
Halikon VPK:n kannatusjäsenmaksu

Arvoisa vastaanottaja

Pyydämme teitä ystävällisesti tukemaan vapaaehtoista palo- ja pelastustoimintaa suorittamalla
vapaaehtoisen kannatusjäsenmaksun oheisella tilisiirrolla. Kannatusjäsenmaksu
on 10 € yksityishenkilöltä ja 50 € yrityksiltä ja yhdistyksiltä.

Maksaja

Betalaren

TILISIIRTO GIRERING
Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan  maksujenvälityksen yleisten 

ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Mottagarens Betalningen förmedlas endast till mottagare i Finland enligt Allmänna villkor för

kontonummer inrikes betalningsförmedling och endast det kontonummer betalaren angivit.

Saaja Halikon vapaaehtoinen palokunta ry

Mottagare Hirvitie 4, 25250 MÄRYNUMMI KANNATUSJÄSENMAKSU

Maksaja

Betalare

Yksityishenkilöt 10€
Yritykset ja yhdistykset 50€

Allekirjoitus Viitenumero

Underskrift Ref. nr

Tlililtä nro Eräpäivä

Från konto nr Förfallodag

Pankki

Banken

IBAN: FI36 4715 1020 0292 66
Saajan tilinumero

BIC: POPFFI22

EUR

Katso lisätietoja:

#halikonvpk - www.halikonvpk.fi - @halikonvpk

Halikon vapaaehtoinen palokunta ry. eli tuttavallisemmin Halikon VPK toimii erityisesti enstisen 
Halikon kunnan alueella palo- ja pelastustoimen monissa tehtävissä, tarkoituksenaan edistää 
turvallisuutta ja auttaa onnettomuuden kohdanneita. Palokunta toimii osana Varsinais-Suomen 
pelastuslaitosta ja palokuntalaisemme osallistuva noin 150 kertaa vuodessa kiireellisiin hälytys- ja 
pelastustehtäviin. VPK:laiset liikkuvat ihan oikeilla paloautoilla ja sammuttavat ihan oikeita 
tulipaloja.

Palokuntatoiminta on paljon muutakin kuin tulipalojen sammuttamista, liikenneottomuustehtäviä tai 
sydänkohtauksen saaneen elvytyksiä. Toki se on myös juuri tuota. Halikon VPK tarjoaa 
harrastusmahdollisuuden turvallisuudesta kiinnostuneille, vaikka hälytystoiminta ei aluksi tuntuisi 
siltä "mun omalta jutulta". Naisosasto tarjoaa mahdollisuuden tehdä merkityksellistä 
turvallisuustyötä koulutuksen ja hälytystoimintaa tukevan työn kautta (ja osastoon kuulumista ei 
ole rajattu vain naisiin, nimestä huolimatta). Palokuntanuoret harjoittelevat Märynummen 
paloasemalla kouluvuoden mukaisesti torstai-iltaisin kaikkia samoja pelastustoiminnassa 
tarvittavia taitoja, kuin aikuisetkin. Tietenkin tarvittaessa myös hieman leikin varjolla. Nuoriso-
osastolaiset ovat 10-16-vuotiaita. Varsinainen hälytysosasto koostuu yli 16-vuotiaista 
harjoittelijoista ja peruskoulutuksen saaneista yli 18-vuotiaista hälytystoimintaan osallistuvista 
henkilöistä. Palokunta kouluttaa jatkuvasti uusia henkilöitä tehtäväävin, lähde rohkeasti 
mukaan! Osa hälytystoimintaan osallistuvista on koulutettu myös ensivastetoimintaan, tuemme 
ja avustamme ambulanssien henkilöstöä, sekä pystymme aloittamaan henkeä pelastavat 
hoitotoimenpiteet vakavissa sairaskohtauksissa. Palokuntaveteraaneilla on myös yhdistyksessä 
oma tärkeä paikka vaalimassa perinteitä ja kunnioittamassa tehtyä työtä. Vetraaniosastoon voivat 
kuulua aiemmin palokuntatoimintaan osallistuneet henkilöt. 


