Turun VPK
Vapaaehtoista pelastustoimintaa vuodesta 1838
Toimintakertomus 2017

Turun vapaaehtoinen palokunta ry. - Frivilliga brandkåren i Åbo rf.
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Kannen kuva: Elina Helkala, T62 kävelykadulla suorittamassa turvallisuusviestintää.

Turun VPK:n yhteystiedot
Toimisto
Juhla- ja kokouspalvelut
Irmeli Peltonen
Jukka Helttula
02 233 5112
02 279 4113
toimisto@turunvpk.fi jukka.helttula@turunvpk.fi
www.turunvpk.fi

Osoite
Eskelinkatu 5 (käyntiosoite)
PL 153
20101 Turku

Turun VPK sosiaalisessa mediassa – Saa seurata!
Turun VPK:n talo
www.facebook.com/TurunVPKntalo
Turun VPK
www.facebook.com/TurunVPKvirallinen
Turun VPK:n Puhallinorkesteri
www.facebook.com/turunvpknpo
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Hallitus on pitänyt 12 kokousta, joista merkitty
141 pykälää. Jäsenten osallistumiskerrat kokouksiin ovat:
Kari Suominen
12
Petri Aalto
10
Petri Haanpää
10
Harri Höglund
12
Kari Lehtonen
11
Joel Lindström
8
Jari Piili
8
Heikki Rihko
12
Maarit Tihleman
11
Pertti Vasama
8

Turun VPK:n hallinto

Jäsenistö
Turun VPK:n jäsenmäärä vuoden 2017 lopussa
oli 228 jäsentä.

VPK:n talon isännöitsijänä on toiminut Jari Piili.
Hän on osallistunut hallituksen kokouksiin 8
kertaa.

Turun VPK:n kunniajäsenet
Turkka Vanne
Anja Vuorinen
Teuvo Kuusela
Matti Terho
Bengt–Johan Lindroos
Kai Olenius
Erkki Härkönen
Aimo Tiainen
Marjatta Leino

Tilintarkastajana on toiminut Petra Bruun
HTM. Tilintarkastustoimisto Price Waterhouse
Coopers Oy on vastannut varatilintarkastajasta.
Toiminnantarkastajat
Bengt-Johan Lindroos
Arto Luotohaara

Vuoden aikana kuolleet: Landell Eric, Vanne
Turkka ja Raimo Ilkka
Päälliköt
Petri Haanpää
Toni Nieminen

varalla Martti Kankaanranta
varalla
Kristian
Gunnelius

Turun VPK:n kokoukset
Palokunnan sääntömääräiset kokoukset pidettiin 27.4.2017 ja 27.11.2017. Kokouksissa merkittiin pöytäkirjaan 23 pykälää.

päällikkö
varapäällikkö, erosi
yhdistyksestä
15.11.2017

Turun VPK:n työntekijät
Markkinointipäällikkö
Toimistonhoitaja
Vahtimestari
Kapellimestari

Turun VPK:n hallitus
Hallituksen ovat kuluneena toimintavuotena
kuuluneet jäseninä:
Kari Suominen
puheenjohtaja
Petri Aalto
varapuheenjohtaja
Heikki Rihko
rahastonhoitaja
Pertti Vasama
sihteeri
Petri Haanpää
jäsen
Harri Höglund
jäsen
Kari Lehtonen
jäsen
Joel Lindström
jäsen
Jari Piili
jäsen
Maarit Tihleman
jäsen

Kapellimestari

Jukka Helttula
Irmeli Peltonen
Olli Lehmuskoski
Hannes Merisaari
31.7.2017 asti
Jarkko
Aaltonen
1.8.2017 alkaen

Palokunnan päällystö
Päällystöön kuuluvat yksikönjohtajat
Harri Höglund
koulutuspäällikkö
Timo Koskela
yksikön johtaja
Mikko Oinonen
yksikön johtaja
Palokunnan koulutuspäällikkö
Harri Höglund

Hallituksen työvaliokuntaan ovat kuuluneet
Kari Suominen, Petri Haanpää, Petri Aalto,
Heikki Rihko ja Pertti Vasama.

3

-

Puhallinorkesterin johtoryhmä
Harri Lehmusto
puheenjohtaja
Heikki Rihko
varapuheenjohtaja
Juhani Ihander
sihteeri
Kirsi Kujala
jäsen
Sari Pirhonen
jäsen
Veteraaniosasto
Kai Olenius
Anja Vuorinen

•

puheenjohtaja
sihteeri

Järjestöosaston johtoryhmä
Raimo Toivonen
puheenjohtaja
Markku Finneman
varapuheenjohtaja
Mikko Oinonen
sihteeri

17.10 VPK:n varapuheenjohtaja
Petri Aalto: VPK:n talo palokuntakulttuurin ilmentymänä
VPK:n talon juhlavuoden pääjuhla järjestettiin sunnuntaina 29.10. Tilaisuutta
juhlisti VPK:n talon arvokkaan flyygelin
entisöintityön valmistuminen ja flyygelin kotiinpaluu. Tilaisuudessa kuultiin
Pauli Karin tulkitsemana mm. Warsaw
Concerto. Juhlapuheen piti museoviraston pääjohtaja Juhani Kostet ja juhlaesitelmän VPK:n varapuheenjohtaja Petri
Aalto. Tilaisuuden musiikista huolehti
Turun VPK:n puhallinorkesteri.

Turku/Åbo 1800 -tutkimushanke
Turun VPK osallistui vuoden aikana Turku/Åbo
1800 -tutkimushankkeeseen. Turun yliopiston
henkilökuntaa kävi tutustumassa VPK:n taloon.
Samalla yliopiston tutkijat myös dokumentoivat
VPK:n talon perinnehuoneen esineistöä. Esimerkiksi VPK:n talon ensimmäinen taiteilijavieraskirja digitoitiin tutkijoiden käyttöön.

Nuoriso-osasto ja nuorisotyötoimikunta
Juuso Virta
osaston johtaja
Patrik Haanpää
jäsen
Jari Heinonen
jäsen
Eetu Inki
jäsen
Leena Tihleman
jäsen
Mikko Oinonen
jäsen
Harri Höglund
hallituksen edustaja

Sääntöuudistus
Vuoden aikana päätettiin perustaa sääntömuutostyöryhmä. Ryhmän puheenjohtajaksi valittiin Simo Vira ja sihteeriksi ja koollekutsujaksi
Pertti Vasama. Lisäksi osastojen puheenjohtajat
kuuluvat työryhmään. Erinäisten vaiheiden jälkeen esim. Simo Viran kieltäydyttyä toimesta
päätti puheenjohtaja antaa tehtävän Pertti Vasamalle ja Bengt-Johan Lindroosille. Koska kyseessä on hallituksen esitys, toimivat Vasama ja
Lindroos hallituksen asettamana työryhmänä.

Naisosasto ja naistyötoimikunta
Maarit Tihleman
puheenjohtaja
Johanna Malmberg
varapuheenjohtaja
Jaana Sjöroos
varapuheenjohtaja
Tiia Haanpää
sihteeri
Turun VPK:n talo täytti 125 vuotta
Turun VPK:n talon valmistumisesta tuli lokakuussa kuluneeksi 125 vuotta. VPK:n talon juhlavuoteen liittyivät seuraavat tilaisuudet:
• Turun kätketyt aarteet -ympäristökilpailun palkintopuu istutettiin VPK:n
pääsisäänkäynnin eteen 19.4. Ohjelmassa oli kirsikkapuun istutuksen lisäksi puhallinorkesterin musiikkia, puheita ja kahvitarjoilu. Kyseisenä päivänä
tuli kuluneeksi tasan 126 vuotta VPK:n
talon peruskiven muuraamisesta.
• Turun VPK:n talo 125 vuotta -luentosarja järjestettiin lokakuussa yhteistyössä Turkuseuran kanssa:
- 3.10. FL Helena Soiri-Snellman:
Turun VPK:n talon arkkitehtuuri
- 10.10. FT Rauno Lahtinen:
VPK:n talo kulttuurihistorian
näyttämönä
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Yhteistoiminta ja
eräitä luottamustoimia

Suomen Sopimuspalokuntien liitto
Petri Aalto
varalla Kari Suominen
Petri Haanpää
varalla Toni Nieminen
Suomen Palopäällystöliitto
Ilkka Horelli
vapaaehtoispalokuntatoiminta-jaoston puheenjohtaja ja liittohallituksen jäsen
Sopimuspalokuntien yhteistyötoimikunta
Petri Haanpää
palokunnan edustaja
Toni Nieminen
palokunnan edustaja
Harri Höglund
palokunnan edustaja
Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto
Petri Aalto
edustaja
Harri Höglund
Petri Aallon varaedustaja
Petri Haanpää
edustaja, liiton hallituksen
jäsen
Toni Nieminen
Petri Haanpään varaedustaja
Palokuntasoittokuntatyöryhmä SPEK
Harri Lehmusto
Turun VPK:n ravintola Oy:n hallitus
Heikko Rihko
VPK:n hallituksen edustaja ravintolan yhtiökokouksessa
Jäsentiedotteet
Brankkari -jäsenlehti
Mikko Oinonen
päätoimittaja
Tiia Haanpää
toimituskunnan jäsen
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Hälytysmäärässä tapahtui pientä nousua edelliseen vuoteen nähden. Hälytykset jakaantuivat
tasaisesti koko vuodelle. VPK:ta käytettiin laajasti maakunnan alueella.

Hälytysosasto

Vuoden 2017 aikana osallistuttiin 30.1. tehdaspalon sammutukseen Porissa. Sammutustehtävästä on toimintakertomuksen lopussa erillinen
yksikönjohtaja Petri Aallon laatima seloste.
Vuosi 2017 on ollut nykymuotoisen hälytysosaston 22. toimintavuosi. Turun VPK on toiminut Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana. Hälytysosaston toimintaan
osallistuttiin 5016 tuntia. Vuoden 2017 aikana
keskityttiin koulutustoimintaan ja hälytystehtävien hoitamiseen.

Varainhankintaa talkootyöllä
Varainhankintaa suoritettiin mm. palovartioinnilla.
Hälytysosaston henkilöstö
Hälytysosaston vahvuus oli toimintavuoden lopussa 4 päällystöön kuuluvaa, 6 alipäällystöön
kuuluvaa ja 23 sammutusmiehistöön kuuluvaa,
yhteensä 33 henkilöä. Lisäksi hälytysosaston
toimintaan on osallistunut 4 sammutusmiesharjoittelijaa.

Korjaustoiminta
Tallin paineilmaverkosto uusittiin kokonaisuudessaan.
Palokunnan hälyttäminen
VPK:n hälyttäminen on tapahtunut pääsääntöisesti päivystävän palomestarin määräyksestä
tai hätäkeskuksen tietojärjestelmän perusteella
korvaavana yksikkönä, kun toinen normaalin
vasteen mukainen yksikkö ei ole hälytettävissä.

Hälytysosaston
vuosikokous
pidettiin
2.11.2017. Varapäälliköksi valitun erottua Turun VPK:n jäsenyydestä, pidettiin ylimääräinen
kokous 7.12.2017 varapäällikön uudelleen valinnasta.

T62 Huntsman Pigmentsin tehtaan tulipalossa Porissa. Kuva: Susan Kaattari.
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Hälytystehtävät
Palokunta hälytettiin toimintavuoden aikana 56
kertaa. Hälytystyötunteja kertyi 818. Tarkempi
erittely tehtävistä löytyy toimintakertomuksen
lopusta.

Palokunta osallistui vuoden aikana myös muihin kalustoesittelyihin ja turvallisuusviestintään 7 kertaa (99 tuntia).
Talossa järjestettävien tilaisuuksien vaatesäilytys siirrettiin yhdistyksen jäsenistöjen suoritettavaksi. Hälytysosastosta toimintaan osallistui
15 henkilöä (467 tuntia).

Kalusto ja varustus
Palokuntasopimuksen mukaan paloasujen
(sammutusvarusteiden) hankinta tapahtuu pelastuslaitoksen toimesta. Vuoden 2017 hankintana saatiin 2 kpl paloasuja ja 22 kpl asema-asu
-kokonaisuuksia.

Hälytysosasto osallistui muiden osastojen
kanssa joulumyyjäisten (4 kertaa) järjestelyihin.

Kesäpäivystykset
Kesäpäivystyskausi alkoi toukokuun alusta ja
päättyi elokuun lopussa. Päivystys tapahtui asemapäivystyksenä ja niitä oli kesän aikana neljänä viikonloppuna. Päivystykset alkoivat perjantaina kello 18.00 ja päättyivät sunnuntaina
kello 18.00. Miehitettynä oli T61 ja T63. Päivystysviikonloppujen aikana oli 16 hälytystehtävää. Kalusto- ja ajokoulutusta järjestettiin kaikkia viikonloppuina koulutussuunnitelman mukaisesti. Kesäpäivystyksistä kertyi 645 tuntia.
Koulutus
Koulutusrungon muodosti laaja ja monipuolinen sisäinen koulutus. Lisäksi osallistuttiin mm.
pelastusalan liiton kursseille. Koulutustuntimäärä laski edellisestä vuodesta ja kaikkiaan
tunteja kertyi 1506. Tähän lukuun sisältyy sisäinen ja ulkoinen koulutus.
Sisäinen koulutus
Vuoden aikana oli 39 koulutustilaisuutta (1238
tuntia) niin, että oppitunteja oli 10 kertaa (350
tuntia), harjoituksia 29 kertaa (895 tuntia), tutustumisia 1 kerran (38 tuntia). Sopimuspalokuntien yhteistoimintaa jatkettiin entisessä laajuudessa. Viikonloppupäivystyksissä järjestetty
koulutus ei ole näissä tunneissa mukana. Lisäksi
lauantaisin oli yhteisiä liikuntatilaisuuksia kevät- ja syyskaudella aikaisempien vuosien tapaan.
Ulkoinen koulutus
Ulkoiseen koulutukseen osallistuttiin 223 tunnin ajan, joka koostui eri kursseista.
Muu toiminta
Hälytysosasto osallistui muiden osastojen
kanssa yhdessä valtakunnalliseen Päivä paloasemalla tapahtumaan lauantaina 25.11.2017.
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Osaston jäsenmäärä
Jäsenmäärä 31.12.2017 oli 35 henkilöä. Vuoden
aikana osastoon liittyi 4 henkilöä ja siitä erosi 4
henkilöä.

Naisosasto

Naisosasto täytti 50 vuotta
Naisosasto saavutti kunnioitettavat 50 toimintavuotta, jota juhlistettiin juhlavin menoin. Puhallinorkesterin soittaessa, kutsuvieraat ja naisosaston jäsenet nauttivat juhlalounaan. Perustajajäseniäkin oli mukana juhlassa ja nykyiset
naisosaston aktiivit saivat ojentaa heille kiitoskukat. Kakskerran VPK:n puheenjohtaja kiitti
tervehdyksessään Turun VPK:n naisosastoa
”kummitätinä”
toimimisesta.
Kakskerran
VPK:aan perustettiin Turun VPK:n tukemana
naisosasto vuonna 2017. Juhlapuheessaan palokunnan varapuheenjohtaja ja palokuntahistorioitsija Petri Aalto kertoi mukaansatempaavasti osaston historiasta.

Osaston tarkoitus
Naisosaston tarkoituksena on tukea palokunnan toimintaa, herättää ja edistää myönteistä
suhtautumista palontorjuntaan ja yleiseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa normaali- ja
poikkeusoloissa sekä opastaa paloturvallisuuteen, omaehtoiseen suojeluun ja vähentämään
vahinkoja onnettomuus- ja tuhotilanteissa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto:
• osallistuu yhteistyössä palokunnan
muiden osastojen kanssa tai sovitulla tavalla sopimusten edellyttämiin tehtäviin,
• opastaa ja neuvoo kansalaisia estämään
vaaratilanteiden syntymistä sekä vähentämään vahinkoja onnettomuus- ja
tuhotilanteissa,
• osallistuu hätätilanteissa muonituksen,
valistuksen, neuvonnan, huolto- ja tukitoiminnan sekä lähimmäisavun järjestämiseen,
• antaa jäsenistölleen suunnitelmallista
pelastusalan opetusta ja koulutusta,
• avustaa palokuntanuorisotyössä ja
• toimii aktiivisesti säilyttääkseen vapaaehtoisen palokuntatyön perinteet.

Sisäinen koulutus
Naisosaston sisäisessä koulutuksessa harjoiteltiin ensiapua ja alkusammutusta sekä opeteltiin
käytöstapoja sekä pukeutumista nuorten
kanssa.
Ulkoinen koulutus
Naisosaston jäsenet osallistuivat seuraaville
kursseille:
• Esiintymistaidon kurssi
• Turvallisuusviestintä -kurssi
• Osastomme järjesti Tapa ja etiketti kurssin. Kurssin johtajana toimi Tiia
Haanpää ja kurssi sai erittäin paljon positiivista palautetta kurssilaisilta.

Joulumyyjäisissä
myytiin T63 piparkakkuja. Kuva:
Elina Helkala.
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Hälytystehtävät
Palokunnan naisosasto voidaan hälyttää päivystävän palomestarin (P3) toimesta hälytysmuonitustehtäviin. P3 tilaa tietylle henkilömäärälle
kahvia ja voileipiä tai ruokaa pelastuslaitoksen
viestintäkeskuksesta (VIKE). Viestikeskuspäivystäjä hälyttää naisosaston soittamalla annettuun puhelinnumeroon. Hälytyksen saatuaan osasto kokoontuu valmistelemaan ja toimittamaan hälytysmuonituksen.

huolehtivat, että emännällä riitti puhtaita kahvikuppeja.
Narikkatyö oli myös osa naisosaston varainhankintatoimintaa.
Vuosi päättyi naisten osalta uudenvuoden tansseihin, jossa osasto sai järjestelyiden osalta uusia tehtäviä. Perinteisen ravintolatyön lisäksi
osasto myi pääsylippuja ja hoiti vaatesäilytyksen yhdessä veteraaniosaston kanssa.

Huomioita vuoden 2017 toiminnasta
Vuoden 2017 aikana osasto sai kaksi isoa hälytysmuonitustehtävää (Topinojan kaatopaikka
26.7 ja Ravurinkadun palo 28.7) sekä yhden vähän pienemmän (25.10), mutta jonka sijainti
Sauvon perukoilla oli haasteellinen, ja lisäksi
kun miehistöauto T67 oli remontissa, palopaikalle jouduttiin menemään siviiliautolla. Hälytysosaston ja naisosaston yhteistyö sujui moitteettomasti koko vuoden.

Vuosi 2017 sujui toimintasuunnitelman mukaisesti.

Vuosi 2017 oli hyvin vaiherikas. Muutamia uusia jäseniä tuli mukaan toimintaan ja valitettavasti muutama jäi myös pois toiminnasta.
Vuoden aikana osasto teki tiivistä yhteistyötä
puhallinorkesterin kanssa mm. perinteisen kahvikonsertin hoitamisessa ja osastojen yhteisen
iltama -tilaisuuden järjestämisessä.
Säkylän VPK:aan osasto kävi tutustumassa
isolla joukolla 8.4.
Ylöjärvellä järjestettyyn Mimmin-malja kilpailuun Naisosaston osallistui kolmella joukkueella
ja Turun VPK:n joukkue nappasi kilpailussa
pronssia.
Pisara 2017 -palokuntanuorisoleirillä Kokemäellä oli mukana yksi naisosaston edustaja.
Kuluneen vuoden aikana osaston jäsenet toimivat ravintolan kahviossa apuna erilaissa tilaisuuksissa. Suomi 100 vuotta -tapahtumassa
26.7 osasto piti buffettia Sulamit-orkesterin
soittaessa perinteistä tanssimusiikkia.
Palokunnan perinteiset joulumyyjäiset järjestettiin vuonna 2017 neljä kertaa. Markkinointipäällikkö myi pöydät edellisvuoden tapaan ja
eri osastot laittoivat pöydät paikoilleen. Naiset
valmistivat monenlaista syötävää ravintolaan ja
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Nuoriso-osasto

Kesällä Kokemäenjokilaakson ammattiopistolla
järjestettiin Pisara 2017 -palokuntaleiri. Leirillä
nuoret osallistuivat kukin koulutustasolleen sopivalle kurssille ja etenivät omalta osaltaan valtakunnallisessa palokuntanuorten koulutusjärjestelmässä. Turun VPK:sta leirille osallistui
noin 25 henkilöä. Majoitimme myös SPR:n Palokunta tutuksi -kurssilaisia.

Vuosi 2017 oli Turun VPK:n nuoriso-osaston 71.
toimintavuosi.

Nuoret osallistuivat hälytys- ja naisosaston
kanssa Päivä paloasemalla -tapahtuman järjestämiseen pitämällä erilaisia valistusrasteja
VPK:n talon tiloissa.

Nuoriso-osasto kokoontui vuoden 2017 aikana
tiistai-iltaisiin viikkoharjoituksiin.

Turun VPK:n nuoriso-osasto osallistui Turun
alueen alueleirille.

Harjoitusilloissa oli mukana keskimäärin joka
kerta noin 18 nuoriso-osastolaista opettelemassa muun muassa alkusammutusta, ensiapua
ja muita palokuntalaisen perustaitoja. Osasto
teki myös tutustumisia erinäisiin kohteisiin ja
monenlaiseen toimintaan. Harjoituksiin kuului
oppituntien lisäksi erilaisia käytännön harjoituksia.

Nuoriso-osasto järjesti syyskokouksen.
Nuoriso-osasto osallistui myös alueella järjestettyihin muihin tapahtumiin ja kilpailuihin.
Nuoriso-osasto oli koolla erilaisten tilaisuuksien muodossa yhteensä 45 kertaa.

Turun VPK:n nuoriso-osasto harjoitteli potilaan kohtaamista ja painelu-puhalluselvytystä 24-tunnin
päivystysharjoituksissa. Kuva: Elina Helkala.
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Syyskauden asiakastilaisuuksien lisäksi orkesteri oli mukana järjestämässä lokakuussa Palokuntasoittokuntien kaksipäiväistä soittoleiriä
Kullaan leirikeskuksessa.

Puhallinorkesteri

Syyskauden suurin haaste oli varmasti Turun
VPK:n talon 125-vuotisjuhlan vaativa ohjelmisto, joka antoi haasteita koko orkesterille. Orkesterille vaativa mutta samalla hieno kokemus
oli juhlissa esitetty Varsova konsertto, jossa talon yli 100-vuotias flyygeli sai arvoisensa upean
kotiinpaluun 2,5 vuotta kestäneen kunnostuksen jälkeen pianotaiteilija Pauli Karin soololla ja
orkesterin säestyksellä.

Yleistä
Puhallinorkesterin toiminta jatkui aktiivisena
koko toimintavuoden 2017. Kesätaukoon asti
orkesterin kapellimestarina toimi Hannes Merisaari, joka irtisanoutui toimestaan kesätauolle
lähdettäessä. Syyskausi aloitettiin uuden kapellimestarin, musiikkikomentajakapteeni Jarkko
Aaltosen ammatillisella ohjauksella, varakapellimestarina toimi koko vuoden Liisa Gunnelius.

Puhallinorkesteri on myös pyrkinyt omalta
osaltaan parantamaan osastojen välistä yhteistyötä toimintavuoden aikana osallistumalla aktiivisesti yhteisisiin tapahtumiin sekä olemalla
mukana tapahtumien järjestelyissä sekä osallistumalla narikkatoiminnan pyörittämiseen
VPK:n talolla. Harrastustunteja koko orkesterille kertyi yhteensä 5321,5 tuntia.

Kevätkausi alkoi reippaasti heti tammikuun
alussa VPK:n talolla pidetyn jäsenillan merkeissä. Tämän jälkeen keskityttiin kevätkauden
haasteisiin: vanhojen tanssit helmikuussa, perinteinen kahvikonsertti maaliskuussa sekä
huhtikuussa pidettyihin Puhallinorkesterien
SM-kilpailuihin, johon orkesteri oli päättänyt
osallistua.

Jäsenistö
Jäsenistön määrä pysyi samana verrattuna vuoteen 2016.

Turun VPK:n puhallinorkesteri konsertoi palokunnan talon pihalla ”Avoimet ovet Turun VPK:n talolla” -tapahtumassa 21.5. Orkesteria johti kapellimestari Hannes Merisaari. Kuva: Heikki Rihko.
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Turun VPK:n puhallinorkesterin
keväinen kahvikonsertti täytti
jälleen kerran VPK:n talon juhlasalin. Kuva: Heikki Rihko.
Tapahtumat
Vuoden 2017 aikana orkesterilla oli yhteensä 70
tapahtumaa mukaan lukien viikoittaiset harjoitukset, näiden yhteenlaskettu tuntimäärä oli
207,5 tuntia. Esiintymisiä eri tilaisuuksissa kertyi 25 kpl joka on viisi enemmän kuin vuonna
2016. Näistä esiintymistilaisuuksista kolme hoidettiin vaskikvintetin voimin.

20.5. Palokuntaparaatin marssisoitto Paraisilla.
21.5. Avoimet ovet Turun VPK:n talolla yhteistyössä Sokos Hotelli Seurahuoneen kanssa
Kesäkuu
6.6. Esiintyminen Vähätorilla Casagranden talon
juhlatilaisuudessa.
Elokuu
10.8. VPK:n talon veteraanijuhlat
13.8. Esiintyminen Kakskerrassa Marielundin
suvipäivillä

Tammikuu
5.1. Jäsenilta VPK:n talolla
Helmikuu
5.2. VPK:n naisosaston vuosijuhlat VPK:n talolla
Vko 7 Kolmet vanhojentanssit harjoituksineen
Vpk:n talolla

Lokakuu
7. - 8.10. Lounais-Suomen palokuntaorkesterien
leiri Kullaa
21.10. Raimo Ilkan muistokonsertti Turun Musiikkiopiston Crichton-salissa
29.10. Turun VPK:n talon 125-vuotis juhlatilaisuus, yhteisesiintyminen pianotaiteilija Pauli
Karin kanssa Flyygelin kotiinpaluu.

Maaliskuu
17.3. Lähitapiolan asiakastilaisuus Kankaisten
kartanolla
19.3. Turun VPK:n puhallinorkesterin kahvikonsertti salintäyteiselle yleisölle.

Marraskuu
10.11. Kvintetin musiikillinen tervehdys Portsakodin asukkaille.
22.11. Palolaitoksen veteraanien juhla Turun
VPK:n talolla
23.11. Tarvasjoen uuden paloaseman vihkijäiset
25.11. Kvintetti esiintyi VPK:n talon avoimet
ovet tilaisuudessa

Huhtikuu
19.4. Kvintetti esiintyi kirsikkapuun istutustilaisuudessa VPK:n talolla
23.4. Orkesteri osallistui Turussa pidettyihin
Puhallinorkesterien SM-kilpailuihin.
Toukokuu
1.5. Ohjelmallinen vappulounas VPK:n talolla,
jonka tuotto lyhentämättömänä pääyhdistykselle.
12.5. Puhallinmusiikinpäivän yhteiskonsertti
Varvintorilla Turun alueen soittokuntien kanssa
15.5. Oli vuorossa Turun Puhallinmusiikkijuhlien kirjastonpihan konsertti

Joulukuu
6.12. Suomi 100-vuotta -juhlatilaisuus Paimiossa
9.12. Joulukonsertti Kaarinan kirkossa yhteistyössä Kaarinan Poikien kanssa, konsertin solistina Janne Sundqvist.
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Veteraaniosasto

Järjestöosasto

Kulunut vuosi oli osaston 32. toimintavuosi.
Viikkotapaamiset olivat joka tiistai klo 11 tiilikerholla ja osallistujia oli keskimäärin 20 – 25
jäsentä / kerta.

Järjestöosasto kokoontui vuoden aikana yhteen
kokoukseen 11.1. Osaston vuosikokousta ei pidetty.

Huhtikuun 6. päivänä Porin ja Tampereen veteraanit vierailivat Turun VPK:lla. Veteraanit kävivät yhdessä tutustumassa Varsinais-Suomen
pelastuslaitokseen ja vierailivat sen palomuseossa Pentti Turjaksen opastuksella.
Syyskuun 6. päivänä osaston 9 jäsentä oli mukana alueen Piknik-risteilyllä.
Elokuun 10. päivänä Turun VPK:n veteraaniosasto järjesti Länsi-Suomen Pelastusalan liiton
kanssa veteraanipäivän Turun VPK:n talolla.
Päivä oli rakennettu palokuntaperinteen ympärille. VPK:n varapuheenjohtaja Petri Aalto kertoi värikkäästi 125-vuotiaan talon ja samalla
Turun VPK:n historiasta. Paikalla oli 275 palokuntaveteraania ympäri aluetta.
Osallistuminen 8 kertaa Länsi-Suomen Pelastusalan liiton veteraanitoimikunnan kokouksiin.
Osallistuminen oman palokunnan toimintaan
14.2. osasto järjesti oman Piknik-risteilyn Turusta Maarianhaminaan ja takaisin. Risteilylle
osallistui 15 jäsentä. Osasto oli mukana 112-päivässä ja avoimien ovien päivässä. Veteraaniosaston jäsenet avustivat Puhallinorkesterin
kahvikonsertin järjestysmiestehtävissä. Osasto
oli myös mukana joulumyyjäisten järjestelytehtävissä neljänä päivänä. Osasto on hoitanut
myös muut hallituksen antamat tehtävät.
Osaston jäsenet olivat mukana myös VPK:n kevät- ja syyskokouksissa. Veteraanien oma yhteinen joululounas nautittiin suurella joukolla
VPK:n talolla 12.12.
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Turun VPK:n hälytykset 2017
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Hälytystehtävät
Palokunta hälytettiin toimintavuoden aikana yhteensä 56 kertaa. Hälytyksiä oli Turun kaupungin alueella 36 kertaa ja muiden kuntien alueella 20 kertaa.
Hälytyslähtöjä oli 43 kertaa, asemavalmiuksia 10 kertaa, valmiussiirtoja 3 kertaa. Neljä hälytystä peruuntui matkan aikana. Hälytystyötunteja kertyi 818.
Vuoden poikkeuksellisin hälytys oli 30.1. Porissa. Turun VPK:n yksikkö osallistui Huntsmanin titaanioksiditehtaan sammutustyöhön. Alueellisen pelastustoimen aikana ei Turun VPK ole osallistunut hälytykseen oman pelastustoimialueen (Varsinais-Suomi) ulkopuolella.
Vuoden kiireisin viikko koettiin heinäkuussa. Palokunnalla oli 24.-31.7. välisenä aikana kaikkiaan kahdeksan hälytystä. Neljään peräkkäiseen päivään osui neljä poikkeuksellisen pitkäkestoista hälytystä:
26.7. paloi jätekasa Pitkäsaarenkadulla, 27.7. paloi varastorakennus Raisiossa ja 28.-29.7. paloi jätekasa Ravurinkadulla.
Erityisen vilkas päivystysviikonloppu koettiin 5.-6.8. Päivystyksen aikana oli kaikkiaan seitsemän hälytystä. Yksi hälytyksistä oli suuren kantokasan palo Loimaalla. Viimeksi yhtä vilkas päivystysviikonloppu oli koettu heinäkuussa 2005.
Perushälytys (koko hälytysosasto)
Osahälytys
- kesäpäivystysyksikkö
- muu osahälytys

28 kertaa
28 kertaa
16 kertaa
12 kertaa

Tehtävät kohteessa:
Sammutustehtävä
- rakennuspalo
- maastopalo
- muu tulipalo
Rakennuspalovaara
Automaattihälytys
Öljyntorjunta
Vahingontorjunta
Eläimen pelastaminen
Tarkistustehtävä

24 kertaa
13 kertaa
6 kertaa
5 kerta
2 kertaa
1 kerta
2 kertaa
8 kertaa
1 kerta
1 kerta
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Suurpalo Porissa
Varhain maanantaina 30.1.2017 syttyi Meri-Porin Huntsman Pigmentsin titaanioksiditehtaalla
tulipalo. Pelastustoimi sai ensimmäisen hälytyksen klo 05.47. Päivän aikana Satakunnan pelastuslaitos pyysi apua myös Varsinais-Suomen
pelastuslaitokselta ja Pirkanmaan pelastuslaitokselta. Tehtaan kattoa tuhoutui yhteensä noin
2000 neliömetriä ja sammutustöihin osallistui
yli 200 henkilöä. Sammutustyöhön osallistui
myös rajavartiolaitoksen helikopteri.

savusukellusvalmiuden ylläpito, yleisvalaistuksen järjestäminen, rikkoontuneiden letkujen
vaihtaminen, paineilmalaitteiden varapullojen
kuljettaminen katolle, moottorisahojen huolto
ja tilannepaikan valokuvaaminen kaistanjohtajan pyynnöstä. Meidän yksikkömme jatkoi kattorakenteiden raivaamista ja sammuttamista,
kun Kärsämäen ja Laitilan miehet olivat pullonvaihdossa.
Vasta tuntien työn jälkeen tuli mahdollisuus
taukoon ja pääsimme syömään tehtaan ruokalaan. Oli ainutlaatuista, kun palopaikalla pääsi
pesemään kädet ja nauttimaan lämpimän aterian sisätiloissa. Ruokailun jälkeen oli vielä kaluston kokoamista ja jälkivartiointia katolla.
Kello 23.00 saimme luvan poistumiseen. Paluumatkalla kävimme tankkaamassa auton ja palautimme ylimääräiset paineilmapullot keskuspaloasemalle. T62 oli takaisin Turussa klo
01.24. Ajokilometrejä Porin matkalta kertyi
319.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella tehtiin
päätös avustavasta pelastusjoukkueesta. Tehtävään varattiin Itä P30, T41, T62 ja LA11 (Laitila). Turun VPK:n hälytettiin asemavalmiuteen
klo 12.37. Hälytysviestissä oli, että tarvitaan
neljä savusukeltajaa.
Saimme määräyksen siirtyä keskuspaloasemalle ja ohjeena oli noutaa 30 paineilmapulloa.
Vasta keskuspaloasemalla varmistui lähtö Poriin. Tehtävään lähti tavoitevahvuinen yksikkö
(1+5); esimiehenä Petri Aalto, kuljettajana Harri
Höglund ja savusukeltajina Toni Byckling, Toni
Nieminen, Ossi Eld ja Zacharias Granqvist. Saavuttuamme Poriin klo 15.27, jäimme odottamaan lisäohjeita tehtaan portille.

Elokuun 23. päivä matkasimme jälleen Poriin.
Tehtaan johto halusi järjestää kiitosillallisen
niille, jotka olivat osallistuneet suurpalon sammutukseen. Myös juhlava kiitosillallinen oli aivan ainutlaatuinen kokemus.

Joukkueemme sai tehtäväksi kattorakenteiden
sammutuksen. Kulku katolle tapahtui kiinteää
ulkoportaikkoa pitkin. Aluksi yksikkömme tehtäviä olivat kalustoaseman perustaminen,

Petri Aalto, Turku P62

Turun VPK
oli mukana
Huntsman
Pigmentsin
titaanioksiditehtaan sammutustöissä
Porissa. Sammutuksessa
käytettiin
apuna vartiolentolaivueen Super
Puma -helikopteria.
Kuva: Susan
Kaattari.
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Harrastustuntimerkit
31.12.2016 tilanteen
mukaan,
kaikki jäsenet
Merkkiluokka

Kokonaistuntimäärä

Suurluokka (5000 h)
Haanpää Petri
6900
Vira Simo
5021
Erityisansioluokka (3000 h)
Santala Pekka
3034
Tuomela Johanna
3135
Viljanen Kari
3111
Ansioluokka (1500 h)
Männämäe Janno
1578
Virta Juuso
1633
Valioluokka (800 h)
Granqvist Zacharias 809
Nieminen Toni
1145
1. luokka (400 h)
Eriksson Leif
Haanperä Kari
Haanpää Tiia
Inki Eetu
Pinta Elise
Suomi Vertti
Sjöroos Jaana
Virtanen Maija

422
462
637
445
553
518 (nuoriso-osasto)
509
568
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Merkkiluokka

Kokonaistuntimäärä

2.luokka (200 h)
Hanhikoski Pyry
Kauppinen Antti
Malmberg Annika
Marjanen Aino
Menon Eva
Putkonen Jesse
Tihleman Katja

243
201
294 (nuoriso-osasto)
329
228
233
248

3. luokka (50 h)
Horelli Eero
Horelli Lauri
Kauppinen Kosti
Laiho Simo
Rihko Olli
Rouhikko Lauri
Salin Aleksi

102 (nuoriso-osasto)
118 (nuoriso-osasto)
110 (nuoriso-osasto)
143
132
102
99

Vuosimerkit
31.12.2016 tilanteen mukaan
Vuosimerkki

Liittynyt

55 vuotta
Etelä Asko
Tiainen Aimo

01.02.1962
01.01.1962

50 vuotta
Leino Marjatta
Vuorinen Anja

06.02.1967
27.02.1967

45 vuotta
Rihko Heikki

01.03.1972

40 vuotta
Harjula Ossi

01.01.1977

35 vuotta
Peijonen Kati
Räty Hannu
Salminen Anja

24.08.1982
12.12.1982
13.04.1982

30 vuotta
Lankinen Mika
Lindström Jyrki

08.09.1987
08.09.1987

25 vuotta
Palmu Tea

25.03.1992

20 vuotta
Heiskanen Mika
Malmberg Johanna
Ohlsson Matti
Ruuska Hannele
Smidtslund Tom-Christer
Virtanen Kirsi

14.01.1997
01.09.1997
10.10.1997
02.09.1997
14.01.1997
01.09.1997

15 vuotta
Biström Charles
Gunnelius Kristian
Ilus Hanna
Smidtslund Marja

21.10.2002
22.04.2002
25.03.2002
25.03.2002

10 vuotta
Laine Teemu
Tihleman Maarit

17.10.2007
19.09.2007
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TURUN VPK
Turun VPK on Suomen vanhin palokunta ja koko pohjoismaiden vanhin edelleen toimivista palokunnista. Palokunnan perustamissanat lausuttiin 28. päivänä 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.

Lähes viisikymmentä 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.
Nuoriso-osasto tarjoaa joka viikko mielekästä tekemistä 7-17 ikäisille 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, turvallisuusviestintään ja
koulutukseen. Naisosaston toiminta tarjoaa hauskaa yhdessäoloa, liikuntaa ja monipuolista toimintaa kaikille naisille.
Turun VPK:n veteraanit rakentavat ja vaalivat palokuntakulttuuria, ylläpitävät palokunta-aatetta
ja henkeä. Veteraanit ovat jo sammutus- ja pelastustoiminnasta ”eläkkeelle” jääneitä pitkän linjan
palokuntalaisia, jotka kokoontuvat muiden osastojen tapaan joka viikko 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 totta kai kaikkien turkulaisten tuntema Brankku, Turun
VPK:n talo, jossa järjestetään vuosittain lähes kolmesataa tilaisuutta. Olivatpa kyseessä juhlat tai
messut, tarjoaa Turun VPK:n talo tapahtumille juhlalliset ja loistavat puitteet.
OTA YHTEYTTÄ JA TULE MUKAAN TURUN VPK:N TOIMINTAAN!

Turun VPK:n yhteystiedot
Toimisto
Juhla- ja kokouspalvelut
Irmeli Peltonen
Jukka Helttula
02 233 5112
02 279 4113
toimisto@turunvpk.fi
jukka.helttula@turunvpk.fi
www.turunvpk.fi
Turun VPK:n talo
Turun VPK
Turun VPK:n Puhallinorkesteri

Osoite
Eskelinkatu 5 (käyntiosoite)
PL 153
20101 Turku

www.facebook.com/TurunVPKntalo
www.facebook.com/TurunVPKvirallinen
www.facebook.com/turunvpknpo
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Koonti ja ulkoasu: osastojen johtajat ja VPK:n toimisto. Taitto: Ilkka Horelli. Tulostettu: Turun VPK:n toimisto 2018. Turku.

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

