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RANTAKULMAN VPK 
 Turvallisuutta kanssasi 

 

Rantakulman VPK toimii Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana Piispanristillä 
Kaarinassa. Hälytyksen tullessa sammutusautomme lähtee liikkeelle viidessä minuutissa. Hälytyksiä 
meillä on vuosittain kolmisenkymmentä. Aseman lähialueen onnettomuuksiin ja tulipaloihin saam-
me hälytyksen samaan aikaan ammattiasemien kanssa. 

Hälytysosaston lisäksi meillä on aktiivinen nuoriso-osasto. Turvallisuus- ja tukiosastomme tekee 
turvallisuusviestintää ja järjestää tapahtumia turvallisen arjen edistämiseksi. Varttuneemmat palo-
kuntalaisemme kokoontuvat veteraaniosaston tapahtumiin kuukausittain. 

Rantakulman VPK on rekisteröity yhdistys, jonka toimintaan osallistuminen on jäsenille maksutonta 
eikä toiminnasta makseta rahallista korvausta. 

Yhdistys saa hälytystoiminnasta sopimuskorvauksen. Lisäksi varainhankintaa tehdään erilaisissa 
tapahtumissa, talkootyöllä sekä saamalla lahjoituksia ja kannatusmaksuja. Ulkopuolinen tuki on 
palokuntatoiminnalle erityisen merkittävää. Myös Te voitte halutessanne antaa tukenne palokun-
nalle. 

Kerromme lisää toiminnastamme seuraavilla sivuilla. 
 

Turvallista syksyä toivottaen 

Rantakulman Vapaaehtoinen Palokunta ry 
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●  

HÄLYTYSOSASTO 

Hälytysosaston toimintaan voi osallistua täysi-ikäinen, 
terve ja normaalikuntoinen henkilö. Uusi jäsen pereh-
dytetään kaluston ja varusteiden käyttöön. Hälytysteh-
täviin voi osallistua pelastustoiminnan peruskurssin 
suorittamisen jälkeen. Hälytysosasto harjoittelee viikoit-
tain. 
 

NUORISO-OSASTO 

Nuoriso-osaston toimintaan voi osallistua 10–16-vuotias 
nuori. Nuori oppii monia hyödyllisiä kansalaistaitoja, 
kuten alkusammutusta ja ensiapua, sekä saa valmiuk-
sia ja taitoja toimia turvallisesti arkielämän yllättävissä 
tilanteissa. Nuoret kokoontuvat tiistai-iltaisin koulujen 
lukukausien aikana.  
 

TURVALLISUUS- JA TUKIOSASTO 

Turvallisuus- ja tukiosaston toimintaan voi osallistua 
palokuntatoiminnasta kiinnostunut yli 16-vuotias henki-
lö. Osasto järjestää kaikille avoimia turvallisuusiltoja 
aiheina esimerkiksi kodin turvallisuus, tapaturmien eh-
käisy, ensiapu ja paloturvallisuus. Turvallisuus- ja tuki-
osasto kokoontuu kerran kuukaudessa kouluttautu-
maan ja suunnittelemaan tapahtumia. 
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AJANKOHTAISTA 

Palokuntamme täyttää ensi vuonna 75 vuotta. Haluamme jatkossakin olla aktiivinen osa alueen 
turvallisuutta. Tämän johdosta käynnistimme vuonna 2016 uuden operatiivisen paloaseman raken-
nushankkeen vanhojen tilojen käytyä ahtaiksi uudenaikaiselle kalustolle ja toiminnalle. 

Yhdistys rahoitti rakentamisen Kaarinan kaupungin takaamalla pankkilainalla sekä Palosuojelura-
haston myöntämällä 40 % avustuksella. Uusi asemarakennuksemme on valmis ja otettu käyttöön. 
Valitettavasti koronatilanne on estänyt juhlalliset avajaiset ja aseman vihkimisen, eikä avoimia 
oviakaan ole voitu vielä pitää. 

Vanha asemarakennus palvelee meitä edelleen. Nuoriso-osasto on muuttanut hälytysosastolta va-
pautuneisiin tiloihin ja autotallissa on kaksi paloautoa. 

Uuteen rakennukseen mahtuvat nykyaikaiset pelastusajoneuvot hyvin ja turvallisesti. Tilava puku-
huone mahdollistaa nopean varustautumisen hälytykseen lähdettäessä ja moderni pyykkitupa hel-
pottaa likaisten varusteiden huoltoa. 

 

Rakennustöitä olemme tehneet talkoilla jo lähes 4000 tuntia. Yhdistys lyhentää pankkilainaa ja 
siihen pyydämme tukeanne. Jos haluatte auttaa palokuntaamme lainan lyhentämisessä, löydätte 
seuraavalta sivulta tiedot lahjoituksen tekemiseksi. 

 

HUOM! Juhlavuoden kunniaksi koostetaan historiateos. Arkistoistamme löytyy kovin vähän ensim-
mäisten vuosikymmenten kuvia, joten otamme kiitollisina vastaan vanhoja kuvia ja muuta materi-
aalia palokuntamme historiasta. Voitte halutessanne olla meihin yhteydessä. 
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VOITTE TUKEA TOIMINTAAMME VAPAAEHTOISELLA MAKSULLA: 

 

 

KIITÄMME MIELENKIINNOSTANNE JA TUESTANNE. 

TERVETULOA SEURAAMAAN TOIMINTAAMME  

SOSIAALISEN MEDIAN KANAVILLE! 

Maksun saaja: Rantakulman Vapaaehtoinen Palokunta r.y.
Tilinumero: FI03 4714 0010 0618 35 
Viitenumero: 20200 

 
Rahankeräysluvan saaja: Rantakulman Vapaaehtoinen Palokunta r.y. (0133278-7) 
Rahankeräysluvan myöntäjä: Lounais-Suomen poliisilaitos 
Luvan numero: RA/2019/1041, myönnetty 25.11.2019 
Keräyksen toimeenpanoaika: 25.11.2019–31.12.2020 
Keräyksen toimeenpanoalue: Lounais-Suomen poliisilaitoksen alue 
 

Varat käytetään palokuntayhdistyksen uuden operatiivisen asemarakennuksen rakentamiseen 
ja rahoittamiseen. Varoilla lyhennetään palokuntayhdistyksen rakentamista varten ottamaa 
pankkilainaa. Kerättävät varat käytetään 31.12.2020 mennessä. Keräyksen käytännön toi-
meenpanijoina ovat Rantakulman VPK:n yhdistyksen jäsenet. Kerättyjen varojen käyttö rapor-
toidaan poliisille keräysluvan ehtojen mukaisesti. 


