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Puheenjohtajan terveiset 
Hyvät Murenalaiset, toimintakausi 2023 on alkamaisillaan ja meillä on tietenkin suuret odotukset tulevasta 

kaudesta! 

Jäsenkirjeitä päätettiin alkaa lähettämään uudelleen, jotta myös ne seuramme jäsenet, jotka eivät ihan joka 

päivä ole mukana olisivat tietoisia seuran tapahtumista ja toiminnasta. Lue lisää muista viestintäkanavista 

kirjeen loppupuolelta. 

Viime vuodet ovat olleet seuratoiminnan kannalta todella vaikeita. Koronarajoitukset käytännössä estivät 

kurssien toteuttamista, ja kokoontumisrajoitukset aiheuttivat tuskaa toiminnan kehittämiselle. Nyt 

koronarajoitukset ovat toivottavasti lopullisesti ohi ja meidän kaikkien Murenalaisten tulee kääriä hihat 

yhteisen asian vuoksi. Jotta jäsenistön määrä kasvaisi ja 

samalla saataisiin uusia innokkaita jäseniä mukaan 

sukelluskerhotoimintaan, täytyy erityisesti saada 

houkuteltua väkeä laitesukelluskokeilutapahtumaan, joka 

järjestetään 12. maaliskuuta. Kaikkien liikenevien 

Murenalaisten käsiparit halutaan ja tarvitaan tähän 

avuksi. Kouluttajat hoitavat altaassa kyllä hommansa, 

mutta avustajia tarvitaan myös altaan reunalle pukemaan 

ja auttamaan sukelluskandidaatteja sekä hoitamaan muita 

järjestelyasioita. On erityisen tärkeää, että laitesukelluskokeilijoille jäisi hyvä fiilinki kokeilustaan ja, että 

heidän mielestään Murena on maailman paras seura, johon voi liittyä. Se edellyttää meiltä Murenalaisilta 

iloista mieltä ja auttavaa asennetta. 

Samalla täytyy luonnollisesti alkaa markkinoida laitesukelluksen peruskurssia, ja sitä täytyy yrittää 

markkinoida aina kun siihen vaan tulee mahdollisuus. Kursseista ja muusta sukelluskoulutuksesta kertoo 

koulutusvastaavamme lisää. 

Kerhon taloudellinen tilanne on aika haastava, tekemäni karkean arvion mukaan Murenan käyttöomaisuus on 

noin 150 tuhannen euron arvoinen. Tukialusta on huollettava ja muutaman vuoden päästä siihen on tehtävä 

isompi remontti, jonka kustannusarvion vuoksi rahaa on alettava jo nyt laittamaan sivuun. Jotta kursseja 

voitaisiin järjestää, täytyy myös koulutuslaitteiden olla asianmukaisessa kunnossa. Kompressorit vaativat 

myös huoltotoimia. Kaikki tämä tietää aina rahan menoa. Tulevalla kaudella yhtenä isona haasteena Murenan 

toiminnassa on nousseet polttoainekustannukset. Siksi olisi suotavaa, että mahdollisimman moni jäsen 

osallistuisi aina kun paatti lähtee rannasta. Tämä aiheuttaa myös sen että, tulevat sukellusleirit on 

budjetoitava ja suunniteltava hyvin.  



Murenassa päätoiminta täytyy tietenkin olla sukellustoiminnassa sekä viikonloppusukelluskeikoilla että 

keskiviikkosukelluksilla, mutta kyllä muutakin yhdessäoloa ja juhlatilaisuuksia on suunnitteilla. Niistä 

huvitoimikunta antaa infoa myöhemmin. 

Tulevalla kaudella teemme myös yhteistyötä muiden porvoolaisten veneilyyn liittyvien yhdistysten kanssa. 

Hyöty on molemminpuolinen. Tulemme järjestämään kerhoillan Porvoon Kippareiden kanssa 3. maaliskuuta 

WSOY-talon auditoriossa klo 19.00, jossa konkarisukeltaja Jukka Sorvisto puhuu ja esittää kuvamateriaalia 

Galapagos saarten retkiltään. Luvassa on mukavaa yhdessäoloa ja virvokkeita.  

Laitesukelluskokeilun lisäksi kalenteriin kannattaa jo laittaa Murenalaisten kevätkokous 2023, joka 

järjestetään maaliskuun 10. päivä. Ilmoitamme tarkemman paikan myöhemmin verkkosivuillamme. Lisäksi 

huhtikuussa olisi tarkoitus järjestää tutustumismatka Meriturvaan, joka sijaitsee Ojamon kaivoksen vieressä. 

Johtokunnan puolesta ja nimissä, 

 Matti Luoma 

Koulutusvastaavan terveiset  
Vaikka talvi meitä vielä pitääkin otteessaan, lähestyy kevät kovaa vauhtia ja sen myötä koulutusrintamalla 

riittää taas tekemistä. Pidämme laitesukelluskokeilun Porvoon uimahallissa 12.3. ja sen jälkeen käynnistämme 

perinteisesti laitesukelluksen peruskurssin. Keväällä pidämme myös syksyltä lykkääntyneen jatkokurssin sekä 

Nitrox -kurssin. Tavoitteena olisi myös saada koulutettua 

muutama kouluttaja lisää kouluttajatiimiimme.  

Tänä vuonna pyrimme markkinoimaan sekä 

laitesukelluskokeilua että laitesukelluksen peruskurssia 

entistä isommin, jotta saisimme kurssillemme 

mahdollisimman monta uutta ja innokasta sukeltajan 

alkua! Markkinoinnissa kaipaamme koko jäsenistön 

apua, jotta tieto järjestettävistä kokeiluista ja kursseista 

leviää mahdollisimman tehokkaasti. Ja ideat ja ajatukset 

markkinoinnin kehittämisestä ovat myös tervetulleita!  

Koulutustoiminnalla on suuri merkitys kerhotoimintamme elinvoimaisuudelle. Kurssit itsessään on merkittävä 

tulonlähde seurallemme, sillä suurin osa uusista jäsenistämme liittyy seuraamme järjestämiemme 

peruskurssien kautta. Kurssien pitämisessä kouluttajat tarvitsevat apuvoimia erilaisiin tehtäviin, esim. 

roudailuun, pullojen täyttöön, altaanreunalle apukäsiksi ja tukialuksella operointiin.  

Koulutushommat ovat mukavaa yhdessä tekemistä ja on aina hienoa nähdä sukeltajien oppivan uusia taitoja. 

Mikäli haluat olla mukana, niin olepa yhteydessä!  

Terveisin,  

Koulutusvastaava Anssi  



Tukialus  
MY Murena on telakoituna Tolkkisten telakalla ja odottaa tulevaa sukelluskautta. Tänäkään vuonna 

kevätkunnostuksessa ei ole aikomusta tehdä muuta kuin normaalit maalaustyöt (pohja ja kansi niiltä osin kuin 

tarvetta on), tekniset huollot, siivous ja varustelu. Aluksemme kaipaisi vesirajan alapuolisen 

hiekkapuhalluksen ja kattavamman maalauksen pohjaan, mutta työ on sangen mittava ja hintava, niin tällä 

hetkellä resurssimme ei siihen riitä. Tulevista talkoista ilmoitetaan Murena-Aktiivit WhatsApp-ryhmässä ja 

toivotaan että sinäkin saavut mukaan.  

Kauden iltasukellukset ovat vanhaan tapaan keskiviikkoisin (voi myös olla muunakin arkipäivänä jos 

ryhmä/sukeltajat niin haluavat/sopivat). Viikon kipparivastaavat listataan kerhon verkkosivuille ja he 

kipparoivat vuorollaan (jos ovat estyneet niin hommaavat tuuraajan). Viikonloppuisin sukelletaan aina kun 

riittävä ryhmä on kasassa ja keli sen sallii.  

Leirisukellukset ovat jääneet viime vuosina 

vähemmälle, mutta tänä vuonna pyritään 

järjestämään heinäkuun puolenvälin aikaan 

Saaristomeren leiri tai jos ei ihan 

Saaristomerelle, niin ainakin Helsinki-

Porkkalan edustalle oleville hylyille 

viikonmittainen leiritys.  

Polttoainekustannukset ovat nousseet hurjasti 

viimeisten vuosien aikana, joten olisi kerhon 

edun mukaista, että sukelluksilla olisi mahdollisimman monta sukeltajaa aina kun alus liikkuu. Jotta kaikki 

halukkaat pääsisivät sukeltamaan, on sinun aktiivisuudestasi kiinni, että aluksemme liikkuu. Aktivoi kaverisi 

mukaan, niin että saadaan mahdollisimman moni mukaan nauttimaan tukialukselta sukeltamisesta ja 

merimaisemista!  

Terveisin,  

Tukialusvastaava Kari  

Viestintä 
Tulet saamaan säännöllisesti sähköpostitse jäsenkirjeitä, jossa kerromme kerhon toiminnasta. Kannattaa 

myös liittyä Murenan WhatsApp-ryhmään. Se onnistuu helpoiten laittamalla Anssille viestiä numeroon 

050 582 0666, jolloin hän lisää sinut listalle. Kerholla on myös omat verkkosivut ”murena.fi”, Instagram-tili 

”murenary” ja Facebook-sivu ”Urheilusukelluskerho Murena ry”. Nämä kannattaa ottaa seurantaan, niin 

pääset hyvin jyvälle Murenan tapahtumista.  

 



Johtokunta ja vastuuhenkilöt 
Kerho valitsi syyskokouksessa itselleen uuden hallituksen ja liudan aktiivisia vastuuhenkilöitä. Onnea uudelle 

hallitukselle! Sinua tukemassa ovat seuraavat henkilöt: 

 

Hupitoimikunta 
Hupitoimikunta pyrkii toteuttamaan jäsenistön hupitoiveita ja 

vahvistamaan yhteishenkeä tapahtumissa. Hupitoimikunta tukee 

muiden vastuuhenkilöiden järjestämiä tapahtumia osallistumalla 

aktiivisesti toimintaan. Mikäli sinulla on mielessä jokin hauska 

tapahtuma, jonka toivoisit hupitoimikunnan järjestävän, niin ota 

ihmeessä yhteyttä! Tavoitteena onkin järjestää jokin hauska 

yhteistapahtuma taikka käynti Sukellusareenalla vielä ennen 

kevättä. Hupitoimikunta on myös ollut kehittämässä Murenan 

vaatemallistoa, josta saat lisätietoja allekirjoittaneelta.  

Hupiterveisin, 

Heidi 

 

Hupitoimikunta: Mirva Rauhamäki, Saara Keskinen ja Heidi Pernaa 

Junioritoiminta: Ronja Tamminen 

Kompressori: Roope Yrjölä 

Koulutusvastaava: Anssi Tamminen 

Tukialus: Kari Salmi 

Turvallisuusvastaava: Kari Kiviniemi 

Varastovastaava: Jero Sirén 
VaPePa: Odin Grönqvist 

Puheenjohtaja: Matti Luoma 

Varapuheenjohtaja: Heidi Pernaa 

Rahastonhoitaja: Markus Pyhäjärvi 

Sihteeri: Pasi Grönberg 

Lupavastaava: Victor Gustafsson 

Uppopallovastaava: Oskar Weckman 

Johtokunnan jäsen: Mikaela Lindqvist 

  


