
 

RANTAKULMAN VPK 

Rantakulman VPK toimii Varsinais-Suomen 

pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana 

Piispanristillä Kaarinassa. 

Palokunnalla on käytössään 

säiliösammutusauto, nostolava-auto, 

miehistöauto sekä jauheauto. 

Hälytyksiä palokunnalla on vuosittain 

parikymmentä. Aseman lähialueen isompiin 

tulipaloihin palokunta saa hälytyksen 

samaan aikaan ammattiasemien kanssa. 

Muissa tehtävissä palokunta hälytetään 

tehtävään tarvittaessa.  

Noin kolmasosa tehtävistä on sellaisia, 

joissa palokunta muodostaa reservin 

omalle asemalleen päällekkäisiä tehtäviä 

varten.  

Palokunnan lähtövalmiusaika on työpäivien 

aikana 10 minuuttia ja muina aikoina 5 

minuuttia. 

 

HÄLYTYSOSASTO 

Hälytysosaston jäsenet osallistuvat 

operatiivisiin tehtäviin koulutuksensa 

ja taitojensa mukaisesti. 

 

Hälytysosaston jäseniltä vaaditaan 18 

vuoden ikää, normaalia fyysistä 

kuntoa ja terveydentilaa. 

 

Hälytystoimintaan voi osallistua 

suoritettuaan vaadittavan 

peruskurssin (sammutustyökurssi), 

joita järjestetään muutaman kerran 

vuodessa. Ennen kurssille 

osallistumista palokunta antaa 

tarvittavan perehdyttämis-

koulutuksen. 

 

Hälytysosaston jäsen harjoittelee 

vuosittain viikkoharjoituksissa ja 

kursseilla vähintään 30 tuntia. 

Harjoituksia järjestetään viikoittain 

koulujen lukukausien aikana syyskuun 

alusta toukokuun loppuun. 

 

Hälytysosaston toimintaan 

osallistumisesta ei makseta rahallista 

korvausta. 

 

  

 

SINUN 
PALOKUNTASI 
 

Tule mukaan 

 
 



 
 

Miksi vaivautua? 

• Olet mukana auttamassa ihmisiä. 

• Saat uusia ystäviä ja mielekästä 

tekemistä. 

• Saat hyvän syyn ylläpitää kuntoasi. 

• Opit toimimaan oikein 

onnettomuustilanteissa. 

• Opit katsomaan ympäristöäsi 

uudenlaisesta näkökulmasta. 

• Toiminta sopimuspalokunnassa tuottaa 

suoraa hyötyä yhteiskunnalle. 

 

 

 

 

Tutustumiskurssi 2017 

Rantakulman VPK järjestää syksyllä 

tutustumiskurssin, jonka aikana sinulla on 

mahdollisuus tutustua palokunnan 

toimintaan ilman sitoutumisvelvoitteita.  

Mukaasi tarvitset vain mukavat vaatteet ja 

tukevat, mielellään varrelliset, jalkineet. 

Palokunta järjestää tarvittavan 

suojavaatetuksen. 

Ohjelma: (klo 18 - 20) 

10.10. Palokuntatoiminnan perusteet 

17.10. Alkusammutus (AS1) 

24.10. Palokunnan kalusto 

31.10. Ensiapu 

07.11. Ensitoimet tilannepaikalla 

14.11. Toimintaharjoitus 

Kurssi on osallistujille maksuton. 

Alkusammutusosiosta on mahdollisuus 

saada virallinen AS1-kortti. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot Kalle 

Lehtoselle, p. 0400 995 764, 

kalle.lehtonen@rvpk.org 

 

 

 

Checklist 

Olen 17 - 50-vuotias                        □ 

Terveydentilani on normaali              □ 

Fyysinen kuntoni on normaali           □ 

Haluan hyödyllisen harrastuksen             □ 

 

Jos ylläolevat kohdat täsmäsivät, ota 

rohkeasti yhteyttä ja tule mukaan rentoon 

porukkaamme.  

 

Tehdään yhdessä turvallisuutta. 

 

 

Rantakulman VPK 

Rauvolantie 6, 20760 Piispanristi 

rantakulmanvpk@rvpk.org 

www.rvpk.org 

Palokunnanpäällikkö 

Kalle Lehtonen, p. 0400 995 764 

kalle.lehtonen@rvpk.org 

Varapäällikkö 

Heikki Mäkitalo, p. 0400 987 812 

heikki.makitalo@rvpk.org 

 


