SUOMEN MERIPELASTUSSEURAN STRATEGIA VUOSILLE 2015-2020
(Hyväksytty SMPS valtuuston kevätkokouksessa 26.4.2014)

1

SUOMEN MERIPELASTUSSEURAN STRATEGIA VUOSILLE 2015-2020

Sisällysluettelo

Sivu

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA

3

UUSI STRATEGIAKAUSI 2015-2020

4

1. UUDEN STRATEGIAKAUDEN YHTEISET VALINNAT
a. visio
b. missio
c. arvot
d. toiminta-ajatus

4
4
4
4
4

2. STRATEGIAKAUDEN 2015-2020 OSAT JA TAVOITTEET
a. Meripelastusseuran strategialinjat ja niiden yleiset
päätavoitteet 2015-2020:
i. Jäsenstrategia ( = vapaaehtoisten tukeminen)
ii. Yhdistys- ja pelastusasemastrategia ( = paikallinen
ja alueellinen toiminta)
iii. Seurastrategia ( = keskusjärjestön toiminta)

5

3. STRATEGIAN HYVÄKSYNTÄ, JALKAUTTAMINEN JA SEURANTA

7

4. STRATEGINEN VALINTAMME –kaavio

8

5
5
6
6

2

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA RY
Suomen Meripelastusseura on vuonna 1897 perustettu valtakunnallinen
vapaaehtoisten meri- ja järvipelastusyhdistysten keskusjärjestö, jonka
toiminta perustuu yksittäisten meripelastajien auttamishaluun ja
pyyteettömään työhön. Meripelastusseuran päätehtävä on auttaa merihätään
joutuneita rannikolla ja sisävesillä. Lisäksi Seura edistää toiminnallaan yleistä
veneilyturvallisuutta ja hyvää merimiestapaa.
Meripelastusseuralla on yli 20 000 jäsentä, joista pelastusveneiden
miehistöjen jäseniä on noin 1 300 sekä 160 pelastusvenettä merialueilla ja
sisävesillä.
Vuonna 2013:
Erilaisiin pelastus- ja avustustehtäviin lähdettiin 1 464 kertaa, joihin käytettiin
yhteensä 10.359 henkilötyötuntia.
Todennäköisesti varmalta menehtymiseltä pelastettiin 34 ihmistä.
Yhteensä 3160 ihmistä sai vesillä apua vapaaehtoisyksiköiltämme.
Avunsaajista pääosan muodostavat huviveneilijät, joiden matka katkeaa
tekniseen vikaan tai merimiestaitojen puutteeseen.
Vapaaehtoisyksiköiden ympärivuorokautinen päivystys avovesikaudella sitoo
vuosittain yli 730 miestyövuotta (noin 34 M€).
Muuta:
Seuran toiminta- ja koulutuskeskus sijaitsee Bågaskärissä Inkoon
ulkosaaristossa.
Vapaaehtoinen meripelastustoiminta on merkittävä osa valtakunnallista
pelastuspalvelua.
Meripelastusseuran toiminnan päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys.
Seura on kansainvälisen meripelastusjärjestö IMRF:n jäsen.
Meripelastusseuran toiminta-alueet ovat Suomenlahti, Saaristomeri,
Pohjanlahti ja Pohjois-Suomi, Paijänne ja Kokemäenjoki sekä Vuoksen
vesistöalue.
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STRATEGIAKAUSI 2015-2020
Ketä ja mitä varten tätä strategiaa tehdään?
Miten strategia saadaan houkuttelevaksi kaikkia vapaaehtoisia ajatellen?
Miten strategia jalkautetaan ja saadaan osaksi kaikkea tekemistä ja päätöksiä?
Kuinka varmistetaan kentän mukaan saaminen ja kuuleminen?
Strategian tulee synnyttää lisää toiminnan iloa ja vetovoimaa eikä tukahduttaa sitä liiallisilla
vaatimuksilla ja ylimitoitetuilla tavoitteilla.

1. UUDEN STRATEGIAKAUDEN YHTEISET VALINNAT
Visio:
Suomen Meripelastusseura on vapaaehtoisten meri- ja järvipelastajien toimintaa ylläpitävä
ja tukeva kansalaisjärjestö, jonka jäsenten tekemä meripelastustyö tunnetaan ja sitä
arvostetaan kansalaisten ja viranomaisten keskuudessa.
Missio:
1. Ihmisten pelastaminen ja avustaminen merellä ja sisävesillä
2. Vapaaehtoisten motivoiminen ja kouluttaminen sekä jäsenyhdistysten ja/tai
pelastusasemien tukeminen
Arvot:
1.
2.
3.
4.
5.

Vapaaehtoisuus
Pyyteettömyys
Turvallisuus
Pätevyys
Ympäristötietoisuus

Toiminta-ajatus:
Suomen Meripelastusseuran päätehtävänä on tukea ja ylläpitää vapaaehtoisuuteen
perustuvaa meri- ja järvipelastustoimintaa ja siten osaltaan varmistaa merihätään
joutuneiden pelastaminen ja avustaminen.
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2. STRATEGIAKAUDEN 2015-2020 OSAT JA TAVOITTEET
Tämän strategian liitteeksi valmistuvat vuoden 2014 aikana yksityiskohtaiset osastrategiat
a) alushankintoihin ja alusten ylläpitoon,
b) valmiustoimintaan,
c) koulutustoimintaan,
d) talouteen,
e) viestintään ja
f) kokonaisorganisoitumiseen liittyen (tämä selvitys valmistuu vuoden 2015 aikana)
Osastrategioiden valmistelussa noudatetaan uuden strategiakauden yhteisiä valintoja
(= tämä asiakirja).
Osastrategioiden laatimisesta ovat vastuussa Seuran hallituksen nimeämät toimikunnat,
työryhmät ja henkilökunta (alustoimikunta, alusluokkien tarkastelutyöryhmä,
valmiustoimikunta, koulutustoimikunta, taloustoimikunta, viestintätoimikunta ja
työvaliokunta).
Osastrategiat tuodaan hallituksen esityksinä valtuuston hyväksyttäviksi.

Meripelastusseuran strategialinjat ja niiden yleiset päätavoitteet 2015-2020:
1. Jäsenstrategia ( = vapaaehtoiset miehistöt ja muut jäsenet)
Tuetaan vapaaehtoisten jaksamista harrastuksessaan arvostamisen,
kuuntelemisen, viestinnän, koulutuksen, varainhankinnan, tapahtumien,
pelastusvälineiden- ja varusteiden hankinnan, palkitsemisten, kansainvälistymisen,
yhdistyshallinnon kehittämisen ja demokraattisten vaikuttamismahdollisuuksien
avulla.
Pelastusveneiden miehistöille järjestetään koulutus Seuran koulutusjärjestelmän
mukaisesti. Koulutus mahdollistaa etenemisen vaativampiin tehtäviin. Seuran
kursseilla annetaan myös henkistä valmennusta.
Muiden kuin miehistönjäsenten sitoutumista vapaaehtoisen meri- ja
järvipelastuksen tukemiseen vahvistetaan kehittämällä uusia palveluja mm. Trossin
yhteyteen.
Jäsenten käytössä ovat Messi-toiminnanohjausjärjestelmä, Trossi-jäsenpalvelut,
Seuran kotisivut ja muut verkkojulkaisut sekä jäsenlehti.
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2. Yhdistys- ja pelastusasemastrategia ( = paikallinen ja alueellinen toiminta)
Aktiivisten miehistöjäsenten määrä pidetään riittävänä huomioiden alusten ja
yhdistysten / pelastusasemien kokonaismäärä ja niiden todelliset miehistötarpeet
(noin 1400-1500 henkilöä). Hankitaan yhdistyksiin / asemille uusia miehistöjen
jäseniä ja nykyiset jäsenet pidetään mukana tuomassa jatkuvuutta ja kokemusta.
Yhdistykset / asemat otetaan aiempaa tiiviimmin mukaan alushankinnan
valmisteluun ja hankinnan seurantaan.
Meripelastusseura valmistelee sääntöjensä muuttamista niin, että nykyisestä
keskusjärjestön ja paikallisten yhdistysten hallintomallista siirtyminen ilman
paikallisia yhdistyksiä toimivaan Suomen Meripelastusseuraan pelastusasemineen
on mahdollista. Paikallisten yhdistysten jäsenet ja yhdistysten trossi-jäsenet
siirtyisivät uudessa hallintomallissa Suomen Meripelastusseura ry:n jäseniksi.
Paikallisyhdistysten purkautuessa syntyy pelastusasemia, joihin kuuluu alus tai
aluksia ja niille pätevä miehitys, toimiva hälytysjärjestelmä ja kyky pitää yllä ennalta
sovittua valmiutta koko vesiliikennekauden ajan.
Pelastusasema saa Seuralta vuotuiset perustoimintavarat ja sen oma
varainhankinta (olemassa oleva ja tulevaisuudessa kerättävä) tulee osaksi aseman
tulopohjaa. Alueellisesti/paikallisesti tehtävä varainhankinta kohdistetaan alusten
käyttöön, ylläpitoon ja aseman muuhun toimintaan.
Pelastusasema hoitaa yhteistyön toiminta-alueensa meripelastus- tai
pelastusviranomaisen sekä poliisin kanssa.

3. Seurastrategia ( = keskusjärjestön toiminta)
Hallitus selvittää mahdollisuudet Seuran sääntöjen muuttamiseen niin, että Seuran
jäseninä olevien nykyisten paikallisten yhdistysten toiminnan lakatessa niiden
jäsenet sekä trossi-jäsenet voivat liittyä Suomen Meripelastusseura ry:n jäseniksi.
Seura parantaa vapaaehtoisen meripelastuksen tunnettuutta, julkisuuskuvaa ja
markkinoi Seuran jäsenpalveluita (Trossi) sekä vahvistaa lahjoitusten osuutta
seuran omassa varainhankinnassa. Trossi- jäsenpalvelun avulla tavoitellaan 40 000
veneilijää jäseniksi Seuraan. Jos Seurassa siirrytään nk. Ruotsin mallin mukaiseen
organisoitumiseen, silloin Trossi-jäsenpalvelu sisältyisi jäsenyyteen automaattisesti.
Seura tukee yhdistysten / pelastusasemien varainhankintaa erilaisin kampanjoin ja
tukimateriaalein.
Alusten hankinta, sijoittelu ja kierrätys perustuu tapahtumatilastojen, arvioitujen
riskien, todetun tarpeen, paikallisen toiminnan laadun ja viranomaisten alusten
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sijoittelun mukaan laadittuun suunnitelmaan. Seuran uudistettavana olevaan
alusluokitukseen perustuvissa alushankinnoissa otetaan aiempaa paremmin
huomioon tehtävien edellyttämät tekniset ja turvallisuusvaatimukset sekä alusten
käyttö- ja elinkaarikustannukset.
Seura hankkii asianmukaiset suoja- ja turvavarusteet pelastusveneiden miehistöille.
Seuran koulutusjärjestelmää kehitetään edelleen luomalla uusia joustavia tapoja
koulutukseen osallistumiseen (verkko-opiskelu, kiertävä koulutusauto,
aluekoulutukset jne…). Myös koulutustasojen saavuttamista näyttöperiaateella
kehitetään.
Yhteistyötä RVL:n, Hätakeskuslaitoksen, pelastuslaitosten, sairaanhoitopiirien,
poliisin, Merivoimien ja muiden viranomaisten kanssa kehitetään entistä paremman
palvelun aikaansaamiseksi ja yhteisten resurssien tehokkaan käytön
varmistamiseksi.
Yhdistysten / asemien omavastuuosuuksista alushankinnoissa luovutaan uuden
strategiakauden aikana. Tämä edellyttää Seuran rahoituspohjan laajentamista
merkittävästi. Tavoitteena on päästä tilanteeseen, jossa Seuran tuloista 1/3 tulee
RAY:ltä, 1/3 jäsenmaksuista ja 1/3 omasta varainhankinnasta ja erilaisista
lahjoituksista.

3. STRATEGIAN HYVÄKSYNTÄ, JALKAUTTAMINEN JA SEURANTA
Tämä strategia on hyväksytty SMPS:n valtuustossa 26.04.2014. Hyväksyntää edelsi laaja
lausuntokierros, johon osallistuivat Seuran hallitus, valtuusto, neuvottelukunta,
jäsenyhdistykset ja henkilökunta. Strategialuonnokseen pyydettiin lausunnot myös
viranomaisyhteistyökumppaneilta ja Raha-automaattiyhdistykseltä.
Strategian hyväksynnän jälkeen se jalkautetaan aluekokousten ja paikallisyhdistysten
tapaamisten kautta esittelemällä strategian käytännön merkitys konkreetein
toimintatapamuutoksin ja vaikutuksin esim. Seuran toimintasuunnitelmiin.
Strategialle laaditaan Seuran hallituksen johdolla mittaristot strategian toteutumisen
seurannan mahdollistamiseksi. Tämän strategian (sisältäen myös osastrategiat) pohjalta
laaditaan vuotuiset toimintasuunnitelmat ja niille tarvittavat talousarviot.
Strategian toteutumista ja tavoitteiden mahdollisia muutostarpeita seurataan ja strategiaa
päivitetään Seuran hallituksen ja valtuuston toimesta sääntömääräisissä kokouksissa.
Seuran hallituksen asettamat toimikunnat päivittävät osastrategioita tarpeen mukaan ja ne
tuodaan hyväksyttäviksi valtuuston syyskokoukselle.
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Strategian toteutumisesta raportoidaan jäsenistöä vuotuisilla koulutuspäivillä,
aluekokouksissa ja muissa tapahtumissa.
Strategia ja siihen strategiakauden aikana tehtävät muutokset ovat nähtävillä Seuran
nettisivuilla. Yksityiskohtaiset strategia-asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan
Messissä.
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