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                  ”Muistoja S. C. Pingviinien 20-vuotiselta taipaleelta”  
    

 
        

 

Alkutapahtumat 
 

-88 kesällä muutamat Tampereen Uimaseuran aktiivi- ja kilpailu-uransa päättäneet jäsenet saivat 

idean perustaa ns. Masters-seuran entisiä kilpauimareita varten. Tätä ennen Masters-toimintaa oli 

ollut jo paikkakunnan varsinaisten uimaseurojen piirissä. Hankkeen alullepano syntyi Matti 

Hokkasen, Ari Arkian, Jussi Uotilan, Kari Kalliolahden ja Ilkka Murtoniemen käymistä 

keskusteluista. Ari Arkia ja Matti Hokkanen olivat jo muutamaa vuotta aikaisemmin puhuneet 

seuran perustamisesta nimellä “Petsamon Pingviinit”, jonka tarkoituksena ei ollut keskittyä 

pelkästään uimiseen. Melkein alusta lähtien olivat mukana myös Topi Honkonen, Timo 

Merikoski, Jyrki Kartila ja Ari Järvelä. 

 

Edellä mainitut henkilöt päättivät seuran perustamisesta ja pyysivät puheenjohtajaksi Rafik 

Neumanin, joka lupasi ottaa tehtävän vastaan ja hoitikin sitä ansiokkaasti vuosina 88 -91. 

Seuran perustava kokous pidettiin joulukuun 30.p:nä1988 ja hallitus muodostui seuraavaksi:  

 

Rafik Neuman, pj 

Kari Kalliolahti, sihteeri 

Matti Hokkanen, vpj 

Ari Arkia  

Ari Järvelä 

 

Seuran perustamista varten laadittiin säännöt, jotka Oikeusministeriö hyväksyi 2.11.1989. 

 

 

Seuran toimintaa alkuvaiheissa: 
 

Alkujaan jäsenistö muodostui entisistä aktiivikilpauimareista, mutta vähitellen seuraan liittyi 

muitakin uinnista kiinnostuneita kuntoilijoita. Masters-uimarit osallistuivat jo alusta lähtien 

aktiivisesti SM-, EM- ja jopa MM-tason kilpailuihin ihan hyvällä menestyksellä. Perustamis-

vaiheen jälkeen S. C. Pingviinit oli pitkään Suomessa ainoa puhtaasti masters-periaatteella 

toimiva uimaseura, Uimaliiton jäsenseuroista. Ensivaiheessa mietittiin muitakin 

toimintamahdollisuuksia, kuten esim. sauna- ja kioskitoimintojen pitomahdollisuutta, puhuttiinpa 

jopa Kalevan Uintikeskuksen kahvion pidosta.  

 

 

Merkittäviä tapahtumia alkuvuosina 
 

Kilpailuista ensimmäinen menestys oli vuonna -89 Jyväskylän SM-kisoissa. Turun EM- kisoihin 

saman vuoden syyskuussa osallistuttiin myös innolla ja menestys oli loistava; Jouni Mäntylä, 

Päivi Utriainen, Topi Honkonen ja Timo Merikoski keräsivät saaliikseen yhteensä kolme 

kultaista, neljä hopeista ja yhden pronssisen mitalin.  
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Seuraavana vuonna, eli vuonna -90 osallistui seurasta neljä jäsentä Rio de Janeiron  

MM-kisoihin, joista ainakin Timo Merikoski toi hopeaa ja pronssia.  Seuraava merkittävä 

tapahtuma oli, kun seura järjesti SM-kisat Tampereen Kalevan uimahallissa yhdessä TaUS:n ja 

TaTu:n kanssa. Kisat olivat menestys paitsi osanottajamäärän suhteen (350), mutta myös 

taloudellisesti.   Niihin liittyy myös entisen Olympia-, MM- ja EM-voittajan, 70-luvulta tunnetun 

saksalaisen Cornelia Enderin kutsuminen kilpailuihin, jonka yhteydessä hänestä tehtiin  

TV-haastattelu.  

 

Nämä kisat toivat hyvin paljon myönteistä julkisuutta S. C. Pingviineille. EM-kisa mitalisti on 

Timo Merikoski, joka vuonna -95 toi Italian Riccionesta pronssia 100 m:n selkäuintituloksellaan. 

Viimeinen EM-kisamitalisti on Ragnar Kantonen vuodelta 2001, jolloin hän voitti kaksi 

Euroopan mestaruutta ja lisäksi yhden pronssisijan. Seuramme järjesti SM-masters -kilpailut 

vuonna 2000 ja kilpailut onnistuivat erittäin hyvin myös taloudellisesti.   

 

 

Huomion arvoinen merkintä Guinnesin ennätysten kirjaan vuonna - 89: 

 

Matti Hokkasen avantouinnin maailmanennätys 25 m:n matkalla, aika 11,9 s. Kilpa pidettiin 

Näsijärvellä ja merkintä on edelleen voimassa kyseisessä kirjassa. Matti oli kilpailuissa niin 

ylivoimainen, että sääntöjä muutettiin hänen pään menokseen pariinkin kertaan, jonka jälkeen 

Matti luopui osallistumisesta avanto-uintikilpailuihin!! 

 

 

Logo ja pinssi 

 
Pääasiallinen toiminta seuran alkuvuosina oli kilpailutoimintaa. Näinä vuosina ideoitiin myös 

seuralle logo, jota käytettiin ja käytetään edelleenkin mm. t-paidoissa, verryttelypuvuissa, 

pyyhkeissä ym. Oma pinssi sai niinä vuosina myös alkunsa, sen toteutti Jyrki Kartila. 

 

 

Tapahtumia vuoden – 92 jälkeen 

 

Vuonna -92 valittiin seuran uudeksi puheenjohtajaksi Ari Arkia sekä hänen jälkeensä vuonna 

- 93 Jyrki Kartila. Ensimmäisten vuosien innostuksen jälkeen seuran toiminta jonkin verran 

laimeni. Vuonna -94 valittiin puheenjohtajaksi allekirjoittanut. Aloitus ei ollut helppo, olinhan 

vasta muuttanut Turusta paikkakunnalle, enkä tuntenut ketään tamperelaisia uintipiireissä 

vaikuttavia. Suurin kiitos tehtävän jonkinlaiselle onnistumiselle lankeaa sille, että ole saanut 

seuran jäsenien piiristä tukea alusta lähtien. Erityisesti haluan mainita Jyrki Kartilan ja Matti 

Hokkasen avun tässä asiassa. 

 

 

Toiminta vuodesta – 94 eteenpäin 

 
Vuoden -94 vuosikokouksessa, jossa allekirjoittanut valittiin puheenjohtajaksi, sovittiin 

seuraavista järjestelyistä: Organisaatiota ei paisutella, joten lupauduin hoitamaan myös sihteerin 

tehtävät. Seuralle valittiin oma rahastonhoitaja sekä kaksi tilintarkastajaa, joista toisen ainakin 

tuli olla alansa ammattilainen. Rahastonhoitajan tehtäviä hoiti siitä alkaen ansiokkaasti Irja 

Lumikallas aina vuoteen 2000. Tilintarkastajina ovat siitä asti toimineet Matti Savo ja Pentti 

Suominen. Matti Savolta, ammattilainen, jolta olen aina kysyessäni saanut asiantuntevia neuvoja. 

 



4 

 

 

Toiminta vuodesta 2001 eteenpäin 
 

Vuosina 2001 - 2006 seuran puheenjohtajana on toiminut Jukka–Pekka Sarkkinen ja rahaston-

hoitajana Kirsti Manninen. Seuran sihteerinä oli Kaarina Uusitalo 2002- 2007. Tämän jälkeen 

sihteerinä on jatkanut Kirsti Manninen. Vuoden 2007 alusta aloitti seuramme ensimmäinen 

naispuheenjohtaja Teija Vihervaara työsarkansa. Hänen aikanaan perustettiin hallitukseen myös 

erillinen kilpailutoimikunta, jossa toimivat ahkerasti Tenho Hietanen, Timo Merikoski ja 

Kaarina Uusitalo. Heidän tehtävänään oli huolehtia kisajärjestelyistä, hotelli- ja matkavarauksista 

sekä aktivoida jäseniä kilpailutoimintaan. 

 

 

Kilpailutoiminta 

 
Kilpailutoiminta on koko 90 -luvun jatkunut erittäin vilkkaana, myös merkittävällä 

menestyksellä. Tavoitteenamme on ollut olla SM-kisoissa kuuden parhaan joukossa, toistaiseksi 

se on onnistunut paria poikkeusta lukuun ottamatta joka kerta. 

 

 

Muuta toimintaa 

 
Seuramme toimintaa helpotti huomattavasti se, että saimme lisättyä uintivuoroja siten, että meillä 

oli kaksi vuoroa Pyynikillä, kolme Kalevassa, kaksi Tesomalla ja yksi Hervannassa(alkoi 2003) 

viikoittain. Vuodesta 2008 vuoroja on enää Kalevassa. Vuonna -94 alettiin järjestää uinnin 

tekniikkakursseja Matti Hokkasen vetämänä. Näitä kursseja on ollut vuosittain keskimäärin 5 -10 

ja osanottajia on tähän mennessä yli 1000. Kurssien ja entisten aktiiviuimareitten liittymisien 

kautta on seuramme jäsenmäärä kasvanut alkuvaiheesta yli kaksinkertaiseksi.  

 

Vuonna -97 alettiin Teija Vihervaaran johdolla vetää myös hydrobic-kursseja, joihin on ollut 

runsas osanotto. Nämäkin kurssit ovat poikineet seuralle uusia jäseniä. Vesijuoksukurssien 

järjestäminen aloitettiin 2004. Vuonna 2001 aloitettiin (Tesoman uimahallissa) Jukka-Pekka 

Sarkkisen vetämä nuorten uimahyppykoulu, joka saavutti saavuttanut suuren suosion. Hannu 

Kivilinnan tultua mukaan JP:n avuksi, osallistuminen kilpailutoimintaan ja kilpailujen 

järjestämiseen lisääntyi ja myös kansallisia kilpailuja alettiin järjestää. Kalevan uintikeskuksen 

uusi hyppyallas antoi puitteet kisojen järjestämiseen. Kaikkia halukkaita ei valitettavasti ole 

voitu ottaa mukaan. 

 

Vuosina 2002 - 2006 seura järjesti kesäkuun alussa Taitouinnin SM-kilpailut, jotka olivat 

samalla myös avoimet kansainväliset kilpailut. Kisat saatiin vietyä läpi onnistuneesti ja niitä 

jatketaan tulevaisuudessa, mikäli taitouinnin johtoryhmä sitä haluaa. Kiinnostus lajiin heräsi 

Tampereella ja ensimmäiset harjoitukset aloitettiinkin Tesoman uimahallissa 2003. Ansio lajin 

tulosta seuran ohjelmaan on Teija Vihervaaran. Tällä hetkellä taitouinti on pysähdyksissä 

valmentajaongelmien vuoksi. 

 

 

Seuran talous 

 
  Seuramme talous, varsinkin kurssien ansiosta, on kohentunut ollen nykyisin tyydyttävässä 

kunnossa. Kyseisten kurssien ansiosta on jäsenmaksukin pystytty pitämään kohtuullisena.   

Taloudellisesti S. C. Pingviinit r. y. on omillaan toimeen tuleva ja velaton. Vuoden 2008 aikana 
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olemmekin voineet hankkia vedenalaisen kameran sekä sen käyttöä tukemaan ohjelmiston 

uintitekniikoiden parantamiseksi. Tämän ohjelmiston käyttöä ovat opiskelleet Tenho Hietanen ja 

Pentti Saarelainen ja tämän tiedon avulla on tarkoitus aktivoida jäsenistöä ja auttaa heitä 

parantamaan omia henkilökohtaisia tuloksiaan. 

 

Muistoja puheenjohtajilta 

 
Tähän kokosimme muutamia muistoja jokaisen puheenjohtajan kaudelta. Mukavia muistoja, 

jotka varmasti ovat muidenkin jäsenten mielissä. 

 

 

Rafik Neuman 
 
”Muistan noista järjestämistämme ensimmäisistä SM-Mastersuinneista tietysti paljonkin 

yksityiskohtia. Yksi asia, joka herätti osanottajien keskuudessa pahennusta, oli se, että palkintoja 

ei jaettu näyttävästi palkintopallilla, vaan jokainen sai hakea mitalinsa palkintopöydältä. Toki 

vaimoni oli iloisesti halaamassa mitalisteja. Joo, siis pahennusta tuli, mutta eipä kukaan sen 

jälkeen toiminut enää toisin. Olimme siis siinäkin uranuurtajia.” 

 

Rafik  

 

Ps. Ne oli muutenkin siihen aikaan tultaessa parhaat Masters SM-uinnit. 

 

 

Ari Arkia 
 
Pingviinien alkutaival oli varsin pienimuotoista ja lähti vasta vuosien myötä kasvamaan. Omalta 

kaudeltani on jäänyt mieleen vuoden 1991 Mastersien Suomen mestaruus kilpailut. Samana 

vuonna osallistuimme myös viiden miehen joukkueella Brasiliassa, Rion Mastersien MM- 

kisoihin.  

 

Pienellä mutta sitkeällä porukalla saatiin järjestettyä Kalevan uuteen uintikeskukseen varsin 

mittavat kilpailut. Osanottajia oli runsaasti ja sinänsä melkoinen saavutus oli, että kisat 

televisioitiin. Kuvanauha on edelleen tallella muistuttamassa tulevia Masters-uimareita. 

Hokkasen Masan kanssa olimme ulkomaan kilpailureissullamme saaneet houkuteltua paikalle 

moninkertaisen MM- uimarin ja olympiavoittajan Cornelia Enderin. Cornelia osallistui itse 

useammalle matkalle ja näin juhlisti meidän kilpailujamme.  

 

SAS kustansi hänelle lentomatkat ja me hoidimme silloisilla pienillä varoillamme Cornelian 

ylläpidon yhteisesti hotelli Ilveksen kanssa. Tästä Pingviinit lähtvät vahvaan nousuun ja ovat 

saavuttaneet aktiivisella toiminnallaan paikkansa Masters -seurojen joukossa. Omalta osaltani 

toivon juhlivalle seuralle jatkossakin menestyksekkäitä vuosia.  

 

Ari  

 

 

Jyrki Kartila 
 

Olin tavallaan varamies puheenjohtajaksi, samoin kuin Arkian Arikin. Rafikin lähtiessä 

Tampereelta, ei ollut ketään tilalle ja niin Ari ryhtyi. Yrittäjänä hänellä ei ollut aikaa paneutua 
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seuran asioihin, kuten ei minullakaan seuraavana vuonna. Oma leipä on tärkein ja pienessä 

organisaatiossa yrittäjä joutuu tekemään kaiken itse. 

Kehtaan kuitenkin röyhistää rintaani Pingviinien tulevasta kehityksestä: huomasin Turusta 

tulleen eläkeläisinsinöörin Pertti Savolaisen, joka lievän suostuttelun jälkeen suostui ottamaan 

seuran vetovastuun ja loistavasti sitten vetikin. 

 

Idea eläkeläisvetäjästä lähti Vetehisistä, jonka Mastersien junailijana Pingviinien ensimmäisissä 

SM-kisoissa Tampereella oli eläkeläisuimari. Hän hallitsi kaikki uimareiden asiat. Jäi 

selkäytimeeni, että mistä mekin semmoinen. Pesastahan me se saatiin. 

 

Jyrki  

 

 

Pertti Savolainen 

 
Koska allekirjoittaneesta on sen verran paljon tekstiä Jyrkin ja J-P:n kirjoittaman, niin haluan 

vain palata muisteluissani valintatilanteeseeni puheenjohtajaksi. Seuratoiminta on usein 

aaltoliikettä, jossa esiintyvät huiput ja aallonpohjat vuorotellen. Ensi innostuksen jälkeen 

toiminta oli jonkin verran hiipunut ja tarvittiin uutta "potkua" asioiden hoitamiseen. Ehkä täysin 

ulkopuolinen (ja vielä Turusta tullut "junan tuoma") voisi tuoda sitä "lisäpotkua" seuralle. Seuran 

vuosikokouksessa, jossa valitaan hallitus, puheenjohtaja ja tilintarkastajat sekä esitetään 

toimintakertomus tilitietoineen, kävi vähän "köpelösti". Henkilövalinnat kyllä menivät hyvin, 

mutta toimintakertomusta ei ollut, puhumattakaan tilitiedoista. Tilikirjat olivat kuulemma jonkun 

illanvieton jälkeen pudonneet Tammerkoskeen?! Ei ollut esittää kokoukselle muuta kuin pankin 

tiliote, josta kävi ilmi, että seuralla oli rahaa n. 9000 markkaa. Tässä vaiheessa  

allekirjoittaneen mielessä liikkui kaikenlaista niin, että minkälaiseen hommaan tässä oikein on 

lupautunut! Tosin kokousväki oli hyvin myötämielinen ja hyväksyi edellisen hallituksen 

toimenpiteet ja antoi "synninpäästön". Koska olin Jyrkille antanut suostumukseni  

puheenjohtajaehdokkaaksi, aioin sen myös pitää. Siitä sitten vaan hommiin!  

 

Kolme asiaa oli ensimmäiseksi hoidettava:  

1. Tehtävä seuralle toimintarutiinit, mm. säännölliset hallituksen kuukausikokoukset sekä 

vuosikokoukset.  

 

2. Kirjanpito ammattilaisten käsiin (tässä auttoi ratkaisevasti tilintarkastajana toimiva Matti 

Savo).  

 

 3. Varainhankinta. Tässä auttoivat Hokkasen Matin vetämät tekniikkakurssit. Kysyntä kursseille 

oli suuri.  

 

Lähdin alun alkaen siitä, ettei seuran hallinto-organisaatiota kasvateta kovin suureksi. Esim. otin 

hoitaakseni sihteerin tehtävät useaksi vuodeksi.  

 

Seuran hallitus toimi aktiivisesti erilaisissa tapahtumissa mm. seuran järjestämissä Masters 

SM -kisoissa vuosina 2000 ja 2004. Seitsemän puheenjohtajavuoden jälkeen olin iloinen 

voidessani jättää puheenjohtajan tehtävät Jukka-Pekka Sarkkiselle, joka jatkoi erinomaisesti 

nuorten hyppyharrastusten vetäjänä.  

 

PESA 
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Jukka-Pekka Sarkkinen 

 
Pertti Savolaisen, eli tutummin Pesan kanssa olimme kilpailumatkoilla kämppäkavereita. Eräässä 

vaiheessa hän alkoi puhua halustaan levähtää seuran vetovastuusta. Totesi jo jokuselle  

vaihdoksesta puhuneensa, vaan kukaan ei ollut suostunut. Näin oli siis minun vuoroni tulla 

pehmitetyksi.  

 

Seuramme oli Pesan aikana noussut toiminnan ja tulosten suhteen aika korkealle tasolle. 

Seuraluokittelupisteissä ja sijoituksissa olimme viiden parhaan pisteseuran joukossa jo useana 

vuonna. Haaste uudelle pj:lle oli siis melkoinen, mutta, kun Pesan perustelut vaihdolle olivat 

vahvat, suostuin hänen jäädessä hallitukseen ja ollen jatkuvasti "puhelimen päässä" valmiina 

avittamaan. Itse taas tiesin vahvuuteni olevan seuralle tarpeellisissa muissa yhteyksissä, kun olin 

muiden toimieni takia tullut tutuksi niin seuran jäsenten, liittomme, kaupungin ja sen toimijoiden 

kanssa ja suhteet mediaankin toimivat hyvin. Silti yllätyin seuramme toimintalaajuuden 

vaatimuksista käytännössä.  

 

Hyppyaltaan saaminen ja myöhemmin laajennuksen vihkiäiset, oli yksi tähtihetkistämme, tosin 

jälkimmäinen kuuluu jo seuraajani muisteloihin. Uimahyppynäytöksemme vihkiäisissä pohjautui 

kuitenkin jo pj-kauteni hyppyjaoksen toimintaan. Hyppyjaos oli järjestänyt kaupungin 

mestaruushypyt useana vuonna ja ohjausta nuorille, niin että kansallisissa kisoissa oli ollut meiltä 

menestyjiä. Yksi palkattu vetäjä tarvittiin, kun toiminta alkoi laajeta. Itse olin lisäksi käynyt 

auttamassa jo kaksi vuotta Hämeenlinnan uimaseuraa saamassa hyppytoiminnan käyntiin.  

 

Taitouinnin avoimia kansainvälisiä SM-kisoja olemme järjestäneet useana vuonna. Aloite tuli 

Hokkasen välityksellä liiton puolelta ensimmäisenä pj-vuonna.  

 

Erilaisten ajatusten ja toimintamallien puhumisesta ajoissa ja ratkaistaessa joukolla on näinkin 

isossa seurassa haaste. Kuitenkin lausahdus:" jos seurassa ei ole ristiriitoja, ei siinä ole  

toimintaakaan" auttaa muitakin välillä jaksamaan.  

 

J-P.  

 

   

Teija Vihervaara 

    
Nyt juhlavuonna 2008 täyttyy puheenjohtajuuteni toinen kausi. Sitä ennen olin ollut jäsenenä 90-luvun 

alusta ja hallituksessa jäsenenä sekä varapuheenjohtajanakin hiukan harjoitellut vaativaa tointa.  

 

Kunniapuheenjohtajamme Pertti Savolainen minut tehtävään sai houkuteltua. Pitkään ja hartaasti 

harkittuani suostuin ehdolle. Tulin valituksi seuran ensimmäiseksi naispuoliseksi puheenjohtajaksi, josta 

luottamuksesta olen hyvin otettu, vaikka ymmärtääkseni minulla ei juuri kilpailijoita ollut.  

 

Hallitus, jonka työskentelyä johdan, on toiminut esimerkillisesti yhteistyössä. Uutena työkaluna 

toimintaan perustettiin kilpauintijaosto, kolmihenkinen toimikunta, joka huolehtii kaikenlaisista 

kilpauintiin liittyvistä järjestelyistä. Toimikuntaan kuuluvat Tenho Hietanen, Timo Merikoski ja Kaarina 

Uusitalo. 
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Ensimmäisenä puheenjohtajakautenani seuralle avattiin uudet nettisivut, joiden etuna oli, että niitä 

voimme itse päivittää. Edelliset sivut oli avattu jo Pesan pj kautena, joten historia nettitiedottamiselle oli 

aloitettu jo aiemmin. 

 

 

Tampereen uintikeskuksen laajennus toi seuramme uimahyppyjaostolle uudenlaiset mahdollisuudet 

harjoitteluun sekä kilpailujen järjestämiseen. Uimahyppytoiminta on tänä kahden vuoden aikana 

laajentunut ja seuramme uimahyppyjaosto on järjestänyt useat alueelliset ja kansalliset kilpailut hyvällä 

menestyksellä. Uimahyppyjaoston tiedotus toiminnastaan nettisivuillamme on yhtä esimerkillistä, kuin 

heidän toimintansa. Erityiskiitos Hannu Kivilinnalle, joka on jalostanut J-P Sarkkisen ansiokkaasti 

aloittamaa hyppytoimintaa. 

 

Nykyiset harjoitteluvuorot eivät valitettavasti riitä siihen, että läheskään kaikki halukkaat pääsisivät 

mukaan laadukkaaseen uimahyppytoimintaamme. 

 

Kilpailumatkoilla olen aika usein ollut ainoana naisena. Nyt näyttäisi siltä, että olemme saamassa lisää 

naisia kilpauintitoimintaan. Kuntouimareina, hydrobicissa ja vesijuoksussa naisia kyllä on.   

Erityisen ylpeä olen siitä, että seurassamme on jäseninä kolme sotaveteraania: Ragnar Kantonen, Ensio 

Hirvonen ja Tauno Kairesalo. He toimivat hienoina esimerkkeinä meille nuoremmille. 

 

Teija 

 

Tästä historiikista puuttuu varmasti asioita ja tapahtumia, jotka tähän kuuluisivat. Jos jollekin 

tulee mieleen jotain oleellista tähän kuuluvaa, tai muutettavaa, olen valmis täydentämään tätä 

sanomaani, toivottavaa onkin, että näin tapahtuisi. 

 

 

Pirkkalassa 13.10.2008  

        

Pertti Savolainen   


