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Kerhon perustaminen ja ensiaske-
leet (Ora Patoharju)

Toimintasäännöksi hyväksyttiin (jo 
elokuussa perustetun ) Urhelusukel-
tajain Liiton sääntöehdotus ja kerhon 
puheenjohtajaksi vuodelle 1956 
valittiin Esko Jokinen. Sihteeriksi 
valittiin hankkeen alulle panija Ralf 
’Naffe’ Tötterström. Ensimmäinen 
valistustilaisuus yleisölle oli järjes-
tetty 18.10.1956 Primulassa, ja siellä 
esiteltiin sukellusvälineitä, veden-
alaisia valokuvia ja ulkomainen fi lmi 
sammakkomiesten toimimasta.

Vuosikokous pidettiin jo 27.1.1957 
Primulassa, jossa suunniteltiin 
vuoden toimintasuunnitelmaa ja 
aloitettiin keskustelu kompressorin 
tarpeesta. Johtokunnan kokoukses-
sa 18.2.1957 laadittin kerholle sukel-
luksen luokkavaatimukset.   
                                                          
Moni oli jo yksikseen opetellut sukel-
tamaan ja rakentamaan laitteita ul-

Historiaa ja muistoja Historiaa ja muistoja 
viidenkymmenen vuoden varreltaviidenkymmenen vuoden varrelta

Sukeltajain kerhon perustava kokous pidettiin 23.9.1956 klo 14 Helsingin 
työväentalolla. Kokouksen avauksen suoritti palomies Eino Räsänen, joka 
myös valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Veikko Lii-
kanen, palomies kai hänkin. Päätettiin perustaa sukeltajain kerho Helsin-
kiin ja nimeksi ”Sammakkokerho”. 

komaisen kirjallisuuden ja tekniikan 
lehtien ja juttujen perusteella, mutta 
nyt löytyi yhteinen forum, aloitteen-
tekijänä Ralf Tötterström, ”Naffe”, 
ja aktiiveja olivat mm. Per-Olov 
Jansson, Yrjö Halonen (merivoi-
mat), Raoul Johnsson, Paul Lassila 
(palolaitos), Kalevi Hujanen ja Auvo 
Taskinen. 

Mukaan tulivat vähän myöhemmin 
tämän kirjoittaja (Ora Patoharju), 
joka oli jo vuosia valmistanut oma-
tekoisia perusvälineitä ja toimittaja 
Erkki Koivusalo,  joka oli ollut mu-
kana merenmittausretkikunnassa, 
joka luotauksissa löysi 1948 fregatti 
Nikolain hylyn Kotkan edustalla. 
1950-luvun puolivälissä Koivusalo oli 
sukeltanut Ruotsinsalmen hylyissä 
Saksasta saadulla happilaitteella, 
apunaan hylkyjä veden alla maalan-
nut taiteilija Rolf Christianssen. Täs-
tä Koivusalo oli saanut innostuksen 
hylkytutkimukseen ja toi innostuk-
sensa mukana Sammakkokerhoon, 

joka muutti pian nimensä Vedenalai-
nen kerho Barracudaksi. 

Barrucuda aloitti vireän toimintansa 
uimahalliharjoituksilla Yrjönkadulla.  
Se järjesti jo 23.2.57 elokuvateatteri 
Axassa urheilusukelluksen esittelyti-
laisuuden yleisölle. Tilaisuudessa oli 
vedenalaisia fi lmejä sekä sukellus- 
ja meripelastusvälineiden esittelyä. 
Lokakuussa -56 järjestettiin kahvila 
Primulassa asian harrastajille eng-
lantilaisen sammakomiesfi lmin ja 
sukellusvälineiden esittelyjä sekä 
klubilaisten vedenalaisten valokuvi-
en näyttely.

Ensimmäinen lehti, Tötterströmin toi-
mittama :Barracuda (Nro 0), ilmestyi 
jo syksyllä -56, ja siinä oli kutsu vuo-
sikokoukseen 27.1.1957 ravintola 
Primulan kerhohuoneistoon. 

Kerho muutti nimensä Urheilusu-
keltajat ry:ksi jo 6.10.1957, ja nimi 
vahvistettiin seuraavassa kokouk-
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sessa 16.12.1957.  Nimenmuutosta 
perusteltiin sillä, että kukaan ei ollut 
nähnyt veden alla trooppista barra-
cudaa Suomessa. Barracuda-nimen 
kannattajat eivät pitäneet uudesta 
nimestä ja erosivat kerhosta perus-
taen myöhemmin ’Sub-Aqua Club 
Barracudan’.

Keskiviikkona 22.5.1957 klo 7:30 
sukeltajat kokoontuivat uimakauden 
avajaisiin Uimastadionin hyppyal-
taan pohjaventtiilin kohdalle; sinne 
oli asetettu pöytä ja tuolit kokouksen 
pitoa varten. Prolle Jansson otti ko-
kouksesta kuvia altaan reunalta la-
sipohjaisella ämpärillä, ja Ilta-Sano-
mat julkaisi kuvan samana päivänä 
etusivullaan puolen sivun kokoisena. 
Jopa sai Urheilusukeltajat PR:ää!

Alussa ei tietenkään ollut sukellus-
fi rmoja eikä muita palveluja; ilma 
haettiin AGAsta, joka sentään oli 
Sörnäisissä. Pitkä 10l 150aty pullo 
fi llarin pakkarille ja AGAaan; hyväs-
sä lykyssä sai ilmantäytön saman-
tien, kuitenkin vain arkipäivinä ja 
työaikaan. Siksi jo varhaisessa vai-
heessa osoittautui oman kompres-
sorin hankkiminen välttämättömäksi, 
mutta rahaa ei ollut yhtään.

Syyskuussa tuli Cousteau’n riimi 
”Hiljainen maailma” elokuvateat-
teriin ja fi lmiyhtiön kanssa  tehtiin 
diili, että urheilusukeltajat kävelevät 
teatterin lähistöllä lounas- ja töiden 
loppumisaikaan sukellusvarusteissa 
fi lmiä mainostaen. Täten kerho sai 
kompressorirahaa sekä vapaalippu-
ja fi lmiin. 

Kerhon alkuajoista (Antti Saarnio)

En harmikseni kuulu siihen sukelta-
japolveen, joka aloitti urheilusukel-
luksen Suomessa. Niihin aikoihin 
olin vasta suunnitteluasteella.

Niinpä en muistakaan milloin en-
simmäisen kerran kuulin sukelta-
jista. Luulen isäni kertoneen, että 
ulkomailla sellaisia on. Hans Hassin 
kirjaakaan en lukenut kuin vasta ai-
kuisena ja olin jo harrastuksen paris-

Perusvälineiden valmistusta (Ora Patoharju)
Omatekoisten maskien, räpylöiden ja snorkkelien valmistus alkoi jo 
1951, kun välineitä ei ollut kotimaassa saatavana. Olin teekkarina 
yhden kesän harjoittelijana Suomen Gummitehtaalla (Nokia) Saviolla 
ja opin kumin käsittelyn salaisuudet. Konsti oli saumojen kuumavulka-
nointi raakakumiliuskojen avulla. Materiaalina oli hylätyt auton mustat 
sisäkumit, joista leikattiin sopivat aihiot, joiden liimattavat reunat ja 
maskien viistotut reunat hiottiin viikonloppuisin opintojen lomassa 
enon konepajassa Malmilla smirgelillä ja palattiin mustan kumipölyn 
peittäminä vaimon kanssa illalla kotiin ja ammeeseen. Iltaisin liimattiin 
äidin ruokapöydällä hiotuista osista raakakumin avulla maskit ja räpy-
lät. Räpylöissä oli lavan jäykistämiseksi vulkanoitu 3 mm teräslanka-
kierukka. Maanantai-aamuna vietiin liimatut tuotteet vulkanoitavaksi 
Rengasvulkanointiliikkeeseen, jonka ystävällinen työnjohtaja alkuvii-
kosta ”paistoi” tällaiset yksittäiskappaleet.

Tuotteet maalattiin sinisiksi äidin pölynimurin maaliruiskulla matalan 
naapuritalon katolla. Maskin lasiliikkeen leikkaama lasi kiinnitettiin 
kumiin rei’itetyllä jaloteräsnauhalla, joka sekin oli romua - kellon 
rannekkeiden osien prässäysjäännös. Harrastelijain Aitta otti sukel-
lusvälineiden myynnin hoitaakseen. Snorkkeleiden valmistus oli yk-
sinkertaisinta – hula-hula rengaspätkä täytettiin hiekalla ja taivutettiin 
kuumalla vedellä muotoonsa. Suukappaleiksi oli sattumalta löytynyt 
romukaupasta sodan jälkeen romutettujen sukellusveneiden happi-
latteiden suukappaleita.

ORA-syvyysmittari oli kaupallisia, muoviputkisia parempi siksi, että 
siinä oli lasiputki, jossa vesi kulki tasaisesti. Se oli tietysti herkempi 
särkymään, mutta näytti oikein. Happilaitteen sydämenä oli sukel-
lusveneromusta löytyneet annostusventtiilit. Laitteita valmistui vain 
muutama kappale, mutta omani oli kyllä käytössä useita vuosia, kun-
nes sain Amerikan armeijan ylijäämävarastosta lentäjän happilaitteen 
regulaattorin, joka soveltui paineilmakäyttöön.



sa ennen kuin Cousteaun Hiljainen 
maailma sai Suomen ensi-iltansa. 
Luulenpa, että veden alla oleva sala-
peräinen maailma on aina kiehtonut 
minua. 

Sukeltamaan siis oli päästävä. Joku 
neuvoi vilkaisemaan puhelinluette-
loa, ja sieltähän löytyi puhelinnume-
ro hakusanalla Urheilusukeltajat Ry. 
Häntäsolmu soitti, ja minä jännäsin 
vieressä. Ilmoittauduttiin molemmat 
ja kuultiin, missä on seuraava ker-
hoilta. 

Minun ei tarvinnut tehdä perus-
välineitä itse, kuten pioneeri Ora. 
Olin saanut vanhemmilta lähinnä 
leikkikaluiksi luonnehdittavat La-
guna-merkkiset avokantaräpylät ja 
kahdella pingispallosnorkkelilla va-
rustetun maskin. Hengittäessä sen 
lasi meni huuruun, mutta silti sen 
avulla tein ensimmäisen urotekoni 
jo 10-vuotiaana hakemalla isäpapan 
virvelin pohjasta. Paikalla oli nelisen 
metriä syvää. Seuraavana vuonna 
sain paremman maskin kuultuani, 
että pingispallomaski on ”out”. Nenä-
otetta siinäkään ei ollut, mutta eipä 
ollut tietoa paineentasauksestakaan. 
Kolmas maskini oli sentään jo oikea 
sukeltajan väline. Sen merkki oli Pi-
nocchio. Oikeat räpylät piti hankkia 
myös. Niiden nimi oli Manta. 

Koulutus tapahtui Yrjönkadulla, 
jossa saimme olla syvän pään yh-
dessä nurkassa muiden uimareiden 
seassa. Koska siellä ei käytetty 
uimapukuja, harrastuksemme oli 
pakosta perin miesvoittoista. Prollen, 
Oran, Boban ja Paven puolisoita 
näki vain kerhoilloissa. Ja hyvä niin, 
sai näet pullaa. Kerhoilloissa nähtiin 
usein jokin fi lmi, ja sitten oli esitelmä. 
Ne hoitivat pitkälti koulutuksen teori-
apuolen. Aapisen lisäksi oli oppikirja 
”Att Dyka”, jonka vanhemmat pakot-
tivat ostamaan, jota oppisin samalla 
ruotsia. En koskaan lukenut viittä 
sivua enempää. 

Ensimmäinen laitekerta oli ikimuis-
toisa. Prollen AGA, 2x5l 150 bar 
selkään ja kokokasvomaski päähän. 
Sitten sanottiin, että muista hengittää 
ulos, kun tulet pois sieltä ja tönäistiin 
altaaseen. Kun kokelas ei saanut 
paniikkia eikä muutoinkaan käyttäy-
tynyt kummallisesti, pääteltiin, että 
kai siitä sitten sukeltaja tulee. 

Oma laite oli liian kallis. Häntäsolmu 
osti pullon ja minä regulaattorin. Lo-
put tehtiin itse. Pullo oli 7l Dräger150 
bar ja regulaattori kaksiletkuinen 
Essgee Mistral Englannista. Letkuksi 
ostettiin nukutusletkua Instrumen-
tariumilta, ja suukappale oli ilman 
suuntaisventtiileitä. Selkäteline syn-
tyi alumiinilevystä ja ruumisarkkuhih-

noista. int-regu piti vielä saada kiinni 
din-pulloon. Onneksi Häntäsolmun 
isä armahti ja maksoi sorvaajalle. 

Varsinaisia sukellusvälineliikkeitä oli 
yksi, Optomec. Se sijaitsi Huopalah-
dentien vasemmalla puolella taval-
lisen asuintalon kellarikerroksessa. 
Porraskäytävän ovessa luki Kone-
edustus B S Hjelt ja Optomec. Piti 
soittaa ovikelloa ja sitten pääsi kape-
aan käytävään. Oikealla puolella oli 
pieni koppi, jonka pöydällä ja seinillä 
oli myyntivalikoima. Vasemmalla oli 
pari toimistokarsinaa. Perällä oli ma-
jurin oma työhuone. Hinnasto mahtui 
yhdelle puolelle konekirjoitusarkkia. 
Tunnelma oli mielestäni perin sala-
peräinen ja arvokas.

Nopeasti oppi sen, että vaikka koko 
kesä uitiinkin meressä, sukeltaminen 
vaatiikin puvun. Häntäsolmun isä 
osti neopreenia ja liimaa. Poika sai 
liimata itse kasaan ensimmäisen 
pukunsa. Kerhon viisaiden neuvoista 
oli siinä ratkaiseva apu. Minä sain 
tyytyä Moiskarin vanhaan 3mm 
Pirelliin, johon kuului vain takki ja 
housut. Takki oli liian väljä, ja niin 
sain minäkin opetella puvun raken-
tamisen niksit. 

Kesä 60 sitten harjoiteltiin yhteisellä 
laitteella vuoron perään. Toinen souti 
ja sukeltaja tuli narun opastamana 

6



7

perässä.  75 bar kohdalla vaihdettiin. 
(tosin arviolta, painemittaria ei tieten-
kään ollut) Sitten seurasi pakollinen 
tauko siihen saakka, että jomman-
kumman isä vei töihin mennessään 
pullon kaupunkiin täytettäväksi ja 
toi taas seuraavana lauantaina ta-
kaisin.

Ensimmäinen sukellusleirini oli Va-
rissaaressa -61. Ennen kuin leirille 
pääsi, tuli käydä näyttämässä taiton-
sa merisukelluksella. Ora vei meidät 
Lauttasaareen Poliisien majalle heti 
jäitten lähdön jälkeen. Sukelsin ker-
hon (vai oliko Anna-Liisan) venttiilit-
tömällä kuivapuvulla ja palelin ihan 
vietävästi. Sukellus onnistui ja lupa 
leirille pääsyyn tuli.

Varissaareen olin jo saanut oman 
laitteen, ts. Häntäsolmu oli ostanut 
itselleen regun ja niin minun piti 
hankkia itselleni ilmasäiliö. Ainoa mi-
hin rahat riittivät oli Cronvallin myy-
mä alumiininen 9l 125bar pullo. Sen 
ainoa hyvä puoli oli int-venttiili, joten 
Essgee meni siihen suoraan. Hihnat 
taiteilin irtohihnasta. Selkätelinettä ei 
ollut. Kapine on selässäni kuvassa, 
jossa sukeltajaporukkamme on vas-
taanottamassa Cousteauta Elävän 
meren ensi-iltaan Kinopalatsissa.

Heti leirin jälkeen ruinasin liikkeestä 
kasan neopreenin leikkuutähteitä ja 
liimasin niistä kasaan materiaalia 
hansikkaita, sukkia, liiviä ja huppua 
varten. Niissä oli valmiina uskoma-
ton määrä saumaa. Niiden ansiosta 
leirillä -62 paleli paljon vähemmän.

Seuraava leirini oli Högsårassa. 
Vuosi oli 1966. Siellä onnistuin am-
pumaan ensimmäisen haukeni upo-
uudella kumilinkoharppuunallani. 
Myöhemmin osallistuin kerran jopa 
VA-kalastuksen SM-kisoihin. Tulos 
oli yksi ahven, joka sekin oli niin 
pieni, että katkesi osumasta kahtia. 
Harppuuna on ollut siitä asti kaapis-
sa. Sen tilalle tuli kitara, joka onkin 
seurannut mukana joka leirinuotiolla 
Högårasta alkaen. 

Suoritin kolmen tähden sukeltaja-
luokituksen keväällä -67 ja ryhdyin 
avustamaan koulutuksessa. Kurssi-
altaana oli tuolloin Helsinginkadun 
halli.

Loviisassa 1970 osallistuin Lii-
ton     kouluttajakurssille.Tähän 
voi kohdaltani asettaa alkuaikojen 
takarajan. Siirtyminen kouluttajien 
arvostettuun kastiin alkoi antaa 
harrastukselle kokonaan uutta per-

spektiiviä. Väkisin alkoi pitää itseään 
kauan harrastaneena sukeltajana. 
No jaa… kaikki on suhteellista.

Sukeltamista kultaisella 70-luvul-
la (Teemu Kerola)

1970-luvun lopulla kerhossa vai-
kuttivat merkittävästi englantilaiset 
Guy ja Ruth Toye. He olivat tulleet 
kahden lapsensa kanssa Suomeen 
Guyn töiden perässä Pariisista. Jo 
Suomeen tulo oli ollut mielenkiin-
toista, koska he omistivat Seinen 
varrella makaavan hollantilaisen 
jokilaivan, Cornelian, ja halusivat 
sen mukaansa.!

Ainoa tapa oli tietenkin ajaa se itse 
Helsinkiin. Jokilaivana Corneliaa 
ei oikein oltu suunniteltu Itämeren 
olosuhteisiin. Se oli noin 30 metriä 
pitkä, 2-3 metriä korkea ja poh-
jastaan täysin sileä ja pyöreähkön 
muotoinen. Onneksi alus oli hyvää 
rautaa ja kesti matkalla tapahtuneet 
pienet kivillä käynnit.

Guy tuli seuran normaalille sukel-
luskurssille, jota Edwin Malmsten ja 
Tom Wallenius olivat virittäneet eng-
lannin kieliseksi. Hän sai käyttöönsä 
Tomin jo silloin ikivanhat AGAt ja 
homma lähti kulkemaan.

Kerhon tukialustilanne oli tuohon 
aikaan aika heikko, joten Guy tarjosi 
heti Corneliaa kerhon retkikäyttöön 
ollen tietenkin itse aina kipparina. 
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Juhannusretkellä 1979 meillä oli 
kokko ja juhannustanssit Cornelian 
keulakannella. 

Kesäleirillä 1979 Sipoon Skogshol-
missa Cornelia toimi toisena tuki-
aluksena. Pääasialliseksi leirialuk-
seksi oli vuokrattu kaksimastoinen 
puulaiva Ingalill. Keli oli vähän 
tuulinen, joten muutamankin kerran 
Corneliaa piti avustaa liikkeelle tai 
muuten vain työntää irti kivikosta.

Leirin aikana paikallistimme Martta-
hylyn Emäsalon läheltä ja sinne teh-
tiin sitten useitakin reissuja. Lopulta 
Guy oli niin kokenut oppilaskortti-su-
keltaja, että Martalle piti päästä. Mat-
kalla hylylle Guyltä loppui kuitenkin 
ilman tulo yllättäen ja hän teki vähän 
ehkä pikaisen suoranousun noin 20 
metrin syvyydestä. Tilanne näytti vä-
hän huonolta, joten vähän aikaa pe-
lattiin ylikierroksilla. Henry ”Henkka” 
Malmström jonkun kaverinsa kanssa 
vei Guyn kumiveneellä Emäsalon 
lossille, jossa oli ambulanssi odot-
tamassa terveyskeskukseen pääsyä 
varten.

Corneliallakin tilanne oli ihan mie-
lenkiintoinen, kun alus piti saada 
takaisin leirisaareen. Onneksi Hans 
”Hasse” Grönroos oli ehtinyt saada 
pikakoulutuksen hallintalaitteista ja 
loppu opittiinkin sitten käytännös-
sä kokeilemalla. Loppujen lopuksi 

kaikki meni hyvin: Guy toipui suora-
noususta pelkin henkisin vaurioin, ja 
Cornelia saatiin turvallisesti saaren 
rantaan.

Toinen mieleenpainuva sukellus-
reissu oli Upinniemen edustalla si-
jaitsevalle Rigelille eli puukenkähy-
lylle. Ankkuroimme Cornelian hylyn 
päälle ja Guy etunenässä aloitimme 
s u k e l l u s -
t o im innan . 
Eipä kulunut 
a ikaakaan, 
kun paikalle 
pyrähti puo-
lustusvoimi-
en alus ih-
mettelemään 
t i l a n n e t t a , 
jossa Eng-
lannin lipun 
alla seilaava 
ho l lan t i la i -
nen jokilaiva 
s u o r i t t a a 
s u k e l l u s -
t o i m i n t a a 
tuk ikohdan 
välittömässä 
läheisyydes-
sä. Epäilivät 
v a r m a a n , 
että etsisim-
me kuunte-
l u l a i t t e i t a . 
U r h e i l u s u -

keltajien nimi oli sentään tunnettu 
ja meiltähän nyt saattoi odottaa mitä 
vain. Selitykset menivät lopulta läpi 
ja partioalus poistui paikalta jo ennen 
Guyn pintaan tuloa.

Guy ja Ruth palasivat Ranskaan 
muutaman vuoden Suomessa olon 
jälkeen. Pääasiallisen syynä olivat 
ilmeisesti lasten koulunkäyntijärjes-
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telyt. He tietenkin lähtivät samalla 
tavalla kuin tulivatkin, eli seilaamalla 
Cornelia takaisin Pariisiin.

Guy ja Ruth saivat Cornelian ilmei-
sesti lopulta asuttavaan kuntoon. 
Ainakin heidän nykyinen kotiosoit-
teensa Pariisissa on Cornelialla 
Port Marly’n kaupunginosassa. He 
ovat myös ilmeisen aktiivisia 1992 
perustetussa hollantilaisten jokilai-
vaharrastajien järjestössä DBA’ssa 
(Dutch Barge Association).

80-luvulta nykypäivään (Roy 
Nurmi)

80-luvulla sukeltaminen muuttui vä-
hitellen ”tavalliseksi” harrastukseksi, 
ja harrastajamäärät kasvoivat val-
takunnallisesti. Seuroja perustettiin 
kovaa tahtia. Urheilusukeltajat ry eli 
kuitenkin hiljaisempaa aikaa. Tilas-
tojen valossa lähes koko 70-luku oli 
paljon vilkkaampaa jäsenhankinta-
aikaa kuin 80-luku. Ehkä osuutensa 
hiljaiseloon olikin tuolla yleisellä 
kasvulla. Noihin aikoihin perustettiin 
pääkaupunkiseudulle useita uusia 
seuroja, mm. H2O:n ja PSK Kupla. 

Vaikka kovasti ei kasvettukaan, niin 
jatkuvasti järjestettiin laitekursseja, 
leirejä ja sukelluksia. Kerhokolo oli 
Optomecin talon kellarissa, Huopa-
lahdessa. Kerhoiltoja tavattiin pitää 
Pauligin huvilalla.

Vuonna -85 puheenjohtaja ehdotti 
syyskokouksessa puolivakavissaan, 
että myydään kalusto ja jaetaan ra-
hat. Hän oli puheenjohtajakautensa 
aikana kyllästynyt tekemään kaiken 
yksin, eikä ihme. Jos-
kus on tuntunut siltä, 
että Suomen suurim-
malla sukellusseuralla 
on Suomen pienimmät 
talkoot. Tämä perinne 
jatkuu vielä tänäkin 
päivänä.

Valopilkkuna noihin 
aikoihin oli alkava pa-
nostus nuorisotoimin-
taan. Ennen vanhaan 
harrastus oli yhtä kuin 
laitesukeltaminen, ja 
se aloitettiin silloin, 
kun oltiin tarpeeksi 
vahvoja kantamaan 
paineilmalaitetta. Jos 
perusvälinesukeltamis-
ta harrastettiin, tapahtui 
se laitesukelluksen 
sivussa, ei itsenäisenä 
harrastuksena. 80-lu-

vun alussa alettiin kouluttaa nuoria 
nimenomaan perusvälinesukel-
tajiksi. Tässä työssä oli Pastorilla 
merkittävä panos. Toinen merkittävä 
suuntaus oli uppopallon pelaaminen. 
Kerholla oli yksi Suomen huippu-
joukkueita, joka sijoittui kahtena 
vuonna kolmanneksi SM-sarjassa, 
ja kansallisista turnauksista voitti 
ainakin Vesikko-Cupin.

Kun uppopallo lopetettiin seurassa 
useiden pelaajien vaihdettua seuraa, 
tuli tilaa muulle toiminnalle, kuten su-
keltamiselle ja koulutukselle. Tämän 
kerhon keskeisiä asioita oli vene, 
Villingin huvila ja sukellusleirit. Ensi 
töikseen uusi sukeltajahenkinen 

johtokunta vaihtoi venettä. Vuonna 
1986 ostettiin Naviga 10-tyyppinen 
Räpylä 7 korvaamaan vanha Räpylä 
6. Kerhokolokin jouduttiin muutta-
maan Huopalahdesta Haagaan. 
Kerhokolon vaihto oli pakkoratkai-
su. Uuteen kerhokoloon ei pystytty 
asentamaan edes kompressoria. 
Sitä käytettiin eniten koulutukseen.  

Venekaluston ohella panostettiin 
Villinkiin. 70-luvun loppupuolella su-
kellustukikohdaksi vuokrattu Villingin 
huvila muuttui keskeiseksi osaksi 
kerhon toimintaa. Kaikki eivät edes 
sukeltaneet, vaan oli Villingin po-
rukkaa ja sukeltajia. Sukeltajia mätti, 
kun Villingin porukka ei saanut sau-
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Kerhon puheenjohtajat

1956  Esko Jokinen
1957-1961  Ora Patoharju
1962-1963 Per-Olov Jansson
1964-1965 Atte Veijalainen
1966-1967 Olli Hallio
1968-1970 Harry Alopaeus
1971-1972 Atte Veijalainen
1973 Manu Kuoppamäki
1974-1975 Antero Parma
1976 Keijo Vanhala
1977-1979 Edvin Malmsten 
1980 Jarmo Tiittanen
1981-1982 Edvin Malmsten 
1983-1984  Henry Malmström
1985  Harri Granholm
1986  Henry Malmström
1987  Tapio Kontula
1988-1990  Hans Grönroos
1991-1994  Kaj Eskman
1995-1996 Michael Winberg
1997-1998 Juha Saarnio
1999-2001 Tommi Sihvonen 
2002-2003 Timo Puomio 
2004-2006 Roy Nurmi 

nomiseltaan laitteita täytettyä. Villin-
gin porukkaa taas harmitti, jos su-
keltajien yltiöpäinen harrastaminen 
hankaloitti heidän lomanviettoaan.

Sukeltamisen lisäksi juhlittiin. Oli 
kerhossa toki ennenkin juhlittu, ai-
nakin pikkujouluja veden alla, mutta 
nyt alettiin näiden lisäksi järjestää 
mm. Kevätkarnevaaleja, Naamiaisia, 
Rapujuhlia, Silakkajuhlia jne. Juhlat 
pidettiin yleensä Villingissä, jossa 
soitto soi ja laulu raikui aina myö-
hään - tai aikaiseen.

Kerhokolokin muutettiin sitten ny-
kyiseen paikkaansa Hakaniemen-
rantaan. Kolo on parempi edellisiin 
verrattuna, vaikka sielläkään ei voi 
käyttää kompressoria. Räpylällä 
pääsee lähelle ja tila riittää koulutuk-
seen ja kokouksiin, vaikka joskus on 
ahdasta. 

90-luvun alussa kasvettiin ja kehi-
tyttiin edelleen. Liitossa puhalsivat 
uudet tuulet. Alettiin käyttää sanoja 
laatu ja turvallisuus. Sukelluskurs-
sin oppilaista tuli asiakkaita, kun 
heitä ennen oli kohdeltu alokkaina. 
Vanhat kortti- ja koulutusjärjestelmät 
lakaistiin maton alle. Liitto alkoi puu-
hata suurta koulutusuudistusta, joka 
tavallaan jatkuu edelleen. Koulutus-
järjestelmän nimi tosin on vaihtunut. 
Meillä jouduttiin tuolloin selittämään 
kakskyt vuotta ja risat sukeltaneelle, 
miksi hän nyt tarvitsee liivit ja oktot 

ja narut monenmoiset, kun silloin 
joskus riitti Eiralla alkon muovipussi 
kelluntavälineeksi.

Pientä holhousta me vanhemmat su-
keltajat ehkä tarvitsemmikin. Itsekin 
jo toisena sukelluskesänäni sukel-
telin kerhon retkillä niin Alcalla kuin 
Eirallakin neljänkymmenen metrin 
syvyisiä sukelluksia, märkäpuvulla ja 
ilman nostoliivia tietenkin. Pitäisi kai 
koputtaa puuta.

Sitten tuli lama. Laman vaikutus 
näkyi luonnollisesti myös kerhon 
toiminnassa. Ei taloudellisesti, sillä 
kerhon talous on ollut 90-luvun alus-
ta hyvässä kunnossa. Lama näkyi 
ihmisten toimeliaisuutena. Kun huip-
puvuosina kurssilaisia tuli kun vähän 
vihjaisi sukelluskurssista, lamavuosi-
na uusia ihmisiä ei saanut jäseneksi 
kerjäämälläkään.
 
Vuosikymmenen puolivälissä ker-
hon aktiiviporukka alkoi nuorentua. 
Siihen saakka kerhoa olivat luotsan-
neet 70-luvulla kurssinsa käyneet. 
Nyt johtokuntaan alkoi tulla 80-luvun 
loppupuolella, ja jopa 90-luvun puo-
lella aloittaneita kerholaisia. Suunta-
us oli vain hyväksi. Nuorilla on intoa 
tehdä asioita. Kerhon päätoimintona 
säilyi perinteinen sukellustoiminta 
kerhon veneeltä. Suuntausta vahvis-
ti entisestään nykyisen sukellustuki-
aluksen, Räpylä 8:n hankinta. Uuden 
tukialuksen myötä vuosittain tilastoi-

tujen sukellusten määrä on kasvanut 
tasaisesti näihin päiviin saakka.

Kasvanut voluumi johti vuosikym-
menen loppupuolella todelliseen 
massasukellustoimintaan sekä viik-
koretkillä että leireillä. Yksi taval-
laan harmittava seuraus on se, kun 
jouduimme luopumaan perinteisistä 
saarileireistä logististen haasteiden 
vuoksi. Paisunut volyymi vaati jo 
sähkökompressorit sekä pikitien rei-
rirantaan saakka. Kerhosta kehittyi 
aika taitava tällaisten massaleirien 
järjestäjänä. Vaikka retkien listoille 
on joskus jonoa, kaikki ovat pääs-
seet leireillä sukeltamaan kyllikseen. 
Kerhon organisaatio ja kalusto on 
pitänyt tästä huolen.

Uusi vuosituhat on kerholle merkin-
nyt maltillisen kasvun vuosia. Vene 
on pysynyt samana, ja toiminnan 
rakenne samankaltaisena kuin edel-
lisen vuosikymmenen jälkimmäisellä 
puoliskolla. Liiton linjausten mukai-
sesti on liu’uttu vaiheittain NAUI-
koulutukseen, mutta käytännön ta-
solla toiminta rullaa kuten ennenkin. 
Nyt vuosikymmenen puolivälissä on 
alkanut entistäkin voimakkaampi 
panostus nuorisotoimintaan. Nuo-
risotoimintamme parissa viihtyvien 
lasten ja nuorten määrä on monin-
kertaistunut parissa vuodessa. Tästä 
on hyvä jatkaa.


