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Turun VPK
Vapaaehtoista pelastustoimintaa vuodesta 1838

Toimintakertomus 2021

Turun vapaaehtoinen palokunta ry. – Frivilliga brandkåren i Åbo rf.

”Turun VPK:n perustaja Erik Julinin syntymästä 225 vuotta”
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Turun VPK:n yhteystiedot
Toimisto Juhla- ja tapahtumapalvelut Osoite
Irmeli Peltonen Teija Heinonen  Eskelinkatu 5
02 233 5112 02 279 4113 20100 Turku
toimisto@turunvpk.fi  tapahtumapalvelut@turunvpk.fi
www.turunvpk.fi

Turun VPK sosiaalisessa mediassa – Saa seurata!
Turun VPK:n talo www.facebook.com/TurunVPKntalo
Turun VPK www.facebook.com/TurunVPKvirallinen

Instagram: turun_vpk
Turun VPK:n Puhallinorkesteri  www.facebook.com/turunvpknpo

Kannen kuva Petri Aalto: Erik Julinin hautamerkin kiinnitystilaisuus 26.8.2021.
Muut kuvat: Arttu Aaltola, Ilkka Horelli, Sanni Horelli ja Petri Aalto.
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Turun VPK:n hal-
linto

Jäsenistö
Turun VPK:n jäsenmäärä vuoden 2020 lopussa
oli 212 jäsentä.

Vuoden aikana kuolleet: Tauno Nordlund,
Teuvo Kuusela ja Timo Laiho.

Kunniapuheenjohtaja
Kari Suominen

Turun VPK:n kunniajäsenet
Anja Vuorinen
Teuvo Kuusela (k. 4.9.2021)
Bengt–Johan Lindroos
Kai Olenius
Erkki Härkönen
Aimo Tiainen
Marjatta Leino
Kalevi Samuelsson
Kari Viljanen

Päälliköt
Petri Haanpää päällikkö
Mikko Oinonen varapäällikkö

Turun VPK:n hallitus
Hallituksen ovat kuluneena toimintavuotena
kuuluneet jäseninä:
Heikki Rihko puheenjohtaja
Petri Aalto varapuheenjohtaja
Kari Haanperä rahastonhoitaja
Jari Piili isännöitsijä
Tuomo Mutanen sihteeri
Petri Haanpää jäsen
Harri Höglund jäsen
Kari Lehtonen jäsen
Joel Lindström jäsen
Jaana Muhonen jäsen

Hallituksen työvaliokuntaan ovat kuuluneet
Petri Aalto, Petri Haanpää, Kari Haanperä,
Heikki Rihko ja Tuomo Mutanen.

Hallitus on pitänyt 12 kokousta, joista merkitty
142 pykälää. Jäsenten osallistumiskerrat ko-
kouksiin ovat:
Heikki Rihko 12
Petri Aalto 12
Petri Haanpää 9
Kari Haanperä 12
Harri Höglund 12
Kari Lehtonen 11
Joel Lindström 9
Tuomo Mutanen 12
Jari Piili 11
Jaana Muhonen 9

Tilintarkastajat
Tilintarkastajana on toiminut Petra Bruun
HTM.  Tilintarkastustoimisto Price Waterhouse
Coopers Oy vastasi varatilintarkastajasta.

Toiminnantarkastajat
Bengt-Johan Lindroos Kai Lehtokivi

(varalla)
Arto Luotohaara Jouni Kaunisto

(varalla)

Palokunnan kokoukset
Palokunnan sääntömääräinen kevätkokous pi-
dettiin 11.10.2021 (Covid19-pandemiatilan-
teen takia) ja syyskokous 15.11.2021. Kokouk-
sissa merkittiin pöytäkirjaan 23 pykälää.

Turun VPK:n työntekijät
Tapahtumakoordinaattori Hanna-Kaisa Jalas-

joki (1.10. asti)
Teija Heinonen
(1.11. alkaen)

Toimistonhoitaja Irmeli Peltonen
Vahtimestari Olli Lehmuskoski
Kapellimestari Reijo Borman

Palokunnan päällystö
Petri Haanpää päällikkö
Mikko Oinonen varapäällikkö
Antti Juhala koulutuspäällikkö

Päällystö kokoontui vuoden aikana viiteen pääl-
lystökokoukseen, joissa käsiteltiin yhteensä 38
asiakohtaa. Lisäksi pidettiin yksi laajennettu
päällystökokous.

Palokunnan koulutuspäällikkö
Antti Juhala
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Puhallinorkesterin johtoryhmä
Harri Lehmusto puheenjohtaja
Jorma Määttä varapuheenjohtaja
Kirsi-Maria Kujala sihteeri
Elise Pinta jäsen
Jyrki Vilo jäsen

Veteraaniosasto
Kai Olenius puheenjohtaja
Bengt-Johan Lindroos varapuheenjohtaja
Kari Haanperä sihteeri

Järjestöosaston johtoryhmä
Jarno Kantonen puheenjohtaja

Nuoriso-osasto ja nuorisotyötoimikunta
Oscar Potrykus nuoriso-osaston

johtaja (31.5. asti)
Vera Koskinen nuoriso-osaston

johtaja (1.6. alkaen)
Ilkka Horelli jäsen
Sanni Horelli jäsen
Asko Visuri jäsen
Arttu Aaltola palokuntanuori
Aaron Garmider palokuntanuori
Matias Väisänen palokuntanuori
Jaana Muhonen hallituksen edus-

taja
Antti Juhala koulutuspäällikkö

Naisosasto ja naistyötoimikunta
Maarit Tihleman puheenjohtaja

Eva Menon varapuheenjohtaja
Johanna Malmberg sihteeri
Tiia Haanpää jäsen
Jaana Sommela jäsen
Kaija Hämäläinen jäsen

Kiinteistön ylläpito
Kiinteistön ylläpidosta on huolehdittu isännöit-
sijän laatiman pitkän aikavälin suunnitelman
mukaisesti. Vuoden aikana kunnostettiin par-
vekkeen lattia ja ns. hätäkorjauksena jouduttiin
uusimaan paloilmoitinkeskus ja ulko-ovien luki-
tus.

Korona
Vuonna 2021 korona rajoitti edelleen toimintaa
valtiovallan asettamien kokoontumisrajoitus-
ten vuoksi. Tammikuusta elokuulle toiminta oli
lähes kokonaan pysähdyksissä. Loppuvuodesta
rajoitusten lieventyessä päästiin kuitenkin jo lä-
hes normaaliin toimintaan ja tilaisuuksia järjes-
tettiin. Heikentyneen taloudellisen tilanteen
vuoksi jatkettiin edelleen kustannusten sopeut-
tamista mm. pitämällä kiinteistön lämmitys pe-
ruslämmöllä. Taloudellista tilannetta helpotti
myös Valtiokonttorin myöntämät kustannus-
tuet sekä Opetus- ja Kulttuuriministeriön myön-
tämä avustus.

Kaavamuutos
VPK:n talon tontin kaavamuutos on lähtenyt
valmisteluun.

Covid19 -pandemia vaikutti edelleen vuoden 2021 aikana Turun VPK:n toimintaan. Palokunnan toi-
minnassa huomioitiin koronarajoitukset sekä noudatettiin annettuja hygieniaohjeita ja -suosituksia.
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Hautakivimerkki Erik Julinille
Pelastusalan ensimmäinen hautakivimerkki
kiinnitettiin Erik Julinin hautapaikan aitaan
26.8.2021. Hautakivimerkki on Suomen Pelas-
tusalan Keskusjärjestö SPEK:n kehittämä ja se
pohjautuu Suomen Yleisen Palokuntaliiton van-
haan merkkiin.

Turun vanhalla hautausmaalla pidettyyn tilai-
suuteen osallistui Turun VPK:n hallituksen,
päällystön ja puhallinorkesterin jäseniä. Kutsu-
vieraita oli Suomen Pelastusalan Keskusjärjes-
töstä, Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta,
Lounais-Suomen aluehallintovirastosta ja Pe-
lastustieto -lehdestä. Tervehdyspuheen piti
VPK:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Rihko.
Merkin luovutuksen suorittivat Suomen Pelas-
tusalan Keskusjärjestön toimitusjohtaja Marko
Hasari ja palokuntajohtaja Petri Jaatinen. Tilai-
suuden musiikista vastasi VPK:n puhallinorkes-
teri.

Erik Julinin syntymästä 225 vuotta
Turun VPK:n perustajan apteekkari Erik Julinin
syntymästä tuli kuluneeksi 225 vuotta
13.11.2021. Palokunnan edustajat kävivät las-
kemassa seppeleen Julinin haudalle. Petri Aal-
lon kirjoitus Erik Julinin (13.11.1796 -
21.6.1874) monipuolisesta elämäntyöstä jul-
kaistiin päivän Turun Sanomissa. Julinin yhteis-
kunnallinen merkitys oli esillä myös VPK:n
syyskokouksessa.

Erik Julinin haudalle kiinnitettiin pelastusalan
ensimmäinen hautakivimerkki elokuun loppu-
puolella.

Hautakivimerkin kiinnitystilaisuuteen osallistuivat mm. (vas. palokuntajohtaja Petri Jaatinen ja toimitus-
johtaja Marko Hasari Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä, päätoimittaja Esa Aalto Pelastustieto-leh-
destä, palokunnan päällikkö Petri Haanpää Turun VPK:sta, pelastusjohtaja Jari Sainio ja pelastuspääl-
likkö Juha Virto Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta, koulutuspäällikkö Harri Höglund Turun VPK:sta,
johtaja Ilkka Horelli Lounais-Suomen aluehallintovirastosta sekä varapäällikkö Mikko Oinonen Turun
VPK:sta.
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Yhteistoiminta ja
eräitä luottamus-
toimia

Suomen Sopimuspalokuntien liitto, palo-
kunnan edustajat kokouksissa
Petri Aalto varalla Heikki Rihko
Petri Haanpää varalla Mikko Oinonen

Sopimuspalokuntien yhteistyötoimikunta
Petri Haanpää palokunnan edustaja
Mikko Oinonen palokunnan edustaja
Antti Juhala palokunnan edustaja

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto
Petri Haanpää liiton varapuheenjohtaja
Rauli Salmi  Turun alueen veteraani-

toimikunnan puheenjoh-
taja

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto, palokun-
nan edustajat kokouksissa
Heikki Rihko varalla Petri Aalto
Petri Haanpää varalla Mikko Oinonen

Palokuntasoittokuntatyöryhmä, Länsi-Suo-
men pelastusalan liitto
Kirsi-Maria Kujala

CTIF Kansainvälinen palokuntanuorisoko-
missio
Ilkka Horelli Suomen edustaja

Turun VPK:n ravintola Oy:n hallitus
Heikki Rihko puheenjohtaja
Petri Aalto hallituksen jäsen
Kari Haanperä hallituksen jäsen
Joel Lindström hallituksen varajäsen
Tuomo Mutanen hallituksen edustaja

VPK:n Ravintola Oy:n yh-
tiökokouksessa

Jäsentiedotteet
Brankkari -jäsenlehden vastaava
Petri Aalto

Ravintolavastaava
Inga Pirttiperä

Turun VPK:n päällikön tehtävistä vuoden vaih-
teessa luopunut Petri Haanpää on toiminut pit-
kään Länsi-Suomen Pelastusalan liiton hallituk-
sen varapuheenjohtajana. Kuvassa VPK:n pu-
heenjohtaja Heikki Rihko ja Petri Haanpää las-
kivat seppeleen Erik Julinin haudalle
13.11.2021. Palokunnan perustaja Erik Julinin
syntymästä tuli kuluneeksi 225 vuotta.
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Hälytysosasto

Vuosi 2021 oli nykymuotoisen hälytysosaston
26. toimintavuosi. VPK on toiminut Varsinais-
Suomen pelastuslaitoksen sopimuspalokun-
tana.

Covid-19 -pandemia vaikutti kuluneena vuonna
edelleen osaston toimintaan harjoitustoimin-
nan rajoittamisena. Hälytystehtävät kyettiin
suorittamaan normaalisti.

Hälytysosaston toiminnasta kerääntyi yhteensä
3327 tuntia.

Hälytysosaston sääntömääräinen vuosikokous
järjestettiin 11.11.

Yhdistyksen syyskokouksessa palokunnan pääl-
likkö ei ollut käytettävissä enää päällikön luot-
tamustehtävään, jonka johdosta päälliköksi va-
littiin Mikko Oinonen. Tämän vuoksi järjestet-
tiin ylimääräinen osaston vuosikokous 16.12.,
jossa käsiteltiin varapäällikön valinta vuodelle
2022.

Hälytysosaston jäsenistö
Hälytysosaston hälytystoimintakelpoisten jä-
senten määrä vuoden 2021 lopussa oli 28 hen-

kilöä, joista päällystöä kolme ja alipäällystöä
neljä henkilöä.

Hälytysosastossa toimivien harjoittelijoiden lu-
kumäärä vuoden lopulla oli kymmenen henki-
löä.

Yksikkötunnusuudistus
Vuoden 2021 aikana Hätäkeskuslaitos otti käyt-
töön hätäkeskustietojärjestelmä ERICA:n ver-
siopäivityksen, jonka johdosta Varsinais-Suo-
men pelastuslaitos siirtyi vanhoista kuntapoh-
jaisista yksikkötunnuksista alueelliseen tunnus-
järjestelmään sisäministeriön ohjeen mukai-
sesti.

Uudet yksikkötunnukset mahdollistavat yksi-
köiden sekä erinäisten muiden kalustoresurs-
sien tarkemman yksilöimisen hätäkeskustieto-
järjestelmässä. Palokunnan yksikkötunnuksiin
suuria muutoksia ei toisen sammutusauton yk-
sikkötunnusta lukuun ottamatta tullut.

Palokunnan ajoneuvojen yksikkötunnukset
muuttuivat siten että palokunnan vanha asema-
tunnus T 6 (”Turku-kuusi”) muuttui VS 16:ksi
(”Varsinais-Suomi yksi-kuusi”). Yksikkötunnuk-
set muuttuivat siten seuraavasti:
• T 61 → VS 161
• T 62 → VS 1612
• T 63 → VS 163
• T 67 → VS 167
Uudet yksikkötunnukset teipattiin palokunnan
ajoneuvoihin kevään 2021 aikana.

Turun VPK:n
ajoneuvot saivat
kevään aikana
uudet yksikkö-
kohtaiset tun-
nukset ja aiem-
mat kuntapoh-
jaiset tunnukset
poistuivat käy-
töstä.
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Hankinnat
Covid-19 -pandemian asettamien tapahtumara-
joituksien johdosta palokunnan päällystö totesi
että suunnitellut kalustohankinnat jäädytetään
sekä keskitytään mahdollisen rikkoutumisen
osalta tapahtuviin korvaushankintoihin, jotta
yhdistyksen talous pysyisi tasapainossa.

Palokuntasopimuksen mukaisen varustehan-
kinnan myötä hälytysosaston jäsenille tilattiin
kaksi sammutusasukokonaisuutta, uudet yksi-
könjohtajien kypärät sekä täydennettiin asema-
asuvaatetusta.

VPK sai Nesteen toimintaansa supistaneelta pa-
lokunnalta lahjoituksena sammutussaappaita
sekä paloasuja, joita voitiin osoittaa muun mu-
assa sammutusmiesharjoittelijoiden käyttöön
sekä vara-asuiksi.

VPK vastaanotti jäseniltään kuluneena vuonna
lahjoituksia toimintaansa seuraavasti:

 Kaksi liikenteenohjauskiekkosalkkua,
jotka sijoitettiin sammutusautoihin.

 Palokunnan tiilikerholle lahjoitettiin
Playstation -pelikonsoli, konsolipelejä
sekä kaiutinjärjestelmä, johon ostettiin
erillinen vahvistin. Vahvistimen sekä
kaiutinten asennus tiilikerholle suori-
tettiin hälytysosaston talkootyönä.

Kesäpäivystykset
VPK:n kesäpäivystykset pystyttiin järjestämään
toimintavuonna parantuneen pandemiatilan-
teen johdosta normaalisti. Kesäpäivystykset al-
koivat toukokuussa ja loppuivat elokuussa. Ke-
säpäivystysviikonloppuja oli kuusi kappaletta.
Päivystykset järjestettiin asemapäivystyksenä,
jolloin miehitettyinä olivat perjantai-illasta
kello 18:00:sta sunnuntai-iltaan kello 18:00
saakka sammutusyksikkö sekä säiliöyksikkö.

Kesäpäivystyksistä kertyi yhteensä 252 tuntia.
Kesäpäivystyksissä suoritettiin 9 hälytystehtä-
vää.

Koulutus- ja harjoitustoiminta
Koulutustoiminnan rungon muodostivat häly-
tysosaston viikkoharjoitukset torstai-iltaisin.
Vuoden 2021 viikkoharjoituksia peruttiin pan-
demiatilanteen johdosta kevätkaudella. Lähi-
kontaktiharjoitusten tilalla pelastuslaitos jär-
jesti Teams Live -muotoista etäkoulutusta. Li-
säksi hälytysosaston jäsenet osallistuivat Länsi-
Suomen Pelastusalan Liiton, Suomen Palopääl-
lystöliiton sekä Suomen Pelastusalan Keskus-
järjestön järjestämiin etäkoulutustilaisuuksiin.
Kaarinan VPK:n ja Maarian VPK:n kanssa järjes-
tettiin yhteistoimintaharjoitus, joka toteutettiin
kuluneena vuonna Maarian VPK:n toteuttamalla
etäkoulutuksella tieliikennepelastamisesta.

Turun VPK:n hälytysosas-
tossa ylläpidetään pelas-
tustoiminnassa tarvitta-
via taitoja viikoittaisilla
harjoituksilla. Hälytys-
osaston toimintaan pää-
see mukaan harjoitteli-
jana jo alle 18-vuotiaana.
Kuvassa Kosti Kauppinen
valmistautuu kylmään sa-
vusukellusharjoitukseen.
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Syyskauden harjoitukset kyettiin toteuttamaan
normaalisti terveysturvallisuudesta huolehtien.
Harjoitusten aiheet käsittelivät pelastustoimin-
taa sekä henkilökohtaisia taitoja monipuoli-
sesti.

Savusukeltajat suorittivat lämpimän savusukel-
lusharjoituksen pelastuslaitoksen järjestämänä
koulutuksena loppuvuodesta 2021.

Harjoituksia ei järjestetty kesälomakautena
muutoin kuin kesäpäivystysryhmän toimesta.
Harjoittelijoille järjestettiin vuoden aikana pe-
rehdytyskoulutusta hälytysosaston jäsenten
toimesta.

Harjoitustoimintaa oli vuoden aikana yhteensä
1098 tuntia.

Kurssit
Vuonna 2021 kurssitarjonta oli pandemiasta
johtuen huomattavan suppea. Kuitenkin Länsi-
Suomen Pelastusalan Liitto kykeni järjestämään
joitain kursseja ja Turun VPK:n hälytysosas-
tossa suoritettiinkin vuoden aikana seuraavat
kurssit:
• Pelastustoiminnan peruskurssi (Pelastusopis-
ton opetussuunnitelman mukainen kurssi), yksi
henkilö
• Palokuntien ensiapukurssi (Suomen Pelastus-
alan Keskusjärjestön opetussuunnitelman mu-
kainen kurssi), yksi henkilö
• Sopimuspalokuntien päällikkökurssi (Pelas-
tusopiston opetussuunnitelman mukainen
kurssi), kaksi henkilöä

Kurssitunteja kirjattiin yhteensä 329 tuntia.

Varsinais-Suomen pelastuskoirat ry:n pelas-
tustoimintaharjoitus
VPK osallistui Varsinais-Suomen pelastuskoirat
ry:n sekä pelastuslaitoksen yhteistoiminnassa
järjestämään pelastustoimintaprojektin haku-
kokeen pilotointiin 4.9.2021 Piikkiössä. VPK
osallistui harjoitukseen raivausryhmällä sekä
sammutusautolla VS 1612. Harjoitusta pidettiin
onnistuneena.

Länsi-Suomen Merivartioston evakuointi-
harjoitus
Länsi-Suomen merivartiosto yhdessä muiden
viranomaistahojen kanssa järjestivät 10.11.
ULLA21 -suuronnettomuusharjoituksen, jossa
testattiin muun muassa viranomaistoimintaa
sekä evakuointikeskuksen perustamista Turun
lentoasemalle. Harjoitus oli niin sanottu pimeä
harjoitus, joka tuli suurelle osalle osallistujia yl-
lätyksenä. Harjoitukseen osallistui useita viran-
omaistahoja ja harjoitusta pidettiinkin erittäin
mielenkiintoisena.

VPK:lta hälytettiin harjoitukseen ensin miehis-
töauto. Tilannekeskus komensi vielä erikseen
sammutusauton VS 161:n avustamaan evaku-
ointikeskuksen perustamisessa sekä evakuoitu-
jen avustamisessa lentokentällä.

Harjoitukseen osallistui VPK:sta seitsemän hen-
kilöä.

Turun VPK osallistui Länsi-Suomen merivar-
tioston ULLA21 -meripelastusharjoitukseen
ja oli mukana perustamassa evakuointikes-
kusta. Harjoituksessa haverialuksen matkus-
tajia evakuoitiin Rajavartiolaitoksen ilma-
aluksilla Turun lentokentälle. Kuva: Länsi-
Suomen merivartioston Twitter.
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Hälytykset
Palokunnan hälyttäminen on tapahtunut pää-
sääntöisesti päivystävän palomestarin mää-
räyksestä tai hätäkeskuksen vastemuodostuk-
sessa automaattisesti osana hälytysvastetta lä-
himpänä tarkoituksenmukaisena yksikkönä.

Vuoden aikana palokunta hälytettiin 52 kertaa.
Hälytyksistä kertyi 641 työtuntia.

On huomattava että pelastustoimen hälytys-
määrissä on valtakunnallisestikin ollut pande-
miasta johtuen laskua, joka osaltaan on heijas-
tunut palokunnan hälytysmääriin, etenkin alku-
vuodesta.

Palokunnan hälytykset vuonna 2021 keskittyi-
vät valmiussiirtotehtäviin (10 kpl). Tällainen ti-
lanne oli esimerkiksi 24.4. aamuyöllä kun Ke-
miönsaaren Rosalassa sytytettiin ulkorakennus
ja mökki tuleen. VPK:n miehistönkuljetusautolla
noudettiin MIRG (Maritime Incident Response
Group)-ryhmä Kemiönsaaresta aamuvarhain
takaisin Kuninkojan paloasemalle valmiussiir-
tohälytyksen päätteeksi.

Rakennuspalohälytyksiä oli yhteensä 14 kappa-
letta. Kaukaisin sammutustehtävä oli 15.6. Ke-
miönsaaressa palaneen tavaratalo Hurrikaanin
jälkivartiointitehtävään osallistuminen. VPK hä-
lytettiin myös Salon Perniössä syttyneen oma-
kotitalon sammutustöihin 8.6. Muutoin hälytys-
tehtävien laatu tulee ilmi oheisesta taulukosta.

Varusvaraston käyttöönotto
Palokunnan hallitus oli edeltävinä vuosina teh-
nyt päätöksen, jonka mukaan palokunnantalon
vanha, niin sanottu ”vahtimestarin taukotila”
kolmannessa kerroksessa otetaan uusiokäyt-
töön palokunnan varusvarastoksi.

Varusvaraston muutostyöt aloitettiin vuonna
2021, jolloin tila tyhjennettiin ja sinne asennet-
tiin HJP-Steel Oy:n toimesta tehdyt vaatetangot.
Hälytysosaston varusvarastosta siirrettiin palo-
kuntapukuja sekä vanhoja paloasuja varastoon,
jolloin varsinaiseen varusvarastoon vapautui
säilytystilaa. Varusvaraston järjestelytöitä jat-
ketaan vuoden 2022 aikana.

Päivä Paloasemalla -tapahtuma
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön järjes-
tämä Päivä Paloasemalla-tapahtuma jouduttiin
pandemiatilanteesta johtuen perumaan. Tapah-
tumaan pyritään osallistumaan ensi vuonna.

Kalustoesittelyjä tai työtehtäviä ei suoritettu
pandemiatilanteen johdosta.

Yllä olevassa taulukossa on
esitetty hälytystehtävien ja-
kautuminen kuukausittain ja
oikealla olevassa taulukossa
on eritelty hälytykset tehtä-
vätyypeittäin.
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Naisosasto

Naisoston tavoitteena on tukea palokunnan toi-
mintaa. Ja edistää myönteistä suhtautumista pa-
lojen ennalta ehkäisyyn ja yleiseen turvallisuu-
teen liittyviin asioihin, sekä opastaa paloturval-
lisuuteen, omaehtoiseen suojeluun ja vähentä-
mään vahinkoja onnettomuus- ja palotilan-
teissa.
Naisosaston tavoitteet:

 Toimii yhteistyössä palokunnan muiden
osastojen kanssa.

 Opastaa ja neuvoo kansalaisia estämään
vaaratilanteiden syntymistä sekä mini-
moida vahinkoja onnettomuus- ja palo-
tilanteissa.

 Osallistuu tarvittaessa hälytysmuoni-
tuksiin, valistuksiin, neuvontaan,
huolto- ja tukitoimintaan sekä lähim-
mäisavun järjestämiseen. Antaa jäsenis-
tölleen pelastusalan opetusta ja koulu-
tusta.

 Avustaa palokunnan nuoriso-osastoa
toiminnassa.

 Toimii aktiivisesti vapaaehtoisen palo-
kuntatyön toteutumisessa edistääkseen
sitä.

Osaston jäsenmäärä oli 31, joista aktiivisia oli
noin 20.

Naisosaston toiminta vuonna 2021
Naisosasto toimi alkuvuodesta poikkeusoloissa
Covid 19 -pandemian aiheuttamien rajoituksien
vuoksi. Syksyllä toiminta piristyi, kun rajoituk-
set kevenivät.

Hälytysmuonitukseen ei tullut ainuttakaan hä-
lytystehtävää.

Varainhankintaa on tehty osallistumalla ravin-
tolatyöhön, narikkaan ja muonituksiin.

Lisäksi naisosasto muonitti palokunnassa ol-
leen Sopimuspalopäällikköseminaarin sekä jär-
jesti yhdet joulumyyjäiset.

Turun VPK:n naisosasto on usein nuoriso-osaston tukena ja auttaa esimerkiksi ruokailujen järjestämi-
sessä. Syyskuussa nuoriso-osasto harjoitteli CTIF-kilpailua varten ja naisosaston jäsenistä Marja Virtanen,
Minna Jäntere ja Maarit Tihleman huolehtivat harjoituspäivän muonituksesta.
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Veteraaniosasto

Kulunut vuosi oli osaston 36. toimintavuosi.
Viikkotapaamisemme olivat joka tiistai klo 11
tiilikerholla tai ravintolasalissa. Covid19-tilan-
teesta johtuen tapaamiset olivat tauolla 14.9.–
14.12. Osallistujia oli keskimäärin 20–25 jä-
sentä / kerta.

Yhteistilaisuudet muiden palokuntien
kanssa

 7.9. Länsi-Suomen Pelastusalan liiton
Piknik -risteily, mukana 7 henkilöä.

 5.10. vierailulla Salon VPK:n veteraa-
nien luona mukana 4 henkilöä.

 Osallistuminen Länsi-Suomen Pelastus-
alan liiton kokouksiin 9 kertaa. Mukana
3 henkilöä/kokous.

 9.12. osallistuminen Länsi-Suomen Pe-
lastusalan liiton joulujuhlaan, mukana 3
henkilöä.

Osallistuminen oman palokunnan toimin-
taan
Osasto oli mukana 112-päivässä, jossa oli mu-
kana 3 jäsentä.

Osasto hoiti myös hallitukselta saadut tehtävät.

Veteraaniosaston jäsenet osallistuivat VPK:n
kevät- ja syyskokouksiin.

Osasto oli mukana 12.12. joulumyyjäisten jär-
jestelyissä, jossa oli mukana 3 henkilöä.

Veteraanien perinteinen joululounas tarjoiltiin
VPK:n ravintolasalissa 14.12. Lounaalle osallis-
tui 24 henkilöä.

Järjestöosasto

Järjestöosaston kokoontumiset tiilikerholla
toisena koronavuonna rajoitusten vuoksi jäivät
viiteen kertaan, joista viimeisin 16.12.2021 oli
osaston joulujuhla. Tarjoiluista kiitos
vastuuhenkilöille.

Osasto oli myös edustettuna sekä kevät- että
syyskokouksessa.

Osaston aktiivijäsenmäärä oli 12 jäsentä.
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Nuoriso-osasto

Nuoriso-osasto kokoontuu normaalisti pää-
sääntöisesti tiistaisin klo 18.00-19.30 Turun
VPK:n paloasemalla. Covid19-tilanteen takia
nuoriso-osasto joutui kokoontumaan etänä
Teamsin välityksellä kevään 2021. Etänä harjoi-
tukset olivat mm. luennon kaltaisia ja palo-
kunta-aiheisia pelejä. Tällöin harjoitukset kesti-
vät poikkeuksellisesti tunnin ajan.

Covid19 -tilanteen takia myös Länsi-Suomen
pelastusliiton perinteistä kesäleiriä ei järjes-
tetty, joten sinne ei päästy.

Syyskaudella nuoriso-osasto kokoontui ulkona
turvavälit huomioiden. Syksy alkoi vauhdik-
kaasti harjoitellen Kupittaan puistossa nuorten
kanssa CTIF:n SM-kisoihin, jotka järjestettiin lo-
kakuussa Paraisilla. Kisassa menestyneillä on
mahdollisuus osallistua CTIF:n kansainvälisiin
kisoihin, jotka järjestetään heinäkuussa 2022
Sloveniassa. Turun nuoriso-osaston joukkue
tuli toiseksi sekä Nummelan ja Turun yhteinen
tyttöjoukkue sijoittui ensimmäiseksi tyttöjen
sarjassa. Näin molemmat joukkueet lunastivat
itselleen kisapaikan Sloveniasta. Nuorille, jotka
eivät CTIF-kisaan osallistuneet järjestettiin har-
joitusten yhteydessä muuta oheistoimintaa pa-
lokuntatoimintaan liittyen.

Kisojen jälkeen palattiin normaaliin harjoitus-
ohjelmaan, mutta kokoontuen pääsääntöisesti
ulkona. Sisällä ollessa yli 12-vuotiailla nuorilla
ja kouluttajilla oli käytössä kasvomaskit ja pyrit-
tiin pitämään turvaväleistä huolta myös sisällä.
Harjoitusten aiheina syksyllä CTIF:n lisäksi oli
mm. perusselvitystä, hydraulisia pelastusväli-
neitä, ensiapua ja lisävesiselvitystä.

Nuoriso-osastoon liittyi erityisesti syksyn ai-
kana useampi nuori sekä nuoriso-osastoon saa-
tiin myös lisää kouluttajia nuorista, jotka ovat
yli 15-vuotiaita ja osallistuvat myös hälytys-
osaston harjoituksiin ja ovat innokkaita koulut-
tamaan muita. Myös nuoriso-osaston johtaja ja
varajohtaja vaihtuivat.

Vuoden 2021 aikana nuoriso-osaston harras-
tustuntimäärä oli yhteensä 1 207 tuntia, mikä
on noin 300 tuntia suurempi, koska harjoitusten
ei tarvinnut olla tauolla vaan harjoituksia pys-
tyttiin järjestämään etänä.

Turun VPK:n nuoriso-osasto sijoittui toiseksi
CTIF-kilpailuissa Paraisilla ja sai Suomen toisen
edustuspaikan Sloveniassa vuonna 2022 järjes-
tettäviin kansainvälisiin palokuntakilpailuihin.
Alla vasemmalla harjoitukset Kupittaan puis-
tossa ja alla oikealla kilpailujoukkue. Lisäksi osa
tytöistä pääsee kilpailemaan Sloveniaan Numme-
lan VPK:n kanssa muodostettavassa yhteisjouk-
kueessa.

Covid19-pandemiasta johtuen osa nuoriso-osas-
ton harjoituksista pidettiin Teams -etäyhteyden
avulla ja lähiharjoituksissa noudatettiin turvavä-
lejä ja annettuja terveysturvallisuusohjeita ja -
suosituksia.
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Puhallinorkesteri

Yleistä
Toimintavuoden 2021 ensimmäinen puoli jat-
kui vuoden 2020 joulukuussa alkaneilla rajoit-
teilla, jotka koronaviruspandemia aiheutti toi-
mintaamme.  Olimme suunnitelleet useita
upeita tapahtumia, joista osan onnistuimme
siirtämään syksylle 2021, mutta valitettavasti
osa tapahtumista jouduttiin perumaan koko-
naan kuten huhtikuulle suunniteltu kahvikon-
sertti. Pandemiasta johtuen orkesterin toiminta
oli keskeytyksissä yhteensä 30 viikkoa toimin-
tavuoden aikana.

Orkesterin johtoryhmä kokoontui vuoden ai-
kana 10 kertaa, kevätkauden kokoukset pidet-
tiin etäyhteyksien avulla. Koska Avin antamat
määräykset olivat voimassa vain 4–6 viikkoa
kerrallaan, jouduimme muuttamaan omia oh-
jeistuksiamme näiden mukaisiksi samaan tah-
tiin.

Orkesterin toimintaa päästiin vihdoin jatka-
maan elokuun alussa, kun AVI:n antamat rajoi-
tukset antoivat siihen mahdollisuuden. Alku-
syksyyn oli siirretty helmikuulta lukiolaisten
vanhojen tanssit sekä toukokuulta siirretty
Naantalin kirkossa järjestetty kirkkokonsertti
Meripelastustyön tukemiseksi.

Tämän jälkeen oli aika keskittyä tulevaisuuteen,
toiveissa tulevat valoisammat ajat ja joulukuun
tapahtumat.  Joulukuun tapahtumat saatiin jär-
jestettyä suunnitellusti, mutta valitettavasti ko-
ronapandemia pahentui taas joulukuun lopulla
ja jouduimme keskeyttämään toimintamme
juuri ennen joulua.

Orkesterin kapellimestarina jatkoi Reijo Bor-
man ja varakapellimestarin tehtävistä vastasi
Pekka Roito.

Jäsenistö
Orkesterin koko on vakiintunut ja sangen kat-
tava. Orkesterissa viihdytään usein vuosia, jopa
vuosikymmeniä. Pyrimme omalla aktiivisuudel-
lamme parantamaan osastojen välistä yhteis-
työtä, joka oli myös yhdistyksen pysyvä tavoite

tuleville toimintavuosille. Orkesterin jäsenet
olivat aktiivisesti hoitamassa narikkaa syksyn
aikana VPK:n talolla järjestetyissä asiakastilai-
suuksissa.

Tapahtumat
Vuoden 2021 aikana orkesterilla oli yhteensä
vain 6 esiintymistilaisuutta.

Elokuu
• 2.8.2021 Harjoitusten alku
Syyskuu
• 1.9.2021 Turun Suomalaisen Yhteiskoulun
vanhojen tanssit VPK:n talolla
• 16.9.2021 Kirkkokonsertti Naantalin kirkossa
Meripelastustyön tukemiseen
Lokakuu
• 6.10.2021 Turun Ammatti-instituutin vanho-
jen tanssit VPK:n talolla
• 7.10.2021 Kaarinan lukion vanhojen tanssit
VPK:n talolla
• 25.10.2021 Puhallinorkesterin syyskokous
VPK:n talolla
Joulukuu
• 6.12.2021 Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuus
Paimion kaupungin talolla.
• 20.12.2021 Joulukonsertti Rymättylän kir-
kossa, solistina Johanna Debreczeni, Rymätty-
län OP.n asiakkaille.

Puhallinorkesteri soitti OP Rymättylän joulu-
konsertissa 19.12.2021 solistinaan upeaääni-
nen Johanna Debreczeni.
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Turun VPK:n häly-
tykset 2021
Merkkien selitykset ja lyhenteet
hälytysnumero* päivystysyksikön hälytys; kesäpäivystys tai

muu sovittu päivystys
asemavalmius yksiköt hälytetty päivystykseen omalle asemalle
valmiussiirto yksikkö hälytetty päivystykseen muualle
rakennuspalo > rakennuspalovaara tehtävä hälytettäessä > todellinen tehtävä
automaattihälytys hälytys automaattisesta paloilmoitinlaitteistosta
...palo* jälkisammutus
...palo** jälkivartiointi
rak. palovaara rakennuspalovaara
vahingontorjunta vesivahinko; rankkasade- tai muu vesivahinko
vahingontorjunta* myrskyvahinko; puun raivaus, kattopeltien kiinnitys yms.
vahingontorjunta** muu vahingontorjuntatehtävä

Turun VPK:n yksiköt hälytetty tai tehtävään osallistunut yksikkö
161 yksikkö kohteessa
161=> peruutus matkalla
(161) peruutus ennen lähtöä

2021
Turun kaupungin alueella
nro  päivä  klo  osoite tehtävä VPK:n yksiköt
2883  30.1  19.14  Öölanninkatu 4 rakennuspalo (63)

=> rak.palovaara
2884  2.2  14.24  Kärsämäen paloasema valmiussiirto 161

(rakennuspalo Vaskio)
2885  6.2  5.24  Ratapihankatu 38 avunantotehtävä 161
2886  6.2  5.48  Virusmäentie 53 (rakennuspalo)

asemavalmius
2887  6.2  6.38  Virusmäentie 53 rakennuspalo 161, 163
 1612, 167
2888  27.2  13.28  Puutarhakatu 15 rakennuspalo 161

=> tark.tehtävä
2889  24.3  18.56  Messinkikatu / Sinkkikatu rakennuspalo (163)

=> tark.tehtävä
2890  24.4  6.37  Tengströminkatu 8 (Orion) automaattihälytys 161
2891  24.4  7.49  Tengströminkatu 8 (Orion) automaattihälytys 161
2892  13.5  19.17  Saarontie muu tulipalo 161
2893  3.6  14.04  Eerikinkatu 16 (Kauppahalli) automaattihälytys (161)
2894  10.6  1.28  Capsiankatu 3 (palvelutalo) rakennuspalo (161)
2895  10.6  16.32  useita hälytyksiä asemavalmius
2896  11.6  10.37  useita hälytyksiä asemavalmius
2897  11.6  10.39  Tiililinnankatu 2 automaattihälytys 161 =>
2898*  18.6  20.11  Pitkäsaarenkatu 7 (Topinoja) muu tulipalo 163, 161 =>
2899*  19.6  2.03  Kristiinankatu 1, Aurajoki vesipelastus 161
2900  29.6  17.39  Ruissalon puistotie (lintutorni) muu tulipalo 163 =>
2901  30.6  10.36  useita hälytyksiä asemavalmius
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nro  päivä  klo  osoite tehtävä VPK:n yksiköt
2902*  10.7  13.33  Köydenpunojankatu 21 rakennuspalo 161

=> tark.tehtävä
2903*  10.7  19.15  Ursininkatu 7 b rakennuspalo 161

=> tark.tehtävä
2904*  31.7  1.16  Tuomiokirkkosilta, Aurajoki vesipelastus 161
2905*  31.7  10.10  Viilarinkatu 3 (Prisma) VAK-hälytys 161

=> tark.tehtävä
2906*  31.7  15.20  Virusmäentie 8 automaattihälytys 161
2907  18.8  0.10  Humalistonkatu 7 a avunantotehtävä (161)
2908*  21.8  4.31  Itäinen Rantakatu, Aurajoki vahingontorjunta**  161
2909*  22.8  17.01  Uudenmaankatu 9 avunantotehtävä 161
2910  22.8  18.10  Naantali, vesiliikenneonnettomuus  asemavalmius
2911  25.8  12.57  Mäkivaarantie 29 rakennuspalo 163 =>

=> rak.palovaara
2912  4.9  14.48  Hämeenkatu 28 muu tulipalo 1612
2913  18.9  15.57  Pohjaniityntie 12 rakennuspalo 161 =>

=> tark.tehtävä
2914  19.9  11.22  Opettajankatu 2 maastopalo 161 =>, (163)
2915  17.10  6.44  Rätiälänkatu 15 b rakennuspalo 163
2916  21.10  19.45  Kauppiaskatu 9 vahingontorjunta**  161
2917  10.11  18.48  Lentorahdintie 143 harjoitushälytys 161, 167
2918  8.12  16.30  Kunnallissairaalantie 20 rakennuspalo (161), (163)
2919  15.12  17.37  Telakkakatu 1 rakennuspalo 163 =>

=> rak.palovaara
2920  15.12  19.53  Lukkarinkatu 14 rakennuspalo 163
2921  15.12  19.53  Lukkarinkatu 14 (rakennuspalo)  asemavalmius

Turun kaupungin ulkopuolella
nro  päivä  klo  osoite tehtävä VPK:n yksiköt
2922  6.4  6.11  Kaarina, Kairiskulmantie 3 (Prisma)  rakennuspalo (163)

=> rak.palovaara
2923  24.4  1.59  Raisio, Kuninkojan paloasema valmiussiirto 161
2924  25.4  0.34  Raisio, Kuninkojan paloasema valmiussiirto 161

(rakennuspalo Raustvuorentie)
2925  8.6  22.30  Salo, Leppäkulmantie 13 rakennuspalo** 1612, 167
2926  10.6  16.30  Raisio, Kuninkojan paloasema valmiussiirto 161

(rakennuspalo Raisio)
2927  10.6  17.34  Raisio, Kuloistentie 1 automaattihälytys 161
2928  10.6  18.49  Raisio, Ihalantie öljyntorjunta 161
2929  11.6  10.37  Raisio, Kuninkojan paloasema valmiussiirto 161
2930  11.6  11.38  Raisio, Keskitie 35 rakennuspalo 161

=> tark. tehtävä
2931  15.6  22.49  Kemiönsaari, Weijonkuja 4 rakennuspalo* 1612, 163,

167
2932  30.6  10.34  Raisio, Kuninkojan paloasema valmiussiirto 161, 167

(Mirg-ryhmä Korppoo)
2933  22.11  16.09  Raisio, Kuninkojan paloasema valmiussiirto 161

(rakennuspalo Pöytyä)
2934  3.12  15.17  Raisio, Kuninkojan paloasema valmiussiirto 161

(Mirg-ryhmä Iniön aukolla)
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Hälytystehtävät
Palokunta hälytettiin toimintavuoden aikana yhteensä 52 kertaa. Hälytyksiä oli Turun kaupungin alu-
eella 39 kertaa ja muiden kuntien alueella 13 kertaa.

Hälytyslähtöjä oli 31 kertaa, asemavalmiuksia 6 kertaa, valmiussiirtoja 8 kertaa. 7 hälytystä peruuntui
ennen lähtöä ja 6 hälytystä peruuntui matkan aikana.

Vuoden 2021 aikana ei ollut suurpalotehtäviä. Keväällä 2019 käyttöön otettu Erica-hätäkeskustieto-
järjestelmä on lisännyt palokunnan hälytyksiä myös pienempiin tilanteisiin, kun VPK:n yksikkö on ol-
lut laskennallisesti nopein apu kohteeseen.

Hälytystyötunteja kertyi vuoden aikana 641.

Kesäpäivystysyksikkö hälytettiin 9 kertaa

Tehtävät kohteessa:
Sammutustehtävä 8 kertaa
 - rakennuspalo 5 kertaa
 - muu tulipalo -
 - muu tulipalo 3 kertaa
Vahingontorjunta 2 kertaa
Öljyntorjunta 1 kerta
Vesipelastus 2 kertaa
Automaattihälytys 4 kertaa
Muu tarkastustehtävä 5 kertaa
Avunantotehtävä 2 kertaa
Harjoitushälytys 1 kerta

Turun VPK valmiussiirrossa 22.11.2021.
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Kunnia- ja harras-
tustuntimerkit

HARRASTUSTUNTIMERKIT

Merkkiluokka Kokonaistun- Jaettu*)
timäärä

Erityisansioluokka (3000 h)
Kai Lehtokivi 3103 2021

Ansioluokka (1500 h)
Matikka Markus 1543 2021
Muhonen Jaana 1550
Ottelin Leena 1562

Valioluokka (800 h)
Vilo Jyrki 812 2021
Visuri Asko 897 2021
Roos Mauno 806

1. luokka (400 h)
Eld Tuula 440 2021
Menon Eva 443 2021
Riski Miska 503 2021
Horelli Lauri 408 2021 (nuor.os)
Borman Reijo 430
Jäntere Minna 514

2. luokka (200 h)
Potrykus Oskar 252 2021
Fälden Leevi  231 2021 (nuor.os)
Horelli Jami 238 2021 (nuor.os)
Horelli Jasmine 231 2021 (nuor.os)
Väisänen Weeti 211 (nuor.os)

Merkkiluokka Kokonaistun- Jaettu*)
timäärä

3. luokka (50 h)
Pelander Henrik 79 2021
Uusi-Rantala 56 2021
Teemu
Malmberg Niko 56 2021 (nuor.os)
Ruuska Janni 53 2021 (nuor.os)
Laitinen Jasmiini 59
Kivi Kosti 67 (nuor.os.)

*) Mikäli harrastustuntimäärän perässä on vuosiluku 2021, harrastustuntimerkki on tilanteen
31.12.2020 mukaan ja merkki on jaettu vuonna 2021. Mikäli harrastustuntimäärän perässä ei ole
vuosilukua, harrastustuntimerkki on tilanteen 31.12.2021 mukaan ja merkki jaetaan vuonna 2022.
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Vuosimerkit

Vuosimerkki Liittynyt Jaettu *)

75 vuotta
Lenets Leo 1.3.1946 2021

70 vuotta
Samuelsson Kalevi 1.1.1951 2021

60 vuotta
Etelä Asko 1.2.1962
Tiainen Aimo 1.1.1962

65 vuotta
Hilakari Jussi 15.8.1956 2021

60 vuotta
Leino Matti 1.3.1961 2021

55 vuotta
Leino Marjatta 6.2.1967
Vuorinen Anja 27.2.1967

50 vuotta
Rihko Heikki 1.3.1972

45 vuotta
Harjula Ossi 1.1.1977

40 vuotta
Laho Mauri 2.10.1969  2021

(liittynyt uudelleen
24.6.1997)

Lundelin Reijo 2.3.1981 2021
Peijonen Kati 24.8.1982

35 vuotta
Hanhiala Jorma 8.9.1986 2021
Kivi Pekka 12.8.1986 2021
Lehtonen Kari 1.2.1986 2021
Toivonen Raimo 1.2.1986 2021
Lindström Jyrki 8.9.1987

Vuosimerkki Liittynyt Jaettu *)

30 vuotta
Laaksonen Urpo 1.9.1991 2021
Piili Jari 20.4.1991 2021
Vilo Jyrki 1.9.1991 2021
Lehmusto Harri 10.12.1992
Palmu Tea 25.3.1992

25 vuotta
Degerholm Ismo 1.3.1957  2021

(liittynyt uudelleen
21.5.2008)

Heiskanen Mika 14.11.1997
Levo Satu 19.8.1997
Malmberg Johanna 1.9.1997
Ohlsson Matti 10.10.1997
Ruuska Hannele 2.9.1997
Smidtslund 14.1.1997
Tom-Christer

20 vuotta
Haanpää Petri 10.7.2001 2021
Juhala Antti 10.9.2001 2021
Nieminen Harri 15.5.2001 2021
Schaper Frans 24.4.2001 2021
Biström Charles  21.10.2002
Ilus Hanna 25.3.2002
Smidtslund Marja 25.3.2002

15 vuotta
Määttä Jorma 18.9.2006 2021
Väisälä Mikko 18.9.2006 2021
Laine Teemu 17.10.2007
Tihleman Maarit 19.9.2007

10 vuotta
Helkala Elina 19.10.2011 2021
Matikka Markus  19.10.2011 2021
Kujala Kirsi 12.6.2012
Laakso Markku 18.4.2012
Pirhonen Sari 18.4.2012
Roos Mauno 15.2.2012

*) Mikäli liittymisvuoden perässä on vuosiluku 2021, vuosimerkki on tilanteen 31.12.2020 mukaan ja
merkki on jaettu vuonna 2021. Mikäli liittymisvuoden perässä ei ole vuosilukua, vuosimerkki on tilan-
teen 31.12.2021 mukaan ja merkki jaetaan vuonna 2022.
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TURUN VPK
Turun VPK on Suomen vanhin palokunta ja koko pohjoismaiden vanhin edelleen toimivista palo-
kunnista. Palokunnan perustamissanat lausuttiin 28. päivänä elokuuta 1838 Kupittaan Kaivohuo-
neella palokunnan perustaja apteekkari Erik Julinin koollekutsumassa kokouksessa. Vuosien saa-
tossa Turun VPK on kehittynyt ja kasvanut monimuotoiseksi palokunnaksi, joka tarjoaa mukavaa
tekemistä ja yhdessäoloa kaikenikäisille.

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

Lähes 40-henkinen Turun VPK:n puhallinorkesteri tarjoaa kulttuurielämyksiä konserttien ja mui-
den 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. Viikko-
harjoitusten 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 toi-
mintaa 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 jäse-
nille 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 kaksisataa 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 tapahtumapalvelut Osoite
Irmeli Peltonen Teija Heinonen  Eskelinkatu 5
02 233 5112 02 279 4113 20100 Turku
toimisto@turunvpk.fi  tapahtumapalvelut@turunvpk.fi
www.turunvpk.fi

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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