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Brankun remontti
päätöksessä
Kari Suominen
Puheenjohtaja

Suomen vanhimman palokunnan, Turun VPK:n
perustamissanat lausuttiin elokuun 28. päivänä
vuonna 1838 Kupittaan Kaivohuoneella VPK:n
perustajan, apteekkari Erik Julinin koollekutsu-
massa kokouksessa. Palokunnan perustamista
siivitti 1827 sattunut viimeisin Turun suuri kau-
punkipalo ja kymmenkunta vuotta myöhemmin,
tuon tuhoisan palon jälkeen Suomen pelastustoimi
otti ensi askeleensa. 172 toimintavuoden jälkeen
Turun VPK on edelleen turvaamassa turkulaisten
ja varsinaissuomalaisten arkea ja muodostaa tär-
keän osan pelastustoimea.

Toimintaa kaikille
Turun VPK:n toiminta on laajentunut ja kasvanut
vuosien saatossa. Vuoden 2010 aikana yhdistyk-
seen liittyi 17 uutta jäsentä ja kokonaisjäsenmäärä
oli  vuoden  lopussa  289.  Yhdistyksen  toiminta  ja-
kaantui toiminnallisesti kuuteen eri osastoon: hä-
lytys-, nais-, nuoriso-, veteraani- ja järjestöosas-
toon sekä puhallinorkesteriin. Osastot kokoontu-
vat säännöllisesti viikoittaisiin koulutustilaisuuk-
siin, harjoituksiin ja muihin tilaisuuksiin. Laajan
jäsenpohjan ja monimuotoisen harrastustoimin-
nan ansiosta palokunta tarjoaa mielekästä teke-
mistä ja toimintaa kaiken ikäisille. Aktiivisesta
yhdistystoiminnasta kuuluu suuri kiitos koko pa-
lokunnalle ja sen jäsenistölle.

Hälytykset jälleen kasvussa
Turun VPK:lla oli viime vuonna yhteensä 52 häly-
tystehtävää, joista 38 suuntautui Turun kaupungin
alueelle  ja  loput  14  Turun  ympäristökuntiin  ja
kauemmas maakuntaan. Hälytysosastoon liittyi
vuoden aikana kymmenkunta uutta sammutus-
miesharjoittelijaa ja toiminta on selkeästi näyttä-
nyt monipuolistuvan ja kasvavan. Palokunnan ras-
kas ajoneuvokalusto on ikääntymässä ja ajoneuvo-
ja jouduttiin korjaamaan vuoden aikana useasti.

Esteetön Brankku
Toimintavuotta elettiin edellisen vuoden tapaan
remontin keskellä. Vuonna 2009 alkanut Brankun
esteettömyyteen tähtäävä rakennusprojekti saa-
tiin lopulta päätökseen kuluneen vuoden syksyllä.
Tammikuussa 2010 remontin osalta tilanne oli
todella synkkä. Raha-automaattiyhdistyksen his-
siavustukseen oli tullut kielteinen päätös, remon-
tin 1. vaiheen kustannukset olivat ylittyneet ja
Brankulla oli kaksi inva-wc:tä, joista kumpaakaan
ei päässyt. Huhtikuussa Turun VPK sai kuitenkin
kaivatun uutisen – Suomen Kotiseutuliitto oli
myöntänyt palokunnalle 15.000 euron ja Opetus-
ministeriö 70.000 euron avustukset. Näiden avus-
tusten turvin rakennusprojekti saatiin päätökseen.
Remonttiprojektista kuuluu suuri kiitos isännöitsi-
jä Jari Piilille ja hallituksen jäsen Juhani Halliolle.

Kunniajäsen Pentti Karanko poissa
Keväällä Turun VPK sai suruviestin palokunnan
kunniajäsen Pentti Karangon poismenosta ja palo-
kunta esittää surunvalittelut hänen läheisilleen ja
ystävilleen.

Kiitos kuluneen vuoden toiminnasta
Palokunnan kunniajäsen, hallituksen jäsen Teuvo
Kuusela jättäytyi pois hallituksesta viime vuonna.
Turun VPK:n hallitus kiittää koko yhdistyksen
puolesta häntä niistä monista hallitusvuosista ja
kaikista niistä asioista, joita Kuusela on tehnyt
palokuntamme eteen. Kuluneen vuoden toimin-
nasta palokunnan hallitus lausuu mitä suurimmat
kiitokset osastojen johtajille ja kaikille niille, jotka
ovat olleet mukana palokuntamme toiminnassa.
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Hälytysten määrä
kasvussa
Petri Haanpää
Palokunnan päällikkö

Vuosi 2010 on ollut nykymuotoisen hälytysosas-
ton kuudestoista toimintavuosi. Turun VPK on
toiminut Varsinais-suomen pelastuslaitoksen so-
pimuspalokuntana. Hälytysosaston toiminnasta
kertyi kaikkiaan 5082 tuntia. Vuoden 2010 aikana
keskityttiin koulutustoimintaan ja hälytystehtävi-
en hoitamiseen.

Korjaustoiminta
Vuoden aikana suoritettiin erilaisia talkootöitä,
esimerkiksi osallistuttiin Brankun remonttiin kan-
toavun muodossa ja tiilikerholle rakennettiin tal-
kootyönä uusi keittiö. Vanha miehistönkulje-
tusauto T67 myytiin keväällä 2010. Vanhan tallin
takaseinää siirrettiin tiilikerhon suuntaan syksyllä
2009. Näin menettelemällä uudempi, vuonna 2005
hankittu miehistöauto saatiin mahtumaan talliin.

T61:n oli syksyllä 2010 kaksi viikkoa pois käytöstä
vasemman takasivuoven ruostekorjausten vuoksi.

Palokunnan hälyttäminen
VPK:n hälyttäminen on tapahtunut pääsääntöisesti
päivystävän palomestarin määräyksestä tai hätä-
keskuksen tietojärjestelmän perusteella korvaa-
vana yksikkönä, kun toinen normaalin vasteen
mukainen yksikkö ei ole hälytettävissä.

Hälytysmäärä kasvoi edelliseen vuoteen nähden.
Hälytystehtävien joukossa oli muutama pitkäkes-
toinen tulipalo. Hälytykset jakaantuivat tasaisesti
koko vuodelle.

Varainhankintaa talkootyöllä
Varainhankintaa suoritettiin osallistumalla mm.
palovartiointiin sekä vesiajoilla ja antamalla tur-
vallisuuskoulutusta.

Turun VPK:lla oli vuonna 2010 yhteensä 52 hälytystehtävää. Kuva on Valmetinkadulla sattuneesta rakennuspalosta.
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Hälytysosaston henkilöstö
Hälytysosaston vahvuus oli toimintavuoden lopus-
sa 6 päällystöön kuuluvaa, 6 alipäällystöön kuulu-
vaa ja 25 sammutusmiehistöön kuuluvaa – yh-
teensä 37 henkilöä. Lisäksi hälytysosaston toimin-
taan on osallistunut 8 sammutusmiesharjoittelijaa.

Hälytysosaston vuosikokous pidettiin 18.11.2010

Hälytystehtävät
Edelliseen vuoteen verrattuna palokunnan häly-
tysmäärä kasvoi huomattavasti. Palokunta hälytet-
tiin toimintavuoden aikana yhteensä 52 kertaa.
Hälytyslähtöjä oli 41 kertaa, asemapäivystyksiä 9
kertaa, valmiussiirtoja yksi kerta ja yksi hälytys
peruuntui ennen lähtöä. Kaksi tehtävää peruuntui
matkan aikana. Hälytystyötunteja kertyi 1415.

Perushälytys (koko hälytysosasto)  33 kertaa
Osahälytys
- kesäpäivystysyksikkö 7 kertaa
- muu osahälytys 12 kertaa
Sammutustehtävä 27 kertaa
- rakennuspalo 23 kertaa
- maastopalo 3 kertaa
- muu tulipalo 1 kerta
Automaattihälytys 3 kertaa
Muu tarkastus- ja varmistustehtävä 1 kerta
Liikenneonnettomuus 1 kerta
Vahingontorjunta 6 kertaa
Muu tehtävä 1 kerta

Kalusto ja varusteet
Vuoden aikana hankittiin 2 kpl moottorisahoja ja
muuta pientarviketta rikkoutuneiden tilalle. Yksi-
könjohtajien tunnistavuuden parantamiseksi han-
kittiin 4 kpl punaisia sammutusasun takkeja ja
uusittiin yksikönjohtajan kypärät 2 kpl.

Hälytysosaston jäsenille hankittiin lisää asemapal-
velusasuja 5 kpl ja väliasuja 5 kpl.

Palokuntasopimuksen mukaan paloasujen (sam-
mutusvarusteiden) hankinta tapahtuu pelastuslai-
toksen toimesta. Vuoden 2010 hankintana saatiin
4 kpl paloasuja.

Kesäpäivystykset
Kesäpäivystyskausi alkoi toukokuun alusta ja
päättyi elokuun lopussa. Päivystys tapahtui ase-
mapäivystyksenä ja niitä oli joka kolmas viikon-
loppu – yhteensä kuusi kertaa. Päivystykset alkoi-
vat perjantaina klo 18:00 ja päätyivät sunnuntaina
klo 18:00. Miehitettynä olivat T61 ja T63.

Päivystysviikonloppujen aikana oli 7 hälytystehtä-
vää. Kalusto- ja ajokoulutusta järjestettiin kaikkina
viikonloppuina koulutussuunnitelman mukaan.
Kesäpäivystyksistä kertyi 1060 tuntia.

Koulutus
Koulutuksen rungon muodosti laaja ja monipuoli-
nen sisäinen koulutus. Lisäksi osallistuttiin mm.
pelastusliiton kursseille. Koulutuksen kokonais-
tuntimäärä nousi edellisestä vuodesta ja kaikkiaan
sisäisestä ja ulkoisesta koulutuksesta tunteja ker-
tyi 2076.

Sisäinen koulutus
Vuoden aikana oli 36 koulutustilaisuutta (1250 h)
niin, että oppitunteja oli 14 kertaa (404 h), harjoi-
tuksia 22 kertaa (846 h).  Sopimuspalokuntien yh-
teistoimintaa jatkettiin entisessä laajuudessa.  Vii-
konloppupäivystyksissä järjestetty koulutus ei ole
näissä tunneissa mukana. Lisäksi lauantaisin oli
yhteisiä liikuntatilaisuuksia kevät- ja syyskoulu-
tuskaudella aikaisempien vuosien tapaan.

Ulkoinen koulutus
Kursseista kertyi 235 koulutustuntia. Muuhun ul-
koiseen koulutukseen osallistuttiin 591 tunnin
ajan.

Palokuntien SM-pilkki järjestettiin Lappajärvellä, kuvas-
sa Harri Nieminen ja Mika Heiskanen.
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Kilpailutoiminta
Suunniteltiin Erik Julin -kilpailu (23.10.2010), joka
vähäisten osallistujien takia päätettiin perua. Tu-
run VPK osallistui 7 hengen voimin Lappajärvellä
järjestettyyn palokuntien SM-pilkkikilpailuun
13.3.2010.

Elokuussa hälytysosasto järjesti Osuuspankin ke-
säpäivän osanottajille Forum Marinumilla leikki-
mielisen ”Palomiesten 5-ottelun”.

Tampereen turvallisuusmessuilla järjestettyyn SM
Hakatikas -kilpailuun osallistuivat Ilkka Horelli
(4.) ja Mika Heiskanen (6.).

Interschutz 2010 -messumatka
Turun VPK:n hälytysosasto vieraili Leipzigissa
Saksassa maailman johtavassa pelastusalan mes-
sutapahtumassa 10-12.6.2010. Viiden vuoden vä-
lein järjestettävillä messuilla oli yli 1100 näytteil-
leasettajaa eri puolilta maailmaa. Matkan ensim-
mäisen päivän aikana ryhmä tutustui myös Berlii-
niin ja vieraili BSG Berliner Feuerwehr –

paloasemalla. Toinen matkapäivä vietettiin Leipzi-
gin  messuilla,  jonne  matkustettiin  Berliinistä  ju-
nalla. Matkalle osallistuivat Petri Aalto, Mika Heis-
kanen, Marko Viljanen, Ilkka ja Sanni Horelli.

Muu toiminta
Osallistuttiin muiden osastojen kanssa yhdessä
valtakunnalliseen Päivä paloasemalla tapahtu-
maan lauantaina 27.11.2010 Tapahtuma palokun-
nan omalla asemalla oli jälleen pakkasesta huoli-
matta yleisömenestys ja sille saatiin hyvin me-
dianäkyvyyttä mm. paikallisradiossa. Palokunta
osallistui vuoden aikana myös muihin kalustoesit-
telyihin ja turvallisuusviestintään 4 kertaa.

Turun VPK:n hälytysosasto teki messumatkan Interschutz -2010 messuille Saksaan kesäkuussa 2010.
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Puhallinorkesterin
monipuolinen vuosi
Pertti Vasama
Sihteeri

Esiintymisiä ja harjoituksia
Puhallinorkesterin esiintymisten sarja käynnistyi
helmikuussa, kun jo vuosittaiseksi perinteeksi
muodostuneet Turun Suomalaisen Yhteiskoulun ja
Kaarinan lukion oppilaiden vanhojen tanssit pyö-
rähdeltiin Brankulla puhallinorkesterin säestämä-
nä. Perinteeksi ovat muodostuneet myös esiinty-
miset Turun Puhallinmusiikkipäivillä kesäkuun
alussa, kesäinen ulkoilmakonsertti Naantalin Kai-
vopuistossa heinäkuussa, itsenäisyyspäivän juhla
Paimion koulukeskuksessa ja joulukonsertti Naan-
talin kirkossa. Muita esiintymisiä vuoden aikana
olivat  muun  muassa  konsertit  Ekotorin  ja  RTV:n
avajaisissa, häät, Suomi-Belgia jalkapallomaaotte-
lun kansallislaulut, Tuija Sauran 20-
vuotistaiteilijakonsertti ja Osuuspankin kesäpäivi-
en marssisoitot.

Orkesteri harjoitteli vuoden aikana yhteensä 44
kertaa. Harjoitukset olivat maanantai-iltaisin ja
kestivät pääsääntöisesti 2,5 tuntia. Esiintymisker-
toja oli vuoden aikana 18 ja näistä 9 kertaa VPK:n
talon juhlasalissa. Kaikkiaan orkesteri oli koolla
harjoitusten ja esiintymisten puitteissa 62 kertaa.
Harrastustunteja soittajille kertyi yhteensä 4933.
Orkesterissa oli vuoden aikana mukana 50 soitta-
jaa. Aktiivisten soittajien määrä on pysynyt suun-
nilleen ennallaan.

Kahvikonsertissa matkustettiin maailman ym-
päri
Ennen kahvikonserttia pidettiin soittoleiri Heikki-
län kasarmin sotilaskodissa ja VPK:lla sekä yli-
määräiset harjoitukset ja kenraaliharjoitus
VPK:lla. Kahvikonsertti pidettiin 14.3. VPK:n juhla-
salin ollessa jälleen kerran täynnä.  Järjestykses-
sään 34. kahvikonsertti jatkoi perinnettä, jonka
juuret ovat vuodessa 1976. Vuoden 2010 teemana
oli ”Matka maailman ympäri”.

Kokoukset
Puhallinorkesterin syyskokous pidettiin 29.10.
Tuija Sauran maatilalla.

Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana yhdeksän
kertaa.

Turun VPK:n puhallinorkesteria johtaa kapellimestari Hannes Merisaari.
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Palotarus 2010 -leiri
vuoden kohokohta
Satu Kuusisto
Nuoriso-osaston johtaja

Turun VPK:n nuoriso-osasto kokoontui vuoden
2010 aikana tiistai-iltaisiin viikkoharjoituksiin.
Harjoitusilloissa oli mukana 10-15 nuoriso-
osastolaista opettelemassa alkusammutusta, en-
siapua ja muita palokuntalaisen perustaitoja. Har-
joituksiin kuului oppituntien lisäksi monenmoisia
käytännön harjoituksia. Palokuntaharjoitusten
lomassa nuoriso-osasto kävi uimahallissa, laskiai-
sena pulkkamäessä ja osallistui Länsi-Suomen Pe-
lastusalan liiton talviriehaan Turun Kakskerrassa
sekä leireili omalla leirillä ja palokuntanuorten
suurleirillä Padasjoella. Nuoriso-osasto oli koolla
erilaisten tilaisuuksien muodossa yhteensä 45 ker-
taa.

Turun VPK:n nuorten ikioma leiri
Nuoriso-osaston oma leiri järjestettiin Rymättylän
Vienolassa 26-28.11.2010. Leirillä harjoiteltiin

palokuntataitoja, opeteltiin leirielämää ja vietettiin
mukavaa aikaa toisten kanssa. Leiriohjelmaan
kuului myös osallistuminen Päivä Paloasemalla -
tapahtumaan, jossa myös Turun VPK oli mukana.

Palotarus 2010
Turun VPK osallistui 14. kansainvälisellä palokun-
tanuorten suurleirille, joka järjestettiin Padasjoen
Palotaruksella heinäkuun alussa. Leirille osallistui
lähes 4000 henkeä eri puolilta Suomea ja Euroop-
paa. Aurinkoisen leiriviikon aikana nuoret osallis-
tuivat erilaisille palokuntanuorten kursseille ja
moniin vapaa-ajanohjelmiin. Vierailupäivän illalla
leiridiscon lavalle nousi Fintelligens, joka innosti
jopa pienemmätkin leiriläiset discoilemaan.

Leirillä Turun VPK:n ystävyyspalokuntana oli
Dortmund-Lanstropin nuorisopalokunta ja Turun
VPK:n nuoriso-osastolaiset pääsivät kokeilemaan
kielitaitoaan saksalaisten palokuntanuorten kans-
sa.

Turun VPK:sta leirille osallistui yhteensä 21 nuor-
ta ja 7 kouluttajaa.

Dortmund-Landstropin nuorisopalokunta yhteiskuvassa Turun VPK:n kanssa Palotarus 2010 -leirillä.
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Palokuntanaisten
kerhoilloissa moni-
puolista koulutusta
Jaana Sandberg
Naisosaston johtaja

Turun VPK:n naisosaston toiminta jatkui edellis-
ten vuosien tapaan monipuolisena naistoimintana.
Naisosaston toiminta vahvistui kuluneen vuoden
aikana, kun naisosastoon liittyi kuusi uutta jäsen-
tä. Osaston toiminnan perusrungon muodosti
edellisten vuosien tapaan naisosaston kerhoillat,
joita järjestettiin joka toinen tiistai VPK:n tiiliker-
holla. Kerhoiltojen aiheet käsittelivät monia ajan-
kohtaisia aiheita mm. akupunktiohoidosta, elvy-
tyksestä, häkämyrkytyksestä, Turun VPK:n palo-
kuntanaisten historiasta sekä ruoan lisäaineista,
lähi- ja luomuruoasta. Lisäksi kerhoiltojen yhtey-
dessä harjoiteltiin alkusammutusta, elvytystä ja
harjoiteltiin CTIF-kilpailuihin.

Kerhoiltoja ja liikuntaa
Kerhoiltojen lisäksi naisosasto osallistui järjestö-
osaston järjestämään jäseniltaan ja huolehti puhal-
linorkesterin jokakeväisen kahvikonsertin kahvi-
tuksesta.

Naisosasto harrasti liikuntaa monipuolisesti osal-
listumalla mm. kevään aikana TPS:n jalkapallo-
kurssille, TUWE:n (25.4.2010) ja Unelmacupin
(12.6.2010) jalkapalloturnauksiin, Naisten kunto-
vitoselle 22.5.2010 sekä Turku-Tarvasjoki sähly-
turnaukseen 6.11.2010. Naisosasto kokoontui
maanantaisin kuntopiiriin VPK:n punttisalille ja
osallistui lauantaisin palokunnan sählyvuoroon.

Tapahtumia ja koulutusta
Naisosasto osallistui Länsi-Suomen pelastusalan
liiton järjestämään Tulimeri- palokuntalaisristei-
lylle 22.1.2010, 112- päivä tapahtumaan
13.2.2010, Päivä Paloasemalla 27.11.2010, palo-
kuntanaisten kevätseminaariin Ruskolla 9.2.2010
ja Turun alueen palokuntanaisten neuvottelupäi-
ville Liedossa 21.9.2010.

Turun VPK:n naisosasto osallistui TUWE:n ja Unelmacupin jalkapalloturnauksiin vuoden aikana.
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Naisosasto järjesti yhteistyössä Länsi-Suomen pe-
lastusalan liiton kanssa Täyttä Toimintaa -kurssin
Sinapin kurssikeskuksessa 21.-22.11.2010. Kurs-
silla käsiteltiin laajasti turvallisuusasioita.

Turun VPK:n naisosasto oli mukana Naisday -
tapahtumassa ja osallistui aktiivisesti sen yhtey-
dessä järjestetyn palokuntanaistoiminnan esitte-
lyyn sekä Rovaniemellä järjestettyyn HANKI -
harjoitukseen. Nais-osasto oli myös mukana Nais-
ten valmiusliiton Reila -harjoituksessa 27-
28.8.2010.

Naisosaston kuluneen vuoden toimintaan kuului-
vat myös risteilyt Rudolfinalla 30.4.2010, purjeh-
dus Airistolla 10.7.2010, palokuntanaistoiminnan
esittely Brankun joulumyyjäisissä sekä useat Tu-
run kulttuuripääkaupunkitapahtuman suunnitte-
lukokoukset.

Naisosasto pelastautumisharjoituksissa.

Täyttä toimintaa -kurssi järjestettiin Sinapin kurssikeskuksessa Kakskerrassa marraskuun lopulla.

Turun VPK:n naisosasto oli mukana myös naisten val-
miusliiton koulutuksissa ja harjoituksissa.
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Palokuntaveteraanit
vuonna 2010
Kalevi Samuelsson
Veteraaniosaston puheenjohtaja

Kulunut vuosi oli osaston 25. toimintavuosi. Tiis-
taiset kokoontumiset jatkuivat perinteisesti ja
osanottajia oli keskimäärin 21 veteraania /kerta.
Veteraanien vuonna 1997 aloittamat torstai-
päivätanssit jatkuvat edelleen, tansseja järjestet-
tiin kuluneen vuoden aikana 33 kertaa + uuden-
vuodenaatto tanssit ja kävijämäärä oli yhteensä
noin 2500 henkeä. Kävijämäärä on vähentynyt
jonkin verran viimevuodesta.

Yhteistilaisuudet muiden VPK veteraanien
kanssa
28.4.2010
Tutustuminen Tampereen VPK veteraanien kanssa
laivastoasemaan Pansiossa sekä Heikkilän kasar-
milla.

4.5.2010
Tutustuminen Loimaan uuteen paloasemaan, mat-
kalla kävimme tutustumassa Sarka maatalous-
museoon.

30.9.2010
LSPel veteraanipäivät Yläneen Valasrannalla.

8.2.2010, 23.3.2010 ja 7.9.2010
LSPel veteraanitoimikunnan kokoukset.

Muu toiminta
27.2.2010
Osallistuminen Harjattulassa järjestetyille LSPel:n
talvipäiville.

28.3.2010
Hoidettiin VPK:n pääsiäismyyjäisten pöyditys sekä
järjestysmiestehtävät

9.4.2010
Osallistuminen Kunniajäsen Pentti Karankon siu-
naustilaisuuteen.

8.5.2010
Tutustuminen Espoon WeeGee -keskuksen ”SA-
VUA JA TULTA” -näyttelyyn.

10.9.2010
Käynti Tampereen turvamessuilla

18.10.2010
Osallistuttiin ”Päivä paloasemalla” suunnittelupa-
laveriin.

28.11, 5.12, 6.12, 12.12. ja 19.12.2010
VPK:n joulumyyjäisten pöyditys-, järjestysmies-
sekä lipunmyynti tehtävät.

Veteraaninaisten toiminta
Veteraaninaiset avustivat veteraaneja torstaitans-
sien järjestelyissä sekä tiistain kerhopäivien kah-
vituksessa.

9.-10.1.2010
Antiikkimessut, avustettiin VPK:n ravintolassa

16.2.2010
Laskiaistiistaina keitettiin veteraaneille hernekeit-
toa.

28.3.2010
Pääsiäismyyjäiset: avustettiin VPK:n ravintolassa
sekä hoidettiin myyjäispöytien vuokrausta.

4.-5.9.2010
Antiikkimessut: avustettiin VPK:n ravintolassa.

29.10.2010
Osaava-nainen messuilla SPEK:in osastolla esitte-
lytehtävissä.

8.11.2010
VPK:n avoimien ovien päivänä, avustettu VPK:n
ravintolassa.

14.12.2010
Jouluruokien valmistus veteraanien joulujuhlaan.

28.11, 5.12, 6.12, 12.12. ja 19.12.2010
Hoidettiin VPK:n joulumyyjäisten pöytien vuokra-
us sekä avustettiin myyjäispäivinä VPK:n ravinto-
lassa.
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Järjestöosaston vuosi
2010
Kai Olenius
Sihteeri

Järjestöosaston toiminta ja tapahtumat kokosivat
vuoden aikana jälleen yhteen palokunnan eri osas-
tojen jäsenet. Loppiaisaattona 5.1.2010 järjestetty
perinteinen kaikille palokunnan jäsenille järjestet-
ty yhteinen jäsenilta kokosi jälleen yhteen palo-
kunnan jäsenet – juhlaan osallistui yhteensä 134
henkeä.

Tuli oli irti Espoossa
Järjestöosasto järjesti yhteisen matkan 8.5.2010
Espoon WeeGee -museoon ”Tuli on irti” näytte-
lyyn, jossa esiteltiin laajasti mm. Espoon palotoi-
men kehitystä. Matkaan osallistui 14 henkeä.

Osaston kerhoilta ja vuosikokous järjestettiin mar-
raskuussa. Lisäksi osaston jäsenet osallistuivat
lauantaisin tanssien järjestysmiestehtäviin sekä
joulumyyjäisten pöyditystehtäviin.

Lähihistorian suurin
tilaisuus VPK:lla
Jukka Helttula
Markkinointipäällikkö

Turun VPK:n talon käyttöaste laski hieman verrat-
tuna vuoteen 2009, joka oli ennätysvuosi. Vuokra-
tilaisuuksia vuonna 2010 oli 198 (vuonna 2009
yhteensä 228). Yhdistyksen itse järjestämät tans-
sit, kokoukset yms. mukaan lukien tilaisuuksia oli
yhteensä 243 (vuonna 2009 yhteensä 274).

Osuuspankin kesäpäivät
Elokuussa pidettiin talossa sen lähihistorian kaik-
kien aikojen suurin tilaisuus. Osuuspankin kesä-
päiviin liittyneessä tapahtumassa oli vieraita kai-
ken kaikkiaan n. 1500. Talon kapasiteetin ollessa
1000 ratkaistiin lisätilan tarve rakentamalla pihal-
le iso teltta. Tilaisuus onnistui hyvin ollen ponti-
mena tänä vuonna toteutettavalle tapahtumalle,
jossa telttaa tarvitaan peräti neljän päivän ajaksi.

Juhlat markkinoinnin painopisteenä
Talon markkinoinnissa ovat edelleen olleet kes-
keisinä elementteinä panostaminen palveluun ja
vahvan juhlatalotunnettuuden ja -haluttavuuden
ylläpito. Juhlat ovatkin yleisin tilaisuusmuoto,
mutta talossa on myös paljon myyntitapahtumia
(huonekaluja, kenkiä…), erilaisia näyttelyjä, kon-
sertteja ja  kokouksia.   Vuoden 2010 lopulla suun-
niteltiin talon esittelyvideon toteuttamista Turun
VPK:n verkkosivuille, joka julkaistaan keväällä
2011.

Turun VPK:n perinnehuoneeseen ja myös kuvassa ole-
vaan ”Turkkilaiseen huoneeseen” on taltioitu palokun-
tahistoriaa vuosien varrelta. Järjestöosasto tarjosi
mahdollisuuden  tutustua  keväällä  Espoon  WeeGee  -
keskuksessa järjestettyyn Tulta ja Savua -näyttelyyn.

Osuuspankin kesäpäiviä varten VPK:n pihalle pystytet-
tiin suuri juhlateltta.
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Palotarus 2010 -
palokuntanuorten
kansainvälinen suur-
leiri
Ilkka Horelli
Varapuheenjohtaja

Kansainvälinen palokuntanuorten suurleiri, Palo-
tarus 2010 järjestettiin heinäkuun alussa Padasjo-
en Tarusjärvellä. Palotaruksen leirialue on monille
palokuntalaisille tuttu jo vuosikymmenten takaa
palokuntien harjoitus-, koulutus- ja leirialueena.
Aikoinaan Palotaruksen harjoitusleireille kokoon-
tui ensimmäisellä viikolla palokunnan päällystö,
seuraavalla viikolla miehistö ja viimeisenä palo-
kuntapojat.

Perinteisesti palokuntanuorten suurleirejä järjes-
tetään neljän viiden vuoden välein eri puolilla
Suomea. Järjestyksessään 14. suurleiri kokosi yh-
teensä lähes 4000 leiriläistä eri puolilta Suomea ja
Eurooppaa viikonmittaiseen tapahtumaan. Edelli-
sen kerran palokuntanuoret kokoontuivat leirei-
lemään Rovaniemelle vuonna 2006. Tätä ennen
vuonna vastaava leiri järjestettiin Turussa 2002 ja
tuolloin leirialueena oli Kupittaan urheilupuisto.

Palokuntanuorten leirit ovat perinteisesti olleet
koulutusleirejä, jolloin jokainen leiriläinen osallis-
tuu viikon aikana ikäryhmänsä mukaiselle palo-
kuntanuorten kurssille. Koulutus muodostaakin
sekä haastavan että mielenkiintoisen rungon leiri-
viikolle. Palokuntanuorten koulutusjärjestelmä
uudistettiin 2000-luvulla ja uusi koulutusjärjes-
telmä koeponnistettiin ensimmäisen kerran valta-
kunnallisesti Palotaruksella.

Leiriviikosta jäi kaikille siellä mukana olleille mo-
nia ikimuistoisia kokemuksia.

Turun VPK:n telttakunta. Leirillä nukutaan puolijouk-
kueteltoissa ja varusteita varten on erikseen ”huvila-
teltta”.

Vanhimmat kurssilaiset pääsivät harjoittelemaan las-
keutumista turvallisissa olosuhteissa asiantuntevien
kouluttajien opastuksella.

Leirille matkustettiin Turun alueen palokuntanuorten
järjestämällä yhteiskuljetuksella.



13

Koulutuksen vastapainoksi vietettiin vapaa-aikaa iltai-
sin mm. discoillen.

Pienimmät leiriläiset viettivät leiripäivät leirin päivä-
kodissa. Kuvassa Sarah Kuusisto Turun VPK:sta.

Maarit Tihleman naisosastosta oli myös mukana leiril-
lä.

Leirillä jokaisella telttakunnalla on oma leiritunnus.

Koulutus on keskeinen osa palokuntanuorten leiritoimintaa. Kuvassa Turun VPK:n Sanni Horelli opettaa saksalaisille
leiriläisille alkusammutusta.
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Turun VPK:n huo-
mionosoitukset,
kunniamerkit sekä
palvelusvuosi- ja
harrastustuntimerkit
2010

Myönnetyt  huomionosoitukset
Erik Julin  II-lk ansiomitali  Stefan Wallin
Erik Julin  II-lk ansiomitali Pauno Narjus
Erik Julin  III-lk ansiomitali  Ville Autio
Erik Julin III-lk ansiomitali Janne Virtanen
Liedon VPK 80 vuotta, 80€ lahjakortti

Harrastusmerkkien saajat vuoden 2009 toi-
minnasta
Harrastusmerkit jaettiin kevätkokouksessa
26.4.2010.

Ansioluokka  (1500 h)
Juhala Antti 1659 h 2001
Lehmusto Harri 1533 h 1996

Valioluokka  (800 h)
Gunnelius Kristian   919 h 2002
Raudaskoski Jouni   862 h 2004
Salmi Rauli   928 h 2004
Sandberg Jaana   850 h 2002

I-luokka  (400 h)
Pulkkanen Unto 715 h 2005
Ruisla Urpo 462 h 1999
Väisälä Mikko 431 h 2006

II-luokka  (200 h)
Blomgren Anna-Maj 203 h 2008
Koskinen Jaana 312 h 2007
Kuosa Kalevi 225 h 2008
Kuosa Marja 275 h 2008
Leppä- Aho Hannu 251 h 2008
Lindström Joel 287 h 1998
Olin Rafael 214 h 2008
Salmi Pauliina 237 h 2006
Tihleman Maarit 256 h 2007

III-luokka  (50 h)
Ilves Jere   64 h 2009
Lehtonen Tuomas   97 h 2009
Mara Mika 172 h 2008
Männamäe Jonne 167 h 2009
Siren Niklas 92 h 2009
Siven Sam 192 h 2009

Vuoden Brankkari
Janno Männamae

Turun VPK:n myöntää Erik Julinin I, II tai III luokan
ansiomitaleja ansioista palo- ja pelastustoiminnan
hyväksi.

Turun VPK:n päällystö valitsee vuosittain Vuo-
den Brankkarin, joka saa vuodeksi haltuunsa
palopäällikkö Keijo Samuelssonin lahjoittaman
palokypärän. Vuoden 2010 Brankkariksi valit-
tiin sammutusmies Janno Männamae.
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Turun VPK:n hallinto

JÄSENISTÖ
Turun VPK:n jäsenmäärä vuoden 2010 lopussa oli
289 jäsentä.

Turun VPK:n kunniajäseniä ovat Turkka Vanne,
Pentti Karanko, Anja Vuorinen, Teuvo Kuusela,
Matti Terho ja Lars Saarinen.

Kuolleet
kunniajäsen Pentti Karanko

Eronneet
Jere Ilves ja Linda Mattila

Uudet jäsenet
Hälytysosasto
Byckling Toni
Haatainen Juha
Kankaanpää Janne-Petteri
Lehto Jeremias
Moilanen Markus
Oinonen Mikko
Valtakari Sebastien

Puhallinorkesteri
Iivonen Olli
Merisaari Hannes
Nieminen Allan
Svärd Topias

Järjestöosasto
Tihleman Juha

Veteraaniosasto
Raitio Into

Naisosasto
Erkko Kirsi
Ilus Mari
Lainio Saara
Pursiainen Kati

TURUN VPK:N HALLITUS
Hallitukseen ovat kuluneena toimintavuotena kuu-
luneet jäseninä:
Kari Suominen, puheenjohtaja
Ilkka Horelli, varapuheenjohtaja

Pertti Vasama, sihteeri
Kai Olenius, rahastonhoitaja
Petri Haanpää, VPK:n päällikkö
Petri Aalto
Juhani Hallio
Teuvo Kuusela
Joel Lindström
Pekka Santala

Hallitus on pitänyt jäsenineen 10 kokousta, joista
on merkitty pöytäkirjoihin 116 pykälää.
Hallitus on vuoden aikana hoitanut sääntöjen sille
määräämät tehtävät. Lisäksi hallitus on työsken-
nellyt seuraavien hankkeiden parissa:

- VPK:n talon kunnostuksen rahoituslähtei-
den selvittelyt ja neuvottelut

- VPK:n talon peruskorjaus- ja muutostöiden
II-vaiheen toteutus

- VPK:n tontin rakennusoikeuden hyödyn-
täminen

Jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin seuraavasti:
Kari Suominen 10 kertaa
Ilkka Horelli 10 kertaa
Pertti Vasama   7 kertaa
Kai Olenius 10 kertaa
Petri Haanpää   8 kertaa
Petri Aalto 10 kertaa
Juhani Hallio 10 kertaa
Teuvo Kuusela   7 kertaa
Joel Lindström   6 kertaa
Pekka Santala   8 kertaa

VPK:n talon isännöitsijänä on toiminut Jari Piili ja
hän on osallistunut hallituksen kokouksiin 7 ker-
taa.

Tilintarkastajina ovat toimineet HTM Petra Bruun
(Tilintarkastustoimisto Price Waterhouse Coopers
Oy), Heikki Rihko ja Kalevi Samuelsson.

TURUN VPK:N KOKOUKSET
Palokunnan sääntömääräiset kokoukset pidettiin
26.4.2010 ja 29.11.2010. Kokouksista merkittiin
pöytäkirjoihin 23 pykälää.

TURUN VPK:N TYÖNTEKIJÄT
Markkinointipäällikkö Jukka Helttula
Toimistonhoitaja Irmeli Peltonen
Vahtimestari Olli Lehmuskoski
Kalustonhoitaja Sam Sivén
Kapellimestari Mika Mara (31.8. asti)
Kapellimestari Hannes Merisaari (1.9-)
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HÄLYTYSOSASTO
Palokunnan päällystö
Petri Haanpää, palokunnan päällikkö
Juhani Hallio, varapäällikkö
Marko Viljanen, koulutuspäällikkö
Timo Koskela, yksikönjohtaja
Kari Lehtonen, yksikönjohtaja
Ilkka Horelli, yksikönjohtaja

Muut tehtävät
Kalustonhoitaja, Sam Sivén 1.10.2010 alkaen

PUHALLINORKESTERI
Kapellimestarit
Orkesterin kapellimestarina toimi Mika Mara ajal-
la tammi-elokuu ja syyskuusta alkaen uutena ka-
pellimestarina on toiminut Hannes Merisaari. Va-
rakapellimestareina toimivat Urpo Laaksonen ja
Timo Laiho.

Johtoryhmä
Tuomo Mutanen, puheenjohtaja
Aimo Tiainen, varapuheenjohtaja
Pertti Vasama, sihteeri
Harri Lehmusto
Seppo Ranta
Mika Mara, 31.8. asti
Hannes Merisaari, 1.9.-

Muut tehtävät
Aimo Tiainen, nuotistonhoitaja
Juhani Ihander, nuotistonhoitaja
Timo Salminen, kalustonhoitaja
Charles Biström, kalustonhoitaja
Harri Hietala, web-master
Tuomo Salminen, vaatevastaava
Johanna Tuomela, vaatevastaava
Pertti Vasama, Turun VPK:n hallitus

NUORISO-OSASTO
Jari Heinonen, nuoriso-osaston johtaja
Satu Kuusisto, nuoriso-osaston varajohtaja
Mika Heiskanen, kouluttaja
Sanni Horelli, kouluttaja
Tuomas Isomäki, kouluttaja
Antti Juhala, kouluttaja

NAISOSASTO
Naistyötoimikunta
Jaana Sandberg, puheenjohtaja
Johanna Malmberg, varapuheenjohtaja
Suvi Saarinen, sihteeri
Anna-Maj Blomgren, muonitusvastaava
Ulla Soivia, kerhoemäntä

VETERAANIOSASTO
Veteraanitoimikunta
Kalevi Samuelsson, puheenjohtaja
Tauno Kantonen, varapuheenjohtaja
Rainer Lindholm, sihteeri
Pekka Louhi
Reijo Vainio
Martti Kankaanranta

Kerhoisäntänä toimi Leo Lenets.

Toimikunta käsitteli veteraaneille kuuluvat asiat
tiistaisten kokoontumisten yhteydessä.

JÄRJESTÖOSASTO
Puheenjohtaja Bengt-Johan Lindroos
Sihteeri Kai Olenius

Turun VPK:n puhallinorkesteri yh-
teiskuvassa johtajanaan kapellimes-
tari Hannes Merisaari.
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Yhteistoiminta ja
eräitä luottamustoi-
mia

Turun, Maarian ja Kaarinan VPK:ien yhteistyö-
toimikunta
Petri Haanpää
Juhani Hallio
Marko Viljanen

Turun piirin palopäällystöyhdistys ry
Lars Wiren toiminnanjohtaja
Kari Viljanen varapuheenjohtaja
Petri Aalto johtokunnan jäsen

Turun seudun väestönsuojeluyhdistys ry
Lars Wiren, hallituksen asiantuntijajäsen

Varsinais-Suomen sopimuspalokuntien
neuvottelukunta
Timo Koskela, vastetyöryhmän jäsen

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto, Turun
alue
Marko Viljanen

Turku 2011 -kulttuuripääkaupunkihanke, tur-
vallisuustyöryhmä
Petri Aalto

Palokuntasoittokuntatyöryhmä, SPEK
Tuomo Mutanen

Rolf Andersson-rahaston hoitokunta
Kari Suominen
Erkki Härkönen

Reima Niemisen muistorahasto
Kari Suominen
Erkki Härkönen

Turun VPK:n Ravintola Oy:n hallitus
Kari Suominen, puheenjohtaja
Simo Vira, hallituksen jäsen
Kai Olenius, hallituksen jäsen
Joel Lindström, varajäsen

Jäsentiedote
Brankkari -niminen jäsenlehti ilmestyi vuoden
aikana kaksi kertaa. Kyseessä oli lehden viidestois-
ta vuosikerta. Lehti postitettiin sekä jäsenistölle
että eri yhteistyötahoille. Päätoimittajana toimi
Juha-Pekka Vuorinen, erityisavustajana Teuvo
Kuusela ja toimitussihteerinä Irmeli Peltonen.

Turun VPK:n oma jäsenlehti Brankkari ilmestyi kaksi
kertaa vuoden 2010 aikana.
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Turun VPK:n kurssi-
suoritukset

Mika Heiskanen suoritti yksikönjohtajakurssin 1-
osan (kurssi jatkuu 2-osalla keväällä 2011).

Risto Peltomäki suoritti sammutustyö- ja sa-
vusukelluskurssit.

Toni Byckling suoritti sammutustyökurssin.

Mikko Oinonen suoritti hälytysajoneuvon kuljet-
taja- ja eläintenpelastuskurssin.

Ilkka Horelli osallistui III Sopimuspalopäällikkö-
seminaariin 1. jaksolle (seminaari jatkuu keväällä
2011).

Toinen seminaaripäivä vietet-
tiin Aboa Vetuksessa. Kuva on
Rettingin palatsin ylimmän
kerroksen biljardisalista.

Järjestyksessään kolmas Suomen
palopäällystöliiton Sopimuspa-
lopäällikköseminaari käynnistyi
Turun VPK:n historiallisissa puit-
teissa. Seminaarijaksot alkavat
ja päättyvät aina kappaleella
”The Red Thin Line”. Kuvassa
seminaarin johtaja, pelastusjoh-
taja Pekka Tähtinen.
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Turun VPK:n ajoneu-
vokalusto

Turun  VPK:lla  oli  käytössään  vuonna  2010  neljä
ajoneuvoa, joista VPK omistaa kolme. T62 on Var-
sinais-Suomen Pelastuslaitoksen omistuksessa.
Pelastusyksiköt  T61  ja  T62  ovat  varustettu  nyky-
aikaisella kalustolla, joilla pystytään toimimaan
erilaisissa pelastustehtävissä. T62:n varusteista
löytyy myös pintapelastusvälineet. T63 toimii pa-
lokunnan säiliöyksikkönä ja lisäksi VPK:lla on
miehistönkuljetusajoneuvo T67 sekä entisöintiä
odottamassa museopaloauto Dodge Power Wagon
vuodelta 1958.

Vanhempi miehistönkuljetusajoneuvo Volkswagen
Transporter vm. 1988 myytiin vuoden keväällä
2010 ja vuonna 2005 hankittu Volkswagen Trans-
porter siirrettiin Kivikartion vuokratallista van-
haan talliin.

Turun
VPK:n Dod-
ge Power
Wagon
odottaa
entisöintiä.

T61 on Turun VPK:n ”ykkös”pelastusyksikkö.
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Turun VPK:n häly-
tykset vuonna 2010

Turun kaupungin alueella
2273 03.01.2010 klo 12:03 Harjattulantie

80, vahingontorjunta

2274 03.01.2010 klo 13:40 Sofiankatu 10,
tarkastus- ja varmistustehtävä

2275 30.01.2010 klo 08:42 Asemavalmius,
rakennuspalo Kaarinassa (Piikkiö)

2276 30.01.2010 klo 20:17 Linnankadun ja
Aurakadun risteys, vahingontorjunta

2277 01.02.2010 klo 22:25 Luolavuorentie
4, automaattihälytys, peruutus mat-
kalla

2278 13.02.2010 klo 13:35 Asemavalmius,
kaksi päällekkäistä rakennuspaloa

2279 13.02.2010 klo15:08 Hinttinen, ra-
kennuspalo

2280 02.03.2010 klo 07:41 Ylitalonkatu 32,
rakennuspalo

2281 29.03.2010 klo 19:58 Kakolanmäki,
rakennuspalo

2282 03.05.2010 klo 03:55 Meritullinkatu
2, rakennuspalo

2283 26.05.2010 klo 16:58 Valmetinkatu 6,
rakennuspalo

2284 26.05.2010 klo 23:45 Valmetinkatu 6,
jälkivartiointi

2285 13.06.2010 klo 11:53 Kölikatu 2, va-
hingontorjunta

2286 21.06.2010 klo 15:15 Telakkakatu 1,
vahingontorjunta

2287 03.07.2010 klo 19:19 Asemavalmius,
useita päällekkäisiä tilanteita

2288 08.07.2010 klo 18:30 Puusepänkatu,
rakennuspalo

2289 11.07.2010 klo 10:48 Messukentän-
katu 11, automaattihälytys

2290 24.07.2010 klo 08:45 Rykmentintie
55, maastopalo

2291 07.08.2010 klo 15:13 Asemavalmius,
ukkosmyrskyn takia

2292 07.08.2010 klo 15:30 Suvannontie 20,
rakennuspalo

2293 21.08.2010 klo 22:11 Asemavalmius,
Neste Oil Oyj:n uudestaan syttymisen
takia

2294 14.08.2010 klo 08:50 Kristiinankatu
6, avunanto menehtyneen linnun
poisto hormista

2295 16.08.2010 klo 21:39 Sirkkalankatu
14, rakennuspalo

2296 12.09.2010 klo 22:49 Rätiälänkatu
24, rakennuspalo

2297 12.09.2010 klo 23:22 Rydönnotko,
rakennuspalo Suomen Rehussa

2298 13.09.2010 klo 17:09 Arolankaari 6,
vahingontorjunta

2299 24.09.2010 klo 13:51 Asemavalmius,
useita päällekkäisiä tilanteita

2300 24.09.2010 klo 14:06 Ispoisten puis-
totien ja Vähäheikkiläntien risteys,
liikenneonnettomuus

2301 27.09.2010 klo 09:07 Maariankatu 8,
rakennuspalo

2302 27.09.2010 klo 09:17 Asemavalmius,
useita päällekkäisiä tilanteita

2303 27.09.2010 klo 09:22 Piispankatu 8,
automaattihälytys
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2304 21.10.2010 klo 18:40 Askaistentie 20,
rakennuspalo

2305 21.10.2010 klo 19:43 Itäinen Ranta-
katu, Wärtsilän vanha alue, muu tuli-
palo

2306 27.10.2010 klo 22:46 Asemavalmius,
Kaarinassa (Piikkiö) suuri rakennus-
palo

2307 09.11.2010 klo 16:55 Artukaistentie
10, automaattihälytys

2308 09.11.2010 klo 22:39 Ilmarisenkatu
11, rakennuspalo Paperinkeräys
Oy:llä

2309 13.11.2010 klo 05:57 Brahenkatu 8,
rakennuspalo, peruutus matkalla

2310 07.12.2010 klo 19:42 Asemavalmius,
rakennuspalo Hirvensalossa

Turun kaupungin ulkopuolella
2311  18.03.2010 klo 12:06 Ruokokatu 10

Kaarina, rakennuspalo, peruutus en-
nen lähtöä

2312 04.05.2010 klo 03:18 Toivonlinnantie
241 Kaarina (Piikkiö), rakennuspalo

2313 04.05.2010 klo 11:30 Toivonlinnantie
241 Kaarina (Piikkiö), jälkivartiointi

2314 13.06.2010 klo 02:14 Rööläntien ja
Salonkyläntien risteys Naantali (Ry-
mättylä) rakennuspalo

2315 03.07.2010 klo 19:42 Vengantie 58
Naantali, maastopalo

2316 24.07.2010 klo 17:13 Upalingontie
Raisio, maastopalo

2317 12.08.2010 klo 19:16 Jalostamontie 1
Naantali, rakennuspalo Neste Oil
Oyj:llä

2318 15.08.2010 klo 11:38 Raukkalantie
59 Lieto, vahingontorjunta

2319 03.09.2010 klo 05:33 Lamminkatu 48
Loimaa, valmiussiirto Loimaan palo-
asemalle

2320  13.09.2010 klo 17:25 Paltteentie 13
Naantali (Merimasku),rakennuspalo

2321 13.09.2010 klo 21:21 Voivalantie
Kaarina, rakennuspalo

2322 27.10.2010 klo 23:49 Makarlantie 35
Kaarina (Piikkiö), rakennuspalo Kaa-
ni Oy:llä

2323 28.10.2010 klo 17:50 Makarlantie 35
Kaarina (Piikkiö), jälkivartiointi

2324 04.12.2010 klo 03:39 Paavaistennie-
mentie Naantali (Rymättylä), raken-
nuspalo

Ajoneuvoja käytettiin seuraavasti
T61 27 kertaa  564km
T62 7 kertaa  127km
T63 29 kertaa  608km
T67 3 kertaa  136km
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Turun VPK:n hälytysmäärät ovat olleet kasvussa viime vuosina. T61:n ohjaamo on varustettu nykyaikaisilla VIRVE vies-
ti- ja paikannusvälineillä. Kuljettajalla on käytössään myös GPS-navigaattori oikean osoitteen ja onnettomuuspaikan
löytämiseksi.
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Hälytysosaston toiminnassa fyysinen kunto on tärkeä työskentelyturvallisuuden kannalta. Kuntoilua varten VPK:lla on
jäsenten käytössä punttisali. Kuvassa Turun VPK:n Mika Heiskanen osallistui Tampereen Turvallisuusmessuilla järjestet-
tyyn Hakatikkaan SM-kilpailuun, joka edellyttää myös hyvää fyysistä kuntoa, tasapainoa, nopeutta ja ketteryyttä. Kil-
pailussa juostaan hakatikkaiden kanssa ensin 30 metriä seinälle, nostetaan tikkaat ikkunalaudalle, kiivetään ylös istu-
maan ikkunalle ja nostetaan tikkaat seuraavalle ikkunalaudalle, sama toistetaan, kunnes ollaan neljännessä kerrokses-
sa (yli 10 metrin korkeudessa). Suomalaisilla on vielä maailmanennätykseen matkaan – maailman nopeimmat suoritta-
vat tehtävän hieman yli 13 sekuntiin.
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Turun VPK
Turun VPK on Suomen vanhin palokunta ja koko pohjoismaiden vanhin edelleen toimi-
vista palokunnista. Palokunnan perustamissanat lausuttiin 28. elokuuta 1838 Kupittaan
Kaivohuoneella palokunnan perustaja apteekkari Erik Julinin koollekutsumassa kokouk-
sessa. Vuosien saatossa Turun VPK on kehittynyt ja kasvanut monimuotoiseksi palokun-
naksi, joka tarjoaa mukavaa tekemistä ja yhdessäoloa kaikenikäisille.

Hälytysosaston kouluttautuneet pelastusalan vapaaehtoisammattilaiset ovat vahvasti
mukana turvaamassa turkulaisten päivittäistä elämää. Hälytystehtävien lukumäärä on
muutaman viimeisen vuoden aikana kasvanut ja pelastustoiminnan tehtäväkenttä moni-
puolistunut - hälytysosasto on mukana tulipalojen ja muiden onnettomuuksien torjunnan
lisäksi mm. tieliikenneonnettomuuksissa ja pintapelastustehtävissä.

Lähes 50 henkinen Turun VPK:n puhallinorkesteri tarjoaa kulttuurielämyksiä konserttien
ja muiden erilaisten produktioiden muodossa. Arvostetun puhallinorkesterin konsertti-
matkat ovat suuntautuneet viime vuosina kotimaan lisäksi eri puolille maailmaa aina
Australiaan ja Etelä-Amerikkaan saakka.

Nuoriso-osasto tarjoaa viikoittain mielekästä tekemistä 7-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille.
Viikkoharjoitusten lisäksi nuoret osallistuvat leireille, kilpailuihin ja moniin muihin palo-
kuntanuorten tapahtumiin, joissa opitaan monia hyödyllisiä turvallisuustaitoja.

Turun VPK:n palokuntanaiset ovat varsinaisia monitaitureita. Naisosaston toiminta on
laajentunut kahvitusten ja hälytysmuonitusten lisäksi onnettomuuksien ehkäisyyn, neu-
vontaa ja koulutukseen. Naisosaston toiminta tarjoaa hauskaa yhdessäoloa, liikuntaa ja
monipuolista koulutusta kaikille naisille.

Turun VPK:n veteraanit rakentavat ja vaalivat palokuntakulttuuria, ylläpitävät palokunta-
aatetta ja -henkeä sekä järjestävät torstaisin päivätansseja Brankulla. Veteraanit ovat jo
sammutus- ja pelastustoiminnasta ”eläkkeelle” jääneitä pitkän linjan palokuntalaisia, jot-
ka kokoontuvat muiden osastojen tapaan viikoittaisiin tapaamisiin.

Järjestöosasto huolehtii koko palokunnan hyvinvoinnista järjestämällä kaikille palokun-
nan jäsenille retkiä ja muita tapahtumia. Järjestöosaston puuhamiehet huolehtivat kaik-
kien palokunnan jäsenten yhteisen iltajuhlan järjestelyistä.

Turun VPK:n tunnetuin maamerkki on totta kai kaikkien turkulaisten tuntema Brankku,
Turun VPK:n talo, jossa järjestetään vuosittain lähes 300 tilaisuutta. Olipa kyseessä juh-
lat tai messut, tarjoaa VPK:n talo tapahtumille juhlalliset ja loistavat puitteet.

Ota yhteyttä ja tule mukaan Turun VPK:n toimintaan!
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Turun VPK:n yhteystiedot
Toimisto Juhla- ja kokouspalvelut Osoite
Irmeli Peltonen Jukka Helttula Eskelinkatu 5 (käyntiosoite)
02 233 5112 02 279 4113 PL 153
toimisto@turunvpk.fi jukka.helttula@turunvpk.fi 20101 Turku

www.turunvpk.fi
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