aatto Hämäläinen. 
Rinnakkaisjäsenyydet vahvistavat käsitystä siitä, että kuopiolainen urheiluseuratoi-
minta syntyi muutamien aktiivisten ihmisten ansiosta.245

241  KuUS:n johtokunnan ptk. 10.4.1914. KuUS:n kokoelma.
242  Sormunen 2009.
243  Wirilander 2008, 554.
244  Eduskunta. Suomalaiset kansanedustajat. Ari Pitkänen. http://www.eduskunta.fi. (Luettu 12.7.2010); 
Seppälä 2002, 41.
245  Asikainen 2006, 30; LIITE 1.
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Taulukko 8: Kuopion Uimaseuran jäsenten luottamustehtävät muissa urheilujärjestöissä vuon-
na 1908 

nImI URheIlUjäRjeSTö TehTävä

Andersson, E. W. Kuopion V.P.K.:n Osmo puheenjohtaja

Enroos, H. J. Kuopion V.P.K.:n Osmo johtokunnan jäsen

Helo, Pekka SVUL:n Pohjois-Savon piiri,

Kuopion Reipas

sihteeri

sihteeri

Hämäläinen, A. E. SVUL:n Pohjois-Savon piiri rahastonhoitaja

Schroeder, Ilo. E. SVUL:n Pohjois-Savon piiri puheenjohtaja

Lähde: SVUL:n Pohjois-Savon piirin toimintakertomus 1908. SVUL:n Pohjois-Savon 
piirin toimintakertomukset 1908–1910. SUA.

Vuonna 1915 SVUL kyseli jäsenseuroiltaan, mitä lajeja niissä harrastettiin. Kyselyssä 
Kuopion Osmo, Kuopion Reipas ja Kuopion Riento vastasivat, että uinti kuului nii-
den ohjelmaan.246 Seurojen uintitoiminta oli joko hyvin pienimuotoista, tai sitä ei 
ollut lainkaan.247 SVUL:n Pohjois-Savon piirin toimintakertomuksesta vuodelta 1910 
paljastuu, että Kuopion VPK:n voimisteluseuran Osmon jäsenistöön luettiin ”(…) 
piirin pyöräily- ja uintimestarit sekä joukko keskinkertaisia yleisurheilijoita”. Voi 
olettaa, että samalla tavalla myös Reipas ja Riento nostivat profiiliaan ilmoittamalla 
uinnin toimintamuodokseen. Joka tapauksessa Osmon puuhamiehet J. H. Enroos 
ja E. W. Andersson olivat monivuotisia KuUS:n jäseniä ja siten jollakin tavalla kiin-
nostuneita uinnista.248 Esimerkkinä uimaseuralaisten monipuolisesta harrastunei-
suudesta on myös luutnantti Eino Kuvajan (s. 1906) toiminta 1930-luvulla. Vaikka 
Kuvaja toimi uimaseurassa, hänen menestyksellisesti huomattavimmat urheilulliset 
ansionsa ovat sotilaspartiohiihdosta, jossa hän toimi partionjohtajana sekä olympia-
laisissa että MM-kisoissa. Lisäksi hän toimi monissa hiihdon hallinnollissa johtoteh-
tävissä. Everstiluutnantiksi Kuvaja ylennettiin vuonna 1952.249

Suomen itsenäistyttyä innostus lastensuojeluun oli korkealla. Tuolloin perustet-
tiin muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL). Ajatus valtakunnalli-
sesta lastensuojelujärjestöstä syntyi vuonna 1920 dosentti Arvo Ylpön, kouluneuvos 
Erik Mandelinin ja C. G. E. Mannerheimin keskustellessa lastensuojelutyöstä. MLL 
perustettiin lopulta 4.10.1920. Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton tehtävänä 
oli lastensuojelutyö, joka ei kuulunut lain mukaan valtiolle tai kunnalle. Liiton tuli 
sääntöjensä mukaisesti tukea lasten ja nuorten ruumiillista ja siveellistä kehitystä. 
Vuodesta 1925 MLL kuului Suomen Punaiseen Ristiin (SPR) sen lastensuojeluosasto-
na. SPR ei siis ottanut lastensuojeluun liittyviä tehtäviä itselleen, vaan niistä vastasi 
MLL alaosastoineen.250

246  Arponen ja Parviainen 1985, 12.
247  SVUL:n Pohjois-Savon piirin tk.:t 1915, 1916, 1917. SVUL:n Pohjois-Savon piirin tk.:t 1912–1931. SUA.
248  SVUL:n Pohjois-Savon piirin tk. 1910. SVUL:n Pohjois-Savon piirin tk.:t 1908–1910. SUA.
249  Kuopion lyseo 1962, 274.
250  Miettinen 1991, 6.
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MLL:n liittoneuvoston jäsen maaherra Gustav Ignatius sai tehtäväkseen vuoden 
1921 alussa perustaa Kuopioon liiton alaosaston. Ensimmäisenä toimintavuonna 
Kuopion osasto hankki jäseniä jäsenkeräyslistoilla, joihin perustavat jäsenet henki-
lökohtaisesti keräsivät uusien jäsenten nimiä ja jäsenmaksuja. Toiminnassaan MLL:n 
Kuopion osasto keskittyi keskusliiton luoman järjestelmän mukaisesti kahteen lin-
jaan. Ensiksi tehtävänä oli pikkulasten huolto ja toiseksi nuorten vapaa-ajan harras-
tusten järjestäminen. Vapaa-ajan harrastuksiin kuului myös uinti. Uinnin opetusta 
MLL:n Kuopion osasto ei ottanut itselleen kuin osaksi. MLL:n uimaopetuksesta huo-
lehti pitkälti Kuopion Uimaseura.251

Toimintansa ensimmäisinä vuosina (1921–1923) Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Kuopion osasto palkkasi kaupungin terveydenhoitolautakunnan kanssa vahdin ja 
leikinohjaajan Väinölänniemen hiekkarannalle. Kahden välivuoden jälkeen toimin-
ta käynnistettiin uudelleen, mutta tuolloin se tapahtui pelkästään MLL:n voimin. 
Vuosina 1921–1939 kesäkaitsijaksi palkattiin vuosittain vain yksi ohjaaja. Tavallisesti 
he olivat nuoria ylioppilaita tai opiskelijoita, mutta joinakin vuosina kaitsijoina oli 
myös opettajia. MLL:n kesätoiminta oli urheilupainotteista. Marita Miettinen onkin 
arvioinut, että osittain tästä syystä MLL:n kesätoiminta kiinnosti enemmän poikia 
kuin tyttöjä. MLL:n Kuopion osaston johtokunnan jäsenten tarkastelu osoittaa, että 
MLL:n Kuopion osaston johtohenkilöt eivät olleet aktiivisia Kuopion Uimaseuran 
toimijoita.252 Lisäksi MLL:n johdon ammattien tarkastelu osoittaa selvästi, kuinka 
sosiaali- ja terveydenhoitoalan korkeasti koulutetut miehet ja naiset olivat osastossa 
vahvasti edustettuina (LIITE 3.).

   

2.7 yhTeydeT ymPäRISTöön

Alkuvuosista lähtien kuopiolaisen uinnin kansalaistoimijat havaitsivat, että toimin-
nan laajentamiseen ja uusien jäsenten toiveisiin vastaamiseen tarvittiin lisää aikuisia 
toimijoita. Katseet suuntautuivat ympäristöön: mahdollisiin uusiin jäseniin ja pai-
kallisiin yrittäjiin sekä kaupungin hallintoon, muihin urheiluseuroihin ja Suomen 
Uimaliittoon. Tärkeä vaikutus kansalaistoimintoihin oli myös paikallisilla oppi-
kouluilla.253 Urheiluseuratoiminnan samankaltaisuus ja seurojen yhteistoiminta oli 
1900-luvun alussa tyypillistä seuduilla, joille järjestötoiminta levisi melko myöhään. 
Savon historian kirjoittajan Hannele Wirilanderin mukaan Savo oli kokonaisuudes-
saan tällaista seutua.254

251  Miettinen 1991, 8; Väinämö 11.1.2003.
252  Miettinen 1991, 20–22, 48.
253  Esimerkiksi Lahden, Joensuun, Kouvolan, Mikkelin ja Lappeenrannan lyseot ovat perinteikkäitä ”urhei-
lu- ja sotilaskouluja”. Lyseoiden keskinäiset kamppailut eri urheilumuodoissa olivat mittavia tapahtumia 
1970-luvulle asti, jolloin peruskoulujärjestelmän myötä lyseot eriytyivät lukioiksi ja yläasteiksi. ”Lahden 
lyseon luja vastus” -artikkeli kuvaa Lahden lyseon urheiluseuran Lujan toiminnan muutoksia vuosina 
1929–2008. Kauranne, Jouko & Matkaniemi, Tero & Lehto, Martti K. & Kolunen, Heikki 2009. Teokses-
sa Selkäpuolelta. Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja 2009. Toim. Heikki Roiko-Jokela ja Esa 
Sironen. Jyväskylä; Pekka Ripatti on tutkinut Joensuun lyseota sotilaskouluna. Ks. Ripatti, Pekka (1998): 
Joensuun lyseo – upseerikoulu. Teoksessa Elämää entisajan Joensuussa. Toim. Pasi Tuunainen. Pohjois-
Karjalan historiallinen yhdistys. Joensuu.
254  Wirilander 2008, 554.
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Kuopion Uimaseuran johdon vankin tukija oli sen oma lukumäärältään pieni 
jäsenistö. ”Omaan väkeen” pystyi laskemaan myös muita: erilaisia yhteistoiminta-
suhteita hyödyntämällä KuUS:ssa pyrittiin resurssien lisäämiseen. Sosiaalisilla kyt-
kennöillä seuran jäsenistöllä oli mahdollista kohentaa seuran taloutta. Uimaseuran 
alkutaipaleen johtokunta ja jäsenistö oli tiivis yhteisö, joka tapasi toisiaan uinti-
harrastuksen lisäksi työelämässä ja myös poliittisessa toiminnassa. Myös sukulai-
suussuhteet helpottivat asioiden hoitamista. Esimerkiksi raatimies Carl Borg työs-
kenteli kaupunginviskaali Karl Basilierin kanssa maistraatissa. Nuorsuomalaisten 
lehtien toimittajat O. R. Marjanen ja K. Malmström puolestaan kohtasivat lehtityössä. 
Pankinjohtaja Knut Polónia lähellä ollut uimaseuralainen oli ainakin hänen ruotsin-
mielinen edeltäjänsä kapteeni Carl Sundman. Kaupunginlääkäri Gustaf Forsténia, 
apteekkari Evald Piispasta ja proviisori P. A. Rosendahlia yhdistivät uimaseuravel-
jeyden lisäksi kaupunkilaisten terveysasiat.255  

Useat uimaseuralaiset olivat 1900-luvun alkupuolella paikallisesti mutta jopa 
kansallisesti vaikutusvaltaisia miehiä. Heidän painoarvoaan lisäsivät myös nimek-
käät sukulaiset. Esimerkiksi Evald Piispasen isä August E. Piispanen oli apteekkari 
ja Lignell & Piispanen -panimoyhtiön osakas. Uimaseuran jäseniä ponnisti myös 
valtakunnan politiikkaan. Esimerkiksi Iisalmessa syntynyt W. Lagus (vuodesta 1906 
Vilho Hirvensalo) oli edistyspuolueen kansanedustajana vuodet 1924–1926, ja presi-
dentin valitsijamieheksi hänet valittiin vuosina 1925 ja 1931. Vaikka Hirvensalo ei ol-
lut enää 1910- eikä 1920-luvulla aktiivinen uimaseuralainen, hän näki myös KuUS:n 
talousvaikeudet johtaessaan vuodet 1922–1937 Kuopion Maatalous-Osakepankkia, 
jossa KuUS piti tiliään.256 

Jouko Siipi on osoittanut, että uintitoiminnan lisäksi uimaseura on parhaim-
millaan erittäin tiivis yhdessäolo-organisaatio.257 Jokapäiväisen seuratoiminnan 
edistymisen kannalta oli tärkeää, että ihmiset tunsivat toisensa ja heidän välillään 
vallitsi tarvittava luottamus. Pienessä Kuopion kaupungissa uimaseuralaisten siteet 
kaupungin yrityksiin ja ihmisiin tiivistyivät tavanomaisen kanssakäymisen lisäksi 
myös avioliittojen kautta. Kaija Vuorion arviota siitä, että tuon ajan Kuopio oli yhtä 
sukulaispiiriä, koskee hyvin myös KuUS:aa. Esimerkiksi Veikko Nylund (1895–1982), 
joka oli uimaseuran SM-mitalisti vuonna 1917, avioitui vuonna 1918 Raninin kaup-
pahuoneen perustaja Gustav Raninin tyttärentyttären Siiri Biesen (1895–1977) kans-
sa. Epäilemättä osaltaan tämän vuoksi Ranin-yhtiön ja KuUS:n välit tiivistyivät ui-
maseuran kannalta hedelmällisiksi vuosikymmenien ajaksi.258

Kuopion Uimaseuran alkutaipaleen huoleksi koitui myös se, kuinka se saisi riit-
tävästi päteviä uimaopettajia. Sekä taloudellista että tiedollista tukea KuUS sai kan-
sallisilta organisaatioilta mutta myös Kuopion kaupungilta.259 Suomen Uimaliiton ja 
Suomen Meripelastusseuran maaseudun uintia harrastaneille seuroille osoittamalla 
avulla oli suurta merkitystä. Uimaliiton ensimmäinen vuosikongressi vuonna 1906 
toivoi, että liitto palkkaisi opettajia uimakouluihin. Tähän uimaliitolla ei ollut varaa,  
mutta rahaa myönnettiin sen sijaan uimaopettajien koulutukseen. Rahaa uimaliitto 

255  KuUS:n jäsenluettelo 1905–1909. KuUS:n kokoelma.
256  Kuka kukin oli? 1961, 277, 399.
257  Siipi 1962, 55.
258  Vuorio 1997, 8–13; Kauranne 2002, LIITE 2.; Sakari Pekkarinen 27.7.2003.
259  Kemppainen 1915, 5–8. 
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sai myös Suomen Meripelastusseuran vuosiavustuksista.260 
Helsinkiin perustettiin vuonna 1909 erityinen uimaopettajaseminaari, jonka 

suorittamiseksi uimaseuralaisilla oli mahdollisuus saada 200 markan (nykyrahassa 
noin 700 euron) stipendejä. Ehdot stipendin saamiseksi olivat seuraavat: vähintään 
18 vuoden ikä, suoritetut uimamaisterikokeet, vähintään kuusi luokkaa lyseota ja se-
minaarikurssi tai vastaava sivistysmäärä. Meripelastusseuran ensimmäisen vuoden 
kurssille kelpuutettiin ainoastaan kaksi henkilöä. Seuraavana vuonna mukaan pää-
si jo useampia oppilaita, joiden joukossa oli myös kuopiolainen Kalle Kainuvaara. 
Helsingfors Simsällskapin uimakoulun yhteydessä pidetty kurssi kesti kahdeksan 
viikkoa. Kainuvaara sai kurssillaan opetusta ihmisen anatomiasta, ensiavusta, huk-
kumiskuolemasta, hengenpelastuksesta ja uimaopetuksesta.261 

Uintipiireissä kaavailtiin 1900-luvun alussa urheilumaisterijärjestelmää, jol-
le otettiin mallia Ruotsista. Asian Suomessa toi ensimmäisenä esille ylioppilas 
Richard Stigell. Myöhemmin Viktor Heikel laati tarkemman suunnitelman, jonka 
kaikki suurimmat urheiluseurat hyväksyivät vuonna 1904. Urheilukandidaatin tai 
-maisterin arvon pystyi saamaan suorittamalla kymmenestä urheilulajista vähim-
mäisvaatimukset. Uinti kuului vapaaehtoisiin lajeihin. Vaatimuksena sekä uinnin 
kandidaatti- että maisteriohjelmassa oli 500 metrin matka, joka oli ensin mainitussa 
ohjelmassa uitava 16 minuutissa, toisessa 20 minuutissa.262 

Käytäntö osoitti, että urheilumaisteri- ja erityisesti uimamaisterijärjestelmä oli 
kansallisen uinnin kehittymisen kannalta tärkeä. Tutkinnon on sadan vuoden ai-
kana suorittanut lukematon määrä nuoria, ja järjestelmän ylläpito jatkuu edelleen. 
Maisterijärjestelmän avulla Kuopion Uimaseuran oli mahdollista harrastaa tulok-
sekkaasti uimaopetus- ja hengenpelastustyötä sekä Kuopiossa että muualla maa-
kunnassa. Kuopion Uimaseurassa kunnioitus uimamaistereita kohtaan oli selvä: 
seuran ensimmäisissä säännöissä ohjeistettiin, että uimamaisterin kokeet suoritta-
nut pääsee jäseneksi ilman sisäänkirjoitusmaksua.263

Kuopiolaiset eivät hakeneet uimaoppia Helsingistä itsekkäästi pelkästään omia 
etuja varten. Kuopion Uimaseuralla oli keskeinen asema uinti-innostuksen levit-
täjänä Itä-Suomessa, sillä seura viritteli aktiivisesti yhteyksiä Pohjois-Savon lisäk-
si Etelä-Savoon, Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan. Yhteyksiä KuUS loi lähettämällä 
kiertokirjeitä, joissa seuroja kehotettiin toimimaan uintiharrastuksen edistämiseksi. 
Kuopion Uimaseura lähetti esiintymiskykyisiä jäseniään kaupungeissa ja maalais-
kunnissa järjestettyihin kansanjuhliin esitelmöimään uimataidon tarpeellisuudesta. 
”Herätysmatkat” ulottuivat esimerkiksi Iisalmeen264, Savonlinnaan265, Kajaaniin266 ja 

260  Teräsvirta 1956, 21.
261  Teräsvirta 1956, 21, 44. 
262  Wilskman 1907, 52−54. Vuonna 1922 Suomen Uimaliiton liittohallituksen jäsen Arne Helén esitti, että 
Ruotsin tapaan Suomessa otettaisiin myös käyttöön ”uimarimerkki”. SUiL:n vk.:n ptk. 12.8.1922. SUiL:n 
hallinnolliset ptk.:t 1914–1945. SUA.
263  Kemppainen 1915, 15; Kuopion Uimaseuran säännöt, vahvistettu Kuopion lääninhallituksessa 3.10.1904. 
KuUS:n kokoelma.
264  ”Seuran jäsen Östen Andersson oli sitä paitsi kylvämässä uinti-innostuksen siemeniä Iisalmella, ja 7-mie-
hinen joukkue teki samana kesänä uimanäytösretken Savonlinnaan. Mainittu retki tuotti kuitenkin tappiota 
113 mk.” Okkola 1932, 139.
265  Savonlinnan Uimaseura (SUS) perustettiin vuonna 1913. Savonlinnan Uimaseura. http://www.savonlin-
nanuimaseura.fi/sus_historia.html. (Luettu 22.12.2009)
266  Kajaanin Uimaseura (KaUS) perustettiin vuonna 1937. Kajaanin Uimaseura. http://www.kaus-kajaani.
fi. (Luettu 22.12.2009)
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Nurmekseen.267 
Kauden 1909–1910 vuosikertomuksessa uimaopettajana toiminut Eero 

Martikainen kuvasi muille paikkakunnille tehtyjä retkiä: ”Rohjettiin sitä uida omia-
kin rantoja ulompana. 18. p:nä heinäkuuta annettiin uimanäytös Kajaanissa ja 1. p:nä 
elokuuta Savonlinnassa. Näillä matkoilla saimme kyllä rahallista tappiota, mutta 
emmehän sinne lähteneetkään kokoomaan tämän maailman kultaa. Uimaurheilun 
levittämien oli näitten matkojemme tarkoitus eikä suinkaan rahan kokoominen. 
Josko näillä matkoillamme saavutimme sitä, mitä tarkoitimme, sen tulevaisuus kyl-
lä näyttää.”268

Kuopiolaisten aktiivinen toiminta toi tulosta Iisalmen lisäksi myös muualla, 
sillä esimerkiksi Savonlinnan Uimaseura perustettiin kuopiolaisten innoittamana 
vuonna 1913.269 Monet perustetut seurat, kuten Iisalmen Uimaseura,270 lopettivat toi-
mintansa alkuinnostuksen jälkeen. Toisinaan seuratyön käynnistäminen vieraalla 
paikkakunnalla todettiin jopa mahdottomaksi. Esimerkiksi vuonna 1928 KuUS:n 
johto totesi, että kasvualusta iisalmelaiselle uimaseuralle ei ollut valmis: ”Koska 
Iisalmelta ei vieläkään ole saapunut vastausta uimaopetushanke-ehdotukseen, kat-
sottiin sanotulta paikkakunnalta puuttuvan tarpeellista harrastusta, jonka vuoksi 
KUS ei toistaiseksi voi ryhtyä asiassa enempiin toimenpiteisiin.”271

Kaupunkien ja tehdasyhdyskuntien sekä maaseudun olosuhteet poikkesivat 
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkaessa monin tavoin toisistaan. Esimerkiksi nä-
kemykset alkuopetuksen tarpeellisuudesta olivat hyvin erilaisia. Kansakoulun ke-
hitystä tutkinut Elise Lujala on todennut, kuinka kotikasvatuksesta luopuminen ja 
turvautuminen ulkopuoliseen opetukseen olivat yleistymässä. Asenteiden parantu-
minen koululaitosta kohtaan oli hyväksi myös kansalaistoimintapohjaiselle uima-
koululle.272

Kuopion Uimaseuran 50-vuotisjuhlissa Lauri Kemiläisen hautakäynnillä ensim-
mäiseen uimakouluun osallistunut Toimi Merikanto muisteli opettajaansa, joka oli 
monelle kuopiolaiselle lapselle ensimmäinen kodin ulkopuolinen kunnioitettu kas-
vattaja: ”Esimerkillisenä maastourheilijana kuin myös etevänä rekkivoimistelijana ja 
viimein uimaurheilun ja -taidon levittäjänä olit sinä meille kasvuiässä oleville nuo-
rukaisille, nyt harmaantuneille miehille, urheilullisten tavoitteiden esikuva. Kukapa 
meistä jälkeen jääneistä ei muistaisi sinun kauniita kerroshyppyjäsi ja rintauinti-
saavutuksiasi, kukapa ei muistaisi Sinun tinkimättömiä vaatimuksiasi, kun meille, 
silloisille pojanviikareille uintiaakkosia opetit. Veteen vain, tuohon kirkkaaseen ele-
menttiin, satoipa vettä tai rakeita, olipa ilma kylmä tai lämmin. Se oli tahdon lujuu-
den kasvattamista, se poisti arkuuden ja terästä tahtoa kasvatti.”273

267  KuUS:n vk.:t 1909–1910; Nurmeksessa uintitoimintaa harrastettiin 1900-luvun alkupuolella yleisseura 
Nurmeksen Sepoissa. Seura perustettiin vuonna 1915. Nurmeksen Sepot. http://www.nurmeksensepot.fi/
seuran_esittely_ja_saannot/.  (Luettu 22.12.2009)
268  KuUS:n vk. 1909–1910. KuUS:n kokoelma.
269  Kemppainen 1915, 6. 
270  Iisalmen Uimaseura -nimi esiintyy KuUS:n aineistoissa. Varmaa on, että seuran toimintataival jäi lyhyek-
si, eikä se edes hakenut Suomen Uimaliiton jäsenyyttä. Ainakaan Iisalmen Uimaseuraa ei esiinny Suomen 
Uimaliiton hallinnollisissa pöytäkirjoissa. 
271  KuUS:n johtokunnan ptk. 5.5.1928. KuUS:n kokoelma.
272  Lujala 2002, 165–181.
273  Toimi Merikannon puhe Lauri Kemiläisen haudalla 18.7.1954. Luonnospaperi. KuUS:n kokoelma.
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2.8 TUKIveRKoSTo lAAjenee

Uinnin ja muun urheilun kansallisen kehityksen kannalta oli erityisen tärkeää, 
että kunnalliset urheilulautakunnat syntyivät, kun kansalaistoimijat pyrkivät de-
legoimaan kunnille sellaisia tehtäviä, joista ne eivät suoriutuneet tilapäisten avus-
tusten turvin. Tällaisia olivat muun muassa uimalaitosten ylläpitoon ja rakentami-
seen liittyneet toimet. Lautakunnista muodostui selkeitä edunvalvontaelimiä, jotka 
myöhemmin tavoittelivat urheilulle ja liikunnalle mahdollisimman suurta osuutta 
kuntien lisääntyvästä varallisuudesta. Monien seurojen johtohenkilöt hakeutuivat ja 
pääsivät jäseniksi urheilulautakuntiin.274 

Kuopion urheiluelämälle vuosi 1921 muodostui tärkeäksi, sillä tuolloin kau-
punkiin perustettiin urheilulautakunta. Kaupunginvaltuusto esitti, että ”urhei-
luasiain valiokuntaan” asetettaisiin kuusi jäsentä. Valittaviksi esitettiin Oskar 
Larsson, Theodor Antman, Ilmari Keinänen, J. Nykänen, K. Jääskeläinen ja Lauri 
Luostarinen.275 Uimaseuralaisista urheilulautakuntaa johti 1920- ja 1930-luvuilla 
kaksi seuran jäsentä. He olivat palomestari Theodor Antman (johtokunnassa vuo-
desta 1921–1926) ja kelloseppä Vilho Soininen (1933–1939).  Sotien välisenä aikana, 
seitsemää vuotta lukuun ottamatta, kunnallista liikuntatoimea johti siis uimaseu-
ralainen.276 Yhteydenpito kaupungin muihin urheiluseuroihin hoitui hyvin oman 
jäsenistön kautta. Esimerkiksi Vilho Soininen oli uinnin lisäksi myös näkyvä jalka-
pallovaikuttaja. Soininen toimi Kuopion Palloseuran puheenjohtajana vuosina 1931–
1932 ja 1935–1939.277 Voimistelunopettaja Mikko Miettinen oli KuPS:n puheenjohtaja 
vuonna 1930. Uimaliiton liittohallituksessa hän oli vuonna 1932.278

Urheiluväen kautta seurojen vaatimukset kulkeutuivat tehokkaasti perille kun-
nalliseen päätöksentekoon. Tutkijat ovat aiheellisesti pohtineet, missä on kulkenut 
julkishallinnon ja vapaaehtoissektorin raja. Kaikkiaan kunnallispolitiikasta tuli 
1920-luvulla ryhmäsuhteiden säätelyn päänäyttämö. Valtuustossa ja lautakunnissa 
kohtasivat kuntien yläkerros ja työväki. Joka tapauksessa maan eri alueilla kunnalli-
nen urheilutoiminta muodostui hyvin erilaiseksi. Tavoitteet oli järjestettävä kunnal-
le ominaisista lähtökohdista. Mitä enemmän kaupunki kasvoi, sitä enemmän julki-
shallinto joutui ottamaan vastuuta liikuntapalveluista.279 Kaupungin tuki KuUS:lle 
alkoi vuonna 1927. Tuolloin kaupunginvaltuusto ilmoitti uimaseuralle, että sille 
myönnetään 5 000 markan avustus opettajien palkkaukseen sillä ehdolla, että ”(…) 
100 kansakoululaista vähintäin saa ilmaisen opetuksen uimakoulussa”.280 Kesästä 
1928 lähtien Kuopion Uimaseura palkkasi hoidossaan olleille uimalaitoksille ja -huo-
neille hoitajat kesien ajaksi. Tätä toimintaa kaupunki tuki vuosittaisilla avustuksilla. 
Paikallisia ja ulkopaikkakuntalaisia hakijoita haettiin Savon ja Savon Kansan väli-

274  Itkonen 2000, 11.
275  Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 1921, 157. Kuopion kaupunginarkisto.
276  Väinämö 1966, 106–110.
277  Tuunanen 1983, 48.
278  SUiL:n vk. 1932. SUiL:n hallinnolliset ptk.:t 1914–1945.
279  Ilmanen ja Juppi 1999, 160.
280  KuUS:n johtokunnan ptk. 9.6.1927. KuUS:n kokoelma. Vuonna 1928 KuUS toteutti kaupungin tahtoa 
täsmällisesti: vuonna 1928 uimaopetusmaksuksi kansakoululaisille määriteltiin 3 markkaa ja muilta 10 
markkaa. 50 kansakoululaista tyttöä ja 50 kansakoululaista poikaa saivat ilmaisen uimaopetuksen; KuUS:n 
johtokunnan ptk. 12.6.1928. KuUS:n kokoelma.
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tyksellä. Muualta saapuneelta uimaopettajalta oli mahdollista saada toimintaan pi-
ristystä ja uusia ajatuksia.281 

Huolimatta julkisen liikuntatoimen tarjoamasta tuesta urheiluseuran jäseneltä 
edellytettiin motivoituneisuutta ja aktiivisuutta toiminnoissaan. Seurassa mukana 
pysyminen edellytti jäseniltään myös monipuolisuutta. Alkuvuosista lähtien seuran 
uimaoppilaat ja aktiiviuimarit tekivät vapaaehtoisina voitavansa seuran talouden 
kohentamiseksi. Alussa seuran toimintaa tukivat lahjoituksillaan myös monet yksi-
tyiset ihmiset. Taloudenhoidon kannalta myös jäsenmaksujen keräämisellä oli huo-
mattava merkitys. Siksi vuonna 1925 seurassa käynnistettiin jäsenkeräyskampanja, 
jossa kahdeksan johtokunnan jäsentä alkoi haalia jäsenistöä.282 Kierroksen loputtua 
seurassa voitiin todeta, että työ oli tuloksekasta. KuUS:ssa havaittiin, että talous kohe-
ni muutenkin kuin jäsenmakuista saaduin tuloin. Toimintakertomuksessa kiiteltiin 
seuran taloutta tukeneita: ”Johtokunnan aloitettua työnsä huomattiin, ettei seuralla 
ole mitään niin paljon kuin velkoja, joten tärkeimmäksi työksi muodostui rahojen 
hankkiminen velkojen maksuun ym. asioiden järjestämiseen. Johtokunta onkin on-
nistunut työssään siinä määrin, että seuralla ei tällä kertaa ole muita velkoja kuin 
5000 mk:n laina (nykyrahassa noin 1 400 euron) Suomen Maatalous-Osakepankissa. 
Varat velkojen maksuun hankittiin juhlien ja iltamien sekä kannatusjäsenten kaut-
ta. Osa velkojista lahjoitti saatavansa seuralle, joista huomattavin oli Saastamoinen-
yhtiön noin 700 mk:n (nykyrahassa noin 200 €:n) lasku.”283 Ajoittain seuran vähät 
varat olivat esteenä myös uimareiden lähettämiseksi SM-kisoihin. Näin kävi muun 
muassa vuonna 1926.284

Jäsenkeräyskampanjat johtivat siihen, että seuraan hankittiin jäseniä jopa suos-
tuttelemalla. Aktiivisten seuratoimijoiden lisäksi jäseniä voitiin alkaa luokitella yhä 
lisääntyvästi kannatusjäseniksi. Seuratoiminnan kannalta kannatusjäsenten int-
ressit varsinaiseen toimintaan olivat mahdollisesti vähäiset, ja siten heidän sitoutu-
misensa seuratyöhön jäi heikoksi. Toisaalta tässä ei ole mitään ihmeellistä: kanna-
tusjäsenen tehtävä ja panos seuran hyväksi on nimenomaisesti tarjota taloudellisia 
panoksia. Selvää on, että kannatusjäsenten avulla seuran tunnettavuus lisääntyi, 
mikä edisti ympäristöyhteistyötä. 

Kuopiolaiset saivat vapaa-ajalleen uusia virikkeitä 1920-luvulla. Uimanäytösten 
alkuvuosien uutuudenviehätyksen haihduttua uimaseuralaisten oli keksittävä uu-
sia keinoja uinnin nostamiseksi yleisön mielenkiinnon kohteeksi, sillä näytöksillä 
oli merkittävä osuus uimaseuratyön toiminnan rahoittamisessa. Vuonna 1929 ke-
sän kolmanteen uimanäytökseen saapui katsojia vain vähän. Savo-lehden toimittaja 
epäili, mahtavatko uuden sukupolven kuopiolaiset edes tietää uimaseuran olemas-
saolosta. Osasyynä uimakoulujen ja -näytösten vaihdelleeseen suosioon oli muu-
tos kaupunkilaisten elämässä kesäaikaan. Erkki Vasara on todennut: ”(…) retkeily 

281  KuUS:n johtokunnan ptk.:t 22.3.1928, 5.5.1928, 27.6.1928, 15.4.1928, 6.3.1928, 15.4.1928. KuUS:n koko-
elma.
282  Jäseniä keräsivät Armas Keinänen, M. J. Forsman, Martta Taskinen, Aatto Hämäläinen, Theodor Antman, 
Veikko Snellman, neiti Mörk ja herra Elonheimo. KuUS:n johtokunnan ptk. 2.10.1925. KuUS:n kokoelma.
283  KuUS:n osavuosikertomus 1925: ”Merkittiin kiitollisuudella, että Saastamoinen Ltd oli lahjoittanut seu-
ralle saatavansa 686,60.” KuUS:n johtokunnan ptk. 29.12.1925. KuUS:n kokoelma; Suomen Pankin raha-
museo. Rahanarvonlaskuri. http://www.rahamuseo.fi/multimediat_ja_oppimateriaalit_rahanarvolaskuri.
html. (Luettu 18.5.2010)
284  KuUS:n vk. 1926. KuUS:n kokoelma.
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ja pako luontoon haastoivat urheiluaatteen rauhan vuosikymmenellä 1930-luvulla. 
Samalla valtio alkoi tietoisesti panostaa myös urheiluseurojen ulkopuolelle jäänei-
den liikuntaedellytyksiin.”285 Pako luontoon havaittiin myös Kuopion Uimaseurassa. 
Siksi otollisimpia ajankohtia uimanäytöksille olivat päivät, jolloin kaupungissa oli 
muitakin tapahtumia. Esimerkiksi maanviljelysnäyttelyn aikana vuonna 1926 pää-
tettiin järjestää kaksi näytöstä.286 

Uusien ja yllätyksellisten toimintojen tarjoaminen palveli seuran julkisuutta. 
Näytöksissä uimaseuralaiset tekivät varmasti parhaansa. Osoituksena yritteliäisyy-
destä olivat monipuoliset ja pitkähköt ohjelmaluettelot, jotka sisälsivät myös musiik-
kiesityksiä. Vuoden 1929 näytöksessä Aarne Keinänen uskalsi mennä uimaseuran 
kunnian ylläpitämiseksi suljettuun säkkiin, joka pudotettiin alas ylimmästä kerrok-
sesta: ”Neitosten sydämentykytys rauhoittui hra Keinäsen ilmestyttyä pinnalle.”287 
Tähän uimanäytösten esiintyjien joukkoon kuului Savo-lehdessä julkaistun artikke-
lin mukaan värikästä väkeä. 1920-luvulla Kuopiossa asunut sokea hieroja ja vanki-
lan kanttori Aatu Itkonen oli liittynyt kiinteästi KuUS:n ja tuolloisen uimalaitoksen 
elämään. ”Säkkimiehenä” ja humoristina tunnettu Itkonen esitti säännöllisesti pro-
mootioiden yhteydessä, kuinka vedessä olevassa säkissä heitetään vaatteet pois.288 
Uinnin propagandatyössä käytettiin myös uudenaikaisia menetelmiä. Kesällä 1927 
seuralla oli tilaisuus saada ikuistettua filmille uimanäytös. KuUS:n vuosikertomuk-
sen mukaan se ”(…) omasta puolestaan on tehnyt uintiurheilua Kuopiossa ja laajem-
missakin piireissä kautta maan tunnetuksi”.289

Suhteiden ylläpito henkilökohtaisella tasolla kaupungin poliittisiin vaikuttajiin, 
muiden urheiluseurojen johtajiin ja kaupungin virkamiehiin oli tärkeä osa seuran toi-
mintaa. Luettelo nimistä vuodelta 1928 kertoo, keihin seuran johto nojasi. Ajan tavan 
mukaisesti vapaakortit uimalaitokseen päätettiin lähettää KuUS:n verkostoon kuu-
luneille rahatoimikamarin puheenjohtajalle, kamreerille, kaupungin arkkitehdille ja 
insinöörille, poliisimestarille, pormestarille, maaherralle, sanomalehtien toimituksiin, 
poliisilaitokselle, palokunnalle, tohtori Hahlille ja ”Tanskaselle” sekä johtaja Oskar 
Larssonille, joka toimi urheilulautakunnan puheenjohtajana vuosina 1921–1933.290

Yhteyksiä tukijoihin pidettiin yllä monilla muillakin tavoilla. Esimerkiksi vuon-
na 1934 Kuopiossa järjestettyihin kisoihin toivottiin kutsuvieraita. Kirjeet lähetettiin 
paikkakunnalla tunnetuille henkilöille. Kuopion Uimaseuran johtokunnan hyväk-
symässä luettelossa olivat maaherra, everstiluutnantti Olkkonen, eversti Hägglund, 
kaupunginjohtaja, pormestari, poliisimestari, valtuuston puheenjohtaja, palopäällik-
kö, eversti Tauno Ilmoniemi, kapteeni Pesonen, Aatto Hämäläinen, rakennuskontto-
ri, opettaja Kalle Laakkonen, pankinjohtaja Ilmari Keinänen, kunnallisneuvos Bruno 
Ilmoniemi, lehtori Emil Malmberg, Suomen Uimaliiton jäsenseurojen puheenjohtajat, 
johtaja Snellman, insinööri Levon sekä suojeluskunnan paikallispäällikkö Turunen.291

285  Vasara 2004, 101.
286  KuUS:n johtokunnan ptk. 13.8.1926. KuUS:n kokoelma.
287  KuUS:n leikekirja. Pohjois-Savo 1.8.1929. KuUS:n kokoelma.
288  KuUS:n leikekirja. Savo 1.4.1968. KuUS:n kokoelma. 
289  KuUS:n vk. 1927. KuUS:n kokoelma. Tieto siitä, kuka uimanäytöksen filmille ”ikuisti”, ei ole. Tiedustelu 
Yleisradion arkistosta ei tuonut asiaan selvyyttä. Yleisradion arkistossa filmiä uimanäytöksestä ei ole.
290  KuUS:n johtokunnan ptk. 19.6.1928. KuUS:n kokoelma; KuUS:n leikekirja. Suomen Urheilulehti 7.8.1924. 
KuUS:n kokoelma.
291  KuUS:n johtokunnan ptk. 3.8.1934. KuUS:n kokoelma.
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Naisten puuttuminen päätöksenteosta ei ollut ainoastaan kuopiolaisen uinnin 
kansalaistoiminnan piirre. Sama ilmiö näkyi myös Kuopion kaupungin päätöksen-
teossa. Esimerkiksi ennen Suomen itsenäistymistä kaupunginvaltuustossa ei ollut 
ainuttakaan naisvaltuutettua. Ensimmäiset naisvaltuutetut valittiin vuonna 1919. 
Ennen toisen maailmansodan päättymistä Kuopion kaupunginvaltuustossa ehti olla 
yhteensä ainoastaan 22 naista.292

2.9 TAvoITTeeT mUoToUTUvAT

Kuopiolaisten arkista aherrusta 1880-luvulla kuvannut Minna Canth on kuvannut 
novelleissaan myös uintiin liittyviä tapahtumia. Vaikka Minna Canthin tuotokset 
olivat sepitteisiä, kirjailija hyödynsi omia kokemuksiaan. Vuonna 1886 julkaistussa 
Kuopioon sijoittuvassa novellissa ”Hanna” Jussi-poika oli uimisesta innoissaan ja 
ylisti uimamaisteria: ”Eilen ja tänään uin koko määrän. Ja näkisit, kuinka korkealta 
me hyppäämme. Herran poika, sinä pyörtyisit varmaan. Tulepas katsomaan huomen-
na. Maisterimme sentään on paras kaikista. Mutta nyt hänen kätensä on särkynyt. 
(…) Tohtori kielsi kivenkovaan vaivaamasta, mutta jopa hän oli tänään järvessä.”293 
Canthin novellien ajankohdat ovat kiinnostavia, sillä ne ajoittuvat Kuopion ensim-
mäisen uimakoulun järjestämisen vuosiin. Vaikka Minna Canthin teksteistä löytyy 
kuvauksia urheilusta, hän ei kuitenkaan itse ollut aktiivinen liikunnan harrastaja. 
Martti Ruudun Savo-Karjalaisen osakunnan historiaan tutkimuksessaan tukeutu-
nut Hannele Wirilander on kirjoittanut, että myös Minna Canth oli esittänyt ajatuk-
sen voimistelijaksi ryhtymisestä, mutta Ruudun ja Wirilanderin mukaan Canth ei 
ollut aikomuksessaan erityisen tosissaan.294

Kaunokirjallisuudenkin välittämä tietoisuus veden vaaroista uimataidotto-
mille johti osaltaan siihen, että lasten ja nuorten saaminen uimakouluun helpot-
tui. Vaikka osa oppi uimaan itsestään, kuten tuleva kuopiolainen juoksijasuuruus 
Tatu Kolehmainen, väkeä riitti myös uimakouluun. Toivo T. Kailan mukaan Tatu 
Kolehmainen oli paitsi innokas kalastaja myös sinnikäs uimari: ”Kalastamassa pojat 
kävivät ahkeraan, ja olivat kovia uimaan. Tatuun oli jo silloin mennyt Pheidippideen 
(ensimmäisen maratonjuoksijan) henki. Kerrankin hän ui 20 kertaa edes takaisin 
erään järvenlahden yli, niin että pää aivan turposi.”295

Uimataito oli Suomessa 1900-luvun alkupuolella vielä harvinaista.296 Kuopiossa 
kansalaisten uimataidon kehittymistä toivottiin kuitenkin käytännön syistä. 
Kuopion Uimaseuran synty ajoittui aikaan, jolloin Suomessa oltiin korostuneesti 

292  Viitala 1976, 123.
293  Canth 1994, 206.
294  Wirilander 2008, 552.
295  Poikien Urheilulehti 1927, 53. Artikkeli Toivo T. Kailan kirjasta Hannes Kolehmainen, suomalaisen suur-
juoksijan elämä ja urheilusaavutukset.
296  HSS:n sihteeri, maisteri G. R. Snellman tutki vuonna 1902 helsinkiläisten koulujen ja lyseoiden oppi-
laiden uimataitoa. Tutkijan julkaisemasta kertomuksesta selviää, että  kansakoulujen oppilaista 44,5 %, ja 
lyseolaisista 86,2 % osasi uida. Wilskman 1907, 573. Wilskmanin kertomuksessa ei kuitenkaan ilmene sitä, 
kuinka uimataito on tutkimuksessa määritelty.
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ja aiheellisesti huolestuneita lukuisista hukkumiskuolemista.297  Siksi uimataidon 
merkityksen korostamisesta oli muodostunut KuUS:n keskeisin tehtävä. Seuran en-
simmäisissä säännöissä toimintaa ohjattiin siten, että ”(…) seuran tarkoituksena on 
sopivalla tavalla koettaa edistää uimataitoa ja saada opetetuksi ja levitetyksi neuvoja 
hukkuneiden henkiin pelastamiseksi sekä aikaansaada yhtenäisyyttä ja yksimie-
lisyyttä pyrinnöissä tämän tarkoitusperän saavuttamiseksi”. Ensimmäisen uima-
opettajan Lauri Kemiläisen työtä monille kuopiolaisille tuntemattoman harrastuk-
sen parissa ei ole kuvailtu helpoksi. Aarno Kemppainen on muistellut Kemiläisen 
vaikeuksia uimakoulun syntyhetkinä: ”Kuopion Uimaseuran synnystä puhuttaessa 
on otettava huomioon eräitä varsin merkille pantavia seikkoja. Sille polvelle, jolle 
uimaopetusta ryhdyttiin antamaan, oli asia sinänsä uusi. Kyllähän lapset ja nuoret 
aina uivat, mutta heidän jouduttuaan sanoisimmeko kurinalaiseen ohjaukseen, he 
sitä vieroksuen ja oudoksuen pakenevat hyvän asian lähettyviltä. Niin kävi sinä ke-
sänä, 1904, jolloin Kemiläisen Kuopion Uimaseuran ensimmäisiä uimareita valmis-
tui. Myös lasten vanhemmat, arvatenkin lastensa kertomuksien perusteella, tulivat 
laitokselle puhumaan lastensa hukuttamisesta ja sen sellaista. Mutta kaikkeen tähän 
tuli apu niiden asiaa ymmärtävien kaupunkilaisten taholta, jotka velvoittivat lapsi-
aan jopa selkäsaunankin uhalla käymään uimakoulua. Eräissä kaupunkilaispiireis-
sä siis huomattiin tuon tavattoman tarpeellisen taidon, uimataidon merkitys.”298

Kesällä 1905 Kuopion Uimaseuran uimakoulussa oli mies- ja naisosasto.299 
Miesosastoa johti KuUS:n jäsen, ylioppilas Lauri Kemiläinen, ja naistoiminta oli 
neiti Adéle Ahlforsin vastuulla.300 Kahden ensimmäisen vireän toimintavuoden jäl-
keen Kuopion Uimaseuran olemassaolo oli epävarmaa, sillä seuran puuhamiehet 
epäilivät toiminnan mielekkyyttä. Vuonna 1907 uimakoulua ei käynnistetty, koska 
oppilaita ilmoittautui vain vähän. Osasyynä uimakouluaktiivisuuden laskusuhdan-
teeseen pian KuUS:n perustamisen jälkeen oli myös se, että toimelias uimaopettaja 
Lauri Kemiläinen muutti opiskelemaan Helsinkiin.301 

Ennen 1910-luvun vaihdetta KuUS:n toimintaa hiljensivät uimalaitoksen vuokran 
vuoksi asetetut korkeat kurssimaksut ja viileät kesät. Esimerkiksi kesäksi 1908 KuUS 
ei uskaltanut vuokrata uimalaitosta, vaan sen ottivat vastuulleen muutamat seura-
laiset yksityishenkilöinä.302 Uimaseura järjesti uintikursseja mutta vain miehille, sil-
lä tytöille ei saatu naispuolista uimaopettajaa. Sanoma itäsuomalaisen uinnin tilasta 
kiiri jälleen pääkaupunkiin, jossa Suomen Urheilulehdessä303 kirjoitettiin pohjoissa-

297  Vuonna 1900 hukkui n. 600 henkilöä, vuonna 2003 hukkuneita oli 176. Suomen Uimaopetus- ja Hengen-
pelastusliitto. Hukkumistilasto 1900–2007. http://www.suh.fi/ajankohtaista2/hukkumistilastot/1900-2007/. 
(Luettu 4.11.2009)
298  KuUS 1904–1939. KuUS:n kokoelma. ”Eräissä kaupunkilaispiireissä” -ilmaisu on kiinnostava. Jäsenlu-
ettelon ja historiikkikatkelman perusteella voi ymmärtää, että lapsia velvoitettiin uimaan ennen kaikkea 
yläluokkaisissa kodeissa. 
299  ”V. 1905 kävi toiminta entistä voimaperäisemmissä merkeissä, uimaseuran nyt toimiessa nuoruutensa 
koko innolla. Uimakoulussa oli miespuolisia oppilaita 35 (…) naisillakin oli nyt ensi kertaa uimakoulu 
(kylpylaitoksen uimahuoneella), oppilaita 14.” Okkola 1932, 139.
300  Wilskman 1907, 584.
301  Kuopion lyseo 1962, 148. Lauri Kemiläinen toimi yliopistovuosiensa jälkeen mm. Pietarin suomalaisen 
lyseon opettajana, opettajana Kuusankosken yhteiskoulussa, rehtorina Karkkilassa ja vapaana kirjailijana. 
Kemiläinen on julkaissut muun muassa runokokoelmat ”Etäinen rauha” ja ”Keväiset puistot”.
302  KuUS 1904–1934. KuUS:n kokoelma.
303  Suomen Urheilulehden perusti helsinkiläinen voimistelunopettaja Ivar Wilskman tammikuussa 1898. 
Lehden ensimmäinen numero ilmestyi maaliskuussa 1898.
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volaisista ja -karjalaisista vuonna 1909 kielteiseen sävyyn: ”Uimataidon harrastus 
rakkaassa sisämaassamme on urheilun muihin lajeihin nähden hitaasti edistynyt. 
Syy tähän – huomiomme koskevat etupäässä Pohjois-Savoa ja Pohjois-Karjalaa – on 
perimmältä pohjaltaan ehkä etsittävä molempien maakuntalaisten luontaisesta saa-
mattomuudesta. Hyvät asiat kyllä tunnetaan hyviksi, mutta yritteliäisyyttä ja ran-
nikkolaisten reippautta ja aatteiden toteuttamisen tarmoa puuttuu.”304 

Kuopiolaisten näkökulmasta yritteliäisyyttä kuitenkin oli. Ainakin vuosikerto-
muksen sanoma kertoo, että pohjoissavolaiset olivat mielestään tarmokkaita asias-
saan. Kaudella 1909–1910 taloudellista ahdinkoa kuvattiin seuraavasti: ”Päättyvän 
toimintakauden laajahko toimintaohjelma ja uimahuoneen korjaukset anastivat wä-
häiset säästömme ja käyttiwätpä wielä jonkulaisen welkataakankin seuran niskoille. 
Oli jo sellainenkin aika, jolloin jo tuumimme lyödä rukkaset pöytään ja juhlallisesti 
ilmoittaa saamamiehillemme, että Kuopion Uimaseura on päättänyt lakkauttaa mak-
sunsa. Mutta hätä se sentään keinon keksi. Onnellisesti mekin tästä perin kiusallisesta 
ja hermostuttawasta situatsionista selvisimme. Lähetimme kaupungin waltuustolle 
ja Suomen Uimaliitolle aikamoiset úkaasit ,́ joissa todistelimme seuran wälttämätön-
tä olemassaoloa ja sitten noin siwumennen pyysimme pientä ´wippiä .́ Eikä tuo hom-
ma hukkaan mennytkään. Waltuusto myönsi seuralle 200 mkn raha-awustuksen.”305

Suomen Urheilulehdessä kritiikkiä heikosta toiminnasta KuUS:n lisäksi sai myös 
Pohjois-Karjalan ainut uimaseura, Joensuun Uimaseura (aluksi JUS, myöhemmin JoUS), 
joka perustettiin vuonna 1907. Seuran säännöt vahvistettiin Kuopion kuvernöörin vi-
rastossa keväällä 1908. Rahapula vaikeutti alkuvuosina JoUS:n toimintaa. Silti Joensuun 
Uimaseura pyrki levittämään uintitietoutta muualle Pohjois-Karjalaan ja Laatokan 
Karjalaan, jonne perustettiin Sortavalan Uimaseura vuonna 1911.306 Sekä kuopiolaises-
sa että joensuulaisessa uintielämässä vaikuttanut toimittaja Eero Martikainen sai tietoa 
Joensuun Uimaseuran toiminnasta Ilosaaren uimalaitoksessa kesällä 1910, jolloin hän 
toimi seuran uimaopettajana. Martikaisen Joensuun-havainnot ovat rinnastettavissa 
myös kuopiolaisen uinnin alkuvaiheisiin: seuratoiminta käynnistyi nimenomaisesti 
nuoren sivistyneistön innostuksesta, joka sai tukea varttuneelta sivistyneistöltä.307

1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenten aikana kuopiolainen uimakoulu kas-
voi valtakunnallisestikin suureksi. Suomen Uimaliiton vuonna 1914 kokoamasta ti-
lastosta ilmenee, että kyseisenä vuonna Kuopion uimakoulu oli oppilasmäärältään 
seitsemänneksi suurin 443 oppilaalla. Tampereen Uimaseuran uimakoulu oli maan 
suurin, sillä siinä oli peräti 2 550 oppilasta.308 Vuonna 1934 Kuopion uimakoulun op-
pilasmäärä kohosi 851:een. Voi olettaa, että vuoden 1934 suuri oppilasmäärä johtui 
osaltaan toukokuussa sattuneesta höyrylaiva Louhen uppoamisesta Vehmersalmella 
kesäuintikauden juuri alettua. Onnettomuuden hukkumiskuolemat herättivät per-
heissä varmasti keskustelua uimataidon merkityksestä.309 Suuret uimaoppilasmäärät 
aiheuttivat myös pulmia. Uimaopettajien tarvetta oli vaikea ennakoida ennen uima-
kouluihin ilmoittautumista, sillä vuosittain uimaoppilaiden määrä vaihteli paljon. 

304  Suomen Urheilulehti 1909, 638.
305  KuUS:n vk. 1909–1910. KuUS:n kokoelma. (vk. = vuosikertomus)
306  Tuominen 2007, 20−23.
307  Karjalatar 14.7.1910.
308  SUiL:n vuosikokouksen ptk. 27.12.1914. SUiL:n hallinnolliset ptk.:t 1906–1915. SUA.
309  KuUS:n leikekirja. Savo 16.5.1934. KuUS:n kokoelma.
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Esimerkiksi vuonna 1937 KuUS:n sihteeri Eino Mäkinen tuskaili uimaliitolle lähettä-
mässään kirjeessä, kuinka toivottoman vaikeaksi uimaopettajien saaminen oli tullut. 
Samalla hän kysyi uimaliitolta, olisiko sillä ollut tiedossa mahdollisia uimaopettajia.310

Kuopion läänin maalaiskunnissa, joissa ei toiminut uinnin lajiseuroja, uimaope-
tuksen järjestämisestä huolehtivat pääasiassa Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
mutta myös paikalliset suojeluskunnat, urheilu- ja raittiusseurat. Tehtaat ja suuret 
sahat palkkasivat kesäisin työväen lapsille kesäkaitsijoita, joiden keskeisenä tehtävä 
oli uimaopetus. Esimerkiksi Iisalmen Sahat oy palkkasi työväkensä lapsille uima-
opettajan kesäksi 1940.311

Mannerheimin Lastensuojeluliiton kesäkaitsijatoiminta oli näkyvää myös kau-
pungissa, erityisesti Kuopion Väinölänniemellä. Kuopion osaston kesätoimintaa 
oli Marita Miettisen mukaan joka vuosi kesäkuun puolivälistä heinäkuun loppuun. 
Ohjattu toiminta alkoi aamuisin kello 9, ja se kesti ruokahetki mukaan luettuna nel-
jään asti. MLL:n Kuopion osaston lapset kokoontuivat Väinölänniemen uimalaitok-
selle, jossa ennen kaikkea pojat osallistuivat Kuopion Uimaseuran uimakouluun 
1920-luvulla ja 1930-luvun alussa. Sen sijaan 1930-luvun viimeisinä kesinä uintia 
opetti MLL:n kesäkaitsija. Ne lapset, jotka olivat oppineet jo uimaan, suorittivat sa-
maan aikaan uinnin suoritusmerkkejä. Päivät eivät täyttyneet pelkästään uinnista, 
vaikka sillä olikin huomattavan suuri merkitys MLL:n leikkikenttätoiminnassa. 
Rannalla myös voimisteltiin ja pelattiin pallopelejä. Ruokatunnin jälkeen kaitsijan 
johdolla harjoiteltiin yleisurheilulajeja ja pelattiin jalka- ja pesäpalloa. Kesän lopuksi 
tiiviin harjoittelun jälkeen pidettiin poikien odottamat yleisurheilukilpailut, joiden 
tulokset julkaistiin toisinaan sanomalehdessä. Kesätoimintaan osallistuneiden poi-
kien määrä vaihteli 1930-luvulla vuosittain 115:stä 265:een. Päivittäin rannalla oli 
mukana noin 50 uimaria ja kentällä 30–70 jalkapalloilijaa.312

Toimintansa alusta lähtien Kuopion Uimaseura järjesti ilmaisia uimanäytöksiä, 
joiden katsottiin olevan parasta mainosta uinnille. Näiden uimanäytösten laajempaa-
kaan merkitystä ei voi väheksyä, sillä niitä pääsivät seuraamaan tuhannet työläisko-
tien lapset ja nuoret. Vaikka uimaopetuksella oli KuUS:n alkuvuosina keskeinen sija, 
tavoitteellisuus alkoi kytkeytyä uimaliiton luoman kansallisen kehityslinjan mu-
kaisesti myös kilpauinnin kehittämiseen. Seurassa ymmärrettiin, että kilpauinnin 
kehittäminen ei onnistu ilman laadukasta uinnin alkeisopetusta. Uimaopetus oli 
toiminnan perusta, jonka pohjalle haluttiin rakentaa tavoitteellista kilpauintiseuraa.

2.10 ”PAIKoIllenne, vAlmIIT…”

Uinnin merkitys kansalaistaitona on kiistaton, mutta voidaan kysyä, lukeutuiko 
uinti Suomen niin sanottuun kansallisurheiluun, johon kuuluvilla lajeilla voidaan 
luoda kansallista identiteettiä. Tämän aseman saaneen urheilumuodon katsotaan 
yleisesti kuvaavan tai tuovan esille erityisen hyvin kansallisia erityispiirteitä. Jouko 
Kokkosen mukaan uinti ei kuulunut kansallisurheiluun. Eniten suomalaisuuteen 

310  KuUS:n kirje Suomen Uimaliitolle 26.5.1937. KuUS:n kokoelma.
311  KuUS:n leikekirja. Savo 20.6.1940. KuUS:n kokoelma.
312  Miettinen 1991, 22.
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vaikuttaneita lajeja ovat olleet hiihto, yleisurheilu, pesäpallo ja paini. Näitä kaikkia 
on nimitetty kansallisurheiluksi. Esimerkiksi hiihto nostettiin määrätietoisesti kan-
sallisurheiluksi 1920–1930-luvulla. Laji oli tuolloin edelleen monen suomalaisen ar-
kea, vaikka sen merkitys liikkumismuotona oli vähentymässä.313

Kuopion ensimmäinen uintikilpailu pidettiin ennen uimaseuran perustamista 
kesällä 1904, jolloin Suomen Lyseolaisten Urheilijat (S.L.U.) oppikoululaisineen uivat 
kilpaa kiertopalkinto ”Tampereen Sarvesta”. Paikallisen kilpauinnin kannalta alku-
vuodet olivat lupaavia, sillä ensimmäisten kisojen voittaja oli KuUS:n tuleva uima-
opettaja Lauri Kemiläinen, joka saavutti voittouinnissaan sadan metrin Suomen en-
nätysajan. Kuopiossa vuonna 1906 järjestetyissä kisoissa KuUS:n Lauri Jääskeläinen 
paransi Kemiläisen ennätystä.314

Tässä tutkimuksessa kilpailumenestyksen tarkastelu on sivuosassa. Kuitenkin 
uimaseuran kilpailumenestyksen ja -laajuuden tarkastelu osoittaa lajikulttuurin 
muutosta ja kansalaistoimintoihin yleisemminkin kuuluvaa aaltoliikettä. KuUS:n 
toiminnan yhdeksi murrokseksi ja kuopiolaisen kilpauinnin syntyhetkeksi voidaan 
hyvin katsoa se, kun uimaseura otti ohjelmaansa kilpauimareiden kasvattamisen 
ja kilpailutoiminnan uinti- ja hengenpelastustyön oheen. Erikoiseksi uuden toi-
mintamuodon ohjelmaan ottamisesta tekee se, että uimaseuralta puuttui kunnol-
linen kilpauintirata. KuUS:n alkuvuosien historiankirjoittaja Aarno Kemppainen 
on kuvannut KuUS:n 35-vuotiskatsauksessa kilpauinnin ensivaiheita: ”Mutta kun 
sitten 1906 oli syntynyt Suomen Uimaliitto ja se oli kehottanut myöskin Kuopion 
Uimaseuraa osallistumaan maan ensimmäisiin liiton yleisiin kilpailuihin, sai kil-
pauintiharrastus virikkeitä seuran keskuudessa. Jo mainittu seuran syntysanojen 
lausuja Lauri Kemiläinen joka oli ollut śuuressa maailmassa´ tiesi, että kilpailut 
tapahtuvat 25 metrin radalla ja että on osattava tehdä myöskin käännökset oikealla 
tavalla. Tämän vuoksi, kun seura oli päättänyt lähettää kysymyksessä oleviin kil-
pailuihin, jotka pidettiin Vaasassa, 5-miehisen uimarijoukkueen, kyhättiin veden 
rajaan eräänlainen lautaseinä, jota vasten uitiin käännöksiä harjoitellen. Rata, jos 
sitä sellaiseksi voi sanoa, oli noin 17 metrin pituinen. Kestävyyttä ja uimatyyliä 
täytyi harjoitella v́apaassa vedessä´ (…) Kilpailutoiminnan voidaan siis sanoa ai-
nakin eräässä mielessä saaneen järjestelmällisen muotonsa Vaasan-matkaa seu-
ranneina vuosina. (…) Niinpä 1909 alkoivat kilpailutkin saada sijansa näytösten 
ohjelmissa.”315 

Kesti kuitenkin 25 vuotta uimaliiton perustamisesta, ennen kuin Kuopion 
Uimaseuran uusittuihin sääntöihin liitettiin kaiken muun toiminnan päätteeksi ly-
hyt maininta kilpauinnista. Vuoden 1931 säännöissä päätettiin yhdistyksen tarkoi-
tus ja toiminnan laatu: ”(…) liittää yhteen kuopiolaiset uinnin ja uimaurheilun har-
rastajat ylläpitääkseen ja levittääkseen uima- ja hengenpelastustaitoa ylläpitämällä 
uimakoulua, järjestämällä näytöksiä ja kilpailuja.”316

Linjaus siitä, että kilpailutoiminta jätettiin uimaopetus- ja hengenpelastustyön 
varjoon, perustui epäilemättä osaltaan siihen tosiasiaan, että maassa oli vielä ko-
vin vähän ”kilpailukykyisiä” uintiurheilijoita. SM-kisat oli tapana jakaa useamman 

313  Kokkonen 2008, 148−149.
314  Kemppainen 1915, 5; Otava 1904 nro 58.; Väinämö 1966, 35.
315  KuUS 1904–1939. KuUS:n kokoelma.
316  KuUS:n ilmoitus uusista säännöistä yhdistysrekisteriin 13.3.1931. KuUS:n kokoelma.
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paikkakunnan kesken, jotta mahdollisimman moni liiton seura voisi kisoja järjes-
tää. Näin haluttiin edistää sitä, että tietoisuus uinnista levittäytyisi mahdollisimman 
laajalle. Silti kisoja uitiin etupäässä Helsingissä, Vaasassa, Turussa ja Tampereella. 
Kisojen jakaminen oli kuitenkin sääntönä. Esimerkiksi vuonna 1916 SM-kisoja jaet-
tiin peräti kahdeksalle paikkakunnalle.317 Tuona vuonna Kuopiossa kilpailtiin suo-
rissa ja vaihtelevissa kerroshypyissä.318 

Kun urheiluinnostus kohosi, Pohjois-Savon kaksi uintia ohjelmassaan pitänyttä 
seuraa, Kuopion Uimaseura ja yleisseura Iisalmen Visa, uivat kilpaa vuosina 1906–
1909 Pohjois-Savon urheilujuhlilla.319 Kisat pidettiin myös vuonna 1911, mutta muka-
na oli ainoastaan kuopiolaisia. Iisalmessa vuonna 1905 alkanut uintitoiminta oli hii-
punut, eikä ympäröivällä maaseudulla ollut järjestäytynyttä uimaseuratoimintaa.320 
Vuosina 1913–1915 KuUS järjesti lääninmestaruuskilpailut, joissa ulkopaikkakunta-
laisista oli mukana vain kaksi joensuulaista.321 Kilpailujen jälkeen Heritalolla pidet-
tiin vaatimattomat kahvikestit, joilla myös Joensuun Uimaseuran edustajille jaettiin 
heidän saavuttamansa palkinnot.322

Kun tietää Suomen 1900-luvun alun yhteiskunnallisen tilanteen, ei ole yllättä-
vää, että vuoden 1912 Tukholman olympialaisiin valmistauduttaessa uimareiden 
perusongelmaan eli uimahallin olemattomuuteen ei saatu parannusta. Suomen 
Uimaliiton historiankirjoittaja Pertti Mustonen on todennut, että se merkitsi tasoi-
tusta muulle maailmalle: ”Oikeastaan ei olisi pitänyt olla olemassa edes teoreettista 
menestymisen mahdollisuutta.”323 Koska Suomessa ei ollut mahdollisuutta harjoit-
teluun, uimaliitto joutui lähettämään uimareitaan Tukholmaan halliharjoituksiin 
useiksi viikoiksi.324

Pertti Mustonen on suomentanut Finsk Idrottsbladetissa julkaistua ihmettelyä 
siitä, miksi rintauimari Arvo Aaltonen ei menestynyt paremmin: ”Uinti vaatii hie-
noa tekniikkaa ja lujaa harjoittelua. Tekniikan me osaamme, mutta entäs harjoitte-
lu? Kesän tullessa meillä on edessä aivan uusi työ. Yhdeksän kuukauden talviunen 
aikana tekniikka unohtuu ja kuntokin on kaukana hyvistä tuloksista, vaikka olisi 
kuinka voimistellut. Uinnissa tarvitaan tiettyjä lihasryhmiä, eikä voimistelulla voi 
korvata uintiharjoittelua. Niinpä tarvitsemme aivan ensimmäiseksi uimahallin!”325

Kilpaurheilu voimistui Suomessa varsinkin vuoden 1912 jälkeen, jolloin kuo-
piolaissyntyinen Hannes Kolehmainen menestyi Tukholman olympialaisissa. 
Tukholman olympiakisat vuonna 1912 muodostuivat ”suomalaisten nationalis-
tiseksi demonstraatioksi ja tietynlaiseksi kansallisen kyvyn näytöstilaisuudeksi 
emämaa Venäjään päin”.326 Kansallisen ja paikallisen kilpaurheilun nousun vai-

317  Mustonen 2006, 36.
318  KuUS 1904–1939. KuUS:n kokoelma.
319  Kiuru, Huuskonen & Tossavainen 1954, 127.
320  ”Seuraavat tiedot Iisalmen uintiharrastuksista löytyvät vasta vv. 1905–1906. Ensin mainittuna vuonna 
järjestettiin Iisalmelle ensi kertaa uimakoulu (Virran uimahuoneella); järjestäjäksi mainitsee Suomen Urheilu 
v.- ja u.-seura ´Vesan´ (p.o. Visan). Opettajan toimi Östen Andersson Kuopiosta, ja oppilaita ilmoittautui yli 
30, niistä 8 poikasta. Promotsiooni pidettiin 6/8 ja tällöin mainitaan uimahuoneen yhteydessä jo erikseen 
rakennettu hyppytorni.” Okkola 1932, 141.  Okkolan lähteet: Salmetar 50:2, 5; 51: 2, 4; 53: 3, 3. 
321  KuUS:n johtokunnan ptk. 29.8.1915. KuUS:n kokoelma.
322  Aarno Kemppaisen kirjoittama selostus Kuopion läänin mestaruuskilpailuista 29.8.1915. KuUS:n kokoelma.
323  Mustonen 2006, 42.
324  Laine 1984, 406.
325  Mustonen 2006, 44.
326  Juppi 1995, 51.
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heessa nimekkäimpiä kuopiolaisia uintiurheilijoista olivat uimahyppääjät Tauno 
Ilmoniemi ja Kalle Kainuvaara. He edustivat Suomea Tukholman olympialaisissa. 
Tauno Ilmoniemi on yksi esimerkki siitä, kuinka 1900-luvun alkuvuosiin asti in-
nokkaimmat urheilijat olivat porvaritaustaisia tai niin sanottujen kulttuurisukujen 
jälkeläisiä, joista moni oli löytänyt urheilun mallin ulkomailta.327 Ilmoniemi (enti-
nen Granit) oli nimittäin kunnallisneuvoksen ja kuopiolaisen uinnin esitaistelijan 
Bruno Granitin poika. Muissa kansankerroksissa pyrkimys sosiaaliseen nousuun 
ja arvonantoon oli epäilemättä tärkeä tekijä edistämään suomalaisten urheilume-
nestystä.328

Tukholman kisoissa suomalaisista uimahyppääjistä parhaiten menestyi helsin-
kiläinen Toivo Aro, joka oli viides kerroshypyissä. Samassa lajissa Tauno Ilmoniemi 
ja Kuopion Uimaseuran uimaopettajana vuonna 1917 toiminut porilainen Leo Suni 
karsiutuivat. Vaihtelevissa kerroshypyissä Suomen Uimaliiton puheenjohtajana 
myöhemmin toiminut (1928–1946) Toivo Aro oli kahdeksas, mutta Kainuvaara ja 
Suni karsiutuivat. Suorissa kerroshypyissä oli yhteensä 39 osanottajaa, jotka oli 
jaettu neljään alkuryhmään. Toivo Aro on kuvannut Tauno Ilmoniemen kerros-
hyppykilpailun kulkua. Toivo Aro odotti Ilmoniemeltä karsintojen perusteel-
la jopa loppukilpailupaikkaa. Aron kuvaamat tapahtumat johtivat siihen, että 
Tukholman kisojen yhteydessä pidetyssä kongressissa päätettiin, että jatkossa ar-
vostelutuomareiden pitää edustaa eri maita:329 ”Harjoituksissa nähtyjen hyppyjen 
perusteella saattoi etukäteen ennustaa Tauno Ilmoniemen voittavan ensimmäisen 
erän. Hän hyppäsikin tasaisesti ja hyvin. Allekirjoittanut arvosteli kaikkia hyppy-
jä kirjoittaen niistä täydellisen pöytäkirjan ja sai Ilmoniemen 2 pistettä saksalaisen 
Güntherin edelle. Vanha ruotsalainen hyppääjä Alfred Johansson epäonnistui yh-
dessä hypyssä täydellisesti ja ruotsalainen Eriksson ei vielä ollut mikään ensiluo-
kan hyppääjä. Eräiden ruotsalaisten hyppääjien kanssa keskustellessamme ennen 
tulosten kuuluttamista olimme yksimielisesti varmat siitä, että Ilmoniemi tulisi 
erässään ensimmäiseksi, mutta kun tulokset kuulutettiin, saimme ällistykseksem-
me kuulla hänen joutuneen kolmanneksi! Tulos oli hämmästyttävä eikä lainkaan 
yksimielinen. Jo tämän koe-erän pöytäkirja on räikeä todistus palkintotuomarien 
kyvyttömyydestä.”330

Yksi Kuopion Uimaseuran uimahyppääjäkaartiin kuuluneista oli myös Ilmari 
Keinänen, joka kilpaili Tukholmassa muun muassa Tauno Ilmoniemen kanssa 
joukkuevoimistelussa. Kotiin tuomisina heillä oli voimistelukisasta hopeamitali. 
1920-luvulla pankinjohtaja Ilmari Keinänen kohosi myös huomattavaksi pohjois-
savolaiseksi urheilujohtajaksi, joka ”kiersi pitäjästä toiseen pitämässä aatteellisia 
puheita ja perustamassa seuroja”.331 Vaikka olympialaisiin osallistuneita KuUS:n 

327  Laine 1992b, 215.
328  Häyrinen ja Laine 1989, 302.
329  Mustonen 2006, 45.
330  Arponen ja Parviainen 1985, 246–247.
331  Ilmari Keinänen syntyi Kuopiossa 1887. Hän toimi voimistelunopettajana 1911–1917 sekä sen jälkeen 
voimisteluharjoitusten ohjaajana. Keinänen oli aktiivinen urheilija 1910-luvulla. Kuopion Uimaseuran jäse-
nyyden lisäksi hän kuului Kuopion Reippaaseen, jossa hän harrasti yleisurheilua. Ilmari Keinänen on ollut 
merkittävä urheilujohtaja. Hän toimi SVUL:n piirin puheenjohtajana vuonna 1925 sekä vuosina 1927–1933. 
Kuopion kaupungin urheilulautakunnan sihteerinä hän toimi vuodesta 1921–1923. Keinänen oli vuonna 
1920 perustetun Kuopion Urheiluveikkojen ensimmäinen puheenjohtaja. Niemi 1997, 4.
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uimahyppääjiä oli kaksi, kumpikaan heistä ei kuitenkaan yltänyt lajissaan Suomen 
mestaruuteen. Sen sijaan Terttu Kainuvaara hyppäsi kerroksilta mestariksi vuonna 
1917.332

Kuopiolaisten uimahyppääjien rintamaan kuului myös Eino Leino, jonka olym-
piamatka uimahyppääjänä Tukholmaan estyi rahan puutteen vuoksi.333 Leinon ja 
muiden 1910-luvun alun kuopiolaisten uimahyppääjien taitoja pystyttiin kaupun-
gissa ihailemaan vielä kesällä 1913 järjestetyssä uimanäytöksessä: ”Sitten seurasi 
kerroshyppykilpailut ja lienee harwoin meillä nähty niin monia kauniita ja rohkeita 
hyppyjä. Tunnetut hyppääjämme Kainuvaara, Ilmoniemi, Martikainen ja Leino te-
kiwät silmiä hiwelewiä hyppyjä 8–10 mt. korkeudesta, jotka hypyt yleisö palkitsikin 
mittawilla suosionosoituksilla.”334

Kuopiolaiset uimarit jäivät 1910-luvun alkupuolella kilpailumenestyksellisesti 
uimahyppääjien varjoon. Nuoria uimarikykyjä oli kuitenkin nousemassa. Yksi heis-
tä oli 1920-luvulla nuorten kansalliseen kärkeen noussut Yrjö Pöyhönen.335 Kesällä 
1914 järjestetyissä uintikilpailuissa kisailtiin ”wapaalla” uintityylillä sekä miesten 
100 metriä että naisten 50 metriä.  Miehet kilpailivat myös 100 metrin rintauinnis-
sa.336 Suomalaisten naisten olympiaura oli alkanut vasta kahta vuotta aikaisemmin 
Tukholmassa, mutta menestys oli vaatimatonta.

Tauno Ilmoniemen, Ilmari Keinäsen ja Eino Leinon urheilu-urat kertovat siitä, 
kuinka uintiurheilu oli vain yksi urheilumuoto, jota Kuopion Uimaseuran jäsenet 
harrastivat. Vaikka Leino olikin suomalaisen urheiluhistorian ensimmäisiä tähtiä, 
hän saavutti maineensa uimahyppyjen sijasta vapaapainissa. Antwerpenissä vuon-
na 1920 Eino Leino saavutti olympiakultaa.337

Uintia lähellä oli myös vesipallo, jonka Suomen mestaruussarja käynnistyi vuon-
na 1908. Vesipallon aseman nouseminen ja joukkueen kokoaminen KuUS:ssa oli tyy-
pillinen vaihe organisaatiolle, joka alkoi hiljalleen kasvaa.338 Vesipallossa Kuopion 
Uimaseura otteli alkuajoista lähtien ulkopaikkakuntalaisia joukkueita vastaan. Itä-
Suomen muut joukkueet kohtasivat kuopiolaisia kokoonpanoja 1910-luvulta lähtien. 
Vesipalloinnostus muodostui Kuopiossa tuolloin niin aktiiviseksi, että ajoittain pelin 
pystyi muodostamaan oman seuran pelaajista kaksi joukkuetta. Vuonna 1913 mak-
settiin herra Antikaiselle kaksi markkaa ja 80 penniä poolomyssyjen teosta. Samana 
vuonna tarkoituksena oli alkaa otella säännöllisesti iisalmelaisia vastaan kaup-
pias Leo Siimeksen lahjoittamasta kiertopalkinnosta, jos ”(…) nimittäin Iisalmen 
Uimaseura kilpailemaan suostuu”.339 Iisalmelaispojat kutsuttiin kamppailuun kun-
niasta Kuopion uimapromootioon, mutta he eivät saapuneet paikalle. Sen sijaan 
KuUS:n joukkueet ottelivat yleisön huviksi keskenään.340 

332  Savo 16.8.1917.
333  Häyrinen ja Laine 1989, 292.
334  KuUS:n johtokunnan ptk. 17.8.1913. KuUS:n kokoelma.
335  Yrjö Pöyhönen, ylioppilas 1918, Kadettikoulun loppututkinto 1922, Sotakorkeakoulu 1926–1928, osallis-
tui sisällissotaa sekä talvi- ja jatkosotaan, eversti 1942. Kuopion lyseo 1962.
336  KuUS:n johtokunnan ptk. 21.6.1914. KuUS:n kokoelma.
337  Arponen 1996, 73; Viita 2007, 76.
338  Heinilä ja Koski 1991, 15; Ensimmäisen Suomen mestaruuden voitti HSS, joka on Suomen kautta aikojen 
menestynein vesipalloseura. Pisin katkeamaton mitalisarja on KuUS:lla, joka voitti mitalin vuosina 1976–2006.
339  KuUS:n johtokunnan ptk. 29.7.1913. KuUS:n kokoelma.
340  KuUS:n johtokunnan ptk. 17.8.1913. KuUS:n kokoelma.
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Virallisesti vesipallo otettiin KuUS:n ohjelmaan kuitenkin vasta vuonna 1932.341 
Kun vesipallotoiminta voimistui edelleen 1930-luvun puolivälissä, vesipallo-
otteluja alettiin järjestää aikaisempaa säännöllisemmin uintikisojen yhteydessä. 
Seuraotteluja käytiin säännöllisesti Savonlinnan lisäksi myös Mikkelin Uimaseuran 
(perustettu 1928) kanssa. Vuonna 1930 alkanut ottelusarja kesti viiden vuoden ajan, 
jolloin MiUS voitti kolmesti ja KuUS kahdesti. Kaksi vuotta aikaisemmin Kuopio 
oli suunnittelemassa nelikaupunkiottelua yhdessä Lappeenrannan (perustettu 
1926), Mikkelin ja Savonlinnan (perustettu 1913) uimaseurojen kanssa mutta tulok-
setta. Kun ottelusarja Mikkelin kanssa katkesi, kuopiolaiset kävivät kamppailuja 
sekä Joensuun Uimaseuran että Jyväskylän Uimaseuran kanssa. Laji tarvitsi myös 
toimitsijoita: seuran monitoimimies Aarne Keinänen päätettiin ilmoittaa Suomen 
Uimaliiton vesipallotuomarikurssille.342

Maaseutuseurojen keskinäinen vesipallotoiminta vilkastui vuonna 1935, kun 
alettiin otella maaseutuseurojen turnauksia. Toisinaan tahti peleissä kävi totisek-
si, eikä vuoden 1935 Viipurin pelissä voitu hyväksyä entisen kuopiolaisen Kalle 
Kainuvaaran tuomarityöskentelyä. Kainuvaaran pelitulkinnoista tehtiin oikai-
supyyntö uimaliittoon.343 Kinaa saatiin aikaiseksi myös vuonna 1938 Kuopion ja 
Jyväskylän välisessä ottelussa. Tunnelma kaupunkiotteluissa tiivistyi toisinaan 
Joensuu-ottelujen tapaan Suomi–Ruotsi-otteluiden henkisiksi: ”Vesipallo-ottelu ni-
mittäin muodostui molemmin puolin liian kovaotteiseksi ja keskeytyi kuopiolais-
joukkueen mielenosoituksellisesti noustessa pois altaasta ja luovuttaessa ottelun. 
Valitettava ja spontaaninen välikohtaus ei kuitenkaan päässyt seurojen ja uima-
reitten välejä viilentämään, sillä jo pukusuojissa lyötiin kättä päälle ja asia sovittiin 
oikein urheilumiesten tavoin.”344

Vaikka 1930-luvun vesipalloilijat pitivät tekniikkaansa vajavaisena, tuon ajan pe-
laajat ovat arvioineet kuopiolaisten uimataidon olleen parempi kuin vastustajien. 
Näin pelit ratkesivat monesti kuopiolaisten hyväksi. Todisteena miesten hyvästä uin-
tikunnosta oli esimerkiksi kymmenen uimarin keskiaika sadan metrin vapaauinnis-
sa vuonna 1939. Aika oli niin hyvä, että siihen ei päästy edes vuoden 1954 tulostaso-
kilpailussa, jolloin miesten uintinopeuteen kiinnitettiin erityistä huomiota.345

Hyvän uintikunnon ansiosta Kuopion Uimaseuran vesipalloilijat muodostivat 
Martti Väinämön mukaan seuran toimivimman miespuolisen jäsenistön rungon, 
jonka avulla seura pystyi osallistumaan menestyksellisesti myös uintikilpailuihin. 
Aina varsinainen vesipallojoukkue ei ollut kuitenkaan kasassa. Nilsiässä ennen so-
tia järjestetyssä ottelussa maalivahdiksi pantiin taideuimari Irene Heimokangas, joka 
piti kokonaisen lotjan vartioimista kuitenkin ”(…) aika mahdottomana tehtävänä”.346

Kuopion Uimaseuran vuoden 1929 toimintakertomuksen perusteella ei jää epäi-
lyksiä siitä, että kilpailulla ei olisi ollut seuran tavoitteellisuudessa merkittävää ase-
maa, sillä niin pikkutarkasti ja innostuneeseen sävyyn eri kisojen kulkua kuvailtiin.347 
Sääntöjä uusimalla uimaseuran toimintaa voitiin virallisesti ohjata haluttuun suun-

341  KuUS:n johtokunnan ptk. Päiväämätön. 1932. KuUS:n kokoelma.
342  KuUS:n johtokunnan ptk. 20.4.1936. KuUS:n kokoelma.
343  KuUS:n protesti uimaliitolle Kuopio-Viipuri-ottelusta 29.7.1935. Kopio. KuUS:n kokoelma.
344  KuUS:n leikekirja. Pohjois-Savo 8.8.1938. KuUS:n kokoelma.
345  Väinämö 1966, 44–45.
346  Irene Heimokangas 15.3.2003.
347  KuUS:n vk. 1929. KuUS:n kokoelma.
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taan. Kuopion Uimaseuran vuonna 1931 uusitut säännöt kuvasivat osaltaan seuran 
tavoitteiden muutosta. Viiveellä tehdyt muutokset antoivat selvästi ymmärtää, kuin-
ka kilpailutoiminta oli saanut pysyvän sijansa osana uimaopetustyötä: ”Yhdistyksen 
tarkoitus ja toiminnan laatu: Liittää yhteen kuopiolaiset uinnin ja uimaurheilun har-
rastajat ylläpitääkseen ja levittääkseen uima- ja hengenpelastustaitoa ylläpitämällä 
uimakoulua, järjestämällä näytöksiä ja kilpailuja.” Uudet säännöt edelleen tukivat 
uimaliiton pyrkimyksiä uintiharrastuksen lisäämiseksi lähiseuduillakin.348 

Kuopiolaisen uinnin yhteydet Pohjois-Karjalan uintikeskukseen Joensuuhun 
lujittuivat vuonna 1936. Vaikka Joensuu oli 1930-luvulla Kuopiota pienempi kau-
punki, yhteistyötä koko ei estänyt. Joensuun Uimaseuran toiminta oli varsin vi-
reää. JoUS:n ja KuUS:n merkittävin yhteistyömuoto oli vuosikymmeniä seurojen 
väliset ”kaupunkiottelut”, joita pidettiin vuorotellen Ilosaaressa Joensuussa ja 
Väinölänniemellä Kuopiossa. Uintiotteluiden sarja Joensuuta vastaan oli tärkeä 
kesäinen tapahtuma vuoteen 1969 asti, jolloin Kuopion uimahalli valmistui.349 

Tasoero Kuopion ja Joensuun uinnin välillä tuli kolmessa vuosikymmenessä 
selväksi. Käydyissä 33 kilpailussa joensuulaiset ylsivät voittoon vain kahdeksan 
kertaa ja neljä kertaa tuloksena oli tasapeli. Ajoittain mukana oli myös Varkauden 
ja Iisalmen edustajia. Syy siihen, miksi kilpailutoiminta Kuopion ja Joensuun vä-
lillä käynnistyi vasta yli 20 vuotta seurojen perustamisen jälkeen, selittyy osaltaan 
molempien organisaatioiden pienuudella. Kisatoiminta alkoi huhtikuussa 1936, 
jolloin Kuopion Uimaseura tiedusteli, olisiko Joensuun Uimaseura kiinnostunut 
kaupunkikilpailuista. Joensuulaisten vastattua tiedusteluun myöntyvästi käytän-
nön järjestelyt etenivät nopeasti.350

Vaikka kyseessä oli eräällä tavalla ystävyysottelut, varsinaiset kilpailut käytiin 
tosissaan ikään kuin Suomi–Ruotsi-otteluiden hengessä. Savo-Karjalan uimarit oli-
vat avovesiharjoittelun takia selvästi jäljessä kansallisesta tasosta. Tason heikkous 
vaikutti osaltaan siihen, että kaupunkiotteluista päätettiin luopua. Kuopiolaisten 
mielestä joensuulaisista oli vastusta vain kotikaupungissaan, ja muutoinkin kil-
pailut alkoivat käydä liian raskaiksi tiivistyneessä kilpailuohjelmassa.351

2.11 UInTI yhdISTää

Oman merkittävän panoksensa Suomen urheiluelämään toi myös työpaikoilla ja 
niiden yhteydessä harjoitettu urheilutoiminta, josta vastasivat omalta osaltaan niin 
työnantajat kuin ammattiosastotkin. Maan suurimmissa kaupungeissa, Helsingissä 
ja Turussa, toimi 1920-luvun puolivälissä Urheilu-Propaganda-Idrott (UPI). Järjestö 
keskittyi liikkeiden ja virastojen henkilökuntaurheiluun. Pohjois-Savossa puulaakiur-

348  KuUS:n sääntöjen luonnokset 1931. KuUS:n kokoelma.
349  Matkaniemi 2007, 113–132.
350  Matkaniemi 2007, 113–132.
351  Matkaniemi 2007, 113–132; Vesipallon kilpailullisuus alkoi korostua seuraotteluiden myötä. Toiminnan 
voimistuessa 1930-luvun puolivälissä kuopiolaiset alkoivat järjestää vesipallo-otteluja toistuvasti uintiki-
sojen yhteydessä. Kaupunkiotteluja kuopiolaiset kävivät Savonlinnan ja Mikkelin uimaseurojen kanssa. 
Kun viisi vuotta kestänyt ottelusarja Mikkelin kanssa päättyi, kuopiolaiset kävivät kamppailuja Joensuun 
lisäksi Jyväskylän kanssa (vuosina 1936–1945). Vesipallo-ottelut niin Joensuuta kuin Jyväskylääkin vastaan 
käytiin uintiottelujen yhteydessä. Väinämö 1966, 65.
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heilu sai lähinnä massaurheilun luonteen. Talkoourheilun tehtävänä oli sitoa työnte-
kijät tiukemmin kiinni työnantajajärjestöön ja edistää heidän terveyttään ja maanpuo-
lustusvalmiuttaan. Tausta-ajatuksena oli myös irrottaa työväestö työväenliikkeestä ja 
ammatillisesta toiminnasta. Siksi TUL suhtautuikin periaatteessa kielteisesti puulaa-
ki- ja talkoourheiluun.352 Työnantajien järjestämä työpaikkaurheilu voitiin jakaa kau-
punkien puulaakiurheiluun ja teollisuuspaikkakuntien massaurheiluun.353 

Uintia alettiin tehdä ennen sotia tunnetuksi myös paikallisilla propaganda-
uinneilla354, joilla synnytettiin ja vahvistettiin porvarillista organisoitumista.355 
Ensimmäiset propagandauinnit pidettiin Kuopiossa elokuussa 1934. Satamasta 
Väinölänniemen uimalaitokselle osoitetulle reitille osallistui myös uimaseuran joh-
tokunta. Paikallisesti suurissa kilpailutapahtumissa oli oma tehtävänsä myös sota-
väellä. Kapteeni Erkko Hämäläiselle annettiin tehtäväksi järjestää satamassa sotilas-
ketju, jolla runsas yleisö haluttiin pitää sille osoitetulla alueella.356 

Propagandauintia seurasivat vuonna 1937 käynnistetyt puulaakiuinnit, jotka 
myös oli suunnattu työpaikkajoukkueille.357 Liikunnan tarjoamat mahdollisuudet 
tunnettiin yrityksissä samalla tapaa kuin propagandauinnit. Yhteisillä kokoontumi-
silla tarjottiin virkistystä työntekijöille ja samalla toivottiin yhteishengen kohoamista. 
Tapahtumaa mainostettiin sotien jälkeen mahtipontisesti lentolehtisillä, joita jakoivat 
uimaseuralaiset puolustusvoimien lentäjät: ”Tänä iltana saamme nähdä kesän val-
taisimman uintitapauksen Kuopion liikkeiden ja virastojen väliset puulaakiuinnit. 
Kaikki Kuopion kuuluisimmat firmat kamppailevat silloin voitosta isäntiensä nimiin. 
Altaassa näemme kaiken alan väkeä aina juoksupojasta liikkeiden johtajiin saakka. 
Rissalan lentoväki on ilmoittautunut joukkueensa, jossa ui kuuluisimpia lentäjiämme. 
Poliisit ovat pistäneet näppinsä samaan keittoon. Illalla sitten näemme kuka puulaa-
keista vetää pisimmän korren. Eräästä liikkeestä vakuutettiin kilpailijoiden hermojen 
olevan hyvässä kunnossa. Yön ovat kaikki nukkuneet rauhallisesti eikä asiakkaille 
ole annettu väärin takaisin.”358 Jotkin yritykset suhtautuivat työntekijöidensä uintiin 
hyvin myönteisesti. Esimerkiksi Savo Osakeyhtiö halusi tukea tehtaan työväestön 
uintitoimintaa varaamalla vuonna 1941 Väinölänniemen uimalaitoksesta yhden illan 
viikosta käyttöönsä siten, että samalla siellä voisivat uida uimaseuralaisetkin.359

Taideuinnin360 harrastajien määrä ei maassamme ollut alkuaikoina suuri, sillä 
SM-kisoissakin osallistujia saattoi olla vain muutamia. Siksi laji poistettiin naisten 
SM-kilpailuohjelmasta vuonna 1926, mutta se palautettiin mestaruuskilpailuihin 
vuonna 1931. Huomattavaa on, että 1910- ja 1920-luvulla taideuintikin miellettiin 
miesten kilpailulajiksi.361 Kuopiolaisen taideuinnin ja kuviokellunnan varhaisia 

352  Häyrinen ja Laine 1989, 136–137.
353  Laine 1992a, 193. 
354  Propagandauinnit: yksilösuoritukset satamasta uimalaitokselle. Puulaakiuinnit: tärkein tapahtuma oli 
yritysten välinen viestiuinti satamasta uimalaitokselle.
355  Itkonen 1996, 329.
356  KuUS:n johtokunnan ptk. 3.8.1934. KuUS:n kokoelma.
357  KuUS:n vk. 1937. KuUS:n kokoelma.
358  Lentolehtinen. 1937. KuUS:n kokoelma.
359  KuUS:n johtokunnan ptk. 15.5.1941.
360  Taideuinnin erottaa taitouinnista se, että taitouinnissa tehdään liikkeet musiikkiohjelman tahdissa. 
Taideuinti-nimitystä käytettiin lajista Kuopiossa yleisesti 1960-luvulle asti. KuUS:n johtokunnan ptk.:t 
1960-luvulla. KuUS:n kokoelma.
361  Rautava 1957, 9; Miesten SM-arvoja jaettiin vuosina 1916–1917 ja 1919–1926. Joensuun Uimaseuran Eino 
Karjalainen saavutti kymmenestä mestaruudesta yhdeksän. Teräsvirta 1956, 155, 159. 
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taitajia olivat kuitenkin naiset. Muiden muassa 1910-luvun lopulla Mimmi Lindh, 
1920-luvulla Edith Bernhard, Sylvi Antman, Enna Merjovaara ja Helvi Karppinen 
sekä 1930-luvulta lähtien Irene Heimokangas edistivät toiminnallaan lajin kehitystä 
paikallistasolla. Vuoden 1929 näytökseen tytöt olivat saaneet ”pätevää ohjausta tyt-
töjen uimakoulun johtajalta Tilda Korhoselta”.362

Urheiluseurojen toiminta oli 1900-luvun alkupuolella monimuotoista eikä se ra-
joittunut pelkästään liikunnallisiin rientoihin. Seurojen järjestökulttuurista kytken-
tää osoittivat useat esimerkit: monella urheiluseuralla oli laulukuoronsa, soittokun-
tansa sekä lausunta- ja näytelmäkerhonsa, joiden valmistelussa tehtiin yhteistyötä 
muiden yhdistysten kanssa.363 Urheiluseurat pitivät iltamia ja tekivät huviretkiä. Sitä 
mukaa, kun kansalaistoiminnan piirissä ylipäätään omaksuttiin yhteisöllisiä ihantei-
ta ja käyttäytymismalleja, niitä omaksuttiin myös urheiluseuroissa.364 Yleisesti voi to-
deta, että ajan henki vaikutti seurojen toimintatapoihin, mutta ei niiden toimintaan.365

Myöskään Kuopion Uimaseurassa alkuvuosien puurtaminen ei rajoittunut ai-
noastaan liikunnalliseen puoleen. Uinnin lisäksi seurassa pidettiin yhteishengen 
kohottamiseksi huomattavan paljon 1900-luvun alkuvuosikymmenille tyypillisiä 
perheiltamia ja naamiaisia, joilla kerättiin rahaa seuran toimintaan. Aina tilaisuudet 
eivät kuitenkaan olleet kovin tuottoisia: ”19. p:nä syyskuuta toimeenpantiin naamio-
huvit kaupungin seurahuoneella seuran rahavarojen kartuttamiseksi, mutta tuskin-
pa siitä lienee jäänyt montakaan penniä säästöön, hyvä jos tulot olisivat menoille 
riittäneet.”366 Kuopion Uimaseuran alkuvuosina uimamaistereiksi ja -kandidaateiksi 
vihityt uimarit menivät opettajineen vihkiäisnäytännön jälkeen seuran tarjoamiin 
kahvilakesteihin, kävelivät Kelloniemen silloiselle majatalolle tai lähtivät tanssiai-
siin tavallisimmin palokunnan talolle. Toisinaan uimariväki saattoi tanssia taivasal-
la haitarimusiikin tahdissa. Kun kilpailut otettiin osaksi uimapromootiota ohjelmis-
toon, siihen useasti lisättiin myös palkintojenjakotanssiaiset.367

Muiden kulttuuririentojen ilmeneminen uimaseurassa johtui 1900-luvun alussa 
omaksutuista käytännöistä ja KuUS:n jäsenistön monipuolisesta harrastuneisuudes-
ta. Esimerkiksi toimittaja Ari Pitkänen ahkeroi vuonna 1902 esitykset aloittaneen 
Kuopion näytelmäseuran ensimmäisenä puheenjohtajana.368 Huvitilaisuuksia jär-
jestämään perustettiin syksyllä 1915 huvitoimikunta.369 Seuran toimikunta tarttui 
toimeen, ja samana syksynä riehakkaissa naamiohuveissa nähtiin ”(…) juopuneita 
kohtuullinen määrä”.370 Kiinnostavaa on, että laillinen alkoholin myynti Suomessa 
oli loppunut heinäkuun viimeisenä päivänä 1914, jolloin määräys lähetettiin lääni-
en kuvernööreille. Vuonna 1915 huomattava joukko kuopiolaisia (4 656 henkilöä) 
anoi senaatilta, että eduskunnan vuonna 1909 hyväksymä kieltolaki pantaisiin voi-
maan.371 Lopulta kieltolaki vahvistettiin vuonna 1917.

362  Savo 11.8.1929.
363  Itkonen 1996, 219.
364  Heikkinen 1987, 78. 
365  Siipi 1962, 42.
366  KuUS:n vk. 1909–1910. KuUS:n kokoelma.
367  Kemppainen 1915, 11. 
368  Kuopion näytelmäseura jatkoi Suomalaisen seuran teatteriesitysten perinteitä. ”Linkkinä toimi Kuopion 
teatteriharrastusten energinen keskushenkilö, Savo-Karjala-lehden toimittaja Ari Pitkänen.” Seppälä 2002, 41.
369  KuUS:n johtokunnan ptk. 4.10.1915. KuUS:n kokoelma.
370  KuUS:n johtokunnan ptk. 21.9.1915. KuUS:n kokoelma.
371  Nummela 1989, 331.



83

Nuoren uimaseuraväen yhteiset kokoontumiset alkoholin käyttämisineen herät-
tivät todennäköisesti keskustelua siitä, kuinka suuri rooli kieltolain hengelle halut-
tiin antaa. Uimaseuran pöytäkirja-aineistossa raittiusasioihin ei kuitenkaan otettu 
kantaa. Koska uimakoulujen osanottajat olivat lapsia, valistus tuskin nähtiin tar-
peelliseksi. Kilpauimareitakin KuUS:ssa oli varsin vähän, joten heidän kontrolloi-
misensa oli helppoa. Itseään seuran johtoporras ei sentään kaitsenut. Epäilemättä 
he nauttivat alkoholia omissa seurustelupiireissään myös kieltolain vuosina. Joka 
tapauksessa 1900-luvun alussa raittiusväki alkoi puhua urheilun tarpeellisuudesta 
raittiustyössä ja urheilun mielipidejohtajat korostivat raittiuden merkitystä menes-
tyksekkäälle urheiluelämälle. Kummankin liikkeen johtomiehet muistuttivat lisäksi 
raittiuden merkityksestä siveellisesti puhtaan elämän perustana. Varsinkin työväel-
le kieltolaki ja raittiusasia olivat keskeisiä teemoja. Tavoitteeksi tuli luoda niin fyy-
sisesti kuin henkisestikin terveitä yksilöitä: taistelu kohdistui velttoutta, ryhdittö-
myyttä ja juoppoutta vastaan.372

Viimeiset 1930-luvun vuodet olivat KuUS:n siihenastisen toiminnan vilkkaim-
mat. Erityinen nousu käynnistyi vuoden 1934 maakuntain uintipäiviltä, jotka 
KuUS sai järjestettäväkseen.373 Mukaan järjestelyihin haettiin ja saatiin paljon vä-
keä. Seuran johtokunta päätti pyytää kisojen suojelijaksi Kuopion läänin maaherraa. 
Myös ensimmäisen polven penkkiurheilijat otettiin huomioon: kilpailut radioitiin 
aikana, jolloin kansallisten mestaruuskilpailuiden ja -sarjojen yhteinen seuraami-
nen vahvisti osaltaan nuorta valtiota.374 Yleisradion selostajan KuUS:n johtokunta sai 
valita itse. Valituksi tehtävään tuli seuran entinen uimahyppääjä ja olympiavoimis-
telija, pankinjohtaja Ilmari Keinänen.375

Vaikka kuopiolaisessa uinnissa kilpailutoiminta oli 1930-luvulle tultaessa lii-
kuntakulttuurin näkyvin muoto julkisuudessa eli lehdistössä, määrällisesti uima-
koululaisia oli kuitenkin seuran tavoitteiden mukaisesti kilpailijoita huomattavasti 
enemmän. Siksi uinninopetus oli vaikuttavuudeltaan edelleen huomattavasti mer-
kittävämpää kuin kilpailutoiminta. Suomalaisessa uinnissa kilpailtiin seuran, piirin 
ja Suomen mestaruuksista. 1920- ja 1930-luvuilla pyrittiin yhä selvemmin kansain-
välisten huippu-uimareiden löytämiseen. Uskoa kansainvälisen huipun saavutta-
miselle antoi porilaisen Toivo Reingoldtin kansainvälinen menestys sekä mahdol-
lisuus, joskin helsinkiläisille rajattuun, uimahalliharjoitteluun. Kuopiossa miesten 
ja poikien uintiharrastukseen oltiin tyytyväisiä, mutta naisten harrastuksen ei kat-
sottu olevan hyvällä tasolla. Syy sukupuolten epätasapainoiseen tilanteeseen löydet-
tiin naisten kehnoista uintiolosuhteista.376 Kuopiolaisen uinnin kansalaistoiminnan 
koko kuvana voi arvioida, että 1930-luku oli kolmen suunnan, seurallisuuden, urhei-
lullisuuden ja uimaopetuksen yhteensovittamista. 

372  Roiko-Jokela 1997, 731. 
373  KuUS:n leikekirja. Savo 14.8.1934. KuUS:n kokoelma.
374  Kokkonen 2003, 25.
375  KuUS:n johtokunnan ptk. 24.7.1934. KuUS:n kokoelma.
376  KuUS:n vk. 1929. KuUS:n kokoelma.
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2.12 PolKU UImAlAIToKSeen

Uintikulttuurin kehittymisen kannalta Kuopio on ollut runsaiden vesistöjensä ansi-
osta sopiva paikka uinnin harrastamiselle. Kuopion karttojen tutkiminen osoittaa, 
että mahdollisia uinnissa ja muussa liikunnassa hyödynnettäviä maa-alueita on 
ollut kaupungissa runsaasti. Vesistöjen runsaus on Kuopiossa monien itäsuoma-
laisten paikkakuntien rinnalla silmiinpistävää, ja se on vaikuttanut osaltaan siihen, 
millaiseksi kuopiolainen uintikulttuuri on muovautunut.377 Vaikeuksia uinnin ke-
hitykselle Kuopiossa on tuonut se, että Pohjois-Savossa kesät ovat melko lyhyitä ja 
viileitä. Järviveden lämpötilan kohoaminen uinnin kannalta miellyttävälle tasolle 
ei ole joka kesä varmaa. 

Kuopiossa, nykyisen Puijonkadun kohdalla, rautatien eteläpuolella olleen läh-
teen vesi havaittiin jo 1700-luvulla rautapitoiseksi. Lähde oli aluksi kaupungin hal-
linnassa, mutta myöhemmin sitä vuokrasivat yksityiset ihmiset. Hapelähteen alku-
peräinen käyttö loppui vuonna 1872. Hapelähteen toiminnan luonne alkoi muuttua 
viimeisinä vuosikymmeninä. Alkuaikoina ihmiset nauttivat pelkästään terveysvet-
tä, mutta myöhemmin alettiin kiinnittää huomiota uimiseenkin. Erityisesti säätyläi-
sillä, joiden elämäntapa poikkesi rahvaasta monella tapaa, liikunta liittyi promena-
deihin. Antero Heikkinen on kuvannut tutkimuksessaan sitä, kuinka kylpylöiden 
rakentamisella oli keskeinen sijansa uimaharrastuksen leviämisessä: ”Avoveteen 
saattoi mennä joko kylpemään tai uimaan tai tekemään molempia.”378

Kuopiossa kylpyläkulttuurin rakentamisessa seurattiin Helsingin ja Turun esi-
merkkiä. Kuopio Tidning -sanomalehti kirjoitti vuonna 1852, että Kuopioon oli 
perustettu ”säällinen uimahuone”. ”Säädyllisyydellä” tarkoitettiin ennen kaikkea 
sitä, että uintia alettiin harjoittaa tilassa, josta alastomat vartalot eivät näkyneet 
ympäristöön. ”Säällisiä” olosuhteita kaipasi erityisesti herrasväki, joka ei halunnut 
seurustella ja kylpeä avoimilla rannoilla alastomien lasten ja työväestön seassa.379 
Uimapaikoilla, joilla ei ollut katseilta suojaavia seiniä, mentiin uimaan säädyllisesti 
pitkähihaiset vaatteet ja jopa korsetti yllä.380

Uimahuoneen ylläpito sai hiljalleen lisää perusteluja, koska 1800-luvun puoli-
välistä lähtien bakteerien ja muiden tartunnan aiheuttajien osoitettiin uhkaavan 
terveyttä. Vielä tuohon aikaan hygienian käsite kaventui tarkoittamaan nimen-
omaisesti puhtauden ylläpitämistä bakteerien torjumiseksi.381 Vähitellen hygienia 
eli ennaltaehkäisevä terveydenhoito-oppi nousi 1800-luvun lopulla lääketieteessä 
hallitsevaksi oppialaksi. Sairautta ei enää pidetty vääjäämättömänä vaan se alettiin 
mieltää sosiaaliseksi ongelmaksi, joka katsottiin voitavan ratkaista yhteiskunnalli-
sin toimin. Sairauksien parantamisen rinnalla vähintään yhtä tärkeäksi tavoitteeksi 
asetettiin tautien ennaltaehkäisy. Huomion kohteeksi nousivat sekä ihmisten elin-
tapojen että elinympäristön terveysvaikutukset. Hygienia-ajattelun perimmäiset 

377  Itkonen 1996, 295. 
378  Heikkinen 1991, 47, 92–93; Nummela 1989, 98.
379  Okkola 1932, 132–133.
380  Lahtinen 2006, 103.
381  Helsingissä uimahallihanke eteni 1910-luvulla laboratorion rantavesien tutkimustuloksista. Kalervo 
Ilmasen mukaan niissä todettiin, että esimerkiksi Ursinin uimalaitosta ympäröivä vesi oli äärimmäisen 
likaista ja bakteereilla kuormitettua. Syynä tähän oli se, että uimalaitoksen molemmin puolin suuret loka-
viemärit laskivat jätevetensä mereen. Ilmanen 1998, 60.
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pyrkimykset olivat haastavat. Tarkoituksena oli koko yhteiskunnan järjestäminen 
ennaltaehkäisevän terveydenhuollon oppien mukaiseksi.382 

Uhkaavimmiksi terveysongelmiksi nimettiin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun 
alussa äkilliset kulkutaudit, jotka vaativat runsaasti uhreja. Samoin haasteina pi-
dettiin keuhkotuberkuloosia, jonka osuus koko Suomen kuolleisuudesta nousi 
pahimmillaan 30 %:iin. Kansalaisten valistaminen terveellisen elämän periaat-
teista oli hygienian keskeinen tavoite. Viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen toteut-
tama hygieniakampanjaa onkin mittasuhteiltaan verrattu lukutaitokampanjaan. 
Puhtauden, riittävän levon ja oikeanlaisen ravinnon lisäksi liikunnallakin oli oma 
osuutensa. Liikuntamahdollisuuksien järjestäminen ja urheilutoiminnan tukemi-
nen miellettiin yhteiskunnan velvollisuudeksi sekä kansanterveydellisten että sosi-
aalisten syiden takia.383

Tieto puhtauden merkityksestä eteni terveydenhuollon ammattilaisten vä-
lityksellä. Varsinainen kylpyläkulttuurin alku Kuopiossa ajoittui 1860-luvulle. 
Kaupunginlääkärinä työskennellyt 33-vuotias Edvin Nylander sai luvan rakentaa 
uimahuoneet kylpylä- ja vesiparannuslaitosta varten. Kylpylaitos oli tarkoitus avata 
jo kesällä 1864, mutta lehtitiedon mukaan viipurilainen höyrykoneiden valmistaja ei 
saanut toimituksiaan valmiiksi. Sen sijaan kansanvalistushenkisen, kansakoulun-
tarkastajanakin vuosina 1878–1886 toimineen Edvin Nylanderin ansiosta kaupunki 
sai kaksi uutta uimahuonetta Pappilanniemeen kesällä 1864. Kylpylaitoksessa Edvin 
Nylander piti lääkärinvastaanottoa.384

Edvin Nylanderin kylpylaitoksessa Kuopiossa mentiin vielä 1860-luvulla etupääs-
sä kylpemään ja uintiliikkeitä tapailtiin vasta toissijaisesti. Heinäkuussa 1865 kylpylai-
toksella odotettiin vesien lämpenemistä, joskin karaistuneimpien piirissä ”uimistakin 
oli jo voitu vähän aloitella”. Kylpemisen yhteyteen liittyivät myös Kuopiossa veden 
nauttiminen ja kävelyretket luonnossa: ”On hyvä asia, että tännekin on saatu täm-
möinen kylpylaitos, joita tätä ensimmäisinä aikoina monen on tarvinnut terveytensä 
vuoksi hakea ulkomaille pitkiä matkoja matkustelemalla. Sopiipa sitä silloin tällöin 
astustella Puijon mäellekin sen erinomaisia näköaloja ihailemaan, näitä komeita luon-
non näköaloja.” Ajan tyylin mukaisesti uintipaikkoja oli kaksi: toinen miehille niemen 
eteläpuolella ja toinen naisille niemen pohjoispuolella. Uusi ”terveydenlähde” sai kan-
natusta ympäristöstään: Tapio-lehdessä kirjoitettiin heinäkuun 8. päivänä 1865, kuin-
ka ”uimahuoneissakin on tällä viikolla ollut vilkas liikenne”.385 Teollistuminen, työ-
väestö ja uiminen kohtasivat Kuopion kaupunginhallinnossa vuonna 1880. Tuolloin 
kaupunginvaltuusto päätti teettää uimahuoneet erityisesti työväestölle, koska tämä 
käytti yhä enemmän ja ujostelematta kaupunginrantoja peseytymispaikkoinaan. 
Naisille uimahuone rakennettiin Kuopionlahdelle ja miehille Maljalahdelle.386 

Kuopion kunnallisten päättäjien myönteinen suhtautuminen uimalaitosten ra-
kentamiseen liittyi myös matkailun yleistymiseen 1880-luvulla. Kuopion vetovoi-
maa haluttiin edistää erityisesti Väinölänniemelle kohdistetuilla rakennushank-
keilla. Väinölänniemelle rakennettu uimalaitos sopi kokonaisuuteen, jota Kuopion 

382  Harjula 2004, 134.
383  Harjula 2004, 134–135.
384  Tapio nro 26. 1864.
385  ”Kuopion kylpy- ja vesiparannuslaitos”. Tapio nro 27. 1865.
386  KuUS:n leikekirja. Savo 3.11.1951. KuUS:n kokoelma.
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matkailijayhdistys puuhasi kyseisellä vuosikymmenellä. Vuonna 1887 perustet-
tu yhdistys rakennutti erilaisia majoja Väinölänniemelle ja muuallekin.387 Etenkin 
Väinölänniemen alueesta oli kehittynyt 1800-luvun lopulla kaupunkilaisten virkis-
täytymispaikka. August Ramsayn vuonna 1895 julkaistu Suomen matkaopas kuvaili 
Väinölänniemeä: ”Laaja kaupunginpuisto, asemansa suhteen ehkä kaunein Suomen 
kaupunkien puistoista. Sieltä löytyy paitsi laajaa juhlakenttää ja soittopaviljonkia, 
kaksi ravintolahuoneusta, Peräniemellä on pienempi kesäravintola, jossa usein an-
netaan soitantoa suvi-iltoina. Puistoissa on myöskin ajanmukainen kylpylaitos.”388 
Väinölännimen kylpylaitoksen toimintaa jatkoi kesällä 1885 Gust. Ranin Oy. 
Laitoksella lääkärinvastaanottoa piti K. P. Malmgrén.389

Auringonotosta ja rusketuksesta alettiin erityisesti matkailun yhteydessä puhua 
yhä enemmän 1900-luvun alkuvuosina. Huhut aurinkokylpyjen myönteisistä ter-
veysvaikutuksista ehtivät tuolloin jo Kuopioon, ja sanomalehdissä aiheesta kirjoitet-
tiin usein. Moni aloitti auringonpalvonnan luettuaan sen terveellisyydestä.390 Alkuun 
päässyttä rantamuotia oli mahdotonta pysäyttää. Rantaelämä oli vetovoimaista, koska 
siinä kulminoituivat ajan ihanteet: terveys, kauneus, nuoruus ja reipas ulkoilmaelämä. 
1900-luvun alussa pukeutumissäännöt olivat vielä olleet tiukat. Ensimmäisen maail-
mansodan jälkeen kansa halusi nauttia vapaammasta pukeutumisesta ja rantaelämän 
iloista. Kahdeksantuntisen työpäivän391 ansiosta vapaa-aikaa oli entistä enemmän.392

Hygieniaan liittyneiden parannusten kannalta oli merkittävää, että 1900-luvun 
alkupuolella saatiin koko maahan kunnanlääkärijärjestelmä ja terveyssisarien eli 
myöhemmin terveydenhoitajien verkosto.393 1920-luvulta alkaen useissa kouluissa 
oli sivutoiminen koululääkäri ja tavallisesti päätoiminen terveydenhoitaja. Koulujen 
hygieniakasvatus ulottui myös koteihin. Kuopion Uimaseurassa hygieniavalistus 
oli hyvässä hoidossa, sillä seuran ensimmäinen puheenjohtaja Gustaf Forstén toi-
mi toisena kaupunginlääkärinä, joka vastasi tuolloin myös koululaisten terveyden 
seuraamisesta.394 Hänen toiminnassaan uimaseurassa oli nähtävissä filantrooppista 
painotusta, harjoittihan hän seuratoiminnassa ammattiaan ilman korvausta.

Kuopion kaupungin omistama ja kunnossa pitämä Kuopion kylpylaitos toimi 
1920-luvulla edelleen Väinölänniemen uimalaitoksen läheisyydessä. Kuopion kyl-
pylaitoksessa oli mahdollista saada niin sanottuja hiilihappokylpyjä. Kuitenkin 
ensimmäisen maailmansodan vuoksi näiden kylpyjen hinnat kohosivat, ja asi-
akkaita ajateltiin vuonna 1915 houkuteltaviksi Venäjältä. Mainostuskampanjaa ei 
kuitenkaan aloitettu, sillä kylpylaitoksen tasoa ei pidetty venäläisille tarpeeksi kor-
keana. Hiilihappokylpyjen lisäksi kylpylaitos tarjosi mäntysuola- ja suolakylpyjä 
sekä terpetti-, höyry- ja valokaappia, savihierontaa, puolikylpyjä ja kääreitä. Myös 
hierontaa ja sairasvoimistelua oli tarjolla. Kylvyillä uskottiin olevan terveyttä edis-

387  Nummela 1989, 171.
388  Ramsay 1982, VII D 227.
389  Savo 16.5.1885.
390  Lahtinen 2006, 104.
391  27.11.1917 hyväksyttiin yleinen 8 tunnin työaikalaki. Venäjän vallankumouksen ansiosta lakia ei enää 
tarvinnut käyttää Pietarissa vahvistettavana.
392  Lahtinen 2006, 113.
393  Forsius 2008. Hygienian historiaa. http://www.saunalahti.fi/arnoldus/henkhyg3.htm. (Luettu 4.3.2008)
394  Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 1910 II kaupunginlääkärinä toimineen Gustaf Forsténin 
kansakoululääkäriksi. Tuunanen 1972, 145.
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täviä vaikutuksia. Vuoden 1920 toimintakertomuksessa kerrottiin, että eniten hoi-
dettiin reuma- ja sydäntautipotilaita. Kylpyvieraita kaupungin kylpylaitokseen tuli 
pääasiallisesti omasta maakunnasta, mutta kirjanpidon mukaan vieraita kävi jopa 
Viipurista, Porvoosta ja Jyväskylästä asti. Kylpylaitoksen johtokunnassa vaikutti pu-
heenjohtajana Evald Piispanen.395

Toimintansa alusta lähtien Kuopion Uimaseura järjesti kaupunkilaisille ilmaisia 
uimanäytöksiä, joiden katsottiin olevan parasta mainosta uinnille ja ennen kaikkea 
uimataidolle. Uimanäytösten hyödyllisyyttä ei voi väheksyä, sillä niitä pääsivät seu-
raamaan työläiskotien lapset ja nuoret.396 Köyhimmille perheille oli tärkeää, että seu-
ra tarjosi uimakouluissaan myös vapaapaikkoja. Ilmoittautumisten yhteydessä ne 
varattiinkin nopeasti. Jo vuonna 1905 annettiin ilmaista uimaopetusta kansakoulua 
käyneille viidelle tytölle ja viidelle pojalle.397  Kokonaisuuden kannalta vapaapaik-
kojen määrä ei silti ollut suuri.

Kuopion Uimaseuran Suomen Uimaliitolle helmikuussa 1907 lähettämässä 
kirjeessä kuitenkin harmiteltiin naisten huonoja uintimahdollisuuksia, sillä tuo-
hon aikaan miehet ja naiset uivat ”siveellisyyssyistä” eri uimalaitoksissa. Kuopion 
Uimaseura ilmoitti uimaliitolle, että kesällä naisille on lähes mahdotonta tarjota 
uimaopetusta, koska Kuopiossa tarkoitukseen ei löydy sopivaa uimahuonetta.398 
Kehnojen uimaolosuhteiden vuoksi naiset osallistuivat seuratyöhön suunnittele-
malla ja toteuttamalla uimanäytösten ja yhteisten illanviettojen ohjelmia.399

Uimarit eivät välttämättä ymmärtäneet uimahallin puuttumisen merkitystä tu-
loksellisen harjoittelun kannalta 1900-luvun alussa. Ympärivuotinen lajiharjoittelu 
olisi kuitenkin ollut ensiarvoisen tärkeää kilpauimareiden kehittymiseksi kansain-
väliselle tasolle. Talviharjoittelun olemattomuuden vuoksi suomalaiset antoivat suu-
ren edun lämpimässä ilmastossa ympäri vuoden harjoitteleville uimareille. Siksi 
uimareiden harjoittelun tehokkuus ei ollut riittävää varsinaiseen huippu-urheiluun. 
Heikko kansainvälinen menestys ja harjoittelun tehottomuus ovat osittain selitettä-
vissä myös sillä, että uinnin kansallinen kilpailu- ja harjoittelukulttuuri oli nuorta. 

Uimaseuran käytettävissä olleet tilat suuntasivat seuran tavoitteellisuutta. 
KuUS:n ensimmäinen puheenjohtaja Gustaf Forstén (puheenjohtajana 1904–1911) ei 
ollut itse aktiiviuimari, mutta kuitenkin hän huomasi, että kehittyäkseen uimaseu-
ra tarvitsee entistä paremman ja laajemman uimalaitoksen myös naisille. Vuonna 
1886 rakennetulla uimalaitoksella ei ollut lainkaan kilparatoja, käännöslavoja eikä 
katsomoa. Uintikilpailujen ja -näytösten järjestäminen onnistui ainoastaan lainaksi 
saatujen Gustav Ranin Oy:n proomujen ja lotjien avulla.400

Kuopion olosuhteissa seuran jäseniä alkoi kiinnostaa saunan yhdistäminen uin-
nin harrastamiseen. Erityisesti uimakoulun näkökulmasta mahdollisuus lämmit-
telyyn edisti oleellisesti uimalaitoksella viihtymistä. Aarno Kemppaisen mukaan 
sauna-asian otti puheeksi Gustaf Forsténin lisäksi myös Arno Forström, joka kaipa-
si saunan lämpöä erityisesti syksyisen koululaisuintinäytöksen jälkeen. Forsrtöm 

395  Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 1920, 155; Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 1912, 8; Kuo-
pion kaupungin kunnalliskertomus 1915, 211. Kuopion kaupunginarkisto.
396  Laine 1992, 112.
397  Okkola 1932, 139.
398  KuUS:n kirje Suomen Uimaliitolle 7.2.1907. KuUS:n kokoelma.
399  KuUS 1904–1934. KuUS:n kokoelma.
400  KuUS 1904–1939. KuUS:n kokoelma.
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oli harmitellut sitä, että uimalaitoksen läheisyydessä toimineen kylpylän kausi ei 
jatkunut uimaseuran muun toiminnan tapaan syyskuulle asti. Toisaalta sauna si-
jaitsi uimalaitoksesta hieman kaukana, eikä se olisi palvellut parhaalla mahdollisel-
la tavalla uimareiden tarpeita. Arno Forströmin ohella saunaa kaavaili tehokkaasti 
Eero Martikainen, jonka mielestä saunan luonnollisin paikka olisikin ollut aivan 
uimalaitoksen läheisyydessä.401

KuUS:n varapuheenjohtaja (vuonna 1912), pankinjohtaja Knut Polón suhtautui 
samaiseen saunahankkeeseen myönteisesti, mutta rakennusta hänen kaudellaan ei 
saatu aikaiseksi. Todennäköisesti pelkkää saunahanketta ei haluttu kiirehtiä, sillä 
juuri tuohon aikaan uuden uimalan rahoituksen ja rakentamisen suunnittelu oli 
yksi seuran keskeisimmistä tehtävistä. On huomattava, että alkuvuosien rakennus- 
ja muut kehittämishankkeet olivat todellista pioneerityötä. Nykyajan näkökulmas-
ta yksinkertaiselta ja helpolta hankkeelta vaikuttava saunan rakentaminen uima-
laitoksen yhteyteen oli kuitenkin uraauurtavaa toimintaa 1900-luvun alussa. Joka 
tapauksessa kekseliäisyydelle ja luovuudelle uinnin hyväksi uhrattiin runsaasti 
aikaa, sillä koululääkärinäkin toiminut KuUS:n puheenjohtaja Gustaf Forstén, 
”Ukko-Vorsteeni”, keksi Aarno Kemppaisen mukaan saunalle korvikkeen: ”Tämä 
kaikkea hyvää harrastava mies hänkin, tuskitteli sitä, ettei uimalaitoksen käytet-
tävissä ollut omaa saunaa, ja eräässä promootiossa, jossa vihittävinä oli lukuisia 
lapsiakin, hän tarjosi uijille – oli syyspuoli ja ilma erittäin kolea – pienessä, noin 
100 gramman vetoisesta pullosta tilkan konjakkia kuumassa vedessä (…) saunan 
asemasta, kuten hän itse lausui.”402

Pian KuUS:n perustamisen jälkeen seuran jäsenet olivat alkaneet tutkia itsenäi-
sesti paikkaa uudelle uimalaitokselle, ja he hankkivat sille piirustusluonnokset. Lauri 
Kemiläinen, Aarno Kemppainen ja työnsä puolesta myös arkkitehti Armas Rankka 
olivat aktiivisia uimalaitoshankkeessa. Kun Savotar-lehden päätoimittaja Aarno 
Kemppaisesta tuli seuran sihteeri, hän kirjoitti uimalaitosasiasta usein lehdessä. 
Lisäksi hän lähetti KuUS:n puolesta kaupungille anomuksia uuden uimalaitoksen 
saamiseksi.403 Vuonna 1910 kaupungille lähetetty, laajasti perusteltu kirjelmä johti 
tulokseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen uuden uimalaitoksen rakenta-
misesta, ja se päätti kerätä vuosittain anniskeluvoittovaroista rahaa uudisrakennusta 
varten. Päätöstä rakentamisesta tässä vaiheessa ei vielä kuitenkaan tehty.404

Kaupungin rahakamari ei kuitenkaan saanut vuoden 1910 loppuun mennessä val-
miiksi valtuustolle ehdotusta rahoituksen järjestämisestä eikä uimalaitoksen piirus-
tuksista.405 Toukokuussa 1911 valtuusmiehet muuttivat uimalaitoksen rakentamista 
koskeneita suunnitelmia. Ensiksi anniskeluvoittovaroja ei siirretty uuden uimalan 
rakentamista varten. Toiseksi varojen myöntämiselle uimalaitosta varten haluttiin 
asettaa vielä yksi ehto, jonka mukaan Kuopion Uimaseuralle myönnetään varat, jos 
seura antaa ilmaista opetusta uinnissa kaupungin varattomille kansakoululapsille.406

401  KuUS:n leikekirja. Savo 15.6.1941. KuUS:n kokoelma.
402  KuUS:n leikekirja. Savo 15.6.1941. KuUS:n kokoelma.
403  KuUS 1904–1939. KuUS:n kokoelma.
404  Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 1910, 23–24. Kuopion kaupunginarkisto.
405  Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 1910, 23–24. Kuopion kaupunginarkisto.
406  Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 1911, (ks. kaupunginvaltuuston ptk. 15.5.1911, 146 § 7). Kuopion 
kaupunginarkisto.
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Uimaseuralle kaupunginvaltuuston vaatimus uimakoulujen vapaapaikoista ei 
ollut kynnyskysymys, sillä varattomille lapsille järjestetyt uimakoulupaikat olivat 
kiinteä osa KuUS:n käytänteitä. Valtuuston asettama ehto herättää kuitenkin kysy-
myksen siitä, olisiko käytännöstä tingitty seuran taloudellisesti vaikeina aikoina. 
Joka tapauksessa vuonna 1912 uimalan hyppytornin romahtaminen vauhditti uima-
laitoksen suunnittelua kaupungin hallinnossa. Uimaseuran piirissä kulkenut tarina 
kertoi, että olympialaisiin valmistautumassa ollut ja kehnoon uimalaitokseen kyl-
lästynyt Kalle Kainuvaara ”(…) olisi lyöttäytynyt yhteen tuona myrsky-yönä – uu-
den tornin toiveissa – samoihin tuumiin luonnon kanssa ja auttanut myrskyä tornin 
huojuttamisessa ja kaatamisessa”.407

Uimaliiton historiikin kirjoittanut Pertti Mustonen on todennut, kuinka 
Väinölänniemen vanhan uimahyppytornin kaatumisen jälkeen Kalle Kainuvaara 
matkusti Helsinkiin, jossa hän ei kuitenkaan osoittautunut uimaliiton taloudelli-
sen uhrauksen arvoiseksi. Kainuvaara laiminlöi harjoittelunsa lähes täysin.408 Kalle 
Kainuvaara, joka oli Tukholman olympialaisten aikoihin Suomen toiseksi paras hyp-
pääjä Toivo Aron jälkeen, oli suomalaisissa uintipiireissä tunnettu ”erikoisena per-
soonana”. Häntä pidettiin ”lahjakkaana kauhukakarana”. Kainuvaaran laiskuutta 
päiviteltiin Finsk Idrottsbladetissa huolimatta siitä, että ”(…) se mies nimittäin osaa 
tehdä tosi hienoja asioita”.409

On syytä olettaa, että kuopiolaisten uimahyppääjien menestys lajissaan edisti 
olosuhteiden korjaamista. Kaikkiaan vuosi 1912 oli kansallisesti käänteentekevä 
myös kunnallisten päättäjien suhtautumisessa urheilupaikkarakentamiseen.410 
Näyttää siltä, että Tukholman olympiakisojen suomalaismenestys vaikutti nope-
asti myös Kuopion päättäjien asenteisiin urheilua kohtaan. Osoituksena asenteen 
muutoksesta kilpaurheilua kohtaan oli se, että vuonna 1912 Kuopion kaupunki osti 
KuUS:lla vuokralla olleen kommandiittiyhtiön uimalaitoksen ja myönsi varoja lai-
toksen korjaamiseen ja uuden hyppytornin rakentamiseen. Toisaalta on huomatta-
va, että uimalaitosasia oli pohjustettu jo ennen Tukholman olympialaisia. Vuonna 
1912 myös naisten uintiolosuhteet paranivat, koska naisille rakennettiin oma ui-
mahuone Kuopionlahdelle. Entinen uimahuone siirrettiin Väinölänniemen suun-
taan ja miesten käyttöön.411

Lopullisen sysäyksen Väinölänniemen uimalahankkeen toteutumiselle antoi tie-
to siitä, että Kuopiossa oli tarkoitus järjestää kesällä 1914 myös ruumiinharjoitusten 
tärkeyttä korostaneen Kansanvalistusseuran yleiset soitto- ja laulujuhlat ja niiden 
yhteydessä myös urheilukilpailuja. Kansanvalistusseuran kesäjuhla ei ollut ainut 
syy uuden uimalaitoksen rakentamiselle. Varmasti kaupungin päättäjien mielis-
sä oli näkemys muun muassa uimalaitoksen hygieniaa edistävästä merkityksestä. 
Kuopion Uimaseura myös perusteli uimalaitoksen rakentamisen merkitystä kau-
punginhallitukselle lähettämässään kirjeessä vetoamalla yhteiskunnallisiin syihin. 
Uimaseura ehdotti, että ”(…) valtuusmiehet aivan heti ryhtyisivät rakentamaan uut-

407  Suomen Urheilulehti 9.5.1912.
408  Mustonen 2006, 42.
409  Mustonen 2006, 45.
410  Ilmanen 1998, 28.
411  Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 1912. Kaupungin kiinteistöjä koskevat asiat. Kuopion kaupun-
ginarkisto.



90

ta, ajanmukaista uimalaitosta niiden suunnitelmien mukaan, jotka asiasta aikaisem-
min on tehty ja että rakennustyö, mikäli mahdollista, suoritettaisiin hätäaputöinä, 
jonka kautta nykyisin paikkakunnallamme vallitseva entistä ankarampi työnpuute 
osaltaan tulisi autetuksi”.412 

Uimaseuran kaupunginvaltuustolle lähettämä kirje johti nopeisiin toimenpi-
teisiin, ja valtuuston kokouksessa helmikuussa 1914 rahatoimikamaria kehotettiin 
ensitilassa viemään rakennuspaikalle rakennustarpeita. Uimalaitoshankkeen käyn-
nistäminen ja sen loppuun saattaminen sattuivat sopivaan ajankohtaan, koska en-
simmäinen maailmansota katkaisi kaupungin anniskeluvoittovarojen kasvun.413

Kaupungin rakennuskonttorin selvityksessä huomautettiin muun muassa, että 
uimalaitoksella täytyisi olla eri osastot naisille ja miehille. Varatut rahat eivät riit-
täneet, ja siksi uimalaitos suunniteltiin ainoastaan miehille. Uimalaitosta kuitenkin 
kaavailtiin myös naisten käyttöön joinakin aikoina. Lisäksi rakennuskonttori lausui, 
että uimalaitokseen on sisällytettävä seuraavanlainen varustus: ”Piirustusten mu-
kaan 41 pukuhuonetta, musiikkipaviljongin, uimamaisterin huoneen, etuhallin, 2 
vaatesäiliötä, hyppytelineet sekä kookkaan katsojalavan. Jotta määräraha riittäisi, on 
kumminkin ehkä pukuhuoneita vähennettävä.”414

Uimalaitoksen rakentamiskaavailut ajoittuivat seuran toiveiden mukaisesti sopi-
vasti myös kunnallisille päättäjille, sillä päätöksestä oli hyötyä myös työllisyydelle. 
Juuri tuolloin Kuopiossa oli suurta tarvetta työväestölle tarjottaville hätäaputöille. 
Kaupungin kannalta oli huolestuttavaa se, että paikkakunnalla oli ensimmäisen 
maailmansodan puhjettua, talvikautena 1914–1915, yli 2 000 työmiestä vailla työ-
tä.415 Väinölänniemen uimalaitos valmistui vuonna 1914 arkkitehti Armas Rankan ja 
kaupungininsinööri Aarne Sireliuksen piirustusten mukaisesti. Uimalaitos raken-
nettiin niemen länsisivulle miesten uimahuoneen paikalle. Se oli puurakenteinen ja 
rakenteeltaan suljettu, ja ratojen pituus oli 25 metriä. Uimalaitokseen rakennettiin 
kerroshyppytorni, jonka korkein kerros oli 10 metriä. 416 

Kuopion Uimaseuran 10-vuotishistoriikissa voitiin lopulta iloita uudesta uima-
laitoksesta: ”Paikkakunnan nuoriso, jonka piirissä Kuopion Uimaseura ensi sijassa 
toimii, näki riemukseen kesän koittaessa ihanan Väinölänniemen lehtevien puiden 
takaa kohoavan upean ́ linnan torneineen .́ Nuoriso näki vihdoinkin saavansa kodin 
jota se vuosikaudet oli toivonut, näki nostettavan kurkihirttä, jonka alla sen ruumis 
varttuu ja voimistuu, sielu pirteytyy, saa väsymättömän elämän, näki nostettavan 
haraa, jonka alla katse kirkastuu, luonto lujittuu ja raudoittuu kaikki elämän kolhut 
kestäväksi haarniskaksi.”417 Ilo uudesta uimalaitoksesta johtui varmasti siitä, että 
varhaisnuorisolle oli 1910-luvulla hyvin vähän järjestettyä ajanvietettä. Kesäisin ui-
malaitoksella oli hauskaa. Nuorison ”sakkiintumisen” myötä uimalaitoksesta tuli 

412  Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 1914. Kaupungin kiinteistöjä koskevat asiat. Kuopion kaupun-
ginarkisto.
413  Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 1914. Kaupungin kiinteistöjä koskevat asiat. Kuopion kaupun-
ginarkisto.
414  Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 1914. Kaupungin kiinteistöjä koskevat asiat. Kuopion kaupun-
ginarkisto.
415  Tuomisto 1982, 142, 143.
416  Lindell 2007, 21. Uuden uimalaitoksen myötä uimareiden harjoitusmahdollisuudet samoin kuin har-
joittelumotivaatio paranivat. Uudessa uimalaitoksessa järjestettiin uinnin SM-kilpailut vuonna 1916 ja 
seuraavan kerran vuonna 1920.
417  Kemppainen 1915, 8. 
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nuorille mieluisa oleskelupaikka. Siksi uimalaitosta ei voinut pitää pelkästään urhei-
lun teknisenä suorituspaikkana.418

Kansanvalistusseuran kesäjuhlien lähestyessä KuUS:n johtokunnassa oltiin toi-
meliaita. Johtokunnassa keskusteltiin vilkkaasti muun muassa vihkiäisjuhlan alka-
misajasta: ”(…) päätettiin lähettää puheenjohtaja ja sihteeri edustamaan uimaseuraa 
ja valvomaan seuran etua kokouksessa, jossa lopullisesti tarkistetaan ja päätetään 
Kansanvalistusseuran yleisten laulu- ja soittojuhlapäivien ohjelma, minkä yhteyteen 
uimalaitoksen vihkiäisjuhla on aiottu järjestää. Edustajain on pyydettävä näytäntö-
ajaksi aikaa klo 9–12 ap. sunnuntaina kesäk. 21. pnä, joka on juhlan kolmas päivä, 
tai sitten jotakin muuta sopivaa aikaa.”419 Vuonna 1914 uimamaisteri- ja kandidaat-
titutkinnon suorittaneet vihittiin kokoontumiskieltojen vuoksi vasta kesällä 1915.  
Jääkärikapteeni Otto Halonen (1899–1961) muisteli vuonna 1954 KuUS:n uimaopet-
tajille lähettämässään kortissa: ”Sen ajan valtaherrat kai pelkäsivät, että me uimme 
koillisväylän kautta Uralin taa ja sieltä käsin hyökimme Uralille. Kai tästä johtui se, 
että maisteri- ja kandidaattivihkimiset kiellettiin.”420

Uinnin kannalta kiinnostavaa oli se, että 1930-luvulla Kuopiossa heräsi ajatus ui-
mahallista Helsingin mallin mukaisesti. Uimahalliasia keskustelutti luonnollisesti 
myös uimaseuran johtokuntaa. Sen mielestä uimahalli oli tärkeä ennen kaikkea kil-
pauinnin näkökulmasta, sillä kaupunkiin toivottiin kansainvälisen tason kilpaui-
mareita.421 Hallihanke ei kuitenkaan saanut riittävää kannatusta, mutta Kuopion ly-
seon opettajien voimisteluseuran keräämät vähät varat säilyivät uimahallihankkeen 
symbolina vuoteen 1969 asti.422

Uimahallihanketta ajankohtaisemmaksi kysymykseksi nousivat 1930-luvulla 
Väinölänniemen uintimahdollisuudet. Vuonna 1886 valmistunut, naisten käytös-
sä vuodesta 1914 alkaen ollut uimahuone tarvitsi pikaisia korjauksia. Syyskuussa 
1938 Kuopion Uimaseura kutsui sanomalehdistön ja kaupunginhallituksen tutus-
tumaan huonokuntoiseen uimalaitokseen. Paikalle saapuneet totesivat lehtitiedon 
mukaisesti, että uimalaitos oli käyttökelvoton. Kuitenkin katselmukseen osallistu-
neet olivat sitä mieltä, että rakennelmasta saisi kelvollisen pienillä korjauksilla.423 
Ennen kaikkea uimalaitoksen kunto herätti kielteistä kritiikkiä uimaseuran riveis-
sä. Muita uinnin harrastajia olosuhteet eivät tuntuneet paljon haittaavan. Laajoille 
kansankerroksille Väinölänniemen hiekkaranta pukukoppeineen tuntui riittävän. 
Puola Tujunen on kirjoittanut, toki vain oman mielipiteensä, siitä, kuinka mieluisaa 
rannalla oli uida vuonna 1939: ”Olin synnyttänyt vuoden alussa poikalapsen. (…) 
Löysin Väinölänniemen lasten uimarantoineen. Siellä oli mukava viettää kesäpäiviä 
lasten kanssa eväitä nurmikolla syöden ja leikkien. (…) Väinölänniemellä oli myös-
kin Keiliniemi, uimaranta aikuisille. Kävimme mieheni kanssa yhdessä uimassa 
siellä työajan päätyttyä.”424

Uimalaitoksen kunnostaminen keskeytyi luonnollisesti talvisodan alkamiseen, 
mutta lisäksi hanketta hidasti yhtaikaa vireillä ollut Puijon hyppyrimäkihanke. 

418  Siipi 1962, 99.
419  KuUS:n johtokunnan ptk. 28.5.1914. KuUS:n kokoelma.
420  Otto Halosen kortti KuUS:n uimaopettajille 21.8.1954. KuUS:n kokoelma; Halosesta enemmän luvussa 2.14.
421  KuUS:n johtokunnan ptk. 16.2.1931. KuUS:n kokoelma.
422  KuUS:n leikekirja. Suomen Urheilulehti 31.1.1930; Savo 25.4.1969. KuUS:n kokoelma.
423  KuUS:n leikekirja. Savon Suunta 29.9.1938; Savo 29.9.1938. KuUS:n kokoelma.
424  Tujunen 2002, 64.



92

Molemmilla hankkeilla oli puolustajansa ja vastustajansa. Nimimerkki ”Jussi” aset-
tautui Savo-lehdessä uimalaitoshankkeen puolelle: ”(…) uimataito on kaikille vält-
tämätön, mutta mäenlasku ei ole. (…) Puhe kilpailusta jätettäköön syrjään.”425 Ikään 
kuin hyvityksenä uimalaitoshankkeen viivästymiselle kaupunki rakensi uinnin har-
rastajille saunan miesten uimalaitoksen yhteyteen kesäksi 1941.426 Saunan lämpöä ei 
kuitenkaan riittänyt pitkäksi aikaa, sillä sauna paloi lähes täydellisesti kesällä 1944.427

2.13 TyöläISURheIlU omIlle RAdoIlle

Pelkkä käsite ”työläisurheilu” ilmaisee toisenlaisuutta ja eroa, jopa vastakkaisuutta 
porvarilliseen liikuntakulttuuriin verrattuna.428 Suomen ensimmäinen työväestölle 
tarkoitettu urheiluseura oli Helsingin Ponnistus. Seuran vahvana taustavoimana oli 
vahtimestari Viktor Damm. Häntä on luonnehdittu muun muassa yhteiskunnalli-
seksi idealistiksi, joka toimi lähimmäisenrakkauden ja uskonnollis-isänmaallisten 
ihanteiden hengessä: ”Ruumis on sielun välikappale ja palvelija kaiken hyvän, jalon 
ja oikean asian toteuttamiseksi maan päällä. Kun sitä harjoitamme, emme sitä yksin 
harjoita, vaan samalla harjoitamme sieluamme, tahtomme voimaa sitä hallitsemaan 
ja ohjaamaan.” Damm oli wrightiläisen liikkeen edustaja. Wrightiläisyydeksi kutsu-
taan teollisuusjohtaja Julius von Wrightin ajamaa aatetta. Wrightiläisiä työväenyh-
distyksiä voidaan pitää melko sovinnollisina, koska niiden johtohenkilöstö koostui 
usein porvariston edustajista.429 Wrightiläisellä kaudella työväen järjestötoiminnan 
johto suhtautui liikuntaan myönteisesti. Liikkeen radikalisoituessa myös johdon 
suhtautuminen liikuntaharrastukseen muuttui.430 

Viktor Damm sai paljon vaikutteita valistusajan filosofien ihanteista – erityisesti 
Jean-Jacques Rousseau ja John Locke olivat Dammin esikuvia. Samoin Viktor Damm 
kannatti saksalaista voimistelujärjestelmää. Myöhemmin etenkään äärivasemmisto 
ei juuri kannattanut Dammin tavoitteita. Myönnettiin, että Damm ajoi yhteiskunnal-
lisia tavoitteita, kuten heikkojen ja alistettujen avustamista, mutta hän ei ottanut huo-
mioon yhteiskunnallisia epäkohtia eikä reaalista tilannetta puhumattakaan niiden 
syitä.431 ”Dammilaisuus” painotti monipuolisuutta. Voimistelun ohella oli syntynyt 
kilpailuja eri työläisseurojen välillä muun muassa yleisurheilussa, painissa, hiihdos-
sa, pyöräilyssä ja uinnissa. Vuonna 1902 Ponnistus järjesti Helsingissä Hesperian 
puistossa jopa ”Olympian kisat”.432

Kuopiossa työväenyhdistyksen piirissä keskusteltiin erityisen työläisnuori-
so-osaston perustamisesta jo vuonna 1903, mutta asia ei välittömästi edistynyt. 
Nuoriso-osaston toiminta alkoi vuonna 1907. Vasta vuonna 1911 osaston jäsenet 
saivat samat oikeudet kuin jäsenillä oli Kuopion työväenyhdistyksen alaisuudessa. 
Urheiluharrastuksella oli Kuopion työväenyhdistyksen keskuudessa jo pitkät perin-

425  KuUS:n leikekirja. Savo 19.11.1938. KuUS:n kokoelma. 
426  KuUS:n leikekirja. Savo 17.5.1941. KuUS:n kokoelma.
427  KuUS:n leikekirja. Savo 27.7.1944. KuUS:n kokoelma.
428  Sironen 1988, 19.
429  Kempas 1986, 42–43.
430  Wirilander 2008, 555; Hentilä 1982, 39–40.
431  Kempas 1986, 43.
432  Kempas 1986, 51.
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teet. Urheilu lomittui työväenyhdistyksen toimintaan ennen kaikkea nuorten kautta. 
Tero Tuomisto on kuvannut, kuinka kesäisin Väinölänniemellä järjestetyissä kan-
sanjuhlissa urheilu oli ollut kiinteä osa toimintaa. Kävely- ja juoksukilpailut olivat 
suosittuja. Talvisin nuoriso-osaston jäsenet hiihtivät kilpaa esimerkiksi rekiretkien 
yhteydessä.433

Ennen vuotta 1907 urheiluseura Kuopion Reippaassa oli runsaasti työläisnuoria, 
jotka esittivät seuran johdolle toiveita myös työväenliikkeen huomioimisesta. Nämä 
ajatukset eivät saaneet Reippaan johdossa suurta kannatusta. Siksi työläisnuorten 
ajatuksiin jäi kytemään ajatus oman työläisurheiluseuran perustamisesta. Viljam 
Kolehmaisen aloite aiheutti porvareiden keskuudessa suurta hämmästystä, kun 
Reippaasta erosi kymmenkunta jäsentä vuonna 1907 ja perusti Kuopion Riennon. 
Aluksi Kuopion työväenyhdistys suhtautui urheiluharrastukseen penseästi, sil-
lä se oli sitä mieltä, että ”retkuilu” vierottaisi työläisnuorisoa työväen riennoista. 
Myöhemmin Kuopion Riennosta tuli kuitenkin työväenyhdistyksen alaosasto, joka 
takasi hyvät mahdollisuudet saada käyttöön työväenyhdistyksen harjoitustiloja. 
Riennon vahva laji oli voimistelu. Talvisin seurassa harrastettiin luonnollisesti hiih-
toa ja kesäisin kenttälajeja. Seurasta kasvoi vähitellen valtakunnallisesti huomattava 
työläisurheiluseura. Erityisesti Kolehmaisen veljessarja teki seuraa tunnetuksi.434

Työläisurheiluseuroissa voimistui pitkin 1910-lukua pyrkimys eriytyä porvaris-
seuroista ja viime kädessä koko SVUL:sta.435 Pyrkimys oli ainakin osittain seurausta 
SVUL:ssa alusta asti ilmenneestä käytännöstä syrjiä työväestön edustajia johtoelin-
ten valinnoissa. Tilanne johtui Ivar Wilskmanin ja muiden SVUL:n johtomiesten kä-
sityksestä, että urheiluliikkeen johdon piti olla niin sanotun sivistyneistön käsissä. 
Työläisurheiluseurojen protestit olivat turhia. Ristiriitoja aiheuttivat myös urheilu-
kenttien ja -salien käyttö, kilpailujen järjestämisoikeudet ja muut vastaavat seikat. 
Voidaan väittää, että työläisurheiluseurojen elintila SVUL:ssa kaventui selvästi, mis-
tä oli omat seurauksensa. Esimerkiksi Suomen suurin työläisurheiluseura Helsingin 
Jyry ylläpiti muiden mielessä ajatusta omasta työväen urheiluliitosta, mutta oman 
liiton perustaminen ei kuitenkaan heti onnistunut. Sen sijaan oman urheilulehden 
perustaminen nähtiin jo realistiseksi mahdollisuudeksi. Oma Työväen Urheilulehti 
oli vastaus Suomen Urheilulehden porvarilliseen linjaan.436

Työväen Urheilulehden perustamisella oli epäilijänsäkin. Kysymyksiä herät-
ti muun muassa julkaisun kannattavuus. Lisäksi oikeaksi järjestykseksi ajateltiin 
ensin oman liiton ja vasta sitten lehden perustaminen. Vastustuksesta huolimatta 
Työväen Urheilulehti Osakeyhtiö perustettiin maaliskuussa 1917. Lehti otti tehtäväk-
seen työväestön aktivoinnin urheilun harrastajina ja määritteli yhdeksi päämääräk-
seen oman työläisurheiluliiton perustamisen.437 

Työväen Urheilulehti (TUL-lehti) ilmestyi ensimmäisen kerran 8.6.1917, ja sen 
painos oli 18 000 kappaletta. Lehti toi julki tehtävänsä ja lupasi levittää tietoa kai-
kista urheilumuodoista. Julkaisu ei tosin rajautunut pelkästään urheiluun, vaan se 
suuntautui yleisen työväenliikkeen ohjelman mukaisesti. Siksi lehdessä kirjoitettiin 

433  Tuomisto 1982, 118.
434  Tuomisto 1982, 118–121.
435  Matkaniemi 1999, 51. 
436  Vasara 2004, 16–17.
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myös työehdoista ja työpaikkojen olosuhteista. Edelleen Työväen Urheilulehti toimi 
hyvin voimakkaasti itsenäisen työväen urheiluliiton puolesta. Omaa lehteä ja omaa 
liittoa pidettiin työväenliikkeessä itsestäänselvyytenä.438

Työläisurheilun irtisanoutuminen porvarillisesta urheiluliikkeestä ja julistau-
tuminen osaksi työväenliikettä vaati myös urheilulta uusia perusteluja sen yhteis-
kunnallisesta luonteesta. Keski-Euroopassa työväen urheiluliike oli vahvasti si-
doksissa keskustamarxismiin. Helmut Wagner määritteli teoksessaan ”Sport und 
Arbeitersport” työläisurheilun työväenkulttuurin muodoksi, jonka perimmäinen 
tarkoitus oli työväestön joukkovoiman kasvattaminen. Edelleen Seppo Hentilän 
mukaan Wagner katsoi, että urheilulla oli kaksi merkitystä työväestölle. Ensiksi se 
auttoi torjumaan työn aiheuttamia terveydellisiä haittoja, ja toiseksi urheilu terästi 
niitä fyysisiä ja henkisiä ominaisuuksia, jotka olivat tarpeen luokkataistelussa.439

Sisällissodan seurauksena suomalainen urheiluseurakenttä jakaantui vuosikym-
meniksi kahtia. TUL:n perustamisen taustalla oli SVUL:n päätös erottaa keskuu-
destaan ne seurat, joiden jäsenet olivat kuuluneet sisällissodassa punakaarteihin. 
Heinäkuussa 1918 pidettiin Pohjois-Savon SVUL:n piirin kokous, jossa ratkaistiin ka-
pinaan osallistuneiden kohtalo. Kokous päätti yksimielisesti erottaa kapinaa avus-
taneet seurat tai ne seurat, joiden jäsenistä suurin osa oli ollut mukana. Erotetuiksi 
tulivat muun muassa Kuopion Riento, Iisalmen Vesa, Suonenjoen Kunto, Keiteleen 
Jyske ja Iisveden Vesa. Samalla erotettiin piirin johtokunnasta näiden seurojen edus-
tajat. Erottamispäätös herätti seuroissa hämmennystä. Katsottiin, etteivät ne seuroi-
na voineet olla mukana kapinassa, jos joku seuran jäsenistä olikin ollut mukana pu-
nakaartissa. Esimerkiksi osa Kuopion Riennon jäsenistä kääntyi erottamispäätöksen 
vuoksi liiton puoleen ja tiedusteli, pystyvätkö he olemaan sen jäseniä, vaikka eivät 
enää kuuluneetkaan piiriin. Lisäksi osa erotetuista esitti todisteita, joiden mukaan 
Riento olisi yrittänyt estää jäseniään liittymästä kapinajoukkoihin.440 Marraskuun 
24. päivänä 1918 SVUL:n liittokokous erotti kaikki ne 49 työläisurheiluseuraa, jotka 
olivat osallistuneet sisällissotaan komppanioina tai ryhminä. Myös sellaiset seurat, 
joiden jäsenistöstä vähintään puolet oli taistellut punakaartissa, erotettiin.441

SVUL:n liittokokouksessakaan ei oltu täysin yksimielisiä erottamiskysymykses-
tä, sillä monet olisivat tyytyneet lieviin toimenpiteisiin. Sisällissota oli kuitenkin 
vienyt liikkumatilan liberaalilta ajattelulta. Valtaosa urheilujohtajista kuului natio-
nalistisiin piireihin. Jyrkkää linjaa ajoi muun muassa itsekin sodassa haavoittunut 
Kustaa Emil Levälahti. Lauri Pihkala arvioi SVUL:n päätöksen oikeaksi mutta piti 
tarpeellisena antaa ehdonalaiseen vapauteen päässeille mahdollisuus asteittaiseen 
”armahdukseen”. Myöhemmin Pihkala tosin kiristi kantaansa: ”Marxilaisilta ei tar-
vita mitään.”442

Jäsenluetteloiden puuttumisen vuoksi ei ole tietoa siitä, oliko KuUS:ssa punakaar-
tin jäseniä. Siten tietoa ei myöskään ole mahdollisista erottamiskäytännöistä. Koska 
KuUS:n asiakirjat vuosilta 1918–1919 ovat huomattavilta osin kadoksissa, tämä saat-
taa viitata siihen, että johtokunnassa on käsitelty ja kirjattu asioita, jotka on haluttu 
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unohtaa asiakirjat tuhoamalla. Mahdollisiin erottamiskysymyksiin ei myöhemmin 
seurassa palattu. Jos seurasta erottamisia oli, niitä lienee ollut vähän tai erotettujen 
siteet uintiin olivat löysät. Päinvastaisessa tilanteessa erotetut olisivat epäilemättä 
perustaneet TUL:n alaisen uimaseuran tai ainakin liittyneet uimareina Kuopion 
Rientoon. 

TUL:n perustamiskokoukseen 26.1.1919 osallistui yhteensä 56 seuraa, jotka edus-
tivat 7 728 urheilijaa. Kokouksessa luotiin liiton säännöt ja periaatteet varsinaista toi-
mintaa varten. Edelleen luotiin rakenteet voimistelun, yleisurheilun, uinnin, painin ja 
talvilajien organisaatioille. Lisäksi naisurheilu sai oman jaostonsa. TUL:n ensimmäi-
nen puheenjohtaja Eino Pekkala painotti järjestön merkitystä työväenluokan oleelli-
sena osana.443 Näin Pekkala oli samoilla linjoilla keskieurooppalaisten teoreetikoiden 
kanssa työläisurheilun asemasta työväenliikkeessä. Keskustamarxilainen työväen-
kulttuurinäkemys hallitsikin 1920-luvulla vahvasti koko sosiaalidemokraattista kan-
sainvälistä työväenliikettä, ja sillä oli keskeinen asema myös TUL:n ideologiassa.444

Poliittisen jaon merkitystä ja syvyyttä pidettiin todennäköisesti suurena ongel-
mana, mutta jälkikäteen katsottuna TUL:n perustamisella oli myös yhteiskuntaa ra-
kentavia vaikutuksia. Konfliktit ja vastakohtaisuudet eivät aina vain revi, vaan niillä 
voi olla myös kannustavaa ja rakentavaa vaikutusta. Vuoden 1918 tapahtumien ja 
TUL:n perustamisen kautta eri poliittisten leirien ihmisille avautui itse asiassa mah-
dollisuus kehittää urheilutoiminnan muotoja ja uhrata aikaansa juuri heille itselleen 
sopivassa ympäristössä.445

Pian TUL:n perustamisen jälkeen alettiin SVUL:n perustasolla vaatia yhteistoi-
minnan aloittamista uuden liiton kanssa. Vaatimuksen takana olivat erityisesti pai-
nijat ja nyrkkeilijät, joilta puuttui kahtiajaon vuoksi harjoittelu- ja kilpakumppaneita. 
Jo vuonna 1920 tilanne SVUL:n johdossa kiristyi niin, että toimitusvaliokunta uhka-
si erota, jos liittohallinto asettuisi puoltamaan vaadittua yhteistoimintaa. Yhteistyötä 
vastustettiin SVUL:ssa poliittisten seikkojen vuoksi. Aloite oli lähtenyt perustasolta 
sellaisessa sävyssä, että vaadittiin SVUL:a myöntämään vastuunsa vuoden 1918 erot-
tamispäätöksestä ja sen seurauksista. Hankkeen edistäjät halusivat myös yhteistyön 
tapahtuvan tasaveroisuuden pohjalta.446

Suomen työläisurheilun vahva kehitys antoi osaltaan nostetta kansainvälisen työ-
läisurheilun organisoitumiselle. Työläisurheilun keskusjärjestö (LUI) ryhtyi perusta-
misesta lähtien taisteluun työläisurheilun aatteellisen hengen puhtaana säilymisen 
puolesta. TUL oli yhdessä belgialaisten, saksalaisten, englantilaisten, ranskalaisten, 
sveitsiläisten ja tšekkien työläisurheilujärjestöjen kanssa Luzernin urheiluinternatio-
naalin perustajajäsen. Luzernin kokouksessa vuonna 1920 päätettiin, että ”yhteistoi-
minta porvarillisten urheilujärjestöjen kanssa on lopetettava kaikissa maissa”.447 

TUL:lle kansainvälisten suhteiden aikaansaaminen oli monista syistä välttä-
mätöntä. Työläisurheilun ihanteena nähtiin kansainvälisyys, jonka pohjalta oli 
mahdollista rakentaa vastapaino porvarilliseksi nähdylle olympialiikkeelle ja 
nousta kaikin tavoin SVUL:n kilpailijaksi. Luzernin internationaalin virallinen 
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nimi oli suomeksi ”Kansainvälisen fyysisen kasvatuksen ja työläisurheilun liit-
to”, mutta lyhenteet olivat ongelmallisia. Siitä käytettiin saksankielistä lyhennet-
tä LSI (Luzerner Sportinternationale), suomenkielistä lyhennettä LUI (Luzernin 
urheiluinternationaali)448 tai SUI (Sosialistinen urheiluinternationaali),  eivätkä 
nämä lyhenteet olleet ainoita.449 

1920-luvun alussa vajaan 19 000 asukkaan kaupunki tarjosi vasemmiston varsin 
heikolla kannatuksella vaatimattomat lähtökohdat työläisurheilun kehittymiselle. 
Paikallisen seurakentän tarkastelu osoittaa, että porvarillisilla seuroja oli kaupungis-
sa selvästi enemmän. Kuopion Riennon rinnalle perustettiin kuitenkin vuonna 1919 
toinen työläisurheiluseura, Männistön Elo. Vaikka urheiluelämässä vaikuttaneet si-
sällissodan valkoiset voittajat uskoivat urheilun eheyttävän yhteiskunnan, jako työ-
läisurheiluun ja porvarilliseen urheiluun oli tapahtunut.450 Kansallisesti työläisuinti 
eriytyi porvarillisesta uinnista TUL:n synnyn seurauksena, mutta Kuopiossa vastaa-
vaa ilmiötä ei tapahtunut. Sen sijaan esimerkiksi Tampereen Uimaseura erotti kes-
kuudestaan kaikki sisällissotaan punaisten puolella osallistuneet työläisuimarit.451 

Uinnilla oli TUL:ssa melko vahva asema, sillä laji sai oman jaostonsa jo huh-
tikuussa 1919. Vanhimmat uintiperinteet TUL:oon liittyneistä uimaseuroista oli 
Kotkan Riennolla. Keväällä 1919 Tampereelle perustettiin ensimmäinen erikoisseu-
ra, Tampereen Työväen Uimarit, ja Helsingin Työväen Uimarit perustettiin puoli-
toista vuotta myöhemmin. 1920-luvun alussa TUL:n uintiharrastus oli keskittynyt 
lähinnä Helsinkiin, Kotkaan ja Tampereelle eikä se ollut vielä saavuttanut huomat-
tavaa suosiota muualla Suomessa. Painin valta-asema oli mielenkiintoinen: painikil-
pailuja oli enemmän kuin muita kilpailuja yhteensä.452

Kuopiossa vuonna 1921 pidetty TUL:n liittokokous merkitsi naisten aseman tun-
nustamista liiton sisällä. Mainittakoon, että kokousedustajia oli 75 ja heistä vain 
kaksi naista. Kuopiolaiset olivat vahvasti esillä, sillä toinen naisedustajista oli kuo-
piolainen Anni Virkkunen.453 TUL:ssa toimi kuitenkin myös naisjaosto. Se alkoi 
suunnitella naisten urheilun ohjausta ja toiminnan omaa suuntaa. Ensimmäisen 
vuoden aikana naisten urheilukilpailut pidettiin piireissä ja seuroissa miesten jär-
jestämissä kilpailuissa. Talvikaudella hiihto ja voimistelu olivat pääosassa, kesäi-
sin uinti ja yleisurheilu.454 Vuonna 1920 pidettiin liiton ensimmäiset uinnin mesta-
ruuskilpailut kolmiosaisina, kolmella paikkakunnalla. Naisten lajeina olivat 50 ja 
100 metrin vapaauinti, 100 metrin rintauinti, taideuinti, suorat kerroshypyt sekä 4 
x 50 metrin viesti. Kilpailijat edustivat tuon ajan kolmea suurinta työläisuimaseu-
raa: Tampereen Työväen Uimareita, Helsingin Jyryä ja Kotkan Rientoa. Uinnista tuli 
myöhempinä vuosina TUL:n parhaita naisten kilpailulajeja myös kansainvälisellä 

448  LUI ei jäänyt ainoaksi työväenurheilun kansainväliseksi organisaatioksi. Muiden työväenliikkeen toi-
mintamuotojen tavoin myös urheiluliike oli jakaantunut kansainvälisesti kahteen pääsuuntaan, sosialide-
mokraattiseen ja kommunistiseen. Moskovassa perustettiin vuonna 1921 Punainen Urheiluinternationaali 
(PUI eli Sportintern, jonka virallinen nimi oli ”Kansainvälinen fyysisen kulttuurin työläisten ja talonpoikien 
liitto”. Joskus järjestöstä käytettiin saksankielistä lyhennettä RSI). PUI:n ensimmäiseksi tehtäväksi määritel-
tiin työläisurheiluliikkeen johdattamisen proletariaatin vallankumouksen palvelukseen. Hentilä 1982, 141.
449  Hentilä 1982, 137.
450  Viita 2003, 237, 254.
451  Koivisto 1994, 14.
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453  Laine 2000, 52.
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tasolla. Naisjaostot huolehtivat osaltaan uimataidon perusopetuksesta, mutta naisia 
oli mukana liiton yleisessä uintijaostossakin.455

Oma kysymyksensä TUL:ssa oli suhtautuminen amatööriurheiluun. Kuten 
Kalervo Ilmanen on todennut, porvarillisesta urheiluliikkeestä erkaantunut työläis-
urheilu tuomitsi esimerkiksi olympialaisen amatööriurheilun nationalismin ja sala-
ammattilaisuuden rappeuttamaksi. Silti myös TUL otti käyttöön SVUL:ssa käytössä 
olleet kansainväliset amatöörisäännöt oman kilpaurheilunsa ohjeistukseksi. Ilmasen 
mukaan kyseessä oli selkeä ristiriita, sillä amatööriyden ja reilun pelin yläluokkai-
nen tausta oli varmasti työläisurheilijoiden tiedossa. Siksi herää kysymys, miksi 
myös työläisurheilussa noudatettiin porvarillista amatöörisäännöstöä. Lopulta kyse 
oli vallankäytöstä. Työläisurheilijatkin oli asetettava normeilla ja säännöillä tiettyyn 
järjestykseen, ruotuun. Tässä työssä alun perin porvarilliset amatöörisäännökset 
kelpasivat varsin hyvin. Samalla ammattilaisurheilu tuomittiin yhtenä osoituksena 
porvarillisen urheilun rappiosta. Asiat olivat tavallaan kääntyneet päälaelleen, sillä 
työläisurheilu nosti kasvatusihanteekseen amatööriyden periaatteen ja hylkäsi kes-
kuudestaan nousseen ammattilaisuuden.456

Amatöörikysymys hiersi koko suomalaista urheiluelämää maailmansotien väli-
senä aikana, joskaan uintiin tällä kysymyksellä ei kuitenkaan ollut suoria yhteyksiä. 
Urheilijoiden loikkaukset vasemmalta oikealle eli Työväen Urheiluliitosta SVUL:oon 
herättivät runsaasti keskustelua 1920- ja 1930-luvun urheilulehdistössä. Etenkin TUL:n 
huippu-urheilijoiden siirtymisiä SVUL:oon pidettiin aina katkerana iskuna. Lehdistön 
jo tuolloinen sensaationnälkä kärjisti loikkaustapausten merkityksen yli äyräidensä.457

Antti Syrjäläinen on todennut, että yleisin TUL:n esittämä syy, jolla selitettiin lii-
ton huippu-urheilijoiden runsaita loikkauksia, oli aatteettomuus. Tämä työväenliik-
keen kahtiajaosta johtunut selitys oli vallalla erityisesti TUL:n sisäisten ristiriitojen 
kiivaimpana aikana, jolloin TUL:sta eronneiden kommunistien loikat haluttiin kui-
tata sosiaalidemokraattien leirissä aatteettomuutena. Aatteettomuus nähtiin erityi-
sesti huippu-urheiluun kuuluvana ilmiönä. Antti Syrjäläinen väittää, että monien 
vasemmistolaisten mielestä aktiiviurheilijoilla ei ollut mahdollisuutta syventyä työ-
väenliikkeeseen, koska viikot kuluvat harrastuksessa. Siksi he eivät olleet yleensä 
poliittisesti kovin jyrkkiä.458 Syrjäläisen väite siitä, että aktiiviurheilijat eivät olisi ak-
tiivisesti syventyneet työväenliikkeen asiaan, on perusteltu. 

Työläisurheilijoiden puolue- ja järjestösidonnaisuus ilmenee kuitenkin esimerkiksi 
Leena Laineen tutkimasta Helsingin Jyryn historiasta. Jyryn komppaniaan sisällisso-
dassa kuuluivat Jyryn urheiluvaliot Lauri Halonen, Kusti Ottelin, veljekset Yrjö ja Olli 
Vänttinen, Werner Laaksonen, mestarivoimistelija Hjalmar Marttinen, mestaripainijat 
Adam Malm ja Arthur Ollenberg sekä veljekset Sulo ja Hjalmar Kokko.459 Vahvan työ-
läisurheiluseuran Helsingin Jyryn miesten aktivoituminen kadeerikomppaniaksi on 
yksi todiste Maurice Duvergerin klassisesta puoluetyyppijaosta. Duvergerin mukaan 
kadeeripuolueella, tässä tapauksessa urheiluseuralla, oli rajoitettu, passiivinen jäse-
nistö, joka arvovaltaisen eliittinsä johdolla aktivoitui sisällissodan punaiselle puolelle.
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Seurasiirtoja tapahtui myös Pohjois-Savon SVUL:n piirin omien seurojen kes-
kuudessa. Yhdenlaiseksi ongelmaksi nousi 1920-luvulla Kuopion suurseurojen 
harrastama jäsenten kalastelu pienistä maalaisseuroista. On tunnettua, että suu-
rempien paikkakuntien miljöö suosii seurojen erikoistumista kilpaurheiluun, kun 
taas maaseudulla toimivat seurat antavat kunto- ja monialaseuroille suotuisammat 
elintilan.460

Kun maaseudun pikkuseura sai kasvatettua lupaavan urheilijakyvyn, kuvaan 
ilmestyi yleensä kuopiolainen suurseura, joka lupasi monia aineellisia etuja, joita 
pienillä seuroilla ei tietenkään ollut mahdollisuuksia tarjota. Antti O. Arposen ja 
Mikko Parviaisen mukaan ”monessa tapauksessa” urheilijan oli pakko vaihtaa seu-
raa, jos halusi jatkaa uraansa, koska harjoitusmahdollisuudet olivat tietenkin parem-
mat puhumattakaan muista eduista. Pienet seurat kääntyivät SVUL:n piirin johdon 
puoleen, joka puolestaan otti yhteyttä suurten seurojen johtomiehiin. Tilanne parani 
joksikin aikaa, mutta pian suuremmat seurat olivat unohtaneet piirin vuosikokous-
ten antamat varoitukset ja ohjeet. Kuopiolaisseurat vahvistivat surutta rivejään ym-
päröivän maakunnan urheilijoilla. Uimarit eivät olleet ongelman ydin vaan lähinnä 
hiihtäjät. Toisaalta kuopiolaisseuratkin saivat olla varuillaan, sillä ne pyrkivät kalas-
telemaan jäseniä myös toisiltaan.461

Huolimatta siitä, että suomalainen urheiluseurakenttä oli jakautunut kahteen 
leiriin, vuonna 1939 oli voitu järjestää uimaliiton ja TUL:n väliset uintikilpailut. 
Liitto-ottelu pidettiin Helsingin uimahallissa lokakuussa 1939. Uimaliitto voitti kil-
pailun ylivoimaisesti. Talvisodan jälkeen suhteiden rakentaminen jatkui esimerkik-
si Kaatuneiden Urheilijain Muistokilpailuissa, joihin osallistui TUL:n ja uimaliiton 
edustajia. Syntyi myös ”helmikuun kihlaus” eli SDP:n ja suojeluskuntien välinen 
sopimus. Sopimus takasi sosiaalidemokraattien pääsyn suojeluskuntiin. Tämä mer-
kitsi suojeluskuntien jäsenmäärän tuntuvaa kasvua.462 

Kuopiossa TUL:n uintitoiminta oli 1920-luvulla lähes olematonta, sillä ainakaan 
KuUS:n hallinnassa olleen Väinölänniemen uimalaitoksella ei työläisurheilijoiden 
kisoja eikä harjoituksia järjestetty. Siksi kuopiolaisen uinnin menneisyyttä 1920- 
ja 1930-luvuilta ei voi tutkia siitä näkökulmasta, kuinka eri liittojen uimaseurojen 
toiminta olisi sujunut vuoden 1918 tapahtumien jälkeen talvisodan vuosiin asti.  
Ainakaan kuopiolaiset eivät olleet TUL:n kärkiseuroja uinnissa sotien välisenä ai-
kana. Vuosina 1919–1944 kuopiolaisia ei mainita TUL:n kymmenen parhaan seu-
ran joukossa, kun kyse oli liiton uintimestaruuksista. Ylivoimaisesti paras seura oli 
Helsingin Työväen Uimarit 132 mestaruudellaan. Kotkan Riento ehti saada 25 vuo-
den aikana 66 mestaruutta ja Kotkan Kisailijat 59 mestaruutta.463  

Kuopiolaisen työläisuinnin seuratoiminnan synty 1920-luvun alussa saattoi osal-
taan kariutua myös siihen, että kaupungissa oli vain yksi uimalaitos, jonka porvarilli-
nen uinti oli jo saanut haltuunsa. Jos kaupungissa olisi ollut kaksi uimalaitosta, tilanne 

460  Heinilä ja Koski 1991, 27.
461  Arponen ja Parviainen 1985, 29.
462  Teräsvirta 1956, 64.
463  Hentilä 1982, 587.
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olisi saattanut hyvinkin muotoutua toisenlaiseksi.464 Kuopion Riento ja Männistön Elo 
saivat vuonna 1928 rinnalleen vielä kolmannen työläisurheiluseuran, Kuopion Kisa-
Veikot. Koska vasemmistososialistien ja sosiaalidemokraattien keskinäiset suhteet 
olivat kireät, vasemmistososialistiset Riento ja Elo eivät toivottaneet sosiaalidemo-
kraattista Kisa-Veikot-seuraa lämpimästi tervetulleeksi työläisurheilun seurakentäl-
le.465 Ongelmia kuopiolaisessa työläisurheilussa ilmeni lapualaisvuosina, kun vuon-
na 1931 lakkautettiin Kuopion työläisten purjehdusseura Elo ja vielä myöhemmin 
Riento. Lopulta lokakuun 31. päivänä lakkautettiin myös Kuopion työväenyhdistys. 
Lakkautukset, joita oli osattu odottaa, lamauttivat vasemmistososialistien toiminnan. 
Selvää on, että lakkautukset lamauttivat myös urheilutoiminnan ja seuratoiminnan 
kehitystyön, johon olisi hyvinkin voinut liittyä työläisuinnin paikallinen virittäminen. 
Vuodesta 1934 tuli TUL:n urheiluseuroille Kuopiossa poikkeuksellinen, sillä lapualai-
suuden vaikutuksena kaupunki ei antanut sosiaalidemokraattisen työväenyhdistyk-
sen suojissa toimintaansa jatkaneille TUL:n urheiluseuroille avustuksia.466

Oikeiston ja vasemmiston kamppailusta huolimatta on korostettava, että KuUS:aan 
juurtunut filantrooppinen linja miellytti työväestöä. Erityinen merkitys oli sillä, että 
KuUS teki kaupungin kanssa sopimuksen uimalaitoksen ja uimakoulujen järjestä-
misestä. Paikallisesti uimaseuraa ei karsastettu ainakaan julkisessa vasemmistoleh-
tien kirjoituksissa. Periaatteellisia, liittojen tasoisia esteitä yhdessä uimalaitoksessa 
uimiselle ei olisi ollut, vaikka vuonna 1921 Kuopiossa pidetyssä TUL:n liittokoko-
uksessa otettiinkin selkeä luokkalähtökohta porvarilliseen urheiluun nähden. TUL 
kielsi työläisurheilijoita kilpailemasta koti- ja ulkomaisiin porvarillisiin liittoihin 
kuuluneiden urheilijoiden kanssa. Silti tietyntasoinen yhteistoiminta oli luvallista. 
Yhteistoiminta porvarillisten urheilujärjestöjen kanssa sallittiin ainoastaan silloin, 
jos paikkakunnalle haluttiin aikaansaada urheilukenttä, voimistelusali, uimalaitos 
tai muu urheilutila, josta olisi hyötyä myös työläisurheilijoille.467 

2.14 UInTI mAAnPUolUSTUKSen näKöKUlmASTA

Kuopiossa toimi 1800-luvulla tarkkampujapataljoona, jolla on ollut huomattava mer-
kitys pohjoissavolaisen urheilun kehittymiselle. Sotilaat olivat usein ensimmäisinä 
järjestämässä kilpailuja, ja he takasivat runsaan osanoton myös siviilien kilpailuis-
sa.468 Kuopion varuskunnalla oli suuri vaikutus ympäristöönsä, koska se toi huomat-
tavasti lisätuloja kaupungille ja kantahenkilökunta perheineen kasvatti asukaslukua. 
Tarkkampujapataljoonia voidaan pitää suomalaisen urheilutoiminnan edistäjänä. 
Urheilu sai sotaväessä paljon huomiota osakseen. Tämä johtui vuoden 1881 kutsun-

464  Esimerkiksi Helsingissä uimaseuroilla oli 1920-luvulla hoitovastuu määrätyistä uimalaitoksista: HSS 
(Helsingfors Simsällskap) vastasi Ursinin uimalaitoksesta, HU (Helsingin Uimarit) Humallahdesta, HTU 
(Helsingin Työväen Uimarit) Jätkänsaaresta, Helsingin Jyry Mustikkamaasta. Yksityisten hoidossa olivat 
Kaivopuiston, Kyläsaaren, Korkeasaaren ja Seurasaaren uimalaitokset. Ilmanen 1998, 59.
465  Tuomisto 1982, 255–256.
466  Tuomisto 1982, 275–278, 289.
467  Ilmanen ja Juppi 1999, 149; Kempas 1986, 69.
468  Arponen ja Parviainen 1985, 7; ”1887 toimi uimakoulu Kuopion pataljoonassa, ja oli siihen komennettu 
kustakin komppaniasta 10 sotilasta, yhteensä siis 40. Opettajana oli hra Sawander, joka ed. vuonna vihit-
tiin uimamaisteriksi. Uimaharjoituksia pidettiin joka päivä Valkeisenlammilla, jonne tarkoitusta varten oli 
tehty pienoinen, mutta tarpeeksi pitkä laituri.” Okkola 1932, 136.
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noista, jolloin yli puolet miehistä kirjattiin ”kruununraakeiksi”. Pataljoonissa liikun-
ta sisällytettiin sekä palvelusohjelmaan että vapaa-aikaan. Liikuntaohjelmiin kuului 
kesäisin myös uinti.469

Suomen oma sotaväki lakkautettiin vuonna 1902, ja Kuopion varuskuntaan saa-
pui venäläisiä joukkoja. Armeijan lakkauttamisen jälkeen urheilun tehtävänä oli 
lujittaa kansan moraalia ja pidemmällä aikavälillä valmistaa sitä tuntemattomassa 
tulevaisuudessa odottavia suuria tehtäviä varten. Tämä näkyi selvästi esimerkiksi 
Ivar Wilskmanin lausunnossa vuodelta 1902. Hän vetosi nuorisoon, jotta se täyttäisi 
isänmaallisen tehtävänsä. Lisäksi Wilskman kehotti nuoria perustamaan voimiste-
luseuroja ja levittämään intoa kansan syvimpiin riveihin.470 

KuUS:n jäseniä liittyi vuonna 1905 maanlaajuiseen Voimaliittoon, jonka tarkoi-
tuksena oli valmistella aseellista vastarintaa Venäjää vastaan. Voimaliitto piti itse-
ään myös urheilujärjestönä. Vuonna 1906 julkistettujen sääntöjen mukaan sen tar-
koituksena oli yhdistää kansalaisia kaikista kansanluokista.471 Järjestön ohjelmaan 
kuuluivat hiihto, ampuminen ja voimistelu. Ampuminen oli keskeisessä roolissa, ja 
organisaatio piti esikuvanaan Ruotsin tarkkampujajärjestöä. Ajatusta kansalliskaar-
tin liittämiseksi Voimaliiton osastoksi oli valmisteltu Kuopion aktivistipiireissä jo 
joulukuusta 1905 lähtien. Varsinaisena aloitteentekijänä oli tohtori A. Nordberg, ja 
muut puuhamiehet olivat muun muassa Kuopion Uimaseuran jäsenet E. O. Sjöberg 
ja Erik Bosenius.472 Voimaliitossa toimimisessa oli kuitenkin riskinsä, sillä aktiivises-
ta toiminnasta seurasi ankaria rangaistuksia: muun muassa aktivisti Valter O. Sivén 
sai rangaistukseksi venäläisiltä neljä vuotta kuritushuonetta, mutta hänet kuitenkin 
armahdettiin kesken tuomion.473

Voimaliitossa ampumaharjoitusten merkitystä perusteltiin sillä, että tarkoitukse-
na oli valmistella kansallisen miliisin luomista. SVUL suhtautui Voima-liittoon kiel-
teisesti. Nimenomaan Kuopiossa lähti syksyllä 1906 liikkeelle Voima-osaston kor-
vaavan neutraalin urheiluseuran perustaminen. Kuopion Voimistelijat kampanjoi 
kaupunkiin perustettavan Reipas-seuran puolesta. Samoin SVUL:n Kuopion piiri-
kunta järjesti juhlan Reippaan hyväksi. Kuopion Voima lakkautti itsensä 29.12.1906.474

Käytännössä Kuopion Voima siis lakkasi toimimasta, ja Kuopion Reipas kokosi it-
selleen sen toimintoja. Muun muassa Ivar Wilskmanin tahdosta Voima-osasto ei ollut 
liittynyt SVUL:n Kuopion osaston yhteyteen. Myös kuopiolainen Savotar-lehti totesi, 
ettei Voima-liiton kaltainen järjestö voinut toimia järjestäytyneessä yhteiskunnassa.475

Sotaväen lakkauttaminen pelasti osaltaan suuren osan Suomen miehistä joutu-
masta maailmansodan taisteluihin, mutta aktiivipalveluksessa venäläisissä yksiköis-
sä palvelleiden suomalaisten upseerien tie vei useimmissa tapauksissa rintamalle. 
Lisäksi ne upseerit, jotka olivat palvelleet Venäjällä Suomen sotaväen lakkauttamisen 

469  Römpötti 1995, 6–8; Nummela 1989, 413−414.
470  Kokkonen 2008, 43.
471  Nuorsuomalaiset, jotka koostuivat sivistyneistöstä ja teollisuuspiireistä, sekä ruotsalaiset, joiden vaiku-
tusvaltaisin osa edusti vanhaa säätyläistöä ja suurteollisuutta, muodostivat perustuslaillisen rintaman. Se 
piti kiinni Suomen autonomiasta sellaisena kuin se oli ollut ennen sortovuosia ja vaati sen palauttamista. 
Ylikangas 2007, 191–192.
472  Nummela 1989, 384.
473  Metsämäki ja Nisula 2006, 60.
474  Laine 1984, 337−338.
475  Laine 1984, 339.
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jälkeen, saattoivat saada kutsun sotaan reserviläisinä.476 Kutsu ensimmäiseen maail-
mansotaan kosketti myös KuUS:n jäsentä Petr Perfiljeffia, joka lähti sotilasuralle isän-
sä synnyinmaahan Venäjälle. Kuopion Uimaseura sai suruviestin Puolan rintamal-
ta kesällä 1915,477 ja saman vuoden toimintakertomukseen kirjattiin: ”Mainittava on 
vielä manajanmajoille on muuttanut päättyneen toimintakauden aikana seuramme 
harras kannattaja vänrikki P. Perfiljeff. Hän kaatui viime kesänä sotarintamalla.”478

Ensimmäinen maailmansota tarjosi suomalaisille myös muita toimintamahdol-
lisuuksia kuin liittymisen Venäjän sotaväkeen. Aktivistien parissa voimistui vuon-
na 1914 ajatus maan täydellisestä irrottamisesta Venäjän yhteydestä Saksan avulla. 
Tuolloin pieni ryhmä helsinkiläisiä ylioppilaita ryhtyi toimeen, ja lopulta Venäjän 
päävastustaja Saksa suostui antamaan suomalaisille sotilaskoulutusta. Aktivistien 
ryhmä vaati suoraa toimintaa venäläisiä vastaan. Kokonaisuutena Suomen voimis-
telu- ja urheiluliikkeellä oli huomattava merkitys kansakunnan voiman lujittami-
seksi uhkaavaa venäläistämistä vastaan. Myös KuUS:n jäsenistöllä oli roolinsa täs-
sä prosessissa. On selvää, että Tauno Ilmoniemi toimi aktivistien linkkinä Kuopion 
Uimaseuran jäsenistöön, sillä hän kuului nuorten aktivistien kärkiryhmään yhdessä 
muiden akateemisten urheilijoiden kanssa: ”Lokakuun 27. päivänä 1914 piti joukko 
akateemisen nuorison johtajia kokouksen Ostrabotnialla maisteri Väinö Kokon joh-
dolla. Tästä alkoi uuden aktivismin herääminen, mikä johti jääkäriliikkeen syntyyn. 
Tukholman kisojen osallistujista jääkärikoulutukseen Saksaan lähtivät olympiavoit-
taja, Saksassa 1914 opiskellut Julius Saaristo sekä voimistelujoukkueeseen kuuluneet 
Tauno Ilmoniemi ja varamies Einar Wichman.”479 Uimaseuraväki oli vahvasti edus-
tettuna jääkäriliikkeessä. Myös Hämeenlinnan Uimaseuran perustaja Viktor Sivén 
oli jääkärivärväri ja myöhemmin suojeluskuntaupseeri.480

Helsinkiläisiin aktivisteihin kuopiolainen Tauno Ilmoniemi tutustui viimeis-
tään silloin, kun hän muutti pääkaupunkiin urheilu-uransa huippuvaiheessa olym-
pialaisten jälkeen. Ilmoniemi pääsi ylioppilaaksi Kuopion lyseosta vuonna 1912, ja 
vuonna 1914 hän suoritti teknillisessä korkeakoulussa diplomitutkinnon ensimmäi-
sen osan. Etappijääkärinä toiminut Tauno Ilmoniemi liittyi 7.10.1915 Kuninkaallisen 
Preussin 27. jääkäripataljoonaan ja osallistui taisteluihin itärintamalla.481

Eri puolilla Suomea nuorten lähettämistä Saksaan alkoi organisoida komitea, jon-
ka jäsenet olivat jääkäripolvea kymmenkunta vuotta vanhempia, 1880-luvun alku-
puolella syntyneitä, routavuosien ja suurlakon mobilisoimia radikaaleja. Aktivistit 
eli jääkäriliikkeen organisoijat sekä jääkäreiden eliitti muodostivat sittemmin sisäl-
lissodan valkoisen rintamamiespolven vanhemman ytimen ja sodan jälkeen myös 
radikaaleimman osan.482 Koko maassa aloitettiin värväys Saksassa annettavaan 
jääkärikoulutukseen. Tässä Pohjois-Savo oli asukaslukuun verrattuna ”laiskimpia” 
maakuntia. Kuopio tosin muodosti selvän poikkeuksen, sillä se oli maakunnan vär-

476  Westerlund 2004, 12.
477  Petr Perfiljeff kaatui 10.7.1915 Puolassa. Kuopion lyseo 1962, 151–152.
478  KuUS:n vk. 1915 (kirjoitettu 23.2.1916). KuUS:n kokoelma. Petr Perfiljeff oli kauppias Peter Perfiljeffin 
yksi kahdeksasta lapsesta. Tverin Karjalassa syntynyt kauppias tuli Kuopioon 1870-luvulla. Nummela 
1989, 39.
479  Salimäki 2000, 192.
480  Siipi 1962, 25.
481  Aalto, Wallden & Hämeen-Anttila 1929, 146–147.
482  Virtanen 2002, 127.
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väystyön keskus. Kai Donner on arvioinut, kuinka Kuopion piirihallitus ”erinomai-
sella tarmolla ryhtyi työhön käsiksi”.483

Vaikka Pohjois-Savo kokonaisuudessaan ei ollut merkittävää jääkäreiden rek-
rytointialuetta, Pohjois-Savon suojeluskuntatyön itseoikeutettu johtaja oli toi-
mitusjohtaja A. H. Saastamoinen (1886–1932), KuUS:lle velkoja anteeksi antanut 
teollisuusmies, jolla oli läheiset suhteet liikkeen keskusjohtoon Helsinkiin. Koko 
jääkärivärväyksen ajan Saastamoisella oli tapana tehdä aktivistien ydinjoukkoon 
kuuluneiden kanssa viikonloppumatkoja maaseudulle. Useimmiten mukana oli 
isännöitsijä Oskar Larsson. Ydinjoukkoon kuului myös Hannes Saarinen. Näillä 
retkillä selvitettiin uskotuille piireille toiminnan tarkoitusperiä ja solmittiin uu-
sia suhteita. Saastamoisella oli myös läheinen kosketus jääkäriliikkeen johtoon 
Tukholman valtuuskuntaa myöten, joten hän oli hyvin selvillä vapautusliikkeen 
kehityksestä.484

Työjaoston ensimmäisenä tehtävänä oli käydä tarmokkaasti käsiksi taistelu-
järjestöjen perustamiseen. Jokaisessa piirissä käännyttiin vain henkilökohtaisesti 
tunnettujen, ehdottomasti luotettavien miesten puoleen, joista monet jo olivat olleet 
mukana jääkäriliikkeessä. On syytä painottaa, että jääkäriliikkeessä nimenomaan 
luotettavuus oli äärimmäisen tärkeä ominaisuus. Vaikka taistelujärjestöt koetettiin-
kin verhota vapaaehtoisiin palokuntiin ja urheiluseuroihin, järjestö oli välttämätön-
tä pitää kokonaisuudessaan ehdottomasti salassa.485 Ilkka Nummelan mukaan toi-
minta ei ollut Kuopiossa aina kovin salaista, sillä siitä puheltiin sangen avoimesti 
Kallaveden rannoilla.486

Urheiluseurat olivat jääkäriliikkeen kannalta sopivaa värväysaluetta. Jääkäreiksi 
oli tarkoitus saada mukaan komentoihin tottuneita urheilijoita. Tarkoitusta varten 
SVUL:n kiertävänä valmentajana ja neuvojana työskennellyt Lauri ”Tahko” Pihkala 
(1888–1982) valmisti erityisesti urheiluväelle osoitetun lentolehtisen ”Nykyhetki ja ur-
heiluväen velvollisuudet”, jota työjaosto painoi elokuussa 1915 Lahdessa. Lentolehtisiä 
levitettiin 3 000 kappaletta: ”Tässä 16-sivuisessa lentolehtisessä Tahko peitetyin, mutta 
hyvin ymmärrettävin sanoin tekee selkoa tilanteesta ja sen vaatimuksista sekä siitä 
suuresta tehtävästä, joka Suomen kansaa odottaa, eritoten velvoittaen urheiluväkeä 
valveutumaan ja toimimaan tarkoitusperän saavuttamiseksi, jotta se olisi valmiina sil-
loin, kun on otettava osaa kilpailuihin, ´kaikkein suurimpiin missä konsanaan olem-
me olleet mukana .́ Ja urheiluväki tottelikin mieslukuisina kehotushuutoa!”487

Pohjois-Savon sotilaspoikien historiassa kerrotaan, kuinka urheilijanuorukaisten 
värvääminen tapahtui Gustav Raninin työmiesten keskuudessa. Totta on, että useat 
jääkäreiksi lähteneet olivat voimisteluseura Reippaan jäseniä, mutta jääkärien vär-
väyksessä ei ole syytä unohtaa nuorten miesten rinnakkaisjäsenyyksiä. On todettu, 
että monet harjoittivat useita urheilumuotoja yhtä aikaa: ”Oy Gust. Raninin työväen 
lukutuvalla otti johtaja Larsson taistelujärjestöön lupautuvilta rohkeilta nuorukaisil-
ta, lukumäärältään n. 40 miestä, jotka pääasiallisesti olivat kuopiolaisen voimistelu- 
ja urheiluseura Reippaan poikia, lupauksen työskennellä maan ja kansan puolesta ja 

483  Donner, Svedlin & Nurmio 1921, osa I, 318.
484  Hersalo 1955, 359.
485  Donner, Svedlin & Nurmio 1921, osa I, 317, 318.
486  Nummela 1989, 392.
487  Donner, Svedlin & Nurmio 1921, osa I, 320.
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taistella henkeen ja vereen asti. Tämä vala vannottiin heinäkuun 25 pnä 1917. Kaksi 
päivää myöhemmin oli kaupungissa ensimmäinen niistä kokouksista, joissa maa-
seudun miehet saivat herätyksen toimimaan samaan suuntaan.”488

Maanpuolustuksen tavoitteellisuutta tukivat osaltaan myös yleissivistävät opin-
not. Suomessa harjoitettiin 1900-luvun alussa niin sanottuja kansalaisopintoja eli 
vapaa-aikana syvennettiin tietoja eri elämänalueista, kuten uskonnosta tai talouselä-
mästä. Samaan päämäärään pyrkivät laajemmin kansanopistot sekä kansalais- ja työ-
väenopistot. Kansalaisuuteen valmensivat esimerkiksi nuorisoseurat, urheilujärjes-
töt, osuustoimintaliike ja poliittiset puolueet. Tässä moninaisuudessa yhteistä on vain 
se, että tarjotut opiskelu- ja muut itsensä kehittämismahdollisuudet arvioitiin kansa-
laisille hyödyllisiksi ja niiden uskottiin rakentavan myönteistä kansalaisuutta.489

Urheiluliike asettui samaan rintamaan muiden liikkeiden kanssa, ja samalla se 
sai kuin luonnostaan myös kansallisen, isänmaallisen ja talonpoikaisen ilmeen. 
Näitä arvoja myös urheilijoiden tuli edistää.490 Laajasti katsottuna KuUS:n toimijat 
kytkeytyivät kansallisen nuoriso- ja kulttuuritoiminnan nousukauteen. Pauli Arolan 
mukaan keskustelu kansalaiskasvatuksesta oli nimenomaisesti puoluepoliittista ja 
keskustelun kiistakysymykset olivat tämän politiikan välineitä. Arolan mukaan kes-
kustelu ei siis pohjimmiltaan ollut ideologista tai pedagogista, vaan kansalaiskasva-
tusta käytettiin aseena puolueiden välisessä valtataistelussa.491 

KuUS:n ensimmäisten vuosien aktiivit toimivat alkuvuosina ”räjähdysalttiis-
sa” ilmapiirissä ja monella tapaa merkillisessä ympäristössä. Silti uimaseuralais-
ten liittyminen aktivistien rintamaan yleistyi. Erityisesti vuoden 1912 olympiaki-
sojen myötä urheilu sai entistä voimakkaampia isänmaallisia sävyjä, kun uutiset 
Tukholmassa saavutetuista voitoista saivat kiivaat urheilumiehet näkemään urhei-
lun arvon kansakunnan itsetunnon kohottajana ja autonomisessa suuriruhtinas-
maassa eläneiden suomalaisten itsetunnon herättäjänä. Viimeisinä Venäjän vallan 
vuosina kaikki ei seuratyössä sujunut niin kuin olisi toivottu. Vaikeuksia alkoi 
ilmentyä käytännön tasolla. 

Suomi julistettiin sotatilaan heinäkuun viimeisenä päivänä vuonna 1914, jol-
loin siviilihallinto alistettiin sotilashallinnolle ja kansalaisten kokoontumis-, yh-
distymis- ja sananvapautta rajoitettiin merkittävästi. Näin täydellinen venäläis-
tämisohjelma oli tullut julki. Yhdistymisvapaus vaikutti KuUS:n johtokunnan 
kokoontumisiin ainakin sen verran, että luvat johtokunnan kokouksiin jouduttiin 
anomaan hyvissä ajoin poliisilaitokselta.492 Uimaseuran 10-vuotishistoriikissa 
uimapromootion kieltäminen esitettiin varovasti niin, että ”(…) uimamaisteri- ja 
kandidaattivihkiäiset lykkäytyivät” enemmälti selittelemättä.493 Venäläiset olivat 
ymmärtäneet, että voimistelu- ja urheiluliike kytkeytyi ainakin jossakin määrin it-
senäisyyskysymykseen. Kun Kansainvälinen Olympiakomitea (KOK) kesällä 1914 
päätti Pariisin kongressissa Venäjän vaatimuksesta, että Suomi ei saa vastaisuu-
dessa esiintyä erillisenä joukkueena, suru oli Suomessa suuri. Olympia-aatteeseen 

488  Kauranne 2000, 13.
489  Arola 2003, 19.
490  Pyykkönen ja Vasara 1999, 99.
491  Arola 2003, 19.
492  KuUS:n lupa-anomus johtokunnan kokouksen järjestämiseksi puheenjohtajan talossa (Puijonkatu nro 
5) 3.5.1916. KuUS:n kokoelma.
493  Kemppainen 1915, 9.
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vasta innostunut Suomen kansa oli pettynyt. Kaiketi tilanne nähtiin synkempänä, 
kuin se edes oli.494 

Kuopion Uimaseurassa olympiakysymys henkilöityi seuran sihteeriin Aarno 
Kemppaiseen. Savotar-lehden päätoimittajana Kemppainen joutui vastaamaan leh-
dessään julkaistusta artikkelista, joka käsitteli Suomen edustusta vuodeksi 1916 kaa-
vailluissa Berliinin olympialaisissa. Aarno Kemppainen on kirjoittanut, kuinka hän 
joutui vaikeuksiin ”Helsingistä saapuneen ja lehdessä julkaistun kirjekortin vuok-
si”. Tässä kirjoituksessa käsiteltiin kenraalikuvernööri F. A. Seynin ja Venäjän minis-
terineuvoston suhdetta Suomen olympiakomiteaan.495 

Aarno Kemppaisen kolmen kuukauden vankilatuomion taustalla oli seuraa-
va Savotar-lehdessä julkaistu artikkeli: ”(…) on venäläisten Suomi-syöjäin taholta 
aina vuodesta 1912 lähtien ollut vireillä kysymys, onko Suomen erikoista edustusta 
Berliinin olympialaisissa kisoissa kesällä v. 1916 sallittava. On mainittu myöskin, että 
kenraalikuvernööri Seyn on Venäjän ministerineuvostolle, jolla ei tämän asian kans-
sa pitäisi olla mitään tekemistä, esittänyt että Suomen olympialainen komitea muo-
dostettaisiin Venäjän olympialaisten komitean alakomiteaksi. Jos suomalaiset eivät 
tähän suostuisi, olisi Suomen komitea kokonaan kiellettävä. Samalla olisi ryhdyttä-
vä toimenpiteisiin, etteivät Suomen edustajat saisi kisoissa esiintyä muutoin kuin 
Venäjään kuuluvina.”496 Artikkelista Aarno Kemppaiselle langetettiin 1 000 markan 
(nykyrahassa noin 1 000 euron) sakko, jota hän ei suostunut maksamaan. Siten hän 
hyvitti sakon vankeudella.497

Vuodesta 1915 lähtien aktivistien joukko oli alkanut kasvaa, ja siihen liittyivät 
muun muassa uimaseuralainen pankinjohtaja Knut Polón498. Ryhmän kokouspaikka 
vaihteli usein, koska kysymyksessä oli maanpetoksellinen toiminta ja venäläisellä 
santarmistolla oli edustajansa Kuopiossakin. Yhteiset tapaamiset olivat usein A. H. 
Saastamoisen huvilalla Kumpusaaressa, toisinaan Saastamoisen liiketalossa ja ui-
maseuralaisen Olga Jäntin emännöimässä Kuopion klubin ”naistenhuoneessa”.499 
Myös Olga Jäntin uimaripoika Pekka500 haaveili jääkärinurasta, mutta ”(…) hän oli 
liian nuori voidakseen mennä Saksaan Suomen jääkärien joukkoon, vaikka hän kyl-
lä olisi sinne toivonutkin, päästäkseen sitä tietä kerran vapauttamaan maatansa ve-
näläisestä sorrosta, jota hän lapsesta asti vihasi, mutta suojeluskuntaliikkeeseen hän 
ehti ottaa osaa”.501

Kuopiolaiset olivat säännöllisesti yhteydessä Helsingissä majaansa pitävään 
Aktiiviseen komiteaan (AK). Komitean matkapuhuja Lauri Pihkala kävi muun mu-

494  Kanerva 1999, 7.
495  Kemppainen 1917, 9–10.
496  Kemppainen 1917, 9–10.
497  Kemppainen 1917, 10; Aarno Kemppainen: ”Omasta puolestani olin vakuutettu, ja niin ajattelivat mo-
net muutkin, että sakotukset olivat vain yksi noita monia verotuskeinoja, joilla koottiin varoja Venäjän 
sotarahastoon. En hyväksynyt moista keinoa, joten katsoin parhaaksi ´syödä sakkoni´. Vakuutan, etten ole 
kertaakaan tätä päätöstäni katunut.”
498  Knut Polón oli KuUS:n varapuheenjohtajana vuosina 1910–1912. Kemppainen 1915, 13.
499  Nummela 1989, 392.
500  ”Sen johdosta että viime kesänä uimamaisteriksi vihitty nuori ja toivorikas kansalainen P. Jäntti oli pyytä-
nyt priimusmerkkiä, joka olisi hänelle muka tuleva suorittamastaan korkeimmasta vaatimuksesta, päätettiin 
ettei sitä hänelle anneta ellei hän todista suorittaneensa myöskin hyppyjä, joita sanotun merkin saaminen 
edellyttää.” V. 1914 ja 1915 maisteriksi vihityille naisoppilaille Saimi Piriselle ja Mimmi Lindhille katsottiin 
oltava velvolliset priimusmerkit antamaan. KuUS:n johtokunnan ptk. 5.3.1916. KuUS:n kokoelma.
501  Heporauta 1918, 184–185.
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assa keväällä 1915502 ja kesällä 1917 vaimonsa kotikaupungissa.503 Tauno Ilmoniemen, 
Aarno Kemppaisen ja Knut Polónin lisäksi Kuopion Uimaseuralla oli jäsenistössään 
muitakin aktivisteja. Kesällä 1917 Kuopion Uimaseuran poikia ja miehiä värväytyi 
jääkärileirille Lockstedtiin, jossa kouluttautuivat muun muassa Bertel Berg (s. 1892), 
Tuure Happonen (s. 1889) ja Otto (Armas) Halonen (s. 1899). Helsinkiläislähtöistä Bertel 
Bergia, joka käytti salanimeä ”von Schrowe”, ei voinut syyttää pelkuruudesta. Ennen 
kuin venäläiset viranomaiset siirsivät hänet Kuopioon, ”von Schrowe” kärsi 15 kuu-
kauden vankeustuomion jääkäreiden värväyksestä Katajanokan vankilassa. Ennen pi-
dätetyksi joutumista vuonna 1916 Berg oli ehtinyt käydä värväytymässä suomalaisista 
muodostettuun 27. jääkäripataljoonaan.504

Tauno Ilmoniemen kanssa uimahyppykisoja kierrellyt olympiaurheilija Kalle 
Kainuvaara kytkeytyi myös jääkäriliikkeeseen. Kainuvaara, joka oli syntynyt 
Kuopiossa vuonna 1891, kävi Kuopiossa kahdeksan luokkaa suomalaista yhteiskou-
lua. Vielä varsinaisen työuransa alkuvaiheessa hän toimi voimistelun, urheilun ja 
uinnin opettajana Kuopiossa, Helsingissä, Kotkassa ja Joensuussa sekä sanomalehti-
miehenä Kuopiossa ja Viipurissa. Joulukuusta 1915 lähtien hän toimi Kuninkaallisen 
Preussin 27. jääkäripataljoonan asioitsijana Viipurissa. Tammikuussa 1916 hänet 
komennettiin Pietariin, jossa hän toimi ratsu- ja meriväenopistossa voimistelun ja 
urheilun opettajana. Kesällä 1916 Kainuvaara vangittiin jääkäriyhteyksiensä vuoksi 
Pietariin Spalernajaan.505

Nuoren helsinkiläisen Bertel Bergin ohjautuminen kuopiolaisen uimaseuran pii-
riin oli osoitus siitä, että ainakin KuUS:n johto suhtautui myönteisesti jääkäriliikkee-
seen. Valokuva-aineiston506 perusteella voi olettaa, että Bertel Berg vietti runsaasti ai-
kaansa kesäisellä Väinölänniemellä. Bergin piileskelyä Kuopiossa vuosina 1916–1917 
voi hahmottaa hänen helsinkiläisen ”kalterijääkäriveljensä” Vilho Lindenin (s. 1897) 
kertomuksesta. Linden on kertonut omista vaiheistaan Helsingissä: ”Niin pian kuin 
olin huomannut asuntoani pidettävän silmällä en enää nukkunut yhtään yötä koto-
na, vaan elelin ´kiinalaisena´ joskus toverini asunnossa, useimmiten amanuenssin 
luona milloin milläkin klinikalla.”507 Piileskely kuului myös helsinkiläisen uintimie-
hen Toivo Aron arkeen. Uimaliiton tuore varapuheenjohtaja selviytyi hengissä si-
sällissodan vaaroista osittain hyvän onnen ja osittain nokkeluutensa ja notkeutensa 
ansioista. Aro oli nimittäin ollut myös mukana värväämässä miehiä jääkärikoulu-
tukseen Saksaan.508

Kuilu oikeiston ja sosialistien välillä oli käymässä ylitsepääsemättömäksi. Venäjän 
bolševikkien innoittamana sosialistit uskoivat, että vain vallankumouksella saatai-
siin muutos parempaan. Ajoittain näytti siltä, etteivät poliittiset tapahtumat kosket-
taisi lainkaan Pohjois-Savoa. Toisaalta molemmilla osapuolilla, vasemmistolla ja oi-
keistolla, oli ratkaistavana yhteinen asia, Suomen itsenäisyys. Välirikko Kuopiossa 

502  Maaliskuussa 1915 Lauri Pihkala kävi Kuopiossa ja muualla Pohjois-Savossa luennoimassa aiheesta 
”leikki, voimistelu ja urheilu”. SVUL:n Pohjois-Savon piirin tk. 1915. SVUL:n Pohjois-Savon piirin tk.:t 
1912–1931. SUA.
503  Nummela 1989, 394.
504  Suomen jääkärien elämäkerrasto 1975, 75.
505  Aalto, Wallden & Hämeen-Anttila 1929, 177.
506  Valokuva uimaseuralaisista kesällä 1917. KuUS:n kokoelma. Ks. Matkaniemi 2004, 20.
507  Pekkola 1931, 152.
508  Mustonen 2006, 46.
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ei kuitenkaan ollut kaukana, sillä vuoden 1918 alussa sodanuhka Suomessa oli il-
meinen. Eduskunta antoi tammikuussa 1918 hallitukselle valtuudet lujan järjestys-
vallan luomiseksi. Käytännössä porvariston suojeluskunnista tehtiin maan virallisia 
järjestyksenpitäjiä.509 Paikallisella tasolla suojeluskunnan ja työväenkaartin väliri-
kosta ei voitu puhua vielä kesällä 1917. Tuolloin esimerkiksi suojeluskunnan ampu-
maharjoituksiin otti osaa myös Kuopion Riennon eli vastapuolen edustajia.510 

Talven ja kevään 1918 tapahtumat tulivat yllätyksenä maakunnan urheiluväelle. 
Vielä keväällä ja kesällä 1917 urheilutoiminta Kuopiossa oli Antti O. Arposen mukaan 
verraten normaalia. Vähitellen kiristynyt ilmapiiri näkyi selvästi etenkin urheilukil-
pailujen järjestämisessä. Aseellinen, työväenkaarteja vastaan suunnattu paikallinen 
suojeluskuntatoiminta käynnistyi heinäkuussa 1917. Kuopiossa ei koko syksynä jär-
jestetty yhtään kilpailua tai näytöstä, mutta sen sijaan muualla Pohjois-Savon maaseu-
dulla kilpailtiin yhä sopuisasti. Oma merkityksensä oli epäilemättä Lauri Pihkalan 
kirjoituksella, jossa hän kehotti urheilijoita varautumaan järjestyshäiriöihin ja uh-
raamaan kaikki voimavaransa valtiollisen itsenäisyyden saavuttamiseen. Pihkalan 
mielipiteen katsottiin heijastelevan ainakin SVUL:n epävirallista kantaa.511 Järjestystä 
kaupungissa pitivät muun muassa seuraavat uimaseuralaiset ryhmänpäälliköt: 
Väinö Toivanen (II komppania, III joukkue, IV ryhmä), Justus Luukkonen (II komp-
pania, II joukkue, I ryhmä) ja Leo Siimes (II komppania, III joukkue, V ryhmä).512 

Joulukuussa 1917 ja tammikuun 1918 alussa useimmat seurat pitivät vuosikoko-
uksensa ja valitsivat edustajansa piirin vuosikokoukseen. Monet seurat, joiden jou-
kossa oli myös työläisseuroja, anoivat vielä tuolloin piiriltä lupaa järjestää hiihtokil-
pailuja helmi- tai maaliskuussa. SVUL:n Pohjois-Savon piirin vuosikokous pidettiin 
20. tammikuuta 1918, ja siinä valittiin uusi johtokunta, johon kuului sekä porvareita 
että työläisiä. Puheenjohtajaksi valittiin myös uintimiehenä tunnettu Ilo E. Schroeder 
ja varsinaisiksi jäseniksi neljä muuta henkilöä, joista yksi oli Kuopion Uimaseurassa 
1910-luvun alussa vaikuttanut Aaro Nuutinen.513 SVUL:n piirin johtokunnassa hän 
edusti kuitenkin Kuopion Ponnistusta.514

Jääkärikoulutuksen Saksassa saaneet Bertel Berg, Tauno Ilmoniemi, Otto 
Halonen ja Tuure Happonen osallistuivat myös sisällissotaan. Vasta 18-vuotias Tuure 
Happonen kaatui huhtikuussa Ilveksen taistelussa Muolaassa, ja Bertel Berg kuoli 
maaliskuussa.515 Otto Halonen selvisi sodasta, ja hän jatkoi siviilielämäänsä aluksi 3. 
jääkärirykmentissä, jonka aliupseerikoulun johtajana hän toimi syyskuusta 1921 hel-
mikuuhun 1922. Kuopion Suojeluskunnan paikallispäällikkönä hän toimi vuosina 
1932 ja 1933. Oman toimensa ohella Otto Halonen hoiti Kuopion Suojeluskuntapiirin 
I alueen päällikön tehtäviä vuosina 1932–1933. Vuoden 1933 jälkeen Halonen toimi 
maanviljelijänä Siilinjärven Kasurilassa ja otti osaa myös toiseen maailmansotaan.516

Sota päättyi toukokuun puolivälissä 1918 senaatin joukkojen voittoon. Sisällissota 
oli lamauttanut sekä työläis- että porvariurheiluseurojen toiminnan. Pohjois-Savossa 

509  Arponen ja Parviainen 1985, 18.
510  Nummela 1989, 394.
511  Arponen ja Parviainen 1985, 18; Tuomisto 2002, 31.
512  Kuopion kaupungin suojeluskunta. Jäsenluettelo. SK 2427. Sota-arkisto.
513  Kemppainen 1915, 13. 
514  Arponen ja Parviainen 1985, 18.
515  Suomen jääkärien elämäkerrasto 1975, 75, 140.
516  Suomen jääkärien elämäkerrasto 1975, 125.
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sota oli katkaissut SVUL:n piirin työn puoleksi vuodeksi, mutta heinäkuussa piirin 
väki ryhtyi käynnistämään urheiluelämää uudelleen ja kokoamaan yhteen hajonnei-
ta voimia. Kokonaisuutena Pohjois-Savon SVUL:n piiri eli lamakautta pari sotaa seu-
rannutta vuotta. Tosin jotkin seurat toipuivat, ja ne pääsivät aloittamaan toimintansa 
ripeästi. SVUL:n piirissä tapahtui suuria muutoksia. Piiriä sen perustamisesta lähtien 
johtanut Ilo E. Schroeder luopui puheenjohtajuudesta. Neljän seuraavan vuoden ai-
kana piirin puheenjohtaja vaihtui peräti kolme kertaa. Samoin johtokunnan jäsenten 
vaihtuvuus oli suuri, mikä johti piirin toiminnan kangerteluun. Henkilövaihdokset 
johtuivat monista tekijöistä, mutta yksi pääsyy oli ajankäyttö. Vastaitsenäistyneessä 
maassa oli tarjolla muitakin uria kuin urheilu, ja monet jättivät urheilun muiden 
asioiden tähden. Piirin tilanne oli heikko sekä jäsenmäärän että talouden kannalta. 
Tilanne oli erikoinen, koska vielä vuonna 1910 piiri oli käytännössä pitänyt pystyssä 
Kuopion Reipasta lainaamalla sille rahaa. Kymmenen vuotta myöhemmin tilanne 
oli päinvastainen. Lainanoton lisäksi piiri järjesti huutokaupan, jossa myytiin urhei-
lukalustoa.517 

Koska SVUL:n Pohjois-Savon piiri oli lamassa, oli selvää, että tilanne heijastui myös 
seuroihin. Sisällissota katkaisi Kuopion Uimaseuran toiminnan talveksi, kevääksi 
ja alkukesäksi 1918, koska ymmärrettävästi miesväki oli sidottuna urheilua tärke-
ämpiin tehtäviin. Siksi muun muassa vuoden 1918 uinnin SM-kilpailut järjestettiin 
vain naisille. Johtokunnan virkailijoiden vaali, joka aikaisemmin jätettiin pitämättä, 
hoidettiin heinäkuussa: ”Puheenjoht. K. Basilier, allekirj. sihteerinä ja v.puheenjoht. 
ja A. Mykkänen siht. sekä nti Kekkonen kalustonhoitajana. Huvitoimikuntaa ei va-
littu. Tilintarkastajiksi hra Wright ja A. J. Virolainen, varalle Salonius ja Timonen. 
Huolimatta valtuuston kielteisestä päätöksestä päätettiin jatkaa uimakoulua.”518

1800-luvun loppupuolen urheilu- ja uintitoiminnan aatteellinen pohja vahvisti 
kansalaisrintamaa venäläistymiskaudella. Osaltaan tämä edisti Suomen itsenäis-
tymisen toteutumista. Kuopiossa ja muualla maassa aktiiviseen vastarintaliikkee-
seen kuului runsaasti uinnin harrastajia, jotka halusivat valmentautua irrottamaan 
Suomea Venäjän yhteydestä. Myös työläisurheiluseuroilla oli vastaavia pyrkimyk-
siä. Työläisurheiluseuroista punakaartit saivat koulutettua väkeä joukkoihinsa.

2.15 UInTI SoTIlASmAAIlmASSA

”Uimataidoton sotilas on sotilas siihen asti, kun sattuu joutumaan veden varaan – 
sen jälkeen hän nimittäin lakkaa olemasta.”519

Sisällissodan jälkeisissä tunnelmissa KuUS:n huvitoimikunnan työlle oli tilaus-
ta. Sota kosketti nimittäin raskaasti myös uimaseuralaisten perheitä. Vuodesta 1905 
Kuopion Uimaseuran toiminnassa mukana ollut, jälkikasvunsakin mukaan ottanut 
Olga Jäntti menetti sodassa jo jääkäriksi mielineen alaikäisen Pekka-poikansa.520 

517  Arponen ja Parviainen 1985, 20.
518  KuUS:n johtokunnan ptk. 5.7.1918. KuUS:n kokoelma.
519  Aarne Keinänen. KuUS:n leikekirja. Savo 11.6.1939. KuUS:n kokoelma.
520  Pekka B. Jäntti (s. 8.6.1900) kaatui sisällissodassa Savon rintamalla Mäntyharjun Kinninkylässä (8.4.1918). 
Jäntti tuli Kuopion ruotsalaisen yhteiskoulun II luokalle ja hän erosi VI luokalta vuonna 1917. Opiskelijana 
liikemiesten kauppaopistossa. Kuopion lyseo 1962.
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”Sankaripoikia”-teoksessa (1918) Pekka Jäntin ihastus perheen yhteiseen uintihar-
rastukseen tulee selvästi esille: ”Väinölänniemellä on urheilukilpailut, kaikenlaisia 
voimainkoetuksia niissä asetetaan osanottajille. Muihin urheiluihin liittyi uinti. Ja 
kaikissa urheiluissa, mutta varsinkin uinnissa, kunnostautui Pekka Bernhard Jäntti, 
reipas ja jäntevä poika, toveriensa suosikki ja tyttöjen ihanne, ́ kaunis Pekka .́ Uinti se 
onkin hänen oikeaa lempiurheiluaan. Muistatteko, kuinka hän kerran ui kilometri-
määräisen matkan Kuopiosta Kallaveden saareen, jossa äiti asui kesää, pelästyttäen 
äidin pahanpäiväisesti tällä taidonnäytteellä! Ja muistatteko, kuinka hän kerran heit-
täytyi veneestä vaatteet päällä järveen ja rupesi uimaan kilpaa soutajien kanssa!”521

Kuopion Uimaseurassa toimineista monet olivat 1920-luvulla suojeluskuntalai-
sia. Muun muassa KuUS:n perustajajäsenen Ilo E. Schroeder, Aaro Nuutinen ja Evald 
Piispanen toimivat urheilujärjestötoiminnan lisäksi suojeluskunnassa. Pohjois-
Savon Suojeluskuntapiirin perustavassa kokouksessa lokakuun 6. päivänä vuonna 
1918 esikuntaan valittiin tunnettuja suomalaisuusmiehiä, mutta varsin pian osoittau-
tui, ettei tätä johtoelintä saatu kokoon aina silloin, kun tarvetta olisi ollut: ”Eräs jäse-
nistä oli alituiseen matkoilla, toinen muutti kokonaan muualle ja pari asui kaukana 
keskuksesta. Onneksi oli apulaissotakomisaariksi saatu tosiharras ja kyllin vaiku-
tusvaltainen mies, maisteri, res. majuri E. Piispanen, joka uhrasi aikaansa suunnat-
tomasti suojeluskuntatyöhön ja oli useasti myöhemmin selkänojana piiripäälliköille, 
joiden työ oli sentään apulaisen avulla helpompaa kuin hänen miltei yksinään suo-
rittamana.” Sisällissodassa majuri Evald Piispanen oli Mannerheimin neuvottelu-
kunnan jäsen.522 Lapualaisvuosien jälkeen, IKL:n edelleen vahvoina vuosina, Savon 
Suunta kiitteli uimaseuralaista Leo Siimestä tämän 50-vuotispäivänä: ”(…) kehen on 
vedottava varsinkin silloin, kun on suoritettava ulospäin vähemmän näkyvää, mutta 
urheilun ja urheilukasvatusta nuorisossamme eteenpäin vievää työtä.”523

Suojeluskuntien ja SVUL:n suhteet muodostuivat jo suojeluskuntien perustami-
sesta lähtien kiinteiksi. SVUL:a perustettaessa tähdättiin massaurheilujärjestöön, 
jonka keskeisiksi lajeiksi tulivat voimistelu, yleisurheilu, paini ja hiihto. Uinti sen 
sijaan ei kuulunut SVUL:n ohjelmaan liiton 32 ensimmäisen toimintavuoden aika-
na. Kuopion Uimaseura kytkeytyi SVUL:oon jäsenistönsä muiden urheiluseurajä-
senyyksien kautta ennen vuotta 1938. Siksi SVUL:sta ”lähetetyt komennot” ylsivät 
epäsuorasti myös KuUS:n aatteelliseen kasvatukseen. On arvioitu, että suojeluskun-
ta piti SVUL:a Lotta Svärd -järjestön jälkeen lähimpänä sukulaisjärjestönä. Työnjako 
SVUL:n ja suojeluskuntajärjestön kanssa kehittyi niin, että suojeluskunta huolehti 
fyysisen kasvatuksen peruskoulutuksesta ja massaurheilusta, kun taas SVUL pa-
neutui kilpaurheiluun.524 Suojeluskuntajärjestössä ruumiin ja hengen sekä laajem-
pien tavoitteiden yhteyttä korosti jo Lauri Pihkala. Hänen mielestään ”ruumiin liike 
yleensä edistää hengen jäntevyyttä ja päinvastoin”.525

SVUL:n ja suojeluskuntien kiinteät suhteet näkyivät monella tasolla. Esimerkiksi 
vuonna 1932 SVUL:n Pohjois-Savon piirissä pohdittiin uutta piirijakoa, jos-
sa Heinävesi olisi siirtynyt Savonlinnan piiriin ja Konnevesi Pohjois-Savoon. 

521  Heporauta 1918, 181.
522  Hersalo 1962, 462.
523  KuUS:n leikekirja. Savon Suunta 15.6.1936. KuUS:n kokoelma.
524  Häyrinen ja Laine 1989, 56–57.
525  Itkonen 1996, 213.
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Suunnitelmaa vastustettiin muun muassa suojeluskuntien piirijaon takia. SVUL 
pyrki laajemminkin yhdenmukaisuuteen suojeluskuntapiirien rajojen kanssa. Siksi 
Heinävesi säilyi Pohjois-Savon SVUL:n piirissä ja Konnevesi Keski-Suomen piirissä. 
Sen sijaan Hankasalmi siirrettiin SVUL:n Keski-Suomen piirin yhteyteen. Siten rajat 
olivat samat kuin suojeluskunnilla.526

Kuopion Uimaseuran kannalta oli myönteistä, että muun urheilun lisäksi uinnin 
harrastaminen oli Kuopion suojeluskunnassa suosittua. Huomattavinta uintiharras-
tus oli nimenomaan Pohjois-Savon suojeluskuntapiirissä. Erkki Vasara on arvioinut, 
että Kuopion suojeluskuntalaisten vilkas uintiharrastus oli ennen kaikkea piiriesi-
kunnan urheiluohjaajien Heikki Huttusen ja Björn Blomqvistin ansiota. He molemmat 
olivat innokkaita uintimiehiä.527 Näin suojeluskuntauinnin joukoista myös KuUS sai 
kyvykkäitä uimareita riveihinsä. Vastavuoroisesti myös suojeluskunta hyötyi KuUS:n 
työstä.528 Kuopion Uimaseuran arkeen suojeluskunta ulotti vaikutuksensa käyttämällä 
Väinölänniemen uimalaitosta. Vuonna 1928 KuUS:n johtokunta päätti, että ”Vapaaseen 
pääsyyn uimalaitokselle ovat oikeutetut: sotaväki ja suojeluskuntakurssilaiset sulje-
tussa järjestyksessä ennen klo 10 ap”.529 KuUS:n yhteydet suojeluskuntaan jatkuivat 
koko 1930-luvun. Esimerkiksi vuonna 1937 uimapromootion vihkijänä oli Kuopion 
suojeluskunnan esikunnan jäsen kapteeni Miika Simojoki. Isänmaallisuutta ja maan-
puolustushenkisyyttä tuossa tilaisuudessa osoitettiin sillä, että tahdikkaan juhlapu-
heen päätteeksi oteltiin vesipallo-ottelu sinisten ja valkoisten kesken.530

Suojeluskuntaurheilun kokonaisuuden kannalta on huomattava, että uinti oli 
selvästi pienempi laji kuin varsinaiset sotilaslajit, esimerkiksi ammunta ja hiihto. 
Syynä olivat tietenkin uimalaitosten vähäinen määrä ja uintikulttuurin heikkous. 
Suojeluskuntalaisista huomattava osa oli keski-ikäisiä ja vanhempiakin maaseudun 
miehiä, joille uinti oli vierasta. Uintia ei myöskään pidetty vielä tärkeänä sotilaalli-
sesti. Osaltaan uinnin arvostuksesta kertoo sekin, että suojeluskuntajärjestö ei edes 
ylläpitänyt tarkkoja tilastotietoja uimataitoisista jäsenistään. Perusteluna oli, että 
uinti ei ollut järjestön virallinen, valtakunnallinen kilpailulaji. Lisäksi alueelliset 
erot olivat suuria. Kiinnostavaa on, että Pohjois-Savossa harrastettiin innokkaasti 
uintia mutta perinteisen urheilukaupungin Viipurin piirissä uinnin asema oli lähes 
olematon. Tämä seikka korostaa sitä, kuinka suuri merkitys uinnista innostuneilla 
ohjaajilla oli.531 

Marraskuun lopussa 1939 alkanut yli viisivuotinen sodan kausi, johon mahtui 
vain 15 välirauhan kuukautta, vaikutti suomalaiseen yhteiskuntaan kokonaisvaltai-
sesti. Kansakunta eli yhdistyneenä ”talvisodan hengessä”. Myös urheilujärjestöjen 
suhteet kehittyivät kansallisessa hengessä.532 Kuitenkin ennen sotia uudet urheilu-

526  Arponen ja Parviainen 1985, 21−22. 
527  Vasara 1997, 445.
528  Savo 17.8.1937.
529  KuUS:n johtokunnan päiväämätön ptk. 1928. KuUS:n kokoelma.
530  Savo 17.8.1937.
531  Vasara 1997, 319, 409, 445−477. Vuonna 1937 Kuopion uimapromootion vihkijänä toiminut poliisimestari 
ja suojeluskuntalainen Martti Simojoki piti uintia arvossaan. Savo-lehden toimittajan mukaan Simojoki pu-
hui seuraavasti: ”Moni sairaus ja mielipaha varmasti estettäisiin, jos uintia enemmän harrastettaisiin. Sille 
työlle, jonka tarkoituksena on uimataidon kehittäminen kansamme keskuudessa, jokaisen isänmaataan ja 
lähimmäistään rakastava kansalainen antaa tunnustuksen ja kiitoksen ja sitä työtä on myöskin yhteiskunta 
ja valtio saatava entistä suuremmassa määrässä tukemaan (…)”. Savo 17.8.1937.
532  Vasara 2004, 121.
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lajit ajautuivat keskinäiseen kilpailuun. Se, että KuUS:n toiminnot keskittyivät ko-
rostuneesti kesäaikaan, ei kaikkia miellyttänyt. Esimerkiksi SVUL:n Pohjois-Savon 
piiri arvosteli tästä KuUS:aa, vaikka seura ei vielä tuolloin edes ollut SVUL:n jäsen-
seura. Savo-lehdessä uimaseuralaiset vastasivat arvosteluun vuonna 1937: ”SVUL:n 
pomomiesten keskuudessa on käsitys, että Kuopion Uimaseuran toiminta on muka 
– hiljaisempaa kuin nukahtaneen… Senköhän tähden, ettemme t́oimi´ talvella tans-
siaisiakaan pitämällä, josta kai tämä harhakäsitys voi johtua.”533

Kesäpainotteisen toiminnan takia talvisota ei suoranaisesti vaikuttanut KuUS:n 
toimintaan. Kuopion Uimaseuran johtokunnan viimeinen kokoontuminen ennen 
talvisotaa pidettiin 21.8.1939. Vielä tuolloin johtokunta suunnitteli toiveikkaasti pitä-
vänsä talvikaudella 1939–1940 kahdet tai kolmet tanssiaiset. ”Innostus” talvikauden 
tiiviiseen toimintaan juontui kaiketi edellä mainittujen ”SVUL:n pomomiesten” kri-
tiikistä, jonka mukaan uimaseura ei toimi talvella. Kokouksen pöytäkirjaa kirjoitti 
seuran sihteeri, luutnantti Eino Kuvaja, jolle myönnettiin jatkosodassa Mannerheim-
risti numero 137.534

Ennen talvisotaa urheiluseurat olivat kiinteä osa suomalaista järjestökulttuuria. 
Sen kiistanalaisimpia ilmiöitä olivat edellä mainitut tanssit, joita urheiluseurat ja 
suuremmat järjestöt mielellään järjestivät. Iltamat olivat lähes jokaisen urheiluseu-
ran ohjelmassa. Samoin lähes jokaisessa urheiluseurassa oli huvitoimikunta, jonka 
tehtävänä oli järjestää erilaisia juhlia talouden parantamiseksi. Tanssit ja muut hu-
vitapahtumat toivat organisaatioille tuloja, mutta samalla niiden moraalinen puoli 
häiritsi joitakuita. Esimerkiksi K. E. Levälahti torjui urheiluseurojen tanssi-iltamat jo 
vuonna 1921, vaikka myönsikin ”pinnallisen ja aatteellisuudesta ja ihanteellisuudes-
ta piittaamattoman nuorison” niistä pitävän.535

Talvisodan syttyminen ja miesten lähteminen rintamalle rajoittivat kuitenkin 
seuraavan uintikauden suunnittelua. Sotavuosina naisten toiminnan osuus ymmär-
rettävästi korostui. Vuoteen 1940 ajoittui puheenjohtajan ero tehtävästä, koska Aarne 
Keinänen erosi seuran johdosta uimaopettajavalinnoista syntyneiden ristiriitojen 
seurauksena.536

Sodanaikaisessa propagandassa korostettiin Suomen saavutuksia urheilussa. 
Yhtenä osoituksena maan urheilusaavutusten arvostuksesta Helsinki sai kesäksi 
1940 olympialaiset, joiden järjestämisen maailmansota kuitenkin esti. Samana vuon-
na valmistui myös Helsingin uimastadion, mutta sotavuosien takia se saatiin käyt-
töön vasta vuonna 1947. Urheilun keskusjärjestöjen SVUL:n ja TUL:n seurojen jäse-
niä kaatui talvisodassa yli kaksi tuhatta, ja näin sota lähensi urheilun kahta leiriä. 
Kaatuneiden urheilijoiden muistokisat, ”kotiolympialaiset”, pidettiin kesällä 1940. 
Asepalveluksessa olleita seuran jäseniä päätettiin kutsua sellaisiin kilpailuihin, jois-
sa heidän osanottonsa ”voi vaikuttaa seuran uintimaineeseen”.537 Kotiolympialaisiin 
Kuopiosta matkasivat Olavi Lihavainen, Väinö Tiihonen, E. Kohonen, Annikki 
Hallakorpi, Annikki Taskinen ja Helvi Happonen.538

533  KuUS:n leikekirja. Savo 1.6.1937. KuUS:n kokoelma.
534  KuUS:n johtokunnan ptk. 21.8.1939. KuUS:n kokoelma.
535  Vasara 2004, 59; Arponen ja Parviainen 1985, 29.
536  Aarne Keinäsen erokirje KuUS:n puheenjohtajan tehtävästä 17.7.1940; Lakiasiaintoimisto Eino Airaksi-
sen lausunto KuUS:n johtokunnan menettelystä 15.7.1940. KuUS:n kokoelma.
537  KuUS:n johtokunnan ptk. 26.6.1940. KuUS:n kokoelma.
538  KuUS:n johtokunnan ptk. 14.7.1940. KuUS:n kokoelma.
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Myös paikallisesti järjestettiin kilpailutoimintaa, sillä kesällä 1940 raskaan tal-
ven jälkeen uimalaitokselle saapui lehtitiedon mukaan yli tuhat henkeä. Sotilaiden 
uintikisassa voittoon ui Helsingin Työväen Uimareiden Väinö Leskinen, vuosien 
1968–1970 toinen kauppa- ja teollisuusministeri ja vuosien 1970–1971 ulkoasiainmi-
nisteri.539 Väinö Leskinen oli välirauhan aikaan Kuopion seudulla palvelemassa au-
tojoukoissa, ja KuUS:n kilpailu sopi Antwerpenin vuoden 1937 työläisolympialais-
ten voittajan ohjelmaan.540

Talvisodan jälkeen Kuopion Uimaseura kokoontui ensimmäisen kerran 27. tou-
kokuuta 1940. Kokouksen avasi seuran puheenjohtaja Aarne Keinänen, jonka keho-
tuksesta hiljaisella hetkellä kunnioitettiin talven sodassa kaatuneiden seuran johto-
kunnan jäsenten Vilho ”Susi” Soinisen ja Aarne Sahlanin muistoa.541

Sotatilan vuoksi kesällä 1941 seurassa ei voitu järjestää laajaa toimintaa, koska 
iso osa miesjäsenistä oli sotatehtävissä. Tämä antoi jälleen mahdollisuuden seu-
ran naisille nousta merkittäviin seuratyön tehtäviin. Sotavuosien uimakouluissa 
oli mukana runsaasti lapsia, ja nuorison maanpuolustuskasvatus tuli Moskovan 
rauhan jälkeen ajankohtaiseksi. Asemasotavaiheessa KuUS:n toimintaa värittivät 
uimapromootioiden lisäksi sekä kilpailut että uimanäytökset, joihin osallistuivat 
pääasiassa nuoret tytöt ja pojat.542 Koululiikunta sai sodan vuosina kansallisen ole-
massaolon merkityksen: esimerkiksi oppikoulussa liikuntatuntien määrä lisättiin 
neljään tuntiin viikossa. Tärkeimmiksi lajeiksi katsottiin voimistelu, yleisurheilu, 
palloilu ja uinti.543

Urheilu eri lajeineen oli sotilaspojille tärkein toimintamuoto. Liikunnan yhtey-
dessä pojille annettiin myös sotilaallista alkeiskoulutusta ja nostettiin heidän maan-
puolustushenkeään. Pohjois-Savon sotilaspoikien uintitoiminta oli varsin vilkasta 
esimerkiksi vuonna 1943. Tuolloin koko maakunnassa järjestettiin 30 uintikilpailua, 
joissa ui yhteensä 731 poikaa. Jouko Kauranne on arvioinut, että keskeisenä syynä 
Pohjois-Savon Suojeluskuntapiirin aktiiviseen sotilaspoikaurheiluun oli aktiivisen 
urheilu-upseerin työpanos. Vuonna 1941 voimistelunopettaja, reservin vänrikki 
Tauno Juurtola nimitettiin Kuopion Suojeluskuntapiirin urheilu-upseeriksi.544

Myös yleisen sarjan uimareilla riitti rintamalta käsin mielenkiintoa harrastusta 
kohtaan. Esimerkiksi Leo Rautava kirjoitti pohjoiselta rintamalta kesällä 1943 ha-
lukkuudesta osallistua mahdollisuuksien mukaan uintikilpailuihin. Mies pyysikin, 
että hänet ilmoitettaisiin pariin kilpailuun, toiseen vielä varmuuden vuoksi, jos hän 
sattuisi paikalle pääsemään.545 Leo Rautavalle päätettiin lähettää loma-anomuskaa-
vake, jotta hän voisi lähteä maakuntien uintipäiville.546 Monien muidenkin uimarei-
den tilanne oli samanlainen. Toisaalta valmentautumismahdollisuudet vaihtelivat. 
Sotilaiden vapaa-ajan määrä riippui siitä, missä sotilas palveli ja millaisessa asemassa 
hän oli. Esimerkiksi Syvärillä palvelleilla miehillä oli ”todella hyvät” mahdollisuudet 

539  KuUS:n leikekirja. Savon Työmies 6.7.1940. KuUS:n kokoelma.
540  Martti Väinämö 11.1.2003.
541  KuUS:n vuosikokouksen ptk. 27.5.1940. KuUS:n kokoelma.
542  KuUS:n vk.:t 1941, 1943, 1944. KuUS:n kokoelma.
543n Juppi 1995, 112.
544  Kauranne 2000, 179, 180, 192.
545  Leo Rautavan (9/5042) kirje KuUS:lle 24.6.1943. KuUS:n kokoelma.
546  KuUS:n johtokunnan ptk. 8.7.1943. KuUS:n kokoelma.
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harjoitteluun.547 Kotirintamalla Kuopiossa seuran resurssit eivät riittäneet kilpauima-
reiden ohjaamiseen. Kesän 1943 toiminnasta KuUS:n johtokunta päätti, että ”(…) jo-
kaisen itsensä huoleksi jäi valmentaa itseään mahdollisuuksien mukaan”.548

Sotavuodet kavensivat urheiluelämää merkittävästi. Kuitenkin yleinen käsitys oli, 
että fyysinen kunto ratkaisee sotakuntoisuuden.549 Asemasodan aikana rintamalla 
riitti jatkuvan vartioinnin ja partioinnin ohella aikaa muuhunkin. Urheilu oli tar-
peellista sotilaiden mielenterveydenkin kannalta. Merkittävimpiä kilpailuja olivat 
Karhumäen talvi- ja kesäkisat sekä Kannaksen poikkihiihto. Kaikkiaan rintamal-
la urheiltiin 31 urheilumuodossa.550 KuUS:n Aarne Toivanen hakeutui rintamalla, 
Karhumäen suunnalla, uimaan lämpimiin lampiin aina, kun pystyi. Mukana ”Akri” 
Toivasella olivat eteläsuomalaiset miehet Vekarias Niemelä ja Altte Harma.551 

Asemasodan aikana suojaisiin järvien lahdelmiin alettiin rakentaa jopa uima-
laitoksia puhumattakaan pienemmistä uintiin liittyneistä rakennelmista, kuten 
käännösseinistä. Erisuuruiset yksiköt pitivät omia kilpailujaan, ja usein niissä koh-
tasivat kokeneet uimarit. Uintiin liittyneistä kilpailuista Syvärin yliuinti muodostui 
sotakisoista kuuluisimmaksi. Matkaa oli vain 300 metriä, mutta se piti kauhoa vuo-
laassa virrassa. Kilpailu oli todellista maanpuolustuspropagandaa, sillä jo pelkkä 
osanotto oli suuri kunnia.552

Sota-ajan uintikisat vaativat todellista kiinnostusta lajiin. Esimerkiksi KuUS:n 
Kauko Rautio ei tyytynyt pelkkään harjoittelemiseen, vaan vuonna 1942 hän sijoittui 
kahdeksanneksi ”Syvärin ensimmäisessä yliuinnissa”.553 Innokkuus kilpailemiseen 
selittyi varmasti osaltaan myös sillä, että kannustimena voittoihin olivat kotilomat.554

Kuopion Uimaseura menetti pitkäaikaisen ja toimeliaan puheenjohtajansa Aarne 
Keinäsen jatkosodassa vuonna 1942. Luutnantti Keinänen kaatui hyökkäysvaihees-
sa Postnakovassa 37-vuotiaana.555 Aarne Keinäsen muistoa kunnioittaneiden luettelo 
kertoo osaltaan siitä, millaisissa piireissä KuUS:n puheenjohtaja oli seuratyön lisäk-
si ollut toimelias. Aarne Keinäsen muistoa kunnioittivat paitsi Kuopion Uimaseura 
ja hänen sodanaikainen lähin esimiehensä, everstiluutnantti Aarne W. Väinämö556 
myös Kuopion suojeluskunta, heimosoturit ja taistelutoverit, Suojeluskunnan 
laulajat, Lotta Svärdin Pohjois-Savon piiri, maaherra, lääninhallitus, Kuopion 
Nyrkkeilyseura, Helsingin Uimarit ja Sotilaskotiyhdistys.557

Kaikkiaan toinen maailmansota vaati kuudentoista uimaseuralaisen sotilaan 
kuoleman. Isänmaansa puolesta menehtyivät Aarne Keinänen, Vilho Soininen, 
Aarne Sahlan, Olavi Härö, Kalle Kainuvaara, Åke Kemppainen, Aale Koponen, 

547  Teräsvirta 1956, 131.
548  KuUS:n johtokunnan ptk. 23.2.1943. KuUS:n kokoelma.
549  Juppi 1995, 161.
550  Vasara 2004, 129.
551  Teräsvirta 1956, 131.
552  Teräsvirta 1956, 131.
553  KuUS:n kirje SVUL:n Pohjois-Savon piirille: Hakemus kultaisesta ansiomerkistä Kauko Rautiolle 1959. 
KuUS:n kokoelma.
554  KuUS:n leikekirja. Savo 21.7.1942. KuUS:n kokoelma; Elokuussa 1942 KuUS järjesti uimanäytöksen: 
”Syvärin uinneissa kunnostautuneet testasivat palkintolomallaan vauhtia kotirintaman väkeen.” KuUS:n 
leikekirja. Savo 11.8.1942. KuUS:n kokoelma.
555  Kansallisarkisto. Suomen sodissa menehtyneiden tiedosto. http://www.narc.fi. (Luettu 2.4.2009) 
556  Aarne W. Väinämön alaisuudessa toiminut Aarne Keinänen oli pelkäämätön sotakuvaaja.  Aarne W. 
Väinämö oli useasti varoitellut Keinästä menemästä koviin taistelutilanteisiin. Martti Väinämön suulli-
nen tiedonanto Tero Matkaniemelle 23.1.2004.
557  KuUS:n leikekirja. Savo 7.7.1942. KuUS:n kokoelma.
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Olavi Lihavainen, Ville Ovaskainen, Eero Pitkänen, Kalevi Pousi, Reijo Richt, Unto 
Väisänen, Aimo Savolainen, Vilho Tiihonen ja Erkki Tuovinen.558 Näistä miehistä 
useimmat olivat 1930-luvulla aktiivisia uimaseuralaisia. Parhaassa työiässä olleiden 
miesten menettäminen näkyi väistämättä seuran toiminnassa.

2.16 UInTI yhTeISKUnnAn KUohUISSA (yhTeenveTo)

Vaikutteita elämäntapaansa suomalainen yläluokka omaksui Ruotsista. Myös 
kuopiolaisen uinnin kansalaistoiminta virisi ruotsinkielisen sivistyneistön piiris-
tä. Kylpyläkulttuurin, uinnin ja hengenpelastuksen virtaukset kulkeutuivat ylä-
luokkaisten miesten mukana Kuopioon Helsingistä 1800-luvun jälkipuoliskolla. 
Kuopiolainen uinti organisoitui pysyväksi seuratoiminnaksi vuonna 1904, jolloin 
kaupunkiin perustettiin uinnin lajiseura, Kuopion Uimaseura (KuUS). Kuopiolaisen 
uinnin toimijakenttä ei rajoittunut 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä pel-
kästään uimaseuraan eikä kansalaistoimintoihin, vaan paikallista uintikulttuuria 
edustivat 1920-luvulta lähtien myös Mannerheimin Lastensuojeluliitto, puolustus-
voimat ja suojeluskunta.   

Kuopiolaisen uinnin toiminnallisen eliitin sosiaalinen koostumus poikkesi sel-
västi ympäristöstään Suomen itsenäistymiseen vuosiin asti. Toiminnan jatkuvuu-
den kannalta oli tärkeää, että osa uimakoulun käyneistä ja samalla uimaseuran jäse-
niksi liittyneistä jatkoi seuratyössä opiskelujensa ohella ja työelämään siirtymisensä 
jälkeen. Maassamuutto hyödytti uinnin kansalaistoimintaa, koska uudet ihmiset 
tuoreine ajatuksineen toivat virikkeitä kuopiolaisen uinnin käytänteisiin.

Kuopiolaisen uintitoiminnan keskeisenä toiminnan käynnistämisen motiivina oli 
1900-luvun alussa filantropia. Yläluokkaiset miehet halusivat saatella uintiharrastusta 
kaikkien yhteiskuntaluokkien keskuuteen. Huolimatta yhteiskunnallisesti merkittä-
västä ja hyväntahoisesta toiminnasta seura ei vetänyt sisällissodan vuosiin mennes-
sä puoleensa työväenluokkaisia jäseniä, sillä sääty-yhteiskunnan luokkajako vaikut-
ti työväenluokan suhtautumiseen säätyläisten järjestämään toimintaan. Kuitenkin 
seuratoiminnan avoimuus loi kaupungissa uinnille myönteistä julkisuuskuvaa, mikä 
näkyi uimakoululaisten ajoittain runsaassa määrässä ja siten seuran talouden kohe-
nemisessa. Työväestön uinti kanavoitui siten 1900-luvun alussa pääasiallisesti kansa-
laistoiminnan ulkopuoliseksi toiminnaksi. Osaltaan tämä on osoitus siitä, että uinti ei 
kilpaurheiluna 1900-luvun alussa ollut kaikkien kansankerrosten harrastus.

Uinnin kansalaistoiminnassa aktiivisten henkilöiden joukko oli suppea Suomen 
itsenäistymisen vuosiin saakka. Tämän vuoksi jo yhden henkilön paikkakunnal-
ta muutto saattoi lamaannuttaa uintitoimintaa huomattavasti. Jäsenmäärän kasvun 
kannalta uimaseuratoimijoiden verkostoituminen oli tärkeää. Uinnin ja muun urhei-
lun parissa toimineilla oli yhteyksiä kansallisiin ja paikallisiin urheiluorganisaatioi-
hin sekä yrityksiin ja paikkakunnan vaikutusvaltaisiin henkilöihin.

Paikallislehdistön uinnille luoma julkisuus edisti uintiharrastuksen laajentumis-
ta. Erityisesti paikallislehdistön ja uintia harrastaneiden toimittajien merkitys seu-
ratoiminnan tunnettavuuden kannalta oli suuri. Lehtien uutiset osoittavat, kuinka 

558  Väinämö 1966, 112.
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monelle uinnin harrastajalle laji oli 1900-luvun alkuvuosikymmeninä vain yksi ur-
heiluharrastus muiden lajien ohella. Jäsenistön laaja-alaisuus harrastustoiminnassa 
oli hyödyllistä myös uinnille, sillä seuran johto oppi kansalaistoimintaan liittyviä 
käytäntöjä henkilöiltä, jotka olivat näissä tehtävissä kokeneita. 

Kuopiossa kansalaisten uimataidon kehittymistä toivottiin käytännön syistä. 
Kuopion Uimaseuran synty ajoittuu ajankohtaan, jolloin Suomessa oltiin korostu-
neesti ja aiheellisesti huolissaan hukkumiskuolemista. Siksi toiminnan painopistee-
nä oli saada mahdollisimman moni, ennen kaikkea lapset ja nuoret, uimaopetuksen 
piiriin, jotta vedenpelko hälvenisi. Etenkin sivistyneistö ymmärsi uimataidon hyö-
dyllisyyden. Mallia tavoitteelleen kuopiolainen uinti sai vuonna 1887 perustetulta 
HSS:ltä, joka toimi tärkeänä uimaseurojen yhdysseurana ennen Suomen Uimaliiton 
perustamista. 1920-luvulla käynnistyneen MLL:n kesätoiminnassa uinti ja uimaan 
oppiminen oli tärkeää. MLL:n uimaopetus toteutui yhteistyössä KuUS:n kanssa: 
MLL:n Kuopion osasto ilmoitti kesäleiriläisensä uimaseuran uimakouluun. 

Uimaopetuksen rinnalla Kuopiossa alettiin harrastaa kilpauintia. Kuopion en-
simmäinen uintikilpailu pidettiin kesällä 1904. Kuitenkin kuopiolaisessa uimaseu-
rassa ymmärrettiin jo 1920-luvulla, että kilpauinnissa ei voi kehittyä edes kansalli-
selle huipulle ilman uimahallia. Helsinkiläisten uimareiden mahdollisuus ainakin 
rajattuun uimahalliharjoitteluun kasvatti seuraavalla vuosikymmenellä kilpaurhei-
lullista tasoeroa kuopiolaisten ja helsinkiläisten välillä. 

Kuopiolaiset uimahyppääjät menestyivät kansallisesti ja kansainvälisesti 
1900-luvun alussa. Tukholman olympialaisiin pääsi kaksi kuopiolaista uimahyp-
pääjää. Uinnissa kuopiolaiset eivät yltäneet uimahyppääjien kilpailusaavutuksiin. 
Kuopiolaisten olympiauintiurheilijoiden urheilu-urien tutkiminen osoittaa, kuinka 
aktiiviset urheilijat harrastivat ajalle tyypillisesti monia lajeja useissa urheiluseu-
roissa. Monet uimarit harrastivat uintiurheilun lajeja yhtäaikaisesti, ja samalla lajit 
kilpailivat harrastajista jopa seuran sisällä.

Uintia alettiin Kuopiossa tehdä tunnetuksi 1930-luvulla propaganda- ja puulaa-
kiuinneilla, jotka olivat osa kansallista porvarillista organisoitumista. Tämän kan-
sallisesti yleistyneen ”talkoourheilun” tehtävänä oli työnantajan näkökulmasta sitoa 
työntekijät tiukemmin kiinni työnantajajärjestöön sekä edistää heidän terveyttään ja 
maanpuolustusvalmiuttaan. Kuopiolaisten uimareiden tärkeimmäksi kilpailunäyt-
tämöksi kohosivat maakuntainmestaruusuinnit, joita alettiin 1930-luvulla järjestää 
uimahallittomien paikkakuntien uimareille.

Uimaopetuksen, kilpauinnin ja uimahyppyjen ohella Kuopiossa harrastettiin 
myös vesipalloa ja taideuintia. Vesipallo-otteluja alettiin järjestää 1910-luvulta lähti-
en. 1930-luvulla vesipallo-otteluja pidettiin toistuvasti uintikilpailuiden yhteydessä. 
Samalla vuosikymmenellä kilpauimarit osallistuivat myös maaseutuseurojen vesi-
palloturnauksiin. 1900-luvun alussa uimaseuratoimintaa leimasi järjestötoiminnan 
monipuolisuus, sillä seurariennot eivät rajoittuneet pelkästään liikuntatoimintoihin. 
Erityisesti uintikauden ulkopuolella seuraväki kokoontui illanviettoihin, joissa jär-
jestettiin muun muassa näytelmä- ja musiikkiesityksiä. Nämä tapahtumat olivat yksi 
keino pitää uimarit koossa varsinaista uintikautta varten. 

Itsenäistyneessä Suomessa uinnin toimintaympäristö muuttui oleellisesti. 
Vähitellen esimerkiksi suojeluskunta yritti saada ensisijaisen kiinnityksen nuorisoon. 
Liikunnan keskeisenä funktiona oli maailmansotien välisenä aikana kehittää miesten 
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sotilaskuntoa. Tätä työtä toteutettiin ennen toista maailmansotaa edeltävänä aikana 
paikallisissa suojeluskunnissa.  Suojeluskunnat ilmoittivat tehtäväkseen kansallisen 
olemassaolon ja vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen puolustamisen. Vaikka uintia 
ei mielletä varsinaiseksi sotilasurheilulajiksi, Kuopiossa suojeluskunnilla oli keski-
määräistä vahvempi asema. Kuopiolaisen uinnin kannalta paikallinen suojeluskunta 
oli tärkeä: suojeluskuntauinti toimi kaupunkilaispojille yhtenä väylänä uimaseura-
toimintaan. Toisaalta suunta oli myös päinvastainen. Vuosina 1904–1944 kuopiolai-
nen uinti kytkeytyi urheilujärjestöjen ohella läheisesti itsenäistymispyrkimyksiin ja 
maanpuolustukseen. Sisällissodan vuosiin asti uinnin toimijoissa oli jääkäriliikkeen 
aktivisteja ja suojeluskunnan jäseniä. Siten sisällissodassa huomattavan moni Kuopion 
Uimaseuran jäsenistä taisteli valkoisella puolella. Kaikkiaan uimaseura nuorine mie-
hineen oli otollista alustaa värväystyölle. Kokonaisuutena 1900-luvun alkuvuosikym-
menet loivat uimaseuratyölle poikkeuksellisen toimintaympäristön: jäsenten luonnol-
lisen väistymisen lisäksi seuran toiminnalle keskeisiä henkilöitä menehtyi eri sodissa.

Maantieteellisesti Kuopio kuuluu alueeseen, jolle on tyypillistä vesistöjen run-
saus. Lukuisten järvien olemassaolo loi edellytyksiä uintikulttuurin kehitykselle. 
Kaupungin keskustan läheisyydessä sijaitsevasta Väinölänniemestä kehittyi 1800-lu-
vun lopulla matkailijoiden suosima kohde kylpylöineen, ja sinne rakennettiin myös 
uimalaitos.  Käytännössä varsinainen uintitoiminta rajoittui Kuopiossa kolmeen ke-
säkuukauteen, mutta toisinaan viileät kesät vaikeuttivat toimintaa. Seuratoiminnan 
organisoiduttua toiminta oli jopa lakkautua kylmän kesän aiheuttamien taloudellis-
ten ongelmien vuoksi.

Kuopion teollistuminen ja väkiluvun kasvu sekä kaupunkilaisten vaurastumi-
nen loivat hyvät lähtökohdat uinnin kansalaistoiminnan myönteiselle kehitykselle. 
Ihmisten vapaa-ajan lisääntyminen mahdollisti sen, että liikunta ja urheilu saivat 
sijansa kuopiolaisten arjessa. Kunnallisen liikuntahallinnon kehittyminen takasi 
puolestaan sen, että Kuopion urheilupaikkarakentaminen edistyi. Tässä prosessissa 
kansalaistoimijoilla oli keskeinen rooli. Jatkuva vuorovaikutus päättäjien ja kansa-
laistoimijoiden välillä johti moniin kuopiolaisen urheilun kannalta merkittäviin pa-
rannuksiin ennen toista maailmansotaa. Kuopion kaupungin ja Kuopion Uimaseuran 
kiinteä yhteys syntyi pian uimaseuran perustamisen jälkeen. Kaupungin tuki ko-
rostui urheilulautakunnan perustamisen myötä 1920-luvulla. Kaupungin tuki seu-
ratyölle ilmeni kahdella tapaa. Ensiksi julkinen tuki kohdistui uimalaitoksen raken-
tamiseen ja toiseksi välilliseen ja välittömään taloudelliseen tukeen. Välillistä tukea 
seura sai järjestämällä kaupunkilaislapsille uimakoulua.

Suomen Uimaliitosta muodostui uimaseuroille keskeinen organisaatio, joka vai-
kutti kuopiolaiseen uintiin paljon. Ensiksi uimaliitto antoi taloudellista ja ohjauksel-
lista tukea. Toiseksi lajiliitto kehitti kansallista kilpailu- ja uimaopetusjärjestelmää. 
Kolmanneksi uimaliiton uimaseurojen SVUL-jäsenyys vuodesta 1938 kannusti 
pohjoissavolaisia seuroja aikaisempaa tiiviimpään yhteistyöhön. Sisällissodan jäl-
kiseuraamuksissakaan Kuopioon ei syntynyt TUL:n alaista uimaseuraa tai yleis-
seuran uintijaostoa. Kaupunkiin epäilemättä olisi perustettu TUL:n uimaseura, jos 
KuUS:sta mahdollisesti erotettuja mutta uinnista innostuneita olisi ollut tarpeeksi 
paljon. Työläisuimaseuran perustamista olisi helpottanut, jos kaupungissa olisi ol-
lut toinen uimalaitos.
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Kuopiolainen uinti kansalaistoiminnan muotona oli kilpailu-, uimaopetus- ja 
hengenpelastustoimintojen näkökulmasta vireää vuosina 1904–1944. Kuopion 
Uimaseura oli aktiivisessa vuorovaikutuksessa maan muihin uimaseuroihin erityi-
sesti ennen Suomen itsenäistymisen vuosia, sillä seurakentän laajentuminen oli vielä 
1910-luvulla vahvasti uimaliiton perustajaseurojen vastuulla. Kuopion Uimaseuran 
jäsenet vaikuttivat uinnin kansalliseen kehitykseen myös uinnin lajiliittotasolla. 
Tutkimuksen ensimmäisinä vuosikymmeninä kuopiolainen uinnin kansalaistoi-
minta oli muutamien aktiivien varassa. Pienyhteisössä aktiivien verkostoitumi-
nen muihin urheiluseuroihin oli tärkeää, koska siten esimerkiksi seuratoiminnan 
hyviksi todettuja käytänteitä voitiin levittää lähiympäristöön. Seuraväen yhteydet 
kunnallisiin ja valtakunnallisiin päättäjiin sekä liike-elämän vaikuttajiin tarjosivat 
edellytyksiä toimintojen kehittämiseen. Uinnin kansallisena kuvana voi todeta, että 
Kuopio oli valtakunnallisesti merkittävä uintikaupunki vuosina 1904–1944. 
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3 Aaltoliikettä (1945–1968)

3.1 lIIKUnTA RAKenTUU UUdelleen
 

Sodanjälkeinen Suomi oli monin tavoin erilainen kuin aiemmin. Sisäpolitiikka mo-
nimutkaistui, koska puoluekenttään syntyi nopeasti uusia jännitteitä ja valtapyrki-
myksiä. Hallitsevaan valta-asemaan pyrki aktiivisesti uudelleen laillistettu ääriva-
semmisto. Suomen Kansan Demokraattisesta Liitosta, SKDL:sta, tuli suuri puolue, 
mutta kansandemokraattiseksi valtioksi Suomi ei kuitenkaan muuttunut. 1950-lu-
vulla sisäpoliittisesta vallasta taistelivat käytännössä kaksi suurinta puoluetta, sosi-
aalidemokraatit ja Maalaisliitto. Niin sanottu punamultayhteistyö vaikutti Suomessa 
Urho Kekkosen valintaan tasavallan presidentiksi vuonna 1956. Yhteiskunnallinen 
rakennemuutos avasi tietä uudelle punamultayhteistyölle. Samoin Kekkosen uudel-
leenvalinta vuonna 1962 vakautti poliittista tilannetta.559 

Sotien jälkeen suurin osa väestöstä asui edelleen maaseudulla ja Suomen tär-
keimmät elinkeinot olivat suoraan sidoksissa maan luonnonvaroihin eli metsään, 
malmeihin ja peltoihin.  Maa- ja metsätalouden koneellistuminen alkoi jo ennen 
talvisotaa, mutta voimakkain kehitysaalto ajoittui 1950- ja 1960-luvuille, jolloin ko-
neet vapauttivat maanviljelijät ja metsurit kaikkein ankarimmasta fyysisestä työstä.  
Yhteiskunnan teknologisoituminen näkyi myös kaupungeissa ja kotitalouksissa, ja 
suomalaiset alkoivat ostaa kodinkoneita, radioita, televisioita ja autoja. Kaupunkien 
lukumäärä pysyi itsenäisyyden ensimmäiset vuosikymmenet jokseenkin samana. 
Muutos tapahtui vuonna 1959, jolloin lainmuutoksen ansiosta kaupunkien taloudel-
lisia rasituksia poistettiin. Niitä olivat esimerkiksi velvollisuus hoitaa raastuvanoi-
keutta ja maistraattia.560 

Väestönkasvu jatkui sotien jälkeen niin sanottujen suurten ikäluokkien ansios-
ta.  Itse asiassa 1960-luvun alussa Suomen väestö on ollut maantieteellisesti kaik-
kein tasaisimmin jakautunut. Tosin tilanne muuttui nopeasti muun muassa Ruotsiin 
suuntautuneen siirtolaisuuden takia. Lisäksi Suomessa oli käynnissä suuri sisäinen 
muuttoliikenne maaseudulta kaupunkeihin. Maataloudesta vapautunut työvoima 
hakeutui teollisuuteen ja palveluammatteihin.561

Sodasta palanneista miehistä heijastui vahva elämänusko, sillä monet heistä oli-
vat parhaassa toimintaiässään. Valtio jakoi maita, ja lapsilisien maksaminen alkoi. 
Teollisuus tarvitsi työvoimaa. Optimismi näkyi eräänlaisena lasten ”sarjatuotanto-
na” ja myöhemmin haluna kouluttaa jälkikasvu. Lapset lähetettiin opintielle suurin 
toivein, koska heihin oli ladattu kaikki ne suuret odotukset sosiaalisesta nousus-
ta, jotka vanhemmilta oli evätty.562 Väestön keskiluokkaistuminen voimistui toisen 
maailmansodan jälkeisenä aikana, ja ennennäkemätön nouseva säätykierto mullisti 

559  Meinander 2007, 22–23.
560  Michelsen 2007, 75.
561  Löytönen 2007, 46–48.
562  Virtanen 2002, 270−271.
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yhteiskunnan. Heikki Ylikangas on kuvannut, kuinka ”räjähdysmäisesti laajenevan 
oppikouluverkoston kautta kiertyi kaukaisten salotöllien lapsia akateemiselle urille 
ja teollisuuden johtotehtäviin”.563

Sotien jälkeen yhteiskunnan eheytymisen myötä myös liikunnan ja urheilun 
kenttä rakentui uudelleen. 1940-luvun lopulla urheiluseurojen toimintaa haittasi 
pula urheiluvälineistä, joten urheiluseuroille oli hyötyä keskusjärjestöjen urhei-
luvälinelahjoituksista. Esimerkiksi TUL jakoi vuonna 1947 urheiluvälineitä piiri-
toimikuntien kautta. Jaossa huomioitiin seurojen koko ja ”edustuskykyisyys”.564 
Urheilupalvelujen alueellinen erilaistuminen alkoi urheilulaitosten rakentamisen 
vauhdittuessa 1950-luvulla, jolloin moniin kaupunkeihin alettiin rakentaa uimahal-
leja, tekojääratoja sekä kunnallisia voimailu- ja voimistelusaleja. Kalervo Ilmanen 
on arvioinut, että syynä palvelutason erilaistumiseen oli ”(…) suomalaisen yhteis-
kunnan kehitys, joka toisaalta vahvisti kaupunkien ja kauppaloiden asemaa mutta 
toisaalta iski suonta maaseutukunnissa”.565 

 Talvi- ja jatkosodan dramaattiset kokemukset osaltaan hälvensivät muun muas-
sa vuoden 1918 tapahtumien muistoja. Hannu Itkosen nimeämällä ”harrastuksel-
lis-kilpailullisella kaudella” (1940-luvulta 1960-luvulle) sodan jälkeen suomalaiset 
urheiluseurat olivat edelleen valtaosin yleisseuroja, joissa harrastettiin useita lajeja. 
Lajiseuroja oli harvassa. Lajitoimintojen nousu johti lajinomaiseen sosiaalistamiseen, 
ja seuratasolla kehitys alkoi ilmetä yleisseurojen suhteellisen aseman supistumisena. 
1950- ja 1960-luvuilla keskityttiin urheilu- ja muiden kulttuuritilojen rakentamiseen. 
Kunta päätti rakennuskohteet ja niiden rakennusjärjestyksen. Kauden lopulla urhei-
lun aatteellisuus ja etenkin perinteiset järjestökytkennät alkoivat haalistua, vaikka 
seurat jakautuivatkin yhä edelleen sosialistisiin ja porvarillisiin leireihin.566 

Suomessa alkoi 1960-luvulla eri elämänaloja koskevan ”suunnittelu-optimismin” 
aika. Suunnittelun ideat ulottuivat myös liikuntaan ja urheiluun, ja tätä seuratoimin-
takautta nimitetään Hannu Itkosen typologiassa ”kilpailullis-valmennukselliseksi” 
kaudeksi (1960-luvulta 1980-luvulle). Useiden puolueiden laatimat liikuntapoliitti-
set ohjelmat olivat yksi ilmaus uskosta suunnitteluun. Myös lisäresursseja saanut 
kunnallinen liikuntatoimi antoi seurapäättäjille aivan uuden roolin, sillä seurojen 
johtohenkilöt toimivat kunnallisessa päätöksenteossa.567 

Kuntoliikunta nousi suomalaisessa liikuntakulttuurissa keskeiseksi teemaksi 
1960-luvulla. Esimerkiksi kuntokävelykilpailuista tuli suorastaan kansanhuvia.568 
Uinnin kannalta kuntoliikunnan suosion nousu ajoittui hyvään ajankohtaan. Eri 
puolille maata valmistuneisiin uimahalleihin saatiin runsaasti kuntouimareita ja 
siten tuloja uimahallien kustannuksiin. Yhteiskunnallinen muutos vaikutti myös 
julkiseen liikuntahallintoon. Koko liikuntakulttuurin rakenne muuttui, ja kunto-

563  Ylikangas 2007, 304.
564  TUL:n Kuopion piirin tk. 1947, 17. TUL:n Kuopion piirin tk.:t 1932–1949. SUA.
565  Ilmanen 1995, 265. Vielä 1900-luvun alussa maaseutukuntien ja kaupunkien urheilupalvelut olivat hy-
vin samankaltaisia. Yleensä ne rajoittuivat urheilukenttään, uimarantaan ja koulujen voimistelusaleihin.
566  Itkonen 1996, 220–222.
567  Itkonen 1996, 223–225.
568 ”Kuopio-Jyväskylä-marssihaasteottelu alkaa kuten tunnettua ensi sunnuntaina. Saamamme tiedon mu-
kaan Kuopion kaupunginvaltuuston erillinen prosenttimarssikilpailu Jyväskylän valtuustoa vastaan suo-
ritetaan kuitenkin vasta seuraavana päivänä.” Urheilu-/liikuntalautakunnan leikekirja 1964–1965. Savo 
21.4.1964.  Kuopion kaupunginarkisto.
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liikunnasta tuli varsinkin kaupungeissa tärkeä osa ihmisten vapaa-ajanviettoa. 
Lisäksi 1960-luvulla perustettiin Suomen Kuntourheiluliitto, Kansanurheilun 
Keskusliitto, Kuntourheilun Keskusliitto ja ruotsinkielinen Konditionsfrämjandet. 
Kuntoliikuntajärjestöt toimivat yhteistyössä kuntien ja muiden liikuntajärjestöjen 
kanssa. Järjestöt organisoivat kuntoliikunnan ohjaus- ja neuvontatyötä, ja toimin-
taan sisältyi myös kuntotempausten järjestämistä. Kuntoliikuntatapahtumia järjesti-
vät lisäksi kunnat, koulut, urheiluseurat ja työpaikat.569 

Uinnin suosio kohosi uimahallien rakentamisen myötä. Suosituimmat kuntolii-
kuntamuodot 1960-luvulta 1980-luvulle olivat uinnin lisäksi kävely, hiihto, pyöräily 
ja lenkkeily. Kesä- ja talvikaudella suosituin kuntoilumuoto oli kävely, jota harrasti 
vähintään kerran viikossa noin 70 % väestöstä. Talvikaudella hiihtoa harrasti vähin-
tään kerran viikossa noin 50 % suomalaisista. Kesäkaudella uintia harrasti vähin-
tään kerran viikossa noin 60 %, pyöräilyä noin 50 % ja lenkkeilyä noin 40 %. Lisäksi 
aikuisväestöstä noin 50 % harrasti vähintään kerran viikossa kotivoimistelua. Naiset 
suosivat kotivoimistelua, uintia, kävelylenkkejä ja pyöräilyä, miehet puolestaan hiih-
toa ja lenkkeilyä.570

Liikuntakulttuurin muutokseen vaikutti suomalaisen yhteiskunnan nopea muu-
tos, jossa maa oli siirtymässä kohti jälkiteollista palvelu- ja hyvinvointiyhteiskun-
taa. Koska Suomi oli 1960-luvulle tultaessa saanut elää rauhanaikaa ja talous kasvoi, 
kansalaisille muodostui käsitys siitä, että kansakunnan varallisuus ja taloudellinen 
tila kasvaisi loputtomiin. Tähän käsitykseen yhteiskunnasta liittyi myös työn ja va-
paa-ajan ero. Uudessa tilanteessa alettiin Kalervo Ilmasen mukaan yleisesti puhua 
siitä, että yhteiskunnan tehtävä ei voinut enää rajoittua pelkästään perustuvallisuu-
den takaamiseen, vaan sen oli otettava aikaisempaa enemmän vastuuta kansalaisten 
hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä palveluista.571

3.2  KUoPIo jälleenRAKennUKSeSSA

Sotavuodet aiheuttivat Kuopiolle suuria aineellisia vaurioita, joita kaupungissa kor-
jattiin pitkään. Jälleenrakennus vaati työvoimaa ja rahaa, minkä vuoksi paikkakun-
nan pankit olivat lujilla lainapyyntöjen takia. Samalla inflaatio hankaloitti pankki-
säästämistä. Kuopion historiaa tutkinut Tero Tuomisto on todennut, kuinka Kuopio 
hyötyi evakoista ja siirtoväestä sekä Karjalasta Kuopioon siirtyneistä virastoista, 
yrityksistä ja järjestöistä. Monet Kuopioon muuttaneet laitokset vahvistivat kaupun-
gin asemaa maakunnan hallinnollisena keskuksena. Kuopion talousalueen tulevai-
suutta varjosti se, että vanha vesiyhteys Saimaan kanavaan oli katkennut. Kuopiosta 
oli tullut sisämaan kaupunki ilman meriyhteyttä, jolla oli maailmansotien välisenä 
aikana suuri merkitys ulkomaankaupalle.572 

Sotien jälkeen tuotantolaitosten uusiminen ja ajanmukaistaminen oli vaikeaa 
tarvikepulan vuoksi. Synkistä taloudellisista näkymistä ja hetkellisistä katkoksis-
ta huolimatta Kuopion talous lähti 1950-luvulla nousuun. Taloudellinen kasvu ra-

569  Lindell 2007, 18.
570  Lindell 2007, 18.
571  Ilmanen 1995, 284–285.
572  Tuomisto 2002, 156–157.
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kentui aikaisempien rakenteiden varaan. Kaikkiaan nousukausi oli monen tekijän 
yhteisvaikutusten seurausta. Tero Tuomiston mukaan yhteiskunnan muutokselle 
ja kasvulle loivat edellytyksiä sota-aikana koetut murrokset, kuten väestön liikku-
vuus, uusien ihmisten muuttovirta, perinteisen asennoitumisen höllentyminen ja 
totutun elämänmenon poikkeavasti katkaisseet tapahtumat.573

Kuopiossa oli perinteisesti ollut voimakasta tukkukauppaa, myllyteollisuutta ja 
useita puuta raaka-aineena käyttäneitä tuotantolaitoksia. Näiden alojen kasvu kui-
tenkin pysähtyi jo ennen sotia. 1950-luvulla kaupungista ennustettiin muodostuvan 
suuren alueen hallinnollinen keskus.574 Huolimatta siitä, että Kuopion talouselämä 
vahvistui ja teollisuuden perustakin itse asiassa laajeni, Kuopiosta ei kehittynyt var-
sinaista teollisuuskaupunkia. Sen asema vahvistui kuitenkin ennusteiden mukai-
sesti hallinnollisena keskuksena, mikä näkyi myös väestörakenteessa. Vuoden 1960 
tietojen mukaan teollisuudessa ja rakennustoiminnassa työskenteli kaupungissa 
enää 41 % ammatissa toimineesta väestöstä. Samalla yli 56 % väestöstä sai toimeen-
tulonsa kaupasta, liikenteestä ja muista palvelualoista.575 

Kuopion asukasmäärä kasvoi edelleen 1950-luvulla. Väestö lisääntyi sekä 
muuttoliikkeen että syntyvyyden seurauksena. Vuosina 1945–1968 kaupungin vä-
kiluku kaksinkertaistui. Huomattavimpia kasvuvuosia olivat 1947, 1949 ja 1960 
(TAULUKKO 9.). Suhteessa aikaisemmin verrattuun Lahteen Kuopio kasvoi edel-
leen maltillisesti. Ensimmäisenä toisen maailmansodan jälkeisenä vuosikymmene-
nä (1945–1955) Lahden kasvuindeksi oli 143 ja Kuopiossa 135.576 Samalla Kuopion 
kaupunkimainen ilme vahvistui kerrostaloineen, joita kaupungin oma kiinteistöyh-
tiö Niiralan Kulma Oy alkoi rakentaa 1950-luvulta alkaen.577 Moni 1960-luvulla val-
mistuneista hankkeista oli saanut Kuopiossa alkunsa jo aikaisemmin. Esimerkiksi 
teatteria oli suunniteltu jo pitkään. Koko Suomen väkiluvun kasvuun verrattuna 
Kuopio kasvoi vuosina 1950–1970 nopeasti. Valtakunnan väkiluvun kasvuindeksi 
oli kyseisinä vuosina 114,1. Kuopiossa se oli peräti 195,5.578 Kuopion kaupungin väki-
luvun kasvussa huomattava osuus oli myös kuntaliitoksilla. Kuopion päättäjät olivat 
tutkineet jo ennen 1960-lukua mahdollisuutta alueliitoksiin. Kuitenkin 1960-luvun 
alussa monet Kuopiota ympäröineet pienet kunnat joutuivat taloudellisiin vaike-
uksiin kuntien tehtävien lisääntyessä. Kuopion kaupunginhallitusta huolestuttivat 
muun muassa Kuopion maalaiskunnan suunnitelmat aluekeskusten rakentamisek-
si. Maalaiskunnan liittyminen Kuopion kaupunkiin vahvistettiin kunnanvaltuus-
tossa maaliskuun viimeisenä päivänä 1966. Liitospäiväksi määriteltiin vuoden 1969 
ensimmäinen päivä.579  

573  Tuomisto 2002, 164.
574  Tuomisto 1989, 12.
575  Tuomisto 2002, 173.
576  Halila 1958, 670.
577  Tuomisto 2002, 165.
578  Suomen tilastollinen vuosikirja 2001, 69.
579  Tuomisto 2002, 187.
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Taulukko 9: Kuopion väkiluku vuosina 1945–1968 

vUoSI väKIlUKU IndeKSI vUoSI väKIlUKU IndeKSI

1945 28 071 100 1957 40 209 143

1946 28 710 102 1958 41 190 147

1947 31 003 110 1959 42 288 151

1948 31 849 113 1960 44 911 160

1949 33 705 120 1961 46 363 165

1950 33 353 119 1962 47 733 170

1951 33 813 120 1963 49 717 177

1952 34 388 123 1964 51 173 182

1953 35 483 126 1965 52 200 186

1954 36 616 130 1966 53 787 192

1955 37 910 135 1967 55 183 197

1956 39 012 139 1968 56 243 200

Lähde: Viitala 1976, 84.

Niin sanotun pitkän valtuuston aika päättyi Kuopiossa vuoden 1945 lopulla. 
Joulukuun kunnallisvaaleihin kiinnitettiin poikkeuksellista huomiota, koska 
maaliskuun 1945 eduskuntavaalit olivat jo ennakoineet voimakkaita muutoksia. 
Joulukuun 1945 kunnallisvaaleissa valta säilyi porvarillisilla ryhmillä, sillä ”vapaan 
yhteiskunta- ja talouselämän puolesta” -ryhmä sai 21 paikkaa ja ”työväen ja henkis-
tentyöntekijäin vaaliliitto” sai 19 paikkaa. Yksi valtuutettu edusti sitoutumattomia. 
Kuopio oli yksi niistä kymmenestä kaupungista, joissa yhtyneet porvarilliset voimat 
saavuttivat enemmistön.580 

Kuopion työväenyhdistyksen historiaa tutkinut Tero Tuomisto on arvioinut, 
kuinka sosiaalidemokraatit halusivat ymmärrettävistä syistä irrottautua rasitteista, 
joita sota-ajan yhteistyö porvareiden kanssa oli aiheuttanut. Sosiaalidemokraattien 
kamppailu porvarillisia puolueita vastaan oli selvä: ”Porvareiden kunnallinen val-
ta Kuopiossa on murrettava.”581 Väkimäärän kasvun ohella toinen merkillepantava 
seikka olikin kaupunginvaltuuston voimasuhteiden muuttuminen porvarillisesta 
vasemmistoenemmistöiseksi kauden 1954–1956 kunnallisvaaleissa. Tuolloin äänes-
tysprosentti kohosi jopa 73,8 %:iin.582 Valtuustossa oli vasemmistoenemmistö vuo-
den 1968 vaaleihin saakka. Kuopion kaupunginvaltuuston koostumusta tarkastelta-
essa havaitaan, että sosiaalidemokraattisen puolueen jyrkkä hajaannus 1960-luvulla 
heijastui koko suomalaiseen yhteiskuntaan, myös Kuopioon. Kuopion kaupungin-
valtuustoon tuli porvarillinen enemmistö vuoden 1968 vaalien jälkeen, jolloin edus-
tajat vaihtuvat poikkeuksellisen runsaasti.583 Kuopion vasemmiston vahva asema oli 
myös kansallinen ilmiö, koska yhteiskunnallista ilmapiiriä väritti 1960-luvun puoli-
välistä alkaen opiskelijoiden vasemmistolainen radikalismi. Vuosikymmenen lopul-

580  Tuomisto 2002, 157.
581  Tuomisto 2002, 157.
582  Tuomisto 2002, 169. 
583  Tuomisto 2002, 181.
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la eduskunnassa olikin vasemmistoenemmistö, sillä vuoden 1966 eduskuntavaaleis-
sa sosialistiset puolueet saivat 51,0 % kansanedustajapaikoista. Kuopion poliittiset 
voimasuhteet poikkesivat valtakunnallisesta ilmapiiristä vuosina 1945–1965, jolloin 
eduskunnassa oli porvarillisten puolueiden enemmistö. 

Toisen maailmansodan jälkeen uudet kaupunginvaltuutetut joutuivat merkittä-
vien päätösten tekijöiksi. Paineita urheilun ja muun kulttuurin tilojen kohentamises-
ta tuli monelta suunnalta. Sotaa edeltävään aikaan verrattuna TUL hyötyi poliittisen 
vasemmiston noususta.584 Sotavuosien jälkeen suomalaista urheiluelämää leimasi 
keskusjärjestöjen SVUL:n ja TUL:n välinen kamppailu seurojen jäsenistä. Innostus 
liikuntaan ja urheiluun oli valtaisaa. Lapset ja nuoret vanhempineen täyttivät urhei-
lukilpailuiden katsomot.585 

Savossa sosiaalidemokraattien ja kommunistien huonot välit ilmenivät työläisurhei-
lijoiden keskuudessa. Alkuna tapahtumille oli se, että elokuussa 1948 TUL:n Kuopion 
piiritoimikunta erotti sosiaalidemokraattisen piirisihteerin ja tilalle valittiin kansande-
mokraatti. Tapahtuman vuoksi sosiaalidemokraatit järjestivät laajan kampanjan, jon-
ka tarkoituksena oli saada piirijärjestö haltuun sitä niukalla enemmistöllä hallinneil-
ta kansandemokraateilta. TUL:n liittotoimikunnan edustajat Pekka Martin ja Veikko 
Jalava tekivät kovasti töitä selvittääkseen, mihin kommunistiseurojen kannatuksen 
lisäys Kuopiossa perustui. Martinin ja Jalavan selvityksistä ilmeni, että Suonenjoen 
Vauhdin tapauksessa jäseniä oli merkitty jopa hautakivistä. Lisäksi muutamassa kylä-
seurassa oli tilitetty enemmän jäseniä kuin koko kylässä oli asukkaita. Seppo Hentilän 
mukaan väärinkäytöksiä esiintyi myös sosiaalidemokraattien puolella.586

Lopulta TUL:n Kuopion piiri jakaantui kahtia helmikuussa vuonna 1950. 
Hajonneen piirin kumpikin osapuoli nosti kanteen toista osapuolta vastaan. 
Sosiaalidemokraatit eivät odottaneet oikeuden päätöksiä, vaan he perustivat joulu-
kuussa 1950 TUL:n Savon piirin. Kuopiolaista työväenliikettä tutkinut Tero Tuomisto 
on todennut, että kansandemokraatit hävisivät kamppailun työläisurheilujoukois-
ta, sillä heidän johtamansa seurat alkoivat liittyä uuden piirin alaisuuteen. Suomen 
Kommunistisen Puolueen urheilujaosto (SKPu) kehotti TUL:n Kuopion piirin seuro-
ja liittymään ”hiljaisesti” TUL:n Savon piiriin. Samalla SKP:n puheenjohtaja Aimo 
Aaltonen kehotti kommunisteja valtaamaan Savon piirin. Kuitenkin sosiaalidemo-
kraatit olivat voittaneet kamppailun Savon työläisurheilun johdosta.587

Kuopion Kisa-Veikoissa (KK-V) TUL:n sisäiset riidat vaikuttivat haitallisesti. KK-
V:ssa pidettiin suurena ongelmana 1950-luvun lopulla sitä, että urheilullinen yhteis-
toiminta muiden liikunnan keskusjärjestöjen kanssa oli supistunut vain muutamiin 
lajeihin. Siksi Kisa-Veikot jätti maksamatta piiri- ja liittomaksut TUL:lle vuonna 
1957. Kuopiossa ja muualla Suomessa osa sosiaalidemokraattien johtamista seurois-
ta irtaantui TUL:sta, ja ne perustivat joulukuussa 1959 Työväen Urheiluseurojen 
Keskusliiton eli TUK:n. Kuopion Kisa-Veikoista tuli TUK:n jäsen helmikuussa 1960. 
TUK lakkautettiin vuonna 1979.588

584  ”Vasemmistohumahduksessa” esimerkiksi Pohjois-Karjalan pienviljelijä-metsätyövaltaiselle alueelle 
syntyi tiheä TUL:n Karjalan piirin alainen kyläseuraverkosto. Matkaniemi 1998, 35.
585  Itkonen 1996, 222.
586  Hentilä 1984, 231.
587  Tuomisto 1989, 28; Hentilä 1984, 234.
588  Tuomisto 1989, 79.
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Sotien jälkeen kuopiolaista urheilukulttuuria leimasi uusien urheilulajien esiin-
marssi. Vaikka jääkiekkoa oli Suomessa pelattu jo 1920-luvulta lähtien, lajin harras-
tus ulottui Kuopioon vasta 1940-luvun lopulla. Kuopiolaisten jääkiekkoharrastus 
alkoi KuPS:n historiikin kirjoittajan Erkki Tuunasen mukaan siitä, kun syksyllä 1947 
Suomen jääkiekkomaajoukkue etsi harjoittelupaikkaa tavallista pohjoisempaa pääs-
täkseen harjoittelemaan jäälle mahdollisimman hyvissä ajoin. Joukkueen tähtäimes-
sä oli nimittäin valmistautua St. Moritzin olympialaisiin. Maajoukkueen leirin in-
nostamana jääkiekkoa alettiin pelata KuPS:n lisäksi Kuopion Eräveikoissa, Kalevan 
Pallossa, Puijon Pallossa ja hieman myöhemmin Kelta-Mustissa.589

3.3 UImAoPeTUSTA jA KIlPAUInTIA

Suomen Uimaliiton toiminnassa oli kaksi pääsuuntaa sotien jälkeisellä ajalla 1945–
1956: uima- ja hengenpelastustaidon levittäminen uimakouluja ylläpitämällä sekä 
uintiurheilun kehittäminen kilpailumuotona. Kyseisellä ajanjaksolla sekä uimalii-
tossa että sen seurakentässä pohdittiin sitä, kohdistetaanko toiminnan painopiste 
uintiurheiluun vai uima- ja hengenpelastustaitojen kehittämiseen. Molempien ta-
voitteiden rinnakkain vieminen oli käymässä seuroille raskaaksi. Huolimatta siitä, 
että SUiL:n kiinnostus kilpauintiin oli voimistunut SVUL:oon liittymisen myötä, 
lajin kohoamista kansainväliselle tasolle vaikeuttivat edelleen kehnot olosuhteet. 
Suomen Urheilulehdessä tiivistettiin: ”Puutteellisista olosuhteista johtuen ei Suomen 
uimaurheilu ole voinut kohota kansainväliselle tasolle, vaikka suomalaisen uimarin 
nimi on jo kerran ollut maailmanennätysluettelossakin, mutta opetustoiminta on 
sen sijaan tuottanut näkyvämpiä tuloksia.”590 Sekä kansallisen uinnin tulostaso että 
lajiharjoittelulle puutteelliset olosuhteet herättivät keskustelua lehtien palstoilla.

Uintiin selvästi perehtynyt nimimerkki ”Tyyli” oli kirjoittanut syyskuun 1945 
Suomen Urheilulehteen artikkelin kansallisen kilpauinnin tulostasosta toisen maa-
ilmansodan jälkeen. Tilastoja tutkinut ”Tyyli” totesi, kuinka yhä useampi uimari 
saavutti aikaisempia vuosia parempia tuloksia. Hän oli huolissaan siitä, että kärjen 
vauhti oli pysynyt liki ennallaan ja että nuoria uimareita oli tilastoissa vain vähän. 
Nuorten pieneen määrään hän löysi hyväksyttävän selityksen: väistämättä urheilun 
nuorisotyö jäi sotien aikana toissijaiseksi tehtäväksi.591

Edelleen Suomen Urheilulehden uintipalstalla vuonna 1947 nimimerkki ”Hai”592 
eli kuopiolainen Aarne Väinämö kirjoitti siitä, kuinka Kuopiossa oli ryhdytty har-
joittelemaan varsinaisen uintikauden ulkopuolella. Mukana toiminnassa oli myös 
1900-luvun alun ominaispiirteitä: ”Uimarien talviuni oli ennen vanhaan jo joulun 
alla parhaimmillaan, nyt sen sijaan ei ole jäänyt aikaa talvipirtin rakentelemiseen. 
Uimarienkin toimintapiiristä on tuo tavaksi tullut talviuni saatu karistetuksi pois. 
Ilahduttavaa. Maaseutu, jolla ei Helsingin tapaan ole uintiharjoittelumahdollisuuk-
sia talviaikana, on ryhtynyt toimimaan muilla tavoin. Kerrotaan, että seuratoimin-

589  Tuunanen 1983, 46.
590  KuUS:n leikekirja. Suomen Urheilulehti 13.8.1946. KuUS:n kokoelma.
591  KuUS:n leikekirja. Suomen Urheilulehti 26.9.1945. KuUS:n kokoelma.
592  Aarne Väinämö käytti nimimerkkiä ”Hai”, Martti Väinämö käytti nimimerkkiä ”Hauki”. Väinämö 
11.1.2003.
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ta on saatu virkistymään kerhoiltojen, yhteisten retkien ym. avulla. Voimisteluillat 
ovat kunnontuojina ja peilin edessä hiotaan tyylivirheitä, joten todettava on, että kyl-
lä uinninkin parissa – muuta kaipaamatta – voidaan ilman talviuntakin selvitä.”593

Uimaopetustyön käytännön tueksi uimaliitto laati uimaoppaita. Ne nousivatkin 
valistustyön keskeisiksi välineiksi. Tiedotustoiminnan virkistyminen näkyi käytän-
nössä niin, että vuonna 1945 alettiin julkaista uimaliiton vuosikirjaa. Tuolloin sai al-
kunsa ajatus säännöllisesti toimitettavan vuosikirjan julkaisemisesta. Ensimmäinen 
vuosikirja julkaistiin lopulta vuonna 1951.594 Merkittävän lisän uimaopetus- ja hen-
genpelastustoiminnalle antoi opetuselokuvatoiminta, joka aloitettiin vuonna 1950. 
Kaitafilmejä ”Älä huku” ja ”Opi uimaan” esitettiin innokkaasti myös Kuopiossa 
uimaseuran ja SVUL:n Pohjois-Savon piirin uinnin propagandatilaisuuksissa.595 
Kokonaisuuden kannalta on huomattava, että SVUL:n Pohjois-Savon piirin uintija-
oston merkitys ei noussut 1950-luvulla seurojen kannalta erityisen suureksi. Vaikka 
jaoston tehokkuutta ei voi arvioida pelkästään kokousten määrällä, ne antavat kui-
tenkin jonkinlaisen kuvan toiminnan laajuudesta. Vuonna 1951 uintijaosto kokoon-
tui kahdesti, ja vuonna 1953 se kokoontui kolmesti, eikä asioita ollut monia. Ennen 
kaikkea uintijaosto järjesteli pm-uintikisoja.596 Joka tapauksessa kuopiolaisten aktii-
visuus oli havaittu Suomen Uimaliitossa. Kun liittohallitus laati luetteloa olympiaki-
sojen uintikilpailujen kutsuvieraista, mukana oli myös Kuopion Uimaseura.597

Uimaliiton toiminnan kaksijakoisuus eli toisaalta kilpaurheilu sekä toisaalta uin-
ti- ja hengenpelastustyö aiheutti sen, että 1950-luvun alussa järjestön piirissä alettiin 
puhua toiminnan heikkouksista. Keskeinen ongelma oli nimenomaan kaksijakoi-
suus, joka heijastui myös seuratasolle.598 Osa uimaseuroista halusi keskittää resursse-
ja aikaisempaa enemmän kilpauintiin uimaopetustyön kustannuksella. Kansallisen 
uimaseurakentän kannalta vuosi 1956 oli käänteentekevä. Tuolloin toimintansa 
aloittanut Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) otti päävastuun ui-
maopetuksesta ja hengenpelastuksesta. Nämä toiminnot katosivat uimaliiton työs-
tä. Tämä näkyi esimerkiksi siinä, että uimaseurojen uimakoulujen järjestäminen 
siirtyi pois uimaliiton vastuulta. Kyse ei kuitenkaan ollut SUH:n tunkeutumisesta 
uimaliiton reviirille. On tosiasia, että SUH oli perustettu uimaliiton tahdosta. Itse 
asiassa organisaatiota oli yritetty perustaa jo vuosina 1949 ja 1951. Esimerkiksi vuon-
na 1956 uimaliiton vuosikertomuksessa todettiin melko suoraan, että järjestölle oli 
helpotus saada pois niskoiltaan toiminta, johon sen oli pakko uhrata voimavaroja 
puolen vuosisadan ajan. Seuraavana vuonna uimaliiton edustaja totesi, että järjestö 
oli vapautunut huomattavasta työtaakasta ja se saattoi nyt keskittyä kilpauintiin.599 

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto oli ”järjestöjen järjestö”, jonka toi-
minta-alueena oli koko maa. Organisaation kahdeksasta perustajajäsenestä neljä 
oli urheilujärjestöjä (SVUL, TUL, SFI ja SUiL). Kolme muuta olivat sosiaalijärjestöjä 
(Suomen Punainen Risti, Folkhälsan ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto). Mukana 
oli myös opetusministeriön edustaja. Sosiaalijärjestöjen mukanaolo takasi sen, että 

593  Suomen Urheilulehti 22.1.1947.
594  Teräsvirta 1956, 50, 61.
595  KuUS:n johtokunnan ptk.:t 27.2.1950, 12.5.1950. KuUS:n kokoelma.
596  SVUL:n Pohjois-Savon piirin tk. 1953. SVUL:n Pohjois-Savon piirin tk.:t 1947–1962. SUA. 
597  SUiL:n liittojohtokunnan ptk. 2.2.1952. SUiL:n hallinnolliset ptk.:t 1952–1953. SUA.
598  Uinti 1951, 62.
599  Ilmanen 2006, 55−57.
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SUH oli tiukasti erossa uintiurheilusta. Muutoinkin sosiaalijärjestöt määrittelivät 
pitkälti SUH:n toimintasuunnan. SVUL ja TUL eivät juuri panostaneet uuden orga-
nisaation toimintaan, mutta ne jättivät toisaalta myös keskinäiset erimielisyytensä 
SUH:n ulkopuolelle. SUH:n toimintaa leimasi filantropia, hyväntekeväisyyttä ja hu-
manismia korostavat lähtökohdat. Näillä painotuksilla haluttiin pitää kilpaurheilu 
poissa uimaopetusliiton toiminnasta.600

Sotien jälkeen uimaliiton organisoimien Kansanuintien tarkoituksena oli ennen 
kaikkea levittää uimataitoa aikuisten keskuudessa. Vuonna 1949 uinnissa oteltiin 
kansallisella tasolla. Sitä varten perustettiin Kansanuintien järjestelytoimikunta, 
joka vastasi kampanjan organisoinnista. Tavoitteena oli kilpailla eri läänien, maa-
kuntien ja kuntien välillä. Kansanuinteja organisoimaan syntyi eri maakuntiin toi-
mikuntia. Esimerkiksi Kuopioon perustettiin toimikunta, jossa olivat edustettuina 
lääninhallitus, SVUL, TUL, SPR ja MLL.601

Ensimmäiset Pohjolan kansanuinnit järjestettiin vuonna 1951, ja niihin osallis-
tuivat kaikki viisi Pohjoismaata. Pohjolan Kansanuinnit alkoivat heinäkuun alus-
sa ja päättyivät elokuun puolivälissä. Suomen Uimaliitto muistutti seurojaan vel-
vollisuudestaan huolehtia jäsentensä riittävästä osanotosta: ”On osoitettava, että 
Suomi osaa kilpailla. Siihen velvoittavat meidän aikaisemmat maaotteluvoittomme, 
siihen velvoittaa maamme vesistörikkaus ja sitä vaatii myös maamme urheilumai-
ne.” Lopputuloksissa Islanti oli paras, mitä Suomen uintiväen oli vaikea hyväksyä 
maan saaman tasoituksen takia. Islantilaisilla oli peräti 540 555 suoritusta toiseksi 
tulleiden suomalaisten 251 874 suoritusta vastaan. Edelleen valitettiin islantilaisten 
saaneen hyötyä kuumista lähteistään. Yhtenä syynä tappioon pidettiin myös liian 
vähäistä mainontaa.602 Kansanuinneissa Kuopion Kisa-Veikoilla (TUL) oli vahva 
osanotto. Elokuun puoliväliin mennessä seura oli käytännössä varmistanut kan-
sanuintien yleisseurojen sarjavoiton ennen Turengin Sarastusta (TUL) ja Mikkelin 
Vauhtia (TUL).603

Kolmas pohjoismainen kuntouintimaaottelu järjestettiin vuonna 1957. Uintien 
tunnukseksi päätettiin kehotus ”Ui osuutesi” ja julisteita levitettiin eri puolille maa-
ta. Suurimmilla paikkakunnilla, myös Kuopiossa, oli tulostaulut, joista kansalaiset 
saattoivat seurata suoritusmääriensä kehitystä. Kampanja toimi korkealla profiililla, 
sillä muun muassa presidentti Urho Kekkonen ui oman osuutensa, 200 metriä, valtio-
vierailullaan Islannissa. Tapahtuma uutisoitiin näyttävästi. Suurista ponnistuksista 
huolimatta voiton vei Ruotsi yhteensä 230 000 suorituksella. Suomi jäi kolmanneksi 
noin 121 000 suorituksella. Tuolloin heikon tuloksen sanottiin johtuneen koleasta 
kesästä ja uimahallien puutteesta. Suomalaisista kaupungeista parhaan tuloksen 
kirjasi Jyväskylä ja maaseutukunnista Parikkala.604 Kalervo Ilmanen on arvioinut, 
että Jyväskylän menestys johtui suurimmaksi osaksi vasta valmistuneesta uimahal-
lista.605 Vuonna 1959 Suomen Uimaliitto oli halukas luovuttamaan Kansanuintien 
järjestelyvastuun Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitolle.606

600  Ilmanen 2006, 59−61.
601  Ilmanen 2006, 94.
602  Uinti 1951, 65; Uinti 1952, 8–9.
603  TUL-lehti 14.8.1951.
604  Ilmanen 2006, 94−95.
605  Ilmanen 2006, 96.
606  SUiL:n työvaliokunnan ptk. 8.10.1959. SUiL:n hallinnolliset ptk.:t 1959. SUA.
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Suomalaisen kilpauinnin heikko kansainvälinen taso näkyi selkeimmin olym-
pialaisissa, sillä Melbournessa vuonna 1956 suomalaiset eivät yltäneet uinnissa ei-
vätkä uimahypyissä kymmenen joukkoon.607 Pientä toivoa suomalaisurheilijoiden 
menestysmahdollisuuksista olympiakisoissa alettiin kuitenkin elätellä 1960-lu-
vulla. Vuoden 1960 Rooman kisoissa suomalaismiesten 4 x 200 metrin vapaauinti-
joukkue sijoittui viidenneksi. Saman vuosikymmenen aikana suomalaisuimareita 
nähtiin usein EM-kisojen finaaleissa. Vuoden 1964 Tokion kisoissa miesten viesti-
joukkue sijoittui kymmenenneksi, mitä voidaan pitää kohtuullisena saavutuksena. 
Eila Pyrhönen teki suomalaista uintihistoriaa sijoittumalla perhosuinnissa neljän-
neksi uudella SE-ajalla. Pyrhösen avulla uinti sai Suomessa lisää arvostusta ja sitä 
kautta taloudellisia tukijoita.608

Menestyneimmät suomalaisurheilijat olivat 1960-luvun alkuun asti valta-
osin amatöörejä. Heillä oli siviilityönsä, jonka ohessa he uhrasivat urheiluhar-
rastukselle niin runsaasti aikaa, että myös kansainvälisen tason tuloksia syntyi. 
Urheilulääketieteellisen tutkimuksen, tieteellisten valmennusmenetelmien ja ko-
kopäiväisen harjoittelun yleistyminen urheilun suurvalloissa johti siihen, että me-
nestyminen perinteisin keinoin ei enää onnistunut. Esimerkiksi Itä-Euroopassa 
huippu-urheilijoilla oli virallisesti opiskelu- tai työpaikka, mutta käytännössä he 
kuluttivat aikansa ja energiansa valmentautumiseen.609

Pertti Mustosen mielestä 1960-luku oli kilpauinnin merkittävää nousukautta. 
Kansallisen uinnin nousukauteen tällä vuosikymmenellä on silti suhtauduttava va-
rauksellisesti huolimatta siitä, että vuonna 1963 tehtiin 73 Suomen ennätystä. Selitys 
tähän on myös siinä, että vuoteen 1960 asti virallisiksi ennätyksiksi luokiteltiin 50 
metrin eli pitkällä radalla uidut tulokset. Tämän jälkeen ennätysluetteloon kirjattiin 
sekä pitkällä että lyhyellä 25 metrin radalla saavutetut tulokset.610 Nykyisin mo-
lemmilla radoilla uidaan SM-, EM- ja MM-kisoja. Olympialaiset uidaan 50 metrin 
altaassa.

Uimaliiton jäsenseurapohja pysyi uimaliiton antamien tietojen mukaan lähes 
samansuuruisena vuosina 1946–1954. Vuosina 1946–1968 uimaliiton jäsenseu-
rojen määrä oli lisääntynyt SUiL:n tarjoaman yhden tiedon mukaan 103 seuralla 
(TAULUKKO 10.).611 Toisaalta uimaliiton vuosikirjan seuraluettelo tarjoaa ristirii-
taista tietoa, sillä seuraluettelon mukaan vuonna 1969 SUiL:ssa oli vain 140 jäsen-
seuraa. Tämän tiedon perusteella maaseudun yleisseurat olisivat 1960-luvulla alka-
neet etääntyä uinnista, ja ne olisivat jättäneet maksamatta uimaliiton jäsenmaksuja. 
Vuoden 1969 vuosikirjassa, jossa kuvataan vuoden 1968 toimintaa, oli poistettu 
useita edellisenä vuonna uimaliiton jäseniksi kirjattuja seuroja. Osoituksena ui-
mahallittomien paikkakuntien luopumisesta SUiL:n jäsenyydestä 1960-luvulla 
on esimerkiksi se, että Pohjois-Savossa 12 seuraa jättäytyi aktiivisen uinnin har-
rastamisen ulkopuolelle, jos aktiivisuutta mitataan SUiL:n jäsenyydellä. Vuosina 
1954–1969 Alapitkän Pyry (Lapinlahti), Keiteleen Nuju, Kiuruveden Jänne, Kuopion 
Poliisi Urheilijat, Pielaveden Sampo, Pörön Urheilijat (Karttula), Rautalammin 

607  Mustonen 2006, 111.
608  Arponen 1981, 158.
609  Vasara 1992a, 445. 
610  Mustonen 1973, 786.
611  Uinti 1970, 11.
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Urheilijat, Riistaveden Urheilijat, Sotkanniemen Nuorisoseuran Urheilijat (Kuopio), 
Suonenjoen Vasama, Tervon Urheilijat ja Vehmersalmen Vesa luopuivat uimaliiton 
jäsenyydestä.612 

Taulukko 10: Suomen Uimaliiton jäsenseurojen määrä vuosina 1946–1955, 1958–1961, 1965, 
1966 ja 1968 

vUoSI SeURojA

1946 247

1947 249

1948 225

1949 235

1950 220

1951 224

1952 240 (527 TUL-seuraa)

1953 230

1954 254

1955 274

1958 270 

1959 286

1960 312

1961 319

1965 355 

1966 342 (seuraluettelossa 342)

1968 320 (seuraluettelossa 140)

Lähde: Teräsvirta 1956, 94; Uinti 1969, 160–166; Hentilä 1984, 362.613

Pelkän tilaston perusteella Suomen Uimaliitto oli kuitenkin pieni toimija, jos sen 
jäsenseurojen määrää vertaa TUL:oon. Vuonna 1952 peräti 527 TUL:n seuraa ilmoitti 
harrastavansa uintitoimintaa. Seurojen määrä oli siten yli kaksinkertainen verrattu-
na uimaliittoon. On huomattava, että Suomen Uimaliiton ja TUL:n uintia ohjelmas-
saan pitäneiden seurojen määrän vertailu ei anna oikeaa kuvaa SVUL:n ja TUL:n 
uintiharrastuksen laajuudesta. Myös SVUL:ssa oli uimaliiton jäsenseurojen lisäksi 
yleisseuroja, joissa uintia harrastettiin, ei kuitenkaan niin vakavasti, että Suomen 
Uimaliiton jäsenyys olisi tullut kysymykseen. Sekä TUL:n että SVUL:n suuret uintia 
harrastaneiden seurojen määrät liittyivät lajitoiminnan laajentamiseen sekä liittojen 
väliseen kilpailuun seurojen ja jäsenien määrästä.

612  Uinti 1955, 88; Uinti 1969, 164.
613  Esimerkiksi vuonna 1968 SUiL:n jäsenseuroja oli Uinti-vuosikirjan seuraluettelon mukaan 140. Siten 
tiedoissa on ristiriitaisuuksia, kun niitä vertaa esim. Teräsvirran esittämiin lukuihin. Karkeasti voi arvioi-
da, että seuraluettelojen tiedot olivat ajantasaiset, sillä seurojen oli vuosittain ilmoitettava yhteystietonsa 
uimaliittoon. 
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Uimaliiton jäsenseurojen alueellinen tarkastelu osoittaa, kuinka tasaisesti uin-
tia ohjelmassa pitäneet seurat Suomessa jakautuivat 1950-luvulla (TAULUKKO 11.). 
Poikkeus oli Lappi, jossa uinti ei saanut vahvaa asemaa. Kiistatta tähän vaikutti se, 
että Lapissa järvien, lampien ja jokien lämpötila ei mahdollistanut pitkää avovesiuin-
tikautta. 1900-luvun tilanteeseen verrattuna huomataan, että uintia harrastaneiden 
seurojen määrä sisämaassa oli kasvanut niin voimakkaasti, että rannikkoseudut, 
Satakuntaa ja Uusimaata lukuun ottamatta, eivät lukumäärävertailussa menesty. 
Sisämaan yleisseurojen perustamisen myötä uintijaostoja syntyi runsaasti Keski-
Suomeen, Hämeeseen ja Pohjois-Karjalaan. Vertailussa Helsingin ja Uudenmaan 
piireillä oli etuna väkiluku ja uimahalli, mutta haittana maakunnan pieni pinta-ala. 
Vastaavasti Pohjois-Karjalaa vertailussa hyödyttää laaja pinta-ala, mutta toisaalta 
haittana on eteläisiä piirejä pienempi väkiluku.  Uudenmaan ja Helsingin piirien yh-
teenlaskettu seuramäärä oli silmiinpistävän suuri, sillä niitä oli yhteensä 39. Vuoteen 
1954 mennessä uimahalleja oli rakennettu Helsinkiin (1928, 1940), Lahteen (1950), 
Paraisille (1953) ja Turkuun (1954).614

Taulukko 11: Suomen Uimaliiton jäsenseurojen alueellinen jakautuminen SVUL:n piirijaon mu-
kaan vuonna 1954

SvUl:n PIIRI jäSenSeURojA oSUUS (%)

Etelä-Karjala 15 5,9 

Etelä-Pohjanmaa 14 5,5 

Etelä-Savo 9 3,5 

Helsinki 14 5,5 

Häme 19 7,5 

Kainuu 7 2,8 

Keski-Pohjanmaa 12 4,7 

Keski-Suomi 20 7,9 

Kymenlaakso 11 4,3 

Lahti 8 3,1 

Lappi 1 0,4 

Länsi-Pohja 9 3,5 

Oulu 9 3,5 

Pohjois-Karjala 17 6,7 

Pohjois-Savo 16 6,3 

Satakunta 26 10,3 

Uusimaa 25 9,9 

Varsinais-Suomi 22 8,7 

Yhteensä 254 100,0 

Lähde: Uinti 1955, 83–90.

614  Uinti 1972, 12.



129

SUiL:n yksi suurista voimanponnistuksia toisen maailmansodan jälkeen oli 
osallistuminen vuoden 1947 SVUL:n Suurkisoihin. Tapahtuma oli SVUL:n sii-
henastisen historian suurin näytös, ja se herätti lähes kaikissa urheiluseuroissa 
kuumeisen valmistautumisen. Syrjäisimmiltäkin seuduilta saatiin osallistujia. 
Uintikisat pidettiin Helsingin uimastadionilla. Kilpailuissa oli mukana 163 uima-
ria, joista ulkomaalaisia oli 33. Kuitenkin Suurkisat tuottivat järjestäjilleen suuret 
tappiot.615 

 Laajentunut kansallinen seuratoiminta vaati lisää taloudellisia varoja 
1950-luvulla. Huomattavin osa rahoituksesta seurojen oli hankittava itsenäisesti. 
Kuitenkin hakemuksella uimaliitosta oli mahdollista saada eräänlaisia kohde-
avustuksia. Vuonna 1954 Suomen Uimaliiton vuosikokouksessa vahvistettiin ta-
lousarvio, jossa seuroja ja piirien uintijaostoja varten varattiin erikoismääräraha. 
Sillä avustettiin seurojen ja piirien uintivalmennusleirejä ja kurssitoimintaa.616

Jäsenseurojen määrän lisääntymisen myötä oli myös ilmeistä, että uimaliiton ja 
keskusjärjestö SVUL:n toimintaan ei uintipiireissä aina oltu tyytyväisiä. Joissakin 
Helsingin ulkopuolisissa uimaseuroissa oltiin 1960-luvun puolivälissä pettyneitä 
uimaliiton ja SVUL:n toimintaan. Esimerkiksi jyväskyläläisen SUiL:n johtokunnan 
jäsenen Erkki Rutasen uimaliitolle lähettämän kirjeen sisällöstä ”pääpiirteittäin” 
oli samaa mieltä myös KuUS:n johtokunta.617 

Erkki Rutanen ei ollut tyytyväinen ”halliseurojen rengastumaan”, joka jätti 
hänen mielestään ulkopuolelle maaseudun seurat. Rutanen oli pahoillaan siitä, 
että maaseudun uimaseurojen vuotuinen toimintarytmi poikkesi halliseurojen 
rytmistä, jolloin aktiivista vuorovaikutusta ei päässyt syntymään. Toiseksi Erkki 
Rutanen arvosteli sitä, että Suomen Uimaliiton johto oli Helsinki-keskeistä – liitto-
johtokunnan yhdeksästä jäsenestä viisi oli helsinkiläisiä.618 Kolmanneksi Rutanen 
kritisoi SVUL:n ja uimaliiton etääntymistä toisistaan: ”SVUL:n piirien kautta ta-
pahtuva uintityö on jätetty kokonaan silleen. SVUL antaa kullekin jäsenseuralleen 
vuotuiset toiminnalliset avustukset tarkoituksiin, että niistä kukin liitto edelleen 
antaa piirien jaostoille toimintamäärärahat. Nämä liitto on pidättynyt ja luonut kä-
sitteen uimaliiton piirit, joiden tulee toimia suorassa yhteydessä seuroihin.”619 

Uimahallien valmistumisen myötä uinnin harrastaminen myös uimaseurojen 
ulkopuolella alkoi yleistyä. Välttämättä uinti ei enää rajoittunut ulkonakaan pel-
kästään kesään, sillä talviuinti oli tehnyt vahvasti tuloaan Suomessa jo 1940-lu-
vulta lähtien.620 Huolimatta siitä, että talviuintiharrastus laajeni vasta toisen 
maailmansodan jälkeen, tiedetään, että ulkomaalaisten matkakertomuksissa on 
jo 1600-luvulla mainintoja suomalaisista, jotka kieriskelivät hangessa ja menivät 
avantoon saunomisen jälkeen. Terveydenhoitomuotona talviuintia alettiin harras-

615  Suomen Suurkisat 1948, 143; Arponen 1981, 279.
616  Suomen Uimaliiton kirje jäsenseuroille ja piirien uintijaostoille 17.3.1954. KuUS:n kokoelma.
617  KuUS:n johtokunnan ptk. 14.12.1965. KuUS:n kokoelma.
618  Uinti 1966, 54.
619  Erkki Rutasen kirje Suomen Uimaliitolle 25.11.1965. Kopio. KuUS:n kokoelma.
620  Kevättalvella 1948 KuUS järjesti yhdessä Helsingin Talviuimarikerhon kanssa uimanäytöksen. KuUS:n 
pj. Niilo Saarniala kirjoitti: ”Tämä näytös järjestetään Helsingin Talviuimarikerhon avustuksella, jotka ovat 
kuluneen talven aikana antaneet näitä näytöksiään faktori Järven johdolla lukuisasti eri puolilla maatamme 
ja kaikkialla erinomaisella menestyksellä. Ohjelma käsittää erilaisia hengenpelastuskeinoja ja -menetelmiä, 
jolloin yleisölle osoitetaan havainnollisesti miten jäähän pudonnut voi pelastautua.” Niilo Saarnialan kir-
joitus ”Talvellakin voi uida! Miten kuopiolaiset uivat kesällä? ”Kevät 1948”. KuUS:n kokoelma.
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taa 1920-luvulla, jolloin perustettiin ensimmäiset, tosin lyhytikäiset, talviuinti-
seurat.621 Suomen vanhin talviuintiseura ”Talviuimarikerho” perustettiin vuonna 
1949. Toinen helsinkiläinen talviuintiseura Humaus kasvoi 1950-luvulla niin suu-
reksi, että se irtautui pääseurastaan Helsingin Uimareista itsenäiseksi organisaati-
oksi. Vuonna 1957 Humaus liittyi Suomen Uimaliiton jäseneksi.622 

Sukelluksen harrastajia nimitettiin 1950-luvulla Pekka Kaikumon mukaan ”sivii-
lisammakoiksi”, eikä tämä nimitys lajin harrastajia miellyttänyt. ”Siviilisammakko-
miehet” nähtiin sodan jälkeisenä vuosikymmenenä vastakohtana sotilassammak-
komiehille, jotka tekivät tärkeää työtä toisen maailmansodan aikana. Suomalaisten 
sukellusharrastus pohjautuu nimenomaisesti Suomen puolustusvoimiin, jossa sodan 
kokemusten perusteella alettiin tutkia sukellusta osana maanpuolustusta. Sodan jäl-
keisinä pula-aikoina sukellusharrastusta haittasi muun urheilun tapaan puute sukel-
lusvälineistä. Koska lähes mitään laitteita ei ollut valmiina, kaikki oli tehtävä itse.623 

Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina sukeltajien taitoja hyödynnettiin myös 
muun muassa merihistorian tutkimuksessa. Seuratoiminnan myötä sukellustoi-
minnan painopiste alkoi siirtyä osaksi myös kilpailutoimintaan. Urheilusukellus ja-
kautui räpyläuintiin ja sukellustaitokilpailuihin. Perinteisesti urheilusukeltajat ovat 
harrastaneet vedenalaista valokuvausta, meriarkeologiaa ja meribiologiaa tai suun-
nistusta, kalastusta, räpyläuintia, uppopalloa ja sukellussuunnistusta.624 

3.4 ToImIjAKenTTä lAAjenee

Kaupunkilaisten piirissä vallitsi Kuopion Uimaseurassa 1950-luvulla uineen ja 
1960-luvulla johtokunnassa toimineen Sakari Pekkarisen mukaan vielä 1950-luvulla 
vahva käsitys KuUS:sta ”herrojen seurana”: ”Uimaseuraa on pidetty kansan suussa, 
että se on herrojen perustama. Että se on kokoomukselainen.”625 Tämän leiman häi-
vyttäminen pakotti seuran johdon tekemään valistustyötä, koska sen mielestä KuUS 
ei enää ollut johtokunnankaan tasolla yläluokkainen herrojen seura. Seuran puheen-
johtajien ja sihteerien ammattien tarkastelu kuitenkin osoittaa, että näihin tehtäviin 
valikoitui edelleen varsin korkeasti koulutetut mieshenkilöt. Sotien jälkeen monissa 
urheilujärjestöissä, myös KuUS:ssa, johtotehtäviin valittiin upseereita. Esimerkiksi 
Kuopion Uimaseuran johtokunnassa toiminut eversti Aarne Kiira (1894–1972) johti 
SVUL:n Pohjois-Savon piiriä vuosina 1952–1963. Laajoine verkostoineen Kiiralla oli 
vankka asema pohjoissavolaisessa urheilussa. Sotilasurallaan Kiira oli asunut eri 
puolilla Suomea. Jo 16-vuotiaana hän oli toiminut SVUL:n Savonlinnan piirin sih-
teerinä.626 Paikkakunnalla pitkään vaikuttaneiden henkilöiden toimeliaisuus ja yh-
teydet eri yhdistyksiin olivat kaupungissa ainakin vanhemman väen tiedossa. Kun 

621  Kinnunen, Heikura & Huttunen 2000, 20.
622  Hämäläinen 1996, 119−122.
623  Kaikumo 2006. Liikunnan ja urheilun maailma 10/2006. Sukeltajaliitto 50 vuotta: Siviilisammakosta 
scubadiveriksi. http://www.slu.fi/lum/10_06/uutiset/sukeltajaliitto_50_vuotta_siviil/. (Luettu 6.4.2010)
624  KUS:n leikekirja. Helsingin Sanomat 21.3.1970. KUS:n kokoelma.
625  Sakari Pekkarinen 27.7.2003; Samantyyppisiä ongelmia kohdattiin myös Hämeenlinnan Uimaseurassa. 
Kun 1950-luvulla Hämeenlinnan Uimaseuraa yritettiin poliittisesti hajottaa, seuran epäviralliseksi periaat-
teeksi tuli: ”Ei uimahousuissa ole luokkarajoja.” Siipi 1962, 25.
626  Arponen ja Parviainen 1985, 201.
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1920-luvulla menestyneesti KuUS:ssa uinut Veikko Nylund nimitettiin kaupungin 
kunniaporvariksi vuonna 1957, varmasti moni tätäkin kautta yhdisti uimaseuran ja 
porvarillisuuden toisiinsa. Samalla KuUS:n maine herrojen seurana jopa vahvistui.627 

Kuopion Uimaseuran johtokunnan puheenjohtajien ja sihteerien tarkastelu osoit-
taa, että monet heistä olivat ylempiä toimihenkilöitä vuosina 1945–1968. Ylempiä 
toimihenkilöitä johtokunnissa toimineista oli kahdeksan ja alempia toimihenkilöitä 
neljä (TAULUKKO 12.). Tässä, kuten myös aikaisemmissa ja myöhemmissä ryhmitte-
lyissä, ongelmana on pieni aineisto, jossa sattuman mahdollisuus on suuri. Toisaalta 
on huomioita, että monet puheenjohtajat ja sihteerit pysyivät tehtävissään varsin 
pitkään. Selvää kuitenkin on, että joukossa ei ollut yhtään naista eikä työväestön 
edustajaa. Joka tapauksessa muun muassa Aarne Väinämö pyrki seuran johdon hy-
väksymillä kirjoituksillaan häivyttämään ennen kaikkea 1900-luvun alkupuolella 
liikkeelle lähtenyttä mielikuvaa: ”Kaupungin uimaopetuksesta huolehtiessamme 
me olemme tavallaan kuin kaupungin palkkalaisia, emme enempää svullilaisia 
kuin tullilaisiakaan, vaikka toiminta käytännöllisistä syistä tapahtuukin Kuopion 
Uimaseuran organisoimana. Ja jos myöhemmässä vaiheessa joku nuori osoittaa eri-
koista innokkuutta tai lahjakkuutta, emme hänellekään tyrkytä uimaseuran jäsen-
korttia vastoin hänen omaa tai vanhempiensa tukea.”628  

Taulukko 12: Kuopion Uimaseuran puheenjohtajien ja sihteereiden sosioekonominen ryhmit-
tely vuosina 1945–1968

PääRyhmä henKIlöä

Työnantaja 0

Yksinäisyrittäjä 1

Ylempi toimihenkilö 8

Alempi toimihenkilö 4

Työntekijä 0

Muut 0 

Yhteensä 13 

Lähde: Hermunen 1980, 9, 10; LIITE 6.629

Merkkejä KuUS:n jäsenistön keskiluokkaistumisesta verrattuna 1900-luvun alkuun 
pystyi havaitsemaan esimerkiksi vuonna 1954, jolloin 50-vuotisjuhlissa jaettiin 
Kuopion Uimaseuran esityksestä Suomen Uimaliiton myöntämiä kunniamerkkejä. 
Palkittavina ei ollut kaupungin ylimpiä päättäjiä tai muita vaikuttajia ilman omakoh-
taisia uintitaustoja. Uimaseura yhteiskunnan rinnalla oli puolessa vuosisadassa muut-
tunut, sillä alemman toimihenkilötason osuus väestöstä oli kasvanut. Ansiomerkkejä 

627  Kuopion kaupungin kunnallisia kertomuksia 1957, 41. Kuopion kaupunginarkisto.
628  KuUS:n johtokunnan ptk. 2.12.1952. KuUS:n kokoelma; Toisaalta ”herrojen seura” -mielikuvan häi-
vyttäminen ei ollut helppoa, sillä Kuopiossa kesää viettänyt Yhdysvaltojen Suomen-suurlähettiläs John 
Hickerson oli Väinölänniemellä tunnettu henkilö – hän oli myös KuUS:n jäsen. KuUS:n vk. 1959. KuUS:n 
kokoelma.
629  Ryhmittelyssä olen käyttänyt Tilastokeskuksen luokittelua. Hermunen 1980.



132

esitettiin uimaseuratyössä kunnostautuneille johtaja Toimi Merikannolle, teknikko 
Kauko Rautiolle, konttoristi Irene Heimokankaalle, optikko Aarne Toivaselle, kons-
taapeli Pertti Merikarille, lääketieteen lisensiaatti Helvi Vuorikoskelle (o.s. Happonen) 
ja asentaja Kauko Laukkaselle. Kaikki palkitut olivat liittyneet seuraan vuosia aikai-
semmin, ja ansiomerkkinsä he saivat todellisista tekemisistään.630 

KuUS:n jäsenmäärän perusteella tyypillisen vuoden 1957 johtokunnan jäsenten 
karkea tarkastelu osoittaa selvästi, että johtokuntaan oli valikoitunut KuUS:n toimin-
nassa pitkään mukana olleita jäseniä (LIITE 4.). Monet aktiivisen uintiharrastuk-
sen lopettaneet uimarit jatkoivat harrastusta monissa seuratehtävissä. Seurajohdon 
keskiluokkaistuminen käynnistyi tilanteessa, jossa uintiin nuoruudessaan kiin-
nittyneet alkoivat kantaa vastuuta seuran johdossa: uimakoululaisten opiskelu- ja 
työelämäurat johtivat opiskelumahdollisuuksien laajentuessa eri suuntiin ja eri ta-
soille. Huomionarvoista on se, että naiset alkoivat nousta uimaseuran johtokuntaan. 
Uimataidoillaan ja koulutuksellaan uimaseuran miehet vakuuttanut lääketieteen kan-
didaatti Helvi Happonen valittiin Kuopion Uimaseuran johtokuntaan vuonna 1947.631 

Kuopion Uimaseuran johtokunnassa 1957 ollut Lauri Aronen oli kiinnittynyt uin-
tiin synnyinkaupungissaan Kuusankoskella. Hänen uintiuransa alkoi SVUL:n alai-
sessa Voikkaan Uimaseurassa ja jatkui perheen muutettua Kuopioon 1940-luvun alus-
sa. Aronen tapasi Kuopion Uimaseuran piirissä myös johtokunnassa vaikuttaneen 
vaimonsa Sinikka Arosen (o.s. Sikiö). Oskar Aspegren muutti perheineen Kuopioon 
Helsingistä vuonna 1952. Aspegren työskenteli Kuopiossa puhelinyhdistyksen toi-
mitusjohtajana. Hän toimi KuUS:n puheenjohtajana vuosina 1952–1959. Aspegrenin 
verkostoituminen paikallisiin vaikuttajiin tapahtui tehokkaasti hänen Rotary-
jäsenyytensä kautta. Hän oli perustamassa Puijon Rotaryklubia vuonna 1955 ja toimi 
klubin presidenttinä vuosina 1961–1962. Hänen Rotary-veljiään olivat muiden muassa 
Hankkijan johtaja Arvo Koskinen, pankinjohtaja Tauno Sariola ja pormestari Jukka 
Sulamaa. Kauppias Onni Hynninen aloitti uintiharrastuksensa nuorena ja jatkoi seu-
ran piirissä aikuisikään asti. Sakari Pekkarinen liittyi Kuopion Uimaseuran jäseneksi 
vuonna 1947. Aktiivisesti kilpaillut Pekkarinen voitti piirinmestaruuksia uinnissa, ja 
hän oli myös vesipallossa edustusjoukkueessa. Samoin Martti Väinämö ohjautui ui-
maseuraan jo lapsena, ja KuUS:n jäseneksi Väinämö liittyi vuonna 1937. Vuoteen 1957 
mennessä Väinämö oli toiminut uintivalmentajana 1949–1957 ja sihteerinä vuodesta 
1954.632 Aarne ja Martti Väinämön isä, everstiluutnantti Aarne W. Väinämö, ryhtyi 
tukemaan poikiensa harrastusta ja lupautui puheenjohtajaksi vuodeksi 1948. Hänen 
oma lajinsa oli kuitenkin ampumaurheilu. Väinämö toimi Kuopion Ampuma- ja 
Metsästysseuran hallituksen jäsenenä vuosina 1930–1960.633 Uinti ei suinkaan ollut kai-
kille uimaseuralaisille ainut urheiluharrastus. Monet pojat pelasivat Matti Tanskasen 
mukaan aktiivisesti erityisesti jalkapalloa. Myös partioharrastus oli suosittua.634 

Tarkasteltaessa KuUS:n jäsenluetteloa ja yhteiskunnallista ryhmittelyä vuodelta 1957 
havaitaan, että uimaseuran johtoon puheenjohtajiksi ja sihteereiksi oli valikoitunut 

630  Esitys KuUS:n ansiomerkeistä vuonna 1954. KuUS:n kokoelma. 
631  KuUS:n tk. 1947. KuUS:n kokoelma. Vertailussa olen käyttänyt KuUS:n kokoelmassa olevia hajanaisia 
tietoja, kuten tulosluetteloita. 
632  Puijon Rotaryklubi. Edelliset presidentit. http://www.puijorotary.org/edpresd.htm. (Luettu 3.1.2010)
633  Asikainen 2006, 46.
634  Matti Tanskanen 13.12.2003.
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enemmän toimihenkilöitä kuin heitä oli koko seurassa. On huomattava, että uimaseu-
ran johtotason toimijoiden yhteiskunnallisen aseman vertailu koko jäsenistöön ei ole 
olemassa olevalla aineistolla kovin tarkka, sillä jäsenluettelo ei ole jäsenten ammattien 
ja koulutusten osalta täydellinen. Koko jäsenistön tarkastelussa on myös huomattava, 
että käytännössä koululaiset ja opiskelijat olivat ikänsä ja kokemuksensa takia jääneet 
johtokuntavalintojen ulkopuolelle (TAULUKKO 12., TAULUKKO 14., LIITE 6.). Voidaan 
kuitenkin arvioida, että seuran johtokuntaan valittiin henkilöitä, joiden koulutukses-
ta, työelämäkokemuksista ja verkostoista arvioitiin olevan hyötyä seuran toiminnalle. 
Tietenkin johtokuntiin valituilla olivat omat motiivinsa tehtäviin ryhtyessään.

Kuopion Uimaseuran koko jäsenistön tarkastelu vuodelta 1957 osoittaa, että suu-
rimman jäsenryhmän muodostivat alemmat toimihenkilöt (TAULUKKO 13.). Tämä 
on pieni yllätys, sillä seuratoiminnan painopiste oli nimenomaisesti lapsi- ja nuo-
risotyössä (TAULUKKO 14.). Lapsia ja nuoria uimaseuran jäsenistössä oli 17,7 %, ja 
työntekijät kuuluivat yksinäisyrittäjien kanssa seurassa vähemmistöön. Vertailtaessa 
koko seuran jäsenistöä johtokuntaan voidaan havaita, että seuran valikoitui toimi-
henkilöitä, joiden koulutuksesta ja työelämäkokemuksesta katsottiin mahdollisesti 
olevan seuralle hyötyä. Lisäksi, kun vertaillaan Kuopion Uimaseuran vuoden 1957 
koko jäsenistöä Suomen väestön sosioekonomiseen asemaan, havaitaan, että KuUS:n 
jäsenissä oli muuhun väestöön verrattuna enemmän sekä ylempiä että alempia toi-
mihenkilöitä. Suomen väestöstä ylempiä toimihenkilöitä oli 3,4 % (KuUS:ssa 23,5 %) 
ja alempia toimihenkilöitä 11,7 % (KuUS:ssa 47,1 %). Työntekijöiden osuus Kuopion 
Uimaseurassa oli selvästi pienempi kuin koko väestössä, jossa työntekijöitä oli 20,9 %. 
Vaikka koko väestön vertailuluvut ovat vuodelta 1970, ne ovat kuitenkin suuntaa an-
tavia osuuksia mutta eivät absoluuttisia totuuksia. Tarkastelun perusteella voidaan 
todeta, että Kuopion Uimaseuran jäsenistö oli vuonna 1957 ympäristöään yläluok-
kaisempaa ja miesvaltaisempaa. Seuran jäsenistä miehiä oli 71,9 %.635  

   
Taulukko 13: Kuopion Uimaseuran jäsenten sosioekonominen ryhmittely vuonna 1957

PääRyhmä oSUUS, % (n = 34)

Työnantaja 2,9 

Yksinäisyrittäjä 5,9 

Ylempi toimihenkilö 23,5 

Alempi toimihenkilö 47,1 

Työntekijä 2,9 

Muut 17,7 

Yhteensä 100,0 

Lähde: Hermunen 1980, 9, 10; LIITE 4.636

635  Väestön taloudellinen toiminta ja asuinolot 1950–1995, 210; LIITE 4.
636  Ryhmittelyssä olen käyttänyt Tilastokeskuksen luokittelua. Hermunen 1980; Vuosi 1957 on valittu tarkas-
teluun siksi, että muilta vuosilta (1945–1969) ei ole säilynyt jäsenluetteloita. Jäsenluetteloon oli kirjattu 60 
jäsenen nimet, vaikka vuosikertomuksessa jäsenmääräksi ilmoitettiin 100; Sosioekonomisessa tarkastelussa 
en ole huomioinut ryhmää ”tuntemattomat”.
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Sodan jälkeinen yhteiskunnan muutos loi vaatimuksia uimaseuratyön jälleenra-
kentamiselle ja kehittämiselle. Karjalan siirtolaisten asuttaminen sekä 1950-luvulla 
varttuneen suuren ikäluokan lapsien tulo uimalaitokseen oli piristys uimaseura-
toiminnalle. Siirtolaisten lapset toivotettiin tervetulleiksi seuratoimintaan. KuUS:n 
puheenjohtaja Sven Andersson toivoi Pohjois-Savo-lehdessä, että ”(…) Pantsarlahden 
ja muiden sinne jääneiden uimalaitosten tyttäret ja pojat kotiutuisivat myös kuopio-
laisiin altaisiin”.637 

Kuopion Uimaseuran jäsenmäärä ei esimerkiksi vuonna 1950 ollut kuitenkaan 
kovin suuri: naisia oli 7 ja miehiä 20. Yhteensä jäseniksi oli laskettu 71 henkilöä.638 
Jäsenmäärien analysointi 1950-luvun vapaaehtoisen kansalaistoiminnan periaattein 
toimineiden urheiluseurojen osalta on ongelmallista (TAULUKKO 14.).639 On huo-
mattava, että jäsenmäärätilastot eivät kaikissa urheiluseuroissa ole tarjonneet täysin 
todenmukaista kuvaa toiminnassa mukana olleiden määrästä, sillä jäsenmaksu-
jen valvonta ei aina ollut tehokasta. Osa seuralaisista on maksanut jäsenmaksunsa 
ajallaan, mutta vastaavasti osa ei ole maksanut jäsenmaksuja koskaan huolimatta 
siitä, että on toiminut seurassa täysivaltaisen jäsenen oikeuksin. Siksi voi väittää, 
että KuUS:n jäsenmäärä esimerkiksi vuonna 1950 ei kuvannut seuran toimijoiden 
todellista määrää. Tarkasteltaessa Kuopion Uimaseuran jäsenmäärää kaupungin 
asukasluvun kehitystä vasten huomataan, että kaupungin voimakas kasvu ei tuonut 
KuUS:lle lisää jäseniä (TAULUKKO 9.). Olemassa olevan aineiston tarkastelu osoit-
taa, että vuodet 1948 ja 1949 olivat KuUS:ssa vilkasta aikaa, jos toiminta-aktiivisuutta 
arvioidaan jäsenmäärällä.

Esimerkki onnistuneesta vastaanotosta uimaseuraan ja karjalaispojan kotout-
tamisesta uuteen kaupunkiin tapahtui Moskovan rauhan jälkeen vuonna 1940, 
jolloin Simo Kosma muutti Sortavalasta Kuopioon äitinsä ja sisarustensa kanssa. 
Perhe oli menettänyt isän talvisodassa. Vuonna 1924 syntynyt Simo oli uimassa 
Väinölänniemellä, kun uimaopettajana tuolloin toiminut Kauko Rautio oli kiinnittä-
nyt huomiota pojan hyvään uimataitoon, ottanut häntä hiuksista kiinni ja ilmoitta-
nut pojan kuuluvan ”uimaseuraan tästä hetkestä lähtien”.640

637  KuUS:n leikekirja. Pohjois-Savo 1.6.1945. KuUS:n kokoelma.
638  KuUS:n kirje Kuopion kaupungin nuorisotyölautakunnalle 10.11.1950. KuUS:n kokoelma.  Tytöiksi ja 
pojiksi luokiteltiin alle 16-vuotiaat.
639  Tiedot jäsenmääristä ovat olleet hyvin epämääräisiä. Esimerkiksi nuorisotyölautakunnalle KuUS ilmoitti 
jäsenmääräkseen 86, mutta toimintakertomuksen mukaan seurassa oli jäseniä 57. KuUS:n jäsenlukutauluk-
ko on puutteellinen siksi, että KuUS:ssa ei aina ole laadittu jäsenluetteloita tai edes ilmoitettu jäsenmääriä. 
Vuoden 1927 osavuosikatsauksessa (30.3.1928) kirjoitettiin: ”Jäsenluku on seuralla lähes 100. Tarkalleen ei 
voi sanoa kun ei ole laadittu jäsenluetteloa.” 
640  Simo Kosma 25.1.2003.
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Taulukko 14: Kuopion Uimaseuran jäsenmäärä vuosina 1947–1952, 1954–1955, 1957, 1960–1968 

vUoSI mIeheT nAISeT PojAT TyTöT yhT. IndeKSI

1947 28 20 15 20 83 100

1948 80 50 100 100 330 398

1949 105 110 30 40 285 343

1950 20 7 25 7 59 71

1951 21 9 20 29 79 95

1952 26 8 55 46 135 162

1954 40 15 26 27 108 130

1955 40 12 22 41 115 139

1957 41 18 11 30 100 120

1960 64 12 46 29 151 182

1961 59 9 48 24 140 169

1962 50 7 38 14 109 131

1963 22 13 47 22 64 77

1964 28 10 25 50 155 187

1965 34 12 28 11 85 102

1966 26 8 23 25 82 99

1967 26 8 23 25 82 99

1968 13 11 29 12 84 101

Lähde: Kuopion Uimaseuran jäsenmäärätiedot 1947–1950, 1952, 1954, 1955, 1960–1967. 
SVUL:n Pohjois-Savon piirin tk.:t 1947–1962. SUA; KuUS:n vuosikertomukset 1951, 
1957, 1968. KuUS:n kokoelma.

Uimataidollaan Kauko Rautiota hämmästyttäneelle Simo Kosmalle uinti ei ollut uusi 
harrastus, sillä hän oli liittynyt syntymäkaupungissaan Sortavalan Uimaseuraan. 
Noilta ajoilta hänen mieleensä jäivät Valamon luostariin suuntautuneet uintinäy-
tösretket, joilla hän oli mukana 1930-luvun lopulla: ”Sortavalasta matkasimme 
Valamon saareen laivalla. Siellä järjestimme uintinäytöksiä, joissa hypimme veteen 
laiturilta ja laivan päältä sekä esitimme eri uintityylejä. Mitään erityisiä hyppytor-
neja siellä ei ollut. Suurimman katsojajoukon muodostivat luostarissa olleet turistit, 
mutta oli yleisön joukossa tietenkin myös munkkeja.” Sortavalan Uimaseuran ri-
veissä uimarit tekivät uimaopettaja Vekarias Niemelän johdolla retken myös Salmin 
Tulemanjoelle.641

Toinen kuopiolaisessa uinnissa merkittävästi vaikuttanut Karjalan siirtolainen 
oli Paavo Lajunen642, jonka poikkeuksellinen aktiivisuus ja tuloksellisuus ilmenivät 
johtokuntatyön kautta. Lajunen osallistui vapaaehtoisena talvisotaan ja sitten jatko-
sotaan, jossa hän toimi joukkueenjohtajana. Ennen Kuopioon muuttamista Paavo 

641  Simo Kosma 25.1.2003.
642  Syntynyt 28.3.1920 Viipurissa. Ansiomerkkihakemus Paavo Lajuselle vuonna 1964. Kopio. KuUS:n ko-
koelma.
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Lajunen oli Viipurin Uimaseuran jäsen vuosina 1934–1944. Kuopion Uimaseuraan 
hän liittyi vuonna 1946. Lajunen oli KuUS:n johtokunnan jäsen vuosina 1951–1962, 
ja varapuheenjohtajana hän toimi vuosina 1959–1961. Paavo Lajunen oli säännölli-
sesti toimitsijana koko sotien jälkeisen ajan. Lajunen ei ollut pelkästään uintimies, 
sillä vuosina 1946–1962 hän kuului eripituisia jaksoja Kalevan Pallon, Kuopion Pallo-
Toverien ja Kuopion Tennisseuran johtokuntiin. Vuodesta 1962 hän oli Kouvolan 
Uimarien ja Kouvolan Tennisseuran johtokunnissa. Kymenlaaksoon muuttamisensa 
jälkeen, vuonna 1964, Paavo Lajunen sai SVUL:n Pohjois-Savon piirin pronssisen an-
siomerkin sekä KuUS:n ansiomerkin toiminnastaan Kuopiossa. 1940-luvun lopulla ja 
1950-luvulla Lajunen toimi tärkeänä linkkinä uimaseuran ja sen toiminnan tärkeän 
tukijan Oy Gust. Raninin välillä. Paavo Lajunen oli yhtiön varastonhoitaja ja myyn-
tipäällikkö vuosina 1946–1962.643    

3.5 vAlTAISAn InnoSTUKSen AIKA

Uimakoulujen kautta monen lapsen tie kulki seuratoiminnan moninaisiin teh-
täviin ja edustuksiin, joissa odottivat esimerkiksi hauskat kilpailumatkat ja 
muut kokoontumiset. Toiminnassa oli sotien jälkeisinä vuosina nähtävissä jär-
jestökulttuurin kaudelle tyypillisiä piirteitä: uimaseura oli yhä monipuolinen 
kulttuuriyhdistys. Edelleen sotien jälkeisinä vuosikymmeninä lapset löysivät 
uintiharrastuksen kotiensa lähiympäristöstä. Useimmat Kuopion Uimaseuran 
uimakouluihin tulleet lapset tulivat uimalaan aivan lähiseudulta. Seurahenkeä 
ja yhteenkuuluvuuden tunnetta heräteltiin seuralippujen ja seuran verryttely-
asujen avulla.644 Sinikka Aronen on kertonut: ”(...) se oli sellaista jengihommaa 
(…) Me olimme hyvin paljon yhdessä. Samasta koulusta meitä oli. Tipolasta tie-
tysti tyttöjä. Ja sitten muualtakin.”645

Vuosina 1942–1946 lapsia tuli uimakouluun peräti 113 eri kadulta. Uimakouluun 
osallistuneiden lasten kotiosoitteet todistavat, kuinka huomattava merkitys lyhyellä 
matkalla uimaoppiin oli aikana, jolloin monellakaan perheellä ei ollut mahdolli-
suutta tarjota autokyytiä. Kuopion karttaa tutkimalla voi havaita, että uimakou-
lulaisten kotiosoitteet olivat pääasiallisesti kaupungin keskustassa. Eniten uima-
kouluun lapsia tuli Gottlundinkadulta (35), Suokadulta (31), Kuninkaankadulta 
(31), Hapelähteenkadulta (29), Minna Canthin kadulta (29), Kirkkokadulta (28), 
Koljonniemenkadulta (26), Kauppakadulta (25), Tupatieltä (23), Vuorikadulta (23), 
Linnankadulta (22), Presidentinkadulta (20) ja Savonkadulta (20). Kiertävän ui-
maopetustoiminnan ansiosta myös laitakaupungin lapset pääsivät sotien jälkeen 
aikaisempaa tehokkaammin uimaopetuksen piiriin. KuUS järjesti uimakoulu-
ja Väinölänniemen lisäksi Itkonniemellä Honkalahden uimarannassa, keskus-
tan Valkeisenlammella ja Haapaniemellä. Sen sijaan KuUS:n alaisuuteen ei syn-
tynyt yleisseuroille tyypillisiä alaosastoja tai kyläseuroja, joissa uinti olisi ollut 
painopistelaji.646 Kuopionlahdella olleet miesten ja naisten uimahuoneet olivat 

643  Ansiomerkkihakemus Paavo Lajuselle vuonna 1964. Kopio. KuUS:n kokoelma.
644  KuUS:n johtokunnan ptk. 13.5.1948. KuUS:n kokoelma.
645  Sinikka Aronen 24.8.2004.
646  KuUS:n uimakoulun oppilasluettelot 1942–1946. KuUS:n kokoelma.



137

Väinölänniemen uimalaitoksen tapaan KuUS:n hoidossa. Tästä tehtävästä uima-
seura sai kaupungin kanssa sovitusti rahaa työvoiman palkkaamiseen sekä tietysti 
muuhun seuratoimintaan.647

Kaikkien uimakouluun tulleiden katuosoitteet kattoivat käytännöllisesti koko 
Kuopion kaupungin alueen. Katuosoitteiden karkea tarkastelu osoittaa sen, että 
mitä kauempana katu oli uimalaitoksesta, sitä laimeampaa osallistuminen uima-
kouluun oli. Lasten sosiaalinen tausta ei yksin selitä sitä, osallistuivatko nämä 
KuUS:n uimakouluun. Totta kuitenkin on, että vuoden 1947 kunnallisvaalitulosten 
mukaan niin sanottu vanha kaupunki oli vahvasti porvarillisten ryhmien tukialu-
etta. Porvaristoenemmistöisiä olivat alueet keskustassa Väinölänniemeä, Valkeisen 
ympäristöä ja Julkulaa myöten. Samoin Maljalahden ranta sekä Linnanpelto olivat 
porvarienemmistöisiä.648 Tutkimusaineisto ei osoita, että työväestö olisi toisen maail-
mansodan jälkeisinä vuosina yleisesti vältellyt SVUL:n seuran tarjoamaa uimaope-
tusta, sillä niin tasaisesti osallistujia tuli kaikista keskustan kortteleista. Poliittista 
vasemmistoa äänestäneiltä alueita, kuten Itkonniemeltä ja Männistöstä, KuUS:n 
uimakouluun osallistuttiin, mutta tuloa Väinölänniemelle vaikeutti yksinkertaises-
ti suhteellisen pitkä matka. Työväen asuinalueen ja uimalaitoksen etäisyyttä sekä 
työväestön suhtautumista KuUS:n toimintaan kuvaa Pentti Parviaisen kertomus: 
”Matka Männistöstä Väinölänniemelle ei ollut pikkupoikien elämänpiirissä lyhyt. 
Vuosina 1953–1955 juoksin kavereideni kanssa Männistöstä, Lönnrotinkadulta, ma-
ratoneja uimalaitokselle. Missään vaiheessa en kuullut, että kenenkään osallistumis-
ta uimakouluun olisi kielletty. Mutta eiväthän kaikki edes uimaan mielineet. Pojilla 
oli paljon tekemistä. (…) varmasti monet meillä päin äänestivät vasemmistoa. Monet 
isät olivat työmiehiä.”649

Työväestöä kannustettiin osallistumaan Kuopion Uimaseuran toimintaan. Jopa 
kansandemokraattinen Kansan Sana kertoi näyttävästi alkavasta uimakoulutoimin-
nasta kesäkuussa 1948. Kansan Sanan toimittaja oli osallistunut seuran järjestämään, 
lehdistölle tarkoitettuun tiedotustilaisuuteen. Kansan Sana suhtautui samalla myön-
teisesti kaupunkiin suunniteltuun ”maa-allassuunnitelmaan”: ”Ajatusta tervehdi-
tään uintiväen keskuudessa ilolla.”650 Vaikka uimaopetus oli Kuopion Uimaseuran 
järjestämää, on syytä painottaa sitä, että uimakoulu oli ennen kaikkea kaupungin 
järjestämää toimintaa, jonka kaupunki rahoitti ja uimaseura järjesti. Uimakouluun 
ilmoittautuminen ei siis edellyttänyt KuUS:n jäsenyyttä. Myös tämä lievensi työvä-
estön suhtautumista KuUS:n toimintaan. Uimaopetuksen kokonaisuudessa ei ole 
syytä unohtaa kansakoulun merkitystä. Julkista uimaopetusta järjestettiin myös 
kansakoulussa ja lasten kesäsiirtolaleireillä.651

Uimaopetuksen ja hengenpelastuksen tehostamiseksi uimaliittoon oli perus-
tettu vuonna 1939 uimaopetusjaosto. Siihen kutsuttiin mukaan edustajat myös 
Mannerheimin Lastensuojeluliitosta, Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitosta ja 
Meripelastusseurasta.652 MLL:n toiminta oli Kuopiossa vireää, sillä monet päätyivät 

647  Sakari Pekkarinen 27.7.2010.
648  Tuomisto 2002, 158.
649  Pentti Parviainen 5.3.2010.
650  KuUS:n leikekirja. Kansan Sana 10.6.1948. KuUS:n kokoelma.
651  Jouko Kauranne 12.10.2009.
652  Ilmanen 2006, 40.
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uimaharrastuksen edelleen toisen maailmansodan jälkeen MLL:n leikkikenttätoi-
minnan kautta.653 Siten MLL osaltaan vahvisti toiminnallaan uimaseuran työtä. Ei 
ole syytä unohtaa, että MLL järjesti uimaopetustoimintaa Kuopion maalaiskunnassa 
myös itsenäisesti: sen vastuulla oli haja-asutusalueiden uimaopetustoiminta. MLL:n 
itsenäisyys uimaopetuksessa tarkoitti Martti Väinämön mukaan sitä, että MLL hoiti 
ohjaajina toimineiden KuUS:n jäsenten palkan.654 Siten MLL:n uintitoiminta toteutui 
pitkälti KuUS:n tuella.

 Väinölänniemen leikkikenttätoiminnan ohjelmaan kuului kesäisin myös tutus-
tuminen uimalaitokseen, jonka ilmapiiri teki joihinkuihin niin suuren vaikutuksen, 
että he tulivat takaisin yhä uudelleen. Vaikka urheilupainotteinen toiminta kiinnosti 
ennen kaikkea poikia, joukossa oli myös tyttöjä.655 Osa MLL:n leikkikenttätoimin-
nassa mukana olleista pojista ja tytöistä hakeutui myös seuran jäseniksi. 1950-luvul-
la uimaseuraan tulijoita oli jopa niin runsaasti, että seurassa jouduttiin harkitsemaan 
jäsenmäärän rajoittamista: ”Jäsenkeräyksessä päätettiin pysyä entisellä linjalla, ts. 
ottaa ja pyytää seuran jäseniksi vain innokkaat uimarit tai uimarinalut, toimitsija- ja 
tukivoimat, joihin lukeutuvat mm. nuorten vanhemmat.”656 

Toisen maailmansodan jälkeen MLL:n Kuopion osaston johtokunnan jäsenistö oli 
vaihtunut (LIITE 5.). Osaston johtokuntaan valittiin 1940-luvulta lähtien yhä enem-
män jäseniä, jotka olivat johtokunnassa vain yhden tai kaksi vuotta. Johtokuntaan 
1950-luvulla valituista erottui uusi ryhmä, jossa olivat vahvasti edustettuina pankki- 
ja liike-elämän edustajat. Huomattavaa on, että johtokuntaan valittiin yhä enemmän 
naisia. Kuitenkin ennen vuotta 1967, jolloin osaston puheenjohtajaksi valittiin ylilää-
käri Toini Autere, osaston puheenjohtajana oli aina ollut mies.657 

KuUS:n seuratoiminnan varsin voimakas kasvu laskusuhdanteista huolimat-
ta leimasi koko 1950-lukua. Vuonna 1957 seuran jäsenmääräksi ilmoitettiin sata. 
Elokuussa 1960 johtokunta joutui pohtimaan jäseneksi hyväksymisen ehtoja: ”Koska 
seuraamme on pyrkimässä jäseniksi yhä enemmän väkeä, päätettiin varsinkin nuo-
remmilta vaatia uintinäyte taidoistaan ja kyvyistään, sillä jäsenistömme käsittää 
aivan liiaksi sellaista śivustakatsojajoukkoa ,́ josta seuralle ei ole mitään hyötyä, 
vaan pikemminkin päinvastoin. Entinen kandidaattitutkinto on ehdoton edellytys 
seuraan liittymiselle.”658 Tällä johtokunnan lauseella oli suuri merkitys tavoitteelli-
suuden muutoksessa. Kun seura aikaisempina vuosikymmeninä oli julistanut avoi-
muutta ilman vaateita uimataidosta, suunta oli muuttunut – toiminnan painopiste 
oli selvästi muuttumassa kilpauintiin. 

Risto Finne (s. 1951) kuuluu ikäpolveen, joka nuorena uimaseuran jäsenenä eli sekä 
valtaisan innostuksen että hiljaisen toiminnan aikaa. Finne muistaa omasta ja naapu-
rin poikien kiinnostumisesta uintiin 1950- ja 1960-luvulla seuraavaa: ”Minä olen aina 
tykännyt uinnista. Ihan pienestä pennusta lähtien. Mulla on aina ollut hirveä kytö 
päästä vetteen. Kun vanhemmat on kertonut, että tosissaan on pitänyt kytätä, että en 
ole mennyt vetteen. Kädestä on pitänyt pitää kiinni. Ja maalta muistan, että olen ty-

653  Sinikka Aronen 24.8.2004.
654  Martti Väinämö 23.1.2004.
655  Sinikka Aronen 24.8.2004.
656  KuUS:n johtokunnan ptk. 2.12.1952. KuUS:n kokoelma; Sinikka Aronen 24.8.2004.
657  Miettinen 1991, 29.
658  KuUS:n johtokunnan ptk. 1.8.1960. KuUS:n kokoelma. 
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kännyt uida ihan pienestä lähtien. Sitten joskus 1960-luvulla ruvettiin Vänärillä kier-
tämään. Ja -64 rupesin ehkä enemmän käymään. (…) Silloin uskalsi lähteä Vänärille jo 
yksin, koska 1950–1960-luvulla elämä oli niin kuin piiri pieni pyörii. (…) Elämä pyöri 
yhdessä korttelissa, Rajakadulla, jossa asuimme. Ja Vänärille oli hirmu pitkä matka. Se 
oli melkein niin kuin ulkomailla. (…) Sitten se uinti vaan alkoi kiinnostaa.”659

Vaikka lasten, erityisesti poikien, halu liittyä KuUS:aan oli huomattavan suuri, 
ympäröivässä maakunnassa uintiharrastus oli edelleen melko vaisua. Tämä ilmiö 
oli havaittu Suomen Uimaliitossa, joka kehotti piirien uintijaostoja pitämään jatkuvaa 
yhteyttä kaikkiin piirien alueella toimiviin Suomen Uimaliiton seuroihin. Heikosti 
toimineita seuroja oli ”(…) auliisti neuvoin avustettava ja ohjailtava ja kaikkia on eri 
tavoin koetettava tukea, niin että ei ainoastaan piirikunnallinen uintitoiminta, vaan 
myöskin seurojen oma sisäinen uimaopetus, harjoitus- ja kilpailutoiminta saataisiin 
ensi kesänä mahdollisimman laajaksi ja tehokkaaksi”.660 

Uinnin harrastaminen keskittyi sotien jälkeen Pohjois-Savon piirin puheenjohta-
jan ja KuUS:n jäsenen Aarne Kiiran tutkimusten mukaan voimakkaimmin kaupun-
keihin. Kiiran analyysi kutsuntatilastoaineistosta oli se, että maakunnan laajuisesti 
uinnin opetus oli heikkoa. Kutsuntatilaisuudessa olleesta 2002 miehestä uimakandi-
daatteja oli 1,3 % ja -maistereita 0,6 %. Aivan uimataidottomia oli 3,3 %. Nämä tiedot 
olivat omiaan kannustamaan Kuopion Uimaseuraa edistämään myös maaseudun 
lasten uimaopetusta.661 

SVUL:n Pohjois-Savon piirin keskeisenä tavoitteena oli vahvistaa uinnin harras-
tusta lajiseurojen kautta. Niiden perustaminen ei kuitenkaan ollut aina helppo tehtä-
vä, ja siksi siinä ei läheskään aina onnistuttu. Uimaseuran perustaminen Iisalmeen 
oli kuopiolaisille pitkäaikainen projekti. Sotien jälkeen Kuopiossa ihmeteltiin, miksi 
Iisalmessa ei kiinnitetä huomiota uimaopetukseen eikä uintiin urheiluna. Jälleen 
vuoden 1945 heinäkuussa KuUS järjesti Iisalmessa uimanäytöksen. Pian kuopiolais-
ten vierailun jälkeen Ylä-Savon keskukseen perustettiin Iisalmen Uimarit (IU).662 

Vuonna 1947 SVUL:n Pohjois-Savon piirin uintijaosto esitti yleisseura Rauta-
lammin Urheilijoiden uintijaostolle, voisiko se perustaa paikkakunnalle uinnin 
lajiseuran. Rautalampi vastasi SVUL:n Pohjois-Savon piirille: ”Kyselyynne viitaten 
ilmoitamme että Rautalammin Urheilijoilla on uimajaosto, emmekä pienelle paikka-
kunnallemme ole aikoneetkaan järjestää erikoista uimaseuraa, sillä se hajaannuttai-
si yhteistä toimintaamme.”663 

Paikallisen uinnin edistämiseksi tehdyn työn lisäksi KuUS oli edistänyt SVUL:n 
Pohjois-Savon piirin uintitoimintaa. Vuonna 1952 Kuopion Uimaseura kannusti vas-
taperustettua Siilinjärven Uimaseuraa osallistumaan SVUL:n Pohjois-Savon piirin 
nuorten mestaruuskilpailuihin. Samalla KuUS kehotti siilinjärveläisiä liittymään 
Suomen Uimaliiton jäseneksi.664 Pelkästään kuopiolaiset eivät tehneet aloitteita 
seurojen välisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Toisinaan myös iisalmelaiset eh-
dottivat kuopiolaisille yhteistä toimintaa. Maakunnan johtavat uimaseurat pitivät 

659  Risto Finne 19.10.2003.
660  Suomen Uimaliiton kirje jäsenseuroille ja piirien uintijaostoille 18.2.1946. KuUS:n kokoelma.
661  KuUS:n leikekirja. Savo 18.6.1954. KuUS:n kokoelma.
662  KuUS:n johtokunnan ptk. 8.7.1943. KuUS:n kokoelma; Salmetar 8.7.1945.
663  Rautalammin Urheilijoiden kirje SVUL:n Pohjois-Savon pirin uintijaostolle 11.5.1947. KuUS:n kokoelma.
664  KuUS:n kirje Siilinjärven Uimaseuralle 10.7.1952. KuUS:n kokoelma.
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yhteyttä keskenään sekä virallisesti että vapaamuotoisesti.665 Kuopion Uimaseura ei 
eristäytynyt muusta kuopiolaisesta seuratyöstä. Esimerkiksi talvella 1950 Kuopion 
Suunnistajat kutsui KuUS:n Kansanhiihto-otteluun, jossa seurat kilpailivat siitä, 
kumpi saa mukaan isomman osan jäsenistään.666

Kaikkiaan sodan jälkeiset vuodet kuluivat SVUL:n Pohjois-Savon piirissä vahvas-
ti järjestötoiminnan elvyttämisen merkeissä, sillä sodan aikana toiminta oli urheilu-
seuroissa pahoin rappeutunut. Esimerkiksi urheiluvälineistä oli pulaa säännöstelyn 
ja elintason laskun takia. Kyse ei ollut pelkästään urheilun elpymisestä. Jatkosodan 
päätyttyä alkoi Suomen oloissa ainutlaatuinen maan uusjako, joka tietenkin heijas-
tui myös Pohjois-Savoon. Maan tarvitsijoita todellakin oli, ja heistä siirtokarjalaiset 
olivat suurin ryhmä.667

Suojeluskuntajärjestön lakkauttaminen näkyi SVUL:n Pohjois-Savon piirissä suu-
rena jäsenmäärän kasvuna 1940-luvun lopulla. Esimerkiksi vuonna 1949 Pohjois-
Savon piirin jäsenmäärä (20 461)668 oli nelinkertainen verrattuna vuoteen 1939.669 Yksi 
osoitus SVUL:n Pohjois-Savon piirin kohonneesta elinvoimasta oli vuonna 1948 jär-
jestetyt Kallan kisat. Voimistelijoiden lisäksi kisat keräsivät kahdeksan päivän ajak-
si Kuopioon myös yleisurheilijoita, lentopalloilijoita, vesipalloilijoita, pyöräilijöitä ja 
uimareita. Uinnissa paremmuudesta kamppaili 20 uimaria. Vesipallossa pelattiin 
maakunnan mestaruudesta, ja mukana olivat joukkueet Kuopiosta, Varkaudesta ja 
maakunnan ulkopuolelta Mikkelistä. Tosin yleisömäärä oli järjestäjille pieni petty-
mys, sillä parhaimmillaankin paikalla oli vain 2 500 katsojaa. Ihmisiä olisi saatu 
enemmän vain huippu-urheilijoiden avulla, mutta heidän haalimisensa paikalle ei 
ollut Kallan kisojen tarkoitus.670

3.6 TyöläISUInnISSA noUSUA jA lASKUA

Myös TUL oli sotien jälkeen tietoinen joukkovoimastaan, ja se asetti tavoitteekseen 
tulla maan johtavaksi urheilujärjestöksi.671 Siksi myös SVUL:lle ja siten jokaiselle 
piirin seuralle oli tärkeää, että niiden jäsenmäärä osoitti jatkuvaa nousua. SVUL:n 
Pohjois-Savon piirin puheenjohtaja, eversti Aarne Kiira painotti KuUS:n johtokun-
nalle tammikuussa 1953, että ”(…) tovereitaan olisi jokaisen vedettävä mukanaan”.672 
Kyse ei ollut pelkästään liittojen arvovallasta ja maineesta, vaan jäsenmääriä käytet-
tiin yhtenä perusteena urheilujärjestöjen toiminta-avustuksia myönnettäessä. Seppo 
Hentilän mukaan 1960-luvulla ”(…) SVUL:n ja TUL:n saamien valtionavustusten 

665  Marraskuussa 1952 iisalmelaiset kutsuivat kuopiolaisia ystävällisesti pikkujouluunsa: ”(…) Matka tänne 
kävisi parhaiten linja-autolla ja paluumatka aamujunalla. Loppuyön kyllä saa olla asemalla, mikäli joku 
ei onnistu paremmin ´majoittumaan´. Vastaan emme osaa tulla, koska emme tiedä tulosta. Mutta kyllä se 
Ahjola löytyy. Olemme ennenkin pitäneet siellä istujaisia ja karkeloita joten saamme olla virkavallankin 
suhteen rauhassa.” IU:n kirje KuUS:lle 23.11.1952. KuUS:n kokoelma.
666  Martti Väinämö 11.1.2003.
667  Virtanen 2002, 259−260.
668  SVUL:n Pohjois-Savon piirin tk. 1949. SVUL:n Pohjois-Savon piirin tk.:t 1947–1962. SUA.
669  Arponen ja Parviainen 1985, 32−33.
670  Arponen ja Parviainen 1985, 36.
671  Kempas 1986, 97.
672  KuUS:n johtokunnan ptk. 14.1.1953. KuUS:n kokoelma. ”Toveri”-sanalla Kiira viitannee siihen, että 
jäseniä haluttiin myös poliittisen vasemmiston kannattajista.
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määrä ja suhde olisi ollut sama, vaikka ne olisivat luopuneet jäsenmääriensä liioit-
telusta ja pyrkineet ilmoittamaan niin todelliset luvut kuin mahdollista”. Hentilä on 
arvioinut, että TUL:n jäsenmääriin vielä 1970-luvulla sisältynyt liioittelu oli suurim-
maksi osaksi hajaannuksen perua. Kun TUL:n jäsenmäärä laski vuosina 1960–1963, 
julkisuuteen ilmoitettiin jatkuvasti kasvavia lukuja. Kun jäsenmäärä sitten 1960-lu-
vun puolivälin jälkeen lähti todelliseen nousuun, liioittelusta voitiin Hentilän mu-
kaan vähitellen luopua.673

Jako porvarilliseen urheiluun ja työläisurheiluun oli Seppo Hentilän mukaan 
Suomessa vuosina 1945–1968 hyvin selkeä. Yhteiskunnallinen asema määräsi 
useimmissa tapauksissa myös sen, kumman liiton – SVUL:n vai TUL:n – seuras-
sa urheiltiin. Varsinkin TUL:ssa perinteinen luokkasidonnaisuus säilyi pitkään 
koskemattomana, sillä liiton jäsenistön enemmistö oli palkkatyöväestöä. SVUL:n 
jäsenkunnasta suurin osa oli maataloustyöväestöä ja toimihenkilöitä, mutta myös 
työväestön osuus oli jo 1950-luvulla huomattava. TUL:n historiankirjoittaja Seppo 
Hentilä on todennut, kuinka monet niistä tekijöistä, jotka alun perin jakoivat suo-
malaista urheilua poliittisesti kahtia, alkoivat 1960-luvulla kuitenkin menettää mer-
kitystään.674

Kuopion Kisa-Veikkojen (TUL) lajivalikoima kasvoi 1950-luvulla. Seurassa har-
rastettiin lento- ja pesäpalloa, pöytätennistä, jääkiekkoa ja luistelua. Yhdessä TUL:n 
Savon piiriin palanneen Kuopion Riennon kanssa KK-V oli järjestämässä TUL:n 
Savon piirin uintimestaruuskilpailuja vuonna 1951. Pontimena ajatukselle lienee 
ollut Kisa-Veikoissa ilmennyt kansanuinti-innostus, jota haluttiin kanavoida myös 
kilpauintiin. Osuutensa kohonneeseen uinti-innostukseen oli varmasti myös sillä, 
että kaupunkiin oltiin rakentamassa uutta uimalaitosta. TUL:n Kuopion piirin uin-
tijaosto oli perustettu vuonna 1949. Piirikokouksen valtuuttamana piirin uintijaosto 
oli yhtä kuin Varkauden Tarmon uintijaosto. Kuopion piirin lakkauttamisen myötä 
jaoston toiminta siirtyi TUL:n Savon piiriin.675

Kuopiossa TUL:n ja SVUL:n välinen kilpailu uinnissa ilmeni lyhytaikaisena kon-
fliktina vuosina 1950–1951, jolloin TUL:n seura Kuopion Riento halusi käynnistää 
lamassa ollutta uintitoimintaansa värväämällä toimintaansa mukaan henkilöitä 
KuUS:sta, jolla luonnollisesti oli runsaasti uintiin perehtyneitä jäseniä. Tieto vär-
väysyrityksistä kulkeutui KuUS:n johtokuntaan, ja heinäkuun 1950 tapahtumat he-
rättivät keskustelua KuUS:n johtokunnassa. KuUS:n johtokunta selvitti tapahtunut-
ta ja totesi värväysyrityksiä tapahtuneen ainakin viiden uimarin kohdalla, ilman 
tulosta.676 Kuitenkin KuUS suostui tarjoamaan uimalaitoksen TUL:n Savon piiril-
le uintimestaruuskilpailuiden järjestämiseksi 12.8.1951.677 Lopulta Kuopion Kisa-
Veikkojen nimissä järjestetyt kilpailut eivät innostaneet työläisurheilijoita uintiki-

673  Hentilä 1987, 307.
674  Hentilä 1992, 366.
675  TUL:n Kuopion piirin uintijaoston perustamiskokouksen ptk. 1.7.1949. TUL:n Kuopion piirin ptk.:t 
1932–1949. SUA.
676  KuUS:n johtokunnan ptk. 19.7.1950. KuUS:n kokoelma.
677  KuUS:n johtokunnan ptk. 30.7.1951. KuUS:n kokoelma. TUL:n Savon piirissä uintitoiminta oli vilkkainta 
Varkauden Tarmossa: ”Tarmon uinnin kärkinimiä olivat Arvo Eronen, Marita Kosunen, Lauri ja Helvi Val-
konen, Erkki Vänttinen sekä Ritva Mäntykivi. Esimerkiksi Marita Kosunen voitti vuonna 1945 Varkauden 
halkiuinnin, joka uitiin Hertunrannan uimalaitokselta Pirtinvirran sillan ali Kämärin uimalaitokselle saak-
ka.” SM-tasolle varkautelaiset työläisuimarit eivät Varkauden Tarmon historian mukaan yltäneet. Itkonen 
ja Nevala 1992, 122.
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soihin. Kahdeksantoista kilpailuun osallistunutta uimaria edustivat Kuopion Eloa ja 
Pieksämäen Pyrintöä.678

Vuosien 1950–1951 tapahtumat ovat kuopiolaisen uinnin kannalta merkittäviä. 
TUL ei aikaisemmin eikä myöhemmin 1950-luvulla osoittanut riittävää kiinnostusta 
uintitoiminnan järjestämiseen Kuopiossa. Työväenyhdistyksen Kalliorannan kahvi-
lalla oli oma merkityksensä kuopiolaisen työläisuinnin kannalta. Kahvilan yhtey-
dessä olevat sauna, laituri ja ravintola tarjosivat kesänviettopaikan niille, joilla ei 
ollut omaa kesänviettopaikkaa. Kalliorannasta tulikin yhdistyksen jäsenten lisäksi 
suosittu virkistäytymispaikka myös työväestölle laajemminkin.679 

Tietoja Kalliorannalla mahdollisesti järjestetyistä uimakouluista ei ole, mutta 
epäilemättä moni on oppinut uimaan rannalla. Kunnallishallinnon arkistoaineisto 
ja sanomalehdet eivät osoita, että TUL:n seurat olisivat esittäneet kaupunkiin toisen 
uimalaitoksen rakentamista. TUL:n uimareiden värväysyritys oli kuitenkin ositus 
siitä, että kaupungissa vallitsi jännite TUL:n ja SVUL:n seurojen sekä poliittisen va-
semmiston ja oikeiston välillä. Vielä vuonna 1952 Kuopion Riento etsi harrastajia 
uintitoimintaansa mutta turhaan. Riennon toiveet uintitoiminnan käynnistymisestä 
eivät onnistuneet: ”Kuten tunnettua on uintiurheilu TUL:n seurojen keskuudessa 
Kuopiossa ollut heikoissa kantimissa ja kuitenkin uimataidon kehittäminen näin 
järvirikkaalla seudulla kuin Kuopio, on ensiarvoisen tärkeätä. Tämän johdosta on 
Riento kuluvana kesänä päättänyt kiinnittää entistä enemmän huomiota ko. taidon 
kehittämiseen jäsenistönsä keskuudessa. – Tarkoituksena on pitää ainakin kerran 
viikossa yhteiset harjoitukset, joiden yhteydessä kilpaillaan, pelataan vesipalloa ja 
suoritetaan uimahyppyjä. Kaikkia uintiin innostuneita sukupuoleen ja ikään katso-
matta kehotamme saapumaan neuvottelemaan toimintamuodoista.”680

TUL:n alaisen uinnin kehittymättömyyden syynä ei ainakaan ollut se, että eri 
liittojen alaiset seurat eivät olisi voineet harrastaa lajia samassa uimalaitoksessa. 
Vuonna 1952 Kuopion Uimaseuran johtokunta valmistautui Riennon uintitoimin-
nan mahdolliseen käynnistymiseen päättämällä antaa Väinölänniemen uimalai-
toksen Riennon uimareiden käyttöön veloituksetta, aluksi kerran viikossa. Ehdoksi 
asetettiin ainoastaan se, että Riento toimittaisin KuUS:lle kontrollin takia nimilistat 
harjoitusvuoroja käyttäneistä.681 Vuonna 1953 TUL:n Savon piiri haki järjestäjää pm-
kisoille, mutta asiasta kiinnostunutta seuraa ei löytynyt.682 TUL:n Savon piiri järjesti 
lähes vuosittain myöhemmin 1950- ja 1960-luvuilla piirikunnallisia uintikilpailuja, 
joilla oli piirinmestaruuskisojen arvo. Vuoden 1951 Kuopion kisojen jälkeen kuopio-
laisia TUL:n seuroja kisoissa ei ollut.683

TUL:n Savon piirin uintijaosto, jonka kotipaikaksi 1960-luvun alussa oli mer-
kitty Pieksämäki,684 halusi edistää kilpauintiharrastusta uinnin ”pinnakilpailulla” 
vuodesta 1960 alkaen. Ensimmäisenä vuonna mukana oli viisi seuraa, mutta jou-

678  TUL-lehti 4.9.1951.
679  Tuomisto 1982, 295.
680  Kansan Sana 12.6.1952.
681  KuUS:n johtokunnan ptk.:t 28.5.1952, 16.6.1952. KuUS:n kokoelma.
682  TUL:n Savon piirin tk. 1953. TUL:n Savon piirin tk.:t 1936–1972. SUA.
683  TUL:n Savon piirin tk.:t 1953–1968. TUL:n Savon piirin tk.:t 1936–1972. SUA; TUL:n uintitoiminta ei ollut 
aktiivista myöskään Karjalan piirissä ennen Joensuun Mehtimäen uimahallin valmistumista. Joensuun 
Työväen Uimarit perustettiin vuonna 1969. Ks. Matkaniemi 1998.
684  TUL:n Savon piirin tk.:t 1965, 1967. TUL:n Savon piirin tk.:t 1936–1972. SUA.
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kossa ei ollut kuopiolaisia seuroja. TUL:n Savon piirin seuroista vuonna 1960 eni-
ten pisteitä keräsi Pieksämäen Pyrintö, toisena oli Rautalammin Reipas ja kolman-
tena Varkauden Tarmo. Mikkelin Vauhti oli neljäs ja Nilsiän Kisa-Toverit viides.685 
Vuonna 1962 TUL:n Savon piirin johtokunta totesi, että uintitoiminta ei ollut alkanut 
levitä – pikemminkin suunta oli päinvastainen. Pinnakilpailuun osallistuivat enää 
Varkauden Tarmo, Rautalammin Reipas ja Pieksämäen Pyrintö.686

Kuopion Uimaseuran puheenjohtajana vuosina 1965–1968 toimineen Kuopion 
kaupungin rahatoimiston päällikön Sakari Pekkarisen haastattelu valaisee, kuin-
ka TUL:n ja SVUL:n olemassa ollutta jännitettä 1960-luvun lopulla lievennettiin. 
Pekkarisen kertomus osoittaa, että KuUS:ssa oli seuran toimintaan tyytyväisiä aktii-
visia sosiaalidemokraatteja: ”Mehän tehtiin semmoinen sopimus ja saatiin tämä, sa-
notaan, sosiaalidemokraattien uimajoukko pidettyä uimaseurassa. Meillä oli silloin 
aavistuksia, kun uimahalli oli tulossa, että tämä joukko piti pitää kasassa. Suoraan 
sanoen teimme poliittisen ratkaisun, joka toi heidän haluamansa määrän väkeä ui-
maseuran hallintoelimiin. Onneksi saatiin hyviä johtokunnan jäseniä. Jopa sellai-
sia, jotka olivat kaupunginvaltuuston jäseniä. Se oli meille aika merkittävä asia. Kun 
KuTU tuli, meillä oli vahva, hyvä seura. Valtuutetut antoivat meille hyvän taustan. 
Ei ollut mitään ongelmia.”687 Kuopion Uimaseurassa toimineita kaupunginvaltuu-
tettuja olivat sosiaalidemokraatit Kaija Kröger ja Vilho Oravainen.688 Esimerkiksi 
kansakoulun opettaja Kaija Kröger oli ansioitunut kunnallispoliitikko. Hän toimi 
kaupunginvaltuustossa vuosina 1965–1968 ja 1969–1972. Hänet valittiin edelleen val-
tuustoon vuonna 1973.689 Kröger toimi KuUS:n johtokunnassa vuosina 1968–1971. 
Oravaisen johtokuntatyöskentely alkoi yhtä aikaa Krögerin kanssa, mutta se päättyi 
vasta vuonna 1976.690

Martti Väinämö on tarkentanut, että vuosina 1967–1968 sosiaalidemokraa-
tit olivat ainakin jossakin määrin kiinnostuneita TUK:n alaisen uimaseuran pe-
rustamisesta kansandemokraattisen KuTU:n ja porvarillisen KuUS:n rinnalle. 
Sosiaalidemokraattien oman seuran perustamispyrkimyksiin on yhdistetty myös 
valtakunnan politiikkaan vahvasti nousemassa ollut uimaseuralainen Paavo 
Lipponen: ”Jostakin syystä alettiin miettiä sitä, pitäisikö perustaa sosiaalidemo-
kraattinen TUK:n seura. Paavo otti meihin yhteyttä. Minä ja Leto (Leo Soininen) 
pohdimme. Leton kanssa vakuutimme Paavon, että ei ole mitään järkeä. Paavon vaa-
timus oli se, että kaksi sos.dem.-jäsentä otettiin mukaan: Kröger ja Oravainen. (…) 
Itse olin mukana 1980-luvun alkuun asti, ja sinne asti mukana oli virallisesti sosiaa-
lidemokraattinen edustus. Totesimme yhdessä Lipposen kanssa, jottei hajaannusta 
tulisi enempää, niin otetaan ne sosiaalidemokraatit.”691 Valintojen myötä keskuste-
lut TUK:n alaisesta uimaseuratoiminnasta hiljenivät kahdeksi vuodeksi, kunnes ne 
nousivat esille uudelleen vuonna 1970. (Ks. luku 4.8)

Periaatteessa TUL:llä olisi ollut Kuopion poliittisen ympäristön pohjalta mah-
dollisuus omaan uimalaitokseen. Sosiaalidemokraateilla oli kuitenkin 1950-luvun 

685  TUL:n Savon piirin tk. 1960. TUL:n Savon piirin tk.:t 1936–1972. SUA.
686  TUL:n Savon piirin tk. 1962. TUL:n Savon piirin tk.:t 1936–1972. SUA.
687  Sakari Pekkarinen 27.7.2003.
688  Sakari Pekkarinen 27.7.2003; Martti Väinämö 11.1.2003.
689  Kuopion kaupungin kunnalliskertomukset 1965–1972. Kuopion kaupunginarkisto.
690  KuUS:n tk.:t 1968–1976. KuUS:n kokoelma.
691  Martti Väinämö 11.1.2003; Sakari Pekkarinen 27.7.2003.
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alkuvuosista alkaen ongelmansa muun muassa TUL:ssa sen jälkeen, kun puo-
lue oli vakiinnuttanut enemmistöasemansa työväen yhteisissä järjestöissä.  Tero 
Tuomiston mukaan sosiaalidemokraattisen liikkeen hajaannus heijastui Kuopiossa 
paikallistasolla kiistojen kärjistymiseen. Tämä aiheutti monien totuttujen yhteis-
toimintamuotojen ja jopa henkilösuhteiden katkeamista pitkäksi aikaa. Työväen 
urheiluliike oli Kuopiossakin hajaantunut. Siten on mahdollista, että kaupungissa 
orastanut työläisuinti ei edistynyt myöhemmin 1950-luvulla ja 1960-luvun alussa.692 
Sakari Pekkarisen toteamus tukee väitettä siitä, että työläisurheiluväki odotti mal-
tillisesti uimahallin rakentamispäätöstä ennen seuran perustamista. Malttia TUL:n 
puolella tarvittiin, olihan uimahallia suunniteltu suhteellisen vakavasti 1950-luvul-
ta lähtien.  

TUL:n väriä kuopiolaisen uinnin toimijakenttään toi lopulta vuonna 1966 pe-
rustettu Kuopion Työväen Uimarit. Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen (SDP) 
puheenjohtajana vuosina 1993–2005 toiminut Paavo Lipponen on arvioinut, että 
KuTU:n perustaminen liittyi työväenliikkeen vahvistumiseen.693 KuTU:n ensimmäi-
nen perustamiskokous ei onnistunut, sillä läsnä oli vain viisi henkilöä. Toisessa ko-
kouksessa, joka pidettiin Osuuskassan kerhohuoneella 26.7.1966, paikalla oli yhdek-
sän uinnista innostunutta kuopiolaista. Lisäksi paikalla olivat TUL:n uintijaoston 
puheenjohtaja Mikko Laine, TUL:n Savon piirin uintijaoston puheenjohtaja Tauno 
Tenhunen ja Tampereen Työväen Uimareiden Eija Piililä.694 Seuran perustajiin kuu-
luneen, torikauppiaanakin työskennelleen Erkki Hiltusen kautta seuralla oli vahvat 
siteet SKDL:n kunnallisjärjestöön. Hiltunen kuului kaupunginvaltuustoon vuosina 
1969–1972.

Suomen Uimaliitto ja Työväen Urheiluliitto sopivat kilpailutoiminnasta vuon-
na 1966. Sopimuksessa TUL:n uintijaosto ilmoitti seuransa uimaliiton kilpailujäse-
niksi. Nämä TUL-seurat sitoutuivat noudattamaan FINA:n sääntöjä sekä Suomen 
Uimaliiton kilpailusääntöjä ja -määräyksiä. Mainittujen säännösten mukaisesti yh-
teisiä ja kaikille avoimia kilpailuja olivat

1. olympialaiset, EM- ja PM-kilpailut sekä maaottelut
2. SM-kilpailut
3. avoimet kansainväliset kilpailut
4. avoimet kansalliset kilpailut sekä    
5. avoimet piirikunnalliset kilpailut, joita pystyivät järjestämään uimaliiton lu-

valla sen varsinaiset seurat, kilpailujärjestäjäseurat tai niiden seurayhtymät.

Avoimiksi kilpailuiksi eivät tulleet uimaliiton omat, sen varsinaisille jäsenille tarkoi-
tetut mestaruuskilpailut. Vastaavasti TUL:n mestaruuskilpailut, TUL:n kansalliset 
kilpailut ja TUL:n piirikunnalliset kilpailut eivät myöskään olleet avoimia kaikille. 
Suljettuja kisoja olivat lisäksi TUL:n ja sen ulkomaisten ystävyysjärjestöjen, esimer-

692  Tuomisto 2002, 171.
693  Paavo Lipponen 1.3.2010.
694  Kuopiolaisista perustamiskokouksessa paikalla olivat toimitsija Martti Vaittinen (kaupunginvaltuutet-
tu 1969–1971), Saini Oravainen, Tuula Pekkarinen, Seppo Räsänen, Väinö Tiainen, Veijo Turunen, Martti 
Kaukonen, Risto Hirvonen ja Erkki Hiltunen. Molskis 1976; KuTU:n puheenjohtajina vuosina 1966–1976 
olivat Väinö Tiainen (1966–1967), Arvo Hoffren (1968), Erkki Hiltunen (1969–1975) ja Pekka Pakarinen 
(1976). Molskis 1976. 
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kiksi ammattiliittojen, kilpailut ja joissakin maissa toimineiden TUL:a vastaavien 
järjestöjen kisat. Siten KuUS:n ja KuTU:n yhteistä alkutaivalta varjostivat suhteelli-
sen tiukat yhteistoimintaa rajoittavat kehykset, vaikka vuoden 1966 sopimus oli as-
kel työläisuinnin ja porvarillisen uinnin lähentymisen suuntaan.695

Vuosina 1945–1968 jako porvarilliseen uintiin ja työläisuintiin oli kansallisesti 
hyvin selkeä. Kuopiossa ja Savossa laajemminkin työläisuinti kansalaistoiminnan 
muotona oli toisen maailmansodan jälkeisenä aikana laimeaa, jos tilannetta vertaa 
esimerkiksi Tampereeseen tai Lahteen. Näissä kaupungeissa toimi porvarillisten ui-
maseurojen rinnalla aktiivisesti TUL:n seuroja, kuten Tampereen Työväen Uimarit 
ja Lahden Kaleva.

3.7 oPPIA jA elämyKSIä TAlvIUInnISTA

Talviuinnin suosion läpimurto kansalaistoiminnan muotona Suomessa oli tapahtu-
nut toisen maailmansodan jälkeen Helsingissä. Hiljalleen myös muualle Suomeen 
alkoi syntyä talviuintiseuroja.696 Kuopiossa talviuintia viriteltiin toisen maailman-
sodan jälkeen Kuopion Uimaseuran piirissä. Vuonna 1948 KuUS:n puheenjohtaja 
Aarne W. Väinämö esitti uimaseuran johtokunnalle talviuintinäytöksen järjestä-
mistä Kuopiossa.697 Huhtikuun alussa Kuopioon saapuikin helsinkiläisen talviuinti-
seuran Humauksen ryhmä, jonka jäsenet menivät avantoon näytöstyyliin suksilla, 
potkurilla ja polkupyörällä.698

Kuopion Uimaseurassa talviuinnin tavoitteellisuus muotoutuikin hengenpelas-
tuksen näkökulmasta. Kehotuksia, tukea ja neuvontaa kuopiolaiset saivat 1950-lu-
vulla uimaliitosta, joka kehotti jäsenseurojaan järjestämään valistus- ja neuvonta-
tilaisuuksia kylmästä vedestä selviytymisestä.699 Uimaliiton kehotuksesta maisteri 
Martti Väinämö ja kansakoulun opettajaksi opiskellut Esko Laapas kiersivät kevääl-
lä 1956 kuopiolaisissa kansakouluissa pitämässä tunteja jäätietoudesta ja uinnista 
yleensäkin.700

Kuopion Uimaseurassa talviuinnin edistäminen lakkasi, kun kuopiolaiset tal-
viuinnin harrastajat järjestäytyivät Kuopion Talviuimareihin keväällä 1959 pastori 
Reino Ylösen johdolla.701 Kuopion Talviuimareiden toiminta keskittyi ennen kaikkea 
lajin vaatimattomien olosuhteiden parantamiseen. Ohjattua toimintaa uimaseuran 
tapaan talviuimareissa ei juuri ollut, joskin uusia harrastajia opastettiin lajiin liitty-
vissä kysymyksissä. Hengenpelastustaitoja talviuimarit eivät myöskään harjoitelleet, 
mutta pienimuotoisia talviuintinäytöksiä seura sen sijaan järjesti.702 Talviuintiseuran 

695  Sopimus Suomen Uimaliiton ja Työväen Urheiluliiton kilpailutoiminnasta 28.7.1966. Suomen Uimaliiton 
kirje KuUS:lle. KuUS:n kokoelma.
696  Hämäläinen 1996, 119–130.
697  KuUS:n johtokunnan ptk. 3.2.1948. KuUS:n kokoelma.
698  Savo 13.4.1948.
699  Suomen Uimaliiton kirje jäsenseuroilleen ja piirien uintijaostoille. Helsinki 17.12.1954. KuUS:n kokoel-
ma. Suomen Uimaliiton propagandajaosto piti tarpeellisena sitä, että kevättalven heikkojen jäiden aikaan 
levitettäisiin kirjoituksia ja kuva-aineistoja sanomalehtiin. Myös radiota haluttiin käyttää valistuksessa hy-
väksi. SUiL:n propagandajaoston ptk. 19.3.1951. SUiL:n hallinnolliset ptk.:t 1950–1951.
700  KuUS:n leikekirja. Savo 27.4.1956. KuUS:n kokoelma; Martti Väinämö 11.1.2003.
701  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 7.2.1959. KuUS:n kokoelma. 
702  Otto Holopainen 8.1.2003.
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perustamisvaiheessa Kuopion Uimaseuran puheenjohtaja Oskar Aspegren lausui 
myönteisen näkemyksensä talviuintiharrastuksen laajentumisesta ja lajiseuran syn-
tymisestä. Aspegren toivoi, että laajeneva talviuintiharrastus hyödyttäisi tulevaisuu-
dessa koko Pohjois-Savon uintiharrastusta.703 Kuopion Talviuimareiden ja Kuopion 
Uimaseuran rinnakkain toimiminen käynnistyi sujuvasti.704

Kuopion Talviuimareiden perustamistoimissa oli pastori Reino Ylönen lisäksi 
lääninkomisario Ilmari Martikainen, joka valittiin puheenjohtajaksi Ylösen jälkeen 
vuonna 1964.  Martikainen johti talviuimareita koko 1970-luvun. Talviuimareiden 
ensimmäiseksi uintipaikaksi osoitettiin Kuopionlahdella Vuorikadun päässä olevat 
uimahuoneet, joissa talviuimarit olivat lajia harrastaneet aikaisemminkin. 1950-lu-
vun lopulla ja 1960-luvun alussa uimahuoneet olivat jo heikossa kunnossa. Miia 
Pitkänen on kertonut, että pukuhuonetta eristettiin liimaamalla seinille sanoma-
lehtiä. Pukuhuoneessa oli myös kamina, jonka lämmittämisestä valoisana aikana 
huolehti ”hyvin ystävällinen mummo”. Talviuimarit veivät hänelle vaivan palkaksi 
”kahvia ja joku vei leipää ja milloin mitäkin.”705Aina Kuopionlahden uimakopeissa 
ei tietenkään ollut lämmitystä. Otto Holopainen, yksi talviuimareiden perustajajä-
senistä, on Marja-Riitta Saastamoisen haastattelussa kertonut, kuinka lukitsematto-
maan uimakoppiin majoittui toisinaan myös alkoholisteja.706 Talviuinnin harrasta-
minen edellytti harrastajiltaan riuskoja otteita myös siksi, että avantoa pidettiin auki 
talkoovoimilla. Avannon avaaminen koitui päivän ensimmäisen kävijän tehtäväksi. 
Apuvälineenä avannon tekemisessä käytettiin esimerkiksi kirvestä, joka piti kantaa 
avannolle mukana. Talviuimarit herättivätkin kaupunkilaisten keskuudessa usein 
kummastusta. Aili Simojoki on kirjoittanut, kuinka seuran ensimmäinen puheen-
johtaja Reino Ylönen pelästytti vahingossa eräänä pakkasaamuyönä kello 3 postin-
kantajan kantaessaan olallaan kirvestä matkalla Kuopionlahden talviuintipaikalle.707

Kuopiolahden uimahuoneiden purkamisen jälkeen talviuimareiden uudeksi 
harrastuspaikaksi kaupunki osoitti Väinölänniemen uimalaitoksen pukeutumis-
suojan talveksi 1966. Koska Väinölänniemen uimalaitos oli suunniteltu kesäkäyt-
töön, pukusuojat eivät olleet erityisen lämpimiä. Pukuhuonetta lämmitettiin toi-
sinaan kaasulämmittimellä.708 Väinölänniemellä Kuopion Uimaseuran ja Kuopion 
Talviuimareiden rinnakkain toimiminen ei aiheuttanut ongelmia ennen talvea 1969–
1970, jolloin uimahalli oli jo käytössä. KuUS toimi kesällä ja talviuimarit talvella. 
Kokonaisuuden kannalta on huomattava, että talviuintia on Kuopiossakin harrastet-
tu omaehtoisesti monissa paikoissa, eivätkä lajin harrastajat 1950–1970-luvuilla suin-
kaan aina liittyneet talviuintiseuraan tai hyödyntäneet talviuintipaikkaa. Avantoja 

703  KuUS:n leikekirja. Uinti-lehti nro 2., huhtikuu 1959. KuUS:n kokoelma.
704  Kuopiolaiset talviuinnin harrastajat järjestäytyivät 6.2.1959 Kuopion Talviuimarit ry:ksi. KuUS:n toimin-
takertomuksessa vuonna 1959 suhdetta talviuimareihin kuvattiin seuraavasti: ”Kaupungin pyynnöstä on 
seuramme joutunut antamaan Väinölänniemen uimalaitoksen ja Kuopionlahden uimahuoneiden talvista 
käyttöä ja korjausta koskevat lausunnot 21.1. ja 12.10. Näissä on suhtauduttu myönteisesti talviuintiharras-
tuksen yleistymiseen, mutta todettu etteivät uimalaitoksen nykyiset laitteet ole talvikäyttöön soveltuvia. 
Uimahuonetta onkin muutettu talviuimareiden käyttöön sopivaksi (miesten uh). Talviuimareihin on oltu 
melko vilkkaasti yhteydessä rakentavassa hengessä. Seuran edustaja hoiti hengenpelastusselostuksen tal-
viuimarien keväisessä uimanäytöksessä.” KuUS:n vk. 1959. KuUS:n kokoelma.
705  Miia Pitkänen 8.1.2003.
706  Otto Holopainen 8.1.2003.
707  Simojoki 1994, 56.
708  Ilona Lillienkampf 8.1.2003.
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on pidetty auki myös lukemattomissa muissa rannoissa, saunojen äärellä tai kauka-
nakin rannasta.709 Yksin avantoon meneminen ei luonnollisesti ole suotavaa monis-
ta turvallisuussyistä. Naisvaltaisessa harrastuksessa yksin uineet saattoivat joskus 
joutua epämiellyttäviin tilanteisiin. Kerrankin alastonta naistalviuimaria säikäytti 
paikalle ilmaantunut tuntematon ja puhumaton tuijottajamies.710

Kuopion Talviuimareiden jäsenistä ei ole tallessa nimiluetteloita 1950–1970-lu-
vuilta. Kuopion Talviuimareiden jäsenmäärä ei toiminnan alkuvuosina ollut kovin 
suuri. Kuopionlahdella jäseniä oli Miia Pitkäsen arvion mukaan 12. Kun talviuima-
rit siirtyivät Kuopionlahden uimahuoneiden purkamisen jälkeen Väinölänniemelle, 
talviuimareiden joukko oli kasvanut vajaaseen 20:een.711 Antero Iivanaisen Kuopion 
Talviuimareiden aineistosta keräämistä jäsenluvuista ilmenee, että vuonna 1980 
seuran jäsenmäärä oli ainoastaan 30, mutta jo seuraavalla kaudella jäseniä oli 64. 
Vuonna 1982 Kuopion Talviuimareissa oli jo 80 jäsentä. Iivanaisen on arvioinut, että 
1980-luvun alussa kohonnutta jäsenmäärää selittää osaltaan olosuhteiden paran-
tuminen. Tuolloin avannon päälle saatiin peitto lahjoituksena telttatehdas Tenalta. 
Samoihin aikoihin pukuhuoneisiin asennettiin suorasähköpatterit ja myöhemmin 
avantoa auki pitävä pumppu. Selvää on, että talviuimareita oli kaupungissa kuiten-
kin enemmän kuin talviuintiseuran jäsenmäärä osoittaa. Talviuintipaikan käyttämi-
nen ei nimittäin 1960- ja 1970-luvuilla edellyttänyt talviuintiseuran jäsenmaksujen 
maksamista. Pukuhuoneiden ovet olivat avoinna kaikille avantoon mielineille.712 

3.8 PAInoPISTe oPeTUKSeSSA, KIInnoSTUS KIlPAIlUSSA

Kuopiolaisissa urheilupiireissä heräsi elokuussa 1946 toiveita siitä, että kansakoulun-
opettajia voitaisiin saada mukaan nuorten urheilukasvatukseen ja vapaaehtoiseen 
kansalaistoimintaan. Tuolloin ”Kuopion opettajayhdistyspiirin” urheilu- ja nuoriso-
työkursseilla luennoivat kansakouluntarkastajat Väinö Kotkanen ja U. A. Niininen, 
kouluhallituksen tarkastaja Sievä Karttunen sekä opettajat Helmi Ikävalko, E. Niemi 
ja Kalle Laakkonen. Kurssien ohjelmaan kuului luentoja nuoriso-ohjauksesta, lii-
kunnan merkityksestä nuorisotyössä, kansakoulun hallinnosta, opinto- ja askarte-
lukerhotoiminnasta, suullisesta esityksestä, laulunopetuksesta ja yleisurheilusta.713 
Opettajien kurssin yhdeksi huomattavimmista esityksistä Savo-lehti mainitsi tilai-
suuden jälkeen KuUS:n puheenjohtajan Sven Anderssonin opetustuokion uinnin 
opetuksesta, hengenpelastuksesta ja ensiavusta. Erityistä painoa lehti antoi myös 
Väinö Kotkasen luennolle nuoriso-ohjauksen kasvatuksellisista perusteista.714

709  Hilkka Hakkarainen 8.1.2003.
710  Maija Suomalainen 8.1.2003.
711  Maija Suomalainen 8.1.2003.
712  Antero Iivanainen 3.4.2010.
713  KuUS:n leikekirja. Savo 2.8.1946. KuUS:n kokoelma.
714  KuUS:n leikekirja. Savo 2.8.1946. KuUS:n kokoelma; Jouko Kauranne, joka tunsi Väinö Kotkasen henki-
lökohtaisesti, on todennut: ”Kotkasella oli runsaasti pitkän kokemuksen tuottamia mielipiteitä opetuksesta 
ja kasvatuksesta ja paljon vankkoja mielipiteitä kouluhallinnollisista kysymyksistä. Nuorena seminaarin 
lehtorina hän oli saanut julkaistuksi kirjan koulukurista, mutta kasvatusoppinsa käsikirjoitukselle hän ei 
saanut kustantajaa.” Jouko Kauranne 28.10.2010.
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Kuopion kaupungin urheilulautakunta järjesti yhdessä nuorisotyölautakunnan 
kanssa 1950-luvuilla lapsille heinäkuuhun ajoitettuja kesäleirejä Laivonsaaressa, 
jonka Hackman & Co antoi kaupungille veloituksetta käyttöön. Nuorten leirien tar-
koituksena oli tarjota yhdessäolon lisäksi peruskoulutusta eri kesäurheilumuodois-
ta. Kaikkiaan leirien ohjelma oli vaihtelevaa. Ohjelmaan pyrittiin saamaan sellaisia 
toimintamuotoja, joiden katsottiin olevan kasvatuksellisesti nuorille tärkeitä. Asser 
Markkasen mukaan monet tytöt ja pojat oppivat uimataidon juuri näillä kaupungin 
järjestämillä leireillä.715 

Vaikka Kuopion kaupungin väkiluvun voimakas kasvu ei näkynyt KuUS:n jäsen-
määrissä, uimaoppilaiden määrän vertailu kaupungin asukasluvun kasvuun osoit-
taa, että uimakoulu kasvoi kaupungin kasvun tahdissa 1950-luvulla. Seuraavalla 
vuosikymmenellä sekä uimakoululaisten että KuUS:n jäsenien määrä laski 
(TAULUKKO 15.). Kehityksen taustalla olivat vesistöjen likaantuminen, uimaseuran 
kiinnostus kilpauintiin ja uimahallin rakentamiseen kohdistuneet seuran resurssit. 
Parhaimmillaan KuUS:n uimakouluun kesäisin kirjautui yli tuhat lasta.716 Lisäksi 
KuUS:n jäsenet toimivat uimaopettajina MLL:n järjestämillä kursseilla eri puolilla 
maakuntaa, eivätkä nämä luvut sisälly KuUS:n tilastoihin.717 Tukea tiedolle siitä, 
että sotien jälkeinen aika oli uimaopetustoiminnassa suurten ikäluokkien ansiosta 
”valtaisan innostuksen” kautta, antaa se, että vuoden 1944 uimaoppilasmäärät mo-
ninkertaistuivat: vuonna 1959 hieman yli 10-vuotiaita uimaoppilaita kirjattiin peräti  
1 080. Määrä oli suuri, sillä esimerkiksi edellisenä vuonna oppilaita oli 724. Jos vuoden 
1959 uimaoppilaiden määrä suhteutetaan Kuopion koko väkilukuun (TAULUKKO 
18.), uimakouluun osallistui 2,5 % koko väestöstä. Käytännössä uimakoululaiset oli-
vat 10–13-vuotiaita. Siten uimakouluun osallistumisprosentti yltää karkean arvion 
mukaan jopa kymmeniin prosentteihin. Tarkka analyysi edellyttäisi uimakoululuet-
teloiden systemaattista tutkimista. Joka tapauksessa on selvää, että uimaopetuksen 
piirissä olleet lapset eivät kanavoituneet erityisen tehokkaasti kilpauinnin ja muun 
uintiurheilun pariin. 

KuUS:n ja Kuopion kaupungin välinen uimaopetuksen järjestämissopimus oli 
tärkeä KuUS:n taloudelle. Jo vuonna 1948 KuUS:n johtokunta oli perustanut talous- 
ja propagandatoimikunnan, jonka tarkoituksena oli huolehtia seuran taloudellisesta 
tuotosta ja hoitaa uintipropagandaa. KuUS:n johtokunta valtuutti toimikunnan te-
kemään kaupunginhallitukselle hakemuksen varojen myöntämiseksi uimaopetuk-
seen. Rahaa haluttiin 15 000 markkaa (nykyrahassa noin 550 euroa) kuukaudessa 
miesten uimaopetukseen ja 12 000 markkaa (nykyrahassa noin 450 euroa) kuukau-
dessa naisten uimaopetukseen. Rahoitusta haettiin ja sitä saatiin kolmen kuukauden 
ajaksi.718

715  Markkanen 1961, 103.
716  Martti Väinämön suullisessa tiedonannossa (23.1.2004) Tero Matkaniemelle ilmeni, että sama lapsi saattoi 
kirjautua uimakouluun monta kertaa kesän aikana. Kesken uimakoulun lapsi saattoi lähteä esimerkiksi 
kesämökille ja tulla takaisin uimakouluun myöhemmin kesällä.
717  KuUS:n vk. 1953. KuUS:n kokoelma.
718  KuUS:n johtokunnan ptk. 3.2.1948. KuUS:n kokoelma.
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Taulukko 15: Kuopion Uimaseuran uimaoppilaiden määrä vuosina 1944–1965

vUoSI oPPIlAITA vUoSI oPPIlAITA

1944 174 1955 1 032

1945 572 1956 694

1946 459 1957 676

1947 109 1958 724

1948 250 1959 1 080

1949 298 1960 870

1950 230 1961 559

1951 544 1962 587

1952 763 1963 806

1953 565 1964 973

1954 545 1965 487

Lähde: Väinämö 1966, LIITE.

Kuopion kaupungin nuorisotyötoimikunta tiedusteli KuUS:lta tietoja seuran toi-
minnoista vuonna 1950. Uimaseuran vastaus oli perusteellinen, ja se tiivisti sodan 
jälkeisen ajan toimintaa: ”Seuran työskentelyn päämääränä on uima- ja hengenpe-
lastustaidon levittäminen. (…) Järjestetään propagandamatkoja maaseudulle, pi-
tää luentoja eri tilaisuuksissa mm. puolustuslaitoksen joukko-osastoissa, oppi- ja 
kansakouluissa, radiossa, lehdistössä jne. missä vain kiinnostusta asiaan ilmenee. 
Antaa ohjausta kehittyneemmälle uimariainekselle valmennustilaisuuksilla, leireil-
lä ja kilpailuja järjestämällä. Toimeenpanee Suomen Uimaliiton ohjelman mukaisia 
Kansanuinteja. Järjestää ja on mukana alan urheilukursseilla. (…) Toiminta jakautuu 
tasaisesti kautta vuoden, joskin syksy on hiljaisempaa lepoaikaa.”719 

Kuopion Uimaseuran toiminta oli 1950-luvulla varsin monimuotoista. Osaltaan 
tämä selittyy edelleen sillä, että varsinainen toiminta rajoittui lyhyen kesän lämpi-
miin päiviin, ja kaveriryhmät halusivat kuitenkin harjoitella ja viettää aikaa muu-
tenkin yhdessä, vaikka vain saunomalla. KuUS:ssa harrastettiin 1950-luvun alussa 
lento- ja koripalloa melko vakavasti. Kaikkien innostus lentopalloon ei ollut kui-
tenkaan pysyvää. Ennen kaikkea harrastus henkilöityi lento- ja erityisesti koripal-
loa Kuopion NMKY:n riveissä harrastaneeseen Martti Väinämöön. Kun Suomen 
Koripallo- ja Lentopalloliitto tiedusteli kirjeitse720 KuUS:n lentopalloharrastuksesta, 
Kuopion Uimaseura (Martti Väinämö) vastasi: ”Sotien jälkeen otettiin seuramme oh-
jelmaan lentopalloilu, koska havaittiin sen helposti kokoavan seuran jäsenet yhteisiin 
harjoituksiin ja olevan erityisesti herkkyyttä tuottavan urheilumuodon vesien läm-
piämistä odoteltaessa. Touko- ja kesäkuu ovatkin olleet vilkkainta lentopallokautta 
seurassamme.”721 Uintiurheilussa oli tapahtumassa huomattava muutos 1950-luvul-
la: kevättalvesta oli tulossa tärkeää valmentautumisaikaa kesän kilpailuihin.722

719  KuUS:n kirje Kuopion kaupungin nuorisotyötoimikunnalle 10.11.1950. Kopio. KuUS:n kokoelma.
720  Suomen Koripallo- ja Lentopalloliiton lentopallojaoston kirje KuUS:lle 9.5.1952. KuUS:n kokoelma.
721  KuUS:n kirje Suomen Koripallo- ja Lentopalloliiton lentopallojaostolle 31.5.1952. KuUS:n kokoelma.
722  Siipi 1962, 62, 115.
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Monipuolisuutta seuratoiminnassa korostettiin myös uintitoiminnassa. Vuonna 
1956 Martti Väinämön ja Oskar Aspegrenin kirjoittamassa tekstissä kilpauinti ja 
hengenpelastustoiminta nähtiin toisiaan täydentävinä toimintamuotoina: ”Kuopion 
Uimaseuran johto on tarkoin selvillä siitä, kuinka vankkumattoman vesitottumuksen 
ja uimataidon vaatii usein raivokkaassa hengenhädässä olevan aikuisen pelastami-
nen. Tällöin ovat tarpeen kilpauimarin nopeus ja erityinen kestävyys. Seura pyrkii-
kin kouluttamaan jäsenistään mahdollisimman monipuolisia uimareita.”723 Kuopion 
Uimaseuran uimaopetustoiminnalla oli pitkät perinteet, eikä perinteestä ollut valmii-
ta helposti luopumaan huolimatta siitä, että uimaliitto oli tehnyt asiassa omat linjauk-
sensa. ”Uhkauksilla” uimaopetustoiminnan lopettamiseksi haluttiin lisää rahoitusta. 
Sukulaisuussuhteen kautta KuUS:lla oli läheiset yhteydet SUH:iin: Martti Väinämön 
veli Aarne Väinämö toimi SUH:n toiminnanjohtajana 1950-luvun loppupuolella.724

Vuonna 1961 Kuopion Uimaseuran johtokunnan pöytäkirjaan kirjatuissa pu-
heenvuoroissa muun muassa Martti Väinämö esitti, että senhetkisillä palkkioilla ei 
seuraan saataisi riittävän iäkkäitä ja taitavia uimaopettajia. Väinämön mielestä nuo-
ret ja heikosti asioita hoitavat toimihenkilöt eivät saaneet kuria ja innostusta uima-
oppilaisiin eivätkä seuran junioreihin. Väinämö kyseli, voisiko korkeammilla palk-
kioilla saada kansakoulunopettajia ja voimistelunopettajia innostumaan asiasta ja 
hoitaisivatko he tehtäviä paremmin. Martti Väinämö oli huolissaan seuran johdon ja 
muun talkooväen jaksamisesta ilman palkattua ja pätevää apuvoimaa. Sama ongel-
ma oli ajoittain vaivannut seuratyötä 1940-luvun lopulta lähtien: ”Jos seuran johto ja 
virkailijat ovat pakotettuja käyttämään kaiken vapaa-aikansa uimaopetus- ja uima-
latoiminnan merkeissä, niin varsinainen seuratoiminta kärsii, kuten se nyt on teh-
nyt. Uimaopetustoiminnan syrjään jääminen kärsii ja siitä koituvat seuratalouden 
muutokset tervehdyttäisivät monessa suhteessa seuramme toimintaa normaaleihin 
uomiin.”725 ”Varsinaisella seuratoiminnalla” Martti Väinämö tarkoitti kilpauintia.

Helmikuussa 1962 KuUS:n puheenjohtaja Martti Väinämö ja johtokunnan jäsen 
Jaakko Meklin olivat laatineet Kuopion kaupungin urheilulautakunnan pyytämän 
kaupungin omistamien uimalaitoksen ja kaupungin uimaopetuksen hoitosopimus-
luonnoksen, joka hyväksyttiin eteenpäin lähetettäväksi. Lähetekirjelmässä pää-
tettiin myös vihjata uimaopetuksen tarpeellisuudesta Valkeisenlammella ja siellä 
tarvittavien rakennelmien puuttumisesta.726 Johtokunta päätti esittää yleiselle koko-
ukselle, että seura luopuu uimaopetustoiminnasta, jos vuosittaista määrärahaa ei 
saada suuremmaksi.727

723  Kertomus KuUS:n uimaopetustoiminnasta kesällä 1956. Kirjoittaneet Martti Väinämö ja Oskar Aspegren. 
KuUS:n kokoelma. 
724  Martti Väinämö 11.1.2003.
725  KuUS:n johtokunnan ptk. 7.9.1961. KuUS:n kokoelma. 
726  KuUS:n johtokunnan ptk. 27.2.1962. KuUS:n kokoelma; Vuonna 1961 KuUS:n johtokunta pohti toimin-
tansa suuntaamista uusille urille. Pääkysymyksenä oli, jatketaanko uimaseurassa; Leo Soininen: ”Asiassa 
on kaksi puolta: seuran toiminta on nyt todellakin epätervettä. Kukaan nuorista ei halua mitään seuran 
hyväksi. Sen sijaan meillä on nyt uimalatulojen kautta ainakin jotenkin turvattu talous. Nuorille ei ole 
annettu valtaa.”; Martti Väinämö: ”Tehtiinpä asiassa mikä ratkaisu tahansa, niin uusia nuoria voimia on 
koulutettava tehtäviin. Viimeisen vuosikymmenen ajan kursseja käyneet juniorit eivät kuitenkaan ole täyt-
täneet lupauksia. Sekä piirin että suuremmista nuorisojohtajakursseista olisi kuitenkin suurta hyötyä nyt 
sihteerin ja rahastonhoitajan tehtäviin joutuville nuorille jäsenille.; Lauri Aronen: ”En kannata uimaope-
tustoiminnan lopettamista, koska se merkitsisi suuressa määrin myös koko seuran sammumista.” KuUS:n 
johtokunnan ptk. 19.12.1961. KuUS:n kokoelma.
727  KuUS:n johtokunnan ptk. 27.2.1962. KuUS:n kokoelma.
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Ilmaantuneiden ongelmien myötä toukokuussa 1962 Kuopion Uimaseura oli 
valmis luopumaan uimaopetustoiminnastaan. Lopulta kaupungin urheilulauta-
kunnan ja uimaseuran välisessä uimalaitosten ja uimaopetuksen hoitosopimuk-
sen laatimisessa päästiin ratkaisuun: ”Tilaisuus sujui miellyttävässä, positiivisessa 
hengessä ja oli uimariaivojen riemuvoitto kaikilla tuomariäänillä.”728 Käytännössä 
tämä tarkoitti sitä, että kaupungin ja uimaseuran sopimus uimaopetuksesta säilyi 
toistaiseksi ennallaan.

Uimareiden tulostason vaatimattomaan kehittymiseen sotien jälkeen vaikutti osal-
taan se, että yhteiskunnassa elettiin pula-aikaa. Uimaliiton arkea oli anoa kansanhuol-
toviranomaisilta helpotuksia kilpauimareiden ruokahuoltoon. Uimaliitossa laadittiin 
listaa uimareista, joille anottiin ministeriöltä lisättyjä elintarvikekortteja – ostokorttien 
ja -lisenssien varassa harjoitelleista oli turha odottaa ennätysuinteja.729 Pula-aikaa ui-
marin arjessa kuvasi se, kun KuUS:n Simo Kosma sai kesällä 1947 kutsun uimaliiton 
leirille Vierumäelle Heinolan maalaiskuntaan. Kutsukirjeessä uimaliitto muistutti, 
että mukaan pitää varata ”(…) oma voi ja sokeri sekä kaikki elintarvikekortit”.730

Toisen maailmansodan aiheuttaman urheilullisen lamakauden jälkeen KuUS:n 
toiminta jatkui aikaisempaa vireämpänä. Tietoa uinnista oli viety innokkaasti sekä 
omaan maakuntaan että naapurimaakuntiin. Muutamat kuopiolaiset uimarit olivat 
saaneet mainetta maakunnan ulkopuolellakin, ja he olivat kuuluneet maan uimarei-
den parhaimmistoon.731 Ohjeita ajanmukaiseen valmentautumiseen uimaseuralaiset 
saivat uimaliiton järjestämiltä valmentajien opintopäiviltä. Esimerkiksi Helsingissä 
toukokuussa 1956 opastettiin uintiväkeä ravinto-, fysiologia- ja painonnostokysy-
myksissä. Vuoden 1957 toimintasuunnitelma osoitti, että KuUS:n toiminta oli siirty-
mässä painokkaasti ”harjoitus- ja kilpailutoimintaan”.732 Uusimpia oivalluksia val-
mennuksesta Kuopion Uimaseuraan välitti erityisesti ”kaikkien poikien yhteinen 
ystävä” ja kannustaja Eino Heikkinen, joka siirtyi Kuopiosta liikuntaneuvojan viras-
ta uimaliiton päävalmentajaksi vuosiksi 1955–1967.733

Pula pätevistä paikallisista kilpauinnin ohjaajista ilmeni uimaopettajapulan 
tavoin 1940-luvun loppupuolella kuopiolaisessa uimaseurassa: ennen näkemättö-
män suurille uimarijoukoille ei aina löytynyt riittävästi ohjaajia, ja johtokunnan jä-
senet kantoivat vastuuta myös ohjauksesta. Johtokunnan pöytäkirjojen merkinnät 
osoittavat, kuinka hankalaa uimaopettajien saaminen uimaseuroihin toisinaan oli. 
Kilpauinnin yhä voimistuessa seurassa alettiin tarvita lajista innostuneita ihmisiä, 
joilla oli riittävästi kokemusta nuorten parissa toimimisesta. Toukokuussa 1948 nais-
ten valmentajiksi nimettiin taideuimarina tunnettu Irene Heimokangas, entinen 
HSS:n Suomen mestariuimari Disa Aspegren734 ja Annikki Lustig. Miesten valmen-
tajiksi nimettiin ”herrat Heiskanen, Kokkonen ja Aspegren”.735

728  KuUS:n johtokunnan ptk. 7.5.1962. KuUS:n kokoelma.
729  Mustonen 2006, 80.
730  Suomen Uimaliiton kutsukirje Simo Kosmalle Vierunmäen uintileirille 30.6.1947. KuUS:n kokoelma.
731  KuUS:n leikekirja. Savo 12.8.1944. KuUS:n kokoelma. Maan parhaimmistoon kuuluivat Helvi Happonen 
ja Aarne Toivanen.
732  KuUS:n ts. 1957. KuUS:n kokoelma. 
733  Eino Heikkisen kirje Martti Väinämölle 6.2.1956. KuUS:n kokoelma; Sakari Pekkarinen 27.7.2003.
734  Disa Aspegren, ensimmäinen Pohjoismaiden mestaruuteen yltänyt naisuimarimme. ”Urheilumme kas-
vot” -teoksen mukaan hänestä kehittyi jo nuorena tyttönä yksi Suomen kaikkien aikojen kansainvälisesti 
merkittävä naisuimari. Urheilumme kasvot 1973, 818.  
735  KuUS:n johtokunnan ptk. 13.5.1948. KuUS:n kokoelma.
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Helsinkiläisillä oli Yrjönkadulla uimahallinsa, jonka kapasiteetti oli toki rajalli-
nen. Uintiharjoittelun kannalta 1950-luvulla uimahallien vedenlämpö oli varsin al-
hainen, sillä yleisesti vedenlämpö oli vain noin 20 celsiusastetta. Ongelmia oli mui-
takin. Kun pääkaupunkilaiset hakivat lisää uintitilaa kadettikoulusta, eversti Lauri 
Sotisaari ilmoitti, että olympiauimarit eivät pääse harjoittelemaan Santahaminan 
uimahalliin. Lopulta vuonna 1951 hän kuitenkin taipui uimareiden harjoitusmah-
dollisuuspyyntöön puolustusministeri Emil Skogin kanssa käytyjen keskustelujen 
jälkeen. Tässä tapauksessa uimaliiton yhteistyöstä TUL:n kanssa oli hyötyä. Uinnin 
yhteistyötoimikunta, joka vastasi kilpauinnin toiminnoista, kääntyi puolustusmi-
nisteri Emil Skogin puoleen.736

Kuopion Uimaseuran johtokunnassa keskusteltiin kesällä 1952 siitä, kuinka hei-
koksi seuran uintivoima oli laskenut.737 Edellisenä vuonna uimaseura haki SVUL:n 
Pohjois-Savon piiriltä 25 000 markan (nykyrahassa noin 712 euron) apurahaa seu-
ran ulkopuolisen valmentajan vierailua varten. Hakemuksessa valmentajan saami-
sen tarpeellisuutta perusteltiin seuraavasti: ”Valmentajan kutsuminen piiriin kat-
sottiin välttämättömäksi, koska piirissä ei ole henkilöä, joka olisi perillä viimeisistä 
harjoitus- ja tyylimenetelmistä ja ilman ohjausta piirin uimarit joutuvat polkemaan 
paikallaan.”738 

Tulostasokilpailuihin, joissa verrattiin uimaliiton seurojen parhaiden uimareiden 
keskiaikoja, KuUS:ssa suhtauduttiin 1950-luvulla vakavasti: joukkueeseen haettiin 
vahvistusta sieltä, mistä sitä oli kohtuullisesti saatavissa. Ennen kaikkea katseet 
suuntautuivat omaan maakuntaan. Kutsun KuUS:n riveihin sai 1952 rintauimari-
na tunnettu pielaveteläinen Seppo Kolehmainen739. Häntä tarvittiin mukaan, kos-
ka olympiavuonna seurat kilpailivat nimenomaisesti rintauinnissa. Kolehmaiselle 
oltiin valmiita maksamaan pidemmälle suuntautuvista matkoista korvauksia. 
Matkakulujen lisäksi tarjolla oli myös päivärahaa. Talvisin Seppo Kolehmainen oles-
keli Kuopiossa, sillä hän opiskeli Kuopion lyseossa.740 

Kaikkiaan Pohjois-Savon maaseutu oli KuUS:lle kiinnostavaa toiminta-aluetta. 
KuUS:n johtokunta hyväksyi kesäkuussa 1959 kokouksessaan suunnitelman, jonka 
mukaan seuran juniorit saisivat järjestää maaseudulla uimanäytöksiä leirirahaston 
kartuttamiseksi. Uimanäytöksiä oli tarkoitus järjestää yhteistoiminnassa eri paikka-
kuntien urheiluseurojen kanssa.741 Tulostasokilpailuiden tärkeydestä huolimatta kuo-
piolaisten uimareiden tärkein kilpailunäyttämö 1940–1960-luvuilla oli edelleen maa-
kuntainmestaruusuinnit, joihin saivat osallistua uimahallittomien paikkakuntien 
uimarit.  Tehostettuun valmentautumiseen otettiin mukaan myös leiriharjoittelu.742

Pian sen jälkeen, kun uimaliitto oli luopunut uimaopetus- ja hengenpelastus-
työstä, uintivalmentajien piirissä alettiin pohtia, voisivatko 10-vuotiaat lapset aloit-
taa tehokkaan kilpauintiharjoittelun. Nimittäin Australiasta ja Neuvostoliitosta tuli 
tietoja siitä, että uimarien valmennus voidaan aloittaa täydellä teholla alle 10-vuoti-

736  Mustonen 2006, 94.
737  KuUS:n johtokunnan ptk. 16.6.1952. KuUS:n kokoelma.
738  KuUS:n kirje SVUL:n Pohjois-Savon piirille 15.12.1951. KuUS:n kokoelma.
739  Seppo Kolehmainen (s. 18.1.1933) oli näyttelijä, joka esiintyi lähes 30 elokuvassa ja useissa televisiosar-
joissa. 
740  KuUS:n kirje ylioppilas Seppo Kolehmaiselle 17.6.1952. Kopio. KuUS:n kokoelma.
741  KuUS:n johtokunnan ptk. 4.6.1959. KuUS:n kokoelma.
742  KuUS:n leiriohjelma 2.7.–4.7.1954. KuUS:n kokoelma.
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aana – olivathan tästä todisteena olympiamenestykset ja maailmanennätykset, joita 
15–16-vuotiaat olivat saavuttaneet. 743

Suomessa nuorisovalmennukseen suhtauduttiin varovasti. Kahta lääkäriä, Martti 
J. Karvosta ja Jarl Forssellia, haastatellut Pekka Tiilikainen sai vastaukseksi kielteisiä 
käsityksiä. Karvonen peräänkuulutti mahdollisimman huolellista uimarin tarkkai-
lua, sillä ”piiskavalmennuksella” saataisiin aikaan vain vahinkoa. Forssell sen sijaan 
lähestyi asiaa toisesta näkökulmasta. Harjoittelu voidaan aloittaa vaikka 5-vuotiaa-
na, mutta varsinaisessa valmennuksessa on oltava tarkkana: ”Lapsen herkkä elimis-
tö on kuin vaahtoveistos.”744

Ohjaajien esimerkillä katsottiin olevan huomattava merkitys varsinkin nuoren jä-
senistön aktiivisuudelle. Syyskuussa 1957 KuUS:n johtokunta arvioi mennyttä kesää 
ja totesi: ”(…) uimarit olivat olleet kesällä erittäin laiskoja ja heidän lukumääränsä on 
kovasti laskenut. Osittain tämä oli johtunut palkatun henkilökunnan velttoudesta 
ja huonosta esimerkistä. Todettiin, että ensi kesäksi on uimalaan saatava vähintään 
yksi vanhempi uimaopettaja komentoa pitämään.”745

Urheiluseuratoiminta-aktiivisuuden nopea aaltoliike ilmeni voimakkaasti 
1960-luvulla.746 Toisinaan kerrottiin suuresta innostuksesta ja pian saatettiin har-
mitella vähäistä innostusta uintiharjoitteluun. KuUS:n heikkoutena oli vähäisen 
jäsenmärän aiheuttama suhdanneherkkyys. Toisaalta se oli myös vahvuus: pienen 
joukon voi saada innostumaan toiminnasta nopeasti. Esimerkiksi kesäkuussa 1961 
Kuopion Uimaseuran johtokunnassa todettiin, että harjoituksissa kävi ”ennen nä-
kemättömän suuri ja innostunut uimarijoukko”.747 Totta kuitenkin on, että KuUS:n 
kansallinen kilpailumenestys hiipui muiden pohjoissavolaisten uimaseurojen ta-
paan 1960-luvulla.748 

Kuopion Uimaseuran johtokunta kokoontui syyskuussa 1961 valmiina ryhty-
mään toimenpiteisiin yhtäkkiä passivoituneen jäsenistön innostamiseksi. Osasyynsä 
tarmokkuuteen oli varmasti se, että kilpauinnissa iisalmelaiset ”ajoivat jo ison vel-
jensä ohi”.749 Olihan seura edellisenä vuonna tehnyt ratkaisevan päätöksen siitä, että 
uimaseuraan halutaan nimenomaisesti uimataitoista ja lajista innostunutta väkeä. 
Johtokunnan tarkoituksena oli pureutua järeilläkin keinoilla kahteen havaittuun 
epäkohtaan. Ensiksi johtokunta totesi nuoren polven jäsenistön täydellisen työ- ja 
kilpailuhaluttomuuden. Siitä pahimpana esimerkkinä olivat pm-uinnit, joissa muun 
muassa vesipallojoukkue seurasi tapahtumia altaan reunalta. Myös vanhemmat jä-
senet saivat moitteita: ”Vanhemmat jäsenet taasen eivät käyneet edes kilpailutilai-
suuksien toimitsijoina – tosin toiminnanjohtaja ei heitä liiemmälti pyytänytkään.” 
Toiseksi KuUS:n rahastonhoitaja arvioi, että vuoden tappioiksi kertyisi 150 000–
180 000 markkaa (nykyrahassa noin 3 000–3 600 euroa).750 

743  KuUS:n leikekirja. Uinti-lehti nro 3. 1959. KuUS:n kokoelma.
744  KuUS:n leikekirja. Uinti-lehti nro 3.1959. KuUS:n kokoelma.
745  KuUS:n johtokunnan ptk. 17.9.1957. KuUS:n kokoelma.
746  SVUL:n Pohjois-Savon piirin tk. 1960. SVUL:n Pohjois-Savon piirin tk.:t 1947–1962. SUA.
747  KuUS:n johtokunnan ptk. 20.6.1961. KuUS:n kokoelma.
748  Lomake Kuopion urheiluseuroille jaettavien avustusten hakemista varten. Kopio. 1960. KuUS:n kokoelma.
749  SVUL:n Pohjois-Savon piirin tk. 1961. SVUL:n Pohjois-Savon piirin tk.:t 1947–1962. SUA.
750  KuUS:n johtokunnan ptk. 25.9.1961; ”Kilpauinnista kai olisi paras olla puhumatta. Heikko oli taso, kärki 
ja innostus.” KuUS:n tk. 1961. KuUS:n kokoelma.
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Uimareiden kato avovesikilpailuista johti siihen, että SVUL:n Pohjois-Savon pii-
rin uintijaosto joutui muuttamaan vuosikymmenen puolivälissä pm-kilpailuiden 
lajitarjontaa naisuimareiden ja uimahyppääjien vähäisyyden vuoksi. Ohjelmistosta 
poistettiin naisten kaksi uintimatkaa sekä kerros- ja ponnahduslautahypyt. Niiden 
tilalle otettiin alle 15-vuotiaille tytöille ja pojille 100 metrin rintauinti- ja 50 met-
rin vapaauintimatka.751 Lajien lisääminen nuorten sarjoihin oli hyvä merkki, ja 
nuoria olikin saatu runsaasti mukaan seuran toimintaan. Martti Väinämö uskoi 
vuonna 1966 julkaistussa Kuopion Uimaseuran 60-vuotishistoriikissa tulevai-
suuteen: ”Tällä vuosikymmenellä kuopiolaiset ovat täysin kadonneet tilastoista. 
Matti Lambergin tapaiset nuorukaiset ovat kuitenkin todistamassa, että nousuun 
on mahdollisuuksia – uimahallin avulla.” Kuitenkin esimerkiksi Matti Lambergin 
kannalta uimahalli valmistui liian myöhään, sillä totiseen harjoitteluun olisi pitä-
nyt ryhtyä aikaisemmin.752

Seura-aktiivisuuden laskusuhdanteisiin sotien jälkeisenä kautena oli monia 
syitä: ohjaajien aktiivisuuden vaihtelut, viileä järvivesi, vesien saastuminen ja 
tuskastuminen uimahallihankkeen pitkittymiseen. Suuria ongelmia ilmeni eri-
tyisesti uintikauden ulkopuolella. Esimerkiksi syksyllä 1965 harjoiteltiin totutusti 
Väinölänniemen urheilukentän alapuolisessa hallissa, mutta kävijöitä ei ollut joh-
tokunnan mukaan riittävästi: ”Kuluneena syksynä kahdessakin paikassa käyn-
nistetty harjoitustoiminta oli kävijöiden vähälukuisuuden takia osoittautunut 
tarkoituksenmukaisettomaksi.”753

 Suomalaisista uimareista käytettiin termejä ”halliuimari” ja ”maaseutu-uima-
ri”. Jo nämä nimitykset kuvasivat tasoeroa, joka oli muodostunut uinnin alueel-
lisessa erilaistumisessa. Uintilehdessä vertailtiin Suomen ja maakuntien mesta-
ruuskilpailuiden tuloksia. Esimerkiksi rintauinnissa maaseudun edustajat olivat 
vahvoilla. Maaseutu-uimareilla oli ehkä jonkinlainen kammo osallistua halliki-
soihin. Tämä näkyi esimerkiksi viestiuintimatkoilla. Vuoden 1950 sekauintiviestin 
SM-kisoihin osallistui vain kolme joukkuetta, jotka kaikki olivat Helsingistä.754

Useimmiten pääsyyksi toiminnan alavireisyyteen mainittiin kylmä kesä. Leo 
Soinisen mukaan poikkeuksellisen kylmä kesä varjosti toimintaa myös vuonna 
1965: ”Sääolosuhteiltaan kylmin kesä vuosikymmeniin loi toiminnallisesti ja ennen 
muuta taloudellisesti mahdollisimman epäedulliset puitteet. (…) Vesien uintikelpoi-
suus rajoittui muutamaan alkukesän päivään ja kun vielä sääkin pysytteli koleana 
melkeinpä koko kesäkauden ei tämä voinut olla jättämättä merkkiään seuramme 
toimintaan. Kylmyydestä kärsivät uimaopetustyö ja kilpailullinen toimintasektori 
aivan yhtälailla, mutta suurimmalle koetukselle joutui seuramme talous.”755 Kun 
vuonna 1961 johtokunta keskusteli valmentajakysymyksestä ”erityisesti vesipalloi-
lun vuoksi”, lajitoiminnan terästämiseksi johtokunta päätti järjestää vesipalloilijoille 
”kuntoleirin” johonkin uimahalliin. Pääsyvaatimuksena leirille pääsyyn oli tiivis 
pohjaharjoittelu talvikautena.756 

751  KuUS:n johtokunnan ptk. 2.6.1965. KuUS:n kokoelma.
752  Väinämö 1966, 44.
753  KuUS:n johtokunnan ptk. 11.12.1965. KuUS:n kokoelma.
754  Uinti 1953, 13.
755  KuUS:n vk. 1965. KuUS:n kokoelma.
756  KuUS:n johtokunnan ptk. 10.1.1961. KuUS:n kokoelma.
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Kuopiolaisen uinnin yhdeksi johtohahmoksi 1970-luvun alussa nousseen Leo 
Soinisen usko uinnin tulevaisuuteen ei loppunut missään vaiheessa. Huhtikuussa 
1966 hän tiedotti SVUL:n Pohjois-Savon piirin uintijaoston puheenjohtajana uintia 
ohjelmassa pitäneille seuroille siitä, että uimaliiton kuopiolaislähtöinen päävalmen-
taja Eino Heikkinen oli saapumassa Kuopioon luennoimaan ajankohtaisista valmen-
nusnäkymistä.757

3.9 UInTI TARvITSee hyPPääjIä jA PAlloIlIjoITA

Uimaseurat tarvitsivat toiminnassaan uimahyppyjä ja hyppääjiä uinnin rinnalla. 
Laji kiinnosti niin sanottua suurta yleisöä, joten siitä oli taloudellistakin hyötyä seu-
roille. Uimaliiton vuosikirjassa todettiin vuonna 1954: ”Suomen uintiurheilu tarvit-
see hyppääjiä maaotteluissaan ja kansainvälisessä toiminnassaan.”758 Uinnin rinnal-
la myös Kuopion Uimaseurassa haluttiin ryhtiä uimahyppyharrastukseen. Seurassa 
viriteltiin kesällä 1951 ”poikien hyppypokaali” -kilpailua. KuUS:n johtokunta lahjoit-
ti pokaalin lauta- ja kerroshyppyinnostuksen elvyttämiseksi poikien keskuudessa.759 

Uimahyppyjen harrastus oli Kuopiossa 1950-luvun alussa varsin vähäistä, mutta 
uimanäytösten ansiosta laji oli melko tunnettu. Erityisesti viihdyttävät pellehypyt 
olivat yleisön mieleen.  Uimaliitossa syyt uimahyppyjen kansallisesti kehnoon ti-
lanteeseen ymmärrettiin, sillä olosuhteet olivat suurin este uimahyppyjen kehit-
tymiselle. Uimaliitossa ymmärrettiin myös, että uimahyppyjä ei osattu opettaa oi-
kein, ja siksi lahjakaskin hyppääjä sai huomata lajin vaikeuden. Monesti hyppääjä 
päästettiin hyppäämään liian korkealta, mikä saattoi aiheuttaa vaaratilanteen ja 
sammuttaa innostuksen lajiin. Esimerkiksi hyppy kymmenen metrin korkeudelta 
ilman riittävää tekniikkaa johti ”tälliin”, jonka jälkeen moni lahjakas hyppääjän alku 
luopui lajista. Toisaalta uimahypyn maine vaarallisena urheilumuotona kasvatti la-
jin suosiota. Uimaliitto kritisoi tuolloisia lajin kansainvälisiä sääntöjä, jotka tekivät 
uimahypystä amatööriurheilijalle ehkä liian vaikean lajin.760 Tilannetta yritettiin pa-
rantaa myös ulkomaisin voimin. Ennen Helsingin olympialaisia Suomessa vieraili 
muutaman vuoden ajan länsisaksalainen uimahyppyvalmentaja Hans Kefer, jonka 
koulutusmetodit otettiin Suomessa käyttöön vuosien ajaksi.761

Myös vesipalloa haluttiin edelleen kehittää, mutta pienellä lajilla oli ongelmia 
maanlaajuisesti. Jo ennen sotia ilmeni vastoinkäymisiä. Esimerkiksi vuonna 1936 
olympialaisiin ei lähetetty vesipallojoukkuetta, vaikka ryhmä kävi Tukholmassa 
hankkimassa kokemusta. Kilpailukokemukset olivat niin negatiivisia, että suun-
nitelmasta lähettää joukkue Berliiniin luovuttiin. Harjoitusottelujen tulokset olivat 
murskaavan tappiollisia.762

757  Leo Soinisen (SVUL:n Pohjois-Savon piirin uintijaoston pj.) kirje 26.4.1966. KuUS:n kokoelma. Eino Heik-
kinen toimi 1940-luvulla Kuopion kaupungin urheiluneuvojana. 1930-luvulla hän oli KuUS:ssa aktiivinen 
toimija. Heikkinen valmensi Helsinkiin muuton jälkeen mm. Eila Pyrhöstä.
758  Uinti 1954, 13.
759  Poikien hyppypokaali -kiertopalkinnon säännöt 17.7.1951. KuUS:n kokoelma.
760  Uinti 1954, 11−13.
761  Teräsvirta 1956, 107.
762  Teräsvirta 1956, 76.
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Urheilutoimittajana, uimarina ja vesipalloilijana tunnetuksi tullut Pekka 
Tiilikainen oli vuonna 1951 huolissaan kansallisen vesipallon tulevaisuudesta. 
Hänen mukaansa suomalainen vesipalloilu ”pomppi armottomasti paikoillaan”. 
Tiilikainen oli sitä mieltä, että Suomessa ei ollut ainuttakaan kunnolla yhteen hitsat-
tua seurajoukkuetta eikä silloisella pelaajamateriaalilla saanut kokoon kunnollista 
maajoukkuetta. Ongelma oli selkeästi harjoittelussa. Pekka Tiilikainen ihannoi un-
karilaisten ankaraa harjoitusohjelmaa, jonka mukaan yksikään suomalaisseura ei 
toiminut. Tiilikainen ei pelkästään kritisoinut suomalaisia, vaan hän kirjoitti myös 
ohjeita. Tiilikaisen analyysina oli, että altaassa liikkumista oli kehitettävä, samoin 
pallon käsittelyä. Valitettavan usein suomalaispelaajien käsistä pallo lipesi, koska 
ote oli väärä. Samoin pallon ”laukaisuun” Pekka Tiilikainen antoi omat neuvonsa.763 

Puute kunnon harjoitusvälineestä kuvasi myös Kuopion vesipallon tilaa. KuUS:n 
kesäajan toiminnanjohtaja Martti Väinämö kirjoitti uimaliitolle vuonna 1952: ”Tuo 
vesipallojuttu on ikävä. Kun ei saa ulkolaisia palloja, niin täytyy yrittää tulla hy-
vän hoidon avulla (tyhjennys joka käytön jälkeen) toimeen venyvillä kotimaisilla.”764 
Vesipalloa haluttiin viedä eteenpäin mahdollisesti muualta maakunnasta löytyvällä 
innostuksella. Iisalmen Uimareiden muutamat jäsenet mainitsivat KuUS:lle joulu-
kuussa 1952: ”(…) pysyväisen kanssakäymisen tarpeellisuudesta Kuopion vesipal-
loilijoiden kanssa. Tämän nuoren urheilunalan tunnetuksi tekemiseksi ja sen harras-
tajien tason kohottamiseksi.” Kuopiolaiset halusivat mukaan myös varkautelaisia.765 
Saman kuukauden loppuun mennessä seurat olivat ilmaisseet kiinnostuksensa vesi-
pallon yhteistoimintaan. Vesipallopelit oli tarkoituksena käydä erillisinä uinnin pm-
kisoista, sillä ”(…) tällöin on useimmilla uimareilla erinäisiä erikoiskilpailuja, joten 
ohjelmaa taitaa olla ilman vesipalloakin kylliksi”.766 Yhteistyöviritykset Iisalmen 
Uimareiden kanssa eivät kuitenkaan tuottaneet tulosta. Iisalmessa vesipalloon ei 
1950-luvun jälkeen ole mainittavasti koskettu.767 

Samaan aikaan, kun Kuopion Uimaseurassa hämmästeltiin 1960-luvun alussa 
uintitoiminnan alavireisyyttä, vesipallossa seura eli historiansa menestyksekkäintä 
aikaa. Kuopion Uimaseura kohensi asemiaan vesipallossa selvästi, sillä se nousi SM-
sarjaan vuodeksi 1961. Menestykseen joukkue ei yltänyt, vaan se jäi sarjassa viimei-
seksi. Sen sijaan Suomen sarjassa KuUS ylsi useasti hopealle Lahden Uimaseuran 
jälkeen. Joensuu–Kuopio-otteluissa vesipallo oli edelleen kuopiolaisten hallinnassa, 
mutta parempia joukkueita löytyi uimahallittomiltakin paikkakunnilta. Kuopiota 
paremmin menestyivät yleensä tutut kilpakumppanit Lahden Uimaseura ja 
Mikkelin Uimaseura.768

 Yhtäältä uintitoiminnan hiipuminen ja toisaalta vesipallon tason nousu olivat 
todiste siitä, että uinti ja vesipallo olivat harrastajiensa kautta kiinteästi sidoksis-
sa toisiinsa. Tätä kuvaa oivallisesti Martti Väinämön kertomus ”Vesipalloilijat – 
seuran ydinjoukko”, jossa Väinämö hieman kärjistetysti nostaa vesipallon uinnin 

763  Uinti 1951, 48−49.
764  Toiminnanjohtaja Martti Väinämön kirje Suomen Uimaliitolle 5.6.1952. Kopio. KuUS:n kokoelma.
765  KuUS:n kirje Iisalmen Uimareille ja Varkauden Uimareille 8.3.1950.  KuUS:n kokoelma.
766  KuUS:n kirje IU:lle ja VarU:lle 30.3.1950. Kopio. KuUS:n kokoelma.
767  Roos ja Stång 2005, 2–7; Tukea väitteelle tarjoaa myös Suomen urheiluarkistossa oleva Iisalmen Uimarei-
den kattava arkistokokoelma vuosilta 1945–1979. Kokoelmasta ei löydy mainintoja vesipalloharjoittelusta 
Iisalmessa 1950-luvun jälkeen.
768  Väinämö 1966, 66–68.
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yläpuolelle. Väinämö on kirjoittanut, kuinka ”(…) vesipalloilijat ovat muodosta-
neet KuUS:n toimivimman jäsenistön miespuolisen runkoryhmän, jonka turvin 
seuran on ollut hyvä lähteä viestiuinteihin, kaupunkiotteluihin ja suurtenkin 
kilpailujen järjestelyihin. Vesipallon jäljessä uiminen on ollut vetonaula, joka 
Kuopiossa on vuosikymmenien mittaan vetänyt mukaan uusia junioreja ja erityi-
sesti pitänyt lukemattomia varsinaisen kilpauinnin jättäneitä konkareita mukana 
Väinölänniemen uimalaitoksella”.769 

Kuopion Uimaseuran vesipalloilijat pelasivat vuonna 1967 hyvän kauden, jonka 
päätteeksi se sijoittui Suomen sarjan lopputurnauksessa kolmanneksi. Koska uima-
liitto päätti laajentaa SM-sarjaa, KuUS:lle avautui samalla mahdollisuus päästä ylem-
mälle sarjatasolle. Tästä mahdollisuudesta uimaseura kuitenkin kieltäytyi. Syynä 
kieltäytymiseen oli rahan puute sekä se, että KuUS olisi ollut sarjan ainoa avovedes-
sä harjoitteleva seura. Kuopion Uimaseuran pelaajien taitoerot verrattuna halliseu-
rojen pelaajiin olivat suuret. Helsinkiläiset pyrkivät vielä latistamaan kuopiolaisten 
tunnelmia nimittelemällä pelaajia ”kalakukoiksi”.770 

3.10 KUnnon KAnSAlAISUUS jA nUoRISon KASvATUS

Kuopion Uimaseurassa kiinnitettiin sotien jälkeen erityistä huomiota ”nuoriso- ja 
aatteelliseen toimintaan”.771 Seuratoiminnan kasvatustyö ei ole KuUS:ssa rajoittunut 
pelkästään lapsiin ja nuoriin, vaan järjestötyö on muokannut myös aikuisjäseniä. 
Sodanjälkeisessä hyvinvointiajattelussa kansalaisten aktiivisuudesta tuli kunni-
oitettava piirre. ”Kunnon kansalainen” alettiin käsittää ennen kaikkea tuottavaksi 
työntekijäksi tai yrittäjäksi. Suomessa 1940-luvulla liikunnan katsottiin kuuluvan 
jokaisen kansalaisvelvollisuuksiin. Esimerkiksi terveysopillisessa kirjallisuudessa 
kiinnitettiin pitkään huomiota sopusuhtaisesti kehittyneeseen lihaksistoon, jolla oli 
suuri eettinen ja esteettinen painoarvo. Ruumiillisesti ”kyllin voimakas” henkilö oli 
rohkea, omanarvontuntoinen ja työteliäs.772

Toisen maailmansodan jälkeen urheilu ja seuratoiminta vaikutti suuresti nuo-
rison elämään. Urheilua käytettiin yhä sosiaalisen kontrollin välineenä. Kuopion 
Uimaseura toimi alkuajoista lähtien yhteisönä, joka tuki kasvatustyössä koteja, kou-
lulaitosta ja muutakin järjestöelämää. Ei ole epäilystäkään siitä, että seurasta ei olisi 
sodan jälkeen löytynyt miehen tai naisen mallia sitä kaivanneille pojille ja tytöille.773 
Kun Savo-lehden toimittaja vieraili uimalaitoksella kesällä 1940, hän kuvaili KuUS:n 
puheenjohtaja Aarne Keinästä seuraavasti: ”Laitoksen vanhemmista vilvoittelevista 
kanta-asukkaista pisti silmäämme jälleen joukko arvovaltaisia hahmoja. Eräs heistä, 
jonka kuvan näemme ohessa, ei todellakaan aiheetta herätä ihmetystä. Poikien kat-
seet kertovat ihailevasta jännityksestä. Suurenmoinen ja seurattava esimerkki not-
keudesta, johon tie löytyy vain terveiden elämäntapojen ja harjoitusten kautta. – Vai 
pystyykö joku meistä vastaavanlaiseen?”774

769  Väinämö 1966, 64.
770  Risto Finne 19.10.2003.
771  KuUS:n kirje Kuopion kaupungin nuorisotyötoimikunnalle 10.11.1950. Kopio. KuUS:n kokoelma.
772  Seppälä 2006, 29.
773  Sakari Pekkarinen 27.7.2003.
774  KuUS:n leikekirja. Savo 30.6.1940. KuUS:n kokoelma.



158

Pedagogiselle keskustelulle olivat tunnusomaisia 1940-luvulla periaatteet, joilla 
pyrittiin vahvistamaan kansan henkistä ja ruumiillista kuntoa kestämään sota-ajan 
rasituksia. Niinpä eettisestä kasvatuksesta, isänmaallisuudesta ja liikunnan edistä-
misestä kannettiin erityistä huolta. Toisen maailmasodan jälkeen monet pedagogit 
alkoivat vierastaa kansallissosialismin helposti mieleen palauttavaa kuuliaisuuskas-
vatusta, mutta muutamille se oli vielä tuolloinkin ainoa oikea tapa ”suoristaa kie-
roon kasvanutta nuorta taimea”.775

Professori Aukusti Salo oli julkaissut vuonna 1945 tutkimuksensa ”Suomalaisen 
kasvatuksen peruskysymyksiä” ensimmäisen osan. Paremman kasvatuksen ai-
kaansaamisella uskottiin voitavan antaa nuorisolle ”tehokkaita aseita elämäntais-
teluun ja avain koko kansan onnellisempaan tulevaisuuteen”.776 Vuonna 1945 Salon 
mukaan kaikki ne toimenpiteet, jotka edistävät kansan ruumiillista, sielullista ja 
moraalista terveyttä, kohottavat sen elinpotentiaalia. Jorma Virtanen on lainannut 
artikkelissaan Aukusti Salon tutkimusta. Kunnon kansalaisuutta uhkasivat ”rik-
kaiden ja geopoliittisesti vähemmän vaaralle alttiiden kansojen esimerkin nou-
dattaminen, henkinen ryhdittömyys, välinpitämätön elämäntapa, uskonnollisen 
elämän halveksiminen ja liikakulttuuri”. Näiden seikkojen Salo katsoi jäytävän 
kansan elinpotentiaalia.777

Sotien jälkeen maakunnallisuudesta kehittyi Suomessa osittain isänmaallisuutta 
korvaava tuntemusten ilmaisukanava. Erilaisia maakuntatason kilpailuja tai mui-
ta tapahtumia oli tietenkin ollut jo aiemmin, mutta niiden merkitys alkoi korostua 
1940- ja 1950-luvuilla. Urheilu tarjosi hyviä mahdollisuuksia maakunnallisuuden ja 
paikallispatriotismin ilmaisemiselle. Etenkin hiihdossa maakuntaviestit kasvoivat 
suurtapahtumiksi. Kaikissa lajeissa maakunnallisuutta vahvisti oman alueen urhei-
lijoiden kisamenestyksen seuraaminen.778

Maakunnallisuus ja isänmaallisuus näkyivät myös kuopiolaisessa uinnissa. 
Esimerkiksi vuonna 1948 KuUS järjesti Väinölänniemen uimalaitoksella sotilassoit-
tokunnan kanssa yhteislaulutilaisuuden ja lipunlaskun. Lauluohjelmassa olivat sekä 
Kallavesj ja Savolaisen laulu että Maamme.779 Laulutilaisuuksia uimalaitoksen katso-
mossa järjestivät myös monet muut yhdistykset.780 Itsenäisyyspäivänä vuonna 1952 
uimaseuran johtokunta päätti näyttäytyä runsaslukuisesti juhlapäivän marssissa.781

Seuralipulla on ollut merkitystä seuran identiteetin luojana. KuUS:n lipun vihki-
äisissä vuonna 1954 Aarne Kiira löysi naisjaoston782 ompelemasta lipusta seuraavan-
laista symboliikkaa: ”Lippu, jonka pohjavärinä sininen kuvaa Kallavettä. Lipussa 
oleva seuran merkkiaihe sisältää paikallisen Kuopion kaupunkiin ja maakuntaan 
liittyvän aiheyhdistelmän, joka kuvaa työsarkaa ja sitä kenttää, minkä hyväksi toi-

775  Virtanen 2006, 152.
776  Virtanen 2006, 138.
777  Virtanen 2006, 144.
778  Kokkonen 2008, 265.
779  KuUS:n johtokunnan ptk. 24.9.1948. KuUS:n kokoelma.
780  Martti Väinämö 23.1.2004.
781  KuUS:n johtokunnan ptk. 2.12.1952. KuUS:n kokoelma.
782  ”Liikuntakasvatusta harjoittavan yhdistyksen menestyksellisen toiminnan yksi perusedellytys on voi-
makkaan naisosaston olemassaolo. Tähän saakka naiset ovat olleet seuratoiminnassa useimmissa tapauk-
sissa järjestäytymättömiä, mikä on aiheuttanut sen, että he tavallaan ovat olleet vain jonkinlaisia ´tukinai-
sia´, joiden apua miehet ovat pyytäneet silloin, kun eivät itse ole voineet tai halunneet ´naisellisia´ tehtäviä 
suorittaa.” Kemppainen 1948, 129–130.
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minta kohdistuu. Punos valtakunnan värein yhdistää lipun tankoon ja se sitoo seu-
ran toiminnan isänmaan hyväksi suoritettavaan laajempaan aatteelliseen ja ylevään 
palveluun.”783

Myös kirkolliset juhlapyhät rauhoittivat seuran toimintaa. Joensuu-uintiottelua ei 
haluttu järjestää 26.7.1959, koska ”(…) pyhä on rukoussellainen”.784 Kirkolla oli 1950-lu-
vulla siten painoarvoa urheilukilpailujen ajankohtien määrittelyssä. Laajemmin kat-
sottuna maailmansotien aikana kirkko ja etenkin sen vakaumuksellisimmat jäsenet 
suhtautuivat vähintään varauksellisesti ja yleensä kielteisesti urheiluun. Kirkon 
piirissä oli ihmisiä, joiden mielestä urheilu saattoi lisätä ”pyhyydenkunnioituksen 
rakoilemista”. Urheilun asema sinänsä tunnustettiin merkittäväksi yhteiskunnassa, 
mutta sunnuntaiden muuttumista urheilupäiviksi ei siedetty. Vähitellen suhtautu-
minen urheiluun muuttui etenkin nuorten pappien keskuudessa, ja jopa Pohjanmaan 
körtitkin hyväksyivät pesäpallon.785

SVUL:n piiriportaaseen oli perustettu 1930-luvun poikaurheilua varten oma ja-
osto, jonka toiminta oli alussa melko vaisua. Vuonna 1948 poikaurheiluliiton nimi 
muutettiin Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton (SNLL) SVUL:oon liittymisen 
myötä Suomen Poika- ja Tyttöurheiluliitoksi.786 KuUS osallistui 1950-luvulla useasti 
SPTL:n (Suomen Poika- ja Tyttöurheiluliitto) toimintakisoihin. Kuopiossa ”aaltojen 
ritareiksi” lyötiin sekä tyttöjä että poikia.787 Vuonna 1951 Kuopion Uimaseura voit-
ti Suomen Poika- ja Tyttöurheiluliiton toimintakilpailun kaupunkiseurojen sarjassa 
SVUL:n Pohjois-Savon piirissä. Kansallisessa kilpailussa KuUS oli kolmas. SVUL:n 
Poika- ja Tyttöurheiluliiton toiminta ei tyydyttänyt seurakenttää, koska SPTL opetti 
ainakin Martti Väinämön mukaan ”liian vähän urheilutekniikkaa”.788  SPTL:n nuo-
risotyöjaoston ja KuUS:n heikkenevistä siteistä on merkkinä esimerkiksi se, että vuo-
den 1959 SVUL:n poikien Suurleirille osallistui Kuopion Uimaseurasta ainoastaan 
neljä poikaa ja yksi huoltaja.789 Osasyynä vähäiseen innokkuuteen SPTL-toimintaan 
oli epäilemättä se, että kesäaikana seuralaisia työllistivät omat uintikilpailut ja -näy-
tökset.790 Tämän vuoksi kilpauinnin korostaminen kavensi SPTL:n ja muun nuoriso-
työn tavoitteita. 

SPTL:n toiminta oli erityisen tärkeää tyttöjen kannalta, sillä uinnin ja muun ur-
heilun sopivuutta naisille pohdittiin vielä 1950-luvun alussa. Edelleen katsottiin ole-
van lajeja, jotka olivat naisille sopimattomia. Niitä olivat nyrkkeily, jalkapallo, seiväs-
hyppy ja kestävyysjuoksu. Sen sijaan uinti oli sopivaa urheilua niin miehille kuin 
naisillekin. Suomessa tehdyssä tutkimuksessa vertailtiin 41 naiskilpauimarin syn-
nytyksiä naispesäpalloilijoihin ja niin sanottuihin normaalisynnyttäjiin. Uimareissa 

783  Aarne Kiiran puhe KuUS:n lipun vihkiäisjuhlassa 18.7.1954. KuUS:n kokoelma. Yhteishenkeä haluttiin 
kohottaa myös seuran verryttelyasuilla. Vuonna 1964 KuUS tiedusteli SUiL:n kantaa mainosten ompelemi-
sesta verryttelyasuihin. Uimaliiton työvaliokunta ei nähnyt asialle estettä. Se totesi: ”Kyseessä on puhtaasti 
seuran etu.” SUiL:n työvaliokunnan ptk. 4.2.1964. SUiL:n hallinnolliset ptk.:t 1964. SUA. 
784  KuUS:n kirje JoUS:lle 17.3.1959. KuUS:n kokoelma.
785  Kokkonen 2008, 119–120.
786  Arponen ja Parviainen 1985, 59.
787  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 27.8.1954. KuUS:n kokoelma.; SVUL ohjeisti vuonna 1948, että kaikissa 
urheiluseuroissa nuoriso olisi jaettava neljään kasvukausiryhmään. Nämä jaotukset huomioon otettuina 
SVUL:n mukaan oli mahdollisuus saavuttaa tarkoituksenmukaisin tulos. Kemppainen 1948, 53.
788  Martti Väinämö 23.1.2004.
789  Kutsu SVUL:n poikien suurleirille 15.5.1959. KuUS:n kokoelma.
790  Martti Väinämö 23.1.2004.
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ei ilmennyt mitään poikkeavaa, joten tutkimuksen tekijät saattoivat kumota aina-
kin naisuimareiden osalta väitteen, jonka mukaan ”eilispäivän urheilutähdet ovat 
tämän päivän potilaita”. Tutkijoiden viimeinen lause ei todennäköisesti menisi läpi 
missään 2000-luvun julkaisussa: ”Uinti on ainakin suomalaiselle tytölle ja naiselle 
sopiva urheilumuoto hänen valmistautuessaan täyttämään elämänsä tärkeintä teh-
tävää, synnytystä.”791 

 Sota-aikana kuri ja järjestys olivat höltyneet.792 Siksi raittiuskysymys nousi toi-
sen maailmansodan jälkeen keskeiseksi kasvatusteemaksi. Alkoholiongelma ilmeni 
monien rintamalta palanneiden miesten perheissä. Nuorisoa varoiteltiin viinan vaa-
roista kouluissa tutustumalla Turmiolan Tommin tarinaan.793 Uudistuneella raittius-
kasvatuksella haettiin myös aikaisempaa tehokkaampia työntekijöitä. Kaarina Karin 
teoksessa ”Yhteiskunta ja väkijuomat” todisteltiin, kuinka alkoholin vaikutuksen 
alaisena ihmisen suorituskyky heikkeni. Nykykansalaiselle tieto ei ole lainkaan 
uusi, ja jokaiselle on selvää, että työtehtäviä ei hoideta päihtyneenä. Vuonna 1947 jul-
kaistussa teoksessa Kari valistaa lukijoita muuttuneen yhteiskunnan vaatimuksiin: 
”Nykyaikana vaativat useat työnantajat ehdotonta raittiutta työntekijöiltään, koska 
juomatapa on soveltumaton nykyiseen koneelliseen aikakauteen. Eräissä ammateis-
sa, joissa työntekijä on vastuussa toisten hengestä, on väkijuomien käyttö rikos, jo-
ten lain on niissä vaadittava ehdotonta raittiutta. Työnantajat suosivat syystä raittiita 
työntekijöitä, mutta raittius on eduksi myös työntekijälle itselleen ja samalla koko 
yhteiskunnalle. Raitis työntekijä on valveutuneempi sekä yhteiskunnallisiin paran-
nuksiin ja uudistuksiin kykenevämpi kuin väkijuomien käyttäjä.”794

SVUL-henkiseen kasvatustyöhön liitettiin vuonna 1950 Ryhti-kilpailu, jota 
SVUL:n Pohjois-Savon piiri alkoi alueellaan organisoida. Tarkoituksena oli ko-
hottaa ”urheilijoiden kansalais- ja seurakelpoisuutta, herättää heidän vastuun- ja 
velvollisuudentuntoaan ja samalla antaa kasvavalle nuorisolle hyvän urheilijan 
henkilökuvia”.795 Kilpailun voittajaa haettiin antamalla osallistujille pisteitä esimer-
kiksi raittiista elämäntavoista ja sopeutuvaisuudesta seura- ja kaveripiiriin. Kuopion 
Uimaseura myönsi 1950-luvun viimeisinä vuosina innokkaimmille kilpailijoilleen 
myös omia harrastuspalkintoja, joilla korvattiin piirin Ryhti-palkinto. Tässä seura 
”jokaisesta osallistumisesta uintilajiin, vesipallo-otteluun, taideuintiin, hengenpe-
lastusesitykseen tai pelleilyyn sai pisteen”.796 Vuonna 1951 Kuopion Uimaseuran joh-
tokunta lahjoitti kiertopalkinnon seuran alle 16-vuotiaiden tyttöjen tavoiteltavaksi. 
”Huomispäivän tyttö” -pokaalin sai haltuunsa eri uintimatkojen ja hyppyjen kisois-
sa menestynein.797

Erkki Vasara on arvioinut, että urheilun, raittiuden ja alkoholin kolmiyhteys on 
heijastanut koko 1900-luvun ajan suomalaisen yhteiskunnan kehitystä. 1960-luvulla 
raittiuden käsite alkoi saada uusia muotoja. Tuolloin urheilu kytkeytyi Vasaran mu-
kaan yhteiskunnan yleiseen liberaaliin kehitykseen. Samalla urheilu otti muun yh-

791  Uinti 1953, 41−42.
792  Vasara 2000, 53.
793  Turmiolan Tommi on juopotteluun lankeava miehen varoittava esimerkkihenkilö. Alun perin alkoholin 
vaaroista varoittava kahdeksan kuvan kertomus on vuodelta 1858.
794  Kari 1949, 35.
795  SVUL:n Pohjois-Savon piirin ryhtikilpailun säännöt 1958. KuUS:n kokoelma.
796  KuUS:n osanottokilpailun tulokset 1957. KuUS:n kokoelma.
797  Huomispäivän tyttö -kilpailun säännöt 30.10.1951. KuUS:n kokoelma.
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teiskunnan tavoin etäisyyttä raittiusliikkeeseen.798 Osoituksena liberalisoitumisesta 
Kuopion Uimaseurassa olkoon se, että 1960-luvun puolivälin jälkeen uimaripojat 
ottivat ”mallashumaloita” heittämällä Väinölänniemen uimalaitoksen saunan kiu-
kaalle olutta ”vähän reippaammin”.799

Kansalaisyhteiskunta-ajatukseen sisältyy käsitys ihmisten osallistumisesta, 
osallisuudesta, kohtaamisesta ja vastuunkantamisesta toisista ihmisistä ja yhteisis-
tä asioista. Osallistuminen voi tapahtua myös urheiluseurojen kautta, jotka tekevät 
parhaimmillaan arvokasta opetus- ja kasvatustyötä. Urheilu- ja liikuntakasvatuksen 
välityksessä lapset ja nuoret alkavat ymmärtää yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja 
ihmisten välisen vuorovaikutuksen taitoja, jotka joissakin yksilöissä jalostuvat pit-
källe. Tästä hyvä esimerkki on Kuopion Uimaseuran piirissä 1950-luvulla varttunut 
Paavo Lipponen, Suomen pääministeri (1995–2003) ja eduskunnan puhemies (2003–
2007), jonka aktiivinen kansalaisuus jalostui pitkälle poliittisten luottamustehtävi-
en hoidossa. Tietenkään Lipposen menestys ei johtunut pelkästään urheiluseurojen 
kasvatustyöstä, vaikka sillä epäilemättä on ollut osansa asiassa. Sakari Pekkarinen 
on muistellut, kuinka ”Lipposta opetettiin iltapäivisin kroolaamaan. Hän hoiti hom-
mansa viimeisen päälle”.800

3.11 oloSUhTeeT ohjAAvAT 

Sotavuosien tapahtumilla oli suuri vaikutus liikuntakulttuurin muutokseen. 
Myllerryksen ymmärtäminen vaati kaupungin päättäjiltä jatkuvaa asioihin perehty-
mistä ja uudenlaisen tilanteen hahmottamista. Kun rauhaan lopulta päästiin, myös 
urheilulautakunta aloitti toimintansa voimakkaasti. Lautakunta oli huomannut, että 
se ei yksin pysty tehokkaaseen toimintaan alati laajenevassa urheilutoiminnassa, 
joten se päätti palkata kunnallisen liikuntaneuvojan. Vuonna 1945 kaupunginhalli-
tus hyväksyi kovan harkinnan jälkeen ehdotuksen viran perustamisesta. Kuopion 
ensimmäiseksi liikuntaneuvojaksi valittiin voimistelunopettaja Tauno Juurtola. Hän 
kuitenkin erosi virastaan jo seuraavana vuonna.801

Kuopiolaisten urheiluseurojen kehnoista olosuhteista kirjoitettiin Suomen 
Urheilulehdessä tammikuussa 1946 otsikolla ”Kuopiolaisten urheilukentillä on 
synkkä kautensa”. Artikkelissa paikallisia urheiluoloja katsottiin ennen kaikkea 
jalkapalloilun näkökulmasta, mutta lopussa nimimerkki ”Pallo” totesi: ”(…) monen 
muun urheilulajin kohdalla olot ovat Kuopiossa vieläkin huonommat. Kyllä urheilu-
väki ymmärtää kuntien hallintoelimien vaikeudet, mutta odottaa myöskin, että sillä-
kin puolella aletaan käsittää urheilun merkitys yhteiskunnallisena kasvatustekijänä. 
Kuopiossa pannaan kaikki puutteellisuudet sodan syyksi, mutta se on perusteeton 
puolustelu, sillä samanlaista on ollut ennen sotiakin.”802

Kuopiossa pyrittiin 1950-luvulla määrätietoisesti parantamaan liikuntapalveluja. 
Sekavien ja monimutkaisten vaiheiden jälkeen lukuisissa urheilurakentamishank-

798  Vasara 2000, 49.
799  Vesa Palm 11.2.2003.
800  Sakari Pekkarinen 27.7.2003.
801  Markkanen 1961, 38–39.
802  KuUS:n leikekirja. Suomen Urheilulehti 1/1946. KuUS:n kokoelma.
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keissa päästiin kuitenkin eteenpäin. Kaupungissa lähinnä porvarillisten urheiluse-
urojen yhteistoiminta alkoi ymmärrettävästi viritä ennen kaikkea urheilupaikkara-
kentamisen ympärillä. Eri liittojen seurat kokoontuivat, ja ne alkoivat yhteisvoimin 
edistää paikkakunnan rapistumaan päässeitä suorituspaikkoja. Kuopion porvarilli-
sen urheiluväen yhteistoimikunta perustettiin tammikuussa 1946. Urheiluseurojen 
perustama toimikunta sai alkunsa joulukuussa 1945, jolloin kaupungin ”urheilupii-
rit” pitivät valtuustolle esitelmän paikallisesta urheiluelämästä. Tuossa tilaisuudessa 
heräsi ajatus perustaa toimikunta urheiluväelle ja kaupungin urheilulautakunnalle. 
Urheiluväen keskustelutilaisuudessa toimikuntaan päätettiin kutsua jäseniä eri ur-
heilulajien seuroista siten, että esimerkiksi jalkapalloa edustaa yksi seura paikalli-
sesta palloliiton seurasta ja yksi seura TUL:n jalkapalloilijoista. Harvinaisemmista 
lajeista, ”erikoislajeista”, kuten uinnista, tenniksestä ja pikaluistelusta, mukaan kaa-
vailtiin yksi seura kustakin lajista.803

Urheiluväen ääni haluttiin saada kuuluville kunnallisen päätöksenteon huipulle, 
kaupunginvaltuustoon. Urheiluväen aktivoitumisen syynä oli se, että urheilutilojen 
kunnostamis- ja rakentamishankkeet kilpailivat ankarasti muiden rakennuspyr-
kimysten kanssa. Siksi toukokuussa 1950 kuopiolaiset porvariseurat kokoontuivat 
kunnallisvaalineuvotteluihin. Tilaisuudessa oli paikalla runsaasti paikkakunnan ur-
heiluväkeä. Kuopion Uimaseuraa edusti toiminnanjohtaja Niilo Saarniala. Kuopion 
Palloseurasta mukana olivat diplomi-insinööri Paavo Hillu ja ekonomi Jorma Turunen 
SVUL:n Pohjois-Savon piiristä. Muita paikalla olleita olivat tarkastuskonstaapeli Usko 
Pouke Kuopion Poliisi-urheilijoista, vääpeli E. Hakkarainen Keltamustista ja sahatek-
nikko Kauko Rautio KuUS:sta. Muistioon kirjoitettiin: ”Kuultiin kokouksen puheen-
johtajan alustus kunnallisvaalijärjestelyjen tarpeellisuudesta urheiluväen kannalta. 
Hän mainitsi mm. todetun porvarillisen urheiluväen tähän saakka olleen eripuraista, 
mistä etenkin toiminta ja tulokset TUL:a vastaan ovat kärsineet, joten yksimielistä 
edustusta kunnallishallinnollisissa elimissä on lisättävä.”804

Ryhmässä Kuopion Uimaseuralla oli aktiivinen edustaja. Niilo Saarnialan va-
linta KuUS:n puheenjohtajaksi oli onnistunut esimerkki siitä, kuinka uimaseurassa 
osattiin hyödyntää koulutetun ammattijohtajan osaamista. Monet lähteet todistavat, 
kuinka KuUS:n Niilo Saarniala oli aktiivinen uudistaja. Hänen ripeät toimintatapan-
sa jäivät silloisten seuralaisten mieleen, ja moni muistaa esimerkiksi Saarnialan tai-
dot puhujana. Muun muassa Lauri ja Sinikka Aronen ovat todenneet yhteen ääneen: 
”Se oli Helsingistä. Ja hyvin kova, sulava puhe. Että se oli kyllä puhetyöläinenkin.”805 

Urheiluväen kunnallisvaalineuvotteluissa Paavo Hillu kirjasi muistiin urheilun 
ystävien yhteisen toiminnan tavoitteet: ”Yhteishengessä on lähdettävä asiaa eteen-
päin viemään. On kehitettävä lista, jossa kaikki urheilun alat ovat edustettuina ur-
heiluhenkisillä, kyvykkäillä miehillä, joilla poliittinen mielipide on näissä asioissa 
sivuseikkana.” Ekonomi Jorma Turunen oli epäilevä, ja hän kertoi, kuinka urheilu-
väellä oli ollut aikaisempina vuosina kaksi kunnallisvaalilistaa. Turusen näkemys 
oli, että urheiluasioiden käsittely oli kaupungin elimissä vain yksi pieni osa ja että 
se oli hoidettu riittävän hyvin. Jorma Turusen puheenvuoro ei vaikuttanut kokouk-

803  KuUS:n leikekirja. Savo 21.1.1946. KuUS:n kokoelma.
804  Kuopiolaisen urheiluväen kunnallisvaalineuvottelu hotelli Puijonsarvessa 4.5.1950. Muistio. KuUS:n 
kokoelma.
805  Lauri Aronen 24.8.2004; Sinikka Aronen 24.8.2004.
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sen puheenjohtajan Paavo Hillun ajatuksiin. Hillu esitti, että kokous valitsee asian 
edelleen kehittämiseksi kolmijäsenisen toimikunnan, johon valittiin myös naisten 
edustaja. Naisten ääneksi tuli Irma Strunck.806 Aivan suunnitellusti urheiluväen lä-
pimeno valtuustoon ei toteutunut, sillä ainakaan kukaan puuhanaisista tai -miehis-
tä ei valtuustoon yltänyt. Kuitenkin 1950-luvun työllä luotiin pohjaa tulevaisuudelle. 
Toimitusjohtaja Jorma Turunen valittiin kaupunginvaltuustoon 1969–1972, ja rouva 
Irma Struck vaikutti urheilulautakunnassa 1960-luvulla.807 

Kun kaupungin urheilupaikkakysymyksiä sodan jälkeen suunniteltiin, usein 
tuotiin voimakkaasti esille urheilutalon tarve. Urheilutoiminnan kehittyessä huo-
mattiin seurojen tarvitsevan lisää kokous- ja harjoitustiloja. Kuopion kaupungin lii-
kuntatoimen historia kertoo, että kaupungissa ei ollut riittävästi esimerkiksi paini- 
ja nyrkkeilyharjoituksiin tarvittavia salitiloja. Ensimmäisen kerran urheilutaloasia 
tuli virallisesti esille urheilulautakunnan asettaman työvaliokunnan mietinnössä 
vuonna 1946. Valiokunta totesi muun muassa sen, että tiloissa pitäisi olla ”pienempi 
uimahalli ja sauna”. Vuonna 1947 kaupunginvaltuusto varasi viisi miljoonaa mark-
kaa suunnittelukilpailun järjestämiseen. Rahojen puutteen vuoksi asia hautautui, ja 
seuraavan kerran se tuli näkyvämmin esille vasta syksyllä 1953.808

3.12 TIe UUTeen UImAlAIToKSeen
 

Miehet ja naiset uivat Väinölänniemellä eri uimalaitoksissa vielä vuonna 1945. Toive 
yhteisestä uintitilasta oli esitetty jo keväällä 1938 kaupunginhallitukselle, mutta sil-
loin se ei innostunut aloitteesta.809 Kaupunginhallitus perusteli uimalaitosten yhdis-
tämistä vastustavan kantansa ”kasvatuksellisilla ja terveydellisillä syillä”. Huomiot 
naisten uimalaitoksen eli tyttölän huonosta kunnosta ja siitä, että muun muassa 
Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Porissa, Joensuussa, Sortavalassa ja 
Käkisalmessa uitiin yhteisessä uimalaitoksessa, eivät vakuuttaneet päättäjiä.810 

Varsinainen kamppailu alkoi, kun KuUS:n uimaritytöt olisivat halunneet päästä 
harjoittelemaan kilpailuja varten pidempään altaaseen. Alastomina keskenään ui-
neet vanhemmat miehet eivät halunneet naisia reviirilleen. ”Kaupunkimme tuleva 
sukupolvi on varmasti näkevä ajan, jolloin naisten ja miesten uimala on yhdistetty. 
Olemme kiertäneet ympäri Suomea kilpailumatkoillamme ja havainneet, että muis-
sa kaupungeissa uimalat on jo yhdistetty”, uimaritytöt kirjoittivat Savon Sanomissa 
vuonna 1943.811

Kuopion Uimaseura lähetti Kuopion kaupunginhallitukselle kirjeen kevääl-
lä 1946.812 Siinä uimaseura paheksui, että kaupunki ei ollut ryhtynyt minkään-
laisiin toimiin uimalaitosten yhdistämiseksi. Mukana uimalaitoksen yhdistä-

806  Kuopiolaisen urheiluväen kunnallisvaalineuvottelu hotelli Puijonsarvessa 4.5.1950. Muistio. KuUS:n 
kokoelma.
807  Viitala 1976, 46; Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 1965. Urheilulautakunnan tk. Kuopion kau-
punginarkisto.
808  Markkanen 1961, 64–65.
809  KuUS:n kirje Kuopion kh.:lle 30.4.1938. Kopio. KuUS:n kokoelma. (kh. = kaupunginhallitus)
810  KuUS:n johtokunnan ptk. 19.5.1938. KuUS:n kokoelma.
811  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 22.6.1943. KuUS:n kokoelma.
812  KuUS:n kirje Kuopion kaupunginhallitukselle 10.2.1946. Kopio. KuUS:n kokoelma.
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mistalkoissa oli myös kirjailija-toimittaja Simo Puupponen alias Aapeli, jonka 
kuvaus Väinölänniemen wc:stä kertoi uimalaitoskompleksin yhdestä ongelmasta: 
”Uimaurheilun ystävät, kilpauimarit ja muuten vain vedessä pulikoijat, sammakko-
tyylin polskuttelijat ja kroolaajat väittävät yksimielisesti, että uimalaitoksen seudulla 
vallitsee edellä mainitsemani julkisen rakennuksen ansiosta lemu, jolle ei vedä ver-
toja Chanel-hajuvesikään. Uimaurheilun ystävät ja luonnonihailijat vaativat, pyytä-
vät, rukoilevat kaupunkia purattamaan pahennuksen pesän.”813

Kuopiossa alettiin tehdä suuria suunnitelmia Kuopion urheilulaitosten kohen-
tamiseksi sodan jälkeen. Kuopion kaupungin liikuntaneuvoja Uuno Lyytikäinen 
näki urheilun kasvavan merkityksen: ”Viime elokuun puolivälissä urheilulauta-
kunta asetti erikoisen työvaliokunnan valmistamaan suurempaa suunnitelmaa kau-
punkimme urheilulaitosten kaikinpuoliseksi kunnostamiseksi ja uudistamiseksi. 
Työvaliokunta on nyt saanut työnsä valmiiksi ja on se niin laaja ja kauas tähtäävä, että 
arvattavasti se ei ole syntynyt käden käänteessä, vaan on vaatinut laatijoiltaan monia 
työntäyteisiä iltoja. Aihe tällaisen suunnitelman syntymisen välttämättömyyteen on 
syntynyt siitä onnettomasta tilanteesta, joka vallitsee kauttaaltaan kaupungin kaik-
kien urheilulaitosten kunnossa tällä hetkellä. Kun kentät, uimalaitokset ja hyppyri-
mäet ovat rakennetut kaikki suunnilleen samoihin aikoihin, ovat ne myöskin rinta 
rinnan ymmärrettävistä syistä rapistuneet ja vanhentuneet. Kun urheiluelämä so-
dan jälkeen nopeasti vilkastuu ja saa yhä suuremman sosiaalisen merkityksen, on 
yhteiskunnan rakentavien elimien tämä myös oivallettava ja nähtävä urheilussa yhä 
terveemmän ja elinvoimaisemman kansan kasvattaja. Urheilulaitosten rakentami-
nen ja hoito vaativat kieltämättä suuria kustannuksia ja näyttävät nuo kustannukset 
mustalta peikolta kaupungin talousarviossa. Mutta asiaa olisi katsottava pitemmällä 
tähtäimellä, niin pitkällä, että nähtäisiin uhrauksien lopullinen hyöty, eikä tuijotet-
taisi yhden vuoden talousarvioon kerralla.”814

Väinölänniemen uimalaitos oli 1940-luvun lopulla jo niin huonossa kunnossa, 
että siellä käyminen ei ollut enää turvallista eikä nautinnollista. Silloilla piti varoa 
askeleita, sillä laudat alkoivat pettää jalkojen alla. Murhetta uimalaitoksessa aihe-
utti sekin, että rannalla ollut katsomorinne laskeutui täysin väärään suuntaan.815 
Ongelmia alkoi hiljalleen ilmentyä myös järviveden likaisuudesta.816 Myös Suomen 
Uimaliitto otti kantaa heikkokuntoisiin uimalaitoksiin ja kehotti 1950-luvun alussa 
jäsenseurojaan muistamaan, että uusien suunnitelmien yhteydessä ei saanut unoh-
taa vanhempia uimalaitoksia, vaan niiden kuntoa oli valvottava ja parannettava sekä 
niihin oli saatava takaisin vanha ”uimariperheen henki”. Rappiolla olleet uimalai-
tokset olivat uimaliiton mielestä toiminnan heikkous, joka oli poistettava.817

Ennen uuden uimalaitoksen valmistumista uintiolosuhteiden paraneminen eteni 
siten, että Väinölänniemelle miesten uimalaitokseen pääsivät uimaan myös naiset. 
KuUS:n leikekirjan välistä löytyneessä käsinkirjoitetussa paperissa Sven Andersson 
ilmaisi tyytyväisyytensä: ”Vuosikausia jauhettu periaatteellis-moraalinen tukkanuo-
tan veto on vihdoin ratkennut.” Hiljalleen suurimmat epäluulot uutta käytäntöä koh-

813  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 27.3.1946. KuUS:n kokoelma.
814  KuUS:n leikekirja. Savo 11.11.1946. KuUS:n kokoelma.
815  Martti Väinämö 23.1.2004.
816  Sakari Pekkarinen 27.7.2003.
817  Uinti 1951, 63.
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taan hälvenivät, kuten Annikki Liukkonen on todennut: ”Uimaseuran toimintaan 
menin ensimmäistä kertaa mukaan silloin, kun naisten uimala oli vielä olemassa. 
Toisessa uimalassa oli toisina iltoina yhteinen vuoro, ja sinne piti sitten välillä men-
nä. Naisten uimala tai tyttölä – etupäässä käytimme naisten uimala -nimeä. Joskus 
1945–1946 menin mukaan. Kandiksi pääsin 11-vuotiaana ja maisteriksi 12-vuotiaana. 
Miesten puolella se sauna viehätti. Ihmiset katsoivat hölmöinä, kun ensimmäistä ker-
taa miesten puolelle pääsi. Sinne pääseminen oli kunnia-asia. Naisten ja miesten tou-
hut olivat vähän erillään.”818 Yhden uimalaitoksen kaupungissa, yhden urheilulajin 
piirissä, ei oltu samanlaisessa tilanteessa kuin esimerkiksi Varkaudessa, jossa paik-
kakunnalle rakennettiin yhtaikaisesti kahta kansainvälisen tason urheilukeskusta. 
Varkauden tapauksen syykin oli selvä: ”Kunnallisen urheilupolitiikan tutuksi tul-
leessa Itä-Länsi-ottelussa olivat vastakkain Pirtinvirran v́astapuolilla´ vaikuttaneet 
tahot: A. Ahlströmin johto ja kauppalan kunnallispoliittinen johto.”819 

Ensimmäisen vakavamman aloitteen uudesta uimalaitossuunnitelmasta otti esil-
le Kuopion Uimaseuran puheenjohtaja, everstiluutnantti Aarne W. Väinämö. Hän 
esitti seuransa johtokunnassa, että kaupunkiin oli syytä perustaa ”uuden uimalan 
rakennustoimikunta”. Seuran omaan, johtokunnan alaisuudessa toimineeseen toi-
mikuntaan valittiin puheenjohtajaksi rakennusmestari Jouko Kokkonen sekä muiksi 
jäseniksi Sven Andersson, Aarne Väinämö, Niilo Saarniala, A. Uro ja KuUS:n mo-
lemmat toiminnanjohtajat.820 Kaupungin urheilulautakunta hyväksyi yleispiirteisen 
rakennussuunnitelman 10.4.1947. Samana syksynä purettiin 1800-luvun lopulla val-
mistunut naisten uimalaitos, joka oli lahoamisen vuoksi käynyt jo vaaralliseksi.821

Lopulta uuden uimalaitoksen rakentamistarve tunnustettiin kaupungin päättä-
vissä elimissä ja suunnittelu käynnistyi. Vuonna 1948 kaupunginhallitus nimesi ui-
malaitostoimikunnan, jonka tehtäväksi tuli laatia suunnitelma rakennelman sijoit-
tamisesta ja muista rakentamishankkeen yksityiskohdista. Kaupunginhallituksen 
asettama uimalaitostoimikunta lausui pohdintojensa tuloksista seuraavana vuonna: 
”Uutta uimalaa ei voida missään tapauksessa esittää laitettavaksi ns. veteen raken-
nettavana liitoksena Väinölänniemen entisen vastaavan laitoksen tilalle yhtä vähän 
kuin muuallekaan, minkä vuoksi toimikunta onkin kaikki mahdollisuudet huomi-
oon ottaen ja erikoisesti tulevaisuutta silmällä pitäen tullut yksimielisesti siihen tu-
lokseen, että maalle rakennettu ns. maa-allas-uimalaitos on oloissamme ainoa mah-
dollinen ratkaisu.”822

Vuosien 1949 ja 1950 vaihteessa kaupunki sai ehdotukset arkkitehdeiltä Ilmari 
Niemeläiseltä ja Einari Teräsvirralta. Niemeläisen suunnitelman mukaan Niiralan 
sorakuoppa-alueesta oli muodostettava uimala-virkistysalue, johon liittyisi laaja alue 
monine kenttineen, maauimaloineen ja uimahalleineen. Kokonaiskustannusarvioksi 
laskettiin yli 500 miljoonaa markkaa (nykyrahassa noin 19 miljoonaa euroa). 
Teräsvirran suunnitelma oli sen sijaan huomattavasti edullisempi: 11,8 miljoonaa 
markkaa (nykyrahassa noin 450 000 euroa). Hänen suunnitelmansa sisälsi uuden 
uimalaitoksen rakentamisen Väinölänniemen Saunaniemeen tarpeellisine puku-

818  Annikki Liukkonen 22.10.2003.
819  Itkonen 1996, 335.
820  KuUS:n johtokunnan ptk. 3.2.1948. KuUS:n kokoelma.
821  Markkanen 1961, 58–59.
822  Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 1949, 11–13. Kuopion kaupunginarkisto.
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huone- ja muine tiloineen. Teräsvirta kaavaili Saunaniemen eteläisen rannan järjes-
tämistä yleiseksi hiekkarannaksi.823 

Jälkikäteen arvioituna ei ole ihme, että kaupunginhallitus hyväksyi helmikuussa 
1950 töiden aloittamisen Einari Teräsvirran suunnitelmien pohjalta niiltä osin, joilta 
oli tehty kustannusarvio.  Suomen Uimaliitolta saatiin tähän hankkeeseen puoltava 
lausunto. Kun kaikki piirustukset oli asianomaisissa elimissä hyväksytty ja määrä-
rahat päätetty, päästiin vähitellen töihin käsiksi. Vanha uimalaitos purettiin ensim-
mäisessä vaiheessa. Lopulta uusi uimalaitos valmistui heinäkuussa 1951.824 Päätöstä 
uuden uimalaitoksen rakentamisesta hidastivat kaupungissa vireillä olleet muut 
urheilupaikkahankkeet. Muun muassa Puijolle valmistui uusi suurmäki vuonna 
1949.825 On tärkeää huomata, että uimalaitosta ei rakennettu pelkästään uimaseuran 
käyttöön. Uudessa uimalaitoksessa auringonpalvojia muistettiin rakentamalla hiek-
karanta. Siten alueesta tuli yhä laajemman väen vapaa-ajanviettopaikka. 

3.13 mUIden mAllIIn UImAhAllIIn

Kuopiolaisten sanomalehtien etusivuilla esiintyneistä henkilöistä Kuopion kau-
punginjohtajat olivat näkyvimpiä aina silloin, kun kaupunginhallituksessa tai -val-
tuustossa tehtiin laajoja kansankerroksia kiinnostavia päätöksiä. Kuopiossa vuosina 
1957–1970 kansakouluntarkastajana työskennellyt Jouko Kauranne, joka tunsi hen-
kilökohtaisesti kaupunginjohtaja Yrjö Nikkilän (kaupunginjohtajana 1937–1962), on 
kertonut kaupunginjohtajan taloudellisuudesta: “(...) Nikkilä esitti ulospäin vahvaa 
päättäjää, mutta oli tosiasiassa varova mies, jonka päätavoitteena näytti olevan vero-
äyrin hinnan pysyttäminen 11 pennissä. Veroäyrin pitäminen niin alhaisena oli ai-
heuttaa mm. kouluissa iltavuoron lisäksi muutamissa kouluissa yövuoron. Siitä joh-
tuivat monet taistelut Kuopion kunnalliselämässä.” Epäilemättä Yrjö Nikkilän tarkka 
taloudenhoito vaikutti myös hänen intoonsa kehittää liikuntapaikkarakentamista.826

Kuopiossa kuitenkin jatkettiin keskustelua urheilun ja muun kulttuurin tilan-
tarpeista yhä aktiivisemmin talvella 1954, jolloin urheilulautakunta, nuorisotyölau-
takunta, Kuopion yhteisteatterin kannatusyhdistys, TUL:n kuopiolaisten seurojen 
edustajat, Pohjois-Savon maakunnallinen taideyhdistys, Suomen Palloliiton Savon 
piiri, Kuopion Taiteilijaseura ja SVUL:n Pohjois-Savon piiri jättivät Kuopion kaupun-
ginvaltuustolle osoitetun kirjelmän urheilu- ja kulttuuritalon rakentamiseksi paik-
kakunnalle. Tässä yhteydessä Kuopion Uimaseura aloitti sinnikkään työn uimahal-
lin saamiseksi kaupunkiin.827

Kaikkiaan kuopiolainen uinti toimi varsin hankalassa ympäristössä. Uinti ei 
suinkaan ollut kaupungin suosituin urheilumuoto. Erityisesti jalkapallo keräsi 
Väinölänniemen kentälle innostuneet kannattajansa. Kuopion Palloseura (KuPS) otti 
ensimmäisen Suomen mestaruuteensa vuonna 1956 ja uusi sen kaksi vuotta myö-

823  Markkanen 1961, 84–85. 
824  Markkanen 1961, 86.
825  Tuomisto 2002, 159.
826  Jouko Kauranne 24.10.2010; Jouko Kauranne toimi 1960-luvun loppupuolella sivutoimisena Pohjois-
Savon opetustoimen lääninkouluttajana, läänin koululautakunnan jäsenenä ja monissa muissa luottamus-
toimissa. Kuopion koulutoimenjohtajana hän aloitti huhtikuussa 1970. Tästä virasta hän siirtyi 28.2.1975 
Helsingin kaupungin vastaavaan virkaan.
827  KuUS:n leikekirja. Savo 11.1.1954. KuUS:n kokoelma.
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hemmin. KuPS:n, Kuopion Pallo-Tovereiden (KPT) ja Kuopion Elon (TUL) nuoriso-
työ oli laajaa. Myös jääkiekon asema Kuopiossa alkoi vahvistua. KuPS:n jääkiekkoi-
lijat olivat mestaruussarjassa vuonna 1954.828  

Kuopiolaiselle uinnille oli suureksi hyödyksi Helsingistä lähtöisin olleen ja 
Helsingfors Simsällskapia uintiurallaan edustaneen uinnin Suomen mestari Oskar 
Aspegrenin siirtyminen Kuopion Puhelinyhdistyksen toimitusjohtajaksi. Seuran 
puheenjohtajana Oskar Aspegren hyödynsi HSS:ssä myös liike-elämässä oppimi-
aan taitoja, ja hän puhui ”seuratoiminnan organisaatiosta ja sen tärkeydestä”. Oskar 
Aspegren organisoi KuUS:aan vuonna 1955 uimahallijaoksen, joka osaltaan vaikutti 
uimahallin valmistumiseen. Vuonna 1958 Kuopioon perustettiin Uimahalli- ja ur-
heilutalon kannatusyhdistys, jonka työn tuloksena laadittiin myös uimahallin pii-
rustukset. Samalla lakkautettiin Kuopion Uimaseuran uimahallijaos.829

Kuopion Uimahalli- ja urheilutalon kannatusyhdistyksen puheenjohtajaksi valit-
tiin Kuopion Uimaseuran jäsen Armas af Hällström. Arkkitehti Kaj Michael laati hal-
lipiirustukset ja kustannuslaskelmat. Vuonna 1958 yhdistys teki valtuustolle avus-
tusanomuksen, mutta rahoitusta ei saatu järjestymään.830 Epäonnistuneen yrityksen 
jälkeen uuteen uimahallihankkeeseen lähdettiin siis pian, vaikka KuUS epäili, että 
uimahallia ei rakenneta ennen teatteritalon valmistumista. Kuopion uimahallin 
suunnittelu- ja rakentamisvaiheita tutkineen Sanna Lindellin mukaan kaupungin-
hallitus edellytti maaliskuun 1961 pohdinnoissaan, että uimahalli olisi lähellä asu-
tusta ja palveluja. Sopivaa tonttia valitessaan sen täytyi pohtia myös rakennuksen 
toimintoja: mitä palveluja ja rakenteita halliin haluttaisiin, millaisia tilaratkaisuja 
suunnitelmat vaatisivat. Urheilulautakunta havaitsi suunnittelutyön laajat ja mut-
kaiset näkymät melko pian. Se esittikin kaupunginhallitukselle erillisen toimikun-
nan nimeämistä uimahallin suunnittelua varten. Myös valtion liikuntapaikkara-
kentamista ohjaavilta elimiltä kysyttiin ohjeita uimahallin suunnitteluun, ja valtio 
järjesti uimahallin rakentamista aikoville paikkakunnille neuvottelukokouksia.831

Kuopion kaupungin arkkitehtiosasto laati uimahallista vuoden 1961 loppu-
puolella luonnospiirustukset, joihin kuului myös asemapiirros. Näissä piirustuk-
sissa uimahalli oli sijoitettu Niiralan sorakuopan alueelle Mustinlammen ja rauta-
tien väliselle etelään päin viettävälle rinteelle eli nykyisen uimahallin paikalle.832  
Uimahallihanketta varten eri yhteisöt keräsivät rahaa ja tukea, joita ne myös saivat. 
Myös kansakouluntarkastaja Jouko Kauranne puhui antaumuksellisesti uimahallin 
rakentamisen puolesta erityisesti nuorten näkökulmasta. Kauranne vertasi Kuopion 
uintimahdollisuuksia synnyinkaupunkiinsa Lahteen, jossa Kärpäsen kansakou-
lusta lähteneistä lähes kaikki olivat uimataitoisia. Selitys Kärpäsen koululaisten ui-
mataidolle löytyi koulurakennuksen uima-altaasta.833 Kauranteen muistelu kahden 
yleishyödyllisen laitoksen kilpailusta osoittaa, että uimahallin puolustaminen ei ol-
lut kovin helppoa: ”Kirjastoväki oli kuumana (…) Minäkin jouduin taisteluun mu-
kaan, kun yhtenä aamuna joku urheilureportteri soitti ja kysyi, kumman kansakou-

828  Tuomisto 2002, 174.
829  Martti Väinämö 23.1.2004; Ks. Uinti 1959, 3.
830  KuUS:n leikekirja. Savon Kansa 9.8.1945, Savo 6.6.1958; KuUS:n vk. 1958. KuUS:n kokoelma.
831  Lindell 2007, 26.
832  Kuopion kaupunginarkkitehdin liite kh:n esityslistaan 4.1.1962. Kopio. KuUS:n kokoelma.
833  KuUS:n leikekirja. Savo 1.12.1963. KuUS:n kokoelma.
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luntarkastaja asettaisi kiireellisemmäksi. Mietin hetken ja totesin sitten toimittajalle, 
että Kuopiossa on monen koulun yhteydessä jo sivukirjasto eikä ainuttakaan uima-
hallia, niin oppilaiden kannalta varmaan uimahalli olisi rakennettava ensin. Kun 
tämä kannanottoni julkaistiin seuraavan aamun lehdessä, kirjastonjohtaja Kaarina 
Huttunen soitti minulle tuohtuneena ja ilmoitti, että siitä eteenpäin Kuopion kirjas-
tovirkailijat eivät enää hankkisi minulle yhtäkään tieteellistä työtä varten tarvitse-
miani ulkomaisia kirjoja.”834 

KuUS kartutti yhteistä kassaa järjestämällä uimanäytöksiä. Uimaseuralaiset tark-
kailivat tiiviisti muiden kaupunkien hankkeita, ja he tekivät jo valmiisiin halleihin 
tutustumisretkiä. Toimintaa kuitenkin varjostivat maahan levinneet tiedot uusien 
uimahallien kannattamattomuudesta ja toimimattomuudesta.835 Uinnin alueellisesta 
erilaistumisesta osoituksena oli se, että Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto 
(SUH) puuhasi samaan aikaan Pohjois-Savon maaseudulle uimalaitoksia. SUH:n 
Kuopion läänin toimikunta perusteli uimalaitosten tärkeyttä: ”Uimalaa käyttää ke-
säisin paljon laajempi joukko kuin urheilukenttää, sen vuoksi on syytä tyydyttää 
myös tämä tarve.”836

Merkittävältä osalta Kuopion uimahallin valmistumista viivästyttivät pääkir-
jaston lisäksi lukuisat muut kaupungissa 1950-luvulta lähtien vireillä olleet raken-
nushankkeet. Esimerkiksi teatterin uutta rakennusta oli suunniteltu jo pitkään. 
Luettelo 1960-luvun Kuopion sivistystoimea koskevista rakennushankkeista antaa 
vaikuttavan kuvan siitä, kuinka julkinen rakentaminen Kuopiossa kiihtyi. Vuonna 
1963 valmistuivat Yhteisteatterin rakennus ja Julkulan laitoskirjasto, vuonna 1963 
valmistui Särkiniemen kirjasto, ja vuonna 1967 kohosi uusi pääkirjasto. Vuonna 
1969 avattiin uimahallin lisäksi urheiluhalli ja Leväsen laitoskirjasto. Kaupunki 
rakensi myös lukuisia tekniseen toimeen sekä sosiaali- ja terveystoimeen kuuluvia 
rakennuksia.837

Uimaseuralaiset eivät voineet vedota uuden uimahallin rakentamishank-
keessa jalkapalloilijoiden tapaan urheilumenestykseen. Sen sijaan kuntoliikun-
tailmiötä hyödynnettiin uimahallien rakentamista edistävässä propagandassa. 
Kunto liikuntajärjestöjen mukaan kuntoliikuntapaikkoja oli liian vähän muihin 
liikuntapaikkoihin verrattuna. Martti Väinämön tekstiluonnos uimahallin raken-
tamisen puolesta suorastaan huokuu tuon ajan henkeä. Samalla Väinämö täh-
densi uimahallin merkitystä uimaopetuksen ja erityisliikunnan näkökulmasta. 
Väinämön havainto siitä, että monet perheet lapsineen suuntasivat kesälomillaan 
maaseudulle, oli peruste talvisin uimahallissa annettavalle uimaopetukselle. Yhtä 
lailla Martti Väinämö kaavaili myös sitä, että uimahallin valmistumisen myötä 
uimaopetus tulisi liittää kansakoulujen opetussuunnitelmaan. Väinämön mieles-
tä kiireisen elämänrytmin keskellä rappeutumisilmiöiden vaivaamilla ihmisillä 
oli todellinen tarve harjoittaa liikuntaa. Martti Väinämön näkemys uimahallin 
rakentamiseen liittyvästä propagandasta oli nykyajan näkökulmastakin moderni: 
”Urheilua palvelevia laitoksia sotien jälkeen maahamme rakennettaessa ajateltiin 

834  Jouko Kauranne 28.10.2010.
835  Martti Väinämö 11.1.2003.
836  Kuopion läänin Uimaopetus- ja Hengenpelastustoimikunnan kirje Pohjois-Savon kuntien urheilulauta-
kunnille 20.5.1959. Kopio. KuUS:n kokoelma.
837  Tuomisto 2002, 181.
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kauan lähes yksinomaan kilpaurheilua. Lopulta on kuitenkin jouduttu havaitse-
maan, että automaation aikakausi vaatii jokamiehen ja -naisen liikuntaa.”838 Samalla 
linjalla oli myös kaupunginvaltuutettu, SVUL:n Pohjois-Savon piirin puheenjohta-
ja, varatuomari Seppo Ahonen. Uimahallin puolesta erittäin voimakkaasti taistel-
lut Ahonen peräänkuulutti nimenomaan kansalaisten työkunnon kohentamista.839 

Selvää on, että Kuopion uimahallin valmistumista joudutti myös tieto siitä, että 
Väinölänniemen uimalaitoksen ja siten Kallaveden vesi oli alkanut likaantua voi-
makkaasti.840 Kuopion Uimaseuran hoidossa olleet Kuopionlahden uimahuoneiden 
ylläpito loppui vuonna 1965, jolloin havaittiin, että Kuopionlahden saastuminen oli 
mittausten mukaan hätkähdyttävän pitkällä. Kuopion Maanviljelysinsinööripiirin 
tutkimus osoitti, että vesi oli ”50-kertaisesti huonoa.”841 Kuopionlahden uimahuo-
neiden purkamisen myötä talviuinnin harrastajille osoitettiin uudeksi harrastuspai-
kaksi Väinölänniemi.842

Uimahallisuunnittelun kiihkeimmässä vaiheessa eri tahot ottivat aktiivises-
ti kantaa siihen, pitäisikö Kuopioon rakentaa 25 metrin vai 50 metrin uima-allas. 
Valtion urheilulautakunnan sihteeri, voimistelunopettaja Ilmari Järvinen esitti kuo-
piolaisille 50-metristä rataa ”Tukholman-mallin mukaisesti”. Käytännössä tämä olisi 
tarkoittanut halparatkaisuista hallia, jossa allas olisi ollut kaakeloimaton mutta maa-
lattu betoniallas.843 Hieman yllättävästi Vilho Nurmi, SVUL:n isännöitsijä, tuomitsi 
50 metrin radan rakentamiskaavailun ”mielettömänä”. Kantaansa Nurmi peruste-
li sillä, että Pohjoismaissa on ainoastaan yksi 50 metrin rata Tukholmassa. Nurmi 
painotti myös sitä, että kansallinen kilpailutoiminta ei vaadi 50 metrin ratoja. Savo-
lehden haastattelema Nurmi vaikutti kysymyksestä varsin tuohtuneelta, sillä hän 
totesi: ”Jos Kuopion kaupungilla on varoja heitettäväksi hukkaan, niin voittehan aja-
tella vaikka 100 m:n rataa, mutta 25 m:n rata on luonnollisin ratkaisu.”844 Jälkeenpäin 
voi todeta, kuinka Nurmi ei voinut aavistaa uinnin suosion nousua kaikkien kan-
salaisryhmien keskuudessa. Pula uintitilasta ilmeni Kuopiossakin pian uimahallin 
valmistumisen jälkeen.845

Kuopion niukasti porvarienemmistöinen (25–22) kaupunginvaltuusto päätti lo-
pulta vuonna 1967 rakentaa kuopiolaisen arkkitehdin Esa Malmivaaran suunnitte-

838  Martti Väinämön kirjoittaman artikkelin luonnos 1967. KuUS:n kokoelma.
839  Urheilu-/liikuntalautakunnan leikekirja. Savon Sanomat 3.12.1964. Kuopion kaupunginarkisto.
840  Urheilu-/liikuntalautakunnan leikekirja. Savon Sanomat 10.11.1964. Kuopion kaupunginarkisto.
841  Urheilu-/liikuntalautakunnan leikekirja 1965. Savon Sanomat 27.1.1965, Savon Sanomat 26.5.1965. Kuo-
pion kaupunginarkisto.
842  Urheilu-/liikuntalautakunnan leikekirja 1965. Savon Sanomat. Päiväämätön. Kuopion kaupunginarkisto.
843  Urheilu-/liikuntalautakunnan leikekirja 1964. Savon Sanomat 16.12.1964. Kuopion kaupunginarkisto. 
”Muiden malliin uimahalliin” -lausetta käytettiin erityisesti Iisalmen uimahallin rakentamishankkeessa. 
844  Urheilu-/liikuntalautakunnan leikekirja 1964. Savon Sanomat. Päiväämätön. Kuopion kaupunginarkisto.
845  Tämän teoksen käsikirjoitusvaiheessa julkaistiin Jouko Kokkosen teos Valtio liikuntapaikkarakentamisen 
linjaajana. Tutkimuksessaan Kokkonen on todennut, että 1980-luvulle asti valtion ohjaus oli huomattavasti 
2000-lukua vaikuttavampaa: ”Liikuntapaikkarakentamisen tukeminen on ollut järjestöavustusten ohella 
valtion keskeinen liikuntapolitiikan väline 1930-luvun alusta alkaen. Vaikka päävastuun rakentamisen 
kuluista ovat kantaneet kunnat, valtio on avustuksillaan tarjonnut – usein ratkaisevasti – liikuntapoliittisen 
selkänojan kuntien päättäjille. Rahan lisäksi ministeriö on tarjonnut asiantuntijuutta, sillä liikuntarakenta-
minen edellyttää erikoisosaamista. Usein valtion ja läänien kautta saadun neuvonnan hyöty on ollut jopa 
suurempi kuin rahallisten avustuksen. Ministeriö on tukipäätöksissään edellyttänyt korkeaa laatutasoa 
liikuntarakentamisessa, vaikka se ei ole aina kuntia miellyttänytkään. Laadunvalvonta oli erityisen tärkeää 
liikuntapaikkarakentamisen päästessä kunnolla vauhtiin 1960- ja 1970-luvuilla. Kokkonen 2010. 
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leman uimahallin Niiralaan.846 Kuopion uimahalli avattiin yleisölle 4.9.1969, ja se oli 
rakentamisjärjestyksessä Suomen 38. uimahalli.847 Uimahallikysymyksessä valtuus-
ton porvarienemmistöisyydellä ei ollut merkitystä, sillä kuten nimimerkki Äänestäjä 
totesi, kannatusta uimahallille tuli sekä poliittiselta vasemmistolta että oikeistolta.848 
Uimahallin rakentamispäätös oli erityisen tärkeä kuopiolaisen työläisuinnin kehit-
tymiselle. Vuosikymmeniin TUL:n uinti ei käynnistynyt KuUS:n hallinnassa olleella 
uimalaitoksella. Uusi uimahalli tarjosi tilat sekä TUL:n että SVUL:n uintitoiminnal-
le. Samalla Kuopiossa päättyi kolme vuosikymmentä jahkailtu uimahalliasia, joka 
kosketti laajoja kansalaispiirejä.849 Kuopion uimahallin rakennuskustannuksista 
vastasivat yhdessä Kuopion kaupunki ja valtio.850 Uimahallia alkoi sen valmistumi-
sen jälkeen johtaa kaupunginvaltuuston valitsema uimahallin johtokunta.851 

Kokonaisuudessaan Kuopion uimahallin valmistuminen noudatti kansallista 
liikuntakulttuurin muutoslinjaa. 1960-luvulla alettiin yleisesti puhua siitä, että yh-
teiskunnan tehtävänä ei ollut pelkän perusturvallisuuden takaaminen, vaan sen oli 
otettava vastuu kansalaisten hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä palveluista. Kalervo 
Ilmasen mukaan muuttuneiden vaatimusten taustalla vaikutti suomalaisen yhteis-
kunnan nopea kehitys, jossa maa oli siirtymässä kohti jälkiteollista palvelu- ja hy-
vinvointiyhteiskuntaa. Uudessa tilanteessa syntyi uusi poliittinen yhteisymmärrys, 
jossa oltiin sitä mieltä, että valtion piti lisätä vaikutustaan yhteiskunnassa ja toimia 
sen sosiaalisen eriarvoisuuden tasoittajana.852

3.14 UImAoPeTUKSeSTA KIlPAUInTIIn (yhTeenveTo)

Toisen maailmansodan vaikutus kuopiolaisen uinnin toimijakenttään oli käänteen-
tekevä, sillä miesvaltainen toiminta jäi sodan aikana pääasiallisesti muutamien 
naisten vastuulle. Sotavuosien jälkeen kaupungin ainut uimaseura oli haasteiden 
edessä, olihan se menettänyt sodassa puheenjohtajansa ja huomattavan joukon mui-
ta seuratoiminnalle tärkeitä henkilöitä. Toisinaan moniin uimaseuran tehtäviin oli 
tulijoita enemmän kuin oli tarve, mutta ajoittain toimijoista oli puutetta. Uusien uin-
nin harrastajien opastaminen tehtäviin vaati vanhoilta jäseniltä ponnistuksia.

Sodan jälkeisinä vuosina Kuopion uimakoulut saivat suuriin ikäluokkiin 
kuuluneiden lasten syntymisen ja Karjalan siirtolaisten ansiosta valtaisan suo-
sion. Kuitenkin vain pieni mutta seuratoiminnan jatkuvuuden kannalta merkit-
tävä osa uimakoululaisista jatkoi harrastusta uimaseuran kilpailutoiminnassa.  
Uimakoulutoiminnan kautta saatujen jäsenten rinnalla suuret ikäluokat kokonai-
suudessaan, ilman uimakoulutaustaa, kasvattivat osaltaan KuUS:n jäsenmäärää. 

846  Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 1967. Kaupungin kiinteistöjä koskevat asiat. Kuopion kaupun-
ginarkisto; Tuomisto 2002, 181.
847  Uinti 1970, 17.
848  Urheilu-/liikuntalautakunnan leikekirja 1964. Savo 18.12.1964, Savo 19.12.1964. Kuopion kaupungin-
arkisto.
849  Urheilu-/liikuntalautakunnan leikekirja 1964. Savon Sanomat 3.12.1964. Kuopion kaupunginarkisto.
850  Lindell 2007, 35.
851  Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 1969, 205; Uimahallin johtokunta toimi ainakin tutkimusjakson 
loppuun eli vuoteen 1979 asti. Kuopion kaupungin kunnalliskertomukset 1969–1980. Kuopion kaupun-
ginarkisto.
852  Ilmanen 1995, 284–287.
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Merkille pantavaa on, että useimmat Kuopion Uimaseuran uimakouluihin tulleet 
lapset tulivat uimalaitokselle aivan lähiseudulta. MLL:n Kuopion osaston leikki-
kenttätoiminnan kautta uimakouluun ohjautui lapsia ja nuoria laajoista kansalais-
piireistä. 

Kaupunkilaisten piirissä kiersi vielä 1950-luvulla varsin yleinen käsitys Kuopion 
Uimaseurasta ”herrojen seurana”, joka viittasi seuran alkuvuosien aikuisjäsenistön 
sekä lasten ja nuorten huoltajien yhteiskunnalliseen asemaan. Tätä leimaa seuran 
johto pyrki sodan jälkeisinä vuosina aktiivisesti häivyttämään. Leiman häivyttä-
miselle oli perusteita, koska uimaseura ei ollut 1900-luvun alun tapaan selkeästi 
yläluokkainen. Kuitenkin 1950-luvulla Kuopion Uimaseuran jäsenistö oli edelleen 
ympäristöään yläluokkaisempaa ja miesvaltaisempaa.

Uinti alkoi kiinnostaa myös työläisurheiluliittoa. Kuitenkin 1940-luvulta 1960-lu-
vun loppupuolelle työväestön uinti kansalaistoiminnan muotona oli varsin vähäis-
tä.  Kuopion Työväen Uimarit (TUL) perustettiin vuonna 1966, mutta sen varsinai-
nen toiminta käynnistyi täysipainoisesti uimahallin valmistumisen aikaan vuonna 
1969. KuTU sai jäsenikseen runsaasti uintiharrastuksen aloittaneita nuoria ja lapsia. 
Aikuisjäseniä seura sai ammattiyhdistysliikkeestä, johon työläisuimaseuralla oli 
TUL-jäsenyyden kautta läheiset yhteydet. Kuopion Työväen Uimareiden johtokun-
nan jäsenten sosioekonominen ryhmittely osoittaakin, että seurassa oli huomattavan 
suuri työntekijöiden osuus.

Uinnin kansalaistoiminnan toiminta-aktiivisuuden aaltoliike ilmeni sotien jäl-
keisinä vuosikymmeninä kuopiolaisessa uinnissa selvästi: kun 1940- ja 1950-luvulla 
elettiin uinnissa valtaisan innostuksen aikaa, 1960-luvulla uimaseuran toiminta-
aktiivisuudessa oli havaittavissa useita lyhytaikaisia nousu- ja laskusuhdanteita. 
Uinti-innostus ilmeni muun muassa siinä, että kaupunkiin perustettiin Kuopion 
Talviuimarit edistämään talviuintia. Yksi esimerkki noususuhdanteesta ajoittui 
1960-luvun jälkipuoliskolle, jolloin tieto uimahallin valmistumisesta kohotti aktiivi-
suutta kohti kuopiolaisessa uinnissa ennennäkemätöntä innostuksen aikaa. Vuonna 
1969 perustettiin Kuopion Urheilusukeltajat.

Toisen maailmansodan jälkeiset yhteiskunnan suuret muutokset heijastuivat 
kuopiolaisen uinnin tavoitteellisuuteen. Uimaseuratoimintaa ei pidetty kapeasti 
kilpauinnin kehittämisenä vaan sitä käytettiin edelleen seuran nuorisojäsenistön 
yhteiskuntaan sosiaalistajana. Uinnin kansalaistoimijat pyrkivät tukemaan kasva-
tustyöllään koteja ja koululaitosta. Erityinen merkitys seuratyöllä oli niille perheille, 
joiden isä oli kaatunut sodassa. Uimakoulujen ja kaupungin kesäsiirtoloiden kautta 
lasten tie kulki uinnin lisäksi useasti muuhun seuratyöhön, jossa odottivat monet 
mielenkiintoiset ja hauskat seuratapahtumat. Seurahenkeä ja yhteenkuuluvuutta 
ylläpidettiin seuralippujen ja seuran verryttelyasujen avulla. Kunnioitusta isänmaa-
han ja omaan maakuntaan kohotettiin laulun ja retoriikan voimin.

 Uimaopetus oli kuopiolaisten uintitoimijoiden keskeisintä työsarkaa koko 1940- 
ja 1950-luvun. 1960-luvulla seurassa alettiin vakavissaan pohtia uimaopetustoimin-
nasta luopumisesta muun maan uimaseurakentän tapaan. Kuitenkin kaupungin 
kanssa vuodesta 1927 jatkunutta sopimusta uimaopetuksen järjestämisestä pidettiin 
yllä uimahallin valmistumiseen asti. Uimaseurassa kuitenkin ymmärrettiin, että ui-
maopetuksesta luopuminen olisi merkinnyt luopumista merkittävästä osasta seura-
toimintaa, sillä kilpauinnin harrastajien joukko oli pieni. 
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Se, että kiinnostus kilpauintiin oli vähäistä 1960-luvulla, johtui siitä, että usein 
vesi oli viileää. Avovesissä harjoittelemalla ei helposti voinut päästä kansallisen ta-
son huipulle. Noususuhdanteessa vuonna 1960 KuUS:n johtokunta teki päätöksen, 
joka ainakin periaatteellisella tasolla muutti seuran tavoitteiden painopistettä kilpai-
lulliseen suuntaan: jäseniksi haluttiin uimataitoisia nuoria ja aikuisia. Tämä päätös 
ja 1960-luvun toiminnot valmistivat ohjaajia uimareineen siirtymään uimahallihar-
joitteluun.

Kilpauinnin kehitystyötä kohti uimahallin tarjoamia olosuhteita tehtiin mah-
dollisuuksien mukaisesti: ohjaajia koulutettiin, uimarit osallistuivat uimahalleissa 
pidetyille leireille, ja kilpailutoimintaa kehitettiin muiden seurojen kanssa vastavuo-
roiseksi. Suomen mestaruuskilpailuja tärkeämpänä kilpailunäyttämönä kuopiolai-
sille ”maaseutu-uimareille” olivat edelleen maakuntainmestaruusuinnit.

Kuntoliikunnan nousun vuosikymmenenä pidetään yleisesti 1960-lukua. 
Kuopiossa laajamittainen kuntouinti pystyi kehittymään vasta 1960-luvun lopul-
la, jolloin kaupunkiin valmistui uimahalli. Kaikkiaan voi todeta, että kuopiolaisen 
kuntouinnin juuret ovat kansallisissa toisen maailmansodan jälkeen käynnistetyis-
sä Kansanuinneissa sekä paikallisissa puulaaki- ja propagandauinneissa. 

Kuopiossa uinnin tunnettavuutta ja taloudellista tilannetta edistettiin vaikutta-
malla ympäristösuhteisiin. Laajentuvasta toiminnasta tiedotettiin aktiivisesti pai-
kallislehdissä. Kunnallisen liikuntatoimen vahvistumisen myötä Kuopiossa alettiin 
laatia sodan jälkeen suurisuuntaisia suunnitelmia Kuopion urheilulaitosten kohen-
tamiseksi. 1960-luvulla kuopiolaisten mahdollisuudet uimiseen julkisilla rannoilla 
alkoivat kaventua, koska teollisuuden päästöistä johtunut vesistöjen likaantuminen 
hankaloitti uinnin harrastamista. Tässä yhteydessä kysymys uimahallin rakentami-
sesta tuli ajankohtaiseksi.

Urheiluväen ääni haluttiin saada kuuluville urheilupaikkasuunnittelun kiih-
keimmässä vaiheessa kunnallisen päätöksenteon huipulle, kaupunginvaltuus-
toon. Siksi toukokuussa 1950 kuopiolainen urheiluväki, mukana uimaseuran 
edustus, kokoontui kunnallisvaalineuvotteluihin. Neuvottelutilaisuudessa oli pai-
kalla runsaasti paikkakunnan porvarillista urheiluväkeä. Jako työläisurheiluun 
ja porvarilliseen urheiluun olikin 1940–1960-luvuilla selkeä. TUL:n Savon piirissä 
uinti oli alueellisesti eriytynyt. Vahvinta TUL:n alaista uintitoimintaa oli teolli-
suuskaupunki Varkaudessa, mutta Kuopiossa Kuopion Riennon uinti oli alamais-
sa. Pyrkimyksiä työläisuinnin nostamiseen oli myös Kuopiossa, sillä KuUS:n jäse-
niä pyrittiin houkuttelemaan TUL:n alaisten Kuopion Kisa-Veikkojen ja Kuopion 
Riennon uintitoimintaan. 

SVUL:n Pohjois-Savon piirin rooli toisen maailmansodan jälkeisessä seura-
toiminnan organisoitumisessa oli tärkeä. Se kannusti, ohjasi ja osaltaan myös ra-
hoitti Kuopion Uimaseuraa käynnistämään seuratoimintaa maakunnassa. KuUS:n 
työ oli tuloksekasta: vuonna 1945 Iisalmeen perustettiin monien yritysten jäl-
keen Iisalmen Uimarit, jonka toiminta on jatkunut nykypäivään asti. Sen sijaan 
Siilinjärvellä perustetun uimaseuran toiminta lakkasi pian alkuinnostuksen jäl-
keen.

Uimahallin valmistuminen Kuopioon tapahtui kansallisesti melko myöhään 
verrattuna maan muihin vastaavan kokoisiin kaupunkeihin. Hankkeen viivästy-
miseen vaikuttivat Kuopiossa yhtä aikaa vireillä olleet muut kunnalliset rakennus-
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hankkeet. Kuitenkin vuonna 1969 valmistunut uimahalli oli aikanaan merkittävä 
saavutus viidenkymmenen metrin altaineen, uimahyppytorneineen ja avarine 
katsomoineen. 

Vuosina 1945–1968 kuopiolaisen uinnin kansalaistoimijat verkostoituvat mo-
neen suuntaan ja monelle tasolle. Erityisen ratkaisevaa oli muutamien ihmis-
ten vahva sitoutuminen vapaaehtoiseen toimintaan. Paikallisilla uinnin toi-
mijoilla oli vahvat yhteydet paikkakunnan muihin yhdistyksiin, poliittisiin 
vaikuttajiin, liike-elämään sekä Suomen Uimaliittoon ja Suomen Uimaopetus- ja 
Hengenpelastusliittoon. Ajanjaksolle oli leimallista se, että uinnin olosuhteisiin 
haluttiin aktiivisesti parannuksia. Muualle maahan valmistuneet uimahallit 
vauhdittivat uinnin kansalaistoimijoiden tavoitetta uimahallin rakentamisesta 
Kuopioon. Poliittisen vasemmiston nousu ja tieto uimahallin valmistumisesta kir-
javoittivat uinnin paikallista toimijakenttää. 
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4 Monet muodot (1969–1979)

4.1 lIIKUnTAKUlTTUURI eRIyTyy

Suomalaisten elintaso jatkoi kohoamistaan 1970-luvulla. Kasvu oli vuosikymmen-
ten mittaan melko nopeaa, sillä vielä maailmansodan jälkeen suomalaisten kulu-
tusmahdollisuuksilla mitattu hyvinvointi oli noin puolet Euroopan vauraiden mai-
den tasosta, mutta jo 1980-luvulla Suomi oli lähes saavuttanut maanosan vanhojen 
markkinatalousmaiden elintason.  Suomen tilanne oli erikoinen, koska talouden 
eri osapuolet eli elinkeinoelämä, työmarkkinaosapuolet ja valtio toimivat yhteis-
työssä ja tekivät talouskasvua edistäviä ratkaisuja.  Kansallinen kompromissi mer-
kitsi käytännössä muun muassa sitä, että työväestö ja ammattiyhdistysliike olivat 
valmiita maltillisiin palkankorotuksiin, kunhan vastineeksi saatiin investointeja ja 
sosiaaliturvaa. Sinänsä korporativismi on yhtä vanha kuin itsenäinen Suomi, sillä 
jo itsenäisyyden alkuvuosina valtio tuki esimerkiksi puunjalostusteollisuuden pyr-
kimyksiä. Sodan jälkeiset taloussääntelyn vuodet loivat yhteistyön muotoja, jotka 
ovat osittain kestäneet 2000-luvulle saakka. Esimerkiksi ensimmäiset sopimukset 
palkoista ja peruselintarvikkeiden hinnoista tehtiin jo sodan aikana ja 1950-luvun 
alussa.853 

Maassamuutto kasvatti 1960-luvulla nopeasti suuria teollisuuskeskuksia ja kau-
punkeja. Kasvun painopiste oli eteläisissä lääneissä. Maassamuutto saavutti huip-
punsa 1970-luvun puolivälissä, jolloin 270 000 suomalaista vaihtoi asuinkuntaa.  
Hieman myöhemmin 1970-luvulla muuttoliike rauhoittui, eikä se enää selvästi suun-
tautunut etelään, vaan koski tasaisesti niin maalaiskuntia kuin kaupunkejakin.854 

Suunnitelmallisuus oli urheiluseuratoiminnassa ja liikuntasuunnittelussa mer-
kittävässä osassa 1970-luvulla. Esimerkki suunnitelmallisuudesta oli Kuntotoimiston 
perustaminen. Vuosikymmen oli muutoinkin liikuntaorganisaatioiden kulta-aikaa. 
Uusia liikuntaorganisaatioita perustettiin, ja olemassa olleet organisaatiot moni-
muotoistuivat. Toimiston perustamisvaiheessa kuntoliikuntajärjestöt olivat aktii-
visia, mutta opetusministeriön vaikutus hankkeen alullepanijana oli keskeinen. 
Kuntotoimiston rooli 1970-luvun liikuntapolitiikassa oli mielenkiintoinen, koska 
siihen liittyivät tiiviisti sekä ajan yhteiskunnalliset muutokset että urheilumaailman 
kehitys kuntoliikunnan suosion kasvaessa. Toisaalta Kuntotoimiston juridinen ase-
ma oli epävakaa, koska toimistoa ei haluttu rekisteröidä ja siten nostaa muiden ur-
heiluorganisaatioiden rinnalle.855

Käytännössä Kuntotoimiston tavoitteena olivat kuntoliikuntajärjestöjen toimin-
tojen koordinointi ja päällekkäisyyksien poistaminen. Kuntotoimisto otti hoitaak-
seen monia järjestöjen rutiineihin kuuluneita tehtäviä. Toiminta oli hyvin näkyvää. 

853  Vartiainen 2007, 61–62, 68.
854  Löytönen 2007, 48; Vartiainen 2007, 64–65.
855  Pesola 2005, 135, 141.
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Kuntotoimisto organisoi kampanjoita, tiedotusta ja koulutusta. Uinnin kannalta kun-
touintikampanja oli hyödyllinen. Tosin suurin kampanja oli Kansanhiihdot, johon 
osallistui esimerkiksi vuonna 1976 noin 1,7 miljoonaa suomalaista. Kuntotoimiston 
toiminnot lakkasivat vuonna 1983. Taustalla olivat kysymykset toimiston rekiste-
röinnistä ja hallinnon jäykkyys.856

Tutkimushavainnot suomalaisten liikuntakäyttäytymisestä vuodelta 1977 osoit-
tivat, että kuntoliikunnan pääasiallinen harrastus keskittyi perusliikuntamuotoihin: 
ulkoilutyyppiseen kävely- ja juoksulenkkeilyyn, hiihtoon, pyöräilyyn ja uintiin sekä 
sisäliikuntaan, kuten koti- ja kuntovoimisteluun. Paavo Seppäsen havaintojen mu-
kaan ihmiset alkoivat 1970-luvulla yhteiskunnan urbanisoituessa etsiä luonnon lä-
heisyyttä.857 

Suomen suurimmissa kaupungeissa alettiin kunnallisen ohjaustoiminnan piiriin 
ottaa 1960-luvun lopulla eläkeläisryhmiä. 1970-luvulla ruvettiin puhumaan erityis-
liikunnasta laajemminkin.  Erityisryhmillä tarkoitettiin sellaisia kansalaisia, jotka 
eivät sairauden tai vamman takia pystyneet harjoittamaan niin sanottua normaalia 
liikuntaa. Valtakunnallisesti erityisliikunnassa ruvettiin käytännön toimiin Kalervo 
Ilmasen mukaan vasta 1970-luvun loppupuolella. Liikuntatieteellisen Seuran kokei-
lututkimus osoitti, että kunnissa tarvitaan erityisliikuntaa, jonka järjestämisessä lii-
kuntalautakunnilla oli suuri merkitys.858

1980-luvun alkaessa pelkästään SVUL, TUL ja CIF esittivät yhteiseksi jäsen-
määräkseen noin 1,5 miljoonaa ihmistä. Paavo Seppänen on perustellusti kritisoi-
nut määrää, sillä urheiluseurojen jäsenmäärän liioittelu oli tyypillistä 1970-luvulle. 
Joka tapauksessa urheilujärjestöt olivat suomalaisen yhteiskunnan suuria järjestöjä. 
Luotettavien selvitysten mukaan urheiluseuroihin kuului Seppäsen mukaan noin 
miljoona suomalaista 1970-luvulla.859 Pääosin urheiluseurat saivat jäsenensä seuro-
jen jäsenten omista lapsista. Kaikista urheiluseuroihin kuuluvista pojista noin 60 % 
oli seurojen omien jäsenten lapsia ja tytöistä peräti 71 %. Siten lasten hakeutuminen 
urheiluseuratoimintaan riippui hyvin korostuneesti vanhempien urheiluseura-ak-
tiivisuudesta.860

Paavo Seppänen havaitsi 1970-luvun tutkimusaineistosta, kuinka yhteiskunnan 
muutoksen myötä SVUL:n seurojen jäsenistö oli keskiluokkaistunut. Seurakentän 
painopiste oli muuttunut maalaisvaltaisuudesta kaupunkilaispainotteiseksi. SVUL:n 
jäsenten sosiaalista taustaa kartoittanut Seppänen on todennut, että liiton jäsenille 
oli tyypillistä keskusta- ja oikeistopuolueiden kannatus. Urheiluseuroihin kuulu-
neista sosiaalidemokraattien kannattajista hiukan enemmän kuului SVUL:oon kuin 
TUL:oon.861

Liikuntakenttä alkoi laajentua organisatorisesti 1980-luvulla: hallinto paisui ja 
monimutkaistui. Kokonaisuutena 1980-luvulla käynnistynyttä urheiluseurojen toi-
mintakautta voidaan kutsua Hannu Itkosen mukaan ”eriytyneen toiminnan kau-
deksi”. Perinteisten urheiluseurojen rinnalle tulivat uudenlaiset joukkuepeliseurat, 

856  Pesola 2005, 138−139, 144.
857  Seppänen 1985, 26.
858  Ilmanen 1995, 299.
859  Seppänen 1985, 40.
860  Seppänen 1985, 40.
861  Seppänen 1985, 40.
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yksilölajien voima- ja taitolajiseurat sekä keskusjärjestöistä riippumattomat yhteisöt, 
jopa kapakkaseurat. Suuntana oli erikoistuminen. Osa seurojen voimakkaasta lisä-
yksestä johtui yleisseurojen hajoamisesta lajiseuroiksi. Eriytymisen voimakkuutta 
lisäsi vielä se, että kaikki liikuntayhteisöt eivät näkyneet rekisteröityjen yhdistysten 
luetteloissa.862

Esa Sirosen mukaan kulttuuria ei enää 1980-luvulta alkaen pidetty ainoastaan 
sivistyneistön asiana. Kulttuurin käsite laajentui, ja se ylitti rajansa kuten myös lii-
kuntakäsite. Sironen jakoi liikuntakulttuurin neljään kenttään. Näkyvin liikunnan 
sektori oli kilpa- ja tulosurheilu. Liikuntatoiminta kanavoitui instituutioiden ver-
kostoon, ja sekä valtio että kunnat tukivat sitä suorasti, epäsuorasti, taloudellisesti 
ja symbolisesti. Tältä osin urheilu vertautui eliitti- ja taidekulttuuriin. Toinen liikun-
nan sektori oli kansanliikunta, joka on järjestäytynyttä ja spontaania. Lauri Pihkala 
käytti liikunnasta usein kansanliikunta-termiä. Kansanliikunta-sana ei viittaa 
niinkään historialliseen perinteeseen kuin käsillä olevaan tehtävään. Järjestöllisesti 
siihen reagoidaan muun muassa tuottamalla liikuntaan ja terveisiin elämäntapoi-
hin ohjaavia palveluja. Kolmas liikunnan sektori Sirosen mukaan oli kaupallinen 
liikuntakulttuuri, jonka selkein edustaja Suomessa oli jääkiekko. Neljännen ken-
tän muodosti vaihtoehtosektori. Tosin Sironen itsekin epäili, onko tällaista sektoria 
edes olemassa.863

4.2 KoRKeAKoUlUSTA PIRISTySTä

1970-luvulla Kuopion työpaikat keskittyivät vaatetus- ja tekstiiliteollisuuteen, puu-
tavarateollisuuteen, elintarviketeollisuuteen sekä paperi- ja graafiseen teollisuuteen. 
Yli 80 % kaupungin teollisista työpaikoista oli näillä aloilla. Kuopio kasvoi myös tuk-
kukaupan keskuksena. Kaupungista käytiin vilkasta rajakauppaa Neuvostoliittoon. 
Asukasmäärän kasvu vilkastutti myös vähittäiskauppaa.864

Kuopiolle oli suurta hyötyä siitä, että Suomi vuokrasi Neuvostoliitolta Saimaan 
kanavan alueen vuonna 1962. Siten Kuopio sai uudelleen yhteyden Suomenlahteen. 
Kuopion Kumpusaareen valmistui vuonna 1973 syväsatama, joka yhdessä Varkauden 
syväsataman kanssa mahdollisti suurten valtamerialusten käynnit kaupungissa. 
Valtamerialukset toivat Kuopioon muun muassa nestemäistä polttoainetta, poltto-
turvetta, savea ja suolaa.865

Vaikka 1970-luvun alussa teollisuuden työpaikat lisääntyivät, taloudellinen kas-
vu taittui vuonna 1973 niin sanottuun öljykriisiin. Vuodesta 1977 alkaen maan hal-
litus pyrki elvytyspolitiikalla lisäämään taloudellista toimeliaisuutta. Työttömien 
määrä oli vuonna 1978 valtakunnallista tasoa korkeampi. Työttömänä tai pakkolo-
malla kaupungin työvoimasta oli lähes 12 %.866

862  Itkonen 1996, 226–230.
863  Sironen 1988, 13−17. Liikuntaa ja sen merkitystä on määritelty lukemattomin tavoin. Varmasti yksi erikoi-
simmista on Martti Jukolan toteamus: ”Liikunta ei kuitenkaan ole ainoastaan orgaanisen elämän edellytys. 
Liikunta on myöskin kaiken kosmisen olemisen ja tapahtumien perusta.” Edelleen Jukola oli sitä mieltä, 
että ”(…) ilman liikuntaa ei olisi ajatustoimintoja.” Jukola 1932, 23.
864  Tuomisto 2002, 198–199.
865  Tuomisto 2002, 199.
866  Tuomisto 1989, 142–146.
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Laki korkeakoulun perustamisesta Kuopioon annettiin vuonna 1966. Opinahjon 
vastaanottaminen ei olisi ollut kuitenkaan mahdollista ilman kaupungin aktiivista 
panostamista. Kuopion korkeakoulun toiminta käynnistyi syyskuussa 1972 kasar-
milta tyhjiksi jääneissä vuokratiloissa. Korkeakoulun saaminen Kuopioon oli huo-
mattava piristys Kuopion kaupungille. Opetus toi kaupunkiin mukanaan paljon 
nuoria ihmisiä ja uudenlaisia mahdollisuuksia kaupungin kehittämiseen. Kuopion 
korkeakoulun kehittämisessä lääketieteestä tuli avainsana heti perustamisvaihees-
sa. Toisaalta osaa kuopiolaisista jäi harmittamaan se, että korkeakouluun ei saatu 
lainkaan humanistista opetusta eikä tutkimusta.867 

Kuopion maalaiskunnan liittyminen Kuopion kaupunkiin nosti asukaslukua 
vuonna 1969 noin 8 000:lla. Myös Riistaveden kunta kiinnostui kuntaliitoksesta, 
mutta se päätti kuitenkin pysyä itsenäisenä. Lopulta huhtikuussa 1971 Riistaveden 
kunnanvaltuusto päätti Kuopioon liittymisestä vuoden 1973 alusta, jolloin Kuopion 
asukasluku kohosi liki 3 500 henkilöllä. Vuonna 1974 ylittyi 70 000 asukkaan määrä, 
ja vuonna 1979 asukasluku oli jo lähes 73 600 (TAULUKKO 16.).868 Joka tapauksessa 
kaupungin kasvu oli maltillista, kun kasvua vertaa vuosiin 1945–1968. Tuolloin vuo-
tuinen kasvuindeksi oli keskimäärin 4,2 (TAULUKKO 9.). Vuosina 1969–1979 vuo-
tuinen kasvuindeksi oli ainoastaan 1,4. Jos Kuopion kasvua vertaan koko Suomen 
kasvuindeksiin 1970-luvulla, havaitaan, että Kuopio kasvoi kansallisesti ripeästi. 
Valtakunnan vuotuinen kasvuindeksi oli hieman alle 0,4.869

Taulukko 16: Kuopion väkiluku vuosina 1969–1979

vUoSI väKIlUKU IndeKSI vUoSI väKIlUKU IndeKSI

1969 64 701 100 1975 71 684 111

1970 64 885 100 1976 72 044 111

1971 65 721 101 1977 72 773 112

1972 66 150 102 1978 73 399 113

1973 69 569 108 1979 73 571 114

1974 70 483 109

Liite: Kuopion kaupungin kunnalliskertomukset 1969–1979. Kuopion kaupungin-
arkisto.

Korkeakouluopetuksen myötä Kuopion asema perinteisenä opiskelu- ja koulukau-
punkina vahvistui. Myös perus-, ammatti- ja lukio-opetus sekä opisto-tason koulutus 
oli maakunnan keskuksessa vahvaa. Esimerkiksi lukuvuonna 1978–1979 Kuopion pe-
ruskouluissa oli 511 opettajaa ja kaikkiaan 10 451 oppilasta. Kaupungin seitsemässä lu-
kiossa ja yhdellä iltalinjalla oli yhteensä 98 opettajaa ja 2 235 opiskelijaa. Ammatillisista 
oppilaitoksista suurin oli Pohjois-Savon ammatillinen oppilaitos, jossa oli noin 1 400 
opiskelijaa. Kuopion teknillisessä oppilaitoksessa oli 1 197 opiskelijaa.870

867  Tuomisto 2002,  187, 191, 198.
868  Tuomisto 2002, 187.
869  Suomen tilastollinen vuosikirja 2001, 69.
870  Tuomisto 2002, 194–195.
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Kuopion kaupunginvaltuustossa oli vasemmistoenemmistö vuoden 1968 vaalei-
hin saakka. Niukasti porvarillinen enemmistö muuttui vuoden 1972 kunnallisvaa-
leissa uudelleen yhden vaalikauden ajaksi yhden paikan vasemmistoenemmistöisek-
si, ennen kuin porvarillinen enemmistö vakiintui. Kuopion vasemmistoa ajatellen 
vaalikaudelle 1969–1972 ajoittui Tero Tuomiston mukaan merkittävä taitekohta. 
Tuolloin kansandemokraattien ja sosiaalidemokraattien kannatus oli tasan. Tämän 
jälkeen kannatus kääntyi sosiaalidemokraattien hyväksi.871 Kiinnostavaa vuoden 
1976 kunnallisvaalituloksessa oli se, että sosiaalidemokraattien ryhmä kasvoi edel-
leen. Vajaassa kymmenessä vuodessa ryhmä kasvoi kolmanneksella. Kuopion kau-
punginvaltuuston vasemmistoenemmistö rapautui SKDL:n valtuustoryhmän pie-
nenemisen vuoksi.872 Valtakunnallisesti porvarillisten puolueiden asema vahvistui 
vuoden 1970 eduskuntavaaleissa. Tuolloin porvarilliset puolueet saivat vasemmisto-
enemmistöisen eduskunnan jälkeen peräti 58,6 % edustajapaikoista. Porvarillisten 
puolueiden vahva asema säilyi myös vuosina 1972 ja 1975 valituissa eduskunnissa.

Huolimatta siitä, että 1960-lukua pidettiin kuntourheilun nousun aikana, 1970-lu-
vun alussa kuntourheilu ei ollut saanut vankkaa jalansijaa kilpaurheiluun perin-
teisesti keskittyneen SVUL:n Pohjois-Savon piirin alaisissa seuroissa. Esimerkiksi 
vuonna 1973 piirin kuntourheilujaosto järjesti kuntokilpailun, johon osallistui aino-
astaan kaksitoista piirin sadasta seurasta.873

Kuopiossa jalkapallo ja jääkiekko kehittyivät voimakkaasti 1970-luvulla. Esi-
merkiksi vuonna 1971 Kuopion Palloseuran toiminta laajeni huomattavasti, kun se 
käynnisti B-, C- ja D-juniorien toiminnan. Käsitykset KuPS:n laajasta nuorisotyöstä 
vahvistuivat.874 Työläisurheilun yhdistämistä alettiin suunnitella 1970-luvun lopul-
la, ja lopullinen eheytys tapahtui kesällä 1979. Kuopiossa tämä merkitsi useiden en-
tisten TUK:laisten seurojen eroamista SVUL:n lajiliitoista. Kuopiossa ”urheilullisen 
vaihtoehdon” hylkäsi Antti O. Arposen ja Mikko Parviaisen mukaan kaksi seuraa: 
Kuopion Kisa-Veikot ja Kuopion Piikkis. Arponen ja Parviainen ovat arvioineet, että 
SVUL:n ja TUL:n välit Pohjois-Savossa ovat olleet aina hyvät. Yhdeksi syyksi he ovat 
maininneet sen, että TUL:n Savon piirin urheilullinen menestys ja toiminnan laa-
juus ovat olleet selvästi heikompia kuin SVUL:n Pohjois-Savon piirillä muutamia 
lajeja lukuun ottamatta.875 

Kunnallinen rakentaminen oli Kuopiossa vireää 1960-luvun lopulla ja 1970-lu-
vulla. Esimerkiksi vuonna 1969 valmistuivat Leväsen laitoskirjasto, Alarinteen 
lastenkoti ja nuorisokoti.876 Liikunnan suorituspaikat luovat paikalliset rajat, joi-
den varassa urheilua voidaan harrastaa.877 Vuonna 1979 Kuopioon saatiin huomat-
tavia urheilulaitoksia, kuten Niiralan jäähalli ja Saarijärven koulun liikuntasali. 
Liikuntalautakunnan arvion mukaan seurojen harjoitus- ja kilpailutoiminta laaje-
ni entisestään eivätkä käytössä olleet urheilutilat vastanneet kysyntää. Erityisenä 
ongelmana nähtiin talvisaikaan puute sisäliikuntapaikoista. Merkittäväksi kilpaili-
jaksi perinteisen urheiluseuratoiminnan rinnalle tulivat työpaikkayhteisöjen liikun-

871  Tuomisto 2002, 181.
872  Tuomisto 1989, 140.
873  Arponen ja Parviainen 1985, 166.
874  Tuunanen 1983, 40.
875  Arponen ja Parviainen 1985, 55.
876  Tuomisto 2002, 181. 
877  Itkonen ja Kortelainen 1999, 67.
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taharrastukset. Puulaakitoiminta alkoi tuottaa päänvaivaa esimerkiksi salivuorojen 
jakajille. Urheiluseurojen määrä oli vuoden 1979 lopussa 47. Vuonna 1971 urheilu-
seuroiksi lautakunta luokitteli 32 yhdistystä.878

4.3 vAATIvAAn vAlmennUKSeen

Urheilijan ura oli muodostunut 1970-luvulla valmennukselliseksi käsitteeksi, ja 
tieteellisen tiedon arvostus korostui suomalaisessa liikuntakulttuurissa. Tieteen 
tuloksia sovellettiin myös uinnissa. Tämä edellytti liikunta- ja urheilujärjestöil-
tä valmennuksen, koulutuksen ja organisaatioiden kehittämistä.879 Suomalaisessa 
urheiluvalmennuksessa alettiin painottaa ihmisen ikäkausille sopivien ominai-
suuksien kehittämistä.880 Valmennusprosessi jaettiin kahteen koulutusjaksoon. 
Nuorisovalmennus kattoi vasta-alkajien ja pidemmälle ehtineiden valmentamisen. 
Huippuvalmennuksen tehtäväksi muotoutui urheilijan kehittäminen henkilökoh-
taiseen huippusuoritukseensa.881 Kilpailun kiristyessä valmennustiedosta tuli ur-
heilun ”tuotantovoima”. Siksi urheilujärjestöt alkoivat kehittää aktiivisesti koulutus-
järjestelmiä. SVUL:ssa alettiin kouluttaa C-, B- ja A-tason valmentajia. Vastaavasti 
TUL:ssa koulutettiin 3-, 2 ja 1-tason valmentajia.882

Huomion kiinnittäminen lasten ja nuorten valmennukseen johti myös Suomessa 
vähitellen kilpailujärjestelmien muokkaamiseen. Ikäkausikilpailuissa etsittiin entis-
tä useammassa lajissa yhä nuorempia kykyjä, jolloin lajit saivat taas uuden haas-
teen.883 Yleensä uimaseuroissa, myös Kuopiossa, nuorisotoiminta oli pitkälle orga-
nisoitua. Seuroissa valmentajat havaitsivat lahjakkuudet jo uimakouluissa, ja he 
antoivat kehittyneimmille lapsille neuvoja varhain.  Tarkoituksena oli saada uima-
koululaiset aikanaan seuran vakituisen valmennuksen piiriin. Tällainen toiminta 
oli kuitenkin enemmän tai vähemmän sattumanvaraista.

Varatuomari B. J. Weckman, oululainen 1960- ja 1970-luvun uintitoimija, linjasi 
uimaliiton vuosikirjassa 1971 ikäkausiuintien merkitystä. Weckman piti tärkeänä, 
että uimahalleissa olisi ”vakoilijoita”, esimerkiksi uinninvalvojia, jotka ohjaisivat 
kyvykkäitä ”pulikoijia” seuran toimintaan. Koska Weckman hoiti 1970-luvulla ui-
maliiton tulosten tilastointia, hän varmasti ymmärsi ikäkausiuinnin erityispiirteitä. 
Ikäkausiuinnin puolustukseksi Weckman kirjoitti, että nuoret kaipaavat kilpailutoi-
mintaa: ”Varsinkin tämä koskee kaikkein nuorimpia, jotka ilahtuvat, kun näkevät, 
miten heidän tuloksensa paranevat.”884

878  Kuopion kaupungin kunnalliskertomukset 1971, 1979. Liikuntalautakunnan tk. Kuopion kaupungin-
arkisto.
879  Itkonen 1996, 224.
880  ”USA:n, Australian, Ruotsin ja muiden uintiurheilun suurmaiden esimerkkiä noudattaen myös Suo-
men Uimaliitto aloitti ns. Ikäkausitoiminnan 1960-luvun puolivälissä. Vaatimattomasta alusta on viidessä 
vuodessa kasvanut voimatekijä, jonka olemassaolo heijastuu koko uintitoimintaamme. Ikäkausikilpailuun 
osallistui kuluvan vuoden ensimmäisessä kilpailuosassa 50 seuraa ja kilpailusuorituksia merkittiin 3 649. 
Verrattuna Ruotsiin ja Norjaan pieniä lukuja, mutta silti lukuja, jotka tekevät ikäkausiurheilusta erään 
suurimmista urheilukilpailuista Suomessa.” Weckman 1970, 10.
881  Itkonen 1996, 225. 
882  Itkonen 1996, 224.
883  Itkonen 1996, 225.
884  Uinti 1971, 5–6.
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Uimaliiton puheenjohtaja Kaj Hagelberg arvuutteli lehdistölle heinäkuussa 1974, 
kuka olisi uimaliiton uusi päävalmentaja. Hagelberg tiesi, että uudella valmentajal-
la olisi edessään mittava työsarka, sillä maailman kärki oli kaukana. Samalla Kaj 
Hagelberg valotti vireillä olevaa uintikeskushanketta. Ykkösehdokkaaksi Hagelberg 
nimesi Tikkurilan, vaikka Mäkelänrinteen yhteiskoulun tiloihin oltiin kaavailemas-
sa uima-allasta.885 

Suunnitelmallisuus ja tieteen kunnioittaminen Suomen Uimaliitossa ilmeni, kun 
se valitsi vuonna 1974 päävalmentajakseen liikuntakasvatuksen kandidaatti Jorma 
Lehtosalon, jolla ei ollut uimaritaustaa. Hänen valintaansa uimaliito perusteli seu-
raavasti: ”Johtokunta katsoi, että uudella päävalmentajalla täytyy olla perusteelliset 
tiedot urheilufysiologiasta, valmennuksen periaatteista ja kestävyysvalmennukseen 
liittyvistä ongelmista.”886 Aikakauden toimijoiden uskosta suunnitteluun 1970-lu-
vulla Pertti Mustonen on kirjoittanut omien kokemustensa pohjalta: ”Koko SVUL:n 
ja erikoisliittojen virkailijajaosto kerääntyi suunnittelemaan. Ennen edettiin kuin 
flipperipallo impulssista toiseen, nyt kyyhötettiin paperiläjien keskellä ja suunnitel-
tiin käytännön miesten mieliharmiksi saakka. Eri toimikunnat pitivät loputtomasti 
kokouksia, kaikki mahdollinen oli saatava paperille. Ilmassa oli vanha viisaus: hy-
vin suunniteltu on puoleksi tehty.”887 

Pertti Mustosen toteamuksesta voi saada käsityksen, että suunnittelu oli suurelta 
osin turhaa. Kuitenkin voi väittää, että TUL:n uintijaostossa, uintivalmentajien yh-
distyksessä ja uimaliitossa tehtiin myös todellista kehitystyötä. Esimerkiksi 1970-lu-
vulla uintivalmennusta suunnitelleet TUL:n miehet Kari Ormo ja Olavi Lehtinen 
olivat nostamassa suomalaista uintia maailmanmaineeseen 1980-luvun lopulla.888 
Hyvällä syyllä voi todeta, että 1970-luvun suunnittelu loi pohjaa Suomen uinnin 
myöhemmälle nousulle.

Pertti Mustonen on esittänyt myös Suomen Uimaliiton 100-vuotishistoriikissä, 
kuinka 1970-luvun alkupuolella harjoittelu haluttiin muuttaa ”totaaliseksi”. Osa val-
mentajista kuvitteli ihmisen kuvainnollisesti koneeksi: ”Ilma ei riittänyt, elämässä ei 
ollut mitään muuta, vain kovat harjoitusmäärät ja tehot. Kaikki nuo 1965 syntyneet 
ikäkausiuimarit lopettivat vuosien 1982–1983 välillä.”889

Suomen kärkiuimareiden harjoittelu olikin kovaa. Useita Suomen mestaruuksia 
ja -ennätyksiä pikamatkoilla uinut Riku Aramo (s. 1963, Raision Urheilijat, TUL ja 
Lahden Kaleva, TUL) on kertonut, kuinka 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alus-
sa uimareilla testattiin erilaisia harjoitusmenetelmiä. Aramo on kritisoinut sitä, että 
harjoittelu oli liian kestävyyspainotteista eikä pikamatkojen uimareille laadittu omia 
ohjelmia: ”(…) ehkä liian kiivaasti haimme oppia Vladimir Salnikovin negatiivisesta 
vauhdinjaosta ja siihen vaaditusta tolkuttomasta kuntopohjasta (…) Kai niitä 20 x 400 
m:n ja 100 x 100 m:n sarjoja piti uida (…) Kun Salnikov lopetti, niin yhtäkkiä jenkit 

885  KuUS:n leikekirja. Suomen Urheilulehti 25.7.1974. KuUS:n kokoelma; Mäkelänrinteen uimahalli Helsin-
gin Vallilaan valmistui vuonna 1999. Mäkelänrinteen uimahallista tehtiin Suomen ensimmäinen kansain-
välisten arvokisojen vaatimukset täyttävä uimahalli, jossa on kymmenratainen 50 metrin allas.
886  KuUS:n leikekirja. Helsingin Sanomat 28.7.1974. KuUS:n kokoelma.
887  Mustonen 2006, 272.
888  Vuosina 1970–1978 TUL:n alaisuudessa järjestettiin 178 uintiurheilun koulutuskurssia. Osallistujia niissä 
oli yhteensä 1 500. Lisäksi muita uinnin neuvonta- ja ohjaustilaisuuksia pidettiin noina vuosina yhteensä 
271. Hentilä 1987, 344.
889  Mustonen 2006, 149.
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olivat maailman uintiherroja: taas kokeiltiin jotakin uutta. Ánimal lane´ lienee löy-
tynyt jokaisesta suomalaisesta uimahallista (…) Tosin ei täällä pystytty treenaamaan 
niin kovaa ja paljon kuin jenkeissä, mutta ainakin yritimme. Ja taas olimme pihalla 
kuin lumiukot. Mutta kunto oli kova!”890 Vaikka Riku Aramo epäili pitkien harjoitus-
ohjelmien tarpeellisuutta pikamatkojen uimareille, ne kuitenkin vaikuttivat Suomen 
uinnin tulevaisuuteen. Olympiauimari ja lyhyen radan MM-pronssimitalisti Petteri 
Lehtisen mukaan Aramon mainitsemat harjoitukset olivat 1980-luvun lopulla nous-
seelle sukupolvelle hyvin yleisiä peruskuntokaudella. Kansainvälistä menestystä 
saavuttaneet Antti Kasvio (Laaksolahden Viri, SVUL, valmentaja: Ari Jaakkola), 
Petteri Lehtinen (Lahden Kaleva, TUL, valmentaja: Olavi Lehtinen) ja Jani Sievinen 
(Nummelan Kisaajat, TUL, valmentaja: Esa Sievinen) valmentajineen osasivat 
Lehtisen mukaan kuitenkin uudella tavalla yhdistää ”kilometrien tuoman autuuden 
ja tehoharjoittelun”.  Tehoharjoittelun toimivuudesta oli todisteena se, että uinnin 
kansallinen taso nousi. ”Eikä se tapahtunut vain muutaman hassun yksilön ansios-
ta”, Petteri Lehtinen on todennut.891

Taulukko 17: Suomen Uimaliiton jäsenseurojen määrä vuosina 1969–1979

vUoSI jäSenSeURojA

1969 140

1970 135

1971 135

1972 139

1973 139

1974 130

1975 106

1976 106

1977 106

1978 103

1979 91

Lähde: Uinti 1970–1980.

1970-luvulla Suomen Uimaliiton jäsenseurojen määrä väheni edelleen, sillä uima-
hallittomien paikkakuntien seuroja luopui olosuhde-erojen vuoksi erityisesti kil-
pauinnista (TAULUKKO 17.). Uinnin harrastaminen keskittyi yhä selvemmin ui-
mahallipaikkakunnille. 1970-luku olikin uimahallirakentamisessa vilkasta aikaa: 
vuonna 1980 Suomen 144 uimahallista 107 oli rakennettu 1970-luvulla.  Pohjois-
Savossa Kuopion Uimaseuran ja Kuopion Työväen Uimareiden sekä Iisalmen 
Uimareiden rinnalle nousivat Kiuruveden Jänteen (SVUL) ja Suonenjoen Vasaman 
(SVUL) uintijaostot. Kiuruveden uimahalli valmistui vuonna 1976. Pohjois-Savossa 

890  Riku Aramo 17.6.2009.
891  Mustonen 2006, 161, 179; Petteri Lehtinen 26.10.2010.
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vuonna 1979 toimineilla uimaseuroilla oli uimahalli omalla paikkakunnallaan.892 
Valtakunnallisesti aktiivisinta uimaseuratoiminta oli Helsingissä, jos toimintaa mi-
tataan seurojen määrällä. Kainuussa toimi vuonna 1980 ainoastaan yksi SUiL:n seu-
ra, Kajaanin Uimaseura. Selvää on, että osaltaan Helsingin uimaseurojen määrään 
vaikuttivat kaupungin suuri väkiluku ja monet uimahallit verrattuna esimerkiksi 
Kainuuseen (TAULUKKO 18.).

Taulukko 18: Suomen Uimaliiton jäsenseurojen jakautuminen SVUL:n piireittäin vuonna 1979

SvUl:n PIIRI jäSenSeURojA

Etelä-Karjalan piiri 3

Etelä-Pohjanmaan piiri 6

Helsingin piiri 15

Hämeen piiri 7

Kainuun piiri 1

Keski-Pohjanmaan piiri 7

Keski-Suomen piiri 7

Kymenlaakson piiri 3

Lahden piiri 2

Lapin piiri 3

Länsi-Pohjan piiri 4

Pohjois-Karjalan piiri 2

Pohjois-Pohjanmaan piiri 5

Pohjois-Savon piiri 4

Satakunnan piiri 5

Suur-Savon piiri 4

Uudenmaan piiri 7

Varsinais-Suomen piiri 6

Yhteensä 91

Lähde: Uinti 1980, 109–112.

Uimahallien rakentaminen ja peruskoulun synty olivat hyödyllisiä uimaseurojen nä-
kökulmasta. Valtioneuvoston vuonna 1969 hyväksymässä peruskoulun tuntijaossa 
liikunta sai kolmanneksi suurimman tuntimäärän. Liikunnan tasa-arvoistuminen 
muiden oppiaineiden kanssa ei kuitenkaan kaikille riittänyt, vaan koululiikunnasta 
haluttiin ottaa irti aikaisempaa enemmän. Uimahyppääjänä tunnettu kouluhallituk-
sen ylitarkastaja Aimo Juvonen luonnosteli vuonna 1972 pohjaa koulun ja kilpaurhei-
lun yhdistämiselle: ”Yleisesti ottaen koululaitoksemme mahdollisuudet kansallisen 
kilpaurheilumme tukemiseksi ovat suurimmaksi osaksi selvittämättä. Peruskoulun ja 
keskiasteen koulutuksen muotouduttua tulevat lähivuosina ajankohtaisiksi myös ky-
symykset siitä, miten koululaitoksemme voisi nykyistä paremmin osallistua kilpaur-
heilumme edistämiseen ja se, miten valtakunnalliset urheilun keskusjärjestöt voivat 

892  Uinti 1981, 167.
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nykyistä tehokkaammin tukea koulujemme liikuntakasvatusta.”893 Ainakin teoriassa 
peruskoulujärjestelmän voimaantulo oli uinnin kannalta tärkeä muutostekijä. Vielä 
1930-luvulla uintia ei edes mainittu kouluihin soveltuvana liikuntamuotona.

Peruskoulussa kaikki lapset pääsivät ainakin periaatteessa entistä tasa-arvoi-
sempaan asemaan liikuntakasvatuksessa. Uinnin asema koulun liikunnanopetuk-
sessa parani, sillä sen suhteellinen osuus kasvoi edellisistä vuosikymmenistä muu-
taman prosentin. Kun tarkastelee tuntimäärää, huomaa, että kehitys ei ollut yhtä 
myönteistä, koska liikunnanopetuksen kokonaistuntimäärä hieman laski.894 Pojilla 
oli kansa- ja oppikoulussa suunnilleen yhtä paljon uintia kuin peruskoulussa, mutta 
tytöillä uintimäärä kasvoi peruskoulun myötä lähes kaksinkertaiseksi. Samoin kuin 
1940-luvulla suurimman ongelman kaikkien oppilaiden uintiopetuksessa muodos-
tivat olosuhteet. Ne koulut, joista oli lyhyt matka uimahalliin, olivat luonnollisesti 
paremmassa asemassa kuin kaukana halleista sijainneet koulut. Alueellisten erojen 
vuoksi osa oppilaista ei saanut lainkaan uimaopetusta koulussa. Peruskoulun uin-
tiopetuksessa vallitsikin 1970-luvulla ajatusmalli, jonka mukaan uintia oli opetet-
tava, jos olosuhteet sallivat. Käytännössä uintia ei harrastettu siellä, missä edelly-
tyksiä ei yksinkertaisesti ollut. Kuopiossa peruskoulun uimaopetuksen tilanne oli 
hyvä uimahallin ansiosta.895 Uimahalliverkosto oli vuonna 1981 Suomen Uimaliiton 
mukaan melko kattava: maassa oli tuolloin 144 uimahallia.896 Näissä uimahalleissa 
harjoitteli 98 Suomen Uimaliiton jäsenseuraa ja TUL:n uimaseurat.897

Uimahallien merkitys lapsille ja nuorille näkyi selvästi jo 1970-luvulla. 
Uimakoululaisten määrä uimahalleissa samoin kuin koulujen uintiopetukseen 
osallistuvien oppilaiden määrä kasvoi tasaisesti. Kesäuimakouluihin osallistu-
neiden määrä on puolestaan vaihdellut enemmän, mikä on osittain johtunut myös 
sääolosuhteista. Esimerkiksi vuonna 1973 suomalaisissa kesäuimakouluissa oli op-
pilaita tarkalleen 69 691 ja uimahalleissa 90 327. Kahta vuotta myöhemmin vastaa-
vat luvut olivat 54 915 ja 160 475. Lukuihin on todennäköisesti vaikuttanut myös 
vuonna 1974 kouluhallituksen antama yleiskirje koululautakunnille ja kansakoulu-
jen johtokunnille. Kirje sisälsi ohjeita uinnin järjestämisestä, vastuukysymyksistä, 
turvallisuusjärjestelyistä, oppilaskuljetuksista, opetusryhmien suuruudesta ja ope-
tuksen käytännön järjestelyistä. Vuonna 1979 uimahallien uimakouluissa ja koulu-
jen uintiopetuksessa oli yhteensä jo 338 375 henkeä.898

4.4 UInTI eRIyTymISen vIRTAAn

Yhteiskunnan rakennemuutos ja muuttoliike Pohjois-Savon maaseudulta alkoivat 
osaltaan vahvistaa kuopiolaisen uinnin kansalaistoimintaan. Kuopiolaisten uinnin 
muutosten taustalla 1970-luvulla olivat myös liikuntakulttuurissa käynnistymässä 

893  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 25.3.1972. KuUS:n kokoelma.
894  Kurki ja Anttila 1999, 17.
895  Kurki ja Anttila 1999, 17.
896  Uinti 1981, 170.
897  Uinti 1981, 175.
898  Kurki ja Anttila 1999, 19; Opetuksen käytännön järjestelyt olivat kirjavat, sillä yhtäältä uimaopettajina 
oli ammattitaitoisia, uimaopetusta pitkään harjoittaneita henkilöitä sekä toisaalta kouluttamattomia ”opis-
kelijatyttöjä”. Paikkakuntien väliset erot olivat suuret. Pirjo Lehtinen 5.10.2009.
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olleet suuret muutokset. Kuopion Uimaseurassa uintiurheilun vahvat lajit uinti ja 
vesipallo eriytyivät omiksi jaostoikseen, eikä seuratoiminnan jatkuvuus perustunut 
enää entisenlaiseen yhtenäisyyteen, vaan lajien välinen kilpailu alkoi korostua myös 
uinnin kansalaistoiminnassa. Koko suomalaisen urheilutoiminnan kasvu ja voima-
kas eriytyminen ajoittuvat 1980-luvulle. Tätä aikaa on kutsuttu myös institutiona-
lisoitumisen vuosikymmeneksi. Liikuntajärjestöjen, erityisesti keskusjärjestöjen ja 
lajiliitojen taloudelliset resurssit, henkilömäärät ja toiminnan eri muodot kasvoivat 
voimakkaasti ja tasaisesti. Seuratoiminnassa alettiin hyödyntää viestintää ja mark-
kinointia. Yritysmaailmassa hyviksi tunnustettuja malleja ryhdyttiin joiltakin osin 
soveltamaan urheiluseuroissa.899

Ympärivuotisen harjoittelun mahdollistuminen siirsi uinnin harrastamisen 
sananmukaisesti uudelle aikakaudelle. Murroksessa uudet toimitilat tarjosivat 
Kuopion Uimaseuran toimijoille ”katon pään päälle”. KuUS:n sihteeri Leo Soininen 
kertoi Uinti-lehdessä syksyllä 1971 onnellisena: ”Tällä hetkellä meistä on muka-
vaa ennen muuta siksi, että olemme jälleen kiinteitä jäseniä uimariperheessä.”900  
Uudessa tilanteessa seura alkoi kamppailla jäsenistä vasta perustetun KuTU:n 
kanssa. Osaltaan KuTU:n perustaminen kavensi KuUS:n rekrytointipohjaa. 
Toisaalta on huomioitava, että KuTU tarjosi väylän uintiharrastukseen niille, joi-
den vanhemmat eivät pitäneet SVUL:n seuraa mieluisana harrastuksen järjestäjä-
nä. Vedessä liikkumisesta pitäville tarjoutui mahdollisuus myös urheilusukellus-
seuratoimintaan.901

Leo Soinisen mainitsemassa KuUS:n uimariperheessä tapahtui 1960- ja 1970-lu-
kujen vaihteessa sukupolven vaihdosta sekä uimareissa että seuran johdossa. 1940- 
ja 1950-lukujen avovesikauden kokenut ja toimelias väki jäi 1970-luvun alussa va-
paaehtoisesti toiminnasta syrjään, kun seuran ohjaajiksi valittiin monia 1950-luvulla 
syntyneitä nuoria aikuisia. Seuratoiminnalle tärkeitä taloudellisia edellytyksiä jäi 
luomaan pieni joukko seniorijäseniä.  Seuran kannalta oli hyödyllistä, että johtokun-
tatasolla toimi edelleen kokenutta väkeä. He pystyivät suhteillaan luomaan toimin-
taedellytyksiä nimenomaan varojen keräämisessä. Vuoden 1971 toimintakertomuk-
sessa Leo Soininen toteaa lyhyesti: ”KuUS:n vuosikokouksen miehitti pääasiallisesti 
nouseva uimaripolvi, mutta oli joukossa veteraanejakin.”902 

Myös kaupungin poliittiset päätökset kannustivat ohjaajia seuratyöhön. Kuopion 
kaupungin liikuntalautakunta ryhtyi vuonna 1973 maksamaan nuorten liikunnan 
ohjaamisesta palkkioita. Ohjaaja sai korvauksen, jos seura oli kuopiolainen, har-
joituksiin osallistui pääasiassa kuopiolaisia ja seura teki palkkioista anomuksen. 
Ohjaajilta edellytettiin vähintään 12-tuntisen ”ohjauksen peruskurssin” suoritta-
mista. Näitä 12 tunnin pikakursseja järjesti kaupungin liikuntatoimi.903 KuUS:n ja 
KuTU:n kannalta oli myönteistä, että ohjaajapalkkiot eivät rasittaneet seurojen omaa 

899  Heikkala 2000, 123.
900  KuUS:n leikekirja. Uinti-lehti, syksy 1971. KuUS:n kokoelma.
901  Kuopion Urheilusukeltajat ry. http://www.kuopionurheilusukeltajat.fi. (Luettu 22.12.2009)
902  KuUS:n vk. 1971. KuUS:n kokoelma.
903  Säännöt ohjauspalkkioiden maksamiseksi urheiluseuroille nuorten liikunnanohjauksesta. Säännöt hy-
väksytty liikuntalautakunnan urheiluosaston kokouksessa 2.1.1973. Kopio. KuUS:n kokoelma. Lautakunta 
hyväksyi urheiluosaston esityksen. Liikuntalautakunnan ptk. 8.4.1973. Liikuntalautakunnan ptk.:t 1972–
1978. Edelleen lautakunta lähetti säännöt hyväksyttäväksi kaupunginhallitukseen; Kuopion kaupungin 
kunnalliskertomus 1973, 93. Kuopion kaupunginarkisto.
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taloutta. Koska kunnat määrittivät ohjauspalkkion, maan uimaseurat olivat eriarvoi-
sessa asemassa. Tässä mielessä kuopiolaisen uinnin asiat olivat hyvin.904

KuUS:n jäsenten työnjako oli kasvavan seuran keskeinen toiminnan organisoin-
tiin liittyvä kysymys 1970-luvulla. Jo uimahallikauden alla seuran hallintoa vah-
vistettiin, koska hallin valmistumisen tiedettiin avaavan toiminnalle aivan uusia 
näköaloja. KuUS:n hallitukseen valittiin 12 jäsentä, jotta hallintoportaassa riittäisi 
voimavaroja ja ideoita toiminnan aktivoimiseen. Vuonna 1975 KuUS:ssa siirryttiin 
lajijaostotoimintaan. Tuolloin uinti ja vesipallo eriytyivät omiksi jaostoikseen.905 
KuUS:ssa vastuu uimaseuratyön lopullisesta onnistumisesta jakautui hallikauden 
alussa kahtia. Ensiksi seuran johdon tehtävänä oli luoda taloudelliset edellytykset 
toiminnalle ja toiseksi taata työrauha valmentajille.906 

Naisten ohjautumista seuratoimintaan tehostettiin käynnistämällä uudelleen 
KuUS:n naistoimikunta, joka suuntasi aktiviteettinsa seuran virkistystoimintaan 
ja varainhankintaan lehdenjakotalkoista rusettiluisteluun. Vuonna 1971 naistoimi-
kunnan järjestämässä tilaisuudessa oli mukana myös tulevien vuosien teatteri- ja 
elokuvataiteen tähtiä: ”(…) uimareiden avulla kerättiin rahaa valmentajien palkka-
ukseen: uimahyppääjä Allu Tuppurainen907 ja vapaauimari Kari Väänänen908 olivat 
showmiehinä.”909

Nuorten ja jo varttuneempien ihmisten rynnistys seuraan oli varmasti mieluisaa 
KuUS:n johtohenkilöille, sillä nuorisojoukosta oli tarkoitus saada uutta voimaa myös 
ohjaustehtäviin. 1960-luvulla käynnistyneeseen SVUL:n C- B- ja A-tason valmenta-
jakoulutukseen osallistui runsaasti Kuopion Uimaseuran väkeä. Kouluttautuminen 
käynnistettiin Kuopiossa jo ennen uimahallin valmistumista. SVUL:n piiri järjes-
ti eri valmentajatasojen ”perusosia”, ja uimaliitto hoiti kurssit loppuun ”lajiosilla”. 
Vastaavasti Kuopion Työväen Uimarit saivat valmennusoppinsa TUL:n 3-, 2- ja 1-ta-
son valmentajakursseilla.910 

Uimahalli täyttyi avaamisen jälkeen lapsista, nuorista ja aikuisista, joita sekä 
KuUS että KuTU ottivat vastaan. Tämä noususuhdanne takasi kummallekin kuopio-
laiselle uimaseuralle potentiaaliset edellytykset toiminnan laajentamiselle hiljaisen 
ja toiminta-aktiivisuudeltaan vaihdelleen 1960-luvun jälkeen. Kyvykkäiksi ohjaajik-
si arvioituja lasten vanhempia ja muita uintiurheilusta kiinnostuneita kannustettiin 
valmennuskursseille.911 Kuopion Uimaseurassa tavoitteena oli saada uimarimassois-
ta kyvyt esiin, jotta menestyminen kilpa-altaissa olisi mahdollista. Leo Soinisen pu-

904  Esimerkiksi Espoossa ohjaajat eivät saaneet kunnallista korvausta 1970-luvun alkupuolella. Pirjo Leh-
tinen 5.10.2009.
905  KuUS:n vk. 1975. KuUS:n kokoelma.
906  KuUS:n vk. 1973. KuUS:n kokoelma.
907  Allan ”Allu” Tuppurainen (s. 1.4.1951) on näyttelijä, joka erityisesti on tullut tunnetuksi lasten suosik-
kihahmo Rölli-Peikon luojana. 
908  Kari Väänänen (s. 17.9.1953) on näyttelijä, käsikirjoittaja ja ohjaaja. Hän on ollut yksi Aki Kaurismäen 
luottonäyttelijöistä. 
909  KuUS:n leikekirja. Helsingin Sanomat 14.11.1971. KuUS:n kokoelma. Naistoimikunnasta käytettiin myös 
nimeä naisjaosto.
910  Ismo Johansson 18.7.2003; Molskis 1976. 
911  Kuopiolaisen uinnin organisointi oli aikakaudelle edistyksellistä. Pirjo Lehtinen (Laaksolahden Viri, 
SVUL. Espoo) on kertonut, kuinka pääkaupunkiseudulla harjoitusryhmien tehokkuus ei ollut toimivaa. 
Valmentajina oli uimareiden vanhempia, jotka ensisijaisesti ohjasivat omia lapsiaan. Näihin lukuisiin per-
heryhmiin kuului vain muutamia perheiden ulkopuolisia lapsia. Siten uimaseurojen yhtenäisyys ja yhtei-
söllisyys kärsivät. Pirjo Lehtinen 5.10.2009.
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helinsoitosta alkoi esimerkiksi uintia nuoruudessaan harrastaneen Ismo Johanssonin 
uinnin pitkä valmennus- ja kouluttajaura.912 Soinisen ansioksi voidaan lukea myös 
Vesa Rautiaisen kiinnostuminen vesipallovalmennuksesta vuonna 1975.913 

Suunniteltu seuratoimijoiden tehtäväjako ei KuUS:ssa toiminut käytännössä ai-
van uimahalliajan alkua lukuun ottamatta toivotusti, sillä ongelmia seuran arkeen 
toi tärkeän henkilön kuolema. Kuopion Uimaseuran monissa tehtävissä toimineen 
Leo Soinisen äkillinen poismeno vuonna 1975 jätti yhteisöön aukon: johtokunnassa 
joutuivat toimimaan myös seuran valmentajat. Kaikkiaan yhden miehen merkityk-
sellinen rooli uimaseurassa korostui jälleen. Leo Soinisen tehtävät olivat niin moni-
puoliset, että seuraavina vuosina häneltä jääneet tehtävät aiheuttivat KuUS:lle jon-
kinlaisia vaikeuksia seuratoimintaan liittyvissä kysymyksissä.914

Kuopion Uimaseuran jäsenmäärä oli 288 vuonna 1979. Jäsenmäärä oli siis kas-
vanut vuodesta 1957 (108 jäsentä) yli 2,5-kertaiseksi. Vuosina 1969–1978 miesten ja 
poikien yhteinen osuus jäsenistöstä oli lähes joka vuosi suurempi kuin naisten ja 
tyttöjen yhteen laskettu määrä. (TAULUKKO 19.). Kuopion Työväen Uimareissa jä-
senmäärän kasvu oli KuUS:aa voimakkaampaa vuosina 1966–1970. Vuoden 1966 lo-
pulla KuTU:n jäsenmäärä oli 66, ja vuonna 1970 jäseniä oli jo 679.915 Vertailtaessa ui-
maseurojen yhteistä jäsenmäärää Kuopion kaupungin väkilukuun nähdään, että ne 
molemmat olivat kasvaneet varsin voimakkaasti. On huomattava, että kuntaliitosten 
aiheuttama kaupungin väkiluvun kasvu ei kasvattanut Kuopion taajaman asukas-
tiheyttä eikä sillä ollut suurta merkitystä uimaseurojen kasvuun. Tärkeimpänä te-
kijänä uimaseuratoiminnan kasvussa oli luonnollisesti uimahallin valmistuminen 
ja toisen uimaseuran, KuTU:n, perustaminen. Vesistöjen rikkomassa Kuopiossa ui-
maseuratoiminnan kasvua ruokkivat edelleen uimahallista kohtuullisen etäisyyden 
päässä asuneet lapset ja nuoret. Uimahallille oli vielä 1970-luvulla useimpien pääs-
tävä kävellen tai polkupyörällä.916 

Seppo Hentilän mukaan TUL:n seurojen kaikista jäsenistä 75 % oli työväestöä 
vuonna 1972, toimihenkilöitä 9 % ja maanviljelijöitä 16 %.917 Vaikka KuTU:n jäsenlu-
etteloita ja jäsenmäärätilastoja ei ole tallessa, voi kuitenkin arvioida, että kaupunki-
seura KuTU:n jäsenistössä maanviljelijöitä ei olisi ollut yhtä paljon kuin keskimäärin 
TUL:n seuroissa. KuTU:n toiminnallisen eliitin tarkastelu pienellä aineistolla kui-
tenkin osoittaa, että jäsenistö oli karkeasti linjassa koko TUL:n jäsenistön kanssa. 
Kuitenkin tieto siitä, että yli 600 jäsenen KuTU:ssa oli ”huomattava määrä” ammat-
tiyhdistysliikkeen väkeä, tukee ajatusta siitä, että rivijäsenissä oli huomattava työ-
väestön osuus. KuTU:n kohdalla voi todeta, että johtokuntaan valikoiduttiin osal-

912  Ismo Johansson 18.7.2003.
913  Vesa Rautiainen 21.3.2003.
914  ”Uinti oli Letolle kaikki kaikessa. Poikkeuksellisen nuorena, jo 16-vuotiaana hänelle uskottiin uima-
opettajan työ Väinölänniemen uimalassa. Seitsemän kesää jatkunut uimaopetustyö ei ollut aina pelkästään 
uinnin aakkosten opettamista, vaan se oli nuorisotyötä parhaimmillaan. Vuonna 1960 Letosta tuli seuransa, 
Kuopion Uimaseuran, johtokunnan jäsen. Sen jälkeen hän toimi sihteerinä ja vuodesta 1972 lähtien puheen-
johtajana. Uimaliiton johtokunnassa hän toimi vuodesta 1971 lähtien yhtenä kaikkien aikojen nuorimmista 
liiton johtokunnan jäsenistä. Hän on myös nuorimpia liiton ansiomerkin saaneita. Uinnin aluetoimintaa 
sekä Kuopion uintikeskusasiaa Leto ajoi voimakkaasti, voimiaan ja tarmoaan säästämättä.” (kirj. ”Jukka”, 
Tästä tänään). Savon Sanomat 9.1.1976. 
915  Molskis 1976. 
916  Juha Kaartinen 14.12.2003.
917  Hentilä 1987, 318.
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taan myös koulutustaustan perusteella. Vertailtaessa KuTU:n ja KuUS:n johtokuntiin 
kuuluneiden ammatteja havaitaan, että seurajohtojen välillä oli eroja. KuTU:n joh-
tokunnassa oli ainakin kaksi yliopistokoulutuksen saanutta, mutta useimmat oli-
vat saaneet sitä alemman koulutuksen. KuUS:ssa yliopistokoulutuksen oli saanut 
kaksi johtokunnan jäsentä ja opistoasteen koulutuksen ainakin kahdeksan jäsentä. 
Uimaseurojen johtohenkilöiden sosioekonomisen aseman vertailun ja Hentilän tut-
kimusten perusteella voidaan arvioida, että KuTU:n jäsenistöön ohjautui KuUS:aa 
enemmän työväestöä. Kuopion kaupungin väestöstä 1970-luvulta ei ole luotettavaa 
ryhmittelyä. Uimaseurojen toiminnallisen eliitin sosioekonomisen aseman vertailu 
koko Suomen väestöön vuonna 1970 osoittaa, että KuUS:n johtokunnan koostumus 
erosi koko väestöstä. Esimerkiksi ylempiä toimihenkilöitä koko väestöstä oli 3,2 % ja 
alempia toimihenkilöitä 11,7 % (TAULUKKO 20.). Vastaavasti KuTU:n johtokunnassa 
oli sekä ylempiä että alempia toimihenkilöitä miltei saman verran kuin koko väes-
tössä. Vuonna 1970 yrittäjiä oli koko maan väestöstä 10,0 % ja työntekijöitä oli 20,9 %. 
Merkittävintä epätasaisen aineiston analyysissa on huomata, että KuTU:n johdos-
sa työväestön osuus vuosina 1966–1976 oli 50,0 % eli selvästi enemmän kuin koko 
väestössä ja KuUS:ssa. Oletettavasti KuTU:n muussa jäsenistössä työväestön osuus 
oli suurempi kuin johtokunnassa.918 Sukupuolinäkökulmasta KuUS ja KuTU olivat 
johtokuntatasolla selvästi miesvaltaisia vuosina 1966–1976. KuUS:n johtokunnissa 
toimineista jäsenistä miehiä oli 86,4 %, ja KuTU:ssa miesten osuus johtokunnissa 
toimineista jäsenistä oli tarkasteluajanjaksolla 78,8 %.919

Taulukko 19: Kuopion Uimaseuran jäsenmäärä vuosina 1969–1978

vUoSI PojAT TyTöT mIeheT nAISeT yhT.

1969 99 193 48 21 361

1970 161 179 45 15 340

1971 - - - - 243

1972 152 111 45 36 344

1973 166 108 53 41 368

1974 134 121 63 37 355

1975 143 132 62 37 374

1976 141 181 78 22 422

1977 98 82 35 35 234

1978 94 64 57 36 251

Lähde: KuUS:n toimintakertomukset 1969–1978. KuUS:n kokoelma.

918  Väestön taloudellinen toiminta ja asuinolot 1950–1995, 210.
919  LIITE 7.; KuTU:n aineistossa olen verrannut Molskis-lehden (1976) tietoja KuTU:n johtokunnan pöy-
täkirjoihin. 
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KuUS:n kasvu ja menestys kilpa-altaissa oli havaittu myös uimaliitossa, joka sälytti 
mielellään tehtäviä Pohjois-Savon johtavan uimaseuran kyvykkäille aktiiveille. Yksi 
työllistetyimmistä henkilöistä oli Ismo Johansson, joka toimi Itä-Suomen aluetoi-
mikunnassa. Samalla hän oli myös aluekouluttaja, uusien uimahallipaikkakuntien 
toiminnankäynnistäjä ja SVUL:n Pohjois-Savon piirin uintijaoston puheenjohtaja. 
Kaisa Soininen, Leo Soinisen leski, oli paitsi KuUS:n ensimmäinen naispuheenjohta-
ja myös SVUL:n Pohjois-Savon piirin johtokunnan jäsen. Lisäksi seurasta oli jäseniä 
SVUL-80-tapahtuman toimikunnassa. Seuran ”veteraaniuimari” Antti Järvinen toi-
mi Kuopion läänin uimaopetustoimikunnan puheenjohtajana, ja Vilho Oravainen 
vaikutti Kuopion kaupungin liikuntalautakunnan jäsenenä.920

Taulukko 20: Kuopion Uimaseuran ja Kuopion Työväen Uimareiden johtokunnissa vuosina 
1966–1976 toimineiden jäsenten sosioekonominen ryhmittely

PääRyhmä KUoPIon UImASeURA/

oSUUS, % 

(n = 42)

KUoPIon Työväen 

UImARIT/oSUUS, %

(n = 26)

Työnantaja 2,4  0,0 

Yksinäisyrittäjä 0,0 11,5 

Ylempi toimihenkilö 14,3 7,7 

Alempi toimihenkilö 42,8 11,5 

Työntekijä 28,6 50,0 

Muut 11,9 19,3 

Yhteensä 100,0 100,0 

Lähde: Hermunen 1980, 9, 10; LIITE 7.921

Kuopion uimaseuran aktiiviset toimijat olivat jo mainittujen tehtävien lisäksi jär-
jestämässä paitsi KuUS:n omia kilpailuja myös lukuisia järjestöjen, liikelaitosten ja 
koululaisten uintikilpailuja. Koulutettuja valmentajia seurassa oli vuonna 1973 pe-
räti 30: A-valmentajia oli 2 (Ismo Johansson ja Harri Turunen), B-valmentajia 12 ja 
C-valmentajia 16. Uimahyppyvalmentajiksi oli nimetty kaksi henkilöä.922

Uimaliiton väliaikainen päävalmentaja Harri Turunen korosti, että asenteiden 
muuttuminen uinnille myönteisemmäksi on ehdoton edellytys lajin nousulle kan-
sainväliselle tasolle. Turunen tuskaili, koska nuoret katosivat uintiharrastuksesta 
alle 15-vuotiaina. Harri Turunen arveli tämän johtuvan ennen kaikkea siitä, että 
nuorilla ei ole mahdollisuuksia riittävään harjoitteluun kahdesti päivässä. Esteeksi 
Turunen katsoi aiheellisesti sen, että koulujen lukujärjestyksiä oli vaikea niveltää 
joustavasti uimareiden harjoitustarpeisiin.923 Puhtia Harri Turusen tulostavoitteille 

920  KuUS:n vk. 1980. KuUS:n kokoelma.
921  Liitteen 7. ammattitiedot on koottu haastatteluista ja uimaseurojen kokoelmista. Tietyiltä osin ammatti-
tiedot ovat epätäsmällisiä. Tutkimuksen suuntaa antavuuden kannalta tällä ei ole ratkaisevaa merkitystä. 
Esimerkiksi tieto siitä, että henkilön ammatti oli ”mattomies”, antaa varsin luotettavan tiedon siitä, että 
kyseessä on todennäköisesti ollut työntekijäksi luokiteltava henkilö.  Toisaalta ”mattomies” on saattanut 
olla yksinäisyrittäjä. Sosioekonomisessa tarkastelussa en ole huomioinut ryhmää ”tuntemattomat”. 
922  KuUS:n vk. 1973. KuUS:n kokoelma.
923  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 9.12.1976. KuUS:n kokoelma.
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loivat tiedot siitä, että Suomen kilpauinti oli edistynyt selvästi verrattuna edelliseen 
vuosikymmeneen.924

KuUS:n toiminnan voimakas, toisinaan hallitsematon kasvu kilpailumatkoineen 
kuormitti seuran taloutta koko 1970-luvun loppupuolen, ja taloudellisia huolia ilme-
ni. Rahaa uimaseuralle saatiin muun muassa julkaisemalla Pärskeitä-lehteä yhdestä 
kahteen kertaan vuodessa.925 Lehteen myydyt mainokset tuottivat Risto Finnen mu-
kaan ”kohtuullisen tulon”. Uimaseuralaiset hoitivat lehden jakelun: nuoret jakoivat, 
ja niin vanhemmat kuin valmentajatkin valvoivat.926 Erityisesti vuosi 1980 oli seuralle 
taloudellisesti hankala: ”Seuran taloudellisia yrityksiä seurasi keväällä poikkeukselli-
sen huono onni. Vaikka syksyn seuralehti onnistuikin 100-%:sti, jouduttiinkin vuoden 
päätteeksi kirjaamaan ehkä seuramme tappiollisin tilinpäätös.”927 Vaikka kaupunki 
tuki paikallisia seuroja, kunnallinen tuki ei ollut riittävän suuri. Huomattava osa tar-
vittavista varoista uimaseurassakin oli saatava edelleen muista tulonlähteistä.928 

Laskusuhdanne, toimijoiden vähentyminen 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa, oli 
KuUS:lle ongelma. Jotkut uimaseuralaiset luopuivat harrastuksesta kokonaan, mut-
ta jotkut tulivat takaisin tauon jälkeen. Seuratoiminnasta poistumiseen oli monia 
syitä. KuUS:ssa yksi syy oli se, että seurassa toimineet olivat samanikäisiä, 1940-lu-
vun lopulla ja 1950-luvun alussa syntyneitä perheen perustamisiässä olleita nuoria 
aikuisia. Esimerkiksi Risto Finne hiljensi harrastusrientojaan 1970-luvun lopulla, 
jolloin lasten syntymisen jälkeen ”(…) piti ruveta tekemään kotihommia”. Kahden 
pojan, Ilkan ja Jukan, vartuttua uimahallista tuli Finneille samoin kuin Arto Eskolan 
ja Harri Turusen perheille ikään kuin toinen koti. Osaksi uinnin harrastajien määrä 
väheni Finnen mukaan liikuntakulttuurin eriytymisen takia. Samalla Finne arvioi, 
että poikien määrä väheni uintiharrastuksessa, koska vahvat kuopiolaiset lajit, jalka-
pallo ja jääkiekko, kiinnostivat nuoria.929 

Uimahallin valmistumisen alusta lähtien toiminut KuUS:n naistoimikunta toi-
mi aktiivisesti.930 Yhtä lailla miesten kanssa he pystyivät vaikuttamaan KuUS:n 
asioihin myös seuran hallituksessa. Vuoden 1980 toimintakertomuksessa naisväen 
toimintaa kuvattiin seuraavasti: ”Olemme osallistuneet kaikenlaiseen toimintaan. 
Alkuvuodesta muonitimme uimareiden kilpailumatkoja, jota tulisi jatkaa edel-
leen. Tähän luetteloon sisältyy osallistuminen kaikkeen toimintaan toimitsijoina 
ja lipunmyyjinä uintikilpailuissa. Pääsylipun- ja arpojenmyyjinä uintikilpailuis-
sa. Pääsylipun- ja arpojen myyntiä pellehyppykisoissa. Osa meistä on osallistunut 
SVUL:n järjestämään Pohjois-Savon piirin naisvaliokunnan järjestämään kurssiin 
piirin naisille, joka oli 17.3.-80. (…) Olemme muistaneet uimaseuramme kevään yli-
oppilaita, osallistuneet illanviettojen järjestämiseen.”931

924  KuUS:n leikekirja. Viikkosavo 4.9.1975. KuUS:n kokoelma.
925  KuUS:n vk. 1979. KuUS:n kokoelma.
926  Risto Finne 19.10.2003.
927  KuUS:n vk. 1980. KuUS:n kokoelma.
928  Risto Finne 19.10.2003.
929  Risto Finne 19.10.2003.
930  KuUS:n vk. 1986. KuUS:n kokoelma.
931  KuUS:n naistoimikunnan vk. 1980. KuUS:n kokoelma.
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4.5 SUKellUS oSAKSI UInTIA 

Vaikka urheilusukelluksella on pitkä historiallinen tausta jo ennen 1900-lukua, 
harrastuksen leviämiseen vaikutti maailmalaajuisesti vasta toinen maailmansota. 
Syynä oli se, että sukelluslaitteet kehittyivät sodanaikaisen suunnittelun tuloksena. 
Sotavuosiin ajoittui muun muassa Kuopiossa vuonna 1942 tehty sukellus. Tuolloin 
Kuopion Aatalan konepajan rannassa tapahtui räjähdysonnettomuus, joka vaati kak-
si kuolonuhria. Karjala-niminen laiva hajosi ja vajosi nopeasti pohjaan. Sukeltajan 
havaitsemia tietoja käytettiin apuna onnettomuuden tutkinnassa. Tuolloin laitesu-
keltajat eivät olleet urheilusukeltajia vaan ammattilaisia, esimerkiksi puolustusvoi-
mien sukeltajia. Vielä 1940-luvulla käytettiin raskassukellusvarustusta eli niin sa-
nottua kaskikypärävarustusta.932 Suomalaisen sukelluksen aktiivinen historia alkaa 
Sari Aution mukaan 1950-luvun alussa, jolloin Suomi merellä -lehti kirjoitti taistelu-
sukeltajien mahdollisuuksista toimia Suomen rannikolla.933

Puolustusvoimien ja palolaitoksen pelastussukeltajien piirissä virisi 1950-luvulla 
urheilusukellusharrastus.934 Suomessa urheilusukeltaminen organisoitui kansalais-
toiminnan muotona vuonna 1956, jolloin perustettiin ensimmäinen suomalainen 
sukelluskerho. Samana vuonna perustettiin myös Suomen Urheilusukeltajain liitto, 
jonka tehtäväksi muodostuivat koulutusjärjestelmän laatiminen, sen ylläpito ja kehit-
täminen. Toimintansa alkuvaiheessa urheilusukellusliitto ei liittynyt SVUL:oon eikä 
TUL:oon, koska se ei halunnut sekaantua urheilupolitiikkaan.935 Urheilusukeltajain 
liitto päätti SVUL:oon liittymisestä kuitenkin vuonna 1973, jolloin käynnistyi myös 
urheilusukelluksen valmentajakoulutus.936 SVUL:oon liittymisestä oli seurauksena 
se, että urheilusukellusliitossa alettiin korostaa kilpaurheilua: räpyläuinti ja uppo-
pallo saivat sukellusseuroissa siten vahvan aseman. Laitesukellusta pidettiin Pekka 
Kaikumon mukaan 1970-luvulla muidenkin kuin sukeltajien keskuudessa epäurhei-
lullisena.937

Vuonna 1972 Suomen Urheilusukeltajain Liitossa oli noin 40 jäsenseuraa eri 
puolella maata. Pohjoismainen yhteistyö oli tuolloin varsin kiinteää, ja vuonna 
1972 laadittiin yhteiset pohjoismaiset koulutusvaatimukset ja sukeltajatodistuk-
set. Urheilusukellusliitto kuului kansainväliseen urheilusukeltajain liittoon CMAS 
(Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques), joka laati urheilusukelluksen 
eri lajien säännöt. Tosin Suomen Urheilusukeltajain Liiton alaisuudessa noudatettiin 
sääntöjä, jotka oli osin muokattu Pohjoismaiden olosuhteisiin sopiviksi.938

932  KuUS:n leikekirja. Savon Työmies 8.10.1942. KuUS:n kokoelma.
933  Autio 1996, 7.
934  Autio 1996, 9.
935  Autio 1996, 24.
936  Kuopion Urheilusukeltajien hallituksen ptk. 16.2.1976. Kuopion Urheilusukeltajien kokoelma; SVUL:n 
koulutusjärjestelmän mukaisia C-, B- ja A-lajiosia ei järjestetty vielä 1970-luvulla. ”C-lajiosan järjestäminen 
räpyläuinnissa oli tähtäimessä vuonna 1981. B-valmentajakoulutuksen runko saatiin valmiiksi 1980-luvun 
alussa ja koulutusta ryhdyttiin antamaan vuonna 1982 myös räpyläuinnissa. Valmennuksen järjestäminen 
olikin räpyläuinnin tärkein haaste 1980-luvulla.” Autio 1996, 78.
937  Autio 1996, 15; Kaikumo 2006. Liikunnan ja urheilun maailma 10/2006. Sukeltajaliitto 50 vuotta: Sivii-
lisammakosta scubadiveriksi. http://www.slu.fi/lum/10_06/uutiset/sukeltajaliitto_50_vuotta_siviil/. (Luettu 
6.4.2010)
938  Jansson 1973, 929.
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Kuopiossa urheilusukellusseuran perustamista suunniteltiin jo vuonna 1965, mut-
ta hanke kuitenkin kariutui. Päällimmäisenä esteenä seuran perustamiselle oli se, että 
Kuopion järvien uimavedet olivat likaantuneet, ja vesistöjen sameuden ajateltiin es-
tävän lajin järkevää harrastamista. Tieto uimahallin valmistumisesta antoi kuitenkin 
uuden sysäyksen seuran perustamiselle. Kuopion Urheilusukeltajien (KUS) puheen-
johtajaksi valittiin tammikuussa 1969 vääpeli Mauri Vallema, varapuheenjohtajaksi 
palomies P. Arpomaa, sihteeriksi kapteeni K. Pippuri, rahastonhoitajaksi ylikersantti 
H. Lindström, pr-mieheksi edustaja H. Pitkänen ja kalustonhoitajaksi liikkeenharjoit-
taja R. Huovinen. Perustavassa kokouksessa oli mukana myös SPR:n edustajana Erkki 
Sirola, joka tähdensi urheilusukelluksen merkitystä pelastuspalveluissa. Kuopiossa 
puolustusvoimien henkilöstön osuus lajin kansalaistoiminnan käynnistämisessä oli 
keskeinen, mikä ilmenee seuran johdon ammattikoostumuksesta. Sukelluksen har-
rastajissa oli myös monia palokunnan miehiä. Vuonna 1976 SVUL:n liittokohtaisessa 
yhteenvedossa KUS:n hallitus totesi, että myös Kuopion Poliisiurheilijoiden kaksi jä-
sentä kuului Suomen Urheilusukeltajien liittoon.939 Tässä yhteydessä voi todeta, että 
kuopiolaisen uinnin toimijajoukko oli vuonna 1969 jo niin runsas ja eriytynyt, että 
sen ammatillisen ja sosiaalisen rakenteen tyhjentävä selvittäminen ei onnistu. 

Kuopion Urheilusukeltajien jäsenmäärä nousi nopeasti seuran perustamisen 
jälkeen noin 30 jäseneen. Loppuvuodesta 1970 jäseniä oli 35 ja lisää harrastuksesta 
kiinnostuneita oli tulossa mukaan toimintaan. Seuran jäsenmäärää haluttiin rajata, 
sillä urheilusukellusharrastus voi turvallisuussyistä940 edetä vain tarkkojen kou-
lutusjaksojen mukaisesti. Koska seura harjoitteli uimahallissa, katsottiin, että ker-
ralla paikalla ei voinut olla ”liikaa” väkeä. Seuran kasvu ja siten harjoitusvuorojen 
täyttyminen huolestuttivat Kuopion Urheilusukeltajien johtoa siinä määrin, että se 
halusi rajoittaa Varkauden urheilusukellusseura Vesihiisin osallistumista KUS:n 
vuoroille. Varkautelaisten kiinnostus KUS:n harjoitusvuoroista johtui luonnollises-
ti siitä, että vielä tuolloin Varkaudessa ei ollut uimahallia.941 Varkautelaisten lisäk-
si Kuopion uimahallissa urheilusukeltajien vuorolla vierailivat myös Nurmeksen 
Urheilusukeltajat. Harjoitusvuorojen vastineeksi, ilman velvoitteita, Kuopion 
Urheilusukeltajat tarjoutuivat pitämään altaan vesirajat puhtaina.942

Huolimatta siitä, että KUS:n jäsenmäärää haluttiin rajoittaa, vuonna 1978 Kuopion 
Urheilusukeltajien jäsenmäärä oli jo 129. Naisia seurassa oli kuitenkin vähän, vain 
25.943 Urheilusukeltajat aloittivat nuorten kouluttamisen vuonna 1970. Nuoret eivät 
päässeet Kuopion Urheilusukellusseuran jäseneksi pelkällä ilmoittautumismenette-
lyllä, sillä edellytyksenä harrastukselle oli riittävä uimataito.944 Riittävä uimataito 

939  Kuopion Urheilusukeltajien hallituksen kokouksen ptk. 1.3.1976. Kuopion Urheilusukeltajien kokoelma.
940  Aina onnettomuuksilta ei voitu välttyä. KUS:n pj. Mauri Vallema kertoi johtokunnan kokouksessa Norjan 
Altassa tapahtuneesta sukellusonnettomuudesta. Eräs urheilusukellusliiton sukeltaja kuoli noin 20 metrin 
syvyydessä. Kuopion Urheilusukeltajien johtokunnan ptk. 3.5.1973. Kuopion Urheilusukeltajien kokoelma.
941  Kuopion Urheilusukeltajien kirje Kuopion uimahallin johtokunnalle 9.11.1970. Kuopion Urheilusukel-
tajien kokoelma.
942  Mauri Vallema 8.4.2010.
943  Kuopion Urheilusukeltajien tk. 1978. Kuopion Urheilusukeltajien kokoelma. KUS:n johtokunta keskusteli 
seuran naistoimikunnan perustamisesta vuonna 1973. Silloiset naisjäsenet velvoitettiin tutkimaan toimikun-
nan perustamismahdollisuutta. Kuopion Urheilusukeltajien yleiskokouksen ptk. 25.9.1973. Kuopion Urhei-
lusukeltajien kokoelma. Naisjaostoa ei kuitenkin seuran kokoelmaan kuuluvan aineiston mukaan perustettu.
944  Kuopion Urheilukeltajien johtokunnan ptk. 17.3.1977. Kuopion Urheilusukeltajien kokoelma. Kuopion 
Urheilusukeltajat perustivat vuonna 1978 jaoksia. Toiminta käynnistyi koulutus-, kilpailu- ja nuorisoja-
oksissa. Kuhunkin jaokseen valittiin 3–4 jäsentä. KUS:n ts. 1978. Kuopion Urheilusukeltajien kokoelma.
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todistettiin suorittamalla snorkkelikurssi.945 Jäsenmäärän nousu tarkoitti väistämät-
tä myös sitä, että puolustusvoimissa ja palokunnassa työskennelleiden suhteellinen 
osuus seurassa pieneni.

1970-luvun alusta alkaen Kuopion Urheilusukeltajat osana urheilusukeltajien liit-
toa haki toimintansa muotoa. Kansallisella tasolla urheilusukellusliitto oli jakautu-
nut 11 valiokuntaan. Ne olivat valmennus-, koulutus-, nuoriso-, laitesukellus-, tek-
niikka-, räpyläuinti-, sukelluskalastus-, sukellussuunnistus-, tiede-, turvallisuus- ja 
uppopallovaliokunta.946 KUS:n toiminta ja tavoitteellisuus jakautui 1970-luvun alus-
ta lähtien neljään: koulutus- ja valistustoimintaan, kilpailutoimintaan, sukellustoi-
mintaan sekä pelastustoimintaan.947 Kuopion Urheilusukeltajien toiminta oli lajin 
luonteelle tyypillisesti peruskoulutuspainotteista, koska uudessa seurassa suurin 
osa sukeltajista oli aloittelijoita. Koulutustoimintaan kuuluivat snorkkelisukellus-
kurssit, laitesukelluskurssit ja kouluttajapäivät.948

Kuopion Urheilusukeltajien kilpailutoiminnan painopiste 1970-luvun alussa oli 
laitetekniikkakilpailuissa ja sukellussuunnistuksessa. Kisoja pidettiin sekä uima-
hallissa että avovedessä.949 Kiinnostavaa on, että urheilusukelluksen piirissä kokeil-
tiin myös vesipalloa, joskaan se ei saanut seurassa pysyvää asemaa.950 Uppopallon 
harrastaminen Kuopiossa käynnistyi vuonna 1976, ja innostus lajissa kilpailemi-
seen kasvoi. Kaudella 1977 KUS osallistui ensimmäisen kerran lajin SM-sarjaan. 
Kuopiossakin järjestettyyn SM-turnaukseen osallistuivat joukkueet Turusta, 
Joensuusta, Kouvolasta, Helsingistä ja Lapualta. Kuopion joukkueessa pelasi seitse-
män sukeltajaa: Harri Kivinen, Hannu Turunen, Jorma Karhunen, Pauli Mustonen, 
Pertti Koistinen, Pekka Koponen ja Rafael Jormanainen.951 Lopulta seura sijoittui SM-
sarjassa neljänneksi.952 

KuUS:n ja KuTU:n nimi- ja kilpailutulosluetteloiden perusteella voi karkeasti ar-
vioida, että uppopalloilijat ja seuran muutkaan jäsenet eivät olleet aktiivisia kilpa-
uimareita. KUS:n urheilujaosto totesikin uppopallopelien käynnistyttyä, että kaik-
kien pelaajien peruskunto ei ollut riittävän hyvä tiukkoihin SM-sarjapeleihin. Siksi 
urheilujaosto päätti esittää pelaajille ohjattua harjoittelua kunnon kohentamiseksi. 
Kuitenkaan uintiharjoittelua KuUS:n tai KuTU:n kanssa ei suunniteltu, vaan kuntoa 
alettiin kohottaa oman seuran piirissä. Räpyläuimareille esitettiin yhtä yhteistä har-
joitusta uppopalloilijoiden kanssa.953 

945  Kuopion Urheilusukeltajien johtokunnan ptk. 11.4.1975. Kuopion Urheilusukeltajien kokoelma. Käytän-
tö siitä, että KUS:n jäseneksi hyväksyttiin snorkkelikurssin suorittamisen jälkeen päätettiin vuonna 1977. 
Kuopion Urheilusukeltajien yleisen kokouksen ptk. 25.9.1977. Kuopion Urheilusukeltajien kokoelma. 
Edelleen snorkkelikurssille pääsemisen ehtona oli vähintään 12 vuoden ikä, vastuuvapaustodistuksen al-
lekirjoittaminen, huoltajan suostumus alaikäisiltä sekä 250 metrin uimataito. Uintitestiin kuului 250 metrin 
uinti, jonka alussa oli sukellettava 12,5 metriä. Testiin kuului myös 30 sekunnin hengenpidätys. Kuopion 
Urheilusukeltajien koulutusjaoston ptk. 30.12.1978. Kuopion Urheilusukeltajien kokoelma.
946  Kaikumo 2006; Liikunnan ja urheilun maailma 10/2006. Sukeltajaliitto 50 vuotta: Siviilisammakosta 
scubadiveriksi. http://www.slu.fi/lum/10_06/uutiset/sukeltajaliitto_50_vuotta_siviil/. (Luettu 6.4.2010)
947  Kuopion Urheilusukeltajien ts. 1972. Kuopion Urheilusukeltajien kokoelma.
948  Kuopion Urheilusukeltajien tk. 1971. Kuopion Urheilusukeltajien kokoelma.
949  Kuopion Urheilusukeltajien tk. 1971; esim. johtokunnan ptk. 8.2.1973. Kuopion Urheilusukeltajien ko-
koelma.
950  Kuopion Urheilusukeltajien johtokunnan ptk. 26.2.1973. Kuopion Urheilusukeltajien kokoelma.
951  Savon Sanomat 20.3.1977.
952  Kuopion Urheilusukeltajien tk. 1977. Kuopion Urheilusukeltajien kokoelma.
953  Kuopion Urheilusukeltajien urheilujaoston ptk. 7.12.1977. Kuopion Urheilusukeltajien kokoelma.
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Räpyläuinnin harrastaminen ei Kuopiossa kuitenkaan nuorten osalta edennyt 
1970-luvulla uppopallon suosion tahdissa. Esimerkiksi syksyllä 1977 nuorten kil-
pailuvalmennukseen ilmoittautui kaksi junioria, joiden into lajiin kuitenkin hii-
pui jo seuraavana keväänä.954 Sen sijaan KUS:n yleisen sarjan räpyläuimarit ylsivät 
SM-mitaleille.955 Kaksi KUS:n edustajaa edusti Suomea uppopallon EM-kisoissa 
Malmössa vuonna 1978.956 Myös kansallisesti urheilusukelluksen kilpailullisuus 
oli Sari Aution mukaan 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa jossain määrin ”jumittunut 
paikoilleen”. Syyksi Autio on arvioinut sen, että SVUL tuki urheilusukellusliiton toi-
mintaa vain vähän, koska liitto ei ollut saanut paljon toimintapisteitä, joiden perus-
teella avustukset jaettiin.957

Urheilusukeltajat osallistuivat 1970-luvulla pyynnöstä moniin pelastustehtäviin. 
Pelastuspalvelusta muodostuikin keskeinen osa Kuopion Urheilusukeltajien toimin-
taa. Vuoteen 1972 mennessä seura oli antanut apuaan kymmenessä hukkumistapa-
uksessa.958  Esimerkiksi vuonna 1978 urheilusukeltajia oli paikalla Juurusvedellä, 
jonne oli syöksynyt puolustusvoimien DC-3-kone. Sukeltajien hälytyspalvelu luo-
tiin 1970-luvun alussa Karjalan Lennostossa koulutuksensa saaneista sukeltajista.959 
Talvista pelastusvalmiutta KUS:ssa harjoiteltiin myös avantosukellusharjoituksilla.960

Kuopion Urheilusukeltajien yhteistoiminta Kuopion Uimaseuran ja Kuopion 
Työväen Uimareiden kanssa rajoittui ratavuorojen keskinäiseen sovittelemiseen, jos-
kin päätökset ratavuoroista teki uimahallin johtokunta. Aivan olematonta kilpauin-
nin ja urheilusukelluksen kohtaaminen altaassa ei ollut. Huhtikuussa 1978 Kuopion 
Uimaseura haastoi Kuopion Urheilusukeltajat 10 x 50 metrin viestiuintikilpailuun, 
jossa sukeltajat saivat käyttää apuvälineenä räpylöitä.961 Uimaseuroja lähempiä yh-
teenliittymiä KUS:lle olivat vapaaehtoinen pelastuspalvelu962 ja Järvipelastusyhdistys, 
joiden kokouksiin KUS lähetti säännöllisesti edustajansa.963  KUS:n toiminnan rahoi-
tus hoitui kuopiolaisille uintiyhdistyksille tutulla kaavalla. Tuloja urheilusukellus-
seura sai jäsenmaksuilla, avustuksilla ja kompressorituloilla.964  Tuloja seura sai myös 
järjestämällä tanssiaisia sekä siivoamalla keväisin uimarantojen pohjia ja raivaamalla 
veneilyreittejä.965

954  Kuopion Urheilusukeltajien tk. 1978. Kuopion Urheilusukeltajien kokoelma.
955  Kuopion Urheilusukeltajien tk. 1977. Kuopion Urheilusukeltajien kokoelma.
956  Kuopion Urheilusukeltajien hallituksen ptk. 22.5.1978. Kuopion Urheilusukeltajien kokoelma.
957  Autio 1996, 70.
958  Kuopion Urheilusukeltajien tk. 1972. Kuopion Urheilusukeltajien kokoelma. Vuonna 1971 KUS osallistui 
kolmeen pelastustoimintaan: 1.) Helmikuussa haettiin autonkuljettaja jäihin vajonneesta kuorma-autosta, 
2.) Heinäkuussa etsittiin Pielavedellä hukkuneita, 3.) Loppukesästä haettiin Iisvedellä hukkunut. Kuopion 
Urheilusukeltajien tk. 1971. Kuopion Urheilusukeltajien kokoelma.
959  Kuopion Urheilusukeltajien tk. 1978. Kuopion Urheilusukeltajien kokoelma; Savo 6.2.1970.
960  Kuopion Urheilusukeltajien johtokunnan ptk. 7.4.1978. Kuopion Urheilusukeltajien kokoelma.
961  Kuopion Urheilusukeltajien johtokunnan ptk. 7.4.1978. Kuopion Urheilusukeltajien kokoelma.
962  Marraskuussa 1978 KUS:n hallituksen Jäsen Jorma Karhunen toi terveisiä hallitukselle siitä, että pelastus-
palvelu oli tiedustellut, voisiko joku urheilusukeltaja ryhtyä PePa:n puheenjohtajaksi. Tuolloin tehtävästä 
kiinnostuneita ei löytynyt. Kuopion Urheilusukeltajien hallituksen ptk. 15.11.1978. Kuopion Urheilusu-
keltajien kokoelma. Lopulta kuitenkin KUS:n jäsen Reijo Huovinen aloitti PePa:n puheenjohtajana vuon-
na 1979. Kuopion Urheilusukeltajien hallituksen kokouksen ptk. 1.12.1978. Kuopion Urheilusukeltajien 
kokoelma.
963  Kuopion Urheilusukeltajien ts. 1978. Kuopion Urheilusukeltajien kokoelma.
964  Kuopion Urheilusukeltajien vuosikokouksen ptk. 28.1.1972; ts. 1975, meno- ja tuloarvio. Kuopion Ur-
heilusukeltajien kokoelma.
965  Kuopion Urheilusukeltajien hallituksen ptk. 16.2.1976; tk.:t 1973, 1976. Kuopion Urheilusukeltajien ko-
koelma.
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4.6 SUUnnITelmAllISTA meneSTySTä

Kuopion uimahallin valmistuminen mahdollisti järjestelmällisen ja ympärivuo-
tisen uintitoiminnan ja omista lähtökohdista myös muille kuin kilpauimareille ja 
urheilusukeltajille. Esimerkiksi kuopiolaisilla invalidijärjestöillä oli mahdollista 
puolentoista tunnin ilmaiseen vuoroon sunnuntaisin. Kuopion kuntoliikuntatoi-
mikunta järjesti uimahalliin heti sen valmistumisen jälkeen vuoden kestävän kil-
pailun. Suorituksiksi hyväksyttiin päivittäinen vähintään 200 metrin kuntouin-
ti. Suorituksia alkoikin kertyä: lokakuussa 1969 kirjattiin peräti 10 721 suoritusta. 
Kuntouintikampanja epäilemättä kannusti ainakin osaa kuntouimareista määrä-
tietoiseen kunnon kohottamiseen – tai ainakin metrien kerryttämiseen.966 Kuopion 
kaupungin kuntoliikuntatoimikunta oli perustettu marraskuussa 1968. Sen tehtä-
vänä oli urheilulautakunnan alaisuudessa edistää kaupunkilaisten kuntoliikunnan 
harrastamista. Toimikunta koottiin oppi- ja ammattikoulujen, kansakoulujen, Puijon 
Ladun, TUK:n, TUL:n, SVUL:n, urheilutoimittajien, työpaikkojen ja urheilulauta-
kunnan edustajista.967 Vuonna 1970 kuntoliikuntatoimikunta organisoi kansanhiih-
dot, laturetken ja kuntoluistelutapahtuman.968 

Kaupungin hoidettavaksi KuUS:lta siirretty uimaopetus laajeni uimahallin myö-
tä. Uimahallin valmistuminen tarjosi erinomaiset olosuhteet lasten uimaopetuksen 
tehostamiselle. Hyvät oppimistulokset ilmenivät lautakunnalle annetuissa luvuissa: 
uimaan oppimisprosentti nousi yli 90:een. Vaikuttavaa kaupungin järjestämästä ui-
makoulusta teki se, että esimerkiksi vuonna 1971 uimahallin uimakouluihin osallistui 
yhteensä 1 435 oppilasta. Samana vuonna uimamaisterin tutkinnon suoritti 119 lasta 
ja uimakandidaatin tutkinnon 722 lasta. Luvut olivat Kuopion ennätyksiä.969 Vuosina 
1904–1969  Kuopion Uimaseuran uimakouluissa oli Martti Väinämön laskelmien 
mukaan yhteensä noin 26 000 oppilasta, joista uimakandidaatin tai -maisterin arvon 
sai noin 4 500 lasta. Edelleen tässä kohdassa on huomioitava Väinämön edellä esitet-
ty havainto siitä, että 26 000 uimaoppilasta ei ole absoluuttinen totuus, koska lapset 
saattoivat kirjautua kesän aikana uimakouluun kaksi kertaa.970 Perinteisestä uinnin 
avovesiopetuksesta ei luovuttu uimahallin valmistumisen jälkeenkään, sillä esimer-
kiksi heinäkuussa 1970 uimakouluja järjestettiin Honkalahdessa, Kettulanlahdessa, 
Niuvassa, Särkiniemessä, Hiltulanlahdessa, Jynkänlahdessa, Kaislastenlahdessa ja 
Hirvilahdessa. Yhteensä näihin uimakouluihin osallistui 445 lasta.971 

Suunnitelmallisuus ilmeni Kuopion kansakoululaisten uimaopetuksessa. 
Syksyllä 1971 oppilaiden uimahallikäynnit ohjelmoitiin. Käyttöön otettiin Kuopion 
uimahallin ja kansakoulujen liikuntatoimikunnan yhdessä suunnittelema ohjelma, 
jossa ”monipuolisen uinnin testaus- ja suoritustaulukon avulla pyrittiin aktivoimaan 
niin oppilaita kuin opettajiakin työskentelemään paremman uimataidon hankkimi-
seksi”. Ohjelman mukaisesti koulujen kolmannet luokat kävivät kymmenen kertaa 
sisältäneen uimakoulun.972

966  Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 1969, 206. Kuopion kaupunginarkisto.
967  Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 1968. Urheilulautakunnan tk. 1968. Kuopion kaupunginarkisto.
968  Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 1970, 90. Kuopion kaupunginarkisto.
969  Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 1971. Urheilulautakunnan tk. 1971. Kuopion kaupunginarkisto.
970  Väinämö 1966, 66.
971  Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 1971. Urheilulautakunnan tk. 1970. Kuopion kaupunginarkisto.
972  Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 1971. Urheilulautakunnan tk. 1971. Kuopion kaupunginarkisto.
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Tieto uimahallin valmistumisesta syksyllä 1969 kannusti uimareita ohjaajineen 
harjoittelemaan tulevia koitoksia varten myös altaan ulkopuolella. KuUS:n valmen-
taja, liikunnanohjaaja Risto Holopainen muisteli kesän kynnyksellä taakse jäänyttä 
talviharjoittelukautta: ”Harjoittelumme on olosuhteiden pakosta ollut lähes koko-
naan kuivaharjoittelua. Sisällä olemme punttien avulla hankkineet voimaa ja ulkona 
kestävyyttä lenkkeilyllä. Harjoituksistamme on suunnilleen puolet ollut kuntopiiriä 
ja toiset puolet lenkkeilyä maastossa.” KuUS:n kilpailulliset odotukset kulminoitui-
vat 1970-luvulla tiiviisti toimineeseen uintikeskusryhmään. Myös tämän ryhmän 
ulkopuolella uintia ja muuta uintiurheilua harrasti laaja joukko, joka ei kuitenkaan 
nuoruutensa vuoksi kyennyt varsinaisiin ”piirinennätysmurskajaisiin”.973

Kuopion Työväen Uimareissa kehitys uimahallikauden alussa oli osittain saman-
suuntaista kuin KuUS:ssa. KuTU:n alkuvuosina seuran uintitoiminta jäi melko vähäi-
seksi. Kuopion Työväen Uimareiden näkyvimpiä toiminnan muotoja olivat lentopallo, 
opintotoiminta, retket ja tehokas jäsenhankinta.974 Seuran puheenjohtajaksi uimahal-
lin valmistuttua valittu Erkki Hiltunen on muistellut KuTU:n alkuvaiheen toiminnan 
käänteitä: ”Kun varattiin vuoro hallille, ei mennyt kauankaan kun oli useita satoja jä-
seniä, muutaman kuukauden kuluttua oli n. 300 jäsentä. Kaikilla oli kiinnostus uima-
halliin ja kun nuoret ajattelivat, että seurassa saa räpisköidä seuran laskuun ilmaiseksi, 
niin he kiinnostuivat mukaan tähän. Sitten kun tähän valmennukseen puututtiin ja 
ruvettiin antamaan tiukennettua ja valmennettua ohjelmaa. Silloin ne heikoimmat tip-
puivat pois, he huomasivat, ettei tämä olekaan saunakerho, jossa voi mukavasti hyppiä 
ja keikkua, sukellella ja olla.”975 Näkökulmia suunnitelmalliseen harjoitteluun KuTU:n 
valmentajat saivat TUL:n leireiltä. Esimerkiksi heinäkuussa 1970 KuTU:n valmentajia 
tutustui Riihimäellä TUL:n edustusuimareiden valmentautumiseen.976 

Uimahallin myötä KuUS:n toiminta keskittyi kaikissa jaostoissa kilpaurheiluun. 
Leo Soininen linjasi tuoreen uimahallipaikkakunnan tulevaisuutta Uinti-lehdessä 
syksyllä 1971. Soininen oli sitä mieltä, että kilpauinnin kehitystä eivät yksin ratkaise 
olosuhteet, vaikka niillä onkin suuri merkitys. Leo Soinisen näkemyksissä tärkeintä 
oli seuratoiminta, jonka piti olla oikein suunniteltua ja toteutettua valmennusta. Kun 
Kuopion uimahallin rakentamispäätös lopulta nuijittiin, Kuopion Uimaseurassa 
alettiin rakentaa organisaatiota uimahallikautta varten.977 Vuoden 1973 toiminta-
kertomuksessa todettiin, että toiminta-ajatuksen mukaisesti seuran taloudelliset ja 
toiminnalliset voimavarat oli suunnattu kilpauinnin kehittämiseen. Laajentunutta 
toimintaa hallittiin tiedotuksella. Väylinä olivat jäsenkirjeet ja ilmoitustaulutiedo-
tukset. Savon Sanomia kiiteltiin siitä, että lehti julkaisi auliisti muun muassa kisojen 
tuloksia.978

Uimahallin myötä kilpauintiin alettiin ohjata yhä nuorempia lapsia. Keväällä 
1974 Kuopion Uimaseura käynnisti kilpauimarikoulun, joka oli tarkoitettu alle 

973  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 1.6.1969. KuUS:n kokoelma.
974  Molskis 1976. 
975  Erkki Hiltusen puhe KuTU:n 25-vuotisjuhlassa. KuTU:n kokoelma. 
976  TUL-lehti, nro 13. 1970. 
977  Uinti-lehti, syksy 1971.
978  KuUS:n vk. 1973. KuUS:n kokoelma.
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10-vuotiaille uinnista kiinnostuneille uimataitoisille tytöille ja pojille.979 Seuran 
ensimmäinen kilpauimarikoulu oli osanottajamäärillä mitattuna menestyksel-
linen, sillä mukaan otettiin nopeasti ensimmäisinä ilmoittautuneet yli 40 lasta. 
Kilpauimarikoulussa oppilaille opetettiin 18 opetuskerralla uinnin alkeita kilpauin-
nin näkökulmasta. Opetuksessa ei pyritty ainoastaan alkeiden opettamiseen vaan 
oppilaita perehdytettiin yksilöllisten taitojen edellyttämillä keinoilla myös uinnin 
eri lajien kilpailutekniikkaan. Kilpauimarikouluun pääsyn edellytyksenä oli uima-
taito. Kilpauimarikoululla tunnustettiin olevan myös puhtaasti kilpauintiin liittyvä 
tavoite. Koulun avulla pyrittiin etsimään uimarilahjakkuuksia, jotka edelleen ohjat-
tiin valmennusryhmiin.980 Valmentajien vähyyden takia seuralla ei kuitenkaan ollut 
mahdollisuutta ottaa kaikkia halukkaita mukaan. Uimahallissa harjoitteli syksyllä 
1974 yli 80 innokasta aloittelijaa.981

Suunnitelmallisuus näkyi selvästi myös Kuopion Työväen Uimareissa, jossa val-
mennus oli jaettu neljään tasoon. Opetus aloitettiin 6–10-vuotiaille lapsille lastenal-
taassa.  Alkeiskoulutuksen saatuaan uimari siirrettiin niin sanottuun ykkösradan 
ryhmään isoon altaaseen. Tästä, ohjaajan valvovien silmien alta, uimari siirrettiin 
edelleen varsinaiseen kilpauintiryhmään radalle 3. Harjoituksia pidettiin kolmesti 
viikossa. Alkeis- ja jatkokoulutuksen jälkeen uimarit alkoivat harjoitella systemaat-
tisesti. Uimareille asetettiin vuosittaiset tavoitteet eri kilpailuissa. Tärkeimmiksi 
kilpailuiksi mainittiin TUL:n nuorten mestaruuskilpailut ja TUL:n aluemestaruus-
kilpailut. Tällä tasolla KuTU:n uimarit harjoittelivat kahdessa ryhmässä 4–10 kertaa 
viikossa. KuTU:ssa harrastajille tiedotettiin, että edustustasolla uiminen edellyttää 
kieltäytymistä monista muista menoista ja harrastuksista, jos aikoo nousta nopeasti 
kehittyvässä lajissa huipulle.982

Uimahallin valmistututta Kuopion Uimaseura oli selkeästi asettanut kilpailullisen 
menestymisen ensisijaiseksi tavoitteekseen. Seuran päävalmentaja Harri Turunen ei 
kuitenkaan halunnut nähdä seuratoimintaa kapeasti kilpauintiseurana, vaan hä-
nen mielestään seuralla oli tärkeä kasvatuksellinen tehtävä. Moderneja nuorisokas-
vatuksen oppeja Harri Turunen oli epäilemättä omaksunut nuoriso-ohjaajakoulu-
tuksestaan Otava-opistosta. Turunen jakoi KuUS:n Pärskeitä-seuralehdessä seuran 
nuorisotyön kolmeen: kilpauimarikoulutukseen, nuorisotyöhön ja mahdollisuuteen 
toimia järjestössä. Seuran valmennuslinjoja vetänyt Harri Turunen oli kuitenkin en-
sisijaisesti kilpauintimies. Turusen mukaan edustusuimareiden taso on organisaati-
on kyvykkyyden mittari. Jotta seuraorganisaation kyvystä ei olisi tullut epäselvyyt-
tä, KuUS:n edustusuimarit saivat omat henkilökohtaiset valmennussuunnitelmansa. 
Harjoittelussa pyrittiin yksilöllisyyteen, sillä vain osa harjoittelusta tapahtui ryhmä-
nä. Siksi amatööriydestä tuli ongelma: yksilöllinen valmennus olisi vaatinut enem-
män valmentajavoimia. Seuran valmentajat olivat Harri Turusta lukuun ottamatta 
harrastajavalmentajia, sillä heidän ansiotyönsä oli muualla. Seuratyön tekijöilleen 
luoma kuorma oli toisinaan epäilemättä kova.983

979  Tutkimukset osoittavat, että varhaislapsuudessa saadut positiiviset ja monipuoliset liikuntakokemuk-
set ja osallistuminen urheiluseuratoimintaan on tunnustettu liikunnallisen elämäntyylin edistäjiksi. Uusi 
suunta liikuntatutkimukseen 2009, 28.
980  Pärskeitä 1974. KuUS:n kokoelma.
981  KuUS:n leikekirja. Helsingin Sanomat 17.11.1974. KuUS:n kokoelma.
982  Molskis 1976. KuTU:n valmennuksesta.
983  Pärskeitä 1975. KuUS:n kokoelma.
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Uimahallin tiloissa aloitti vuonna 1976 toimintansa Kuopion korkeakoulun lii-
kuntalääketieteellinen tutkimusasema, jossa toimi myös urheilulääkäripoliklinikka. 
Tutkimusaseman ensimmäisiä tehtäviä oli selvittää liikunnan merkitystä ylipainoi-
sille ihmisille ja opastaa heitä oikeanlaiseen liikuntaan.984  Liikuntatieteen sovelta-
misen ensivaiheessa uimareista otettiin lihasnäytteitä, joista selvitettiin nopeus- ja 
kestävyysominaisuuksia. Näytteille ei ollut tulkitsijoita Kuopiossa, mutta asiantun-
tijoita saatiin Jyväskylästä.985 Kuopion Uimaseuran päävalmentaja Harri Turusen 
haastattelu osoitti, kuinka tieteen tulokset levisivät nopeasti valmentajien tietoisuu-
teen. Tietoa ja kiinnostusta liikuntatieteestä ei piiloteltu. Tieteen tuottamia tiedon 
jyväsiä arvioitiin, kun harjoitusohjelmia laadittiin: ”Jokaiselle tyypille luodaan oma 
ohjelma. Käsissä saattaa olla kenties parempi hapenottokyky kuin jaloissa, tämä esi-
merkin vuoksi. Miten nopeat ja hitaat lihassolut saadaan räjähtämään.”986

Helsingin Sanomien toimittajan Harri Turuselta saama viesti ilmentää linjaa, jota 
1970-luvulla alettiin soveltaa kuopiolaisessa uintivalmennuksessa. Tavoitteena oli 
käyttää hyväksi uusinta liikuntatieteellistä tutkimustietoa. Valmennuksen oli oltava 
suunniteltua ja täsmällistä. Suunnitelluista ohjelmista ei saatu poiketa. Painoarvoa 
Turusen sanomisille tuli laajalti muun muassa siitä, että hän toimi syksyllä 1976 ui-
maliiton väliaikaisena päävalmentajana.987

Uimahalliharjoittelu käynnisti Kuopion Uimaseuran uimareiden piirinennätys-
murskajaiset, ja tätä aikaa kesti koko 1970-luvun. Ensimmäisenä hallivuonna pii-
rinennätys rikottiin 46 kertaa ja toisena vuonna 71 kertaa. Tasokkaimmat KuUS:n 
uimarit saivat 1970-luvulla kutsuja maajoukkueeseen tai ainakin maajoukkueen lei-
reille.988 Vastaavasti KuTU rikkoi TUL:n Savon piirin uintiennätyksiä. Vuonna 1975 
kaikki TUL:n Savon piirin ennätykset olivat KuTU:n uimareiden nimissä.989

Kilpauimareiden edistymistä Kuopiossa pyrittiin tukemaan monin tavoin, ja joh-
tokunta ryhtyi laatimaan Leo Soinisen johdolla tarkkoja toimintasuunnitelmia. Lajin 
kilpailutoiminnan kehittämisessä keskityttiin kilpailuiden järjestämiseen ja kilpai-
luissa käymiseen oman paikkakunnan ulkopuolella. Valmennustietouden lisäänty-
minen merkitsi uudenlaista ajattelua koko seuratoiminnassa: tavoitteena oli aluksi 
seuran pääseminen kansallisen uintiurheilun kärkeen.990

KuUS:n toimintakertomuksen teksti vuodelta 1974 oli täsmällistä ja sisällöltään 
huomattavan laajaa. Siinä suunnattiin katseita jo tulevaisuuteen. 1970-luvun alun 
johtokunnan tuotokset olivat Leo Soinisen tuotoksia: ”Valmentajien koulutus pyri-
tään hoitamaan niin, että seuralla on jatkuvasti käytössä riittävä määrä koulutettuja 
valmentajia. Tässä tarkoituksessa ollaan mukana Suomen Uimaliiton valmentaja-
koulutuksessa. Valmennustoimintaa jatketaan entisten suuntaviivojen mukaises-
ti uimahallista saatavissa olevien harjoitusaikojen puitteissa erityisesti kiinnittä-
en huomiota nappulavalmennuksen tehostamiseen. Vuoden aikana järjestetään 
3–4 leiriä uimahallissa tehostetun harjoittelun merkeissä arvokilpailuiden edellä. 
Tarpeen mukaan järjestetään kesäleiri seuran edustusuimareille Kuopion ulko-

984  Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 1976. Liikuntalautakunnan tk. 1976. Kuopion kaupunginarkisto.
985  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 16.3.1977. KuUS:n kokoelma.
986  Viikkosavon toimittajan tekstiä uintikeskusvalmentaja Harri Turusen haastattelusta. Viikkosavo 3.2.1977.
987  KuUS:n leikekirja. Helsingin Sanomat 26.10.1976. KuUS:n kokoelma.
988  KuUS:n vk.:t 1972–1979. KuUS:n kokoelma.
989  Molskis 1976. 
990  KuUS:n leikekirja. Savo 10.1.1971. KuUS:n kokoelma.
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puolella. Järjestetään vesipalloleiri Kuopiossa.”991 Harjoittelua tehostettiin tuttuun 
tapaan leireilemällä. Käytännössä tämä tarkoitti tiivistynyttä harjoittelua myös ko-
tihallissa. Vuonna 1975 erityyppisiä leirejä pidettiin kaikkiaan viisi.992

Paikallinen kilpailutoiminta oli hyvin vilkasta. Esimerkiksi vuonna 1971 
Kuopion uimahallissa järjestettiin kaikkiaan 28 eri kilpailua, joista merkittävimmät 
olivat Suomen B-mestaruusuinnit. 1970-luvulla KuUS kunnostautui myös muiden 
arvokilpailuiden järjestelyissä, sillä seura järjesti vuonna 1972 SM-kisat. Länsi-
Saksan, Norjan ja Suomen nuorten maaottelu uitiin vuonna 1973 ja KLL:n mesta-
ruusuinnit vuonna 1975. Esimerkiksi vuonna 1971 KuUS:n uimarit osallistuivat 
Kuopion ulkopuolella 12 kilpailuun, joissa kävi yhteensä 159 seuran uimaria.993 

Keskittyminen kilpauintiin ilmeni piirinennätysten lisäksi ennen kaikkea nuor-
ten SM-uinneissa. Huippu- ja kilpaurheilun käytännöt olivat tulleet osaksi kuopio-
laista lapsi- ja nuorisouintia. Nuoret Siniviitta-uimarit pystyivät lukemaan lehdestä, 
ylsivätkö he lajissaan valtakunnan kärkeen. Lapsi- ja nuorisouinnista tuli Siniviitta-
uintien myötä todellinen mediatapahtuma. Valtakunnallisen näkyvyyden takasi 
se, että kilpailuiden päätukija oli Helsingin Sanomat. Jopa Sanoma Osakeyhtiön 
pääjohtaja Aatos Erkkoa odoteltiin Kuopioon Siniviitta-uintien loppukilpailun kat-
somoon.994

Suomen Uimaliitto alkoi pitää ikäkausiuintitilastoa vuonna 1970.995 Myös 
KuUS:n johtokunnan jäsenelle annettiin vuonna 1972 tehtäväksi ylläpitää seuran 
ikäkausiuintitilastoa.996 Kuopion Työväen Uimareiden ja Kuopion Uimaseuran ikä-
kausitilastojen vertailu antaa kuitenkin epätarkan kuvan toiminnan laajuudesta, 
mutta sen sijaan uimaliiton vuosina 1979 ja 1980 kokoamat ikäkausikilpailujen suo-
rituspisteet tarjoavat tarkkaa tietoa seurojen uimareiden osallistumisaktiivisuudes-
ta. Vuonna 1978 KuUS oli kansallisessa suorituspistevertailussa 15:s (163 pistettä) ja 
KuTU oli 17:s (155 pistettä). Vuonna 1979 seurojen välinen järjestys oli sama, mutta 
piste-ero oli kasvanut merkitsemättömän yhden pisteen (159–150).997 Joka tapauk-
sessa KuUS ja KuTU sijoittuivat  ikäkausikilpailujen kansallisessa pistevertailussa 
1970-luvulla melko hyvin. Useana vuonna KuUS oli aivan kärjen tuntumassa, mut-
ta Oulun Uimaseuran aseman ykköspaikalla oli erittäin vankka. Esimerkiksi vuon-
na 1974, jolloin KuUS sijoittui pistevertailussa kolmanneksi 1 718 pisteellä, Oulun 
Uimaseuran pistemäärä oli 4 110 (TAULUKKO 21.).998

991  KuUS:n ts. 1973. KuUS:n kokoelma.
992  KuUS:n vk. 1974. KuUS:n kokoelma.
993  KuUS:n vk.:t 1971–1975. KuUS:n kokoelma; KuTU:n ensimmäiset viralliset kilpailut järjestettiin vuonna 
1970. Samana vuonna seuran uimarit olivat mukana kaikkiaan 13 kilpailussa yhteensä 319 uimarin voimin. 
Vuonna 1975 viisi KuTU:n edustajaa alitti A-luokan tulosrajan 19 eri matkalla. Molskis 1976. 
994  Viikkosavo 22.8.1974.
995  Uinti 1971.
996  KuUS:n leikekirja. Savo 15.3.1972. KuUS:n kokoelma.
997  Uinti 1980; Uinti 1979.
998  Uinti 1975, 123.



199

Taulukko 21: Kuopion Uimaseuran ja Kuopion Työväen Uimareiden sijoitukset Suomen 
Uimaliiton ikäkausikilpailuissa vuosina 1970–1972 ja 1974–1979 

vUoSI KUoPIon 

UImASeRA

KUoPIon 

Työväen UImARIT

SeURojA 

yhTeenSä

1970 24. 47. 72

1971 9. 66. 72

1972 4. 40. 81

1974 3. 24. 88

1975 5. 26. 90

1976 3. 24. 93

1977 11. 29. 85

1978 15. 25. 92

1979 21. 34. 93

Lähde: Uinti 1971, 1972, 1973, 1975–1980.

Nuorten uimareiden valmennuksessa ”mentiin välillä hurjaa vauhtia”, kuten Leo 
Soininen sanoo Helsingin Sanomille antamassa haastattelussa ennen Siniviitta-
kisojen loppukilpailuja marraskuussa 1974. Soininen ei tunnustanut, että kuopio-
laiset olisivat Siniviitta-kisoihin erityisesti keskittyneet, sillä tähtäimessä olivat tu-
levaisuuden suuremmat ympyrät: ”Nytkin juuri on harjoitustahti kovimmillaan. 
(…) Mutta jos Siniviitta-mestaruus tulee, niin hyvä on. Tällä viikollakin vedämme 
täyden harjoituksen vielä keskiviikkona ja torstaina. Vain perjantaina levätään ja 
lauantaina mennään sitten lujaa.”999

Kuopion Uimaseuran menestyksestä ainakin SVUL:n Itä-Suomen alueella1000 
1970-luvun alussa kertoo se, että Joensuussa vuonna 1974 uiduissa Itä-Suomen 
aluemestaruusuinneissa 26 jaetusta mestaruudesta 19 meni Kuopion Uimaseuralle. 
Tason leveyttä todisti se, että kaikkiaan viisitoista uimaria saavutti mestaruuden.1001 
Kuopion Työväen Uimareiden Erkki Hiltusen mukaan ajanjakso 1966–1976 oli 
KuTU:ssa voimakasta kasvun aikaa: ”Kun selailee Kuopion Työväen Uimarien toi-
mintakertomuksia kuluneen 10 vuoden ajalta ja tekee vertailuja ensimmäisten ja vii-
meisten vuosien osalta ei voi olla ihmettelemättä sitä valtaisaa kehitystä mikä seuran 
toiminnassa on viime vuosina tapahtunut.”1002

999  KuUS:n leikekirja. Helsingin Sanomat 15.11.1974. KuUS:n kokoelma.
1000  Koska Kuopiossa oli 1970-luvun alussa maakunnan ainut uimahalli, SVUL:n Pohjois-Savon piirin uin-
tijaosto päätti: ”Todettiin, että näissä olosuhteissa ei vielä vuoden 1973 aikana ole tarkoituksenmukaista 
järjestää piirinmestaruuskilpailuja, vaan osallistutaan aluemestaruusuinteihin, jotka toteutetaan 2-osaisena 
kilpailuna.” SVUL:n Pohjois-Savon piirin uintijaoston ptk. 29.12.1972. SUiL:n hallinnolliset ptk.:t 1972. SUA.
1001  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 12.12.1974. KuUS:n kokoelma.
1002  Molskis 1976. Erkki Hiltunen on laskenut, että esim. Vuonna 1970 uinnin harjoitusiltoja oli 151 ja niissä 
kussakin oli 32 kävijää. Tämän jälkeen vuosi vuodelta harjoituskertojen ja niissä kävijöiden määrä jat-
kuvasti lisääntyi. Vuonna 1975 harjoituskertoja oli 312, joissa kussakin oli keskimäärin 32 osallistujaa. 
Keskimäärin uintiharjoituksia oli vuosina 224 kertaa vuodessa ja kävijöitä oli keskimäärin 33. Kuntosalihar-
joituksia KuTU järjesti vuosina 1970–1975 383 kertaa ja kävijöitä oli keskimäärin 13. KuTU järjesti naisille 
voimistelu- ja kuntoiluiltoja vuosina 1974–1975 yhteensä 56 kertaa ja niissä oli kävijöitä keskimäärin 11.
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Kilpailullisesti vauhdikkaan 1970-luvun jälkeen vuonna 1980 voimaan tullut 
liikuntalaki yhdisti entisestään julkista sektoria ja urheilujärjestöjä. Liikuntalain 
arvopohjassa oli keskeistä yhteiskunnan hyvinvointipolitiikan tukeminen liikun-
nan avulla. Liikuntalain tavoite oli saada urheiluseurat lakimääräisten avustusten 
piiriin. Liikuntalaki palveli parhaiten urheiluseuroissa tapahtuvaa liikuntatoimin-
taa, jossa päävastuu liikuntatoiminnan järjestämisestä annettiin liikuntajärjestöille. 
Nuorisotyön avuksi KuUS otti vuonna 1985 SVUL:n kehittämän Lasten urheilukoulu 
-mallin.1003 Sen tavoitteena oli edistää 7–12-vuotiaiden lasten liikunnallisia perusval-
miuksia. Tarkoituksena ei ollut yksinomaan löytää uimareita, vaan kaikille lapsille 
pyrittiin löytämään oma laji uintiurheilusta heidän vahvuuksiensa ja mieltymysten-
sä perusteella.  Uimaseuran valmennusryhmät jaettiin kolmeen tasoon: ensimmäi-
sellä tasolla uivat kilpauimarikoululaiset, toisella tasolla vahvistettiin kilpauimarin 
ominaisuuksia, ja kolmannella tasolla uivat ne, jotka tähtäsivät huipulle tosissaan. 
Vuonna 1987 SVUL:oon perustettiin Nuori Suomi -ohjelma korostamaan entisestään 
lasten ja nuorten urheilukasvatusta ja sen monipuolisuutta.1004

4.7 neljä SeURAA, SeITSemän KIlPAIlUlAjIA

Urheiluseurojen toiminnassa kilpaurheilu oli 1970-luvulla keskeisessä asemassa. 
Suuri enemmistö eli yli 90 % kilpaurheiluun osallistuvista oli urheiluseurojen jä-
seniä. Paavo Seppäsen tutkimuksen mukaan kilpaurheilu oli erityisen tärkeää nuo-
rille ja miehille.1005 Kilpaurheilupainotus ilmeni selvästi myös kuopiolaisen uinnin 
kansalaistoiminnoissa. Uimahallin valmistumisen jälkeen uinti- ja sukellusurheilua 
harrastettiin Kuopiossa neljässä seurassa. Kuopion Uimaseuran, Kuopion Työväen 
Uimareissa, Kuopion Urheilusukeltajissa ja Kuopion Talviuimareissa harrastettiin 
1970-luvulla seitsemää kilpailulajia. Seuroissa ohjaajille tarjottiin muun muassa 
SVUL:n ja TUL:n valmentajakoulutusta.  Kilpauinnin, vesipallon, taitouinnin, ui-
mahyppyjen, räpyläuinnin ja uppopallon lisäksi urheilusukeltajat kisailivat sukel-
lussuunnistuksessa, jonka tärkeänä tehtävänä oli kouluttaa sukeltajia toimimaan 
sameissakin sukellusvesissä. Kuopion Talviuimareissa keskityttiin edellisen vuosi-
kymmenen tapaan talviuintiin. Vielä 1970-luvulla lajissa ei kilpailtu. 

Vesipallon harrastaminen edistyi Kuopiossa myönteisesti 1970-luvulla. Vesi-
pallon SM-sarjaan KuUS nousi kaudeksi 1970–1971. Avovesikauden tapaan Kuopion 
Uimaseura ei kärsinyt enää miespulasta, sillä harjoituksissa kävi 20–30 pelaajaa. 
Joukossa oli nuorten lisäksi myös vanhempia pelaajia, jotka olivat tarvittaessa käy-
tettävissä. Leo Soininen pohdiskeli, kuinka Kuopiossa on helppo kasata hyvä vesi-
pallojoukkue, sillä ”nuoriso harrastaa aivan pienestä pitäen jonkinlaista palloilua, 
jossa peliäly kehittyy”. Tulevaisuuden kannalta oli oleellisen tärkeää, että ryhmään 
kuului laaja nuorten joukko.1006

Uudessa uimahallissa harjoitusaikaa joukkuepelille ei kuitenkaan saatu helposti. 
Myös vesipallon parissa toiminut Harri Turunen ymmärsi tilanteen, koska hän sar-

1003  KuUS:n vk. 1985. KuUS:n kokoelma.
1004  Liikunnan ja urheilun tarina 2003, 15.
1005  Seppänen 1985, 41.
1006  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 15.8.1969. KuUS:n kokoelma.
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janousun varmistuttua totesi: ”Taitaa KuUS:n vesipallojoukkueesta tulla ensi kesänä 
niin sanottu heittopussi. Joukkue ei ole päässyt pitämään uudessa hallissa harjoituk-
sia kertaakaan.” Joukkueen menestys jäi todellakin vaatimattomaksi, sillä se hävi-
si kaikki ottelunsa. Nollatuloksesta huolimatta seura olisi voinut jatkaa SM-tasolla, 
mutta näin ei tehty. Tilaisuus seuralle tarjoutui siksi, että Helsingin Työväen Uimarit 
suljettiin sarjasta jo alkuvaiheessa kahden luovutuksen vuoksi. Helsinkiläisellä 
FGO:lla oli sama kohtalo.1007

Koska vesipallon harrastaminen oli painottunut vahvasti Etelä-Suomen uima-
hallipaikkakunnille, KuUS:n palloilijoiden piirissä toivottiin, että myös Kuopion 
Työväen Uimarit olisi ottanut lajin ohjelmaansa: ”Asumme täällä niin keskellä 
Suomea, että on vaikeaa saada harjoitusvastusta.”1008 Vuonna 1971 KuTU hankkikin 
pallon ja vesipallohatut. KuTU:ssa vesipalloa pelattiin viihdyttävänä harrastukse-
na, eikä seura osallistunut sarjatoimintaan.1009 Torstai-illan harjoituksissa pelasivat 
VR:n ammattiyhdistysväki ja KuTU:n uintivalmentajat, jotka eivät kuitenkaan lo-
pulta olleet erityisen innostuneita ottamaan vesipalloa lajivalikoimaan.1010 Silloinen 
Kuopion Työväen Uimareiden puheenjohtaja Erkki Hiltunen on muistellut: ”Kun 
tämä (vesipallo) otettiin mukaan, niin isommat uimarit huomasivat, että tämä on 
paljon helpompaa kuin uida monta tuntia suoraa uintia kelloon katsoen altaassa. Ja 
kohta rupesi vesipalloallas täyttymään ja uimarit hävisivät pois. Me emme nähneet 
asiassa mitään positiivista.”1011

KuUS nousi Suomen sarjasta SM-sarjaan uudelleen kauden 1974 lopussa, jol-
loin valmentajana oli Helsingistä Kuopion korkeakoulun hammaslääketieteen pro-
fessoriksi muuttanut Ilkka Paunio. Omalla pelaajaurallaan Paunio oli saavuttanut 
useita vesipallon Suomen mestaruuksia. Paunion Kuopion-aika antoi paikkakun-
nan vesipalloilulle piristysruiskeen, jota tehosti hänen seuraajanaan Leo Soinisen 
innostamana jatkanut Vesa Rautiainen. Aloitusvuonna 1975 joukkueen taidot eivät 
näyttäneet riittävän SM-tasolle, ja putoaminen estettiin karsintasarjassa.1012 Samana 
vuonna seuran lajit olivat eriytyneet, sillä KuUS:ssa oli siirrytty jaostotoimintaan. 
Uinti- ja vesipallojaokset korvasivat aikaisemman ”valmennuksen johtoryhmän”.1013 
Kuopiolaisten vesipalloilijoiden kansallisesta menestyksestä vastasi hallikauden 
alussa nuorten vesipallojoukkue, joka voitti vuonna 1975 Suomen mestaruuden yli-
voimaisesti. Seura pelasi kuusi ottelua ja voitti ne kaikki. Joukkue teki 80 maalia ja 
päästi omaan verkkoonsa ainoastaan kuusitoista osumaa.1014 1970-luvun loppuvuo-
sina nuorten joukkueen menestys oli muutenkin hyvä: alle 20-vuotiaat saavuttivat 
mestaruudet vuosina 1977 ja 1978.1015 

On todettu, että uinti ja vesipallo ovat kehittyneet Kuopion Uimaseurassa erityi-
sesti miesten osalta rinnakkain. Asia oli selvillä myös KuUS:n naistoimikunnassa, 
joka kirjasi vuonna 1980 toimintakertomukseensa: ”Tällä tavalla katsoimme myös-

1007  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 25.1.1971. KuUS:n kokoelma; FGO, For Gentlemen Only.
1008  KuUS:n leikekirja. Savo 26.10.1969. KuUS:n kokoelma.
1009  KuTU:n johtokunnan ptk.:t 9.12.1971, 13.1.1972. KuTU:n kokoelma.
1010  Pekka Pakarinen 21.11.2003.
1011  Erkki Hiltusen puhe KuTU:n 25-vuotisjuhlissa. KuTU:n kokoelma.
1012  Vesa Rautiainen 21.3.2003.
1013  KuUS:n vk. 1975. KuUS:n kokoelma.
1014  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 17.11.1975. KuUS:n kokoelma.
1015  KuUS:n vk.:t 1977, 1978. KuUS:n kokoelma.
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kin tukevamme uimareita, joista myöhemmässä vaiheessa tulee vesipalloilijoita.”1016 
Uinnin kannalta on ollut harmillista, että moni lupaava uimari, poika tai tyttö, on 
vaihtanut lajia melko nuorena.1017

Taideuintia nähtiin KuUS:n uimanäytöksissä 1950-luvulla, kunnes hiljaiselon 
jälkeen laji nousi taitouintina esille uudelleen uimahallin valmistumisen jälkeen. 
Kuopiossa taitouintia eteenpäin veivät Marja Turunen, Ulla Hoffren ja Aija Finne, 
joka toimi myös Suomen Uimaliiton taitouinnin johtoryhmässä. Taitouinnin ensim-
mäiset SM-kilpailut järjestettiin vuonna 1972.1018 Ainoastaan helsinkiläiset taitoui-
marit edustivat Suomea kansainvälisesti vuoteen 1974 asti. Etupäässä kansainväliset 
edustukset olivat pohjoismaisissa nelimaaotteluissa. Aija Finne on kertonut, että hel-
sinkiläisistä muodostettu maajoukkue oli tasoltaan vielä vaatimaton. Suomalaisen 
taitouinnin tie oli kivinen: ”Joukkueessa oli yksi, joka ei osannut kunnolla uida, ja 
häntä vedettiin narussa lähinnä kuitenkin taitouintitekniikan opettamiseksi.”1019 

Kuopiolaiset osallistuivat kilpailujärjestäjänä pohjoismaiseen taitouintitoimikun-
taan, sillä lokakuussa vuonna 1970 Kuopiossa järjestettiin taitouinnin nelimaaottelu 
Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Suomen kesken. Uimaseuran puuhamiehenä toimi Leo 
”Leto” Soininen, joka organisoi kisoja yhdessä uimaliiton kanssa.1020 Tuolloin Savo-
lehden urheilutoimittaja tulkitsi taitouintia: ”Se on musiikin siivittämää liikehdintää 
vedessä. Taitouinnissa uimarit, jotka ovat puetut koristeellisiin asuihin, pyrkivät tul-
kitsemaan liikkeiden avulla niitä tunteita ja tunnelmia, joita musiikki synnyttää”.1021

Taitouinnin pohjoismaisen ottelun tarjoaminen ja sen myöntäminen Kuopion 
Uimaseuralle johtui uudesta uimahallista ja Leo Soinisen toimeliaisuudesta. Myös 
Ulla Turpeinen on muistellut 1970-luvun alun suomalaisen taitouinnin tilaa, joka 
antaa kunniaa kuopiolaisille: ”Joka puolella maata suhtautuminen taitouintiin oli 
penseätä, lukuun ottamatta Kuopiota, jossa Kuopion Uimaseuran ja ennen kaikkea 
Leo Soinisen aktiivisen panoksen ansiosta järjestettiin PM-kilpailut 1970, joiden jär-
jestelyt ja puitteet olivat niin hyvät, että muiden Pohjoismaitten edustajat olivat aivan 
hämmästyneitä.”1022 

Ei uimaliitolla eikä seuroilla ollut tarjottavana suomenkielistä opaskirjallisuutta 
taitouinnista kiinnostuneille 1970-luvulla. Lajin johtoryhmän puheenjohtajaksi vuo-
deksi 1974 valittu Leo Soininen toimitti kuitenkin uimaliitosta löytämänsä opasvihko-
sen KuUS:n tytöille ja naisille, jotka muutamia kuvia ja vähäistä tekstiä tutkimalla sy-
vensivät lajitietouttaan. 1970-luvun alun vireän toiminnan jälkeen taitouintitoiminta 
hiljeni Kuopiossa useaksi vuodeksi, koska nuoret naiset avioituivat ja saivat lapsia.1023 

Kun Kuopiossa odotettiin uimahallin valmistumista, KuUS:ssa painotettiin, että 
uintiurheiluseurassa ei saa unohtaa uimahyppyjä. Asiaa puolusteltiin sillä, että 
Kuopiossa oli ollut maaottelu- ja olympiaedustajia sekä uimahypyissä että vesipal-
lossa. Kevättalvella 1970 Kuopion uimahallissa järjestettiin uimahyppyjen Suomen 

1016  KuUS:n naistoimikunnan vk. 1980. KuUS:n kokoelma.
1017  Vuonna 1984 KuUS:aan perustettiin naisten vesipallojoukkue. Harjoittelu alkoi kesällä, ja ensimmäiset 
pelit pelattiin syksyllä. KuUS:n vk. 1984. KuUS:n kokoelma.
1018  Arponen ja Parviainen 1985, 253; Aija Finne 5.4.2003; Marja Turunen 30.7.2003.
1019  Aija Finne 5.4.2003.
1020  Turpeinen 1981, 46.
1021  KuUS:n leikekirja. Savo 11.10.1970, 16.10.1970. KuUS:n kokoelma.
1022  Turpeinen 1981, 46.
1023  Aija Finne 5.4.2003.
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mestaruuskilpailut. Kilpailuissa ei ollut kuopiolaisedustusta, ja seurassa toivottiin, 
että sitä saataisiin jatkossa, sillä uimahyppymaajoukkue pyrki juurruttamaan la-
jia paikkakunnalle vuosien tauon jälkeen.1024 Kuopion Uimaseuralle oli myönnetty 
vuonna 1972 Suomi–Leningrad-uimahyppyottelun järjestämisoikeus, mutta neuvos-
toliittolaisten tulo peruuntui koleraepidemian ja siitä johtuneen karanteenin vuok-
si.1025 Uuden hallin olosuhteet olivat hyvät, koska halliin tehtiin kansainväliset mitat 
täyttävä hyppytorni. Pian kuitenkin huomattiin, että hyppytelineiden rakentaminen 
uintialtaan yhteyteen aiheutti ongelmia: samanaikaiset hyppy- ja uintiharjoitukset 
eivät ole mahdollisia. Tilanpuutteen vuoksi uimaseuralaiset eivät olekaan olleet in-
nokkaita järjestämään hyppykoulutusta.1026

Valtakunnallista hämmennystä 1970-luvun alussa herätti se, että avovesikaudella 
uimahyppyväki haikaili julkisesti uimahallia hyppäämistä varten mutta rakennetuis-
sa halleissa heitä ei kuitenkaan näkynyt. Vanhempi hyppääjäsukupolvi oli jo harras-
tuksensa lopettanut, ja lajin uusi tuleminen olisi vaatinut pysyvää valmennustyötä. 
Vuonna 1972 kouluhallituksen ylitarkastaja Aimo Juvonen suunnitteli valtakunnallis-
ten uimahyppykeskusten perustamista Tikkurilaan, Kuopioon ja Poriin, mutta hänen 
kaavailunsa eivät toteutuneet.1027 Uimahyppyjen harrastaminen KuUS:ssa kesti halli-
kauden ensimmäisessä vaiheessa neljän vuoden ajan, vuodet 1972–1975. Seuran moni-
puolisella lajivalikoimalla oli myönteinen vaikutus KuUS:n julkisuuskuvan muodos-
tumiseen, sillä varsinkin uimahyppytoiminta pellehyppyineen kiinnosti yleisöä.1028

4.8 KAnSAInvälISeSSä jA PAIKAllISeSSA ymPäRISTöSSä 

Suomalainen urheilujärjestökenttä oli hajaantunut 1910-luvulla. Seuraavina vuosi-
kymmeninä sitä pyrittiin yhdistämään useasti, kunnes 1990-luvun alussa urheilu-
järjestöt perustivat SLU:n yhteiseksi kattojärjestökseen. Väite siitä, että hajaannuksi-
en aikana ”urheilu tuhlasi varojaan kentällä”, ei ole perusteltu. Eri järjestöt nimittäin 
takasivat toiminnoillaan sen, että harrastusten piiriin pääsivät mahdollisimman mo-
net yhteiskuntaluokasta riippumatta. Joissakin osissa maata toimivat ”päällekkäin” 
SVUL:n, TUL:n ja Palloliiton piirit, jotka hoitivat osittain samantyyppisiä tehtäviä. 
Kuopiolainen uinti oli uimahallikaudelle asti pääasiallisesti SVUL:n seuran orga-
nisoimaa. Siksi SVUL:n ja TUL:n väliset ristiriidat eivät koskettaneet kuopiolaista 
uintia suuresti vuosina 1945–1968. Kun 1970-luvulla SVUL:n ja TUL:n väliset jännit-
teet nousivat uudelleen pintaan, myös kuopiolainen uimaseurakenttä joutui ajoittain 
myrskynsilmään. Kuopiolaisessa uinnissa SVUL–TUL-vastakkainasettelu alkoi lai-
mentua 1980-luvulla.1029

Seuratoiminnan laajentumispyrkimyksissä sekä KuTU:lla että KuUS:lla oli omat 
tukijoukkonsa. KuUS:ssa tuki sai henkilöityneen sävyn, sillä apua seuralle tarjosivat 
yrittäjät, joilla oli uimaseurataustaa.1030 Kamppailu harrastustilasta oli Leo Soinisen 

1024  KuUS:n leikekirja. Savo 31.3.1970, 15.9.1970. KuUS:n kokoelma.
1025  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 2.4.1972. KuUS:n kokoelma.
1026  Risto Finne 19.10.2003.
1027  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 25.3.1972. KuUS:n kokoelma.
1028  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 20.10.1982; Pärskeitä 1982. KuUS:n kokoelma.
1029  Risto Finne 19.10.2003.
1030  Risto Finne 19.10.2003.
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mielestä tiukkaa ja hän esitti, että Kuopioon olisi saatava lisää uintitilaa. Soininen 
ehdotti, että pieniä uimahalleja pitäisi rakentaa suunnitteilla olevien kouluraken-
nuksien yhteyteen. Tosin Leo Soininen myönsi, että hallien rakentaminen saattaa 
olla kaupungin taloudelle liian raskasta.1031 

Urheilujärjestöjen kamppailu jäsenmääristä kiihtyi 1970-luvulla. Kilpailua kiris-
ti muun muassa se, että työläisurheilussa toimi kaksi vahvaa kilpaurheilujärjestöä, 
TUL ja TUK. Kuopiolaisessa uimaseurakentässä urheilupolitiikka nousi vahvasti 
esille loppuvuodesta 1970, jolloin ”tietyillä tahoilla” Kuopion Uimaseurasta kaavail-
tiin Työväen Urheiluseurojen Keskusliiton (TUK) alaista seuraa. Kyseessä oli vain 
tunnustelu, kuten TUK:n piirisihteeri Osmo Karhunen totesi lehdistölle: ”Täytyy 
koittaa kepillä jäätä, koska meillä on ollut sellainen käsitys, että TUK:n alaista ui-
maseuraa on Kuopioon odotettu jo pitkään.”1032 (Ks. luku 3.6) ”Tietyillä tahoilla” 
Savo-lehdessä tarkoitettiin Työväen Urheiluseurojen Keskusliiton (TUK) Kuopion 
piirin piiritoimikuntaa. Kokouksessaan syyskuussa 1970 TUK:n Kuopion piiri vel-
voitti kaikki piiritoimikunnan jäsenet ”tunnustelumatkoille”. Tavoitteena oli saada 
TUK:oon uusia seuroja ja uusia lajeja.1033 Tämän tunnustelun jälkeen TUK:n Kuopion 
piirissä ei enää uintiasioita käsitelty. 

Johtokunnassa vaikuttanut Martti Väinämö on näkemyksenään kertonut, että ui-
maseuran johdossa kaikki eivät ottaneet TUK:n tunnusteluja missään vaiheessa kovin 
vakavasti. KuUS:n sihteerinä toiminut Leo Soininen kuitenkin esitti, että TUK:n jäse-
nyys voisi olla KuUS:n kannalta järkevä ratkaisu. Kantaansa Soininen perusteli joulu-
kuussa 1970 sillä, että jos KuUS ei liity TUK:oon, paikkakunnalle saatetaan perustaa 
siinä tapauksessa kolmas uimaseura. Kolmannen seuran syntymistä Leo Soininen 
piti huonona vaihtoehtona: ”TUK:n oma jäsenseura vaikeuttaisi kaikkien kuopiolais-
ten kilpauimareiden harjoitusoloja, sillä jo kaksi uimaseuraa on kylliksi.”1034

Vuoden 1970 TUK-tunnusteluissa ei ollut mukana Paavo Lipponen, joka on yh-
distetty vuosien 1967–1968 TUK-keskusteluihin. Huomattavan valtiomiesuran teh-
nyt KuUS:n kunniajäsen (vuodesta 2004) on todennut: ”Valitettavasti minulla ei ole 
mitään tietoa TUK:n toiminnasta Kuopiossa. Olin 1970-luvun alusta alkaen – lo-
petettuani pelaamisen KuUS:n vesipallojoukkueessa – täysin irti Kuopion asiois-
ta.” Kuopion Uimaseura ei ajautunut liittokeskusteluissa sisäiseen kriisiin. Martti 
Väinämö on todistanut, että keskustelut liittymisestä TUK:oon sujuivat kaikissa 
käänteissä rakentavasti: ”Missään vaiheessa meillä ei ollut mitään riitoja.” Väinämö 
on huomauttanut, että johtokuntaan kuului jo ennen liitonvaihtoajatuksia jäseniä eri 
puolueista, niin oikeistolaisista kuin vasemmistolaisistakin.1035 

Kuopion Uimaseuran mahdollinen TUK-jäsenyys olisi väistämättä karkottanut 
KuUS:sta tiukasti SVUL-henkiset, jotka olisivat todennäköisesti perustaneet uuden 

1031  KuUS:n leikekirja. Kuopion Demari 2/1973. KuUS:n kokoelma. 
1032  KuUS:n leikekirja. Savo 19.12.1970. KuUS:n kokoelma; TUK:n pj., vahtimestari Osmo Karhunen oli 
kaupunginvaltuutettuna vuosina 1969–1972. Kuopion kaupungin kunnalliskertomukset 1969–1972. Kuo-
pion kaupunginarkisto.
1033  TUK:n  Kuopion piirin piiritoimikunnan ptk. 8.9.1970. TUK:n Kuopion piirin piiritoimikunnan ptk.:t 
1969–1978. SUA.
1034  KuUS:n leikekirja. Savo 19.12.1970. KuUS:n kokoelma. 
1035  Martti Väinämö 11.1.2003: Haastatteluaineiston ongelmaksi muodostui lähes 35 vuoden takaisten asi-
oiden muistelu. Väinämö itse totesi haastattelutilanteessa: ”Vanhoja muisteluksia kannattaa kerätä. Minun 
muistelukseni saattavat olla jo vääristyneitä…” Väinämön TUK-muistelujen oikeellisuutta tukevat kuiten-
kin Sakari Pekkarisen 27.7.2003 antamat tiedot.; Paavo Lipponen 7.11.2010. 
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SVUL:n uimaseuran. TUK-jäsenyyden työnsi syrjään viimeistään kokoomukselai-
nen Kauko ”Posse” Rautio, joka oli tunnettu tiukkasanaisista porvarillisista lau-
sunnoistaan ja joka ei lainkaan lämmennyt KuUS:n keskusjärjestön vaihtamiselle. 
Rautio toivotti mahdollisesti perustettavan TUK-seuran valistuneesti tervetulleeksi: 
”Kun uintisaralla tulee uusi yrittäjä, kolmas mies, TUK, niin kaikille riittää elin- ja 
hallitilaa ja yhä useampi nuori pääsee valmennuksen piiriin.”1036

Politikointia ilmeni myös Kuopion Työväen Uimareissa. TUL:n Savon piirille oli 
tärkeää saada piirin hallitukseen sosiaalidemokraattinen enemmistö. Erkki Hiltusen 
johtamistyyli oli sellainen, mistä sosiaalidemokraatit eivät pitäneet. Lopulta SKDL:n 
kaupunginvaltuutettu (1969–1972), torikauppias Erkki Hiltunen joutui väistymään 
sosiaalidemokraattisen puheenjohtajan Lasse Mustosen tieltä, vaikka Erkki Hiltunen 
oli tehtävässään monella tapaa taitava.1037 Seuratasolla sosiaalidemokraatit olivat pu-
heenjohtajakamppailun aikana valmistautuneet vetäytymään KuTU:sta, jos puheen-
johtajavaihdos ei olisi onnistunut.1038

Suomen Uimaliitto oli 1970-luvulla tyytymätön organisaationsa toimivuuteen, 
koska SVUL:n hajanaisten piirien hallinta oli ongelmallista. Tämän totesi myös 
Suomen Uimaliiton valmennuksesta vastannut Kurt Sundqvist, joka kävi uimahal-
likauden alkuvaiheessa opastamassa KuUS:n valmentajia.1039 Ongelman häivyttä-
miseksi Suomen Uimaliitto käynnisti vuonna 1972 aluetoimintajärjestelmän, jossa 
Itä-Suomi muodosti oman toiminta-alueensa. Työtä johti työvaliokunta, jonka nimi 
muutettiin vuonna 1974 Itä-Suomen aluetoimikunnaksi. Itä-Suomen alue muodos-
tui SVUL:n Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Suur-Savon piireistä. Aluetoiminnalle 
laadittiin säännöt ohjaamaan toiminta-alueen koulutus-, valmennus- ja kilpailutoi-
mintaa. Aluetoimikuntaan kuuluivat Suomen Uimaliiton nimeämän puheenjohtajan 
lisäksi toiminta-alueella olevien piirien uintijaostojen puheenjohtajat ja mahdolliset 
muiden uintiurheilulajien edustajat.1040

Aluetoimikunta organisoi valmennusleirejä lapsille, nuorille ja yleisen sarjan ui-
mareille muun muassa Savonlinnassa. Yöpymis- ja kuivaharjoittelutukikohtana pi-
dettiin Tanhuvaaran urheiluopistoa. Mestaruuskilpailuihin tähdänneet leirit olivat 
jopa viikon mittaisia. Aluevalmentajana toimi vuosina 1976–1988 Ismo Johansson, 
jota uimaliitto koulutti kansainvälisissä tehtävissä. Esimerkiksi talvella 1974 
Johansson toimi Suomen maajoukkueen valmentajana Neuvostoliiton avoimissa 
mestaruuskilpailuissa.1041 Aluetoiminnan vuosittaiseksi päätapahtumaksi määritel-
tiin Itä-Suomen aluemestaruuskilpailut, jotka korvasivat aikaisemmat piirinmesta-
ruuskilpailut.1042 Samalla SVUL:n Pohjois-Savon piirin uintijaoston merkitys väheni. 

1036  KuUS:n leikekirja. Savo 19.12.1970. KuUS:n kokoelma; Kauko Rautio toimi kokoomuksen edustajana 
Kuopion uimahallin johtokunnassa 1970-luvulla. Ks. esim.  Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 1977. 
Kuopion kaupunginarkisto.
1037  Matti Hiltunen 21.12.2009.
1038  Pekka Pakarinen 23.12.2009.
1039  KuUS:n leikekirja. Savo 10.1.1971. KuUS:n kokoelma.
1040  SVUL:n Pohjois-Savon piirin tk. 1971. SVUL:n Pohjois-Savon piirin tk.:t 1963–1971;Turunen 1989, 70. 
SVUL:n Pohjois-Savon piirin uintia ohjelmassaan pitäviä seuroja olivat Heinäveden Hyrske, Iisalmen Uima-
rit, Kuopion Uimaseura, Nilsiän Nujakka, Pielaveden Sampo ja Sorsakosken Urheilijat.  SVUL:n Suur-Savon 
piirin seuroja olivat Länsi-Rantasalmen Urheilijat, Mikkelin Uimaseura, Savonlinnan Säynävät, Savonlinnan 
Uimaseura, Säämingin Urheilijat ja Varkauden Uimarit. SVUL:n Pohjois-Karjalan piirin seuroja vuonna 1972 
olivat Joensuun Uimaseura, Lieksan Urheilijat ja Pankakosken Tehtaan Urheilijat. Uinti 1972, 146.
1041  Ismo Johansson 18.7.2003.
1042  Pärskeitä 1973. KuUS:n kokoelma.
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Piirinmestaruuksista kilpailtiin SVUL:n olemassaoloon asti, mutta pm-kisojen osan-
ottajamäärät olivat vähäiset. 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa SVUL:n Suur-
Savon ja Pohjois-Savon piirit kisailivat piirien välisissä otteluissa. Pm-kisojen ohella 
myös näistä piiriotteluista luovuttiin.1043

Aluetoiminnan keskeisenä tavoitteena oli, että alueen uimahallipaikkakunnille 
oli saatava uimaseuratoimintaa.1044 Alueohjaaja Ismo Johansson kiersi Itä-Suomen 
maakunnissa ja viritteli 1970-luvulla uimahallin rakentaneiden paikkakuntien yleis-
seurojen uintiharjoittelua. Yleisseuroissa uuden lajin juurruttaminen jaostoksi tai 
peräti lajiseuroiksi oli vaikeaa. Johansson levitti uintisanomaa muun muassa Juvalla, 
Suonenjoella, Iisalmessa, Savonlinnassa ja Kiuruvedellä. Iisalmessa ja Savonlinnassa 
toki oli jo uinnin lajiseura, mutta ne tarvitsivat uimahallin saatuaan tietoa lajin uu-
sista kehityslinjoista. Teollisuuskaupunki Outokummussa, jossa uintitoimintaa jär-
jesti vuodesta 1975 TUL:n alainen Outokummun Työväen Uimarit, ei SVUL:n uin-
nille saatu nostetta. Kiuruvedellä uinti kehittyi mallikkaasti 1970- ja 1980-luvulla 
Kiuruveden Jänteen lajijaostona.1045 

4.9 KAnSAllISeSSA UInTIKeSKUKSeSSA

Urheilu ja liikunta ovat niin merkittäviä elämänalueita, että niiden tuottamiseksi on 
luotu omat toimintajärjestelmänsä. Eri maiden järjestelmät tietenkin poikkeavat toisis-
taan, mutta yleisimmin liikunta on kanavoitu toteutettavaksi muun muassa perheiden, 
koulujen, yliopistojen, liikeyritysten, puolustusvoimien, valtion, kuntien tai vapaaeh-
toisten kansalaisjärjestöjen kautta. Suomalaisessa järjestelmässä perheiden ja oppilai-
tosten osuus rajoittuu vain liikuntaan liittyviin prosesseihin. Suomessa yliopistojen 
rooli on liikunnan osalta vähäinen, etenkin jos tilannetta verrataan Yhdysvaltoihin. 
Edelleen Suomesta puuttuu tehokas liikeyritysten ja työpaikkojen liikuntajärjestelmä. 
Erityisesti Japanissa työpaikkojen osuus liikunnassa on huomattava.1046

Uinnilla on varsin pitkät perinteet peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten 
liikunnanopetuksessa, sillä ensimmäiset maininnat koululaisuinnista ovat vuodel-
ta 1900. Varsinaisesta uimaopetuksesta kouluissa voidaan puhua kuitenkin vasta 
1950-luvun lopulta lähtien, jolloin moni koululainen pääsi siitä osalliseksi. Koulujen 
uintiopetuksen taustalla oli 1950-luvulta lähtien kansanurheilulle myönteinen ajatte-
lutapa, jonka mukaan kaikille pyrittiin luomaan mahdollisuuksia liikunnan harrasta-
miseen. Tämä ajattelutapa edisti myös uimahallien rakentamista ja vaikutti osaltaan 
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) perustamiseen vuonna 1956.1047

Samaan aikaan, kun monien kuntien uusissa uimahalleissa otettiin ensimmäisiä 

1043  Ismo Johansson 18.7.2003.
1044  SUiL:n suunnitteluryhmän kehittämisehdotus 6.8.1973. SUiL:n hallinnolliset ptk.:t 1973. SUA.
1045  Ismo Johansson 18.7.2003.
1046  Koski ja Heikkala 1998, 15; Myös Timo Metsä-Tokila on perehtynyt urheilun ja opiskelun yhdistämi-
sestä: ”Urheilijoiden opinahjoja on perusteltu monella tavalla. Hallitsevana motiivina on ollut urheilume-
nestyksen turvaaminen kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa. Ovathan urheilijoiden opinahjot oiva 
paikka seuloa ja valmentaa lahjakkuuksia. Lisämotiivina on ollut esimerkiksi valtion halu turvata nuorille 
urheilijoille mahdollisuus helpotukseen, jotta siirtyminen työelämään urheilu-uran jälkeen helpottuisi.” 
Metsä-Tokila 2002, 87.
1047  Kurki ja Anttila 1999, 17; Ilmanen 2006, 50–53.



207

vetoja, Kuopiossa uimaseuratyössä edettiin kohti ammattimaisuutta tai ainakin käy-
tännössä mahdollisimman täysipainoista harjoittelua, jonka toteuttamisessa myös 
koululaitoksella oli merkityksensä. 1970-luvun merkkitapaus oli, kun Suomen en-
simmäinen nuorille uimareille tarkoitettu valtakunnallinen uintikeskus aloitti toi-
mintansa Kuopiossa syyskuussa 1975 Suomen Uimaliiton alaisuudessa. Toista uin-
tikeskusta suunniteltiin Rovaniemelle Lapin Urheiluopiston yhteyteen, mutta sen 
toimintaa ei saatu käyntiin.1048

Uintikeskusajatus tuli Suomeen itäisen Euroopan maista, lähinnä Itä-Saksasta. 
Tavoitteena oli uinnin ja koulunkäynnin sekä keskiasteen opiskelun mahdollisim-
man joustava yhdistäminen.1049 Epäilemättä myös yhdysvaltalainen yliopistourheilu 
vaikutti uintikeskusjärjestelmän luomisajatuksiin. Pohjoismaissa samansuuntaista 
toimintaa oli 1970-luvun alussa jo Ruotsissa ja Norjassa: Ruotsissa uintikeskuksia 
ryhdyttiin perustamaan vuonna 1970 ja Norjassa vuonna 1973. Näissä maissa toi-
minta oli saatu käyntiin ja kokemukset olivat myönteisiä. Pohjoismaisen kehityk-
sen taustalla olivat epäilemättä vaikutteet yhdysvaltalaisesta yliopistourheilusta. 
Naapurimaiden esimerkki rohkaisi myös suomalaisia, jotka kävivät tutustumassa 
Norjan olosuhteisiin. Matkalla mukana oli Kuopion uintikeskuksen johtajaksi kaa-
vailtu KuUS:n Harri Turunen.1050

Uintikeskusta Kuopioon suunnitellut Leo Soininen kertoi Savon Sanomille anta-
massaan haastattelussa: ”Pääsimme kuopiolaisten kouluviranomaisten kanssa sopi-
mukseen, jonka mukaan nämä 11 uimaria voivat harjoitella kahdesti päivässä. (…) 
Mistään urheiluluokista ei vielä suinkaan ole kyse. Lukujärjestykset on vain sorvat-
tu siten, että harjoittelu käy päinsä.” Uintikeskuksen valmentajana aloitti syyskuussa 
1975 Harri Turunen. Hän työskenteli aluksi läheisessä yhteistyössä uimaliiton pää-
valmentajan kanssa.1051

Valmentaja Harri Turunen tutustui viikon ajan Flisan uintikeskukseen, joka 
sijaitsee 150 kilometriä Oslosta pohjoiseen. Flisan uintikeskuksen toiminta oli 
käynnistynyt vuonna 1973. Norjassa Turunen vertaili kuopiolaisen ja flisalaisen 
valmennuksen menetelmiä. Harri Turunen oli sitä mieltä, että norjalaiset olivat val-
mentautumisessa kuopiolaisia kokeneempia. Vaikka mallia toiminnan organisoi-
miselle haettiinkin ulkomailta, valmentaja Harri Turunen vakuutteli, että valmen-
nusmenetelmät ”ovat supisuomalaisia”. Uintikeskuksen tavoitteeksi määriteltiin 
kansainvälisen kilpauinnin huipputason saavuttaminen, ja merkittävimpänä pitkän 
tähtäimen tavoitteena oli mahdollisimman hyvä menestys Moskovan olympialaisis-
sa vuonna 1980. Uintikeskustoiminnan päämääränä ei ollut kasvattaa ”lapsitähtiä” 
vaan kehittää menestyviä aikuisuimareita. Kuopion kaupunki ja Suomen Uimaliitto 
maksoivat yhdessä päävalmentajaksi valitun Harri Turusen palkan.1052

1048  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 2.9.1975. KuUS:n kokoelma.
1049  KuTU:n toimintaa vauhditti lokakuussa 1976 Neuvostoliiton ammattiliittojen urheilujärjestöjen uinnin 
päävalmentaja Erik Zlovedovin vierailu Kuopiossa. Zlovedov neuvoi KuTU:n valmentajia kahden päivän 
ajan. Mukana olivat myös Joensuun Työväen Uimareiden (TUL) ja Varkauden Norppien (TUL) valmentajat. 
Molskis 1976. 
1050  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 2.9.1975. KuUS:n kokoelma; Metsä-Tokila 2002, 93.
1051  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 2.9.1975. KuUS:n kokoelma.
1052  Harri Turunen 30.7.2003;”Todettiin, että uintikeskus aloittaa toimintansa Kuopiossa syyskuussa 1975 vaik-
kei sinne ollut ilmoittautunut kuin yksi salolainen ja 6 kuopiolaista uimaria. Päätettiin, että liitto ei voi vielä 
tänä vuonna osallistua kustannuksiin valmentajan palkkauksen osalta, mutta ensi vuoden budjettiin varataan 
rahaa tähän tarkoitukseen.” SUiL:n liittojohtokunnan ptk. 5.7.1975. SUiL:n hallinnolliset ptk.:t 1975. SUA.
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Päivän ensimmäiset harjoitukset uintikeskuksessa alkoivat aamuisin kello kuusi, 
jotta uimarit ehtivät oppilaitoksiinsa kahdeksaksi. Näin uintikeskusoppilaitokset ei-
vät joutuneet suunnittelemaan työjärjestyksiä niin, että oppitunnit olisivat alkaneet 
myöhemmin aamupäivällä. Sitä paitsi tuohon aikaan esimerkiksi lukiojärjestelmä 
oli varsin joustamatonta, koska nykyajalle tyypillisiä valinnaisaineita oli vähän eikä 
itsenäistä opiskelua vielä erityisesti tunnustettu, joten oppitunneilla oli oltava aina 
läsnä. Sen sijaan yleisliikuntatunneilta oppilaita ja opiskelijoita vapautettiin, mutta 
muutamat liikuntatestit heidän oli kuitenkin arvosanan saamiseksi suoritettava.1053

Uintikeskusryhmä harjoitteli kovaa, mitä todistaa paitsi Jouni Mäntylän 
(Kouvolan Uimarit) kertomus myös se, että kovimpina viikkoina uitiin 12–13 kertaa 
ja useasti kaksi tuntia kerralla. Pääpaino oli peruskestävyyden lisäämisessä, jotta eli-
mistö sietäisi paremmin maitohappoa runsaasti tuottavia harjoituksia.1054 Vaihtelua 
arkiseen puurtamiseen haettiin muun muassa Espanjan Los Pacosin leiriltä hiihto-
lomalla 1976.1055 Uintikeskukseen oli tarkoitus ottaa jäseniä ala-asteelta keskiasteelle, 
mutta käytännössä ryhmä muotoutui ylä- ja keskiasteen 13–16-vuotiaista nuorista, 
vähintään kaksi vuotta harjoitelleista uimareista.1056

Ensimmäisenä vuonna uintikeskuksessa oli vain kuopiolaisia uimareita, mutta 
joukon laajentuessa mukaan tuli uimareita myös muualta.1057 Ulkopaikkakuntalaisten 
tulemiseen valmistauduttiin hyvissä ajoin ennen toiminnan alkamista. Lehti-
ilmoituksella etsittiin ja löydettiin perheitä, jotka pystyivät ottamaan uimareita 
”koulukotiin” täysihoitoperiaatteella.1058 Kuopion kaupunginhallitus teki periaate-
päätöksen siitä, että uintikeskuksen myötä kaupunkiin tulevat koululaiset sijoite-
taan Kuopion kouluihin.1059

Uintikeskustoiminnan alkuaikoina suomalainen uimaseuraseurakenttä toimi 
ilman päävalmentajaa. Syksyllä 1976 tehtävään valittiin TUK:n kestävyyslajien val-
mentajana työskennellyt Kari Ormo, joka ei kuitenkaan ottanut tehtävää vastaan. 
Syyksi Ormo esitti, että hän halusi jatkaa myös Helsingin Työväen Uimareiden (HTU) 
valmentajana. Uimaliitto oli nimittäin vaatinut, että uuden päävalmentajan olisi luo-
vuttava seuravalmennuksesta. Ormon kieltäydyttyä tehtävästä päävalmentajaksi 
valittiin Kuopion Uimaseuran Harri Turunen, jolla oli nuoresta iästä huolimatta jo 
kunnioitettava ansioluettelo uintivalmennuksesta. Vuonna 1972 Harri Turunen oli 
24-vuotiaana maajoukkuetehtävissä, jolloin hän luotsasi nuorten joukkuetta Tanskan 
Århusissa. Seuraavana vuonna Harri Turunen vastasi jo suomalaisten olympiauima-
reiden valmennuksesta.1060 Aivan puhtaasti Turunen ei voinut toimia uintivalmenta-
jana, sillä valmennustyönsä ohessa hän työskenteli koululaisten uimaopettajana.1061

Harri Turunen ei aikonut vuonna 1976 edes hakea päävalmentajan tointa, koska 
hänellekin oli Kari Ormon tapaan tärkeintä kehittää omaa seuraansa ja uutta uintikes-

1053  Juha Kaartinen 14.12.2003.
1054  Jouni Mäntylä 12.2.2003.
1055  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 16.3.1977. KuUS:n kokoelma.
1056  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 16.3.1977. KuUS:n kokoelma.
1057  Esimerkiksi Tapio Rinne tuli Kuopioon Kuusankoskelta (Kuusankosken Uimaseura, SVUL) ja Jouni 
Mäntylä Kouvolasta (Kouvolan Uimarit, SVUL). Jouni Mäntylä 12.2.2003.
1058  Kaisa Soininen 21.1.2003.
1059  Savon Sanomat 6.7.1975.
1060  KuUS:n leikekirja. Ilta-Sanomat 30.10.1976, Savon Sanomat 30.6.1972. KuUS:n kokoelma; Urheilumme 
kasvot 1973, 916.
1061  KuUS:n leikekirja. Helsingin Sanomat 17.11.1975. KuUS:n kokoelma.
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kusta. Päävalmentajakautenaan kevääseen 1977 asti Turunen valmisteli työssään mui-
den muassa valtakunnallisen uintiverkoston kehittämistä. Harri Turunen arvioi, että 
myös Turku ja Oulu tarvitsevat Kuopion kaltaista uintikeskustoimintaa. Seuraajakseen 
päävalmentajaksi Harri Turunen ehdotti Tampereen Uimaseuran Matti Hokkasta.1062 
Vuonna 1976 tekemästään työstä Harri Turunen sai arvokasta tunnustusta, sillä ui-
maliitto valitsi hänet vuoden uintivalmentajaksi.1063 1970-luvun jälkeen Turunen on 
toiminut lukuisia kertoja uintimaajoukkueen leiri- tai kilpailuvalmentajana. 

Kuopiolaisessa uinnissa uskottiin helmikuussa 1977 vahvasti tulevaan menes-
tykseen. Lukuisissa lehtiartikkeleissa valmentaja Harri Turunen tavoitteli uimarei-
neen kansainvälistä menestystä: tavoitteeksi asetettiin aluksi uimarin pääseminen 
Moskovan olympialaisiin. Kunnianhimoisten tavoitteiden ”tarkoituksena ei ole teh-
dä lapsitähtiä, vaan kovan kokemuksen omaavia aikuisuimareita”, Turunen kertoi 
Savon Sanomien haastattelussa lokakuussa 1976.1064 

Kuopion uintikeskustoiminta lopetettiin Suomen Uimaliiton päätöksellä touko-
kuun viimeisenä päivänä vuonna 1979, jolloin lajiliitto ei ollut enää kiinnostunut 
rahoittamaan toimintaa. Perusteluksi uimaliitosta esitettiin, että Kuopion uintikes-
kus ei ollut saanut houkuteltua paikkakunnalle riittävästi ulkopaikkakuntalaisia 
uimareita. Suomen Uimaliitto arvioi, että sijaintipaikan valinta epäonnistui. Totta 
on, että Kuopioon ei saatu lyhyessä ajassa riittävästi kansallista huipputasoa olevia 
uimareita, vaan uintikeskus palveli nousevaa kuopiolaista uimaripolvea.1065

Vuosi 1980 oli Kuopion Uimaseuran 76. toimintavuosi. Menestys ei vastannut 
seuran odotuksia, mutta nuorten vesipalloilijoiden Suomen mestaruus sekä Kuopion 
Työväen Uimareiden kasvatin Juha Kaartisen neljä Suomen mestaruutta olivat huo-
mattavia saavutuksia. KuUS:n uimarin paikka Moskovan-olympiajoukkueessa jäi 
kuitenkin saavuttamatta. Yhdysvaltoihin opiskelemaan siirtynyt Kaartinen oli ui-
maliiton olympiaehdokkaana, mutta vauhti ei kisoihin riittänyt. Juha Kaartisen ja 
KuUS:n olympiahaave ei toteutunut myöskään vuonna 1984, jolloin kilpailtiin Los 
Angelesissa Yhdysvalloissa.1066

Uudelle vuosikymmenelle Kuopion Uimaseura siirtyi kilpailullisin tavoittein. 
Tuolloin seurassa oli toivuttu uintikeskuksen menettämisestä. Juhlavuoden jälkei-
senä toimintakautena vuonna 1980 Kuopion Uimaseura jatkaa toiminta-ajatuksensa 
toteuttamista eli hyvien kilpauimareiden ja vesipalloilijain valmentamista: ”Nuorten 
vesipalloilussa KuUS pyrkii säilyttämään asemansa maan johtavana vesipalloilijain 
kasvattajana.” Senioreiden tavoitteena oli vesipalloilussa jatkaa mitaliketjusarjaa, 
joka oli alkanut vuonna 1976.1067

Kuopion Uimaseuran johtokunnan esityslistoja, pöytäkirjoja, toimintasuunnitel-
mia ja toimintakertomuksia tutkimalla voi huomata, kuinka johtokunta on eri aikoi-

1062  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 26.10.1976, Savon Sanomat 26.1.1977, Helsingin Sanomat 26.10.1976. 
KuUS:n kokoelma.
1063  KuUS:n leikekirja. Viikkosavo 3.2.1977. KuUS:n kokoelma.
1064  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 26.10.1976. KuUS:n kokoelma.
1065  Uinti 1980, 8; Vuonna 1986 Kuopiossa aloitettiin urheilupainotteinen lukio-opetus, joka tarjosi lukiolai-
sille mahdollisuuden aamuharjoitteluun kolmelle uimarille, yhdelle vesipalloilijalle ja yhdelle taitouima-
rille. KuUS:n vk. 1988. Urheilulukion toiminta käynnistyi kokeiluna klassillisessa lukiossa vuonna 1990. 
Vuonna 1994 urheilulukion toiminta vakinaistettiin. KuUS:n vk.:t 1986, 1990, 1994. KuUS:n kokoelma.
1066  KuUS:n vk. 1980. KuUS:n kokoelma.
1067  KuUS:n ts. 1980. KuUS:n kokoelma.
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na painottanut eri lajeja. Innokkaan vesipallomiehen, kuten Martti Väinämön, aikana 
vesipallo sai asioiden käsittelyissä ensisijaisen aseman.1068 Yleisseurassa toimijoiden 
liian voimallinen kiinnittyminen tietyn lajin asioihin saattaa muodostua ongelmal-
liseksi ja johtaa ristiriitoihin. Ainakaan 1970-luvulla KuUS:ssa ei ilmennyt ongelmia, 
jotka olisivat johtaneet uintiurheilun lajien eriytymiseen omiin seuroihinsa.1069  

Kansallisella tasolla eriytyminen alkoi 1970-luvulta alkaen johtaa poikkeaviin 
toimintaympäristöihin. Karkean jaon mukaan Suomi voitiin jakaa kolmeen liikun-
takulttuurin toiminta-alueeseen. Syrjä-Suomi edustaa myös liikunnan kansalaistoi-
minnan syrjäaluetta, jolla liikunnasta vastaa mahdollinen vielä toiminannassa ole-
va urheiluseura. Toista ääripäätä edustaa edelleen niin sanottu Ruuhka-Suomi. Se 
koostuu muutamista suurimmista kaupungeista, ja pääkaupunkiseutu on Ruuhka-
Suomen ydinalue. Vapaaehtoisuuteen perustavan liikunnan kansalaistoiminnan 
rinnalle oli noussut liikeyritysmäisesti toimivia urheiluseuroja, mutta uinnissa 
tätä ilmiötä ei ole näkynyt. Kuopio kuuluu näiden kahden ryhmän väliin eli Väli-
Suomeen. Tämä alue muodostuu pienistä tai keskisuurista kaupungeista, joissa ur-
heiluseurat ovat avainasemassa, kun puhutaan urheilun organisoitumisesta.1070 

4.10 KAmPPAIlUA TIlASTA

Toisinaan aikakaudet liittyvät selkeästi henkilöihin ja heidän vaihtumiseensa eri 
tehtävissä. Kuopion kaupunginjohtaja Eino Luukkonen (kaupunginjohtajana vuo-
sina 1962–1975)  kiinnitti Tero Tuomiston mukaan huomiota myös sellaisiin olennai-
siin kunnalliselämän kysymyksiin kuin maanhankintaan, elinkeinoelämän perus-
tan laajentamiseen ja jossakin määrin myös kaupungin vetovoiman kasvattamiseen. 
Kaupungin vetovoiman kasvattamiseen liittyi kiistatta myös uimahallin valmis-
tuminen.1071 Ainakin uimahallin johtokunta oli pannut merkille, kuinka runsaasti 
matkailijoita ja ulkopaikkakuntalaisia uimahallissa vierailee. Uimahallimatka oli 
sisällytetty myös monien oppilaitosten ohjelmiin.1072

Kuopion uimahallin kävijämäärätilasto vuodelta 1973 osoittaa, kuinka uimahal-
lista muodostui laajojen kansalaispiirien harrastuspaikka (TAULUKKO 22.). Vaikka 
kansalaistoimijoilla oli keskeinen rooli uimahallihankkeen esille tuomisessa, heidän 
osuutensa (7,1 %) jäi kuitenkin pieneksi suhteessa kunto- ja virkistysuimareihin sekä 
pelkän saunan käyttäjiin. Ohjatun erityisliikunnan osuus oli 0,9 % kaikista kävijöistä 
vuonna 1973. Kuntouinnin ja aikuisten uinnin oppimisen kannalta merkittävää oli, 
että myydyistä lipuista yli 50 % oli aikuisten ostamia.  Uimahallin valmistuminen 
käynnisti Kuopiossa todellisen uinti-innostuksen. Aikuisten kunnon kohentumisen 
ja uimataidon paranemisen myötä uimahallilla oli siten merkittävä yhteiskunnalli-
nen merkitys. Kalervo Ilmasen mukaan kunnissa alettiin uudessa tilanteessa siirtyä 
tulosurheilukeskeisestä ajattelusta liikuntakeskeiseen ajatteluun: ”Ikään kuin uutena 

1068  Esimerkiksi KuUS:n johtokunnan kokouksen esityslista 24.4.1980 ja ts. 1980. KuUS:n kokoelma.
1069  Itkonen ja Kortelainen 1999, 67.
1070  Ilmanen 2000, 32.
1071  Tuomisto 2002, 180; ”Eino Luukkosella oli Kallaveden kaupunkiin tullessaan 1960-luvun alussa puo-
len tusinan verran kouluikäisiä lapsia ja hänen suhtautumisensa mm. uusien koulujen rakentamiseen oli 
erityisen myönteistä.” Jouko Kauranne 28.10.2010.
1072  Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 1971,  187. Kuopion kaupunginarkisto.
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asiana oivallettiin, etteivät läheskään kaikki kuntalaiset harrastaneet liikuntaa urhei-
luseuroissa, vaan loppujen lopuksi suuri enemmistö oli niitä, jotka halusivat liikkua 
omin päin.”1073 Pääosa liikuntaa harrastaneista ei siis kuulunut SVUL:n tai TUL:n 
alaiseen urheiluseuraan eikä minkään muunkaan järjestön alaiseen urheiluseuraan. 
Tämä Paavo Seppäsen havainto koski ennen kaikkea ulkoilijoita ja kuntoilijoita. 
Edellisistä peräti 87 % ja jälkimmäisistä 67 % oli urheiluseuroihin kuulumattomia.1074

Taulukko 22: Kuopion uimahallin kävijämäärän jakautuminen eri toimintojen mukaan vuonna 
1973 

myydyT lIPUT vUoSI 1973 oSUUS (%)

Uintiliput 245 674 77,6 

Kuntosali (6 758)

Tilaussauna 4 325 1,4 

Kansakoulu 36 275 11,5 

UImAKoUlU

Lapset 3 100 0,9 

Aikuiset 480 0,2 

KIlPAIlUT

22 kpl 1 200 0,4 

hARjoITUKSeT

230 kpl 22 500 7,1 

InvAlIdIvUoRo

35 kpl 2 900 0,9 

Yhteensä 316 454 100,0 

KävIjäT

5–12-vuotiaat 43 

Aikuiset 57 

Lähde: Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 1973. Kuopion uimahallin toiminta-
kertomus 1973. Kuopion kaupunginarkisto.

Liikuntakeskeinen ajattelu ilmeni myös Kuopion kaupungin liikuntahallinnossa. 
Vuoden 1973 alusta urheilulautakunnan nimi muutettiin liikuntalautakunnaksi. 
Kaupunginvaltuuston valitsemassa lautakunnassa oli puheenjohtajan lisäksi 14 jä-
sentä. Heistä 7 kuului urheiluosastoon ja 7 kuntoliikuntaosastoon. Kummassakin 
osastossa oli oma urheiluohjaajansa. Liikuntalautakunnan alaisuudessa toimi lii-
kuntatoimiston virkamiesporras, johon kuuluivat liikuntatoimenjohtaja, urheiluoh-
jaajat, apulaiskanslisti ja tilapäiset työntekijät. Heidän työsarkansa eriytyi kahteen 
sektoriin, nimittäin lautakunnan alaisiin urheilupaikkoihin ja -seuroihin sekä lauta-
kunnan alaisiin kuntoliikunta-alueisiin ja -seuroihin.1075 

1073  Ilmanen 1995, 285.
1074  Seppänen 1985, 41.
1075  Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 1973. Liikuntalautakunnan tk. 1973. Kuopion kaupunginarkisto.
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Kuopiolaiset uimaseurat joutuivat uimahallin valmistumisen jälkeen tur-
vautumaan näkemyserojensa vuoksi usein liikuntalautakunnan tuomarointiin. 
Siksi KuTU:lle ja KuUS:lle ei ollut lainkaan samantekevää, minkä puolueiden jä-
senet käyttivät päätöksentekovaltaa kaupunginvaltuustossa tai lautakuntatasol-
la. Kuopion Työväen Uimarit oli toimintansa alkuvuosina Erkki Hiltusen kautta 
SKDL-enemmistöinen seura. TUL:n Savon piirissä SKDL:n ja SDP:n voimasuhteet 
kuitenkin muuttuivat 1970-luvulla ja SKDL:n hegemonia seurassa laantui. Kuopion 
valtuustossa oli vasemmistoenemmistö vuonna 1968, jolloin edustajat vaihtuivat 
poikkeuksellisen runsaasti. Niukka porvarillinen enemmistö (25–22) muuttui vuo-
den 1972 kunnallisvaaleissa yhden paikan vasemmistoenemmistöiseksi. Tämän jäl-
keen porvarillinen enemmistö vakiintui.1076 Vuoteen 1988 ulottuvassa tarkastelussa 
selviää, että kausi päättyi kolmen suuren puolueen, kokoomuksen, keskustapuolu-
een ja sosiaalidemokraattien, vahvaan asemaan.

Uimahallin valmistumisen jälkeen kahden kuopiolaisen uimaseuran eriävät kä-
sitykset uimaseuratoiminnan tavoitteista johtivat välillä molemminpuolisiin kärke-
viin kannanottoihin. Yhtenä syynä olivat varmasti uintiväen osaksi itsensä luomat 
menestyspaineet, ja syyllisiä epäonnistumiseen haettiin toisaalta.  Kuopion tapa-
uksessa kyse oli tyypillisestä esimerkistä, kuinka seurojen suhteet eivät aina ole 
yhteistoiminnallisia, koska samalla paikkakunnalla toimivat seurat pyrkivät hyö-
dyntämään myös samoja rajallisia tilaresursseja. Tällaisessa tilanteessa voi olla neljä 
erilaista käyttäytymismallia: Ensimmäinen on se, että seurat kilpailevat keskenään 
ympäristön voimavaroista. Toinen on yhteistoimintamalli, jolloin seurat toimivat 
yhteistyössä ympäristön hyödyntämiseksi. Kolmannessa mallissa seurat ovat revii-
rijakoisia, jolloin seurat sopimuspohjaisesti tai perinteisen käytännön perusteella 
hyödyntävät ympäristön voimavaroja, ja neljännen mallin mukaan seurat ovat riip-
pumattomia, jolloin jokainen seura hyödyntää ympäristöään muista riippumatta.1077 

TUL:n uinti oli koko 1960-luvun kilpailullisesta näkökulmasta SVUL:a jäljessä, jos 
tuloksia mitataan pelkästään Suomen mestaruuksilla. Toisaalta työläisurheiluliiton 
nuorten uintitoiminta oli vilkasta, mikä enteili nousua seuraavalla vuosikymmenel-
lä.1078 Paikallistasolla Kuopiossa seurojen rinnakkain toimiminen ei ollut 1970-luvul-
la aina kovin sopuisaa. Kuopion osalta seurojen näkemysten taustalla oli paikallista 
uintia laajempia yhteiskuntapoliittisia eroja, koska molempien seurojen toimintaa 
ohjasivat taustalla valtakunnalliset järjestöt omine vaatimuksineen. Suuret linjaeri-
mielisyydet johtuivat siitä, tulisiko suosia kunto- vai kilpauinnin tarpeita, mutta li-
säksi latauksen kiivaisiin tunnelmiin loivat paikallispolitiikan jännitteet ja seurojen 
toimijoiden väliset henkilökohtaiset suhteet.1079 Erimielisyyksiä uimaseuroille tuli 
varsinkin ystävyyskaupunkiotteluiden osallistujista. 

Kuopion Uimaseurassa ja Kuopion Työväen Uimareissa halu edistyä johti uima-
hallin valmistumisen jälkeen myös kansainvälisten suhteiden avautumiseen ystä-
vyyskaupunki Castrop-Rauxelliin Länsi-Saksaan ja Leningradiin Neuvostoliittoon. 

1076  Tuomisto 2002, 181.
1077  Koski 1990, 14.
1078  Hentilä 1987, 384.
1079  Aikuisten puheista asiat kulkeutuivat myös lasten ja nuorten korviin. Urheiluseuroissa teksteillä ja lauluilla on 
perinteisesti tuotettu ryhmän jäsenten yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista yhteiseen toimintaan: ”Kutulaiset pitää 
voittaa, muuten aika paha koittaa. Jollei rekkaa kohta synny, olet silloin suurin nynny. Me halutaan olla uimareita, 
me halutaan olla uimareita.” KuUS:n naistoimikunnan kokoamia laulujen sanoja. 1980. KuUS:n kokoelma.
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Paitsi että seuroissa odotettiin ulkomailta saatavan valmennuksellista tietoa ja ui-
mareille kilpailukokemusta, ymmärrettiin myös se, että suhteet muualle maailmaan 
ovat osa jäsenien kansainvälisyyskasvatusta. Kansainvälisiä tapahtumia pidettiin 
erilaisten kulttuurien tuntemuksen, kielitaidon kehittämisen ja asennekasvatuksen 
välineinä. Jotta valmennukseen liittyvällä yhteistyöllä olisi saatu aikaiseksi todellis-
ta kehitystä, yhteistyöprojektien olisi täytynyt olla pidempikestoisia. Joka tapaukses-
sa ystävyyskaupunkitoiminta eli Kuopiossa 1970-luvulla nousun aikaa. Sitä kuvaa 
hyvin sekin, että kaupunginjohtaja Eino Luukkonen ilmoitti ykkösharrastuksekseen 
ystävyyskaupunkitoiminnan.1080 

Castrop-Rauxellin edustajat vierailivat Kuopiossa ensimmäisen kerran huhti-
kuussa 1971. Tuolloin järjestettiin ystävyyskaupunkilaisten välinen uintiottelu ja sa-
malla sovittiin, että tapaamisia voitaisiin järjestää jatkossakin vuorotellen Kuopiossa 
ja Castrop-Rauxellissa.1081 Leningradiin KuUS:n kuusitoistahenkinen uimariryhmä 
matkusti venäjäntaitoisen Leo Iltolan johdolla vuonna 1973 yhdessä oululaisten 
ja joensuulaisten kanssa. Matkalaiset totesivat, että maailman huipulle pääsemi-
nen edellyttää paitsi lahjakkuutta myös totaalista valmentautumista.1082 Yhteydet 
Neuvostoliittoon syntyivät venäjäntaitoisen Leo Iltolan henkilökohtaisten suhteiden 
kautta. Vastavuoroisesti neuvostoliittolaiset saapuivat Kuopioon vuonna 1974.1083 

Sen sijaan kuopiolaisten vesipalloilijoiden harjoittelu- ja ottelumatka Leningradiin 
vuonna 1979 epäonnistui. Martti Väinämö kuvaili matkan kulkua kirjeessään pääkon-
sulille: ”(…) Yllättäen selvisi, ettei mitään otteluja järjestetäkään. Pitkähkön neuvotte-
lun jälkeen meille sentään luvattiin ilmoittaa kello 18 hotelliin, järjestyisikö edes jokin 
harjoitustilaisuus. (…) Soittoa ei kuulunut. (…) Kaikki olivat kadonneet maan alle.”1084 
On ymmärrettävää, että tämän jälkeen yhteydet Neuvostoliittoon katkesivat. Samalla 
kuitenkin uusia yhteistyövirityksiä haettiin Unkarista, ystävyyskaupunki Gyõrista. 
Vuonna 1984 Unkarin-matkalla matkanjohtajina olivat Martti Väinämö ja Sakari 
Pekkarinen, joka kertoi kaksikymmentä vuotta myöhemmin, että matka oli kaikin 
puolin onnistunut: ”Meitä pidettiin siellä kuin piispaa pappilassa. Matkasta jäi hyvät 
muistot.”1085 Seuraavana vuonna Gyõr saapui uintiotteluun Kuopioon. Seuraavan ker-
ran kaupungit järjestivät yhteistä leiritoimintaa Unkarissa vuonna 1991.1086

Urheilun funktiot eivät olleet suomalaisessa seurakentässä 1970-luvulla yhtene-
vät. Aiemmat yhteiskunnalliset jännitteet nousivat pintaan, ja molemmilla liitoilla 
oli omat näkemyksensä kasvattamisesta ”kunnon kansalaiseksi”. Porvarillisissa pii-
reissä varoitettiin sosialismista, ja TUL:ssa arvioitiin suhteita SVUL:oon uudelleen: 
”TUL:n kasvatustyön linjana ja perustana on työväenliikkeen aatemaailma ja selkeä 
kielteinen kanta porvarilliseen ideologiaan eikä se näin kanna puolueettomuuden 
leimaa. Sen tavoitteena on sosialistisen yhteiskuntajärjestyksen toteuttaminen ja 
jäsenistön kasvattaminen tässä hengessä.”1087 ”Työläisurheilijan yhteiskuntaoppi” 

1080  Järvinen 1990, 111.
1081  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 2.12.1971. KuUS:n kokoelma.
1082  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 18.12.1973. KuUS:n kokoelma.
1083  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 7.10.1974. KuUS:n kokoelma.
1084  Martti Väinämön kirje Suomen pääkonsuli Karppiselle 8.2.1979. KuUS:n kokoelma; Martti Väinämö 
11.1.2003.
1085  Sakari Pekkarinen 27.7.2003, Martti Väinämö 11.1.2003.
1086  KuUS:n vk. 1991. KuUS:n kokoelma.
1087  Katajamäki ja Sikanen 1978, 87.
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-kirjasessa suhdetta porvarilliseen urheiluun määritettiin vuonna 1978 edelleen seu-
raavasti: ”TUL ei voi hyväksyä sitä porvarillisen yhteiskuntaideologian perusläh-
tökohtaa, jonka mukaan yhteiskunnallinen eriarvoisuus on hyväksyttävää silloin, 
kun se perustuu objektiivisesti mitattaviin suorituskykyeroihin.”1088 KuTU:n johto-
kunnassa ja TUL:n Savon piirin puheenjohtajana ja monissa tehtävissä KuTU:ssa 
toiminut Matti Hiltunen on todennut, että Kuopion Työväen Uimareiden keskeisenä 
tavoitteena oli tukea myös niitä uimareita, joille kilpailumenestys ei ollut tärkeää. 
Oman ennätyksen rikkominen oli KuTU:ssa tunnustuksen arvoista.1089

Kuopion Työväen Uimareiden johtokunnan jäsen, lääkäri Valto Räsänen, näki 
työläisurheilulla olevan kilpailua tärkeämpiä tehtäviä. Räsänen painotti vuonna 
1976 liikunnan merkitystä psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Räsänen totesi, että 
70–80 % väestöstä väittää harrastavansa liikuntaa, mutta vain 30 % tekee sitä riit-
tävästi: ”Ja tuo yksi kolmannes noita todellisia kuntoilijoita kuuluu pääasiassa vii-
denteen sosiaaliryhmään eli siihen, mihin ne menevät, parempituloiset ja -osaiset 
ihmiset lasketaan sosiologien mukaan kuuluviksi. Ne muut kai sitten stressiä lau-
kaistessaan panevatkin kai pääasiassa toivonsa apteekin ja alkon tuotteisiin.” Valto 
Räsänen epäili, että tässä ”viidennessä sosiaaliryhmässä” tieto ”itsensä rääkkäämi-
sen” merkityksestä oli sisäistetty.1090 

Ensimmäisen kerran KuTU:n ja KuUS:n välillä kipinöi vuonna 1972, jolloin 
Kuopion Uimaseura oli suuntaamassa kevätretkeään Länsi-Saksaan. Tuolloin seu-
ra ehdotti urheilulautakunnalle, että vierailu Castrop-Rauxelliin ajoittuisi koulujen 
hiihtoloman ajaksi. Ongelmia ilmaantui kuitenkin joukkueen valinnassa, sillä myös 
KuTU halusi osallistua Kuopion ystävyyskaupunkitoimintaan. Kuopion Työväen 
Uimarit halusi ystävyyskaupunkijoukkueeseen uimareitaan, joista välttämättä 
kaikki eivät olleet tuloksellisesti KuUS:n uimareiden tasoisia.1091 Molemmat seurat 
saivat tukea tavoitteilleen keskusjärjestöistään. SVUL oli erityisen kiinnostunut kil-
paurheilusta, mutta TUL:n piirissä ei ollut mahdollisuutta unohtaa kuntoliikunnan 
merkitystäkään. Jopa liikuntalautakunta käsitteli ”jälleen kerran”1092 uintijoukkueen 
matkasuunnitelmaa. Lopulta matka Länsi-Saksaan peruuntui KuUS:n ja KuTU:n vä-
lisiin näkemyseroihin.1093

Myös Kuopion länsisaksalaisen ystävyyskaupungin Castrop-Rauxellin uinti-
joukkueen saapuminen Kuopioon nostatti pienoisen myrskyn uintipiireissä, koska 
liikuntalautakunta oli kutsunut sekä Kuopion Uimaseuran että Kuopion Työväen 
Uimareiden edustajat neuvottelemaan vieraiden käyntiin liittyvistä asioista. Seurojen 
välit olivat niin kireät, että jo saman pöydän ääreen istuminen oli vaikeaa.1094

Porvarillisen Savon Sanomien lehtiartikkeleista voi arvioida, kuinka hankalas-
sa tilanteessa urheiluohjaaja Kyösti Miettinen joutui toimimaan: ”Minusta tämä 
eripuraisuus on ikävää. Viime vuodelta löytyy yksi ikävä tapaus. KuUS teki osaksi 

1088  Katajamäki ja Sikanen 1978, 87.
1089  Matti Hiltunen 21.12.2009.
1090  Molskis 1976. 
1091  KuUS:n leikekirja. Savo 4.3.1972, 10.3.1972. KuUS:n kokoelma.
1092  Kuopion liikuntalautakunnan ptk. 8.2.1972.  Liikuntalautakunnan ptk.:t 1972–1978. Kuopion kaupun-
ginarkisto.
1093  KuTU:n johtokunnan ptk. 20.2.1972. KuTU:n kokoelma; Kuopion kaupungin liikuntalautakunnan ptk. 
15.2.1972. Liikuntalautakunnan ptk.:t 1972–1978.
1094  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 9.10.1974. KuUS:n kokoelma.
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kaupungin ja osaksi omalla kustannuksellaan ystävyys- ja kilpailumatkan Castrop-
Rauxelliin. KuTU oli välittömästi vaatimassa rahaa Kuopion DDR:ssä sijaitsevaan 
ystävyyskaupunkiin tehtävää matkaa varten. Myöhemmin selvisi, ettei kaupun-
gissa ollut edes uimahallia.”1095 Miettinen oli virkansa puolesta kiusallisessa tilan-
teessa, sillä hän kuului 1970-luvun alussa KuUS:n johtokuntaan. Huolimatta Savon 
Sanomien porvarillisesta taustasta ja Miettisen kytköksistä Kuopion Uimaseuraan 
sanomalehti käsitteli KuTU:n ja KuUS:n kiistoja varsin puolueettomasti, kun tieto-
ja vertaa sekä KuTU:n että KuUS:n haastatteluaineistoon. On tärkeää huomata, että 
julkisuuteen tulleiden, vähäisiltä vaikuttavien, kiistojen takana oli myös yksittäisten 
seuratoimijoiden, vahvojen persoonien, välisiä kiistoja.1096

Kuopion länsisaksalaisen ystävyyskaupungin Castrop-Rauxellin uintijoukku-
een saapuminen Kuopioon nostatti jälleen tunteita paikallisissa uintipiireissä. Kun 
liikuntalautakunta oli kutsunut sekä Kuopion Uimaseuran että Kuopion Työväen 
Uimareiden edustajat neuvottelemaan vieraiden käyntiin liittyvistä seikoista, 
KuTU:n edustus ei saapunut paikalle. Vaikka KuTU:n puheenjohtaja Erkki Hiltunen 
selitti, että poisjäänti oli ”työtapaturma”, on tosiasia, että uimaseurojen välit olivat 
viileät. Tätä Erkki Hiltunen todisti itsekin: ”Kun KuUS täytti 70 vuotta kävin henki-
lökohtaisesti luovuttamassa seuramme lahjan. Toivotin vilpittömästi KuUS:lle hyvää 
jatkoa, mutta totesin samalla, että seurojemme välisessä yhteistyössä on vielä huo-
mattavan paljon laajentamisen varaa.”1097

Yhteistyön laajentamisella Erkki Hiltunen tarkoitti yhteisten ikäkausikilpailujen 
järjestämistä ja yhteisymmärryksen edistämistä ystävyyskaupunkikisojen järjestä-
misessä. Seurat kiistelivät joukkueiden kokoonpanoista: KuUS halusi kasata joukku-
een kilpailullisin perustein – KuTU vastaavasti seurojen kiintiöperiaatteella. KuTU 
painotti kilpailuiden ystävyysotteluhenkeä.1098

Ystävyyskaupunkiedustukset puhuttivat rinnakkain toimineita seuroja myöhem-
minkin. Lopulta monimutkaisten käänteiden jälkeen Kuopion kaupunki laati vuonna 
1975 seitsemänkohtaisen säännöstön, jossa ystävyyskaupunkiotteluihin osallistumi-
sesta määrättiin: ”Jos urheiluedustus liittyy ystävyyskaupunkitoimintaan tai kutsus-
sa asiasta erikseen mainitaan, tulee liikuntalautakunnan valita edustus mahdollisim-
man laajalta pohjalta.”1099 Ajatuksia tunnelmien keventämisestäkin oli. Joulukuussa 
1974 Kuopion Työväen Uimarit suunnitteli ”yhteistyökirjeen” lähettämistä KuUS:lle, 
mutta ”asia päätettiin jättää hautumaan”.1100 Kaksi vuotta myöhemmin seurat suun-
nittelivat jo yhteisiä kilpailumatkoja ja kuukausittaisia ikäkausiuinteja. Seurat sopivat 
myös siitä, että ne eivät houkuttelisi toistensa jäseniä omaan seuraan.1101 

1095  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 8.9.1974. KuUS:n kokoelma; Kuopion kaupungin liikuntalautakunta 
käsitteli KuTU:n kaupunginhallitukselle osoittamaa pyyntöä  8 300 markan  avustuksesta  DDR:n Geraan 
suuntautuvasta ystävyys- ja kilpailumatkasta. Keskustelun jälkeen lautakunta yksimielisesti päätti puoltaa 
seuran tekemää esitystä. Samassa kokouksessa KuUS haki ja se sai 8 000 markan avustuksen Castrop-
Rauxellin matkaa varten. Kuopion kaupungin liikuntalautakunnan ptk. 6.3. 1973. Kuopion liikuntalauta-
kunnan ptk.:t 1972–1978. Kuopion kaupunginarkisto.
1096  Matti Hiltunen 21.12.2009; Pekka Pakarinen 21.12.2009.
1097  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 8.10.1974. KuUS:n kokoelma.
1098  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 8.10.1974. KuUS:n kokoelma.
1099  Kuopion kaupungin urheiluedustuksen valintaperusteet 1975. Kopio. KuUS:n kokoelma.
1100  KuTU:n johtokunnan ptk. 30.12.1974. KuTU:n kokoelma.
1101  KuTU:n johtokunnan ptk. 22.9.1976. KuTU:n kokoelma.
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Kuitenkin seurasiirtokysymys, loikkaus ”vasemmalta oikealle”, KuTU:sta 
KuUS:iin, tuli ajankohtaiseksi kuopiolaisessa uinnissa uintikeskuksen perusta-
misen alkuvaiheessa, jolloin Kuopion Työväen Uimareiden lupaava uimari Juha 
Kaartinen houkuteltiin Kuopion Uimaseuraan. Kaartinen edusti KuTU:ta vuoteen 
1978 asti, jolloin hän siirtyi KuUS:aan. Kaartinen on muistellut, että hänen siteen-
sä Kuopion Työväen Uimareihin olivat seurasiirron aikaan löyhät, sillä valmen-
taja ja harjoituskaverit olivat uintikeskustoiminnan takia pääasiassa jo Kuopion 
Uimaseurasta. Työläisurheilun aatekaan ei Juha Kaartista seurassa pidätellyt. Selvää 
on, että KuUS:n sopimusrikkomus vaikeutti jatkossa kuopiolaisten uimaseurojen 
vuorovaikutusta.1102

Ajoittaisesta tunnelmien kevenemisestä huolimatta esille nousi myös kiista kun-
nallisten urheilumäärärahojen jaosta. SVUL-seurojen mielestä määrärahojen jakope-
rusteissa ei ollut otettu riittävästi huomioon kilpaurheilutoimintaa vaan ratkaisevana 
tekijänä pidettiin seuran jäsenmäärää. Koska avustuksia urheiluseuroille myönnet-
tiin kunnallisissa luottamuselimissä, molemmat kuopiolaiset uimaseurat olivat luon-
nollisesti kiinnostuneita siitä, ketkä päätöksiä pääsevät tekemään. Kummallakin 
seuralla oli suosikkiehdokkaansa. Kuopion Työväen Uimareiden johtokunta päät-
ti loppuvuodesta 1972, että ”(…) seuramme antaa lehdistölle äänestyskehotuksen, 
että kaupunginvaltuusto tulisi vasemmisto-enemmistöiseksi”.1103 Vaalien ratkettua 
KuTU:n toive toteutui. Asetelma takasi SKDL:n kaupunginvaltuutettuna toimineelle 
Erkki Hiltuselle poliittisten kytköksiensä kautta tukevan aseman KuTU:n johdossa.1104

Äänestyskehotusten antaminen oli ajan ilmiö TUL:ssa, sillä liiton toiminta oli 
ratkaisevasti riippunut historiallisestikin työväenliikkeen voimasta ja sen antamas-
ta tuesta TUL:lle. Vastavuoroisesti TUL:n jäsenet olivat velvoitettuja tukemaan nii-
tä ehdokkaita, jotka toimivat TUL:n tavoitteiden linjoilla. Äänestyskehotuksia antoi 
TUL:n liittotoimikunta, joka kannusti esimerkiksi vuonna 1970 eduskuntavaaleissa 
jäseniään äänestämään SDP:n, SKDL:n ja TPSL:n ehdokkaita.1105 

Kuopion Uimaseura väitti KuTU:n merkitsevän jäseniä perusteettomasti vuonna 
1975.1106 Tuolloin KuUS:ssa oli jäseniä 374 ja KuTU:ssa 840.1107 KuTU:n suuri jäsenmää-
rä johtui osittain siitä, että TUL-jäsenyyden kautta seura oli kytköksissä vuonna 1973 
perustetun Työväen Kuntoliiton (TKL) kanssa, jonka kautta seura sai helposti kun-
tourheilujäseniä. TKL:n pääasiallisena tehtävänä oli toimina työväen urheiluliik-
keen, ammattiyhdistysliikkeen ja muiden työväenjärjestöjen kuntoliikunnan koor-
dinaattorina. TUL:n historiankirjoittaja Seppo Hentilän mukaan kuntoliikunnan 
irrottaminen muusta työväenliikkeestä oli jo sinänsä oire siitä, ”(…) etteivät kilpa- ja 
huippu-urheilulla kuormitetut TUL:n lajijaostot jaksaneet riittävässä määrin huoleh-

1102  Juha Kaartinen 14.12.2003. Kaartinen on kertonut, että KuTU-jäsenyys oli tärkeää hänen isälleen Aimo 
Kaartiselle, joka vei poikansa KuTU:n harjoituksiin.  Pekka Pakarinen opetti jalkapalloa pelanneen pojan 
uimaan. Pakarisen jälkeen Kaartisen ohjauksesta vastasi Matti Holopainen seurasiirtoon asti. Aimo Kaar-
tinen kuoli vuonna 1978. Juha Kaartisen lahjakkuus uintiin huomattiin pian. Todisteina kyvyistä olivat 
nopeasti parantuneet ajat, jotka olivat kansallista kärkitasoa. Pekka Pakarinen 21.11.2003.
1103  KuTU:n johtokunnan ptk. XVE/1972. KuTU:n kokoelma.
1104  Tuomisto 2002, 181.
1105  TUL-lehti 11.3.1970.
1106  KuUS:n leikekirja. Savon Sanomat 9.2.1975. KuUS:n kokoelma.
1107  KuUS:n vk. 1975; Vuonna 1966 KuTU:ssa oli 66 jäsentä, vuonna 1970 jäseniä oli 679. Vuonna 1969 jäsen-
määrä lisääntyi 318 jäsenellä. Tähän suureen jäsenmäärän lisäykseen vaikutti uimahallin valmistuminen, 
joka puolestaan loi edellytykset voimistuvalle uinnin harjoittelulle. Molskis 1976. 



217

tia joukkoliikunnan kehittämisestä”.1108 Joka tapauksessa myös ammattiyhdistysväki 
luottamushenkilöineen tutustui KuTU:n toimintoihin helmikuussa 1975, jolloin viri-
teltiin ammattiyhdistysuintikisoja.1109

Kunnallisten urheilutoiminnan avustusmäärärahojen perusteella molemmat 
kuopiolaiset uimaseurat kuuluivat vuonna 1976 kaupungin suurseurojen joukkoon. 
Kaikkiaan avustusta sai 36 seuraa. Pienimmät avustukset (250 markkaa, nykyrahas-
sa noin 160 euroa) saivat Kuopion Poliisi-Urheilijat ja Kuopion Voimailijat. Yhteensä 
kaupunki myönsi 73 000 markkaa (nykyrahassa yli 46 000 euroa) (TAULUKKO 23.).1110

Taulukko 23: Kuopion kaupungin liikuntalautakunnan urheilutoimintaan myönnetyt apura-
hat vuonna 1976

URheIlUSeURA AvUSTUSmääRä

Kuopion Palloseura 5 100 markkaa

Kuopion Pallo-Toverit 5 000 markkaa

Kuopion Kisa-Veikot 4 800 markkaa

Kuopion Riento 4 700 markkaa

Kuopion Elo 4 000 markkaa

Kuopion Uimaseura 3 800 markkaa

Kuopion Sisu-Veikot 3 500 markkaa

Puijon Hiihtoseura 3 300 markkaa

Kuopion Työväen Uimarit 3 000 markkaa

Lähde: Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 1976. Liikuntalautakunnan toimin-
takertomus 1976. Kuopion kaupunginarkisto.1111

Kuopion Työväen Uimareiden hyvä taloudellinen tilanne herätti Erkki Hiltusen mu-
kaan ihmetystä naapuriseura KuUS:n sihteerissä Leo Soinisessa: ”Rahallinen tilanne 
lähti myös kasvuun ja kymmenen ensimmäisen vuoden aikana johtokunta kiinnitti 
hyvin suuren painon taloudelliseen puoleen. Taloudelliseen tilanteeseen liittyi sellai-
nen asia, en mitenkään halua panetella toista seuraa, mutta heillä perittiin moninker-
tainen maksu kilpailumatkoistakin uimareilta. Meillä oli matkat aina ilmaisia. Heidän 
valmentajat sanoivat, että mistä pirusta te saatte rahaa, kun meillä ei riitä rahaa vaikka 
me peritään moninkertaisia maksuja, Soinisen Leto ja muut ihmettelivät sitä.” Erkki 
Hiltusen tulkinta asiaan oli se, että ehkä TUL-seuroissa talkootyöllä oli suurempi pai-

1108  Hentilä 1987, 344–345, 305.
1109  KuTU:n johtokunnan ptk. 28.2.1975. KuTU:n kokoelma.
1110  Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 1976. Liikuntalautakunnan tk. 1976. Kuopion kaupunginarkisto.
1111  Avustukset vuoden 2008 rahassa (Kuopion Palloseurasta Kuopion Työväen Uimareihin): n. 3 250 euroa, 
3 200 euroa, 3 050 euroa, 3 000 euroa, 2 550 euroa, 2 400 euroa, 2 200 euroa, 2 100 euroa, 1 900 euroa. Suomen 
Pankin rahamuseo. Rahanarvonlaskuri. http://www.rahamuseo.fi/multimediat_ja_oppimateriaalit_rahan-
arvolaskuri.html. (Luettu 18.5.2010)
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no kuin SVUL:n seuroissa.1112 Pitkälti talkoilla olisi hoitunut myös urheilulautakun-
nan KuTU:lle maaliskuussa 1974 myöntämä Väinölänniemen uimalaitoksen hoito.1113 
Tuntemattomasta syystä KuTU kuitenkin perui hoitosopimuksen, ja lautakunta päätti 
tiedustella uimalaitoksen hoitamisesta Kuopion Tennisseuran kanssa.1114 

Perinteisten kuntoliikuntatempausten ohella TUL ja TUK kiinnittivät yhteises-
ti huomiota kampanjoissaan uusiin ”pehmeisiin arvoihin”. Toimiviksi teemoiksi 
työläisurheilussa muodostuivat perheliikunta ja luontoliikunta, jotka voitiin yh-
distää esimerkiksi retkeilyyn, pilkkimiseen, marjastukseen ja sienestykseen.1115 
Muutamissa TUL:n seuroissa tämäntapainen toiminta muodostui hyvin aktiivisek-
si, mutta KuTU:ssa yritys kuntoliikunnan edistämiseksi ei tuottanut tulosta, sillä 
uimahallin johtokunta äänesti, että seurojen harjoitusvuoroista poistettaisiin kun-
touinnin harrastusmahdollisuus. TUK:n Kuopion piirin johtokunta totesi Kuopion 
kaupunginhallitukselle osoittamassaan kirjeessä, kuinka ”kuntouinnin syrjiminen” 
seuratoiminnassa on kuntoliikuntasuuntauksen vastaista.1116 Myös SVUL:n toimin-
ta-ajatuksena oli liikuntatoiminnan kehittäminen Suomessa niin, että mahdollisim-
man moni harrastaisi fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvointinsa edistämi-
seksi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytyksiensä ja tarpeidensa mukaisesti.1117

Syyt uimahallin johtokunnan menettelyyn kuntouintivuorojen perumiseksi 
KuTU:lta olivat varmasti myös muut kuin poliittiset. Aikuisten kilpauintitoiminta oli-
si helposti laajentunut hallitsemattomasti niin, että uimahallin palveluja olisi käytetty 
muiden käyttäjien kannalta epäreilusti. Kuntouimareita olisi liittynyt seuraan, ja he 
olisivat käyneet uimassa normaalimaksua edullisemmin. On totta, että organisoitu ja 
hallittu kuntoliikunta ja kilpaurheilu asetetaan usein nykyäänkin vastakkain.

Kuopion uimahallin johtokunta esitti vuonna 1978 kaupunginhallitukselle lau-
sunnossaan uimahallimaksujen poistamista kuopiolaisilta uimaseuroilta (KuUS, 
KuTU) ja urheilusukellusseuralta (KUS), jotka olivat esittäneet asian uimahallin 
johtokunnalle. Lausunnossaan uimahallin johtokunta esitti, että valmennuksessa 
oleville urheilijoille myönnettäisiin rata- ja hallivuorokortti, jonka avulla uimahalli 
voisi helposti estää sen, että hallia eivät käyttäisi kohua herättäneet kuntouimarit.1118 
Kaupunginhallitus hyväksyi uimahallin johtokunnan esityksen.1119

Myönteisesti ajateltuna naapuriseurojen konfliktit saattoivat olla seuratoimin-
noille myös piristysruiske, vaikka ylilyöntejäkin varmasti tapahtui. Ainakin kilpailu 

1112  Erkki Hiltusen puhe KuTU:n 25-vuotisjuhlissa. KuTU:n kokoelma. Matti Hiltunen on kertonut, että 
KuTU:n talkootyö oli tuloksekasta. Varoja seura sai rakennusten purkutöistä ja joulupukkipalvelusta. Pur-
kutyöt onnistuivat ennen kaikkea KuTU:n jäseninä olleiden ammattilaisten voimin. Kymmenen KuTU:n 
joulupukkia autonkuljettajineen kiersi useana jouluna vuosina 1973–1993 siten, että jokainen joulupukki 
kävi vähintään kymmenessä paikassa. 1970-luvulla KuTU:lla oli kilpailumatkoja varten käytössä TUL:n 
Tuki ry:n kuopiolaisille seuroille hankkimat kolme linja-autoa. Matti Hiltunen 21.12.2009. 
1113  Kuopion kaupungin liikuntalautakunnan ptk. 23.4.1974. Liikuntalautakunnan ptk.:t 1972–1978. Kuo-
pion kaupunginarkisto.
1114  Kuopion kaupungin liikuntalautakunnan ptk. 11.6.1974. Liikuntalautakunnan ptk.:t 1972–1978. Kuo-
pion kaupunginarkisto.
1115  Hentilä 1987, 344–345.
1116  KuUS:n leikekirja. Viikkosavo 4.12.1974. KuUS:n kokoelma.
1117  Arponen 1981, 31.
1118  Kuopion uimahallin johtokunnan kirje kaupunginhallitukselle 2.5.1978. Lausunto uimahallimaksujen 
poistamisesta kuopiolaisilta uimaseuroilta. Kuopion Urheilusukeltajien kokoelma.
1119  Kuopion kaupunginhallituksen kirje KuUS:lle, KuTU:lle ja KUS:lle 17.5.1978. Kuopion Urheilusukel-
tajien kokoelma.
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pakotti molempia seuroja ja yksittäisiä uimareita pyrkimään koko ajan eteenpäin.1120 
Vuonna 1976 KuTU:n Erkki Hiltunen totesi: ”Monista seuraan kohdistuvista ulko-
puolisista asiattomista arvosteluista ja painostuksista huolimatta KuTU on noussut 
kaupunkimme suurimpiin ja toimivimpiin lukeutuviin seuroihin.”1121 Tieto ratavuo-
rojen riittämättömyydestä ja kuntouimareiden tilanahtaudesta johti vuonna 1979 
siihen, että Kuopion liikuntalautakunnassa valmisteltiin Kuopion uimahallin laa-
jennuksen esisuunnitelma.1122 

Seurojen rinnakkaiselo oli 1970-luvun jälkeen sopuisaa. Taustalla yhtenä teki-
jänä oli se, että Suomen Uimaliitto solmi vuonna 1980 TUL:n kanssa sopimuksen 
avoimesta kilpailutoiminnasta. TUL:n seuroilla oli siten mahdollisuus osallistua 
avoimiin kansainvälisiin, avoimiin kansallisiin ja avoimiin piirikunnallisiin kil-
pailuihin. Vuoden 1980 sopimus kumosi aikaisemman, vuonna 1966 laaditun, so-
pimuksen.1123 Kuopion Urheilusukeltajien kymmenvuotinen toimintataival vuoteen 
1979 tultaessa osoitti, että sen toiminta oli erilaista kuin varsinaisten uimaseurojen 
toiminta. KUS:n lajivalikoima oli osoitus uinnissa tapahtuneesta eriytymisestä. 
Uppopallon sekä KuUS:n ja KuTU:n vesipallon etäisyyttä kilpauinnista määriteltiin 
uimahallin johtokunnan päätöksellä: ”Vesi- ja uppopalloharjoitusvuoroilla ei sallita 
kilpauintiharjoittelua.”1124

Suomalaiset uinnin harrastajat eivät voineet enää 1970-luvun loppupuolella va-
littaa uimahallien vähäisyyttä. Ongelmia kuitenkin tuotti se, että halleista ei saa-
tu riittävästi harjoitusaikoja kilpauimareille. Turhauttavaa oli, että vaikka Suomen 
uintiennätyksiä oli rikottu kymmenittäin, maailman kärkiuimarit olivat myös eden-
neet, ja tasoero heihin itse asiassa vain kasvoi. Oma ongelmansa oli nuorisourheilun 
kokonaisuutta tarkasteltaessa uinnin kapea harrastajapohja. 1970-luvulla altaissa oli 
nähty monia lupaavia nuoria, mutta heistä vain muutama jatkoi kilpailemista aikui-
seksi saakka, minkä vuoksi seurat kilpailivat ankarasti myös lupaavista nuorista. 
Kaikkiaan 1970-luvun loppu oli kansallisen kilpauinnin tason osalta todellista ”pet-
tymysten käsipohjaa”.1125 

4.11 eRIyTymISen hAASTeeT (yhTeenveTo)

Uimahallin valmistuminen Kuopioon oli kuopiolaiselle uinnille monella tasolla 
käänteentekevä murros. Osa avovesikaudella uimaseuratoiminnassa mukana ol-
leista jättäytyi toiminnasta syrjään, mutta osa jatkoi harrastustaan ympärivuotisesti. 
Uinnin kansalaistoiminnan uudistumisen ja laajentumisen kannalta oli tärkeää, että 
mukaan tuli uusia seuroja, harrastajia, aikuisia, lapsia ja nuoria. Samalla uinnista ja 
sukelluksesta tuli ympärivuotinen harrastus myös laajoille kansankerroksille, mikä 
tarjosi seuratoimijoille aikaisempaa enemmän haasteita. 

1120  Pekka Pakarinen 23.12.2009.
1121  Molskis 1976. 
1122  Kuopion kaupungin liikuntalautakunnan ptk. 6.3.1979. Liikuntalautakunnan ptk.:t 1979–1982. Kuopion 
kaupunginarkisto.
1123  Uinti 1981, 9.
1124  Kuopion uimahallin johtokunnan kirje kaupunginhallitukselle 2.5.1978. Lausunto uimahallimaksujen 
poistamisesta kuopiolaisilta uimaseuroilta. Kuopion Urheilusukeltajien kokoelma.
1125  Arponen 1981, 158.
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Uimahallien merkitys lasten, nuorten ja aikuisten keskuudessa näkyi selvästi 
heti 1970-luvun alussa. Uimakoululaisten määrä kasvoi räjähdysmäisesti, sillä uintia 
alettiin opettaa peruskoulun syntymisen myötä kaikille kuopiolaisille koululaisille. 
Peruskoulussa uintioppia saaneet ovat pystyneet myöhemmin halutessaan hyödyn-
tämään taitojaan kuntouintiharrastuksessa. 

Kuopiolaisen uinnin seurakenttä sai uutta väriä uusine toimijoineen, kun Kuopion 
Työväen Uimarit alkoi toimia KuUS:n rinnalla vuodesta 1966 alkaen. Tuolloin TUL:n 
uimaseura tarjosi työväestölle luontevan väylän uimaseuratoimintaan.  Vielä 1960- 
ja 1970-luvulla jako TUL:n ja SVUL:n välillä oli selvä. Liittojen väliset näkemyserot 
heijastuivat myös kuopiolaisen uinnin toimijakenttään, eikä toisinaan voitu välttyä 
uimaseurojen välisiltä konflikteilta. Kuopion Urheilusukeltajat perustettiin vuonna 
1969 edistämään urheilusukellusta, mikä osoitti osaltaan uinnin kansalaistoimin-
nan eriytymistä.

Uinnin harrastamisen muuttuminen ympärivuotiseksi toiminnaksi rajoitti ui-
mareiden mahdollisuuksia osallistua muuhun harrastustoimintaan, koska uinti-
harjoittelu ja muun seuraväen lisääntyneet toiminnot veivät runsaasti aikaa. Siksi 
toimijoiden väsymyksen ja kyllästymisen sekä ajanpuutteen hetkiltä ei voitu välttyä. 
Jossakin vaiheessa osa lopetti harrastuksen kokonaan, mutta osa palasi tauon jäl-
keen takaisin. Uimaseuratoiminnasta muodostui aktiivisille perheille koko perheen 
yhteinen harrastus: lapset uivat, ja vanhemmat toimivat talkootyössä, johtokunnas-
sa tai naistoimikunnassa. 

Uimahallin myötä kuopiolaisen uinnin kilpailutoiminta vilkastui huomattavasti. 
Uimaseurojen keskittyminen kilpauintiin toi SVUL:n ja TUL:n piirinennätysten li-
säksi menestystä niin nuorten kuin yleisenkin sarjan SM-uinneissa. Kansainvälistä 
menestystä uimarit eivät kuitenkaan saavuttaneet, vaikka sitä kovasti tavoiteltiin.

Kilpaurheilun korostumisen myötä huippu- ja kilpaurheilun käytännöt tuli-
vat osaksi lapsi- ja nuorisourheilua. Kuopioon perustetun uintikeskuksen aika-
na valmennus oli vaativaa ja tuloshakuista, ja sitä edisti myös paikallisten uima-
seurojen kova keskinäinen kilpailu. Kuopion Uimaseuran ohjelmassa olleiden 
lajien kilpailu harrastajista kiihtyi, ja samalla uimaseuran vahvat lajit, uinti ja ve-
sipallo, eriytettiin omiksi jaostoikseen. Myös naisvaltainen taitouinti sai jaostonsa. 
Eriytymiskehityksessä uinti, vesipallo ja taitouinti vahvistuivat, mutta uimahyppy-
jen harrastaminen loppui uimahallikauden alussa.

Ympärivuotisen harrastuksen myötä uimahallista haluttiin ottaa irti kaikki hyö-
ty. Osaltaan tästä syystä harjoittelu oli kovaa ja vaativaa, eivätkä kaikki uimarit ol-
leet riittävän motivoituneita uhraamaan käytännössä kaikkea vapaa-aikaansa uin-
nille. Tämän vuoksi monet uimarit lopettivat harrastuksensa ennen täysi-ikäisyyttä. 

Uimahallin tarjoamat tilaresurssit olivat kuitenkin rajalliset, ja siksi KuUS:lla ei 
ollut mahdollisuutta mutta toisaalta ei myöskään mielenkiintoa kuntoliikuntatoi-
mintaan. KuTU:lla oli osaksi työläisurheiluliiton jäsenyyden kautta mielenkiintoa 
kuntoliikuntaan, mutta osittain tilaresurssien myötä toiminta kuihtui. Samalla kun-
touinnin harrastaminen jäi seuratoiminnan ulkopuolelle. Uimahallia alkoi käyt-
tää KuUS:n ja KuTU:n lisäksi vuonna 1969 perustettu Kuopion Urheilusukeltajat. 
Urheilusukellusseura keskittyi laitesukelluksen lisäksi uppopalloon, räpyläuintiin 
ja sukellussuunnistukseen. 
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Kuopiolaisten uimaseurojen keskinäinen kilpailu oli kireää 1970-luvulla. KuTU:n 
ja KuUS:n jäsenet kilpailivat menestyksestä, vaikka KuTU:n keskeisenä tavoittee-
na oli kannustaa nuorisojäseniään kilpailemaan ennen kaikkea itseään vastaan. 
Omien ennätysten rikkomista pidettiin tärkeämpänä kuin kilpailusijoituksia. 
Johtokuntatasolla seurat kamppailivat muun muassa ystävyyskaupunkiedustuksis-
ta ja kuntouintitoiminnan sallimisesta uimaseuratoiminnassa. Konflikteista seurasi 
vyyhti, joka osaltaan peilautui seurojen jokapäiväiseen kanssakäymiseen. Jännitettä 
paikallisessa seurakentässä kiristi muun muassa se, että työläisurheilussa toimi kak-
si kilpaurheilujärjestöä (TUK ja TUL). Yhdessä vaiheessa TUK tunnusteli mahdolli-
suutta, olisiko Kuopion Uimaseura liittynyt TUK:öön. Tämä olisi tietenkin merkin-
nyt jäsenkatoa etenkin niiden jäsenten keskuudessa, jotka olivat vakaumuksellisia 
SVUL:n kannattajia.

Kuopiolaisen uinnin siteet Suomen Uimaliittoon olivat tiiviit 1970-luvun jälki-
puoliskolla uintikeskuksen ja aluetoiminnan aikaan. Kuitenkaan uintikeskukseen 
ei saatu riittävästi ulkopaikkakuntalaisia uimareita, joten sen rahoitus uimaliitosta 
lakkasi. Paikallisten uimareiden kehitykselle hyödyllinen organisaatio lakkautui, 
ja tavallaan se taannutti hetkellisesti seuran toimintaa. Kuopiolaisen uinnin kilpai-
lumenestyksellä oli myös kääntöpuolensa. Lukuisat kilpailut ja leirit rasittivat ui-
maseuran taloutta, sillä matkat ulkopaikkakunnille olivat kalliita. Talous kiristyi 
huolimatta siitä, että menoja pyrittiin hillitsemään rajaamalla kisoihin osallistuvien 
määrää.

Kuopion uimahallin valmistuminen muutti merkittävimmällä tavalla kuopiolai-
sen uinnin kansalaistoimintaa. Uimahallien rakentaminen myös muualle maahan 
edisti lajikulttuurin nopeaa muutosta. 1970-luvulla uinnin harrastaminen alkoi kes-
kittyä voimakkaasti lajiseuroihin samalla, kun yleisseurojen uintijaostot uimahallit-
tomilla paikkakunnilla lopettivat toimintojaan. Vastaava eriytymiskehitys suoma-
laisessa liikuntakulttuurissa tapahtui laajasti arvioituna vasta 1980-luvulla. 
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5 Muutoslinjat

5.1 SääTyläISmIeSTen PIIRISTä KAIKKIen 
hARRASTUKSeKSI

Suomen kansallinen herääminen oli tapahtumasarja, johon liittyi kansalaisten 
joukkojärjestäytyminen. Kansalaisyhteiskunnan synnyssä myös uinnin kansalais-
toiminnalla oli oma merkityksensä, sillä se tarjosi uinnista kiinnostuneille väylän 
sääty-yhteiskunnasta erkaantumiselle. Toisaalta kaikki uinnin toimijat eivät kui-
tenkaan halunneet luopua sääty-yhteiskunnasta, vaan joukossa oli myös niitä, jotka 
yrittivät ylläpitää vanhaa yhteiskuntajärjestelmää tarjoamalla valvonnassaan seura-
toimintaa. 

Seuratoiminnan alkuvaiheessa uinti keräsi keskuuteensa ja ympärilleen joukon 
yläluokkaisia miehiä. Mukana oli myös naisia, mutta heidän vaikuttamismahdolli-
suutensa asioihin eteni hitaasti. Naisten jääminen sivuun päätöksenteosta oli tyy-
pillistä suomalaisessa seuratoiminnassa, sillä naiset olivat harvinaisia päätöksente-
kijöitä myös nuorisoseuroissa, työväenliikkeessä ja kunnallishallinnossa. Kuitenkin 
toisen maailmansodan jälkeen naisosastoja pidettiin urheiluseurojen menestykselli-
sen toiminnan edellytyksenä. Uinnin toimijoiden tärkeänä motiivina oli filantroop-
pinen arvopohja, jossa yläluokkaiset miehet halusivat saattaa uimataitoa tavallisen 
kansan, erityisesti nuorten, keskuuteen. Osaltaan filantrooppinen arvopohja merkit-
si siis alempien yhteiskuntaluokkien hallintaa. Kansalaisyhteiskunnan kehittymi-
nen uinnin ympärille oli suhteellisen hidas ja aluksi vaivalloinen prosessi. 

Uinnin kansalaistoimintaan osallistuneiden sosiaalinen koostumus Kuopiossa 
poikkesi 1900-luvun alussa selvästi ympäristöstään. Teollistumisen, liike-elämän 
ja julkisen hallinnon kasvun myötä ihmisten maassamuutto maaseudulta kaupun-
keihin lisääntyi ja koulutustaso kohosi. Liikkuvuuden seurauksena kuopiolainen 
uinti sai uusien toimijoiden mukana vaikutteita muualta maasta, joten paikallinen 
uintikulttuuri rikastui. Toisaalta kuopiolainen uinti oli menettänyt muuttoliikkeen 
toimijoita muualle Suomeen, erityisesti Helsinkiin.  Uinnin toimijoiden verkostoi-
tumisesta muiden urheiluseurojen toimintaan oli hyötyä kaikille osapuolille. Siten 
eri lajien seurat saivat kokeneilta toimijoilta arvokasta tietoa seuratoiminnan uusis-
ta käytänteistä. Jäsenten verkostoitumisesta moneen suuntaan ja monelle tasolle oli 
etua seuran arjessakin. Päättäjien luottamus kansalaistoimijoihin edisti uinnin olo-
suhteiden parantamista. Sääty-yhteiskunnan luokkajako vaikutti selvästi kuopiolai-
sen uinnin toimijakenttään Suomen itsenäistymisen vuosiin asti. Jäsenmäärän hidas 
kohoaminen johtui osaltaan uinnin yläluokkaisuudesta, jota työväestö vieroksui. 
Uintitoimijoiden määrän hitaaseen kasvuun syynä oli myös se, että uintia kammok-
suttiin yleisesti vedenpelon vuoksi. 

Uimakoulujen kautta uimaseuraan tuli uudenlaista väkeä. Työläisperheiden lap-
set kytkeytyivät Kuopiossa porvarilliseen uimaseuraan ennen kaikkea uimakoulu-
toiminnan kautta, jossa varattomille lapsille oli varattu vapaapaikkoja. Huolimatta 
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siitä, että työläisperheiden lapset liittyivät uimakoulun kautta uimaseuraan, heidän 
vanhempansa eivät liittyneet seuraan, eivätkä he vaikuttaneet johtokuntatasolla. 
Uimaseuran pitämä uimakoulu alkoi 1920-luvun lopulla saada runsaasti oppilaita, 
joita tuli kaikista yhteiskuntaluokista uimahallin valmistumiseen asti. Uimakoulua 
seura järjesti kaupungilta saamansa tuen turvin, joten tietyllä tapaa toiminta oli puo-
lueetonta ja irrallaan varsinaisesta seuratoiminnasta. Yläluokkaisuus uinnin kansa-
laistoiminnan johtotasolla rapautui hiljalleen Suomen itsenäistymisen jälkeen, kun 
mukaan valikoitui niitä, jotka olivat itse harrastaneet uintia. Siten kiinnostus uintiin 
ajoi sosiaalisen aseman edelle. Harrastajakierron edetessä uimaseuran johtokuntaan 
valikoitui henkilöitä, joiden opiskelu- ja työurat olivat laajentuneet opiskelumah-
dollisuuksien parantuessa sekä työelämän eriytyessä. Uinnin kansalaistoiminnan 
johtotehtäviin valittiin usein toimihenkilöitä, joiden opiskelu- ja työelämäkokemuk-
sesta katsottiin olevan hyötyä seuratoiminnalle. Naisten koulutustason noustessa 
heidän osuutensa miesvaltaisten seurojen johdossa alkoi kasvaa hitaasti. 

Sisällissota on ollut Suomen historian merkittävä käännekohta, jonka seurauk-
set ovat näkyneet pitkään myös uinnin kansalaistoiminnoissa. Sisällissodan välit-
tömissä jälkiseuraamuksissa kuopiolainen uinti kansalaistoimintana ei jakautunut 
seuratasolla monien paikkakuntien tapaan työläisuintiin ja porvarilliseen uintiin. 
Kuopion Uimaseurassa työväestön osuus oli niin pieni, että työläisten mahdollinen 
erottaminen uimaseurasta punakaartijäsenyyden vuoksi ei johtanut TUL:n seuran 
perustamiseen tai yleisseuran uintijaoston vireään toimintaan. Sen sijaan Kuopion 
Uimaseuran kytkeytyminen porvarilliseen järjestökenttään oli hyvin vahva. 
Osaltaan TUL:n alaisen uinnin syntymättömyyteen vaikutti myös se, että Kuopiossa 
oli vain yksi uimalaitos, jonka hallinnasta porvarillinen Kuopion Uimaseura vastasi 
Kuopion kaupungin kanssa tehdyllä sopimuksella. 

Kuopiolaiset uinnin toimijat keskittyivät vuoteen 1966 asti pääasiallisesti yhteen 
seuraan. Kuitenkin jo 1950-luvun alussa TUL kiinnostui uintitoiminnan käynnis-
tämisestä Kuopiossa. Kuopion teollisuuden monipuolistuminen, väestömäärän 
kasvu ja työväenliikkeen vahvistuminen tarjosivat työläisuinnin kansalaistoimin-
nalle kasvuedellytyksiä. Lopulta vuonna 1966 perustettu uinnin lajiseura Kuopion 
Työväen Uimarit (KuTU) verkostoitui jäsentensä ammattiyhdistysliikkeen ja työvä-
enjärjestöjen jäsenyyksien välityksellä vasemmistolaiseen järjestökenttään. Kuopion 
Työväen Uimareissa vasemmiston poliittiset toimijat rakensivat myös poliittista uraa. 
Työläisuimaseuran jäsenistön tuella saattoi olla merkitystä johtokunnan jäsenen va-
linnalle kaupunginvaltuustoon. KuTU:n jäsenmäärä oli 1970-luvulla huomattavan 
suuri, mikä johtui osaltaan SVUL:n ja TUL:n välisestä kilpailusta jäsenmääristä. 

Huolimatta siitä, että Kuopion Uimaseuran ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
pitämissä uimakouluissa uinnin taitoja opetteli tuhansia nuoria 1920-luvun lopulta 
1960-luvun lopulle asti, uinnin kansalaistoimijat eivät saaneet toimintaan mukaan 
uusia lajin harrastajia kovin tehokkaasti. Kuitenkin on huomattava, että uimataidon 
oppineet pystyivät hyödyntämään taitoaan myöhempinä vuosina esimerkiksi kun-
touinnissa. Uimahallin valmistumisen jälkeen koululaisten uimaopetus on ollut 
kaupungin järjestämää toimintaa. Siten uimakoulun opetuksen kunnallistaminen 
katkaisi osittain yhteyden seuratoimintaan, mikä on väistämättä vaikuttanut nega-
tiivisesti uimakoululaisten ohjautumisessa uimaseuratoimintaan.
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Uinnin harrastajamääriin alkoi 1970-luvulta alkaen vaikuttaa liikuntakulttuu-
rin voimakas eriytymiskehitys. Kuopion vahvat lajit, kuten jääkiekko ja jalkapallo, 
vaikuttivat osaltaan poikien ohjautumiseen uintiharrastukseen. On kuitenkin huo-
mattava, että uinnilla oli lajien välisessä kilpailussa vahvuutensa: uinti oli halpa 
harrastus. Siten kodin taloudellisella asemalla ei ollut ratkaisevaa merkitystä siihen, 
pystyikö lapsi harrastamaan uintia. 

Liikuntakulttuuriin eriytymiskehitys on vaikuttanut myös uintia edustanei-
den seurojen sisällä, sillä uinti, vesipallo ja taitouinti sekä uppopallo, räpyläuinti 
ja sukellussuunnistus ovat osittain kamppailleet samoista harrastajista ja ohjaajista. 
Ympärivuotiseksi ja kilpaurheilupainotteiseksi muuttuneet harrastukset ovat edel-
lyttäneet toimijoilta aktiivisuutta ja monissa tapauksissa luopumista muista har-
rastuksista. Eriytymisen myötä uinti eri muodoissaan oli useimmille 1970-luvulla 
johtokunnassa toimineille ja uintiharrastuksessa pitkälle ehtineille ainut urheilu-
harrastus. On myös huomattava, että jotkut uimaseurojen jäsenet eivät harrasta uin-
tia, mutta he haluavat olla seurassa sosiaalisen yhteenkuuluvuuden takia.

5.2 mUUTTUvA UInnIn KAnSAlAISToImInnAn 
TAvoITTeellISUUS

Kuopiota ympäröivät järvet ovat vaikuttaneet kuopiolaisen uinnin vahvaan paikalli-
seen asemaan pitkine perinteineen. Uimalaitosten ja -huoneiden sekä uimarantojen 
varhainen rakentaminen Kuopioon liittyi yhtäältä kasvavan teollisuustyöväestön 
hygieniasta huolehtimiseen. Toisaalta veteen tehdyillä rakennelmilla oli matkailul-
lista vetovoimaa. Sanomalehtien yleistymisen myötä tieto eri puolilla tapahtuneista 
hukkumisista levisi ja ihmisten ymmärrys uimataidon tarpeellisuudesta lisääntyi. 
Siksi uinnin kansalaistoiminnan varhaisena tavoitteena oli edistää ensisijaisesti ui-
maopetusta ja hengenpelastustyötä. Uinnin kansalaistoimijat ottivat toimintansa 
alusta lähtien tavoitteekseen uintitietouden levittämiseen muualle Pohjois-Savoon 
ja Pohjois-Karjalaan. Uimaopetus- ja hengenpelastustyön rinnalla Kuopiossa alettiin 
kansallisen kehityslinjan mukaisesti kehittää kilpauintia. Vielä 1900-luvun alkupuo-
lella käsitykset kilpaurheilun sopimattomuudesta naisille olivat yleisiä. Kuitenkin 
naisten ja tyttöjen kilpauintia kehitettiin rinnan miesten kanssa. Koska naisia oli 
toiminnassa miehiä vähemmän, heidän näkyvyytensä julkisuudessa jäi vähäiseksi. 

Valkoisessa Suomessa uinnin tehtävänä oli 1920–1930-luvuilla osaltaan kasvat-
taa maanpuolustuskelpoisia miehiä, ryhdikkäitä kunnon kansalaisia. Vallalla oli 
käsitys, että sotilaiden fyysinen kunto ratkaisee sodan lopputuloksen. Kuopiossa 
vahvasti toimineen suojeluskuntauinnin merkitys porvarillisen uinnin kannalta oli 
hyödyllinen: suojeluskuntauinti toimi väylänä uimaseuran kilpailu- ja muuhun toi-
mintaan. Varsinaista yhteistyötä uinnissa tehtiin lähinnä siten, että kansalaistoimi-
jat tarjosivat suojeluskunnalle uimalaitoksen harjoittelukäyttöön. 

Edelleen toisen maailmansodan jälkeen vuosina 1945–1968 kuopiolaisen uinnin 
kansalaistoiminnan painopiste oli edelleen selvästi uimaopetus- ja hengenpelas-
tustyössä. Kilpauinti kiinnosti kuopiolaisia uintiaktiiveja, mutta muualle maahan 
rakennettujen uimahallien myötä alueelliset erot harjoitteluolosuhteissa ja siten 
myös tuloksissa ilmenivät selvästi. Uimahallin valmistumisen myötä kuopiolaisten 
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uimaseurojen toiminta sai 1970-luvulla vahvan kilpaurheiluleiman. Vaikka kuo-
piolaisten uimaseurojen jäsenmäärä ja kilpailijoiden määrä kasvoi, kilpaurheilun 
painotus myös rajasi jäsenkuntaa. Kaikkia kilpauinti ei pysyvänä harrastuksena 
kiinnostanut. Tässä tilanteessa korostui uintiurheilun muiden lajien merkitys: moni 
uimari vaihtoi uinti-innostuksen hiipuessa lajikseen esimerkiksi vesipallon. Sekä 
Kuopion Uimaseuran että Kuopion Työväen Uimareiden sekä osaltaan Kuopion 
Urheilusukeltajien organisaatiot rakennettiin palvelemaan kilpailullisia päämääriä. 
Johtajat johtivat seuraa ja valmentajat valmensivat uimareiden tason mukaan koot-
tuja ryhmiä. 

Uimahallin valmistumisen myötä kansalaistoimijoiden vastuulla ollut uima-
opetustyö siirtyi kaupungin tehtäväksi. Kansallisesti uimaopetus- ja hengenpelas-
tustyön eriyttäminen uimaseurasta tapahtui myöhään. Useissa suomalaisissa ui-
maseuroissa eriytyminen oli tapahtunut SUH:n perustamisen myötä vuonna 1957. 
Kuopiossa tilanne oli kuitenkin toinen kuin monella muulla paikkakunnalla, sillä 
kaupungissa ei ollut uimahallia. Jos uimaopetustoiminta Kuopion Uimaseurassa 
olisi lopetettu 1950-luvun lopulla, se olisi lamaannuttanut KuUS:n toiminnan seu-
raavalla vuosikymmenellä, koska KuUS:n uimakoulutoiminta muodosti käytännös-
sä toiminnan rungon ja uimakoulun oppilaat olivat kilpauintiin rekrytoimisessa 
tärkeitä. 

Kuopiolaisten uinnin kansalaistoimijoiden yhtenä, joskin vähäisenä, tavoitteena 
on ollut edistää kuntouintiharrastusta Kansanuinteihin osallistumalla ja suhtautu-
malla myönteisesti muun muassa 1950-luvulla paikkakunnalla organisoituneeseen 
talviuintitoimintaan. Kiinnostus kuntoliikuntaan heijastui kuopiolaisen uinnin 
kansalaistoimintaan erityisesti 1970-luvulla. Tuolloin Kuopion Työväen Uimarit toi-
mi ponnekkaasti kuntouinnin edistämiseksi, mutta nämä pyrkimykset syrjäytettiin 
kilpauinnin tieltä. Siksi kuntouintitoiminta eriytyi uimaseuran ulkopuoliseksi, laa-
juudeltaan huomattavan suureksi toiminnaksi. Työläisurheilun näkökulmasta vielä 
1970-luvulla kilpaurheilun nähtiin kahlitsevan tiukoilla säännöillään liikunnan mo-
nipuolisuutta. 

Monet ystävyyssuhteet ovat syntyneet urheiluseurojen piirissä. Siten uima-
seurojen työllä on ollut suuri merkitys nuorten yhteiskuntaan sosiaalistamisessa. 
Urheilujärjestöjä voidaankin pitää demokraattiseen toimintaan sosiaalistavina ja si-
ten varteenotettavina yhteisöinä. Niiden yhteiskunnallinen merkitys korostuu, kun 
muistetaan urheilujärjestöjen tarjoavan yhtenä vapaaehtoisen järjestöelämän aluee-
na ihmisille yhteiskunnallisen osallistumiskanavan ja panoksensa syrjäytymisen 
ehkäisyyn. 

Vapaaehtoisessa kansalaistoiminnassa urheiluseuran tavoitteet muotoutuvat 
seuran sisällä ja ulkopuolelta tulevien virikkeiden vaikutuksesta. Ristiriitaiset ta-
voitteet voivat aiheuttaa konflikteja seuran sisällä tai suhteessa toiseen seuraan. 
Eriytyneessä liikuntakulttuurissa perinteinen seuratoiminta sai kilpailijoikseen uu-
sia urheilulajeja. Tutkimus osoittaa, kuinka uinnin seuratoiminta muuttui uimaope-
tuksesta ja hengenpelastustyöstä sekä kilpailusta useita uinnin muotoja edustavaksi 
kansalaistoiminnaksi.
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5.3 jäRjeSTöKUlTTUURISTA eRIyTyneeSeen 
ymPäRISTöön

Kuopiolaisen uinnin kansalaistoimijoille on ollut tyypillistä, että ne ovat alati pyrki-
neet aktiiviseen vuorovaikutukseen ympäristön kanssa. Kaikkiaan seurojen toimi-
vuus on riippunut sekä sisäisestä vuorovaikutusjärjestelmästä että avoimena järjes-
telmänä myös sen ulkoisista vuorovaikutussuhteista. Niin toimijakentän aktiivisuus 
kuin myös toimintaympäristön muutoksetkin ovat vaikuttaneet seuran tavoitteiden 
toteutumiseen. Kuopiolaisen uimaseuratoiminnan alkuvuosien vaatimattomat olo-
suhteet, taloudelliset ongelmat ja epävakaa poliittinen tilanne aiheuttivat aaltoliiket-
tä lajitoiminnoissa. Kuopiolaisen uinnin kansalaistoimijat ovat välittäneet aatteita, 
ideoita ja ajatuksia ympäröivästä yhteiskunnasta. Suunta on ollut myös päinvastai-
nen. Aatteiden virtaukset ovat olleet kuopiolaista uintia eteenpäin vieviä voimia. 
Kuopiolaisen uinnin juuret juontuvat Suomen ruotsinkieliselle rannikkoalueelle ja 
sieltä edelleen Ruotsiin.

Valtio alkoi kiinnostua urheilusta laajemmin Suomen itsenäistyminen myö-
tä. Sitä ennen liikunnasta vastasivat lähinnä urheiluseurat. Tosin voimistelun- ja 
kansakoulunopettajat tekivät merkittävää työtä levittäessään liikuntakulttuuria ja 
sosiaalistaessaan lapsia liikuntaan. Suomen itsenäistymisen jälkeen kansallisen 
liikuntakulttuurin alueelliset erot olivat kuitenkin suuret. Osoituksena tästä on se, 
että Kuopion Uimaseura oli 1930-luvulle asti Pohjois-Savon ainut uinnin lajiseura.  
Uinnin kannalta oli tärkeää, että kunnallinen urheilulautakunta syntyi ohjaamaan 
julkista liikuntapaikkarakentamista, koska uinnin kansalaistoiminta ei tullut enää 
toimeen tilapäisillä avustuksilla. Vaikka uimaseuran toiminta perustui vapaaehtoi-
suuteen, Kuopion kaupunki oli liikuntakulttuurissa vahva toimija. Kaupunki on ol-
lut keskeisessä asemassa etenkin tilaresurssien tarjoajana. Kaikkiaan kuopiolaisen 
uinnin toimijoilla on eri aikoina ollut läheinen suhde kaupungin päätöksentekoeli-
miin, onhan uimaseuroissa toiminut monia kaupunginvaltuutettuja ja lautakuntien 
jäseniä. Päättäjät ovat arvostaneet sekä uimaseurojen harrastajamääriä että kilpailu-
menestystä.

Liikunnan ja urheilun tuottamisessa urheiluseuroista tuli 1900-luvun edetessä 
keskeinen osa urheilun toimintajärjestelmää. Eri maiden järjestelmät poikkeavat 
toisistaan, mutta yleisimmin liikunta on kanavoitu toteutettavaksi vapaaehtoisten 
urheiluseurojen, kuntien tai valtion kautta. Urheilun toimintajärjestelmiä alettiin ke-
hittää laajasti 1960-luvulla. Kuopiossa oppilaitokset kytkeytyivät kilpauintiin vuon-
na 1975, kun paikkakunnalla käynnistyi uintikeskus, jossa sovitettiin yhteen uinti-
harjoittelua, perus- ja ammattikoulutusta sekä lukiopiskelua. 

Kuopiolainen uinnin kansalaistoimintaväki on jatkuvasti pyrkinyt edistämään 
uinnin olosuhteita. Uimahallin rakentaminen Kuopioon syntyi kansalaistoimijoi-
den ja julkisen hallinnon pitkällisen vuorovaikutuksen tuloksena. Lopulta uimahal-
lin rakentaminen Kuopioon oli aikansa ilmiö, jonka hyödyllisyyttä pystyttiin propa-
gandassa perustelemaan kuntoliikuntatilana. Esimerkiksi jäähallin rakentamisessa 
tätä perustelua ei voi painokkaasti käyttää. Silti 1960-luvulla kiistely kärjistyi va-
lintaan, rakennetaanko Kuopioon uimahalli vai kirjasto. Kansallisessa vertailussa 
Kuopion uimahalli valmistui melko myöhään, sillä uimahalli oli jo rakennettu mo-
nelle huomattavasti pienemmälle paikkakunnalle. 
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Kuopion uimahallin rakennuspäätös oli osoitus siitä, kuinka suuri merkitys kan-
salaistoiminnan aktiivisuudella oli uimahallin rakentamisratkaisuissa. Uimahallin 
valmistuminen mahdollisti uimaseuroille tilaisuuden seuratoiminnan uudelleen 
organisoitumiselle ja aikakaudelle edistyksellisten menetelmien käyttöön ottami-
selle. Samalla uinti kehittyi nopeasti verrattuna moniin muihin urheilulajeihin, 
joiden olosuhteissa ei tapahtunut yhtä merkittävää muutosta. Uinnin lajikulttuurin 
eriytymiskehitys tapahtui kansallisen liikuntakulttuurin kehitykseen verrattuna 
varhain. Eriytymiskehitys ilmeni lajiseurojen osuuden kasvamisena sekä monina 
uinnin harrastamisen muotoina. Voi todeta, että kilpauinti tarpeineen ja vaatimuk-
sineen loi perustan kuntouinnin harrastamiselle ja sen kehittymiselle kansallisesti 
merkittäväksi kuntoliikunnan muodoksi. Mallia toiminnalle haettiin aikaisempien 
vuosikymmenien tapaan myös Ruotsista. Uimahalli oli uinnin ja urheilusukelluk-
sen kannalta välttämätön investointi. Jo 1960-luvun lopulla kilpauintiharjoittelu oli 
järjestelmällisempää ja tehokkaampaa kuin monien muiden urheilulajien harjoittelu. 
Uimahallien merkitys myös terveyden edistämisessä ymmärrettiin varhain. Vaikka 
uimahallien urheilulle tuomat edut ymmärrettiin, samalla tuotiin esiin myös sosiaa-
liset ja terveydelliset seikat. 

Uinnissa ei muun urheilun tavoin pelkkä yksilön lahjakkuus tai ankara harjoitte-
lu tuota menestystä, vaan lisäksi tarvitaan tukijärjestelmiä asiantuntijoineen. Myös 
kuopiolaiset uimaseurat ovat saaneet tuekseen taustaorganisaatioita, kuten lajilii-
ton ja keskusjärjestöt. Ilman lajiliittoa seurat eivät saa koulutus- ja valmennusapua, 
joita ilman ei etenkään kilpaurheilussa menestytä. Kuopiolaisen uinnin kannalta 
Suomen Uimaliitolla on ollut suuri merkitys kilpailujärjestelmän kehittämisessä ja 
ylläpitämisessä. Sotien jälkeisinä vuosina SVUL:n pontimena oli levittää urheilun 
harrastusta mahdollisimman laajalle. Kuitenkin 1960-luvulta alkaen keskusjärjestön 
rooli uinnin näkökulmasta haalistui ja sen vaikutusmahdollisuudet kuopiolaiseen 
uintiin kapenivat seuran kilpauintiin suuntautumisen myötä.

Suomen lajiliittotoiminta on historiallisesti tarkasteltuna varsin nuorta. Kohti 
aikaisempaa ammattimaisempaa otetta uimaliitossa mentiin 1950-luvun lopulla, 
jolloin lajiliitossa lakkautettiin uimaopetus- ja hengenpelastustoiminnot ja niille pe-
rustettiin oma organisaationsa, Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliitto (SUH). 
Suomen Uimaliitto on yksi Suomen vanhimmista lajiliitoista. SUiL:n toiminnan 
nousut uimareiden kansainvälisine menestyksineen ja laskuineen ovat heijastuneet 
myös kuopiolaisen uinnin harrastajamääriin. Uimaliiton toiminta on vaatinut toi-
minnan jatkuvaa kehittämistä, jotta se parhaalla mahdollisella tavalla olisi palvellut 
seurojaan liikuntakulttuurin muutoksissa ja murroksissa. 

Paikallinen ja kansallinen uinnin kansalaistoiminta on ollut koko olemassaolon-
sa ajan jatkuvassa muutoksessa. Liikuntakulttuurin eriytynyt toimintaympäristö ja 
ihmisten alati uudistuneet odotukset ovat osaltaan muokanneet yhdistysten toimin-
tatapoja ja -sisältöjä. Muutoksia nousuineen ja laskuineen on nähty myös kuopio-
laisessa uinnissa. Huolimatta siitä, että omatoimisesta uinnista muodostui yleisin 
uinnin harrastusmuoto, kuopiolaisen uinnin kansalaistoiminnan taival vuosina 
1904–1979 osoittaa paitsi seuratoiminnan historiallisen merkityksen myös kansalais-
toiminnan tarpeellisuuden tulevaisuudessa. 

Väitöskirjan päätteeksi haluan esittää suosituksen jatkotutkimukselle. Vaikka 
tutkimukseni mukaan uinnin kansalaistoiminta on merkittävä osa kansallista uinti-
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kulttuuria, on huomattava, että ihmisten omaehtoinen uinti luo nykyisin edellytyk-
siä lajin kansalaistoiminnan kehittymiselle. On varsin selvää, että kuluneen kolmen 
vuosikymmenen aikana tiivistynyttä uimahalliverkostoa ei olisi syntynyt ilman in-
nokkaita kuntouimareita, vesivoimistelijoita ja -juoksijoita. Kokonaisuutena uinnista 
on muodostunut 2010-luvulle tultaessa yksi suomalaisten suosituimmista liikunta-
muodoista, jonka harrastaminen ei rajoitu pelkästään uimahalleihin. Jään kiinnos-
tuneena odottamaan uutta tutkimustietoa laajojen kansankerrosten monisäikeisestä 
uintikulttuurista. Tutkimus olisi tervetullut lisä harvalukuisten akateemisten uinti- 
ja kylpyläkulttuuria käsittelevien teosten joukkoon. 
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lIITe 1. KUoPIon UImASeURAn jäSeneT, jA heIdän Am-
mATTInSA vUoSInA 1905–1909. vUoden 1905 jäSeneT 
meRKITTy *-meRKIllä.

nImI AmmATTI nImI AmmATTI

Andberg, O. * nimismies Inberg, M. J. * lääninkansleri

Andersson, E. * tislaattori Jäntti, Olga * ravintoloitsija

Andersson, Ö.* - Jäntti, Toivo * kauppias

Basilier, Carl viskaali Jääskeläinen, L. rautatievirk.

Berggrén, E. J. * insinööri Kainuvaara, Kalle yhteiskoulul.

Bergholm, F. V. * viskaali Kainuvaara, M. J. -

Borg, Carl * varatuomari Karppi, O. leipuri

Bosenius, Erik * metsänhoitaja Kemiläinen, L. * ylioppilas

Eloranta, Otto konttoristi Kemppainen, A. * toimittaja

Flink, Naema neiti Kemppainen, Efr. ylioppilas

Forsell, Erik ylioppilas Koskenmaa, E. J. insinööri

Forstén, Gustaf tohtori Lagus, W. * agronomi

Frisk, K. * lääninkansleri Laitinen, Eliel kauppakoul.

Grahn, Emil hieroja Lamus, J. * konttoristi

Granfelt, Hj. * ylioppilas Laurell, Ensi neiti

Haaranen, Aarno ylioppilas Lehtolainen, Sak. -

Heining, Karl koululainen Lehtonen, Sakari ylioppilas

Helo, Pekka - Lönnfors, Paul F.* -

Herwa, E. W. * - Lönnqvist, Hulda* rouva

Hämäläinen, A. * kirjansitoja Malmberg, Emil * maisteri

Hämäläinen, E. ylioppilas Malmivaara, J. hovioik. ausk.

Hämäläinen, M. lääket. kand. Schadewitz, W. -

Ilmoniemi, Lauli - Schroeder, Ilo E.* kollega

Malmström, K. * kirjanpainaja Schwartzberg, E. * insinööri

Marjanen, O. R.* toimittaja Sevonius, Bruno faktori

Martikainen, E.* toimittaja Sjöberg, E. O. * toimittaja

Niilekselä, H. lyseolainen Soininen, Ilmari lyseolainen

Niinimäki, O. F. poliisikonst. Soininen, Wäinö ylioppilas

Palmén, Alex. yhteiskoulul. Stenman, K. * kauppias

Palmén, Helge yhteiskoulul. Streng, K. * koululainen

Petander, August FK, kemisti Sundman, Carl * kapteeni

Piispanen, Ev.* proviisori Södertman, A. * kasööri

Pitkänen, Ari * toimittaja Tschenrichin, A. pankkivirkailija

Pitkänen, Y. lyseolainen Turunen, Aarne ylioppilas

Riikonen, A. * pankinjohtaja Uotinen, Martta neiti

Rissanen, J. - Wahlfors, Ch. * konttoristi

Rosenberg, P. * insinööri Wahlfors, Helmi* rouva

Rosendahl, P.A. * proviisori Widenius, Leena -

Rouhiainen, Aino neiti Wäänänen, Ilmari -

Salovaara, H. - Zweyberg, A.* virkamies

Lähde: KuUS:n jäsenluettelo 1905–1909. Tietyiltä osin taulukkoa on täydennetty 
eri lähteistä saaduilla tiedoilla. (Taulukossa ”Lehtolainen, Sak.” lienee sama kuin 
”Lehtolainen, Sakari”.)
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lIITe 2. KUoPIon UImASeURAn PUheenjohTAjAT jA SIh-
TeeRIT vUoSInA 1918–1944

nImI TehTävä AmmATTI vUodeT

Basilier, K. puheenjohtaja isännöitsijä 1916–1919 

Kemppainen, A. puheenjohtaja toimittaja 1919–1923, 1932

Antman, T. puheenjohtaja palomestari 1924–1926 

Almqvist, A. puheenjohtaja eversti 1927–1928 

Toivanen, V. puheenjohtaja johtaja 1928–1929 

Ilmoniemi, T. puheenjohtaja eversti 1930–1931 

Miettinen, M. puheenjohtaja ylioppilas 1933

Hämäläinen, E. puheenjohtaja kapteeni 1933

Keinänen, A. puheenjohtaja etsivä 1934–1942 

Andersson, S. puheenjohtaja työnjohtaja 1943–1947 

Mykkänen, A. sihteeri kauppias 1918

Jäntti, Y. sihteeri opiskelija 1923–1924 

Forsman, M. J. sihteeri konttoristi 1925

Keinänen, A. sihteeri kähertäjämestari 1926–1927 

Paavola, E. J. sihteeri toimittaja 1928–1931 

Latvala, E. sihteeri prokuristi 1932

Soininen, V. sihteeri kelloseppä 1933

Strand, P. sihteeri luutnantti 1934–1936, 1938 

Mäkinen, E. sihteeri maisteri 1937

Kuvaja, E. sihteeri luutnantti 1939

Tervo, A. sihteeri - 1940

Pekkarinen, V. sihteeri toimittaja 1940–1942 

Heimokangas, I. sihteeri konttoristi 1942–1944 

Lähde: Väinämö 1966, 106–109.
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lIITe 3. mAnneRheImIn lASTenSUojelUlIITon KUoPI-
on oSASTon PUheenjohTAjAT, vARAPUheenjohTAjAT 
jA SIhTeeRIT SeKä heIdän AmmATTInSA vUoSInA 1921–
1944

nImI TehTävä AmmATTI vUodeT

Ignatius, Gustaf puheenjohtaja maaherra 1921–1940

Sormunen, Eino puheenjohtaja piispa 1941–1944

Päivänsalo, B. H. varapuheenjohtaja teologian tohtori 1921

Johansson, J. V. varapuheenjohtaja lääkäri 1922–1935 

Haara, K. E. varapuheenjohtaja lääkäri 1936–1939 

Vartiainen, Pekka varapuheenjohtaja pankinjohtaja 1940–1942 

Malmström, Einar varapuheenjohtaja apteekkari 1943–1944 

Kyykoski, Suoma sihteeri agronomi 1921

Kansanen, Aili sihteeri opettaja 1921–1922 

Kahma, Uuno sihteeri maisteri 1923–1926 

Tolonen, Helmi sihteeri rouva 1927–1929 

Hultin, Lennart sihteeri apteekkari 1930–1933 

Malmström, Einar sihteeri apteekkari 1934–1937 

Eerikäinen, Toivo sihteeri lääninkonttoristi 1938–1941 

Kortelainen, Tuomas sihteeri teologian maisteri 1941–1942 

Varis, Liisu sihteeri konttoristi 1943–1961 

Lähde: Miettinen 1991, 20–22, 48.
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lIITe 4. KUoPIon UImASeURAn jäSeneT jA heIdän Am-
mATTInSA vUonnA 1957

nImI AmmATTI nImI AmmATTI

Antikainen, Onni - Peitsari, Immo opiskelija 

Aronen, Lauri myymälänhoitaja Pekkarinen, Sakari merkonomi 

Aronen, Sinikka merkonomi Pekkarinen, Veikko toimittaja 

Aspegren, Disa rouva Piispanen, Esa -

Aspegren, Oskar insinööri Puumalainen, Keijo -

Happonen, Irja opiskelija Pyykkö, Martti -

Heikkinen, Leila - Raunio, Pirkko -

Heimokangas, I. konttoriapulainen Rautio, Kauko sahateknikko 

Hynninen, Onni kauppias Roininen, Pentti rautatieläinen 

Hämäläinen, Aatto liikkeenhoitaja Rouvinen, Martti -

Hämäläinen, Erkki - Räsänen, Ritva -

Hämäläinen, Yrjö metsänhoitaja Räsänen, Salme -

Juntunen, Esko - Sinioja, Keijo -

Keinänen, Armas parturi Sirola, Jorma palopäällikkö 

Kosma, Simo myymälänhoitaja Soininen, Leo opiskelija 

Lajunen, Paavo merkonomi Tanskanen, Matti myyntimies 

Laukkanen, Kauko sähköteknikko Toivanen, Aarne optikko 

Laukkanen, Paavo - Toivanen, Marja-L. -

Liukkonen, Annikki kansakoulun opettaja Turunen, Irma -

Lustig, Annikki kansakoulun opettaja Turunen, Lasse -

Makkonen - Vartiainen, Pertti postimies 

Mauranen, Erkki merkonomi Vartiainen, Ritva -

Mecklin, Jaakko myymälänhoitaja Vehviläinen, Teemu isännöitsijä 

Merikanto, Toimi johtaja Vesterinen, Veikko -

Merikari, Pertti konstaapeli Virtaniemi, Rein -

Miettinen, Riitta opiskelija Väinämö, Aarne W. eversti 

Nykänen, Pirkko - Väinämö, Martti valtiotieteen maisteri 

Närvänen, Kaisa opiskelija Väisänen, Pentti -

Oinonen, Olavi - Väänänen, Urho -

Lähde: KuUS:n jäsenluettelo 1957. KuUS:n kokoelma. Lisäksi KuUS:aan kuului 11 alle 
16-vuotiasta tyttöä ja 30 alle 16-vuotiasta poikaa. Heidän nimiään ei ole mainittu 
vuoden 1957 jäsenluettelossa.
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lIITe 5. mAnneRheImIn lASTenSUojelUlIITon KUo-
PIon oSASTon johToKUnTAAn KUUlUneeT vUoSInA 
1945–1968

nImI AmmATTI

Autere, Toini lääkäri

Hallman, Rakel rouva

Hautala, Yrjö pankinjohtaja

Heikinheimo, Rauha rouva

Hellen, Sigrid rouva

Hietanen, Elle rouva

Holopainen, Iine osastosihteeri

Karttunen, Hilla erityisopettaja

Kauranne, Jouko koulutoimenjohtaja

Komulainen, Marketta rouva

Koponen, Marjatta lääkäri

Koponen, Matti pastori

Korhonen, Ulla lastentarhan johtaja

Kortelainen, Elli päivähuoltolan johtaja

Koskinen, Juhani maisteri

Lappalainen, Elvi opettaja

Levä, Irma johtaja

Liukko, Toivo talouspäällikkö

Lundgren, Nanny opettaja

Malmström, Einar apteekkari

Marttinen, Aili rouva

Nikkilä, Alma rouva

Nummi, Yrjö rovasti

Nuutinen, Veikko lääkäri

Pekonen, Eelis SPR:n piirin tj.

Piispanen, Eva lääkäri

Puhakka, Eino pankinjohtaja

Riikonen, Meri rouva

Rinne, Anna-Liisa lääkäri

Rissanen, Kalevi sosiaalipäällikkö

Tossavainen, Inkeri sosiaalikasvattaja

Tujunen, Puola toimistosihteeri

Turunen, Oiva toimitusjohtaja

Tuuteri, Leena lääkäri

Varis, Liisu konttoristi

Lähde: Miettinen 1991, 48–51.
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lIITe 6. KUoPIon UImASeURAn PUheenjohTAjAT jA SIh-
TeeRIT vUoSInA 1945–1968

nImI TehTävä AmmATTI vUodeT

Andersson, S. puheenjohtaja työnjohtaja 1943–1947 

Väinämö, A. W. puheenjohtaja everstiluutnantti 1948

Saarniala, N. puheenjohtaja kapteeni 1949–1951 

Aspegren, O. puheenjohtaja insinööri 1952–1959 

Meklin, Jaakko puheenjohtaja myyntipäällikkö 1960–1962 

Aronen, Lauri puheenjohtaja varastopäällikkö 1963–1964 

Pekkarinen, Sakari puheenjohtaja toimistopäällikkö 1965–1968 

Merikari, Pentti sihteeri konstaapeli 1949

Rautio, Kauko sihteeri sahateknikko 1950 –1951,1962–

1963  

Väinämö, Aarne sihteeri toiminnanjohtaja 1952, 1954

Kosma, Simo sihteeri liikkeenharjoittaja 1953

Väinämö, Martti sihteeri maisteri 1954–1961 

Soininen, Leo sihteeri toimittaja 1964–1968 

Lähde: KuUS:n johtokunnan ptk.:t 1945–1948. KuUS:n kokoelma.
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lIITe 7. KUoPIon Työväen UImAReIden jA KUoPIon 
UImASeURAn johToKUnnISSA vUoSInA 1966–1976 
ToImIneITA AmmATTeIneen

KUoPIon UImASeURA NIMI AMMATTI
NIMI AMMATTI Smeds, O. palomestari
Aholainen, T. - Soininen, K. merkonomi
Aronen, L. vahtimestari Soininen, L. toiminnanjohtaja
Finne, A. laboratorionhoitaja Sutinen, T. opiskelija
Finne, R. konttoripäällikkö Tanskanen, M. automyyjä 
Happonen, M. - Toivanen, J. -
Heikkinen, H. opiskelija Turunen, H. uimaopettaja 
Heikkinen, P. - Uusiaho, T. postiesimies 
Heiskanen, E. - Vartiainen, P. postimies 
Holopainen, R. liikunnanohjaaja Vauhkonen, M. verojohtaja 
Iltola, L. fil. maist. Veijalainen, P. -
Johansson, I. toimistovirkailija Vihonen, R. kauppias 
Johansson, I. myyjä Vornanen, S. -
Jokela, Eeva opiskelija KUoPIon Työväen UImARIT
Järvinen, A. toimistopäällikkö Airaksinen, P. lihanleikkaaja 
Kainulainen, J. rakennusmestari Airaksinen, R. eristäjä 
Konttinen, I. - Heikkinen, Eeva -
Korhonen, J. - Heikkinen,Maija-Liisa -
Korhonen, M. - Heikkinen, N. koneistaja 
Kröger, Kaija opettaja Hietanen, Pirjo -
Lamberg, M. laitosmies Hiltunen, E. torikauppias 
Liukkonen, A. opettaja Hoffren, A. -
Mauranen, E. myyntimies Hoffren, H. opiskelija 
Metsämäki, T. opiskelija Holopainen, M. rakennusmies 
Miettinen, A. opiskelija Hyvärinen, P. mattomies 
Miettinen, K. urheiluohjaaja Hätinen, Eija opiskelija 
Miettinen, N. - Kaartinen, A. leipuri 
Miettinen, R. - Knuutinen, J. sähköasentaja 
Myllykoski, A. konttoripäällikkö Koisitinen, S. opiskelija 
Mänttäri, J. - Kontinen, P. sähkötyönjohtaja 
Mörsky, M. lentäjä Korhonen, K. -
Natunen, K. osastopäällikkö Munde, J. opiskelija 
Nuutinen, H. toimittaja Mustonen, L. kirvesmies 
Närvänen, P. rengasmyyjä Mustonen, Sinikka siivooja 
Oksman, J. teknikko Pakarinen, H. sähköasentaja 
Oravainen, V. palopäällikkö Pakarinen, P. sähköasentaja 
Palm, K. lentokenttävirkailija Pehkonen, T. varatuomari 
Paunio, I. professori Pelkonen, M. sähköasentaja 
Peiponen, E. putkiasentaja Piiparinen, T. yrittäjä 
Pekkarinen, R. - Rissanen, Aila toimitsija 
Pekkarinen, S. toimistopäällikkö Rissanen, H. kultaseppä 
Pulkkinen, P. postimies Räsänen, V. lääkäri 
Rauhala, E. - Saarakkala, E. -
Rautiainen, V. rakennusmestari Sinisalo, V. toimittaja 
Reinikainen, A. - Tiainen, V. -
Ruippo, S. uinninvalvoja Torpström, Helmi siivooja 
Sivola, J. - Vartiainen, K. opiskelija 

Lähde: KuUS:n johtokunnan ptk.:t 1966–1976. KuUS:n kokoelma; KuTU:n johtokun-
nan ptk.:t 1971, 1972, 1974, 1975, 1976. KuTU:n kokoelma; Molskis 1976.
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