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KOULUTUSVIIKONLOPPU 

Maisaari 13. - 15.5.2022 

”Meripelastusseuralla on oma koulutusjärjestelmä, jonka mukaan kaikki pelastusmiehistöjen jäsenet 

koulutetaan. Koulutuksen tavoitteena on antaa vapaaehtoisille meripelastajille sellaiset tiedot ja 

taidot, että he voivat turvallisesti ja tehokkaasti toimia pelastustehtävissä meripelastusaluksilla.” 

 

Perinteinen koulutusviikonloppu pystyttiin taas järjestämään koronatauon jälkeen. Yhteistyömme OP 

Turun Seudun kanssa jatkui myös ilahduttavasti ja saimme heidät yhteistyökumppaniksemme 



sponsoroimaan koulutusviikonlopun. Tämä sopimus on kaksivuotinen ja mahdollistaa laadukkaan 

koulutusviikonlopun järjestämisen myös ensi vuonna. 

Paikaksi valikoitui ensimmäistä kertaa Maisaari ja yli kolmekymmentä sitoutunutta koulutettavaa ja 

kouluttajaa mahdollistivat onnistuneen tapahtuman. Rastikoulutuksia järjestettiin noin kaksikym-

mentä, joten käytännössä vähät vapaa-ajat lähinnä siirryttiin rastilta toiselle. 

Koulutusviikonlopun koulutukselliset tavoitteet keskittyvät osin ylläpitoon ja kertaukseen, osin 

tuodaan esille uusia vaatimustasoja. Tänä vuonna keskityimme päivittämään ohjaamotyöskentely-

menetelmän SMPS:n uusimpien suositusten mukaisiksi. 

Muutama sana Miehistön osaamisen ylläpidosta niille, joille aktiivitoiminta ei ole niin tuttua. Jokainen 

aktiivimiehistössä palveleva vastaa siitä, että hänen ylläpitokorttinsa on ajan tasalla. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että vähintään listalla olevat kymmenen osaamisaluetta pitää olla vuosittain 

harjoiteltuna uusimpien vaatimustasojen mukaisesti. Alla kuva omasta ylläpitokortistani, joka päivittyi 

mukavasti koulutusviikonlopun ansiosta. 

 

 

 

Koulutusviikonloppu on luonnollisesti tärkeä myös verkostoitumisen kannalta. Uudet tulokkaat ja 

harjoittelijat pääsevät paremmin tutustumaan kollegoihinsa yhteisen harjoittelun, makkaranpaiston ja 

saunomisen yhteydessä. Kokeneemmat miehistön jäsenet pääsevät kokeilemaan kouluttajan taitojaan 

ja voivat halutessaan ottaa vastuulleen rastin vetämisen. 

Koulutusviikonloppu täydentää TMPY:n koulutustarjontaa muiden koulutustapahtumien, kuten 

viikkokoulutusten, päivystyksillä tapahtuvien koulutusten ja SMPS:n kurssitarjonnan lisäksi ja on 

koulutuksellinen päätapahtumamme. 



 

 

Kiitos kaikille osallistuneille, vastuuhenkilöille ja sponsorillemme! 

 

 

Heikki Pöntynen 

TMPY:n puheenjohtaja 

  



24/7 kausi alkaa 

Turun Meripelastusyhdistyksen ympärivuorokautinen päivystyskausi alkaa juhannuksena ja jatkuu 

elokuulle koulujen lomakauden loppuun saakka. 24/7 -päivystyskaudella olemme valmiudessa ympäri 

vuorokauden, ja jos veneilytrendi jatkuu vilkkaana viime vuosien tapaan, luvassa on kiireinen kesä. 

Kaudella 2021 tehtäviä oli eniten Saaristomerellä, suurin osa kiireettömiä avustustehtäviä. Turun 

pelastusasema hoiti tehtäviä toiseksi eniten Helsingin jälkeen. 

Juhannus on perinteisesti vilkasta aikaa vesillä, ja tänäkin vuonna Operaatio Meritähti turvaa 

juhannuksen viettoa vesillä ympäri Suomen. 

 

Tanja Kipinoinen 

Vapaaehtoinen meripelastaja 

 

 

Nuorisotoiminta 

Yhdistyksen nuorisotoiminta polkaistiin taas koronatauon jälkeen liikkeelle 2.3. kauden aloituksella. 

Kausi jatkui siitä muutamalla etäkoulutuksella ennen varsinaisten harjoitusten alkua. Tavan mukaan 

nuoret harjoittelivat etänä sekä yhdistyksen kerhotiloissa taitoja, joita aluksilla tarvitaan. Näin ollaan 

mahdollistettu, että päästään aluksilla suoraan käytännön harjoitteisiin. 

Nuorten koulutusohjelma oli siitä poikkeuksellinen, että tänä vuonna 16 vuotta täyttävät tai sitä 

vanhemmat nuoret saivat kevätkauden päätteeksi harjoittelijan pätevyyden annettuaan harjoittelijan 

näyttökokeen kauden viimeisessä harjoituksessa. Tästä käytännöstä saatiinkin nuorilta positiivista 

palautetta. Myöskin kouluttajat olivat tyytyväisä nuorten osaamisen tasoon. 

Toki pitkään kestänyt koronatauko ei täysin lopettanut yhdistyksen nuorten kouluttautumista. Tauon 

aikana järjestettiin muutama etäkoulutus, jotta kaikki ei unohtuisi. 

Nuorten kevään kauden piti huipentua 11. - 12.6. koulutuspurjehduspilottiin PR Jenny Wihurilla 

yhteistyössä Suomen Meripelastusseuran kanssa. Tätä pitkään kaavailtua hanketta oltiin jo pitkään 

sekä kouluttajien että nuorten toimesta odotettu, mutta se jäi toteutumatta liian vähäisen osallistuja 

määrän takia. 

Haluankin näin koulutuskauden päätteeksi kiittää kaikkia nuoria keväästä, ja siitä että olette olleet 

todella aktiivisia! Lisäksi erittäin suuri kiitos kaikille yhdistyksen nuorisokouluttajille! Ilman teitä tätä 

kautta ei olisi voitu mahdollistaa. Kiitokset myös niille päälliköille ja muille yhdistyksen jäsenille, jotka 

ovat auttaneet nuorten koulutuksissa! 

Mukavaa kesän jatkoa! 

 

Joonas Lehtonen 

Nuorisovastaava 


