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Turun VPK:lla on vahvat ja pitkät perinteet palokunta-
toiminnassa – onhan palokuntamme Suomen vanhin 
ja Pohjoismaiden vanhin edelleen toimiva palokunta.  
Palokunnan perustamissanat lausuttiin 28.8.1838 Kupit-
taan Kaivohuoneella. Kulunut vuosi oli järjestyksessään 
170. toimintavuotemme, joka kaikkine juhlavuoden 
tapahtumineen oli osoitus aktiivisesta palokuntamme 
yhdistystoiminnasta.  Juhlavuoden tapahtumat huipen-
tuivat syyskuun toisena viikonloppuna järjestettyihin 
juhlallisuuksiin, jolloin järjestettiin palokunnan oma jä-
senilta, XXV Yleinen Palokuntalaiskokous, Juhlaparaati ja 
varsinainen pääjuhla.

Turun VPK:n toiminta on vuosien saatossa vakiintunut 
kuuden osaston yhteistoimintaorganisaatioksi. Palo-
kunta toimii hälytys-, nais-, nuoriso-, veteraani- ja jär-
jestöosastoissa sekä puhallinorkesterissa. Jäseniä palo-
kunnassa oli vuoden lopussa jo yli 260. Monimuotoisen 
harrastustoiminnan ansiosta palokuntamme tarjoaa 
mielekästä tekemistä ja toimintaa kaiken ikäisille. Vuo-
den aikana erityisesti nais- ja nuoriso-osastojen toiminta 
vahvistui merkittävästi, josta kuuluu suuri kiitos osasto-
jen johtajille ja muille vastuuhenkilöille. 

Hälytysosasto on ollut vahvasti turvaamassa turkulais-
ten ja naapurikuntalaisten arkea koko palokunnan his-
torian ajan. Vuoden 2008 aikana hälytystehtäviä oli yh-
teensä 65, joista 51 suuntautui Turun kaupungin alueelle 
ja 14 kaupungin rajojen ulkopuolelle. Kuluneen vuoden 
muutamat pitkäkestoiset hälytystehtävät ja erityisesti 
kuivan kevään maastopalot vaikuttivat hälytysosaston 
hetkittäiseen ylikuormittumiseen. Tulevaisuudessa väes-
tön ikääntymisen, ilmastonmuutoksen ja muiden yhteis-
kunnallisten muutosten on ennakoitu tuovan mukanaan 
uudentyyppisiä onnettomuuksia, joiden haasteisiin hä-
lytysosasto pyrkii vastaamaan mm. laadukkaan ja moni-
puolisen koulutuksen avulla.

Puhallinorkesterin pitkäaikainen kapellimestari Jari Virta 
luovutti kapellimestarin tahtipuikon vuoden 2008 lopus-
sa Mika Maralle. Jari johti puhallinorkesteria ansiokkaasti 
ja ammattitaitoisesti vuodesta 1990. Monet puhallinor-

Turun VPK - 170 vuotta perintei-
tä, palokuntakulttuuria ja vapaa-
ehtoista ammatillisuutta 
Kari Suominen
Puheenjohtaja

kesterin konserttimatkat kotimaassa ja ulkomailla ovat 
olleet Jarin ja muiden puhallinorkesterin johtajien ansio-
ta. Haluan kiittää Jaria siitä todella merkittävästä työstä, 
jota olet vuosien varrella tehnyt palokunnan ja puhallin-
orkesterin hyväksi.

Brankku, Turun VPK-talo, on tärkeä suomalaisen palokun-
talaisuuden symboli, joka huokuu entisten aikojen palo-
kunta-aatetta ja henkeä. Aikoinaan talo rakennettiin juh-
latilaksi kaikille turkulaisille. Brankun käyttöaste on vuosi 
vuodelta kasvanut, jota on edesauttanut talon käyttö-
mahdollisuuksien monipuolinen kehittäminen. Vuonna 
2008 Brankulla järjestiin yli 200 tilaisuutta suurista juhlis-
ta aina kokouksiin ja myyntinäyttelyihin asti. Vuosi 2009 
tuo tullessaan Brankun ravintolasalin ja sisääntuloaulan 
peruskorjauksen, jonka yhteydessä taloon rakennetaan 
mm. hissi liikuntaesteisiä varten. Näiden uudistusten 
myötä Brankusta tulee entistäkin monipuolisempi ja toi-
mivampi tilaisuuksien, tapahtumien ja kokousten järjes-
tämispaikka.

Haluan tässä yhteydessä erityisesti kiittää palokunnan 
kunniajäsen Teuvo Kuuselaa juhlavuoden onnistuneista 
järjestelyistä. Suuri kiitos kuluneen vuoden toiminnasta 
kuuluu myös palokunnan hallituksen jäsenille, palokun-
nan päällikkö Petri Aallolle sekä osastojen johtajille niistä 
monista tunneista, joita olette tehneet yhteisen harras-
tuksemme eteen.

Juhlapäivän palokuntalaismarssilla oli mukana ajoneuvo-
kalustoa vuosien varrelta.
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Turun VPK voitti Paloautonvedon Suomen Mestaruuden vuonna 2008 Raisiossa Tulta Päin 2008 -tapahtuman yhteydessä 
järjestetyssä kilpailussa. Voittojoukkueessa kilpailivat Mauri Laho, Teemu Laine, Jaana Koskinen ja Jari Heinonen. 

Hälytysosastolla jälleen vilkas 
vuosi 
Petri Aalto
Palokunnan päällikkö

Vuosi 2008 on ollut nykymuotoisen ja oman johtosään-
nön määrittelemän hälytysosaston neljästoista toimin-
tavuosi. Turun VPK toimi kuluneenakin vuonna Varsi-
nais-Suomen pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana. 
Vuoden aikana keskityttiin hälytystehtävien hoitami-
seen ja koulutustoimintaan. Hälytysosaston toiminnasta 
kertyi kaikkiaan  4756  tuntia.
 

Ajoneuvokalustoon teknisiä parannuksia
Toimintavuoden aikana toteutettiin raskaalle autoka-
lustolle (T61, T62 ja T63) sähkönsyöttöjärjestelmä, joka 
mahdollistaa mm. ajoneuvojen  viestilaitteiden ja vuon-
na 2007 hankittujen GPS-laitteiden (3 kpl) pitämisen jat-
kuvassa valmiustilassa. 

Viestikaluston osalta saatiin merkittävää parannusta   
VIRVE-käsiradiokaluston uusimisen myötä. Puhelimia 
saatiin myös 4 kpl lisää yksikköä T62 varten. Lisäksi käyt-
töön saatiin myös VIRVE-asemaradio. 

Päivystyshuoneen tietotekniikan kehittämistä on jatket-
tu vuoden aikana Juhani Hallion toimesta.

Palokunnan hälyttäminen
Hälytysviestin  varmentamiseksi käyttöön saatiin VHF-
hakulaitteita 5 kpl. Hälytys välittyy ko. hakulaitteisiin 
seuraavasti reititettynä; hätäkeskus, VIRVE-asemaradio, 
VHF-aputuki-asema,  hakulaitteet.  
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Hälytystehtävät
Palokunta hälytettiin toimintavuoden aikana 65 kertaa.

Hälytyslähtöjä oli 55 kertaa ja asemapäivystyksiä 2 ker-
taa. Hälytys peruuntui ennen lähtöä 8 kertaa. Hälytysläh-
döistä 9 peruuntui matkan aikana.

Palokunta hälytettiin Turun kaupungin alueelle 51 ker-
taa ja 14 kertaa kaupungin ulkopuolelle.

Perushälytys (koko hälytysosasto) 47 kertaa
Osahälytys
- vain kesäpäivystysyksikkö   9 kertaa
- muu osahälytys    9 kertaa

Sammutustehtävä    35 kertaa
- rakennuspalo     22 kertaa
- maastopalo     9 kertaa
- muu sammutustehtävä  4 kertaa 

Automaattihälytys    2 kertaa
Muu tarkastus- ja varmistustehtävä  1 kerta 
Liikenneonnettomuus    1 kerta
Vaarallisten aineiden onnettomuus  1 kerta  
Myrskyhälytys     4 kertaa
Eläimen pelastaminen    2 kertaa

Kalusto ja varusteet
Vuoden aikana hankittiin 2 kpl puukkosahoja ja 2 kpl pa-
lohakoja (lyhyt malli). Sammutusauton T61 näkyvyyttä 
parannettiin lisävilkkusarjoilla.

VPK:n hälyttäminen on tapahtunut pääosin päivystävän 
palomestarin määräyksestä tai hätäkeskuksen tietojär-
jelmän perusteella; Turun VPK:ta on hälytetty korvaava-
na yksikkönä, kun normaalin vasteen mukainen yksikkö 
on ollut miehittämättä tai jo varattuna. Pääosa alkuvuo-
den automaattihälytyksistä  johtui juuri siitä, että T13 oli 
miehittämättä. 

Hälytykset painottuivat erityisesti kesäkauteen. Touko-
kuun ja  elokuun välisenä aikana oli yli puolet vuoden 
hälytyksistä.  Vilkkain kuukausi oli toukokuu (10 häly-
tystä). Hälytyksiä oli vuoden 2008 aikana tavanomaista 
enemmän Turun kaupungin ulkopuolella. Samoin pitkä-
kestoisia maastopalohälytyksiä oli keskimääräistä enem-
män.  

Varainhankintaa vedenajoilla
Varainhankintatyöhön osallistuttiin suorittamalla mm. 
vesiajoja ja antamalla turvallisuuskoulutusta. 

Hälytysosaston jäsenet
Hälytysosaston vahvuus oli toimintavuoden lopussa 6 
päällystöön kuuluvaa, 5 alipäällystöön kuuluvaa ja 24 
sammutusmiehistöön kuuluvaa, yhteensä 35 henkilöä. 
Lisäksi hälytysosaston toimintaan on osallistunut 3 sam-
mutusmiesharjoittelijaa. Hälytysosastoon nimettiin vuo-
den aikana 6 uutta jäsentä ja osastosta erosi 7 jäsentä.

Hälytysosaston johtossäänön mukainen vuosikokous pi-
dettiin 11.12.2008.

T61 kalustoesittelyssä Runosmäessä keväällä 2008.
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Miehistölle hankittiin asemapalveluasuja 20 kpl (housut 
ja paita) ja päällystölle uusia palokuntapukuja. Asemalle 
hankittiin mm. hallitunkki. Lisäksi hankittiin pienempiä 
kalusto- ja varuste-esineitä. Pelastuslaitokselta saatiin 
käyttöön uusia VIRVE-radioita (kts. johdanto).

Palokuntasopimuksen mukaan paloasujen (sammutus-
varusteiden) hankinta tapahtuu pelastuslaitoksen toi-
mesta. Vuoden 2007 hankinnat 8 kpl paloasuja saatiin 
käyttöön vasta vuoden 2008 puolella. Vuoden 2008 han-
kintana saatiin 4 kpl paloasuja. 

Kesäpäivystykset
Päivystyskausi alkoi toukokuun alussa ja päättyi elokuun 
lopussa. Päivystys tapahtui asemapäivystyksenä ja niitä 
oli joka kolmas viikonloppu eli yhteensä 6 kertaa. Päivys-
tykset alkoivat perjantaisin klo 18.00 ja päättyivät sun-
nuntai-iltaisin klo 18.00. Miehitettyinä olivat T61 ja T63. 

Päivystysviikonloppujen aikana oli 10 hälytystehtävää; 
9 päivystysyksikön hälytystä ja yksi perjantai-iltapäivällä 
alkanut tehtävä jatkui päivystysyksikön voimin. Kalus-
to- ja ajokoulutusta järjestettiin kaikkina viikonloppuina. 
Kesäpäivystyksistä kertyi 1140 tuntia.

Koulutus
Koulutuksen rungon muodosti laaja ja monipuolinen si-
säinen koulutus. Lisäksi osallistuttiin mm. pelastusliiton 
kursseille. Kaikkiaan koulutustoimintaan osallistuttiin 
1601 tunnin ajan. Tähän lukuun sisältyvät sisäinen ja ul-
koinen koulutus.

Sisäinen koulutus
Vuoden aikana oli 38 koulutustilaisuutta (91  h) niin, että 
oppitunteja oli 18 kertaa (40 h), harjoituksia 19 kertaa 

(48 h) ja tutustuminen Veman Kaarinan tehtaalle (3 h). 
Sopimuspalokuntien yhteistoimintaan jatkettiin entises-
sä laajuudessa.

Kaikkiaan sisäiseen koulutukseen osallistuttiin 1101  tun-
nin ajan. Viikonloppupäivystyksissä järjestetty koulutus 
ei ole näissä luvuissa mukana. Lisäksi oli yhteisiä liikunta-
tilaisuuksia kevät- ja syyskoulutuskaudella lauantaisin. 

Ulkoinen koulutus
Ulkoiseen koulutukseen osallistuttiin 500 tunnin ajan. 
Kursseista kertyi 452 tuntia ja muista koulutustilaisuuk-
sista ja kurssien kouluttajatyöstä 48 tuntia.

Kilpailutoiminta
Turun VPK:n hälytysosaston kesäpäivystysyksikkö voitti 
Raision Tulta Päin –tapahtuman yhteydessä järjestetyn 
Paloautonvedon SM-kilpailun elokuun lopulla.

Muu toiminta
Osallistuttiin yhteistyössä eri viranomaistahojen ja Tu-
run kaupunkialueen sopimuspalokuntien kanssa valta-
kunnallisen hätänumeropäivän viettoon Kauppatorilla 
10.2.2008. 

Palokunta on osallistunut vuoden aikana myös muihin 
kaluston esittely- ja valistustilaisuuksiin 5 kertaa. 

Osallistuttiin DBTL-kaupunkifestivaalien turvallisuusjär-
jestelyihin 1.-2.8.2008. Turun VPK huolehti osaltaan tilai-
suuden pintapelastusvalmiudesta. 

Hälytysosasto oli mukana Turun VPK:n 170-vuotisjuhla-
tapahtumissa 12.-14.9.2008.

Turun VPK oli muka-
na DBTL -kaupun-
kifestivaalin turval-
lisuusjärjestelyissä 
huolehtimalla ta-
pahtuman pintape-
lastusvalmiudesta. 
Kuvassa vasemmal-
la Tony Samulesson.
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Turun VPK:n puhallinorkesterin vuosi 2008 koostui mo-
nipuolisesta musiikillisesta toiminnasta sisältäen lukuisia 
harjoituksia, konsertteja ja muita tapahtumia. Kulunut 
vuosi oli myös pitkäaikaisen kapellimestari Jari Virran 
viimeinen vuosi puhallinorkesterin johdossa. Maanan-
tai-iltojen soittoharjoitukset kokosivat soittajat yhteen 
harjoittelemaan konsertteihin ja kehittämään soittotai-
tojaan. 37 maanantaisen harjoitusillan lisäksi puhallinor-
kesteri piti kaksi soittoleiriä ennen kevään kahvikonsert-
tia – toinen Heikkilän kasarmin sotilaskodissa ja toinen 
VPK-talolla.

Kahvikonsertteja vuodesta 1976
16.3. pidettiin järjestyksessään 32. kahvikonsertti, joka 
kokosi Brankun juhlasaliin noin 500 musiikin ystävää. 
Konsertissa kuultiin vierailevana laulusolistina Nicholas 
Söderlundia ja omana solistina alttosaksofonisti Harri 
Lehmustoa. 

Helmikuussa orkesteri soitti jo vuosittaiseksi perinteeksi 
muodostuneet vanhojen tanssit Turun Suomalaisen Yh-
teiskoulun ja Kaarinan lukion oppilaille. Perinteeksi ovat 

Puhallinorkesterin kahvikonsertti yksi vuo-
den kohokohdista
Raimo Aulas
Puhallinorkesterin sihteeri
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Puhallinorkesteri oli mukana Tulta Päin 2008 juhlakonser-
tissa, jossa kuultiin mm. Esko Heikkisen hulvattoman haus-
ka teos ”Letkujenkka”.

Jari Virta on johtanut Turun VPK:n puhallinorkesteria vuo-
desta 1990 lähtien varmalla ja ammattitaitoisella otteella, 
ja on saanut kehitettyä orkesterin soittotaitoa vuosi vuo-
delta aina vaan paremmaksi. Hän on vastannut myös val-
taosin orkesterin keikkamyynnistä. Lisäksi puhallinorkesteri 
on saanut Jarin suhteiden avulla useita tunnettuja solisteja 
keväisiin kahvikonsertteihin. Puhallinorkesteri lausuu Suur-
kiitoksen Jarille pitkästä, ja varmasti myös henkisiä voimia 
vaatineesta urakasta orkesterin hyväksi!

muodostuneet myös esiintymiset Turun Puhallinmusiik-
kipäivillä kesäkuun alussa, kesäinen ulkoilmakonsertti 
Naantalin Kaivopuistossa heinäkuussa, itsenäisyyspäi-
vän juhla Paimion koulukeskuksessa sekä joulukonsertti 
Naantalin kirkossa. Puhallinorkesteri oli mukana myös 
palokuntasoittokuntien Tulta Päin 2008! -tapahtumassa 
Raisiossa elokuun lopulla. Vuoden tärkeimmät esiinty-
miset liittyivät syyskuussa Turun VPK:n 170-vuotisjuhliin, 
jossa orkesteri esiintyi jäsenillassa, palokuntaparaatissa 
ja varsinaisessa pääjuhlassa. 

Vieraita Virosta ja Saksasta
170-vuotisjuhliin saapui myös saksalaisia vieraita Turun 
VPK:n ystävyyspalokunnasta Baffenwiesbachista sekä 
heidän alueensa osavaltion edustajia. Juhlaan osallistui 
myös Tallinnan Palokunnan Soittokunta Virosta.

Keikkoja ja harrastustunteja
Esiintymiskertoja oli vuoden aikana 24, joista kymme-
nen pidettiin VPK:n juhlasalissa. Kaikkiaan orkesteri oli 
koolla harjoitusten ja esiintymisten puitteissa 70 kertaa. 
Harrastustunteja soittajille kertyi yhteensä 5718. Orkes-
terissa oli vuoden 2008 aikana 42 soittajaa. Aktiivisten 
soittajien määrä on pysynyt suunnilleen ennallaan vuo-
sien varrella. 

Mika Marasta uusi kapellimestari
Syksyn kuluessa suoritettiin uuden kapellimestarin va-
linta haastattelujen ja koejohtamisten avulla. Puhallinor-
kesterin johtoon valittiin Turun Seudun Musiikkiopistos-
sa trumpetinsoittoa opettava Mika Mara.

Syyskokous pidettiin marraskuussa Lyhdyn tilalla Kuusis-
tossa.
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Turun VPK:n nuoriso-osaston vuoden 2008 toiminta ra-
kentui viikoittaisten harjoitusten pohjalle. Nuoriso-osas-
to kokoontui vuoden 2008 aikana yhteensä 35 kertaa 
viikkoharjoituksiin. Harjoituksissa opeteltiin monia hyö-
dyllisiä palokuntalaisen perustaitoja, kuten alkusammu-
tusta ja ensiapua. Nuoriso-osasto kasvattaa lapsia ja nuo-
ria sekä turvallisuustietoisiksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi 
että osaaviksi ja auttamishaluisiksi palokuntalaisiksi.

Leirillä Huittisissa
Nuoriso-osaston vuoden kohokohta oli tänäkin vuon-
na Länsi-Suomen Pelastusalan liiton kesäleiri. Turun 
VPK:sta osallistui leirille kymmenhenkinen ryhmä nuoria 
ja kouluttajia. Palokuntanuorten leireillä nuoret osallis-
tuvat päivisin koulutuskursseille, joten jokainen leirille 
osallistuva nuori suorittaa oman ikäryhmänsä mukaisen 
kurssin. Koulutuksen vastapainoksi leirillä järjestetään 
monenmoista iltaohjelmaa, tekemistä, kilpailuja, pelejä 
ja discoilua.

Suuri yhteisharjoitus
Keväällä Turun VPK:n nuoriso-osasto järjesti Maarian 
ja Kaarinan VPK:ien nuoriso-osastojen kanssa Maarian 
VPK:lla yhteistoimintapäivän, jossa harjoiteltiin erilai-
sia palokuntatehtäviä. Yhteistoimintapäivän päätteeksi 
kaikki grillasivat yhdessä Ruissalossa.

Rofa-Malja
Perinteinen Rolf Anderssonin muistokilpailu Rofa-Malja 
järjestettiin 26.10. Varvintorilla Aurajoen rannalla. Kilpai-
lu sujui sateisesta ja tuulisesta säästä huolimatta muka-
vasti. Kilpailutehtävät sisälsivät muun muassa savusukel-
lusta, ensiapua ja kalustontuntemusta.

Uusia jäseniä
Elokuussa pidetyssä rekrytointikampanjassa nuoriso-
osaston kouluttajat kävivät kertomassa paloturvalli-
suudesta ja Turun VPK:n nuoriso-osaston toiminnasta 
keskustan koulujen 4-6 -luokkalaisille. Oppilaita oli ti-
laisuuksissa paikalla yhteensä yli 700. Nuoriso-osastoon 
liittyi elokuun ”tempauksen” jälkeen 33 uutta nuorta ja 
neljä uutta kouluttajaa. Vuoden 2008 lopussa nuoriso-
osastossa nuorten määrä oli noussut 39:ään ja ohjaajien 
määrä oli kahdeksan.

Toimintaa ja kavereita
Tulevaisuudessa nuoriso-osasto pyrkii kehittämään toi-
mintaansa nykyistä monimuotoisemmaksi harrastustoi-
minnaksi, joka tarjoaa lapsille ja nuorille eväitä parem-
paan elämään ja harrastustoimintaan.

Nuoriso-osasto oli mukana pelastusliiton Tulihirvi -leirillä 
Huittisissa.

Nuoriso-osasto sykkii harjoituksissa, leireillä 
ja kilpailuissa
Jari Heinonen
Nuoriso-osaston johtaja

Nuoriso-osaston jäsenmäärä kasvoi vuonna 2008.
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Vuosi 2008 oli Turun VPK:n naisosaston 41. toimintavuo-
si. Vuoden 2008 tavoitteena oli uusien jäsenten rekry-
tointi, jonka pohjalta toimintaa ja kerhoiltojen ohjelmaa 
laajennettiin ja monipuolistettiin. Vuoden aikana nais-
osastoon liittyi kolme uutta jäsentä ja viisi naisista siirtyi 
veteraaniosastoon. 

Vuoden 2007 lopussa naisosastosta siirtyi veteraaniosas-
toon viisi naista, jonka seurauksena naisosasto putosi 
Turun alueen palokuntanaisten toimintavuoden koko-
naiskilpailussa B-sarjaan. Vuoden 2008 aikana naisosas-
ton toiminta vahvistui ja kehittyi ja osasto nousi takaisin 
A-sarjaan. 

Yleisesti naisosaston yhtenä tavoitteena oli tukea koko 
palokunnan toimintaa ja toimia yhteistyössä palokun-
nan muiden osastojen kanssa – palokuntanaiset olivat-
kin jälleen tärkeä voimavara muun muassa paloturvalli-
suustietouden levittämisessä.

Kerhoiltoja ja koulutusta
Naisosasto kokoontui joka toinen tiistai Brankun tiiliker-
holle kerhoiltoihin, joissa luennoitiin muun muassa alku-
sammutuksesta, elvytyksestä, toiminnasta liikenneon-
nettomuuspaikalla ja mikrobien uhasta elintarvikkeille. 
Kuluneen vuoden aikana naiset harjoittelivat ja kehitti-
vät taitojaan liikenneonnettomuuspotilaan tutkimises-
sa, kuljetusasennoissa, hätäensiavussa sekä tajuttoman 
ja shokkipotilaan hoitamisessa. Hälytys- ja nuoriso-osas-
tojen kanssa harjoiteltiin alkusammutusta.

Turun VPK:n naisosaston järjestämiin kerhoiltoihin osal-
listui palokuntanaisia myös Maarian, Jäkärlän ja Kaarinan 
VPK:sta. Naisosasto osallistui myös Länsi-Suomen Pelas-
tusalan Liiton ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön 
järjestämiin palokuntanaisten koulutuksiin.
 

Liikuntaa ja kilpailuja
Naisosaston jäseniä kannustettiin vuoden aikana fyysi-
sen kunnon parantamiseen. Naiset osallistuivat viikoit-

Naisosaston monitaiturit vauhdissa
Jaana Sandberg
Naisosaston puheenjohtaja

”Pelaajat muistavat varmasti päivän, jolloin kaikki edelliset pelit hävinnyt Turun VPK:n sählyjoukkue katseli hyvin nais-
valtaista kokoonpanoa ja useammat varmaan pohtivat häviömme murskalukuja – vaan toisin kävi. Puoliajan jälkeen 
naisten huomattiin sekoittavan vastustajan pelin, jolloin koitti mahdollisuus.  Pelin viimeiset minuutit syöpyivät Turun 
VPK:n joukkueen muistiin. Sellaisesta hengestä ja draivista, minkä joukkue synnytti yhdessä, maksettaisiin suuressa maa-
ilmassa paljon! Kiitos kaikille pelaajille!”
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taiseen VPK:n sählyyn sekä aloittivat 
kuntosaliharjoittelun. Kuntosalin 
harjoittelumahdollisuuksia kehitet-
tiin hankkimalla lisää kuntoiluväli-
neitä. Naisosaston liikunnallisuus 
edesauttoi osaltaan keväällä Turun 
alueen palokuntanaisten urheilu-
päivän järjestämistä.

Turun VPK isännöi jo perinteeksi 
muodostunutta Turku-Tarvasjoki 
sählyottelua.

Leirejä ja retkiä
Naisosasto oli mukana myös pelas-
tusliiton palokuntanuorten leirillä 
Huittisissa, kävi tutustumassa tielii-
kennekeskuksen toimintaan ja teki 
retken Tallinnaan.

Kahvi- ja ruokahuolto
Naisosasto huolehti puhallinor-
kesterin kahvikonsertin ja nuoriso-
osaston infopäivän kahvituksista 
sekä järjesti ruokailut Rofa-maljan 
kilpailuorganisaatiolle, SPEKin Tulta 
päin -tapahtuman 170 henkiselle 
orkesterille ja hälytysosaston kor-
kean paikan työskentelyn kurssilai-
sille.

VPK 170-vuotisjuhlassa
Naisosasto osallistui Turun VPK:n 
170-vuotisjuhlaparaatiin, johon 
naisosastolle hankittiin uusia pa-
lokuntanaisten pukuja. Juhlien yh-
teydessä verevästä naisosastosta 
kirjoitettiin Länsi-Suomen Pelastus-
alan Liiton jäsenlehteen.

Yhteistoiminta
Naisosasto osallistui vuoden aikana 
eri naistyöryhmien, pelastusliiton 
palokuntanaisten neuvottelupäivi-
en ja Turun toiminta-alueen osas-
tonjohtajien kokouksiin. 

Muuta toimintaa
Naisosasto oli hälytysosaston kans-
sa mukana ”Portsa -päivillä”, jossa 
naiset esittelivät toimintaansa. Jou-
lumyyjäisissä naisosasto rekrytoi 
uusia jäseniä ja jakoi kotien turval-
lisuustietoutta kiinnostuneille sekä 
myi kotien turvatuotteita.

Naisosasto oli mukana palokunnan juhlaparaatissa. Marssiosastoa johtaa pa-
lokunnan päällikkö Petri Aalto, takanaan varapäällikkö Timo Koskela, Suomen 
lippua kantaa Mika Heiskanen lippuairuinaan naisosastosta Marjatta Leino ja 
Marita Kuusisto.
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Turun VPK:n veteraaniosasto kokoontui vuoden jokai-
sena tiistaina viikoittaiseen tapaamiseen. Osallistujia oli 
keskimäärin noin 26 veteraania/kerta.

Päivätansseja ja järjestelyapua
Brankulla tanssittiin kuluneen vuoden aikana veteraani-
osaston järjestämissä päivätansseissa. Maksaneita kävi-
jöitä torstaisissa tansseissa oli yhteensä 3280. 

Veteraaniosasto oli mukana joulumyyjäisten, nuoriso-
osaston Rofa-Maljan kilpailun ja VPK:n 170-vuotisjuhlien 
järjestelyissä. Lisäksi veteraaniosasto oli mukana järjes-
töosaston neuvottelutilaisuuksissa.

Veteraaniosasto oli mukana seuraavissa 
tapahtumissa vuonna 2008
21.02.2008  Maarian VPK:n talvipäivät lohikeittoineen
20.05.2008  Retki Uudenkaupungin automuseoon
25.05.2008  Vierailu Tampereen VPK:lle
21.08.2008  Osallistuttiin veteraanipäiville Maskussa
03.09.2008  Retki Tampereen Turvallisuusmessuille
14.09.2008  VPK:n 170 v juhlat
26.10.2008  Rofa-malja kilpailujen järjestelyt
10.12.2008  Kaarinan VPK:n joulupuuro
16.12.2008  Veteraanien oma joulujuhla

Veteraaniosastosta huokuu palokuntakult-
tuuria ja -henkeä
Kalevi Samuelsson
Veteraaniosaton puheenjohtaja

Kalevi Samuelsson ja Rainer 
Lindholm Kunniavartiossa 
Erik Julinin patsaalla palo-
kunnan 170-vuotisjuhlapa-
raatin aikana.
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Järjestöosaston toiminta ja osaston järjestämät tapahtu-
mat kokosivat vuoden 2008 aikana palokunnan jäseniä 
yhteisiin kerhoiltoihin, jäseniltoihin ja muihin tilaisuuk-
siin. Osaston kerhoiltoja järjestettiin keväällä kaksi ja syk-
syllä kaksi. Kerhoilloissa oli mukana 8-12 osallistujaa.

Pöyditystä ja järjestysmiespalveluja
Kerhoiltojen lisäksi järjestöosaston jäsenet osallistuivat 

Järjestöosasto huolehti palokunnan jäsenil-
lan järjestelyistä ja muista mukavista yhteis-
tapahtumista
Erkki Härkönen
Järjestöosaston puheenjohtaja

myyjäisten pöydityksiin sekä VPK:n lauantaitanssien jär-
jestysmiestehtävien hoitamiseen. Järjestöosasto vastasi 
myös 5.1. järjestetyn koko yhdistyksen perinteisen jäse-
nillan organisoinnista. 

Osaston vuosikokous pidettiin 22.10.2008.

Vuosittaiset palokunnan yhteiset jäsenillat järjestetään yleensä loppiaisen tienoilla. Järjestöosaston puuhamiehet huo-
lehtivat käytännön järjestelyistä ja illan ohjelmatarjonnan koordinoinnista.
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XXV Yleinen palokuntalais-
kokous järjestettiin Turun 
VPK:n talolla osana juhla-
vuoden tapahtumia. Ku-
vassa pelastusylijohtaja 
Pentti Partanen ja taustalla 
kokouksen esittelijä palo-
kuntajajohtaja Petri Jaa-
tinen SPEK:stä, kokouksen 
puheenjohtaja Kari Suomi-
nen Turun VPK:sta ja sihtee-
ri Tommi Virtanen Kiskon 
VPK:sta.

Brankulla juhlitaan läpi vuoden
Jukka Helttula
markkinointipäällikkö

Turun VPK:n talon tilaisuuksien määrä jatkoi kasvuaan 
vuonna 2008. Vuosi oli vuosituhannen paras. Vuokratilai-
suuksia oli 221 (-07 207).   Yhdistyksen itse järjestämät 
tanssit, kokoukset yms. mukaan lukien tilaisuuksia talos-
sa oli 269 (-07 254 ja -06 245).  Syksy oli edelleen tapahtu-
marikkainta aikaa, joskin käyttöasteen  kasvun myötä on 
tapahtunut myös tilaisuuksien jakaantumisen tasoittu-
mista eri kuukausille. Kun vielä vuonna 2007 lähes puo-
let vuoden vuokratilaisuuksista oli syys-joulukuussa, oli 
näiden kuukausien osuus 2008 enää 43%. 

Laadukasta palvelua
Talon markkinoinnissa on ollut keskeisinä elementteinä 
panostaminen palveluun ja vahvan juhlatalotunnettuu-
den ja -haluttavuuden ylläpito sekä ns. lumipalloefektin 
hyödyntäminen ja synnyttäminen alueilla, joilla Bran-
kun tunnettavuus on pienempi. Ulkoisista markkinoin-
titoimenpiteistä merkittävimmät olivat osallistuminen 
keväällä Kongressimessuille, jäsenyys Turun kaupungin 
kongressimarkkinointiyksikössä  Turku Convention Bu-
reaussa ja loppuvuodesta käynnistetty nettimainonta.

Turun VPK:n talon käyttöaste on ollut vahvassa nousussa 
jo usean vuoden ajan

Perinnehuoneessa vaalitaan historiaa
Toisen kerroksen perinnehuoneeseen ja turkkilaiseen 
huoneeseen on koottu arvokasta esineistöä Turun 
VPK:n historiasta. Vuoden aikana perinnehuoneessa 
vieraili yli 150 vierasta kotimaasta ja ulkomailta.
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2008 Turun VPK:n juhlavuosi - 170 vuotta 
suomalaista palokuntahistoriaa

Kulunut vuosi 2008 oli Turun VPK:n 170. toimintavuosi. 
Juhlavuoden tapahtumat painottuivat syyskuun toiseen 
viikonloppuun. Juhlaviikonlopun käynnisti koko jäsenis-
tön yhteinen vapaamuotoinen jäsenilta, jossa muistet-
tiin jäseniä Juhlavuoden mitalilla ja muilla huomionosoi-
tuksilla. Jäsenillassa naulattiin ja otettiin käyttöön VPK:n 
ns. kakkoslippu ulkotilaisuuksia varten. VPK:n ykköslippu 
on vihitty käyttöön palokunnan 100-vuotisjuhlissa 1938. 
Juhlien ajaksi Tupakkahuoneeseen koottiin historiallinen 
valokuvanäyttely palokunnan eri vaiheista.

Juhlaviikonloppu jatkui lauantaina, jolloin Turun VPK:lla 
oli kunnia isännöidä järjestyksessään 25. Yleistä palokun-
talaiskokousta. Palokuntalaiskokous alkoi Turun VPK:n 
170-vuotisjuhlaparaatin katselmuksella ja marssilla 

Ilkka Horelli

Turun VPK:n päällikkö Petri 
Aalto(selin) ilmoittaa joukot paraa-
tikatselmusta varten pelastusylijoh-
taja Pentti Partaselle ja SPEK:n  val-
tuuston puheenjohtaja Veli-Pekka 
Nurmelle.

VPK:n talolta Tuomiokirkolle. Paraatia johtivat palokun-
nan päällikkö Petri Aalto ja varapäällikkö Timo Koskela. 
Paraatin vastaanottivat Erik Julinin patsaalla pelastusyli-
johtaja Pentti Partanen, Turun VPK:n puheenjohtaja Kari 
Suominen ja SPEK:in valtuuston puheenjohtaja Veli-Pek-
ka Nurmi.

Varsinaisessa palokuntalaiskokouksessa käsiteltiin pa-
lokuntatoiminnan tulevaisuuden kannalta keskeisiä ky-
symyksiä. Ilta huipentui yhteiseen coctail-tilaisuuteen, 
jossa esiintyi Tallinnan Palokunnan Soittokunnan lisäksi 
Uudenkaupungin Ladyt.

Varsinainen pääjuhla pidettiin sunnuntaina. Musiikista 
vastasi puhallinorkesteri solistinaan Janiina Lehtonen. 

Teuvo Kuusela suunnitteli juhlavuoden  
mitalin.

Juhlassa muistettiin erityisen 
ansioituneita palokunnan jäse-
niä Suomen Valkoisen Ruusun 
ritarikunnan kunniamerkeillä. 
Juhlapuheen piti pelastusyli-
johtaja Pentti Partanen, joka 
nosti puheessaan esiin kysy-
myksen valtakunnallisen pa-
lomuseon perustamisesta ja 
maahanmuuttajien saamisen 
mukaan palokuntatoimintaan.
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Juhlaparaati päättyi Turun Tuomiokirkolle, jossa osallistujista otettiin yhteiskuva.

Juhlaparaatissa nähtiin jalkamarssiosaston lisäksi  myös uutta ja vanhaa palokuntien ajoneuvokalustoa.

XXV Yleisen palokuntalaiskokouksen coctailtilaisuudessa musiikista vastasi Tallinnan Palokunnan Soittokunta sekä 
rumputytöt.
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Pääjuhlan kutsuvieraille 
tarjottiin juhlalounas Bran-
kun peilisalissa.

Tupakkahuoneeseen ra-
kennettiin palokunnan his-
toriasta kertova valokuva-
näyttely juhlaviikonlopun 
ajaksi.

Ants Muna ja Peeter Rosen-
berg tutustumassa perinne-
huoneeseen. Taustalla Pent-
ti Perttula.
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Pääjuhlassa 14. syys-
kuuta 2008 jaettiin 
Suomen Valkoisen 
Ruusun ansioristit 
Kari Suomiselle ja 
Teuvo Kuuselalle 
sekä I. lk. mitalit kul-
taristein Petri Aallol-
le ja Timo Koskelalle. 
Jakamassa pelas-
tusylijohtaja Pentti 
Partanen.

Pääjuhlan  musiikista vastasi Turun VPK:n Puhallinorkeste-
ri, jonka solistina kuultiin Janiina Lehtosta.

Pelastusylijohtaja Pentti Partanen kohotti perinteen 
mukaisesti juhlapuheensa päätteeksi kolminkertai-
sen eläköön-huudon VPK:lle.
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Turun VPK:n kunniamerkit, huomionosoituk-
set sekä palvelusvuosi- ja harrastustuntimer-
kit 2008

Vuoden 2008 huomionosoitukset ja kunniamerkit jaet-
tiin 170-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä 12-14.9.2008.

Valtiolliset ansiomerkit (myönnetty 6.12.2007)
Kari Suominen - Suomen Valkoisen Ruusun 
Ritarikunnan ansioristi
Teuvo Kuusela - Suomen Valkoisen Ruusun 
Ritarikunnan ansioristi
Petri Aalto - Suomen Valkoisen Ruusun 
Ritarikunnan I lk:n mitali kultaristein
Timo Koskela - Suomen Valkoisen Ruusun 
Ritarikunnan I lk:n mitali kultaristein

Suomen Palopäällystöliitto
Kari Lehtonen - Suomen Palopäällystöliiton ansiomitali

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Tuomo Mutanen - ansioristi
Jari Virta - ansioristi

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto
Petri Haanpää - pronssinen ansiomitali
Matti Heino - pronssinen ansiomitali
Harri Höglund - pronssinen ansiomitali
Mauri Laho - pronssinen ansiomitali

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto
Kalevi Samuelsson - hopeinen ansiomitali
Joel Lindström - pronssinen ansiomitali

Turun VPK:n ansiomerkit
Pentti Partanen - Erik Julin -ansiomitali I luokka
Jari Sainio - Erik Julin -ansiomitali I luokka
Kari Viljanen - Erik Julin -ansiomitali I luokka

Juhani Hallio - Erik Julin -ansiomitali II luokka
Timo Hallio - Erik Julin -ansiomitali II luokka
Jukka Helttula - Erik Julin -ansiomitali II luokka
Petri Jaatinen - Erik Julin -ansiomitali II luokka
Urpo Laaksonen - Erik Julin -ansiomitali II luokka

Kati Landell - Erik Julin -ansiomitali II luokka
Rainer Lindholm - Erik Julin -ansiomitali II luokka
Irmeli Peltonen - Erik Julin –ansiomitali II luokka
Jari Piili - Erik Julin -ansiomitali II luokka
Lars Saarinen - Erik Julin -ansiomitali II luokka
Marko Viljanen - Erik Julin -ansiomitali II luokka
Mika Viljanen - Erik Julin -ansiomitali II luokka
Juha Virto - Erik Julin -ansiomitali II luokka
Juha-Pekka Vuorinen - Erik Julin -ansiomitali II luokka

Ilkka Horelli - Erik Julin -ansiomitali III luokka
Martti Kankaanranta - Erik Julin -ansiomitali III luokka
Irma Kivekäs - Erik Julin -ansiomitali III luokka
Erik Landell - Erik Julin -ansiomitali III luokka
Esa Pärnä - Erik Julin -ansiomitali III luokka
Jaana Sandberg - Erik Julin -ansiomitali III luokka
Petri Toivonen - Erik Julin -ansiomitali III luokka

VPK:n 170-vuotisjuhlamitali jäsenille ja kutsuvieraille

Muut Turun VPK:n huomionosoitukset
Irma Kivekäs 70 v. - Kultainen palokypäräriipus
Irmeli Peltonen 50 v. - Hopealautanen

Kai Lehtokivi - Vuoden Brankkari

Vuosimerkkien saajat vuoden 2008 kevät-
kokouksessa
     Liittynyt
Karanko Pentti  70 v  1938

Landell Eric  65 v  1943

Suominen Kari  50 v  1958

Finneman Markku 40 v  1968
Hallio Timo  40 v  1968
Koskela Timo  40 v  1968

Lampola Pirjo  35 v  1973
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Aalto Petri  30 v  1978
Kivekäs Irma  30 v  1978

Olkkonen Ahti  25 v  1983
 
Raimo Ilkka  20 v  1988
Uusilehto Mirja  20 v  1988
Viljanen Marko  20 v  1988

Aulas Raimo  15 v  1993
Nordlund Sinikka 15 v  1993
Toivonen Petri  15 v  1993
Tuomela Johanna 15 v  1993
 
Lindström Joel  10 v  1998
Ottelin Leena  10 v  1998

Harrastustuntimerkkien saajat vuoden 
2007 toiminnasta

Valioluokka  (800 h)   
Lahtonen Riitta  894 h

I-luokka  (400 h)
Lehtokivi Kai  617 h
Raudaskoski Jouni 567 h
Rosenkvist Niclas 440 h
Yli-Hollo Janne  440 h
Sandberg Jaana 438 h
Kasti Reijo  430 h

II-luokka  (200 h)   
Laitila Riku  204 h

III-luokka  (50 h)
Väisälä Mikko  191 h
Salmi Pauliina  163 h
Määttä Jorma  162 h
Syrjämäki Heidi  107 h
Syrjämäki Marja 100 h
Ylinen Mikko    70 h
Saarinen Suvi    59 h
Laine Teemu    59 h

Jäsenillassa jaettiin Turun VPK:n Erik Julin ansiomitaleita.
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Turun VPK:n hallinto

Jäsenistö
Turun VPK:n jäsenmäärä vuoden 2008 lopussa oli 263 jä-
sentä. Kunniajäseniä ovat Turkka Vanne, Pentti Karanko 
Anja Vuorinen, Teuvo Kuusela ja Matti Terho.

Hallitus
Hallitukseen ovat kuluneena toimintavuotena kuuluneet 
jäseninä puheenjohtaja Kari Suominen, varapuheenjoh-
taja Kari Viljanen, sihteeri Simo Vira, rahastonhoitaja Kai 
Olenius sekä itseoikeutettuna jäsenenä VPK:n päällikkö 
Petri Aalto. Muina jäseninä Markku Finneman, Juhani 
Hallio,Teuvo Kuusela, Joel Lindström ja Pekka Santala.

Hallitus on pitänyt jäsenineen 12 kokousta, joista on 
merkitty pöytäkirjoihin 138 pykälää.

Hallitus on vuoden aikana hoitanut sääntöjen sille mää-
räämät tehtävät. Lisäksi hallitus on työskennellyt seuraa-
vien hankkeiden parissa:
-VPK:n talon kunnostuksen rahoituslähteiden selvittelyt 
ja neuvottelut
-VPK:n tontin rakennusoikeuden hyödyntäminen
-VPK:n 170 -vuotisjuhlat

Uudet jäsenet

Hälytysosasto:
Leppä-Aho Hannu 
Moukolainen Anneli 
Pusa Juhani
Suoranta Tuomas 

Puhallinorkesteri: 
Kuosa Kalevi 
Kuosa Marja
Olin Rafael

Mara Mika
Salminen Tuomo 
Järjestöosasto: 
Degerholm Ismo 
Mäki Juha 

Naisosasto:
Blomgren Anna-Maj
 
Kannatusjäseniä:
Sällsten Kaarle

Kuolleet
Mäki Juha

Turun VPK:n hallitus 2008 (vas.) Joel Lindström, Jari Piili, Kai Olenius, Simo Vira, Kari Viljanen, Teuvo Kuusela, Kari Suomi-
nen, Pekka Santala, Markku Finneman, Juhani Hallio ja Petri Aalto.
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Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:
Kari Suominen  12 kertaa
Kari Viljanen    9 kertaa
Simo Vira  10 kertaa
Kai Olenius  11 kertaa
Petri Aalto  11 kertaa
Markku Finneman   8 kertaa
Juhani Hallio    9 kertaa
Teuvo Kuusela  11 kertaa
Joel Lindström    8 kertaa
Pekka Santala    9 kertaa

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

Tilintarkastajina ovat toimineet Petra Bruun, Heikki Rih-
ko ja Pekka Louhi.

VPK:n kokoukset
Palokunnan sääntömääräiset kokoukset pidettiin 
21.4.2008 ja 24.11.2008. Kokouksista merkittiin pöytäkir-
joihin 23 pykälää.

Yhdistyksen työntekijät
markkinointi  Jukka Helttula
toimistonhoitaja Irmeli Peltonen
vahtimestari   Olli Lehmuskoski  

Hälytysosasto
Päällystö:
palokunnan päällikkö  Petri Aalto
palokunnan varapäällikkö Timo Koskela 
palokunnan koulutuspäällikkö Marko Viljanen
yksikönjohtajat   Petri Haanpää
    Susanna Tenhunen
    Petri Toivonen 

Hälytysosaston päällystö piti vuoden aikana 6  kokousta. 
Lisäksi osallistuttiin osastojen välisiin yhteistyökokouk-
siin. 

Huoltotoiminta ja vastuuhenkilöt:
Auto- ja kalustotyöryhmään ovat kuuluneet Timo Kos-
kela, Petri Haanpää ja Joel Lindström. Kalusto- ja varus-
tehuoltoon liittyvät työt on suoritettu pääosin talkoo-
työnä. Toiminta on tapahtunut tiimityönä. Jokaisella 
päällystöön kuuluvalla yksikönjohtajalla on ollut oma 
vastuualueensa ja -tiiminsä.

Puhallinorkesteri
Orkesterin kapellimestarina toimi viimeistä kauttaan Jari 
Virta. Varakapellimestareina toimivat Urpo Laaksonen ja 
Timo Laiho. Johtoryhmän muodostivat Tuomo Mutanen 
(puheenjohtaja), Harri Lehmusto (varapuheenjohtaja), 
Raimo Aulas (sihteeri), Arto Luotohaara, Seppo Ranta ja 
Jari Virta. Nuotistonhoitajina toimivat Aimo Tiainen ja 
Pertti Vasama, kalustonhoitajina Timo Salminen ja Char-

les Biström, Web-masterina Harri Hietala sekä vaatevas-
taavina Ilona Larjava ja Johanna Tuomela. Turun VPK:n 
hallituksessa orkesteria edusti Simo Vira.

Nuoriso-osasto
Nuoriso-osaston johtajana toimi Jari Heinonen. Koulut-
tajina toimivat Mika Heiskanen, Sanni Horelli, Tuomas 
Isomäki, Antti Juhala, Mauri Laho ja Susanna Tenhunen.

Naisosasto
Naisosaston johtoryhmä ja vastuuhenkilöt:
osastonjohtaja   Jaana Sandberg
varajohtaja                Satu Kuusisto
sihteeri                      Suvi Saarinen
muonitusvastaava    Anna-Maj Blomgren
kerhoemäntä            Maarit Tihleman
naistyötoimikunta    Marjatta Leino
naistyötoimikunta  Johanna Malmberg

Veteraaniosasto
Veteraaniosaston puheenjohtajana toimi Kalevi Samue-
lsson, varapuheenjohtajana Tauno Kantonen ja sihteeri-
nä Rainer Lindholm. Toimikunnan muina jäseninä olivat 
Reijo Vainio, Pekka Louhi ja Martti Kankaanranta.

Järjestöosasto
Toimintavuoden 2008 puheenjohtajana on toiminut Erk-
ki Härkönen ja sihteerinä Kai Olenius.

Turun VPK:n päällystö 2008 (vas.) Susanna Tenhunen, Petri 
Toivonen, Timo Koskela, Petri Aalto, Marko Viljanen ja Petri 
Haanpää.
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Yhteistoiminta ja eräitä luottamustoimia

Turun, Maarian ja Kaarinan VPK:iden yh-
teistyötoimikunta 
Petri Aalto, Timo Koskela ja Marko Viljanen.

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

Turun teollisuus- ja liikelaitosten palo-
päällystökerho
Matti Terho  tilintarkastaja
Hannu Koskinen johtokunnan jäsen

Turun seudun väestönsuojeluyhdistys ry
Lars Wiren  puheenjohtaja
Anja Vuorinen  hallituksen jäsen
Kalevi Samuelsson hallituksen jäsen

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
Kari Suominen  järjestötoimikunnan 
   varapuheenjohtaja

Varsinais-Suomen sopimuspalokuntien 
neuvottelukunta
Timo Koskela  vastetyöryhmän jäsen

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry
Petri Aalto  hallituksen jäsen, palomuseo-  
   hankkeen ohjausryhmän jäsen
  

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 lehti ilmestyi vuoden aikana kaksi 
kertaa. Kyseessä oli lehden kolmastoista vuosikerta. Leh-
ti postitettiin sekä jäsenistölle että eri yhteistyötahoille. 
Toinen lehdistä julkaistiin 170 v. juhlanumerona.

Jäsentiedotteen päätoimittajana on ollut Teuvo Kuusela, 
toimitussihteerinä on toiminut Irmeli Peltonen ja lehden 
taitosta on huolehtinut Juha-Pekka Vuorinen.

Brankkari - Turun VPK:n oma jäsenlehti 
ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
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Turun VPK:n ajoneuvokalusto

Turun VPK:lla on käytössään viisi ajoneuvoa, joista VPK omistaa neljä. T62 on Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen 
omistuksessa. Pelastusyksiköt T61 ja T62 ovat varustettu nykyaikaisella kalustolla, joilla pystytään toimimaan erilai-
sissa pelastustehtävissä. T62:n varusteista löytyy myös pintapelastusvälineet. T63 toimii palokunnan säiliöyksikkönä 
ja lisäksi VPK:lta löytyy kaksi miehistönkuljetusajoneuvoa.

Turun VPK:n yksiköt
T61 Pelastusyksikkö
Scania 93M, vm.1993
1+7, säiliöntilavuus 2800L

T62 Pelastusyksikkö
Volvo F6, vm. 1983
1+5, säiliöntilavuus 2200L

T63 Säiliöyksikkö
Scania 124G, vm. 1999
1+1, säiliöntilavuus 12000L

T67 Miehistönkuljetusauto
Volkswagen Transporter vm. 1988
1+8

T671 Miehistönkujetusauto
Volkswagen Transporter vm. 2005
1+8

Turun VPK:n kurssisuoritukset

T671 on palokunnan uusin ajoneuvo, joka hankittiin vuonna 2005.

Palokuntakoulutus
Sammutustyönkurssin 19.1.-10.2.2008 (I ja II osa 62 h) on suorittanut Teemu Laine.
Hälytysajoneuvon kuljettakurssin 26.2.-1.3.2008 (20 h) ovat suorittaneet Juhani Hallio ja Kai Lehtokivi.
Pintapelastuskurssin  2.-4.5.2008 (20  h) ovat suorittanut Kim Forsman ja Teemu Laine.
Korkeanpaikan työskentelykurssin 6.5.-11.5.2008 (20 h) ovat suorittaneet Jaana Koskinen ja Tony Samuelsson.
Sammutustyönkurssin 31.8.-21.9.2008 (I ja II osa 62 h) on suorittanut Tuomas Suoranta.
Savusukelluskurssin 1.-11.10.2008 (28 h) on suorittanut Teemu Laine.
Korkeanpaikan työskentelykurssin 14.11.-16.11.2008 (20 h) ovat suorittaneet Petri Aalto, Juhani Hallio, Mika Heis-
kanen, Kai Lehtokivi, Timo Koskela, Harri Nieminen, Hanna Soininen, Tuomas Suoranta ja Susanna Tenhunen. Kurssi 
järjestettin VPK:n omana kurssina. Kurssinjohtajana toimi Mika Rostedt pelastuslaitokselta  ja kouluttajina toimivat 
Kari Lehtonen ja Harri Höglund.

Muut koulutustilaisuudet:
Pelastuslaitoksen VPK-seminaariin 22.1.2008 Aurassa osallistuivat Petri Aalto ja Timo Koskela.
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Turun VPK:n hälytykset 2008
Turun kaupungin alueella

2176 13.1.2008 klo 06.10  Kutterintie, tulessa oli teollisuus- ja varastorakennus. Hälytys jälki-
      vartiointeineen kesti 12 tuntia.

2177 16.1.2008 klo 10.38  Artukaistentie 10 (Hansaprint), automaattihälytys (peruutus mat- 
      kalla).

2178 16.1.2008 klo 23.56  Eerikinkatu 13 (Thalia), automaattihälytys (peruutus ennen lähtöä).

2179 17.1.2008 klo 01.01  2. Poikkikatu (hotelli Seaport), automaattihälytys (peruutus ennen  
      lähtöä).

2180 30.1.2008 klo 21.36  Kivikartiontie 9 F, palonalku huoneistossa.

2181 1.2.2008 klo 20.32  Artukaistentie 10 (Hansaprint), automaattihälytys (peruutus ennen  
      lähtöä).

2182 2.2.2008 klo 20.01  Halvarinkatu 12, huoneistopalo rivitalossa.

2183 9.2.2008 klo 23.20  Puistomäenkatu 47, tulessa oli asuntovaunu sekä teollisuus- ja   
      varastorakennus. 

2184 15.2.2008 klo 19.49  Artukaistentie 8 (Turkuhalli), automaattihälytys (peruutus matkal- 
      la).

2185 22.2.2008 klo 12.23  Malminkatu 1, tulipalo kioskirakennuksessa (peruutus ennen läh- 
      töä). 

2186 12.3.2008 klo 06.31  Humalistonkatu 7B (Maalaistentalo), automaattihälytys (peruutus  
      matkalla).

2187 13.3.2008 klo 09.17  Artukaistentie 10 (Hansaprint), automaattihälytys (peruutus ennen  
      lähtöä).

2188 13.3.2008 klo 16.43  Turun ratapiha, vaarallisten aineiden onnettomuus (typpihappo- 
      vuoto).

2189 13.3.2008 klo 17.17  Ispoisten kiertotie 6, eläimen pelastaminen (koiranpentu salaoja 
      kaivossa). TVPK yksin kohteessa.

2190 18.3.2008 klo 11.11  Aurakatu 8 (KOP-kolmio),  kellaripalo korjaustyömaalla.

2191 20.3.2008 klo 20.07  Stålarminkatu (Turun korjaustelakka), tulessa oli tyhjillään oleva  
      teollisuus- ja varastorakennus.

2192 20.3.2008 klo 20.21  1. Linja (Viking Linen terminaali), tarkastus- ja varmistustehtävä.
      TVPK ensimmäisenä kohteessa.

2193 9.4.2008 klo 16.24  Sirkkalankatu 42 D 15, huoneistopalo vanhassa puutalossa.
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2194 17.4.2008 klo 9.00   Vaskikatu 13 (Lassila & Tikanoja), tulessa oli teollisuus- ja varastora 
      kennus.

2195 17.4.2008 klo 9.38   Itsenäisyydenaukio 2 (valtion virastotalo),  automaattihälytys. TVPK  
      ensimmäisenä kohteessa.

2196 24.4.2008 klo 17.29  Peltolantie (Kelan kuntoutuskeskus), tulipalo kattorakenteissa (pe- 
      ruutus matkalla).

2197 28.4.2008 klo 23.39  Metallikatu 10 (vastaanottokeskus), automaattihälytys. 

2198 5.5.2008 klo 18.33  Kollintie, maastopalo (peruutus ennen lähtöä). 

2199 11.5.2008 klo 18.28  Kaivokatu 16 B, huoneistopalo.

2200 12.5.2008 klo 05.00  Maaherrankatu 10, tulessa oli ulkorakennus.

2201 12.5.2008 klo 16.05  Tonttipellontie, maastopalo.

2202 12.5.2008 klo 16.48  Samppaantie 91 (Apajankallio),  maastopalo. TVPK ensimmäisenä  
      kohteessa.

2203 13.5.2008 klo 11.20  Rakennusmestarintie 54, maastopalo. Hälytys jälkivartiointeineen  
      kesti 12 tuntia.

2204 13.5.2008 klo 15.47  Ilmarisenkatu 11 (Paperinkeräys Oy), palonalku teollisuus- ja varas- 
      torakennuksessa (peruutus matkalla).

2205 26.5.2008 klo 11.17  Vapparintie 790, maastopalo.

2206 26.5.2008 klo 17.00  Rompolintie 68, tulessa oli tyhjillään oleva ulkorakennus.

2207 1.6.2008 klo 17.21  Itäinen Rantakatu 42, tulessa oli kesäteatterin ulkokatsomo ja   
      maastoa.

2208 4.6.2008 klo 20.22  Rompolintie 68, tulessa oli tyhjillään oleva omakotitalo.

2209 8.6.2008 klo 10.20  Talvitie, maastopalo linkkitornin läheisyydessä. (päivystysyksikkö  
      yksin kohteessa).

2210 4.7.2008 klo 19.52  Kärsämäentie 3, tulessa oli kuormalavoja. (päivystysyksikkö, peruu- 
      tus matkalla).

2211 6.7.2008 klo 02.33  Niittykulmantie 205, tulessa oli omakotitalo (päivystysyksikkö).

2212 16.7.2008 klo 16.16  Tervahovinkatu 5 A, palonalku vanhassa puutalossa.

2213 18.7.2008 klo 19.54  Friskinpolku 14, huoneistopalo (päivystysyksikkö).

2214 19.7.2008 klo 10.16  Sipsalontie 38, hormipalo omakotitalossa (päivystysyksikkö yksin  
      kohteessa).

2215 20.7.2008 klo 01.01  Eerinkadun ja Eskelinkadun risteys, liikenneonnettomuus;  henki- 
      lön yliajo (päivystysyksikkö avusti sairaankuljetusta).

2216 2.8.2008 klo 12.36  Asemapäivystykseen, tulessa oli rengaskasa Naantalissa. Lisäksi T63  
      määrättiin valmisussiirtona lentoasemalle.
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2217- 14.8.2008 klo 16.44  Myrskyvahinkohälytyksiä osoitteissa:
2220      - Jokipellonkuja
      - Laivamiehenkatu 12
      - Itäinen Rantakatu 
      - Heinikonkatu 2 
      TVPK yksin kohteissa.

2221 21.9.2008 klo 14.55  Läntinen Rantakatu 61, roskalaatikkopalo (autoesittelyssä ollut   
      TVPK yksin kohteessa).

2222 25.10.2008 klo 04.47  Kanslerintie 6 D, huoneistopalon jälkivartiointi.

2223 28.10.2008 klo 22.58  Asemapäivystykseen, vaarallisten aineiden onnettomuus Raision  
      tehtailla.

2224 11.11.2008 klo 11.59  Jalustinkatu 3 F, palonalku huoneistossa.

2225 12.11.2008 klo 02.07  Liekakatu 4, tulessa oli tyhjillään oleva omakotitalo (komppanialäh- 
      tö).

2226 1.12.2008 klo 14.30  Artukaistentie 10 (Hansaprint), automaattihälytys (peruutus ennen  
      lähtöä).

Turun kaupungin ulkopuolella

2227 23.2.2008 klo 18.31  Raisio - Myllynkatu 1, palonalku kauppakeskus Myllyssä. Hälytys  
      annettiin komppanialähtönä (peruutus ennen lähtöä). 

2228 22.5.2008 klo 20.55  Piikkiö - Pyölintie, maastopalo.

2229 5.6.2008 klo 20.42  Vahto - Kukartintie 80, maastopalo. Hälytys kesti TVPK:n osalta 10  
      tuntia.

2230 8.6.2008 klo 16.30  Raisio - Paimenkatu, maastopalo (päivystysyksikkö).

2231 9.6.2008 klo 12.45  Uusikaupunki - Kylmäalhonpolku, maastopalo. Hälytys kesti TVPK:n 
      osalta 10 tuntia.

2232 19.6.2008 klo 20.39  Rymättylä - Paavaistenniementie, tulessa oli ulkorakennus.

2233 4.7.2008 klo 14.37  Kaarina - Katajamäentie 7, omakotitalopalon jälkivartiointi (päivys- 
      tysyksikkö jatkoi tehtävää).

2234 18.7.2008 klo 21.30  Kaarina - Kontionkatu 7, eläimen pelastaminen: kissa puussa (päi- 
      vystysyksikkö yksin kohteessa).

2235 24.7.2008 klo 15.14  Rymättylä - Luotojentie  801, tulessa oli ulkorakennus ja maastoa.

2236 14.8.2008 klo 18.47  Kaarina - Vanha Littoistentie, tulessa oli tila-auto. TVPK yksin koh-
      teessa.

2237 30.8.2008 klo 21.43  Rymättylä - Maskulaisentie, tarkastus- ja varmistustehtävä (päivys- 
      tysyksikkö; peruutus matkalla).

2238 4.9.2008 klo 17.44  Lieto - Haapalehdonkuja, tulessa oli varastorakennus (matelijatalo) .
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2239 7.9.2008 klo 14.26  Rymättylä - Ritalantie 48, tulessa oli ulkorakennus (peruutus mat- 
      kalla).

2240 31.10.2008 klo 21.30  Kaarina - Otsonkatu 13, tulessa oli ulkorakennus (peruutus matkal- 
      la).

Hälytystoimintaan osallistunut miehistö ja käytetty kalusto

Hälytystehtäviin osallistui yhteensä 579 henkilöä (keskimäärin 9 henkilöä), joille kirjattiin 1450 työtuntia. Hälytyksi-
en yhteiskesto oli 190 h. 

Ajoneuvoja ja kalustoa käytettiin seuraavasti:
            
 T61   29 kertaa      618 km     
 T62   4 kertaa  150 km
 T63   41 kertaa            1009 km 
 T67   6 kertaa  90 km  
 T671    - kertaa   - km

 autopumppuja  19 kertaa            26 kpl  50 h
 moottoriruiskuja 1 kerta   1 kpl  2 h  
 uppopumppuja  -  
 vesi-imuria   -    

 vesiajoa  5 kertaa

 letkukalustoa  14 kertaa
 letkua (39-51 mm) 460 m
 letkua (76 mm)  940 m
 letkua yhteensä 1400 m

 paineilmalaitteita 4 kertaa              8 kpl
 varapulloja   -    
 palopostikalustoa 3 kertaa  4 kpl
 vesiasemakalustoa 5 kertaa  5 kpl
 vesitykkiä   -
 sähköagrekaattia 4 kertaa  5 kpl  11,5 h
 savutuuletinta  1 kerta   1 kpl

 vetotikkaita  -
 sarjatikkaita  3 kertaa  4 kpl 
 moottorisahoja              3 kertaa              6 kpl
 laikkaleikkuria               -
 muuta raivauskalustoa 17 kertaa
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