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Kuva 1: Perustavan kokouksen pöytäkirja vuodelta 1968 



Suomen Meripelastusseuran Pohjois-Päijänteen järviosastoon perustettiin sukellusjaos 8. toukokuuta 
1968. Perustavassa kokouksessa olivat läsnä Vesa Eronen, Kalle Lehtivuori, Risto Marjanen, Pekka 
Näkki, Erkki Närhi, Pekka Raudasoja ja Matti Rutanen. Jaoksen nimeksi tuli Sammakot. Seuran nimi 
juontaa sanasta sammakkomies, jolla sukeltajia aikaisemmin kutsuttiin. Logoon otettiin kuitenkin 
alusta asti kaimamme eläinkunnasta. Mainostoimistolle kertoo mallina toimineensa Vesa Eronen 
perusvälineet päällään. Sammakot liittyi Suomen Urheilusukeltajien liittoon 4. kesäkuuta 1968. 

Kuva 2: Sammakkomiehet 1968

Vastaperustettu sammakkojaosto sai järviosastolta kalustokseen yhden kuivapuvun, puukon, 
syvyysmittarin ja räpylät. Kaupungin ainoa kompressori oli pelastuslaitoksella, josta anottiin ilmaa 
harjoituksia ja pelastustoimintaa varten. 

Siihen aikaan palokunnalla ei vielä ollut sukeltajia vaan Sammakot hoitivat vedenalaiset etsinnät ja 
nostot. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu olikin osa seuran toimintaa alusta alkaen. Seuraavassa kuvassa 
Vesa Eronen ja Pekka Raudasoja palaavat viranomaisten kanssa rantaan hukkuneen etsinnästä 
Päijänteen Poronselältä 1968. 



Kuva 3: Pilkkijän kotiinpaluu 

Uimaseuran vuorolla päästiin harjoittelemaan uimahalliin. Rantojen puhdistukset kaupungilla 
aloitettiin heti vuonna -68. Sammakot hoitivat Tuomiojärven vanhan uimalan perustuspaalujen poiston, 
josta tehtiin pieni lehtijuttukin. Lehti kertoi työssä vaadittavan huippusukeltajia, mutta eipä hätää, 
koska kaupunki on niiden suhteen omavarainen. Lehtikuvassa esiintyvät Risto Marjanen ja Kalle 
Lehtivuori.



Kuva 4: Lehtijuttu 1968



1970-LUKU

Toiminnan laajentuessa tuli heti 70-luvun alussa ajankohtaiseksi oman yhdistyksen perustaminen. 
Sammakot ry perustettiin 1973. Seuramme vaikutti aktiivisesti myös liitossa. Liiton 
puheenjohtajinakin toimivat jäsenemme Mauri Vallema ja Reino Mustalampi ja muitakin oli mukana 
johtokunnassa, valiokunnissa ja Urheilusukeltaja-lehden toimituksessa. 70-luvun alusta osallistuttiin 
liiton kouluttajakoulutuksiin ja aloitettiin luokkasuoritusten tekeminen. 

Kuva 5: Lehtileike Uusi-Jyväskylän lehti 1970



Kilpailutoimintamme oli vilkasta ja Sammakot osallistuivat vuosittain halliralleihin ja räpyläuinnin 
SM-kisoihin. Uusi-Jyväskylän lehden mukaan Sammakot olivat vuonna 1970 Suomen parhaita 
sukeltajia 14 jäsenen voimallaan. Seuralaisemme olivat voittaneet kaikki sukeltajien kilpailut: Lahden 
hallirallin, Porvoonjoen uinnin sekä laivasto vastaan urheilusukeltajat moniottelun. Uimahallin 
laajennuksen myötä saimme hallivuoron 25 metrin altaalle ja uppopallon pelaaminenkin alkoi. 

70-luku oli myös kalustohankinnan aikaa.                     Kuva 6: Yhteiskuljetus
Seuralle hankittiin oma kompressori ja 

siihen polttomoottori sekä kumivene ja 
perämoottori. Leiritoiminta käynnistyi 
Kirkkoniemen leirillä 1977. Leirille 
matkattiin yhteiskuljetuksella kuvan (oik.)
linja-autosta muokatussa matkailuautossa. 

Iloisen harrastamisen lisäksi ensimmäiseen leiriin 
mahtui myös hukkuneen etsintä, josta kirjoitettiin 
paikallisessa lehdessä. Hukkuneen veli pyysi 
seuralaisiamme etsimään kadonnutta, joka löytyikin 
5 minuutin etsinnän jälkeen 3 metrin syvyydestä.
Tapahtuneesta kirjoitettiin paikallisessa lehdessä.

Seuralaiset esittelivät aktiivisesti lajiamme mm. 
järvipäivillä, messuilla, uintipäivillä, 
pelastusnäytöksissä jne. Muitakin projekteja oli aina 
vireillä. YLE:llä esitettiin viiden vuoden ajan 
heikkojen jäiden tietoiskuja, jotka olivat kolmen 
sammakon käsialaa vuodelta 1975. Kuvassa (alla) mukana kolmikosta Risto Marjanen ja Kalle 
Lehtivuori.

Kuva 7: Heikkojen jäiden tietoiskuja kuvaamassa Tuomiojärvellä



Seuran jäsenmäärä 10 vuotta perustamisen jälkeen oli kivunnut 47:ään. Vuosikertomuksen mukaan 
näistä hyvin aktiivisia toiminnassa oli 10-12 henkilöä. Vapepan hälytyslistalla oli 17 Sammakoiden 
sukeltajaa.

1980-LUKU

80-luvulla sukelluskursseja järjestettiin vuosittain ja osallistujamäärä vaihteli kuudesta 27:ään. 
Talvileirejä jääsukelluskursseineen pidettiin Ruuponsaaressa niinikään vuosittain. Kuvassa avustajana 
Reino Mustalampi ja turvasukeltajana Ari Lempinen. Tunnistamattomat urhot ovat lähdössä 
sukeltamaan märkäpuvuissa! Vuonna 1984 Kymmenen uutiset teki jutun jääsukelluskoulutuksestamme 
ja Sammakot oli yhden minuutin ja 6 sekuntia valtakunnan parrasvaloissa! 

Kuva 8: Keskisuomalaisen juttu talvisukelluksesta Ruuponsaaressa

Seuran yhteisiä leirejä pidettiin joka kesä. 80-luvulla leirit järjestettiin pääosin Utössä tai Norjan 
Altassa tai Tårnetissa. Hylyt vetivät Sammakoita puoleensa. Sukeltajia oli yleensä parikymmentä 
leirien kasvaessa ajan myötä. 

Uppopalloilijat järjestäytyivät joukkueeksi vuonna 1981 ja pelasivat ystävyysotteluita. Joukkue nousi 
kehittyessään 1. divisioonasta SM-sarjaan nousten aina hopealle vuonna 1989.



Kuva 9: Uppopalloilijat

Junnutoiminta käynnistyi omilla harjoituksilla 1985 ja junnuja oli mukana vähän toistakymmentä. 
Vuosina 88 ja 89 järjestettiin junnukurssit ja juniorien määrä tuplaantui. Vuosikymmenen lopulla 
toimintaa vaivasikin jo ohjaajapula.

Kuva 10: Juniorit altaalla

1980-luku oli seurallemme jäsenmäärän kasvun aikaa. 1988 jäseniä oli rekisterissä 157. Näistä naisia 
oli 20 ja junioreja 21.



1990-LUKU

Uppopalloharrastus hiipui 90-luvun alussa ja vuonna -94 päädyttiin perustamaan yhteinen joukkueen 
naapuriseuramme Delfiinien kanssa, jotta pelaajia olisi tarpeeksi sarjapeleihin. Muu 
kilpailutoimintamme oli satunnaista, mutta tasapainotimme tilannetta järjestämällä Jyväskylässä 
laitesukelluksen SM-kisat 1998. Kuvissa kisaavat kotiseuran Juha Hakulinen ja Jari Kröger. 

Kuva 11: Kooste laitesukelluksen SM-kisoista

Koulutustoiminta jatkui vilkkaana ja toi seuraan uusia sukeltajia. Peruskurssien lisäksi järjestettiin P2 
ja P3 -kursseja ja vapepa-koulutusta. Kesäisin pyörivät viikkosukellukset ja talvisin ohjatut 
allasharjoitukset, jotka kyllä hetkittäin kärsivät osallistujapulasta.

Kesäleirit paisuivat 90-luvun kuluessa ja kohteina olivat mm. Lofootit, Kongsfjord, Senja ja Hitra. 
Sukeltajia oli vuosittain yli 30 ja muita osallistujia saman verran lisää. Vuoden 98 leirille 
Kilboghamniin osallistui 40 sukeltajaa ja yhteensä 80 leiriläistä! 
Kesäleirin lisäksi järjestettiin vuosittain talvileiri Keski-Suomen vesissä ja syysleiri muualla Suomessa 
tai Norjassa asti. 



Kuva 12: Kumivenelastillinen sammakoita lähdössä sukellukselle Norjassa

1990-luvulla junioritoiminta oli vilkasta! Junnuille pidettiin kahdet allasharjoitukset viikossa ja lähes 
vuosittain junnukurssi. 1993 CMAS:n yhden tähden snorkkelisukelluskortin suoritti 21 junioria. 90-
luvun alussa junnuohjaajat osallistuivat nuoriso-ohjaajakoulutukseen ja toimintaan tuli mukaan 4 uutta 
ohjaajaa. Liiton valtakunnallisissa Norpparalleissa juniorit tapasivat muita sukeltajia ja mittelivät 
taitojaan hyvällä menestyksellä. 1997 järjestettiin snorkkelisukelluksen jatkokoulutusta ja -98 kolme 
junnua suoritti P1-kortin. 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan osallistuttiin edelleen aktiivisesti. Hälytyslistalla oli 
viitisentoista sukeltajaa. 1994 Sammakot valmisteli vapepa-toimintaan koulutusmateriaalin, joka 
luovutettiin liiton käyttöön. Vuosikymmenen lopulla Sammakot järjesti mm. valtakunnallisen 
vedenalaisen etsintäkurssin ja alueellisen harjoitusleirin.

1997 Sammakoissa oli 196 jäsentä. Seuran kasvu oli hidastunut, mutta jatkui edelleen.

2000-LUKU

Sammakoiden 2000-lukua on leimannut junioritoiminnan laajentuminen ja kehittyminen. 
Junnutoimintamme sai vuonna 2006 valtakunnallisen tunnustuksen, kun Sammakot ry sai 
NuorenSuomen Sinettiseuran arvon. Sukeltajaliitto puolestaan valitsi Sammakot Vuoden 
Norppaseuraksi 2007. Nykyisin junnujemme määrä lähentelee 70:ää. 



Kuva 13: Junnuryhmien yhteinen kevätkauden aloitustilaisuus tammikuussa 2008

Ohjatut hallivuorot ovat jatkuneet aktiivisesti 
ja nyt juniorit harjoittelevat jo kolmessa 
ryhmässä. Junnuille pidetään oma kesäleiri ja 
kursseja järjestetään aktiivisesti. Junnujamme 
on osallistunut myös valtakunnallisille ja 
kansainvälisille snorkkelisukellusleireille. 
Seuran omista junnuista on kasvanut mm. 
nuorisovastaava ja apukouluttajia 
junnuvuoroille. Jäseniämme osallistuu myös 
Sukeltajaliiton nuorisovaliokunnan toimintaan.

Vuonna 2002 Sammakot järjesti valta-
kunnallisen Norpparallin, jossa pidettiin 
ensimmäinen Junior Scuba -ralli. 
Sammakkoralliin osallistui yli 100 sukeltajaa 
13 seurasta. Vuoden 2006 Viikinkiseikkailuun 
Aalto-Alvarissa saapui puolestaan reilu 100 
osallistujaa yhdeksästä seurasta. Ohessa 
järjestimme myös valtakunnalliset 
norppaohjaajien infopäivät. Seuramme junnut 
ovat osallistuneet aktiivisesti muuallakin 
pidettyihin Norpparalleihin ja 
ovat kisanneet myös uppopallossa yhteisellä 
joukkueella mm. Rauman laitesukeltajien 
kanssa. Oman seuran puitteissa junnuille 
pidetään uppopallokerhoa ja muutama junnu 
pelaa miestenkin joukkueessa. Uppopalloilijat 
vanhemmasta päästä osallistuvat puolestaan 
ikämiesten kisoihin mm. EM- ja MM-joukkueisiin. Seuralaisiamme kisaa myös maajoukkuetasolla: 
Jaakko Karsikko nuorten maajoukkueessa ja Seda Ilksöz naisten maajoukkueessa. 

Koulutustoimintaan on seurassa        Kuva 14: Lanzarotella 2005
panostettu edelleen ja pyritty sitä 
kautta antamaan jäsenillemme 
mahdollisuus kehittyä sukeltajina 
ja monipuolistaa yhteistä 
harrastustamme. Peruskurssimme 
ovat puolestaan tuoneet 
seuratoimintaan uusia sukeltajia. 
2002 seuraan liittyi huimat 35 
uutta sukeltajaa. Tämä näkyikin 
seuraavan kesän Narvikin leirillä, 
jossa puolet leiriläisistä sai 
leirikasteen, yhteensä 20 uutta 
valtamerisammakkoa. 
2000-luvun kesäleirit ovat olleet 
suuria ja suuntautuneet Narvikin 
lisäksi mm. Lofooteille, Pykeijaan, 



Hitralle ja Senjalle. Syysleirit ovat viime vuosina vieneet etelän vesiin: Lanzarotelle, Punaisellemerelle 
ja Thaimaahan. 

Viikkosukelluksia on järjestetty perinteiseen tapaan keskiviikkoisin kesän ajan ja osanotto on ollut 
varsinkin viime vuosina aktiivista. Syksyllä 2007 sukellukset jatkuivat marraskuulle asti. Seuran 
puitteissa on toteutettu mm. jääsukelluskursseja, Kaatialan retkiä, vedenalaisia linnunpönttötalkoita ja 
poijujen tarkistuksia. 

Kuva 15: Pohjoismainen Yösukellus Kärkistensalmessa 6.12.2007

Itsenäisyyspäivän iltana 2007 
Sammakot osallistui 
Pohjoismaiseen Yösukellukseen, 
jonka tarkoituksena oli kerätä 
samanaikaisesti veden alle 
mahdollisimman paljon sukeltajia 
ympäri Pohjoismaita. 
Kärkistensalmessa oli pinnan alla 
klo 21.07 Suomen aikaa 34 
sukeltajaa ja Pohjoismaissa 
yhteensä yli 1800 sukeltajaa.

Vapepa-toiminta jatkuu edelleen 
aktiivisena. Hälytyslistalla on 15 
seuramme sukeltajaa. 
Sammakot on osallistunut paitsi 
etsintöihin myös erilaisiin 
vapepa-tapahtumiin Jyväskylän 
satamassa ja messukeskuksessa. 

Kuva 16: Vapepan messuosasto Hyvän Olon messuilla syyskuussa 2007



2000-luvun kuluessa Sammakot on uusinut ja dokumentoinut kalustoaan. Ilmahuollon tehostamiseksi 
hankittiin iso kompressori 2004. Ilmatäytöt ovatkin keskittyneet sille ja pienemmät koneet ovat lähinnä 
leirikäytössä. Kumivene ja perämoottori on vaihdettu uudempiin. Paineilmalaitteita on hankittu lisää ja 
ne ovat kurssien ja introjen ohella jäsenistöllä aktiivisesti vuokrakäytössä. Junnut ovat 
varainhankintana tehneet painovöitä ja parinaruja myytäväksi uusille kurssilaisille.

Sammakot ry elää parhaillaan historiansa aktiivisinta ja monimuotoisinta aikaa. 
Sukellusharrastustamme rikastaa mm. vedenalainen valokuvaus, josta on tulossa yhä useampien ilo. 
Seuran leirejä on ahkerasti dokumentoitu videolle niin pinnalla kuin sen alla. Seuralaisemme ovat 
kunnostautuneet myös sukelluskuvauksen SM-kisoissa. Va-kuvauksen konkarimme Erkki Siirilän kuva 
Kersanttikala valittiin Vuoden kuvaksi 2007 ja Harri Kiiskinen sijoittui sarjassaan toiseksi kuvalla 
Nemo. Seura kehittyy edelleen myös jäsenmäärillä mitattuna. Paitsi juniorien osuus, myös naisten 
osuus jäsenistöstämme on kasvanut 2000-luvulla. Sukeltamisesta on tullut entistä vahvemmin koko 
perheen harrastus. Vuonna 2008 Sammakoissa on jäseniä yhteensä 248, joista miehiä 181, naisia 67 ja 
junnuja  57. Tällä joukolla on hyvä jatkaa yhteistä harrastusta!

Lähteet:
Sammakot ry arkisto
Vesa Eronen: Järviosaston sukeltajat
Risto Marjanen: Sammakot Ensimmäiset 15 vuotta

Kuvat seuran käyttöön ovat luovuttaneet:
Vesa Eronen (3)
Petri Heikkinen (14, 16)
Esa Hokkanen (10)
Minna Katko (1, 8)
Petri Katko (13)
Ari Kautto (15)
Ari Lempinen (11)
Risto Marjanen (2, 4, 5, 6, 7)
Leila Veijanen (12)


