TARJOUSKILPAILU SMPS PIRKANMAAN UUDEN ALUKSEN NIMESTÄ
Osallistu tarjouskilpailuun SMPS Pirkanmaan uuden
aluksen nimestä! Alus kuuluu Meripelastusseuran uusimpaan ja nykyaikaisimpaan kalustoon. Alus sijoitetaan Näsijärvelle ja se osallistuu pelastus- ja harjoitustehtäviin 8 kk ajan vuosittain. Aluksen suunniteltu
käyttöikä on kymmeniä vuosia. Tarjouskilpailun voittaja saa päättää aluksen nimen.
Yritysten ja yhteisöjen nimiä kantavia pelastusaluksia
on Suomessa käytössä useita. Esimerkiksi Tampereella
pv Turva, Espoossa pv Emmi, Porvoossa pv Securitas ja
Porkkalassa pv Aktia.

Yksi pelastuspelastustehtävä maksaa noin 200 €,
eli yksi uusi yhteisöjäsen voi pelastaa ihmishengen!

AUTA MEITÄ AUTTAMAAN!

Haasteemme: Näsijärvelle uusi
pelastusalus toukokuussa 2013
• Näsijärvellä vuodesta 1984 palvellut
pelastusalus Siilinkari korvataan
• Miehistö min. 3 henkeä
• 24/7 valmius Näsijärvellä
• 50 pelastustehtävää vuodessa
700.000 € investointi
20.000 € polttoainekulut vuosittain
RAY ja Pirkanmaan aluepelastuslaitos
tukevat 600.000 €
Rahoitustarve: 100.000 €
ESIMERKKI VUODELTA 2012
PELASTUSALUS EMMI - ESPOO
• Pankkiiri Pekka Mölsä lahjoittajana
• Alus nimetty tyttären Emmi Mölsän mukaan
• 100.000 € tukipanos
• RAY päätukijana 600.000 €

Arvokasta näkyvyyttä yhteisöjäsenenä
Liittymällä Pirkanmaan meripelastuksen tukijaksi saat
arvokasta näkyvyyttä omien asiakkaidesi keskuudessa
ja tuet toimintaa joka on uskottavaa ja eettisesti kestävää. Teemme pyyteetöntä auttamistyötä kaikkina
vuorokauden aikoina kaikissa olosuhteissa. Olemme
osa auttamisen viranomaisketjua ja tehtäviimme
kuuluvat: ihmisen pelastaminen ja etsintä, hätäensiapu, ympäristönsuojelu ja omaisuuden pelastaminen.

Toimintamme varmistaa Raha-automaattiyhditys ja
pelastuslaitos. Tuemme yhteiskunnan toimintaa ylläpitämällä kahta vapaaehtoisesti ympäri vuorokauden
30 minuutin valmiudessa toimivaa pelastusasemaa
Pirkanmaalla. Vuonna 2012, 112 henkilöä sai Pirkanmaan vesillä apuamme ja pelastimme toimialueellamme 8 henkilöä veden varasta todennäköiseltä menehtymiseltä.

Meripelastusseuran tukijat ovat osoittaneet sitoumuksensa meripelastustoiminnan tukemiseen asiakaslehdissään,
tapahtumissaan ja viestinnässään. Tukijoitamme valtakunnallisesti ovat mm. RAY, Securitas, Aktia, Jenny ja Antti
Wihuri säätiö, Furuno, Reijo Rautauoma ja Pekka Mölsä. Pirkanmaalla Pyhäjärven aluksen tukijana toimii vakuutusyhtiö Turva.
Tarjoamme nyt päätukijallemme mahdollisuuden hankkia ja nimetä oma pelastusalus Näsijärvelle.
Ota yhteyttä varainhankintaamme ja ryhdy pelastusaluksen kummiksi!

Timantti

Kulta

• Mahdollisuus nimetä oma alus
• Valmiiksi sovittuja lehdistötilaisuuksia
• Näköalapaikka yhdistyksen toimintaan

• 3 kpl hyväksytään
• Asiakaslehteen artikkeli ja haastattelut
• Tukijat-sivulle ”tukijan sanat”
• 1 vesipelastushenkinen tapahtuma aluksella
• Jäsenkirjeeseen logo, logo etusivulla yläosassa

Tarjous

5000 € / vuosi

Hopea

Yhteisöjäsen

•Tukija-taulu yrityksen nimellä
•Yrityksen nimi aluksen asemapaikan tukijat-tauluun
•Logo internet-sivullemme
•Logo tukijat-sivullemme
•Mahdollisuus infotilaisuuteen, tapahtumaan

• Tukijan nimi web-sivullemme
• Meripelastaja-lehti
• Jäsenkirje 2 kpl vuodessa
• Mahdollisuus haastaa yrittäjiä mukaan

1000 € / vuosi

www.meripelastus.fi/pirkanmaa | P. 358 40 083 9411
varainhankinta@meripelastuspirkanmaa.fi

200 € / vuosi

