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SUOMEN MERIPELASTUSSEURA
Perustettu 1897
60 meri- ja järvipelastusasemaa
58 jäsenyhdistystä
131 pelastusalusta
1 500 vapaaehtoista meripelastajaa
27 000 jäsentä
20 000 Trossi-jäsentä

Toiminnan päärahoittaja STEA Veikkauksen 
tuotoilla.



TOIMINNAN TULOKSIA 2021
Meripelastusseuran pelastusalukset lähtivät 
tehtävään 2126 kertaa
21 ihmistä pelastettiin todennäköiseltä 
menehtymiseltä
Yhteensä apua sai 4285 ihmistä ja 1847 alusta

Vilkkain toiminta-alue: Suomenlahti, toisena 
Päijänne ja Kokemäenjoen vesistö
Kiireisin yhdistys: Helsingin 
meripelastusyhdistys (201 tehtävää)



TEHTÄVÄT 2008-2021
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TEHTÄVÄT ALUEITTAIN 2010-2021
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Pohjanlahti ja Pohjois-Suomi Saaristomeri Suomenlahti Vuoksen vesistö Päijänne-Kokemäenjoen vesistö



TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 
Meripelastusseuran yksiköt hoitavat noin 
neljänneksen kaikista vesiemme pelastus- ja 
avustustehtävistä.
Meripelastusseura parantaa turvallisuutta vesillä 
ja lisää vesilläliikkujien turvallisuudentunnetta.
Trossi-järjestelmän avulla ehkäistään joka vuosi 
kymmenissä tapauksissa kiireettömän 
ongelmatilanteen kehittyminen hätätilanteeksi.
Turvallisuusviestintää ja veneilykoulutusta, 
veneilytaito.fi.
Vapaaehtoistyön arvo noin 20 miljoonaa euroa 
vuodessa

Viranomaistyönä kustannus olisi jopa 
kolminkertainen.

https://veneilytaito.fi/koulutus/


PELASTUSALUKSET 
131 pelastusalusta Hangosta Inariin
Neljä pelastusveneluokkaa ja apuveneluokka

määrittävät veneiden suorituskyvyn, varusteet ja 
miehityksen

Aluskantaa uusitaan keskimäärin 2-4 aluksella 
vuosittain

Kaikki uudet pelastusveneet ovat nopeita, 
itsenäiseen toimintaa kykeneviä sekä Suomen 
olosuhteisiin ja vapaaehtoismiehistöjen käyttöön 
suunniteltuja.



KOULUTUS 
Meripelastusseura kouluttaa kaikki 
miehistöjensä jäsenet tehtäviinsä.
Oma valtakunnallinen koulutusjärjestelmä 
käytössä vuodesta 2007

Pääosa koulutuksesta paikallista -> alueelliset 
kurssit -> valtakunnalliset kurssit Bågaskärissä
Koulutuspurjehdukset koululaiva Jenny 
Wihurilla.

Verkkokoulutusta kehitetty merkittävästi 2020-
2021.
Uusi ohjaamotyöskentelymalli -> koulutus



KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 
Kouluttaa harjoittelijasta aluksen päälliköksi asti
Perustuu osaamisalueisiin ja –tavoitteisiin

Verkkokoulutusympäristö eSAR.



TULE MUKAAN 
Meripelastajalta edellytetään:

Halu auttaa ja oppia uutta
Perusterve, hyväkuntoinen ja uimataitoinen
Hyvä näkö- ja kuuloaisti
Mahdollisuus sitoutua aikaa vievään 
harrastukseen
Täysi-ikäisyys. Yläikärajaa ei ole, harrastusta voi 
jatkaa niin kauan kuin kunto kestää
Aluksella käytetyn kotimaisen kielen osaaminen
Jäsenyys jossain meri- tai 
järvipelastusyhdistyksessä
Vastuullinen asenne ja ryhmätyökyky.

Veneilykokemus tai muu ennakko-osaaminen ei ole 
tarpeen. Osaaminen karttuu harrastuksen myötä.



MUITA TAPOJA OSALLISTUA 
Pelastusvenemiehistön lisäksi yhdistykset 
tarvitsevat myös paljon vapaaehtoisia muihin 
tehtäviin, kuten:

asemien ja alusten ylläpitoon
yhdistyshallintoon
viestintään ja varainhankintaan jne.

Jokaisessa yhdistyksessä on omanlaiset 
tarpeensa, asiaa voi tiedustella suoraan 
paikkakuntansa yhdistykseltä.
Toimintaa voi tukea myös liittymällä 
valitsemansa yhdistyksen kannatusjäseneksi.



TULE MUKAAN!
Lue lisää ja aloita elämäsi 

paras harrastus!
https://meripelastus.fi/tulemukaan

https://meripelastus.fi/toiminta/tule-mukaan/
https://meripelastus.fi/tulemukaan


NUORISOTOIMINTA 
10-15 -vuotiaille
Tavoitteena on

tarjota nuorille toimintaa meripelastuksen ja 
turvallisen vesillä liikkumisen parissa
opettaa jokaisen veneilijän tarvitsemia taitoja
opettaa pelastautumaan ja pelastamaan veden 
varasta
tuottaa innostavia ja palkitsevia hetkiä
kasvattaa tulevaisuuden vapaaehtoisia 
meripelastajia.

Valtakunnalliset nuorisoleirit joka kesä 
Bågaskärissä
Paikallista toimintaa noin 10 paikkakunnalla.



BÅGASKÄRIN
TOIMINTAKESKUS 

Meripelastusseuran koulutuskeskus 
vuodesta 2009
Vuosittain Bågaskärissä

noin 15 Meripelastusseuran omaa kurssia ja 
muuta koulutustilaisuutta
noin 350 koulutettua meripelastajaa
useita viranomaisten kursseja ja 
koulutustilaisuuksia
noin 40-50 alusvierailua
sidosryhmävieraita noin 300 henkeä
kaikkiaan noin 1000 kävijää.



TROSSI – FIKSUN VENEILIJÄN MERKKI 
Trossi-jäsenpalvelu takaa veneellesi ongelmatilanteissa vesillä maksuttoman 
avun silloinkin, kun ihmisiä ei ole vaarassa.
Jos matkasi vesillä yllättäen keskeytyy, saat

hinauksen lähimpään satamaan, johon on saatavissa korjauspalveluita
apua korjaajan ja veneen väliaikaisen säilytyspaikan hankinnassa
vastaavan palvelun Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa (rajatulla alueella)
valitsemasi meri- tai järvipelastusyhdistyksen jäsenyyden
Trossi-jäsenlehden
hyvän mielen tukiessasi vapaaehtoista meripelastustyötä.

Trossi vain 88 euroa / vuosi
Lue lisää ja liity: trossi.fi

https://meripelastus.fi/trossi/


PALVELUNUMERO JA
MOBIILISOVELLUS 

Trossi-numero 0800 30 22 30 palvelee 
veneilijöitä 1.5.-31.10. ympäri vuorokauden 
kiireettömissä ongelmatilanteissa vesillä.
Lataa maksuton Trossi-mobiilisovellus

Turvallisuustietoa
Paikkatietoon perustuen lähin pelastusalus ja 
turvasatama
Matkaseuranta
Sääpalvelu
Karttapohja (ei sovellu navigointiin)
Hätäpuhelupainikkeet.

Trossi-jäsenille lisäpalveluita.

https://meripelastus.fi/trossi/trossi-appi/


TUE TOIMINTAAMME 
Tule kuukausilahjoittajaksi 
meripelastus.fi/lahjoita
Lahjoita MobilePaylla 62700 tai tekstiviestillä: 
LAHJOITUS10 numeroon 16155
Lahjoita keräystilille FI35 1572 3000 0270 11
Tue vapaaehtoista meripelastustoimintaa 
testamenttilahjoituksella
Liitä yrityksesi tai yhteisösi kannatusjäseneksi.

Lue lisää meripelastus.fi ja ojenna auttava 
kätesi!

Rahankeräyslupa RA/2021/1540

https://meripelastus.fi/tue-toimintaa/lahjoita/
https://meripelastus.fi/yhteisojasenyys/
https://meripelastus.fi/tue-toimintaa/lahjoita/


KIITOS.
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