
Porvoon uimahalli tarjoaa hyvät mahdollisuudet allasharjoittelulle. Kuvassa laitesukellusta pinnan alla.
JUKKA SORVISTO

Murena on kouluttanut jo satoja sukeltajia
PAIKALLINEN URHEILUSUKELLUSKERHO auttaa myös onkimaan veteen pudonneita esineitä ja tarjoaa
sukellusetsintää vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa.

Varma kevään merkki on porvoolaisen urheilusukelluskerho Murenan sukelluskurssin alkaminen. Näin on ollut jo yli
50 vuoden ajan.

– Korona-aikana yksi vuosi jäi kokonaan väliin, mutta muuten kursseja on aina järjestetty keväisin, kerhon
koulutusvastaava

Anssi Tamminen kertoo.

Osallistujamäärät kursseilla ovat vaihdelleet.

– Pienimmillään mukana on ollut muutama kurssilainen ja enimmillään parikymmentä, Tamminen sanoo.

Tämän kevään sukelluskurssi alkaa perjantaina 31.3. ja päättyy 21.5. Kurssille voi ilmoittautua maanantaihin 27.3.
saakka.

– Kurssiin kuuluu teoriaopintoja, jotka pääsääntöisesti suoritetaan e-oppimisympäristössä ja muutamana iltana
lähiopetuksena. Lisäksi meillä on kuusi allasharjoitusta kahden tunnin jaksoissa ja avovesisukelluksia viisi kappaletta,
vastuukouluttajana kurssilla toimiva Tamminen kertoo.

Teoriaosuuden jälkeen pidetään teoriakoe, jossa mitataan oppiminen.



– Kaikki sukeltajat harjoittelevat uima-allasharjoituksissa perustaidot, mitä turvalliseen sukeltamiseen edellytetään.
Avovesisukelluksissa oikeissa olosuhteissa katsotaan vielä samoja harjoitteita läpi, Tamminen jatkaa.

Kurssi antaa valmiudet tehdä suoranoususukelluksia enintään 15–20 metrin syvyydessä edellyttäen, että
sukellusolosuhteet ovat vastaavat tai paremmat kuin missä kurssi on järjestetty. Kurssin alaikäraja on 15 vuotta.

Laitesukellusta pääsi kokeilemaan Porvoon uimahallissa viime sunnuntaina. Murena kutsuu peruskurssia edeltäviä
kokeilusukelluksia introiksi.

– Introissa tarjoamme ihmisille mahdollisuuden kokeilla sukellusta, jolloin on mukavampi ilmoittautua kurssille.
Paikalla oli 33 kokeilijaa, Tamminen kertoo.

Murenalla on historiaa kohta 60 vuoden ajalta.

– Koulutettujen sukeltajien määrää on vaikea arvioida, mutta helposti puhutaan sadoista sukeltajista, Tamminen
arvioi.

Ensimmäinen laitekurssi pidettiin keväällä 1972, josta alkaen Murena on järjestänyt vuosittain vapaa- ja
laitesukelluskursseja sekä nykyisin myös jatkokoulutusta laitesukeltajille.

Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä noin 80 jäsentä. Jäsenistössä on sekä miehiä että naisia.

– Sukeltaminen kiinnostaa naisiakin harrastuksena. Naisia on toiminnassa mukavasti mukana, Tamminen sanoo.

Puitteet toiminnalle ovat hyvät, sillä yhdistyksellä on omat kerhotilat ja vuonna 1981 hankittu oma alus (m/y Murena),
jolla se tekee sukelluksia.

– Puitteet sekä kompressorit ja koulutuskalusto mahdollistavat oman sukellustoiminnan, Tamminen kiittelee.

Sukellusaluksella on laituripaikat Sakta Fartenissa ja Tirmossa Pellingin lossin vierellä.

Laitesukelluksen peruskurssin jälkeen porvoolaisseura järjestää jatkokurssin jo aiemmin peruskurssin käyneille.

– Lisäksi järjestämme vielä keväällä tai alkukesästä Nitrox-sukeltamisen peruskurssi, joka on happirikastetun ilman
erikoiskurssi Murenan avovesisukelluskausi alkaa toukokuusta.

– Jatkokurssi tehdään luonnonvesissä, Tamminen kertoo.

Urheilusukelluskerho järjestää sukellusretkiä kerran viikossa arki-iltaisin ja viikonloppuisin.

– Kerran kesässä on yleensä järjestetty pidempi, noin kymmenen päivän sukellusreissu. Olemme lähteneet Porvoosta
Utöseen ja pisimmillään on menty Ahvenanmaalle, ja takaisin. Mennen tullen olemme sukellelleet matkan varrella
kaikki Suomenlahden parhaat kohteet, Tamminen kertoo.

Jäsenistö järjestää kaikenlaisia reissuja erilaisiin sisämaan kohteisiin, kuten järviin sekä vanhoihin kaivoksiin ja
louhoksiin.

– Joskus olemme tehneet joitakin ulkomaan reissuja, kuten Egyptiin ja Norjaan.

Sukeltamisen lisäksi seura järjestää muutakin mukavaa ajanviettoa jäsenilleen.

– Seura on lähinnä mukava porukka samanhenkistä jengiä, jonka kanssa on kiva tehdä kaikkea mahdollista,
Tamminen kuvailee Murenan luonnetta.

Urheilusukelluskerho Murena saa jonkin verran myös avustustehtäviä.

– Olemme käyneet katsomassa poijuketjuja sekä etsimässä avaimia ja lompakoita, joita on pudonnut veteen. Viime
vuoden talvella kävin onkimassa yhden moottorikelkan ylös merestä Emäsalon kupeessa, Tamminen kertoo.



Historiansa aikana Murena on onkinut Porvoonjoesta ylös erinäisen määrän kaikenlaista tavaraa.

– Pari vuotta sitten nostimme joesta melkein 50 polkupyörää, terassikalusteita ja rullakoita. Aina vain ihmetyttää,
miten surutta ihmiset heittelevät tällaista tavaraa veteen, Tamminen sanoo.

Vuodesta 1979 lähtien seuran jäsenet ovat keväisin ennen uimasesongin alkua puhdistaneet ja tarkastaneet kaikki
Porvoon kaupungin alueen uimarannat niiden vedenalaisilta osilta.

Murena kuuluu myös Vapaaehtoiseen pelastuspalveluun (Vapepa), jossa sen vastuulla ovat erilaiset
etsintäsukellustehtävät.

MARKO WAHLSTRÖM

Laitesukelluksen peruskurssi 31.3.-21.5. Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 27.3. verkkosivuilta
www.murena.fi löytyvän linkin kautta. Kurssin hinta on 450 euroa, jonka voi maksaa yhdessä tai kahdessa
erässä. Kyselyihin vastaa koulutusvastaava Anssi Tamminen numerossa 050 582 0666.

Urheilusukelluskerho Murena
▶ Perustettu alunperin ruotsinkielisenä 2.4.1965, jolloin joukko palolaitoksen sukeltajia yhdessä eräiden
muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa kutsuivat koolle kaikki lähiympäristön sukelluksesta kiinnostuneet
henkilöt. Ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Klas Lindqvist.

▶ Suomen Urheilusukeltajain Liiton (SUSL) jäseneksi kerho liitettiin 3.1.1967. Tämä mahdollisti
osallistumisen liiton kilpailu- ja muuhun toimintaan sekä liiton hyväksymän sukelluskoulutuksen
aloittamisen.

▶ Vuonna 1970, kun Porvooseen valmistui uimahalli, solmi kerho sopimuksen kaupungin
urheilulautakunnan kanssa hallin altaiden pohjan puhdistuksesta viikoittain. Vastineeksi tästä työstä kerho
sai oman hallivuoron maanantai-iltaisin.

▶ Koulutustoiminta alkoi uimahallissa syksyllä 1970 vedetyllä ruotsinkielisellä snorkkelikurssilla. Vastaava
kurssi pidettiin suomeksi jo seuraavana syksynä.


