Turun VPK
Vapaaehtoista pelastustoimintaa vuodesta 1838

Vuosikertomus 2009

Turun Vapaaehtoinen palokunta ry. - Frivilliga brandkåren i Åbo rf.
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Turun VPK:n talosta tulossa
esteetön
Kari Suominen
Puheenjohtaja

Turun VPK on Suomen vanhin palokunta ja vanhin Pohjoismaiden edelleen toimivista palokunnista. Palokunnan perustamissanat lausuttiin elokuun 28. päivänä
vuonna 1838 Kupittaan Kaivohuoneella. Kulunut vuosi
oli järjestyksessään 171. toimintavuotemme. Monet tapahtumat osoittivat jälleen yhdistystoimintamme aktiivisuuden. Tästä monimuotoisesta toiminnasta ja sen
mukanaan tuomista iloisista hetkistä kuuluu suuri kiitos
kaikille palokunnan jäsenille.

Remontin ja talouspaineiden keskellä
Kulunut vuosi 2009 oli VPK:n talon kannalta ennen kaikkea remonttivuosi. Monien vuosien pitkäjänteinen suunnittelu- ja pohjatyö palkittiin alkuvuodesta, kun Brankun
remontointityöt pääsivät viimein käyntiin. Remontin ensimmäisessä vaiheessa Ravintola-sali palautettiin alkuperäiseen asuunsa, alakerran wc-tilat uusittiin ja rakennettiin uusi inva-wc. Ensimmäisen vaiheen kustannukset
nousivat suunniteltua korkeammiksi ja loppuvuodesta
palokunta sai raha-automaattiyhdistykseltä kielteisen
päätöksen haettuun hissiavustukseen. Syksyllä hallitus
piti ylimääräisen kokouksen, jossa käytiin läpi remonttia ja sen lisärahoitusmahdollisuuksia. Estettöömyyden
poistaminen oli vastatuulessa - Brankulla oli vuoden lopussa kaksi inva-wc:tä, joista kumpaankaan ei päässyt.
Tätä kirjoittaessani sain ilouutisen Suomen Kotiseutuliiton VPK:lle myöntämistä 70.000€ ja 15.000€ lisäavustuksista, joiden turvin voimme saattaa rakennustyöt päätökseen myös toisen vaiheen osalta lähes alkuperäisten
suunnitelmien mukaisesti. Remontin toisessa vaiheessa
rakennetaan hissi ja vaateaulan sisäänkäynti siirretään
pihan puolelle. Remontoinnin jälkeen palokunnan talosta tulee esteetön ja se tulee siten palvelemaan nykyistä
paremmin myös liikuntaesteisiä. Talouden taantumasta
huolimatta Brankun käyttöaste jatkoi myös viime vuonna
nousuaan ja Brankulla järjestettiinkin kuluneena vuonna
yli 200 tilaisuutta.

Kuuden toimivan ja aktiivisen osaston palokunta
Turun VPK jatkoi toimintaansa kuuden osaston yhteistoimintaorganisaationa, ja on jakaantunut toiminnoittain
hälytys-, nais-, nuoriso-, veteraani- ja järjestöosastoihin
sekä puhallinorkesteriin. Palokunta sai vuoden aikana
uusia jäseniä ja vuoden lopussa jäseniä palokunnassa oli
jo 275. Laajan jäsenpohjan ja monimuotoisen harrastustoiminnan ansiosta palokuntamme tarjoaa mielekästä
tekemistä ja toimintaa kaikenikäisille.

Palokunnan hälytystehtävien määrä laskussa edellisiin vuosiin verrattuna
Palokunnan hälytysosasto on ollut mukana pelastustoiminnassa Turun ja sen lähikuntien alueella. Vuoden 2009
aikana hälytystehtäviä oli yhteensä 32, joista 26 suuntautui Turun kaupungin alueelle ja kuusi kaupungin rajojen
ulkopuolelle. Kuluneen vuoden hälytystehtäviin mahtui
muutamia suurehkoja ja uhkaavia tulipaloja.

Turun VPK:lle uusi päällikkö
Vuoden lopussa palokunnan päällikkö Petri Aalto luovutti valkoisen P60 -kypärän uudelle palokunnan päällikölle Petri Haanpäälle. Aalto johti palokunnan toimintaa
ansiokkaasti vuodesta 2003 ja haluan tässä yhteydessä
lämpimästi kiittää häntä siitä suuresta työstä, jota hän on
tehnyt palokunnan eteen. Toivotan myös uudelle päällikölle menestystä haasteellisessa ja monipuolisessa tehtävässä. Haluan myös lausua mitä suurimmat kiitokset
palokunnan hallitukselle, osastojen johtajille ja kaikille
niille, jotka ovat olleet mukana palokuntamme toiminnassa.
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Hälytysosastolla jälleen vilkas
vuosi 2009
Petri Aalto
Palokunnan päällikkö 2009

Vuosi 2009 on ollut nykymuotoisen hälytysosaston viidestoista toimintavuosi. Turun VPK on toiminut Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana.
Hälytysosaston toiminnasta kertyi kaikkiaan 4163 tuntia. Vuoden aikana keskityttiin hälytystehtävien hoitamiseen ja koulutustoimintaan.

Korjaus- ja kehittämistoimintaa
Toimintavuoden aikana päätettiin myydä miehistöauto
T67 ja toteutettiin vanhan tallin laajennus. Miehistöauto
T671 siirrettiin syksyn aikana Kivikartion vuokratallista
vanhaan talliin. Päivystyshuoneen tietotekniikan kehittämistä jatkettiin vuoden aikana ja hälytysosaston jäsenistölle saatiin turvakaapit henkilökohtaisille tavaroille.
Kuivaushuonetila siirrettiin lämmönjakohuoneeseen ja
entinen kuivaushuone saatiin veteraanien käyttöön vanhan tallin laajennuksen alta.

Hälytykset P3:n käskystä
VPK:n hälyttäminen on tapahtunut pääosin päivystävän
palomestarin määräyksestä tai hätäkeskuksen tietojärjel-

män perusteella ja Turun VPK:ta on hälytetty korvaavana
yksikkönä, kun normaalin hälytysvasteen mukainen pelastusyksikkö on ollut jo varattuna.
Hälytysmäärä laski selvästi edellisiin vuosiin verrattuna.
Tähän on vaikuttanut erityisesti se, että palokunta on hälytetty pääosin erillisellä määräyksellä eikä automaattisesti osana hälytysvastetta. Uudet hälytysvasteet tulivat
voimaan toukokuun alussa, mutta näillä ei ollut merkittäviä vaikutuksia hälytysten määrään. Turku ja sen lähiympäristö säästyivät vuoden 2009 aikana suuremmilta
tulipaloilta ja onnettomuuksilta lukuunottamatta Naantalin viimesyksyistä tuhoisaa tulipaloa.
Hälytykset painottuivat erityisesti loppukevääseen ja kesäkauteen. Pääosa vuoden hälytyksistä sijoittui ajanjaksoon huhtikuusta syyskuulle (2/3).

Vesiajoilla varoja toimintaan
Varainhankintatyöhön osallistuttiin suorittamalla mm.
vesiajoja ja antamalla turvallisuuskoulutusta.

Hälytysosasto harjoitteli vuoden aikana mm. myrskyvauriopuiden käsittelyä. Moottorisahan kahvassa on Mauri Laho.
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34 koulutettua vapaaehtoista
Hälytysosaston vahvuus oli toimintavuoden lopussa 6
päällystöön kuuluvaa, 6 alipäällystöön kuuluvaa ja 22
sammutusmiehistöön kuuluvaa, yhteensä 34 henkilöä.
Lisäksi hälytysosaston toimintaan on osallistunut 6 sammutusmiesharjoittelijaa.

Hälytystehtävät

16 kertaa
12 kertaa
3 kertaa
1 kertaa
2 kertaa
2 kerta
1 kerta
1 kerta

Kalusto ja varusteet

Palokunta hälytettiin toimintavuoden aikana 32 kertaa.
Hälytyslähtöjä oli 24 kertaa, asemapäivystyksiä 4 kertaa,
valmiussiirto kerran ja hälytys peruuntui ennen lähtöä 3
kertaa. Hälytyslähdöistä 2 peruuntui matkan aikana. Palokunta hälytettiin Turun kaupungin alueelle 26 kertaa ja
6 kertaa kaupungin ulkopuolelle.
Perushälytys (koko hälytysosasto)
Osahälytys
- vain kesäpäivystysyksikkö 		
- muu osahälytys 			

Sammutustehtävä 			
- rakennuspalo 				
- maastopalo 				
- muu sammutustehtävä		
Automaattihälytys 			
Muu tarkastus- ja varmistustehtävä
Lento-onnettomuusvaara 		
Eläimen pelastaminen 			

23 kertaa
7 kertaa
2 kertaa

Vuoden aikana hankittiin 8 kpl ladattavia käsivalaisimia,
3 kpl sammutuspeitteitä ja 1 kpl digitaalikamera.
Miehistölle hankittiin väliasuja 12 kpl (housut ja pusero)
ja asemapalveluasuja 8 kpl (housut ja paita). Lisäksi hankittiin pienempiä varusesineitä.
Palokuntasopimuksen mukaan paloasujen (sammutusvarusteiden) hankinta tapahtuu pelastuslaitoksen toimesta. Vuoden 2009 hankintana saatiin 5 kpl paloasuja.

Palokunnalta löytyy perusvälineistöä myös liikenneonnettomuustehtävien hoitamiseen. Kuvassa harjoitus Itäharjulla.
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Kesäpäivystykset

Päivystyskausi alkoi toukokuun alussa ja päättyi elokuun
lopussa. Päivystys tapahtui asemapäivystyksenä ja niitä
oli joka kolmas viikonloppu eli yhteensä 6 kertaa. Päivystys alkoi perjantaisin klo 18.00 ja päättyi sunnuntai-iltana klo 18.00. Miehitettyinä olivat T61 ja T63. Päivystysviikonloppujen aikana oli 7 hälytystehtävää. Kalusto- ja
ajokoulutusta järjestettiin kaikkina viikonloppuina. Kesäpäivystyksistä kertyi 1151 tuntia.

Koulutus
Koulutuksen rungon muodosti laaja ja monipuolinen sisäinen koulutus. Lisäksi osallistuttiin mm. pelastusliiton
kursseille. Koulutustuntimäärä nousi edellisestä vuodesta ja kaikkiaan koulutustoimintaan osallistuttiin 1738
tunnin ajan. Tähän lukuun sisältyvät sisäinen ja ulkoinen
koulutus.
Sisäinen koulutus
Vuoden aikana oli 37 koulutustilaisuutta (92 h) niin, että
oppitunteja oli 11 kertaa (22 h), harjoituksia 22 kertaa

Turun VPK:n päivystysyksikkö siirrettiin valmiussiirtona
Ruissalon saareen Tall Ships’ Races lähtöpäivänä. Kuvassa
Dar Mlodziezy Airistolla.
(59 h) ja tutustumisia 4 kertaa (11 h). Tutustumiskäynnit
tehtiin Turun lentosemalle, Kakolan jätevedenpuhdistamolle, pelastuslaitoksen venekalustoon Latokarissa
ja Naantalin öljynjalostamolle. Sopimuspalokuntien yhteistoimintaa jatkettiin entisessä laajuudessa. Kaikkiaan
sisäiseen koulutukseen osallistuttiin 1269 tunnin ajan.
Viikonloppupäivystyksissä järjestetty koulutus ei ole
näissä luvuissa mukana. Lisäksi lauantaisin oli yhteisiä
liikuntatilaisuuksia kevät- ja syyskoulutuskaudella.
Ulkoinen koulutus
Ulkoiseen koulutukseen osallistuttiin 469 tunnin ajan.
Kursseista kertyi 430 tuntia ja muista koulutustilaisuuksista ja kurssien kouluttajatyöstä 39 tuntia.
Muut koulutustilaisuudet:
Pelastuslaitoksen järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja
VPK-seminaariin osallistuivat päällystön jäsenet.
Kuopiossa SPEKin järjestämille Palokuntalaisten opintopäiville 21-22.11.2009 osallistui palokunnan koulutuspäällikkö Marko Viljasen lisäksi nuoriso-osaston johtaja
Jari Heinonen, hälytysosastosta Mika Heiskanen ja Sanni
Horelli.

Muu toiminta

Osallistuttiin yhteistyössä eri viranomaistahojen ja Turun kaupunkialueen sopimuspalokuntien kanssa valtakunnallisen hätänumeropäivän viettoon kävelykadulla
11.2.2009.
Osallistuttiin valtakunnalliseen Päivä paloasemalla tapahtumaan 28.11.2009. Tapahtuma palokunnan omalla
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asemalla oli yleisömenestys ja sille saatiin hyvin medianäkyvyyttä.
Hälytysosaston vuosikokous pidettiin 10.12.2009.
Palokunta osallistui vuoden aikana myös muihin kalustonesittely- ja valistustilaisuuksiin 7 kertaa.
Palokuntasopimuksen mukainen uudenvuodenpäivystys tapahtui ajalla 31.12.2009 klo 18.00 - 1.1.2010 klo
8.00. Miehitettyinä olivat T61 ja T63. Päivystysyksiköllä
oli yksi hälytystehtävä.

Kilpailutoiminta
Turun VPK osallistui neljän hengen voimin palokuntien
SM-Pilkkikilpailuun Keuruulla 21.3.2009.

Palokuntalaisten opintopäivillä Kuopiossa esiintyi Halavatun Papat suoraan Iisalmesta - mukana myös mopo!

Antti Juhala pilkillä Palokuntien SM-pilkissä aurinkoisella
Keurusselällä maaliskuussa 2009.

Palokuntalaisten opintopäivien aiheet käsittelivät palokuntien verotusasioita sekä kansainvälistä pelastustoimintaa. Iltaa vietettiin tukkilaishengessä Jätkän kämpällä.
6
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Kahvikonsertissa kajahtivat tutut
elokuvasävelmät
Pertti Vasama
Puhallinorkesteri

Juhlavuoden 2008 päätteeksi Jari Virta luovutti kapellimestarin tahtipuikon Turun VPK:n Puhallinorkesterin uudelle kapellimestarille Mika Maralle.

oli yhdeksän. Kaikkiaan orkesteri oli koolla harjoitusten
ja esiintymisten puitteissa 70 kertaa kuluneen vuoden
aikana.

Harjoituksia ja keikkoja

Harrastustunteja lähes 5000!

Puhallinorkesteri harjoitteli kuluneen vuonna kerran viikossa maanantai-iltaisin yhteensä 37 kertaa. Harjoitusten normaali kesto 2,5 tuntia. Esiintymiskertoja oli vuoden aikana yhteensä 13, joista VPK:n talon juhlasalissa

Harrastustunteja soittajille kertyi yhteensä 4851. Orkesterissa oli vuoden aikana mukana 48 soittajaa. Aktiivisten soittajien määrä on pysynyt viime vuosina suunnilleen ennallaan.

Turun VPK:n Puhallinorkesterin kahvikonsertteja on järjestetty vuodesta 1976.
7
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Vanhojen tanssit puhallinorkesterin tahdissa
Helmikuussa puhallinorkesteri soitti jo vuosittaiseksi perinteeksi muodostuneet vanhojen tanssit Turun Suomalaisen Yhteiskoulun ja Kaarinan lukion oppilaille. Kuluneen vuoden konserttiohjelmistoon kuuluivat niin ikään
esiintymiset Turun Puhallinmusiikkipäivillä kesäkuun
alussa, kesäinen ulkoilmakonsertti Naantalin Kaivopuistossa heinäkuussa, itsenäisyyspäivän juhla Paimion
koulukeskuksessa ja joulukonsertti Naantalin kirkossa.
Nousiaisten kirkossa puhallinorkesteri konsertoi ensimmäisen sikäläisen joulukonsertin yhteistyössä Maskun
Salibandyn kanssa.

Kahvikonsertissa kuultiin tuttuja elokuvasävelmiä vuosien varrelta
Järjestyksessään 33. kahvikonsertti pidettiin 22.3.2009
VPK:lla. Konsertin teemana oli tänä vuonna elokuvamusiikki. Perinteinen kevätkonsertti veti palokunnan
juhlasalin jälleen täyteen yleisöä. Kahvikonserttia edelsivät soittoleirit Heikkilän kasarmin sotilaskodissa ja
VPK:lla sekä ylimääräiset harjoitukset ja kenraaliharjoitus
VPK:lla.

Kokoukset
Puhallinorkesterin syyskokous pidettiin marraskuussa
Naantalissa, Kultaranta Resortissa.

Turun VPK:n Puhallinorkesteri on vuosien saatossa levyttänyt kolme äänitettä. Ensimmäisen äänite kantoi nimeä
”Pruutta ja torvi” (LP), joka äänitettiin puhallinorkesterin
110-vuotisjuhlan kunniaksi 1983. Seuraavanan kerran
orkesteri tuotti levyn 125-vuotisjuhlavuonna 1998 ja levy
kantoi nimeä ”Pitkällä tiellä - On the Long Road” (CD). Uusinta tuotantoa on muutaman vuoden takainen joululevy
”Muistojen joulut” (CD) vuodelta 2004.
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Palokuntanuorten leiri jälleen yksi vuoden
kohokohdista
Jari Heinonen
Nuoriso-osaston johtaja

Turun VPK:n nuoriso-osasto kokoontui vuoden 2009
aikana 35 kertaa tiistai-iltaisiin viikkoharjoituksiin. Harjoitusilloissa oli mukana 10-15 nuoriso-osastolaista
opettelemassa alkusammutusta, ensiapua ja muita palokuntalaisen perustaitoja. Harjoituksiin kuului oppituntien lisäksi monenmoisia käytännön harjoituksia.

Palokuntanuorten leiri Siikaisissa
Yksi vuoden kohokohdista oli jälleen perinteinen palokuntanuorten kesäleiri, joka järjestettiin tällä kertaa Pohjois-Satakunnassa Siikaisissa. Kaikkiaan leirille osallistui
Länsi-Suomen pelastusliiton alueelta lähes 1.000 palokuntanuorta ja ohjaajaa. Turun VPK:n nuoriso-osastosta
mukana oli 12 nuorta ja kuusi ohjaajaa.

Palokuntaleirillä on makea loikoilla!
pääsivät makkaragrillin ääreen Ruissalon leirintäalueelle.

Yhteisharjoitus

Vuorokausi pelkkää keikkaa

Turun VPK:n nuoriso-osasto järjesti yhdessä Maarian ja
Kaarinan VPK:iden nuoriso-osastojen kanssa yhteisharjoituksen Maarian VPK:lla. Harjoitusten jälkeen kaikki

Turun VPK on järjestänyt lähes vuosittain myös palokuntanuorten 24h -harjoituksen, jossa nuoret päivystävät
paloasemalla kuten oikeat palomiehetkin. Vuorokauden
aikana oli useita hälytystehtäviä, jotka nuoret
hoitivat mallikkaasti. Hälytystehtävien ohessa
jäi myös aikaa syömiselle, nukkumiselle ja mukavalle yhdessäololle.

Nuoret mukana Päivä Paloasemalla
-tapahtuman toteuttamisessa
Marraskuun viimeisenä viikonloppuna Turun
VPK oli mukana Päivä Paloasemalla -tapahtumassa ja nuoriso-osastolaiset miehittivät tapahtumarastit. Lisäksi nuoriso-osasto huolehti
puhallinorkesterin kahvikonsertin aikana vaatesäilytyspalvelusta.

Nuorten varustetila kuntoon
Nuoriso-osastolaiset vastasivat Päivä Paloasemalla -tapahtuman Nuorten ohjaajat kunnostivat vuoden aikana
rastijärjestelyistä marraskuun lopulla. Kuvassa Minttu Leppäaho ja talon remontoinnin yhteydessä nuoriso-osaston varustetilan.
Jenna Roivas.
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Naisosastoon uusia jäseniä ja Unelma Cupin
voitto
Jaana Sandberg
Naisosaston puheenjohtaja

Turun VPK:n naisosaston tärkein tavoite oli vuonna 2009
uusien jäsenten rekrytoiminen, naisosaston imagon kirkastaminen sekä toiminnan kehittäminen. Tavoitteet
saavutettiin viime vuonna jopa sensaatiomaisella tavalla
– vuoden aikana naisosastoon liittyi kahdeksan uutta jäsentä ja naisosastosta koottu ”pörriäisten” joukkue voitti
kesällä TPS:n järjestämän jalkapalloturnauksen Unelmacupin häviämättä kertaakaan. Turun VPK:n pörriäiset herättivät ihmetystä ja ihastusta nykyaikaisesta palokuntanaisesta turnauksen aikana. Erityisen makeaksi voiton

teki se, että vastassa olivat TPS:n oma joukkue sekä kaksi
muuta sarjatasolla pelaavaa joukkuetta.

Turku vastaan Tarvasjoki
Perinteinen Turku-Tarvasjoki sählyottelu pelattiin viime
vuoden syksyllä. Turun VPK:n naisvoittoinen joukkue
nauratti ottelun alussa tarvasjokelaisia, mutta joutuivat pelin loputtua toteamaan jo toistamiseen häviönsä.

Kari Lehtonen järjesti naisosastolle elämyksellisen savusukelluskoulutuksen.
10
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Turun VPK:n naisosaston joukkue ”Pörriäiset” voitti keväällä pelatun jalkapalloturnauksen Unelma Cupin.
- Loistavaa peliä, upeaa yhteistyötä, kentällä kaikki laittoivat itsensä likoon ja vähän enemmänkin. Hälytysosaston
miehille erityiskiitos, meillä oli todella hyvä joukkue! Kiteytti osastonjohtaja Jaana Sandberg ottelun jälkeen.

Naisosastolle menestystä Turun alueen toimintakilpailussa
Turun VPK:n naisosasto voitti Turun alueen palokuntanaisten toimintakilpailun A-sarjan palkinnon yli 800 toimintapisteellä. Naisosastoja alueella on 18.

Uudet edustuspaidat naisille
Turun VPK:n naisosasto sai kuluneen vuoden aikana
oman ”edustuspaidan”, jota käytetään erilaisissa tilaisuuksissa, kuten messuilla, koulutustilaisuuksissa, ravintolatoiminnassa ja muissa palokunnan tapahtumissa.

Naiset turvaamassa myös nuorten hyvinvointia
Naisosaston toiminnalle on aina ollut tärkeää huolehtia
osaltaan nuoriso-osaston hyvinvoinnista. Viime kesänä
naisosasto järjesti Naantaliin Luonnonmaalle TYKS:n kesäviettopaikalle ulkoilupäivän, jossa oli ongintaa, uimista,
saunomista ja tietysti jälkiruokavohvelien paistoa. Päivä
oli erittäin onnistunut ja osallistujia oli nuoriso-osaston
lisäksi kaikista muistakin palokunnan osastoista.

mukaiseen suunnitteluun, joka on havaittu myös Turun
alueen palokuntanaisten toiminnassa. Kuluneen vuoden aikana nousi esiin kysymyksiä, voisivatko myös muiden palokuntien naisosastot käydä tutustumassa Turun
VPK:n naisosaston toimintaan ja osallistua joihinkin turvallisuusasioita käsitteleviin kerhoiltoihin.

Naiset savusukeltamassa
Naisosasto haluaa myös kiittää Kari Lehtosta, joka kärsivällisesti ja ammattitaitoisesti luotsasi naisosaston savusukellusharjoitusta Nesteen kontissa. Kokemus oli mukana olleille palokuntanaisille ainutlaatuinen ja vahvistaa
naisten sitoutumista palokuntanaisen harrastukseen,
joka joskus työltäkin tuntuu.

Hymyileviä motoristeja ja Tall Ships’ Racesin tuulia
Yksi vuoden 2009 mielenkiintoisimmista tapahtumista
oli Turun Moottoripyöräkerhon 40-vuotisjuhla ja sen ympärille rakennettu ”hymyilevät motoristit”- tapahtuma,
johon osallistui noin 2000 motoristia. Hälytysosasto huolehti tapahtuman sammutus- ja pelastusvalmiudesta ja
naisosasto vastasi tapahtuman ensiapujärjestelyistä.
Yksi vuoden odotetuimmista tapahtumista oli Tall Ships’
Races -purjelaivojen lähtöhetken seuraaminen. Upea
Princess 45 ja kapteeni Leo Gästgivar järjestivät palokuntanaisille upean elämyksen Airistolla.

Kerhoiltojen koulutuksista elämän rikka- Tulevaisuudessa siintävät yhteistyön mahuksia
dollisuudet
Naisosaston tiistaisissa kerhoilloissa käsiteltiin ajankohtaisia aiheita ja opetettiin hyödyllisiä tietoja ja taitoja,
jotka rikastuttavat palokuntanaisen elämää. Turun VPK:n
naisosasto on panostanut koulutustoiminnan johdon-

Yhteistyön lisääminen, tiedottamisen tehostaminen eri
osastojen välillä sekä koko palokunnan yhteiset verkkosivut mahdollistavat tulevaisuudessa entistä paremman
ja joustavamman toiminnan palokunnan sisällä.
11
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Veteraaniosasto järjesti päivätansseja ja
joulumyyjäisiä
Anja Vuorinen
Veteraaniosasto

Kulunut vuosi oli osaston 24. toimintavuosi. Tiistaiset
kokoontumiset jatkuivat perinteisesti ja osanottajia oli
keskimäärin 22 palokuntaveteraania/kerta. Veteraanien
vuonna 1997 aloittamat torstain päivätanssit jatkuivat
edelleen. Tansseja järjestettiinkin kuluneen vuoden aikana yhteensä 33 kertaa ja näiden lisäksi vielä uudenvuodenaaton tanssit. Kävijöitä päivätansseissa oli yhteensä
2873 henkeä.

Veteraaniosasto oli mukana seuraavissa
tapahtumissa vuonna 2009
24.3.2009

Erik Landellin 80-vuotispäivän kahvit

14.4.2009
		

Onnittelukäynti Turkka Vanteen 80-vuotispäivän johdosta

15.4.2009
		

Tutustuminen Olkiluodon Ydinvoima-		
laan

3.6.2009
		

Osallistuttiin VPK:n talon peruskorjausinfo-suunnittelupalaveriin

9.6.2009

Tutustuminen TS Automuseoon

9.7.2009 ja
15.7.2009
		

Osallistuttiin VPK:n talon remonttiin,
hiottiin ravintolasalin ovet sekä siirret-		
tiin marmoritauluja

13.10.2009

Veteraanien vuosikokous

29.9.2009
		
		

Vietettiin Lars Saarisen 90-vuotispäiviä
kinkkukiusauksen ja kakkukahvin mer-		
keissä

27.10.2009
		

Rainer Lindholmin 80-vuotispäivän kakkukahvit

4.11.2009
		

Osallistuttiin järjestöosaston kokouk-		
seen

15.12.2009

Vietettiin veteraanien oma joulujuhla

22.12.2009

Osallistuttiin LSPel:n toimintaan

29.11.2009,
6.12.2009,

Hoidettiin VPK:n joulumyyjäisten
pöyditys-, järjestysmies- sekä

13.12.2009 ja
20.12.2009

lipunmyynti tehtävät

Veteraaninaisten tapahtumat 2009
Veteraaninaiset avustivat veteraaneja torstaitanssien järjestelyissä sekä tiistain kerhopäivien kahvituksessa.
10.-11.1.2009
		

Antiikkimessut, avustettiin VPK:n
ravintolassa

4.-5.4.2009
		

Postimerkkinäyttelyn aikana avustettiin
VPK:n ravintolassa

5.-6.9.2009
		

Antiikkimessut, avustettiin VPK:n
ravintolassa

13.10.2009
		

Laitettiin Janssonin kiusausta veteraanien vuosikokoukseen

24-25.10.2009 Osallistuttiin Osaava-Nainen messuille 		
		
SPEK:in osastolla esittelytehtäviin
29.11.2009,
6.12.2009,
13.12.2009 ja
20.12.2009

Hoidettiin VPK:n joulumyyjäisten
pöytien vuokraus sekä avustettiin
myyjäispäivinä VPK:n ravintolassa

Yhteistilaisuudet muiden VPK:den veteraanien kanssa
17.3.2009

Salon VPK:n veteraanien vierailu

20.8.2009

LSPel Veteraanipäivät Säkylässä

4.2.2009,
11.3.2009 ja
27.10.2009

Osallistuttiin LSPelin veteraanitoimikunnan kokouksiin

12
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Järjestöosaston matkassa Olkiluodon
ydinvoimalaan
Kai Olenius
Järjestöosasto

Järjestöosaston toiminta ja osaston järjestämät tapahtumat kokosivat vuoden 2009 aikana palokunnan jäseniä
kerhoiltoihin, jäseniltoihin ja muihin tilaisuuksiin.

Jäsen- ja kerhoiltoja
Perinteinen Turun VPK:n jäsenilta loppiaisaattona
5.1.2009 kokosi jälleen palokuntalaiset yhteen 135 hengen voimin. Osaston kerho- ja saunailta järjestettiin keväällä, johon osallistui 11 henkeä ja syksyllä kokoonnuttiin kerhoiltaan.

Retki Olkiluodon ydinvoimalaan
Huhtikuun 15. päivänä järjestöosasto järjesti koko jäsenistölle yhteisen tutustumismatkan Olkiluodon ydinvoimalaan. Retkelle osallistui 20 henkeä.
Lisäksi järjestöosaston jäsenet osallistuivat lauantaitanssien järjestysmiestehtäviin sekä myyjäisten pöyditystehtäviin.

Vuosittaiset palokunnan yhteiset jäsenillat järjestetään yleensä loppiaisen tienoilla. Järjestöosaston puuhamiehet huolehtivat käytännön järjestelyistä ja illan ohjelmatarjonnan koordinoinnista.
13

Turun VPK_toimintakertomus 2009.indd 13

14.4.2010 22:55:57

2009 oli jälleen ennätysvuosi Brankulla
Jukka Helttula
markkinointipäällikkö

Turun VPK:n talon tilaisuuksien määrä jatkoi kasvuaan
vuonna 2009. Vuosi oli vuosituhannen paras. Vuokratilaisuuksia oli 228 (edellisenä vuonna 222). Yhdistyksen
itse järjestämät tanssit, kokoukset yms. mukaan lukien
tilaisuuksia talossa oli 274 (edellisenä vuonna 269).
Vuotta sävyttivät poikkeuksellisen monet näyttelyt. Jo
perinteisten antiikkimessujen (2 kpl) ja rotukissanäyttelyn lisäksi talossa pidettiin käärmenäyttely, postimerkkinäyttely ja perhosnäyttely. Käärmenäyttelyn vetonaulana oli 50 kiloa painanut Oskari-python.

Tehokasta markkinointia ja laadukasta
palvelua

Turun VPK:n talon käyttöaste jatkoi talouden taantumasta
huolimatta nousuaan.

Talon markkinoinnissa on ollut keskeisinä elementteinä
panostaminen palveluun ja vahvan juhlatalotunnettuuden ja -haluttavuuden ylläpito sekä ns. lumipalloefektin
hyödyntäminen ja synnyttäminen alueilla, joilla Brankun tunnettavuus on pienempi. Ulkoisista markkinointitoimenpiteistä merkittävimmät olivat osallistuminen
keväällä Kongressimessuille ja syksyllä Sihteeri- ja assistenttimessuille sekä jäsenyys Turun kaupungin kongressimarkkinointiyksikössä Turku Convention Bureaussa ja
nettimainonta.

Perinnehuoneessa vaalitaan historiaa
Toisen kerroksen perinnehuoneeseen ja turkkilaiseen
huoneeseen on koottu arvokasta esineistöä Turun VPK:n
historiasta. Marraskuun lopun Päivä Paloasemalla -tapahtuman yhteydessä VPK-taloon ja perinnehuoneeseen järjestettiin opastetut tutustumiskierrokset.
Turun VPK:n perinnehuoneeseen kuuluu kolme tilaa: eteinen, turkkilainen huone ja varsinainen näyttelyhuone
(kuvassa). Eteisessä on esillä valokuvia ja kunniakirjoja
palokuntakilpailuista. Turkkilainen huone on rakennettu
1900-luvun alkupuolella, muuta sen historiasta ei oikeastaan tiedetäkään. Näyttelyhuoneessa on esillä vanhoja
palokuntavarusteita, kunniamerkkejä, valokuvia ja palokunnan saamia lahjoja.
14
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Brankun korjausta ja restaurointia vuosien
saatossa
Ilkka Horelli

Turun VPK:n talo on arkkitehti Viktor Reiniuksen suunnittelema ja se valmistui 1892. Rakennus edustaa aikakaudelleen tyypillistä uusrenessanssityyyliä. Rakennuksessa
on kolme kerrosta.

nimiä. Talossa ovat esiintyneet mm. Aino Achte, Armas
Järnefelt, Jean Sibelius, Oskar Merikanto, Kosti Vehanen,
Leevi Madetoja, Ilmari Hannikainen sekä 1930-luvun ulkomaiset huippuartistit Josephine Baker ja Marian Andersson.

Ei palokunnan taloksi, vaan juhlatilaksi
Koristemaalaukset
turkulaisille
Aikoinaan palokunnan taloa ei rakennettu omaksi toimitilaksi, vaan juhlatilaksi kaupunkilaisille, joita tuohon
aikaan Turussa oli noin 30.000. Palokunnan talo on aina
toiminut yhtenä Turun kaupungin kulttuurin kehdoista ja
vieraskirjasta löytyykin monien tunnettujen taiteijoiden

Juhlasalin fresko kuuluu talon alkuperäiseen sisäkoristeluun. Maalauksen tehnyt koristemaalari C. H. Erhling
kuvaa teoksessaan kuvitteellista yöllistä tulipaloa Turussa. Maalauksen ruisku on tallella ja sitä säilytetään Turun
linnan palokuntamuseon kokoelmissa.

Kulttuuriministeri Stefan Wallin tutustui Turun VPK:n talon entisöityyn Ravintolasaliin marraskuussa 2009. Kuvassa myös
Turun VPK:n puheenjohtaja Kari Suominen.
15
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1900-luvun alussa palokunnan talon koristemaalaukset
alkoivat tuntua vanhanaikaisilta ja kaupunkilaisten valitettua hämäryydestä juhlasali maalattiin uudelleen vaalein värisävyin - koristemaalaukset peitettiin ja niiden
olemassaolo unohdettiin. Vuosisadan alkupuolella talo
sai sähkövalaistuksen, vesijohdon, vesiklosetin ja parkettilattian. 1914 keilarata purettiin ja vaateaulaa laajennettiin sekä rakennettiin ensimmäinen keskuslämmitysjärjestelmä.

I-luokan ravintolasta palokunnan kahvilaksi
Vuoteen 1935 asti palokunnan talossa toimi yksityisen
ravintoloisijan pitämä I-luokan ravintola. Palokunta otti
ravintolatilat käyttöönsä 1937. Ravintola muuttui kahvilaksi ja sitä ylläpitämään perustettiin VPK:n Ravintola
Oy.

Palokunnan talosta paloasema
Paloasema talosta tuli vasta 1900-luvun toisella vuosikymmenellä. 1924 Turun VPK hankki ensimmäisen paloautonsa ja seuraavana vuonna lisää. Autot sijoitettiin
näyttämön alapuolella olevaan kellaritilaan, jota edelleenkin kutsutaan ”vanhaksi talliksi”.

Lisärakentamista, korjauksia ja entisöintiä
1952 harjoitustorni purettiin lisärakennuksen alta. Uudisosaan rakennettiin tallitilat kolmelle autolle, varusmestarin asunnolle ja toimistolle. 1993 tallitilojen lattiatasoa laskettiin ja ovia levennettiin, jotta uusi paloauto
T61 mahtuisi sisään.
Palokunnantalo suojeltiin asemakaavalla vuonna 1986
ja merkittiin korkeimpaan sr-5 suojeluluokkaan. Samalla palokunnan tontille osoitettiin lisärakennusoikeutta.
1986-1988 suoritettiin julkisivun perusteellinen korjaus.
1997 valmistui arkkitehti Ola Laihon tekemä palokunnantalon entisöinnin ja peruskorjauksen hankesuunnitelma, jossa esitettiin korjaustarpeet palokunnantalon
palauttamiseksi 1890-luvun asuun ja toimenpiteiden
kiireellisyysjärjestys. Korjaustoimenpiteet käynnistyivät
2000-2001, kun eteisportaikon katon palkiston maalatut
kuviot ja kasettien kankaat kuorittiin esiin. Kuviot kopioitiin ja maalattiin uudet kankaat.
Keväällä 2009 monien vuosien suunnittelutyö rakennuksen entisöinti- ja korjaustoimenpiteitä varten palkittiin,
kun palokunta sai tiedon sille myönnetystä 500.000€
korjausavustuksesta. Kulttuuriministeri Stefan Wallin
piti Turun VPK:n talolla tiedotustilaisuuden asiasta maaliskuun lopussa ja työt käynnistyivät lähes välittömästi.
Rakennusprojekti jaettiin kahteen vaiheeseen ja ensimmäiseksi toteutettiin Ravintolasalin entisöinti ja WCtilojen kunnostus sekä uuden inva-WC:n rakentaminen.
Vuonna 2010 käynnistyvässä toisessa vaiheessa palokunnan taloon rakennetaan hissi ja uusi sisääntuloaula,
kunnostetaan sisääntulon piha-alue sekä rakennetaan
pieni koulutustila alakertaan. Peruskorjauksen ja entisöintitoimenpiteiden myötä Turun VPK:n talosta tulee
esteetön ja se tulee palvelemaan entistä laajempia käyttäjäryhmiä.

Alakerran WC-tilat, viemäröinnit ja sähköt uusittiin korjaustöiden ensimmäisen vaiheen aikana. Kuva pohjatöiden
ajalta.
16
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Remontin yhteydessä alakerran vaateaulaan rakennettiin uusi inva-WC.

Ravintolasalin koristemaalauksesta vastasi koristemaalari Tapio Hiltunen.

Ravintolasalin katosta poistettiin vanhat ”pinkopahvit”
ja alta löytynyt helmiponttipaneli jätettiin kattoon.
Katon kristallikruunut kunnostetiin ja tarjoilutiski uusittiin.
17
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Turun VPK:n huomionosoitukset, kunniamerkit sekä palvelusvuosi- ja harrastustuntimerkit 2009

Myönnetyt huomionosoitukset
Kari Lehtonen 50 v. - VPK:n pöytäviiri nro 60

Turun VPK:n ansiomerkit
Lindroos Bengt-Johan - Erik Julin ansiomitali II luokka,
kevätkokous 27.4.2009

Vuoden Brankkari
Teemu Laine valittiin Vuoden Brankkari 2009.

Vuosimerkit
Vuosimerkit jaettiin syyskokouksessa 30.11.2009
				
Höglund Harri		
45 v

Liittynyt
1964

Heino Matti		
Vira Simo		
Paasi Tuomo		
Sankari Jussi		
Huvila Matti		
Lehtinen Irma		
Louhi Pekka		
Kasti Reijo		
Kivekäs Antti		
Ruisla Urpo		
Sällylä Teppo		

40 v
30 v
25 v
25 v
20 v
15 v
15 v
10 v
10 v
10 v
10 v

1969
1979
1984
1984
1989
1994
1994
1999
1999
1999
1999

Harrastustuntimerkit
Suurluokka (5000 h)
Viljanen Marko		
5253 h
Erikoisansioluokka (3000 h)
Heinonen Jari		
3173 h
Piili Jari			
3443 h

Turun VPK:n päällystö valitsee vuosittain Vuoden Brankkarin, joka saa vuodeksi haltuunsa palopäällikkö Keijo Samuelssonin lahjoittaman palokypärän. Vuoden 2009 Brankkariksi valittiin sammutusmies Teemu Laine.
18
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Samuelsson Kalevi
Samuelsson Keijo
Vasama Pertti		
Virta Jari		
Vuorinen Juha-Pekka
Ansioluokka (1500 h)
Horelli Ilkka		
Isomäki Tuomas
Santala Pekka		

3400 h
3404 h
3046 h
3161 h
4175 h
1523 h
1653 h
1977 h

Valioluokka (800 h)					
Haanpää Petri
884 h		
Hietala Harri
892 h		
Kankaanranta Martti 861 h		
Laiho Timo		
865 h
Lehtokivi Kai
924 h
Nieminen Harri
858 h		
Ottelin Leena		
1251 h
Soininen Hanna
854 h					
						

I-luokka (400 h)				
Laine Teemu		
456 h		
Louhi Pekka		
421 h		
Salmi Rauli		
697 h		
II-luokka (200 h)
Etelä Asko		
Määttä Jorma		
Salmi Pauliina		

339 h
249 h
222 h

III-luokka (50 h)
Blomgren Anna-Maj
Forsman Kim
Kuosa Marja		
Lehtivuori Melissa
Liikavainio Mauri
Olin Rafael		
Suoranta Tuomas
Tihleman Maarit

120 h
74 h
160 h
74 h
194 h
64 h
114 h
74 h

Turun VPK:n hallinto

Jäsenistö

Turun VPK:n jäsenmäärä vuoden 2009 lopussa oli 275 jäsentä. Kunniajäseniä ovat Turkka Vanne, Pentti Karanko
Anja Vuorinen, Teuvo Kuusela, Matti Terho ja Lars Saarinen.

Uudet jäsenet
Hälytysosasto:
Abshir Ali
Halla Mikko
Ilves Jere
Männamae Janno
Peltomäki Risto
Sivén Sam
Puhallinorkesteri:
Inkinen Timo
Lehtonen Tuomas
Sirén Niklas

Järjestöosasto:
Koski Pia
Lehtinen Jarno
Veteraaniosasto:
Aarras Pertti
Naisosasto:
Elg Tuula
Häkkinen Katja
Mäkelä Jaana
Nordström Eva
Shadbolt Katja-Helena
Soivia Ulla-Maija
Torvinen Nina
Valtonen Minna
Kannatusjäseniä:
19

Turun VPK_toimintakertomus 2009.indd 19

14.4.2010 22:56:33

Hallitus
Hallitukseen ovat kuluneena toimintavuotena kuuluneet
jäseninä puheenjohtaja Kari Suominen, varapuheenjohtaja Ilkka Horelli, sihteeri Pertti Vasama, 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 14 kokousta, joista on
merkitty pöytäkirjoihin 160 pykälää.
Hallitus on vuoden aikana hoitanut sääntöjen sille määräämät tehtävät. Lisäksi hallitus on työskennellyt seuraavien hankkeiden parissa:
-VPK:n talon kunnostuksen rahoituslähteiden selvittelyt
ja neuvottelut
-VPK:n talon peruskorjaus- ja muutostöiden I-vaiheen
toteutus
-VPK:n talon peruskorjaus- ja muutostöiden II-vaiheen
suunnittelu
- VPK:n tontin rakennusoikeuden hyödyntäminen
-osastojen johtosääntöjen uudistaminen
-verkkosivujen uudistaminen
Jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin seuraavasti:
Kari Suominen		
14 kertaa
Ilkka Horelli		
12 kertaa
Pertti Vasama		
11 kertaa
Kai Olenius		
14 kertaa
Petri Aalto		
11 kertaa
Markku Finneman
11 kertaa
Juhani Hallio		
11 kertaa
Teuvo Kuusela		
12 kertaa
Joel Lindström		
9 kertaa
Pekka Santala		
12 kertaa
VPK:n talon isännöitsijänä on toiminut Jari Piili ja hän
osallistunut hallituksen kokouksiin 11 kertaa.
Tilintarkastajina ovat toimineet Petra Bruun, Pekka Louhi
ja Bengt-Johan Lindroos.

VPK:n kokoukset
Palokunnan sääntömääräiset kokoukset pidettiin
27.4.2009 ja 30.11.2009. Kokouksista merkittiin pöytäkirjoihin 26 pykälää.

Yhdistyksen työntekijät
markkinointi		
toimistonhoitaja
vahtimestari 		

Jukka Helttula
Irmeli Peltonen
Olli Lehmuskoski		

Kari Suominen toimi vuonna 2009 palokunnan puheenjohtaja, kuten jo monena aikasempanakin vuonna.

Hälytysosasto
Päällystö:
palokunnan päällikkö		
palokunnan varapäällikkö
palokunnan koulutuspäällikkö
yksikönjohtajat			
				
				

Petri Aalto
Timo Koskela
Marko Viljanen
Petri Haanpää
Kari Lehtonen
Petri Toivonen

Hälytysosaston päällystö piti vuoden aikana 6 kokousta.
Lisäksi päällystö osallistui osastojen välisiin yhteistyökokouksiin.
Huoltotoiminta ja vastuuhenkilöt:
Auto- ja kalustotyöryhmään ovat kuuluneet Timo Koskela, Petri Haanpää ja Joel Lindström. Kalusto- ja varustehuoltoon liittyvät työt on suoritettu pääosin talkootyönä. Toiminta on tapahtunut tiimityönä. Jokaisella
päällystöön kuuluvalla yksikönjohtajalla on ollut oma
vastuualueensa ja -tiiminsä. Lisäksi pelastuslaitokselta
saatiin kalustonhuoltoapua pelastuslaitoksen omistaman kaluston osalta.

Puhallinorkesteri
Kapellimestarit
Mika Mara aloitti vuoden 2009 alussa Puhallinorkesterin

20

Turun VPK_toimintakertomus 2009.indd 20

14.4.2010 22:56:36

Syyskokous valitsi uudeksi palokunnan päälliköksi Petri Haanpään. Turun VPK:n päällikkö valitaan nykyisten sääntöjen
mukaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Haanpää on järjestyksessään 19. Turun VPK:n päällikkö.
uutena kapellimestarina. Varakapellimestareina toimivat
Urpo Laaksonen ja Timo Laiho.

Naisosasto

Johtoryhmä
Johtoryhmän ovat muodostaneet Tuomo Mutanen (puheenjohtaja), Aimo Tiainen (varapuheenjohtaja), Raimo
Aulas (sihteeri) sekä jäseninä Harri Lehmusto, Seppo
Ranta ja Mika Mara.

Naisosaston johtoryhmä ja vastuuhenkilöt Jaana Sandberg (osaston johtaja), Satu Kuusisto (varajohtaja), Suvi
Saarinen (sihteeri), Anna-Maj Blomgren (muonitusvastaava), Maarit Tihleman (kerhoemäntä), Marjatta Leino
(naistyötoimikunta) ja Johanna Malmberg (naistyötoimikunta).

Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana kuudesti.
Muut tehtävät
Nuotistonhoitajina toimivat Aimo Tiainen ja Juhani Ihander. Kalustonhoitajina toimivat Timo Salminen ja Charles
Biström. Web-masterina toimi Harri Hietala. Vaatevastaavina toimivat Ilona Larjava ja Johanna Tuomela. Turun
VPK:n hallituksessa orkesteria edusti Pertti Vasama.

Veteraaniosasto
Veteraaniosaston puheenjohtajana toimi Kalevi Samuelsson, varapuheenjohtajana Tauno Kantonen, ja sihteerinä Rainer Lindholm. Toimikunnan jäseninä olivat Pekka
Louhi, Reijo Vainio ja Martti Kankaanranta. Toimikunta
käsitteli veteraaneille kuuluvat asiat tiistain kokoontumisten yhteydessä. Kerhoisäntänä toimi Leo Lenets.

Nuoriso-osasto

Järjestöosasto

Nuoriso-osaston johtajana toimi Jari Heinonen. Kouluttajina toimivat Mika Heiskanen, Susanna Heiskanen,
Sanni Horelli, Tuomas Isomäki, Antti Juhala, Satu Kuusisto, Mauri Laho ja Hannu Leppäaho.

Toimintavuoden 2009 puheenjohtajana on toiminut Erkki Härkönen ja sihteerinä Kai Olenius.
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Yhteistoiminta ja eräitä luottamustoimia

Turun, Maarian ja Kaarinan VPK:ien yhteis- Jäsentiedote
työtoimikunta
Petri Aalto, Timo Koskela ja Marko Viljanen.

Turun piirin palopäällystöyhdistys ry
Lars Wiren		
Kari Viljanen		
Petri Aalto		

toiminnanjohtaja
varapuheenjohtaja
johtokunnan jäsen

Brankkari-niminen lehti ilmestyi vuoden aikana kaksi
kertaa. Kyseessä oli lehden neljästoista vuosikerta. Lehti
postitettiin sekä jäsenistölle että eri yhteistyötahoille.
Jäsentiedotteen päätoimittajan saappaisiin astui viime
vuonna Juha-Pekka Vuorinen ja toimitussihteerinä on
toiminut Irmeli Peltonen.

Turun seudun väestönsuojeluyhdistys ry

Lars Wiren		

hallituksen asiantuntijajäsen

Varsinais-Suomen sopimuspalokuntien
neuvottelukunta
Timo Koskela		

vastetyöryhmän jäsen

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry
Petri Aalto		
		

hallituksen 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		
Simo Vira		
Kai Olenius		
Joel Lindström		

puheenjohtaja
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
varajäsen

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

Sammutustyönkurssin (I ja II osa 62h)
ovat suorittanut Jere Ilves ja Janno Männamäe.
Savusukelluskurssin (28 h) on suorittanut Janno Männamäe.
Palokuntien ensiapukurssin (30 h) on
suorittanut Kai Lehtokivi.
Pelastustyönkurssin (21 h) ovat suorittanut Janno Männamäe ja Sam Siven.
Yksikönjohtajakurssin (100 h) on suorittanut Juhani Hallio.
Sopimuspalokuntien päällikkökurssin
(106 h) on suorittanut Marko Viljanen.

Korkeanpaikan
työskentelyn
koulutus on parantanut viimeisten vuosien aikana merkittävästi
työturvallisuutta.

Turun VPK:n ajoneuvokalusto
Turun VPK:lla oli käytössään vuonna 2009 viisi ajoneuvoa, joista VPK omistaa neljä. T62 on Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen omistuksessa. Pelastusyksiköt T61 ja T62 ovat varustettu nykyaikaisella kalustolla, joilla pystytään
toimimaan erilaisissa pelastustehtävissä. T62:n varusteista löytyy myös pintapelastusvälineet. T63 toimii palokunnan
säiliöyksikkönä ja lisäksi VPK:lta löytyy kaksi miehistönkuljetusajoneuvoa. Vuoden 2009 aikana T61:n miehistötilasta
poistettiin lisäistuimet ja se muutettiin 1+5 vahvuiseksi yksiköksi (aiemmin 1+7). Kalustoa täydennettiin ladattavilla
käsivalaisimilla. Loppuvuodesta valmisteltiin T67:n myymistä.

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 (myyty 2010)
T671 Miehistönkujetusauto
Volkswagen Transporter vm. 2005
1+8

T61 on palokunnan omistama pelastusyksikkö vuodelta 1993.
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Turun VPK:n hälytykset 2009

Turun kaupungin alueella
2241

4.1.2009

klo 11.40		

Pakkarinkatu 3 B, tarkastus- ja varmistustehtävä.

2242

10.1.2009

klo 20.32		

Pitkämäenkatu 6, tulessa oli liikerakennus.

2243 3.2.2009
klo 13.40		
						

Telakkakatu 1, tarkastus- ja varmistustehtävä (komppanialähtö 		
laivapaloon)			

2244

23.2.2009

klo 05.40		

Humalistonkatu 7 B (Maalaistentalo), automaattihälytys.

2245

14.3.2009

klo 16.45		

Turun lentoasema, lento-onnettomuusvaara.

2246

28.3.2009

klo 21.57		

Kellonsoittajankatu 17 B 32, huoneistopalo.

2247

4.4.2009

klo 01.11		

Räntämäenkatu 8, tulessa oli vanha puinen asuinrakennus.

2248

25.4.2009

klo 18.01		

Asemapäivystykseen, maastopalo Ikkalantiellä.

2249

25.4.2009

klo 19.48		

Konsantie, tulipalo tyhjillään olevalla viljavarastolla.

2250

29.4.2009

klo 18.11		

Ispoisten Puistotie, maastopalo, (peruutus ennen lähtöä).

2251

16.5.2009

klo 15.01		

Järvenpääntie 27, maastopalo.

2252 23.5.2009
klo 15.39		
						

Hippoksentie, nuotio paloi BMX-radan lähtöpaikan alla (päivystysyksikkö yksin kohteessa).

2253 13.6.2009
klo 07.30		
						

Jaakkimankatu 9 A, asuinkerrostalon kellaripalon jälkisammutus
(päivystysyksikkö).							

2254 14.6.2009
klo 11.41		
						

Kivelänperäntie 7, ihmisen pelastaminen (päivystysyksikkö, peruutus matkalla).

2255 21.6.2009
klo 12.29		
						

Vanha Tampereentie 108, palonalku liikerakennuksessa. Hälytys
annettiin suurena rakennuspalona (peruutus ennen lähtöä).

2256 4.7.2009
klo 07.01		
						

Kellonsoittajankatu 3-7. Huoneistopalon jälkivartiointi (päivystysyksikkö).
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2257

15.7.2009

klo 15.32		

Akselintie 5, tulessa oli teollisuus- ja varastorakennus.

2258 25.7.2009
klo 09.38		
						

Eskelinkatu 5, eläimen pelastaminen, vahingoittunut lokki eläinhoitolaan (päivystysyksikkö yksin kohteessa).

2259

Kaskenkatu 16, huoneistopalo (päivystysyksikkö).

25.7.2009

klo 17.47		

2260 26.7.2009
klo 12.00		
						

Valmiussiirto Ruissalon saareen. Tall Ships’ Races purjelaivatapahtuman lähtöpäivä (päivystysyksikkö).

2261 26.8.2009
klo 21.34		
						
						
2262 6.9.2009
klo 14.51		
						

Asemapäivystykseen, tulessa oli vanha puinen asuinrakennus Mar
kulantie 4:ssä.
Asemapäivystykseen, tulessa oli vanha puinen asuinrakennus Liedossa.

2263 17.9.2009
klo 19.20		
						

Asemapäivystykseen, tulessa oli vanha tyhjillään oleva asuinrakennus Liedossa Vanha Tampereentie 255:ssä.

2264

21.9.2009

klo 12.25		

Turun tuomiokirkko, automaattihälytys (peruutus ennen lähtöä).

2265

10.10.2009

klo 02.54		

Aurakatu 26 (Turun taidemuseo), automaattihälytys.

2266 31.12.2009
klo 22.18		
						

Eristäjänmutka 10, roskalaatikkopalo (päivystysyksikkö yksin kohteessa).

Turun kaupungin ulkopuolella
2267

23.1.2009

klo 17.36		

Raisio - Ojakatu 6, tulessa oli varastorakennus.

2268 10.5.2009
klo 18.14		
						

Paimio - Paavuorentie 1, tulessa oli tyhjillään oleva navettarakennus.

2269 25.6.2009
klo 13.52		
						

Kaarina - Kurkelantie, polttoainevuoto ABC- kylmäasemalla (peruutus matkalla).

2270

Lieto - Harviaistenkuja, maastopalo.

27.6.2009

klo 19.17		

2271 17.9.2009
klo 23.30		
Lieto - Vanha Tampereentie 255, rakennuspalon jälkisammutus.
												
2272 3.10.2009
klo 15.30		
Lieto - Nuolemontie 15, tulessa oli asuinkerrostalon ullakko.
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Hälytystoimintaan osallistunut miehistö ja käytetty kalusto
Hälytystehtäviin osallistui yhteensä 292 henkilöä (keskimäärin 9 henkilöä), joille kirjattiin 662 työtuntia. Hälytyksien
yhteiskesto oli 75 h.

Ajoneuvoja ja kalustoa käytettiin seuraavasti:

								
T61			
16 kertaa
279 km 		
T62			
- kertaa			
- km
T63			
19 kertaa
362 km
T67			
2 kertaa		
68 km
T671 			
- kertaa			
- km
autopumppuja		
moottoriruiskuja
uppopumppuja
vesi-imuria		

8 kertaa
11 kpl		
22 h
-						
- 			

vesiajoa		

2 kertaa

letkukalustoa		
letkua (39-51 mm)
letkua (76 mm)		
letkua yhteensä

4 kertaa
40 m
100 m
140 m

paineilmalaitteita
varapulloja		
palopostikalustoa
vesiasemakalustoa
vesitykkiä		
sähköaggregaattia
savutuuletinta		

2 kertaa
- 		
3 kertaa		
1 kerta			

vetotikkaita		
sarjatikkaita		
moottorisahoja
laikkaleikkuria
muuta raivauskalustoa

2 kertaa		
1 kertaa
7 kertaa

8 kpl

3 kpl		
1 kpl

7h

2 kpl
2 kpl
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Savusukellusharjoitus talonpolton yhteydessä keväällä 2009.
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Nuoriso-osasto tarjoaa viikoittain mielekästä tekemistä 7-17 vuotiaille lapsille ja nuorille. Viikkoharjoitusten lisäksi nuoret osallistuvat leireille, kilpailuihin ja moniin muihin palokuntanuorten tapahtumiin, joissa opitaan monia hyödyllisiä turvallisuustaitoja.
Turun VPK:n palokuntanaiset ovat varsinaisia monitaitureita. Naisosaston toiminta on laajentunut kahvitusten ja hälytysmuonitusten lisäksi onnettomuuksien ehkäisyyn, neuvontaan 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, jotka kokoontuvat muiden osastojen tapaan viikoittaisiin tapaamisiin.
Järjestöosasto huolehtii koko palokunnan hyvinvoinnista järjestämällä kaikille palokunnan jäsenille retkiä ja muita tapahtumia. Järjestöosaston puuhamiehet huolehtivat kaikkien palokunnan
jäsenten yhteisen iltajuhlan järjestelyistä.
Turun VPK:n tunnetuin maamerkki on tottakai kaikkien turkulaisten tuntema Brankku, Turun
VPK:n talo, jossa järjestetään vuosittain lähes 300 tilaisuutta. Olipa kyseessä juhlat tai messut, tarjoaa VPK:n talo tapahtumille juhlalliset ja loistavat puitteet.

Ota yhteyttä ja tule mukaan Turun VPK:n toimintaan!
Turun VPK:n yhteystiedot
Toimisto				
Irmeli Peltonen				
02 233 5112				
toimisto@turunvpk.fi			

Juhla- ja kokouspalvelut		
Jukka Helttula				
02 279 4113				
jukka.helttula@turunvpk.fi		

Osoite
Eskelinkatu 5 (käyntiosoite)
PL 153
20101 Turku

•
Lay-out: Ilkka Horelli

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

•

Hälytysosaston kouluttautuneet pelastusalan vapaaehtoisammattilaiset ovat vahvasti mukana turvaamassa turkulaisten päivittäistä elämää. Hälytystehtävien lukumäärä on muutaman viimeisen
vuoden aikana vaihdellut ja samalla pelastustoiminnan tehtäväkenttä monipuolistunut - hälytysosasto on mukana tulipalojen ja muiden onnettomuuksien torjunnan lisäksi mm. tieliikenneonnettomuus- ja pintapelastustehtävissä.

Kuvat: Juhani Hallio, Jari Heinonen, Mauri Laho, Jani Frantti, Ilkka Horelli ja Turun VPK:n arkisto

Turun VPK on Suomen vanhin palokunta ja koko Pohjoismaiden vanhin edelleen toimivista palokunnista. Palokunnan perustamissanat lausuttiin 28. elokuuta 1838 Kupittaan Kaivohuoneella palokunnan perustaja apteekkari Erik Julinin koollekutsumassa kokouksessa. Vuosien saatossa Turun
VPK on kehittynyt ja kasvanut monimuotoiseksi palokunnaksi, joka tarjoaa mukavaa tekemistä ja
yhdessäoloa kaikenikäisille.

Paino: Kopio Niini Oy Turku 2010

Turun VPK

www.turunvpk.fi
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