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Vapaaehtoinen meripelastaja on Suomen Meripelastusseuran jäsenlehti, joka 
ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Se jaetaan  jäsenten lisäksi sidosryhmille, kuten 
rahoittajille, yhteistyökumppaneille ja ilmoittajille.

Olemme Aikakauslehtien liiton jäsen.

Vuoden 2017 alusta Meripelastaja-lehdestä on julkaistu paperilehden lisäksi 
myös verkkolehti, joka laajentaa julkaisun jakelua huomattavasti 
esim. sosiaalisessa mediassa. Verkkolehti mahdollistaa 
ilmoituksiin linkit ilmoittajan haluamille sivuille. 
Ilmoitushinnat ovat kuitenkin ennallaan. 

Suomen Meripelastusseura on valtakunnallinen vapaaehtoisten meri- ja 
järvipelastusyhdistysten keskusjärjestö, jonka ensisijaisena tehtävänä on 
merihätään joutuneiden ihmisten pelastaminen ja avustaminen merialueilla ja 
sisävesillä.

Valtakunnallisena keskusjärjestönä ja yhteistyöelimenä Meripelastusseura 
huolehtii resurssien- ja varainhankinnasta, koulutuksesta, tiedotuksesta sekä 
kansallisten ja kansainvälisten yhteiskuntasuhteiden hoitamisesta.

Meripelastusseuran toiminta perustuu yksittäisten meripelastajien pyyteettömään 
työhön ja auttamishaluun sekä turvallisuuden ja ammattitaidon korostamiseen. 
Jäsenyhdistyksiä on  58,  joista 29 rannikolla ja 29 sisävesillä ja niissä 
vapaaehtoisia meripelastajia 2000. Pelastusaluksia on kautta maan noin 130.

Toimintamme päätukija on STM Veikkauksen tuotoilla.
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Huom!  

Lue lehti netistä



Aikataulut
Numero Ilmestymisaika Aineistopäivät
1/2018 Helmikuu (vk 6) 8.1.2017
2/2018 Kesäkuu (vk 24) 7.5.2017
Vuosikirja erillinen tuotanto
3/2018 Lokakuu (vk 41) 30.8.2017
4/2018 Joulukuu (vk 50) 5.11.2017

Vuosialennukset
Määräalennus etukäteen varatusta ilmoitussarjasta:  
4 nroa -20%, 3 nroa -15% ja 2 nroa -10%

Ilmoituskoot ja -hinnat
 Sivu Koko Leveys x korkeus mm Hinta 

 Takakansi 1/1 210x272 tai marg. 190x270 1500,- 
 2-kansi 1/1 210x297 tai marg. 190x270 1400,-
 3-kansi 1/1 210x297 tai marg. 190x270 1250,-
 sisäsivut 2/1 aukea 420x297 tai marg. 400x270 1900,-
  1/1 210x297 tai marg. 190x270 1100,-
  1/2 pysty 102x297 tai marg.   93x270 650,-
  1/2 vaaka 210x150 tai marg. 190x132 650,-
  1/4 93x133 400,-
  1/8 93x62 250,-
  1/16 93x30  150,-
   + 5mm leikkuuvara
Arvonlisävero 0%. Hinnat laskettu euroina asiakkaan valmiille aineistolle. 

Ilmoituskokoja

menoy10122017

Huom: mikäli haluat, että verkossa julkaistavan leh-
den ilmoituksessa on myös linkkiosoite halutulle si-
vulle, liitä se aineistotoimituksen yhteyteen.

1. Meripelastuskoira Köpi

Koko: pituus n. 40 cm 

Väri: ruskeanharmaa
Hinta: 39 €

2. Merikokin keittokirja

Koko: 185 x 225 cm, sivuja 184

Hinta: 29 €

3. Naisten T-paita
Koot: S, M, L, XL
Väri: fuksia
Hinta: 15 €

4. Miesten T-paita
Koot: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Väri: valkoinen
Hinta: 15 €

5. Softshell-takki
Koot: XS, S, M, L, XL, XXL

Väri: hopeanharmaa
Hinta: 119 €

6. Softshell-takki, naisten

Koot: S, M, L, XL 
Väri: punainen
Hinta: 119 €

7. Kansitakki
Koot: S, M, L, XL, XXL 

Väri: beige,  
irroitettava sisätakki tummansininen

Hinta: 149 €

8. Lippis
Koot: yksi koko, säädettävä kiristin 

Väri: tummansininen
Hinta: 15 €

9. Pelastusliivit (paukkuliivit)

Merkki: Crewsaver Crewfit 150 N 

Koko: 150 N aikuisten 

Väri: Punainen
Hinta: 218 €

10. Lasten pelastusliivit

Merkki: Crewsaver Supersafe 

Koko: baby<15 kg ja child<20 kg

Hinta: 85 €

Koko: large child 20-30 kg ja  

junior 30-40 kg
Hinta: 88 €

11. Valaisin Led Lencer P7

Materiaali: Roisketiivis alumiinirunko 

Koko: pituus 13,3 cm, paino 192 g

Hinta: 69,50 €

12. Silva Helios Rope Burner -myrskysytytin

Koko: korkeus 6,5 cm
Hinta: 19,95 €

13. Monitoimityökalu Sagaform

Materiaali: terästä ja kumia, nailonkotelo

Koko: 145x70 mm
Hinta: 25 €
 
14. Pipo
Materiaali: 50% villa / 50% akryyli, vuori 100% polyamidi

Koko: Yksi koko
Hinta: 25 €

Meripelastusseuran verkko-

kaupasta hankit helposti 

merihenkiset joululahjat per-

heelle ja ystäville. Lisää lah-

jaksi sopivia tuotteita tulee 

myyntiin syksyn mittaan ja 

lokakuun puolivälissä verk-

kokauppaan tulevat myös 

Seuran joulukortit. 

PRO Meripelastus verkko-

kaupan tuotot käytetään 

vapaaehtoisten meripe-

lastajien turvavarustei-

siin. Ostamalla autat!

Joululahjat  PRO Meripelastus  verkkokaupasta!

www.promeripelastus.fi

Olen Köpi, iloinen ja  

reipas viisivuotias mäyräkoira. 

Meripelastuskoirana autan kadonneiden 

ihmisten etsinnöissä vesillä.  

Sovin kaveriksi perheen pienimmille,  

mutta viihdyn hyvin myös  

aikuisten seurana.  

Tuleeko sinusta  

uusi ystäväni?

Joulukortit m
yyntiin  

lokakuun puolivälissä!
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Pyhäjoella on järjestetty 

yli kymmenen vuoden 

ajan Merikirkko. 

Merikirkko on 

hartaushetki merellä, 

jossa veneilijät 

kokoontuvat PV 

Merikokon ympärille 

sanan kuuloon. Samalla 

veneilijöille tehdään 

tutuksi 

meripelastusaatetta ja 

–toimintaa.

Hartaushetki vetten päällä Parhaimmillaan Merikirkko on vetänyt tapah-
tumaan yli 70 venettä. Merelliseen hartaushet-
keen tultiin silloin soutuveneillä ja kanooteil-
lakin. Tämän vuoden tilaisuuteen saapui 130 
henkeä 26 veneellä.

Seurakunnan ja meripelastuksen 
yhteistyötä

Tapahtuman järjestelyissä oli mukana Pyhäjo-
en meripelastusyhdistyksen jäseniä, jotka yrit-
tivät sijoitella veneisiin mukaan nekin, joilla ei 
ollut omaa venettä käytössään. Kolehti kerät-
tiin Pyhäjoen meripelastusyhdistykselle.

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa Merikir-
kossa mukana ollut pappi Harri Joensuu ker-
too, että meri on tärkeä elementti pyhäjokisille 
ja merikirkko ainutlaatuinen kokemus.

Pikatehtävässä

Merikirkon kanssa amalle päivälle sattui yksi 
hälytystehtäväkin. Mies oli pudonnut venees-
tä Kallan edustalla. PV Apukokko ja kolme 
miestä kiirehtivät  etsintään, jossa olivat mu-
kana rajavartiosto helikoptereineen. Etsintä 
päättyi onnellisesti ja kaveri pääsi turvaan hy-
vässä kunnossa.

MP
Kuvat: Heidi Anttila
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Järvipelastajat 
rokkaamassa
Joensuun Järvipelastajien RIB 
vene Tuiska oli nyt toista kertaa 
osana Ilosaarirockin turvalli-
suusorganisaatiota. Luulin, että 
meillä on jo jonkinlainen käsitys 
siitä, mitä viikonloppu tuo tul-
lessaan, mutta erehdyin. 
Linnunlahden uimaranta oli osa 
festivaalialuetta, ja se oli meidän 
vastuullamme rockissa 2003 kuten 
edellisvuonnakin.

Muutaman kesän ajan olem-
me hankkineet yhdistykselle ra-
haa olemalla apuna Jokiasemal-
la järjestyksenvalvontatehtävissä. 
Jokiasema on veneilijöiden, ka-
ravaanareiden ja kaupunkilais-
ten pysähdyspaikka, kivenheiton 
päässä kaupungista. Niin 11. hei-
näkuutakin, samalla kun 19.000 -
päinen festarikansa alkoi valua Jo-
en kaupunkiin.

Puoliltaöin Jokiasemalla järjes-
tysmiesvuorossa ollut puheenjoh-
tajamme lähti Hätäkeskuksen il-
moituksesta Ilosaarta kohti, jossa 
ilmoituksen mukaan nainen olisi 
veden varassa. Ketään ei löyty-
nyt, mutta keikalla apuveneemme 
vaihdevaijeri vaurioitui ja vene tu-
likin jokea takaisin kiltisti VPK:n 
Busterin perässä.

Monessa mukana

Lauantaiaamun Tuiskan kimpus-
sa häärineet kantavat voimam-
me, Pentti ja Urkki, saivat ve-

neen ajokuntoon suunnitelmien 
mukaan. Kello 12 Linnunlahden 
uimarannalla alkoi reggae soida 
järvipelastajien valvovan silmän 
alla. Seuraavan 18 tunnin aikana 
Tuiskan miehistö joutui puuttu-
maan useiden uimareiden reitin-
valintaan. Lisäksi hinattiin kaksi 
todennäköisesti ilkivaltaisesti ve-
sille työnnettyä venettä takaisin 
rantaan, keskeytettiin raiskausyri-
tys ja sammutettiin pursiseuran 
huvilan rantaan kyhätty makkara-
nuotio, räikeimpiä mainitakseni.

Järvipelastajat olivat jälleen jär-
jestysmiestehtävissä, kun nuori 
tyttö oli pudonnut veteen laiturilta 
tulematta pintaan. Halosen Paulin 
esimerkillisen uintisuorituksen an-
siosta tyttö lähti kävelemään omin 
jaloin säikähtäneiden kavereiden-
sa saattelemana. Alkoholi oli osa-
syyllinen lähes aina tilanteissa, 
joissa meitä tarvittiin.

Sunnuntaiaamuna Tuiska sai 
hetken lepotauon, kun aamukuu-
den ja puolenpäivän välillä sen ei 
tarvinnut olla valvomassa: rockvä-
ki nukkui. Toinen 18 tunnin rupea-
ma oli vielä edessä sunnuntai-il-
lasta maanantaiaamuun. 

Töissä olivat viikonlopun aika-
na allekirjoittaneen lisäksi pj. Ti-
mo Kaiponen, Pentti Kuokkanen, 
Urho Hassinen, Pauli Halonen, 
Esa Riikonen, Jouko Silvola ja Is-
mo Piipponen.

Ilari Hatakka
yksi rokkaamassa olleista

Rankilla Varissaaressa
Loviisan pelastusrenkaalla on 
tapana tehdä vuosittain kesä-
retki. Tänä kesänä vierailimme 
Kotkan Maretariumissa ja Sa-
pokan puistossa. Kotkan meri-
pelastajapojat ajeluttivat mei-
dät PV Rankilla Varissaareen, 
jossa nautimme maittavan päi-
vällisen.
Aloitamme syyskautemme 
9.9. 2003.
Iloisin syysterveisin
Loviisan pelastusrengas
Ulla Bruhn, sihteeri

Vasemmalla Petteri Myllynen, 
pelastusrenkaan puheenjohtaja Gun-
Lis Berlin sekä Vesa Heikkilä. 
Kuva: Henry Bruhn

LÄNSISATAMA - 10900 HANKO
019-2203803,F.2203802
port@hanko.fi 
www.porthanko.fi 

Uudenkaupungin

TYÖVENE OY
puh 02-846 4600  fax 02-841 4347
e-mail tyovene@tyovene.com

FINNSHIPPING LTD OY
Helsinki 

Puh (09) 613 081

TAPIMER OY
Palopellontie 1, 04250 Kerava

Puh (09) 274 6530 www.tapimer.fi

www.portofkotka.fi

Samppaantie 385, 20960 Turku
P.(02) 273 7460, fax 258 8824

Kotisivu: www.kolumbus. /satavan.venepalvelu
E-mail: satavan.venepalvelu@kolumbus. 
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OHJE
V A P A A E H T O I S E N  M E R I -  J A  J Ä R V I P E L A S TA J A N

SUOJAUTUMIS- JA 
PUKEUTUMIS

2003

S U O M E N  M E R I P E L A S T U S S E U R A

Rannikkoradioverkon kaavio:

Suojautumis- ja 
pukeutumisohje valmistui

Vaatetustyöryhmä on saanut suo-

jautumis- ja pukeutumisohjeen 

valmiiksi. Lähes 30-sivuinen kir-

janen postitettiin jäsenyhdistyksil-

le toukokuussa. On tarkoitus, että 

jokainen yhdistyksen aluksen hä-

lytysmiehistössä toimiva saa hen-

kilökohtaisesti käyttöönsä yhden 

kappaleen ohjetta.

Ohjeen on tarkoitus auttaa 

aluksella työskenteleviä tunnis-

tamaan ja ennaltaehkäisemään 

toiminnassa eteen tulevia riske-

jä. Ohjeissa korostetaan asian-

mukaisen pukeutumisen merki-

tystä suojautumisessa ja vahin-

kojen ennaltaehkäisyssä.

 
Ohjetta on tarkoitus noudat-

taa  kaikilla SMPS:n lipun alla 

purjehtivilla aluksilla. 

Jäsenyhdistyksille postitetut lähetykset sisälsivät arviopohjai-

sen määrän kirjasia. Niitä voi tilata lisää toimistolta. 

Vaatusohjetta täydentävät vaatetuotevalmistajille laaditut val-

mistusohjeet. Ohjeet malleineen on lähetetty yhdistyksille ja ovat 

saatavilla myös raportti-tietokannassa Seuran tiedotteesta.

Simrad
kannettava

VHF-puhelin

RFD SOLAS- ja
bfa non-SOLAS -lautat

Turvallisuutta
Maritimilta

Veneentekijäntie 1, 00210 Helsinki

puh. 09-681 631, fax. 09-621 6415

maritim@maritim.fi, www.maritim.fi

Maahantuonti, myynti ja huolto

Secumar
painetäyttyvät
SOLAS-liivit Pelastautumispuvut

m
en
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Merenkulun kansallisen 
merivaroitusjärjestelmän laajennus Saimaalle 

– vesiliikenneturvallisuuden parantaminen 

Saimaan vesistön entisestään 

lisääntynyt kansainvälinen 

meriliikenne on johtanut sii-

hen, että Merenkulkulaitos on 

liittänyt Saimaan syväväyläs-

tön vesialueen kansalliseen 

merivaroitusjärjestelmään. 

Merivaroitusjärjestelmän tarkoitukse-

na on estää onnettomuuksia ennalta-

ehkäisevästi. Tiedotuksissa varoite-

taan vesilläliikkujia kaikista merkit-

tävistä vaaraa aiheuttavista poikkea-

vuuksista vesialueella, kuten mm. vi-

allisista merimerkeistä, poikkeavista 

sääoloista ja vesiliikenteen esteistä. 

Järjestelmään luettaviksi annettavis-

ta Saimaan vesistöä koskevista va-

roituksista huolehtii Järvi-Suomen 

merenkulkupiiri. Varoitukset koordi-

noidaan osana valtakunnallista meri-

varoitusjärjestelmää Merenkulkulai-

toksen keskushallinnosta.

Saimaan vesistössä liikkujille il-

moitetaan varoitusten luvusta kana-

valla VHF-16 ja itse varoitukset lue-

taan työskentelykanavalla VHF-24.

Tarkemmat tiedot ja ohjeet meriva-

roitusjärjestelmän  toiminnasta   yh-

teystietoineen antaa Järvi-Suomen 

merenkulkupiiri Tiedonantoja Me-

renkulkujoille lehdessä, ennen ver-

kon laajennuksen valmistumista. 

Suomen merialueita palvele-

va hätä- ja turvallisuusradioverkko 

GMDSS laajennettu Saimaan vesis-

töön ja avataan kesäkuussa. Nyt to-

teutettu Saimaan merenkulun radio-

verkko on lisäys jo vuodesta 1993 

nykymuodossaan toimineeseen ran-

nikkoradioverkkoon, jota Merenkul-

kulaitos käyttää Nauvossa sijaitse-

vasta rannikkoradioasemasta Turku 

Radio ja Rajavartiolaitos Helsingissä 

(MRSC), Turussa (MRCC) ja Vaasas-

sa (MRSC) sijaitsevista meripelas-

tuskeskuksista. 

Tilaussopimuksen mukaan verkon 

laajennuksen on valmis ja toiminta-

kunnossa 1.6.2003 mennessä. Tila-

ussopimukseen liittyy optio, jonka 

mukaan Hätäkeskuslaitos voi halu-

tessaan liittää yhden Saimaan alu-

een hätäkeskuksista laajennettuun 

verkon osaan. Liitos mahdollistaisi 

onnettomuustapauksissa hätäradio-

liikenteen toiminnan kansainvälisen 

meriliikenteen tarpeen ja säännöstön 

mukaisesti.

Rannikkoradioverkkoa ja Saimaan 

järvialueverkkoa päivystetään 24H 

Turku Radiosta, josta varoitukset 

luetaan. Saimaalla päivystetään laa-

jennuksen neljää tukiasemapaikkaa 

ja niiden yhteensä 12 radiokanavaa. 

Alukset voivat käyttää kansainvä-

listen hätä- ja kutsukanavien 16 ja 

70 lisäksi myös kunkin tukiaseman 

simplex- työskentelykanavaa.

Verkon hallinnasta ja operoinnista 

vastaa Merenkulkulaitoksen Saaris-

tomeren merenkulkupiiri. Suunnitte-

lusta, rakentamisesta ja teknillisestä 

ylläpidosta  vastaa Suomen Erillis-

verkot Oy.

Tekniset tiedot:

4 uutta tukiasemaa: Vehmasmäki, 

Seikanlampi, Parkkila ja Joutseno

Tukiasemien VHF kanavat: 16, 70 

(DSC) ja 14

Peittoalue Saimaa ja Kallavesi, yli 

15000 km2

Käyttökeskus: Turku Radio 

www.fma.fi
Paavo Wihuri

Saaristomeren merenkulkupiirin 
päällikkö
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Entrust your passenger vessels 

with Bureau Veritas 

Move Forward with ConfidenceVisit us at: www.veristar.com 

www.bureauveritas.com

Leading expertise to maximize safety 

and optimize energy 

Mar i ne I n d u s t r y     I n s p e c t i o n  &  Ve r i f i c a t i o n  i n  s e r v i c e     H e a l t h ,  S a f e t y  &  E n v i ro n m e n t  

C o n s t r u c t i o n     C e r t i f i c a t i o n     G o v e r n m e n t  S e r v i c e s  &  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e
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