[:sko Korkeamiiki

SATATULISTA VUOTTA

.9ata lulista wottu kertoo Viialan VPK:n 100vuotisesta loirrrinnasta. l/PK on l/iialan vanhin
roiniva yfulisty,s. Se ei ole paikktkunnan ensimnrjinen yhdistys, ei edes ensintnrciinenpalokunta,
Dtulta se on ensimntciinen yhdisty.smuoloinen organisuulio, jokt on saavullenul 100 vuoden kunnioite!!avan iritt,

nalle vapaapalokuntaa.
Sellainenperustettiinv.
1896ja se sai nimekseenViialan vapaaehtoinen
palokunta.Palokuntaaloitti toimintansatyhjlstii,
mutta jo parin vuodenkuluessaoli keriiyksin,
myyj?iisinja iltamatoiminnan
avulla saatusen
verranvaroja,ett?ipalokuntapystyi hankkimaan
pari ruiskua.Alkuvuosienjohtavia nimiii palokunnan toiminnassaolivat kauppiaatJohn Biir,
Otto Jansson,Efraim Varala,maanvuokraaja
Oskari Partala,nahkuriEmil l-ehtonen
ja talollinen
Kustaa Iso-Rasi.Keskeisessii
asemassaolivat
paikkakunnan
kauppiaatJohn Biir, joka toimi
ja Otto Jansson,
palopiiSllikkrinli
joka oli johtokunnanpuheenjohtaja.
tleidlin mukaansapalokuntaanimitettiinkin
kauppiaiden
palokunnaksi.
Palokunnan
tehtevA
oli haasteellinen,
muttasiitii
selvittiin. Ensimmiiiseen
todelliseentulikokeeseensapalokuntajoutui joulupiiiviin iltana v.
1897.Palokurrnalla
oli silloin vastayksi ruisku
(toinenhankittiinvastaseuraavan
vuodenalussa).
joutui sammuttamaan
Palokunta
Viialankarlanon
tallirakennuksessa
syttynyltiipaloa.Rakennusta
ei
saatupelastettua,
muttatulen leviiiminenmuilrin
rakennuksi
in saatiinestetyksi.
Todellasuurenluokantrrlikoepalokunnalla
oli
v. 1906,kun lasitehtaalla
syttyi suuri tuli palo.
Koko lasitehdas
varastoineen
paloija lisiiksivielii
tehtaan liihellii ollut tyriliiisten asuinrakennus.
Suuriatulipalojaoli mydhemminkin.
Erityisesti
palonvaaralle
alttiina olivat tehdasrakennukset,
joita Viialassaoli useita.Sahanomapalokunta
ei
niitii kyennyt riitteviisti turyaamaan.T<titiiriitti
runsaasti
molemmillepalokunnille.
Erityisen vaikeita vuosia olivat 1920-luvun
alkuvuodet.
Silloinsuuriatulipalojaoli poikkeuksellisenrunsaasti.
Maraskuussal92l oli lasitehtaalla tuhoisatulipalo. Tammikuussa1922 paloi
viilatehdas.Sitii ei voitu pelastaa.
Vahingotolivat
silloisenkinmittapuunmukaanmiljoonaluokkaa.
Miljoonapalo oli myds sahan palo kesiikuussa
1924.
Suurtentehdaspalojen
sattuessapalokuntaoli
voimaton.V. l9l0 VPK hankkiitselleen
kolman-

Sahanpalokunta

Viialan ensimmiiinenpalokuntaoli Akaan Ilciyrysahan yhtey'teenv. I 882 perustettu tehdaspalokunta. Se peruslettiin v. I 880 sattuneensahan
palon jiilkeen llihinnii vakuutusyhtidnvaatimuksestaja sen ensisijainentehtavAoli suojella sahayhtirin teollisuuslaitoksia,v. 1873 perustettua
sahaaja v. I 890 perustetlualasitehdasta
tulipalon
vaaroilta.Kyllli sahanpalokuntaantoi sammutusapua myris ulkopuolisille. V. 1884 sen tiedeHAn
olleen sammuttamassamm. Konhon kartanossa
s)ttynytte tulipaloa. Sahanpalokunla on edelleen
Viialassaloimiva palokunla. Viilillii sen toiminta
on ollut lantassa,rnutta lanrakausienjiilkeen sen
toinrinta on jalleen vilkastunut, kun tehtaaltaon
l<iyl1,ny.tsen toiminnasta innostuneita henkikiifii.
fehdas on luonnollisestitukenut sen toimintaa.
Vuosisadan kuluessa lehdas on useita kertoja
vaihtanut onristajaaja nimeii ja luonnollisesti
palokunnannimikin on vaihtunut samaantahtiin.
'IAnA
pliv{ni palokunta tunnetaan Schaumanin
tchdaspalokunna
nn
imella.

VPK:ntoiminnan
kehitys
Kaikki eiviit kuitenkaanolleet ty1'tyviiisilisahan
palokunnan toinrintaan. Eriryisen tyytymiittrimiii
siihenolivat paikkakunnantalollisetja kauppiaat,
jotka ennen pitkiiii alkoivat puuhata paikkakun-
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nen ruiskun,mutta toiminnantehokkuuttase ei
paljonlisiinnyt.palokunnan
ruiskutolivat kaikki
jotka eiviit olleet kovin
ns. "kiisivoimaruiskuja",
tehokaita. Moottoriruiskujakin oli saatavissa,
mutta ne olivat niin kalliita, ettei pienen kyliin
palokunnalla
ollut niihinvaraa.Yhteiskunnalta
ei
my<iskiiiinollut tukea saatavissa.Akaan kunta
avustiViialan VPK:ta ensimrniiisen
kerranvasta
1920-luvun
lopulla.Sahanpalokuntasai ensimmdisennroottoriruiskunsa
v. 1923,mutta VPK
pystyiselfaisen
hankkimaanvastav. 1932.
Seuraavatruiskuhankinnat
keskittyiviitkinpiiiiositrttroottoriruiskuilrin.'l'iirniin
tcki rrrthdollisekVuonna1934tuli voirnaan
si kunnanavustukset,
lnoalnllleensirnrnIinenpalolaki, j<lka siirsi
vastuun palotoimen kehittiimisestdja hoidosta
kunnilleja siitii liihtienpalotointahoitavatVPK:I
saivatsiiiinntillisesti
toimintaansaavustustakunnilta. Halpoja kiisivoimaruiskujakin
hankittiin
perusedelleen.1930-luvulla
VPK:n alaisuuteen
joiden k6yttiirinhantettiin pieniii kyl6osastoja,
jiilkittiin kiisivoimaruiskuja.
lI maailmansodan
keenkyliiosastot
kuitenkinlopetettiin.
Aina 1950-luvutle
asti VPK:n toimintaahanja sarnkaloittivatkalustonkuljetuskysymykset
Kaluston kuljetus palopaimutusvesikysymys.
kalle hoidettiin1950-luvulle
asti hevoskyydille.
VPK:lla ei kuitenkaan
ollut omia hevosia,vaan
paikkakunnantahevosetjouduttiin lainaarnaan
loista.Vaikkaerrole kuullut,eltii hevosen
onristaja olisi koskaankieltiiytynytarrtarnasta
hevostaan,oli jiirjestelnriikuitenkinhidas. Hevosia
onristavientalollistenkanssatehtiin piiivystysjoilla varrnistettiinhevostensaatasopinruksia,
vuus,rnuttatoinrintaase ei paljon nopeuttanut.
'foilellinen
apu kuljetustilarrteeseen
saatiinvasta,
kun palokunnan
kiiyttcicin
saatiinauto.
VPK yritti kunnostaa
kiiyttddnJo 1930-luvulla
vanhasta
sii paloautonsahayhtiiiltAsaamastaan
autoromusta.
Siitii ei kuitenkaansaatueneeautoa.
jonSenjiilkeenVPK ryhtyi keriiiimdiinralrastoa,
ka piiiiomaoli tarkoituskdyttiiiirnydhernminpaMaailrnansota
siirsikuitenkin
loautonhankintaan.
ja sodanjiilkeinenvoimahankkeentoteuttanrista
Vuonna1956
kas inflaatios<iirahastonpdAoman.
paloauton
ViialankuntahankkiVPK:n kiiytt<icin
varten.Jo sitiiennenkinsodan
kalustonkuljetusta
jiilkeen VPK:n kiiyt<issiioli tarvittaessaAarne
Serkolan kuorma-auto.Serkolaoli itse innokas
ja antoi auliisti autonsapalokunpalokuntalainen
nan kiiyttii<insilloin, kun se tyiiajoiltajouti. EnVPK hankki v.
sirnmiiisenomart paloautonsa
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ja sitli kiiytettiin
1962. Se oli Ford-merkkinen,
kalustonkuljetusautona
lAhesl0 r'uotta.Vuonna
1969VPK hankkiuudenBedford-nrerkkisen
kaja vanhaauto myytiin pois
lustonkuljetusauton
seuraavana
vuonna.Vuonna 1996,jolloin palokuntateytti 100vuotta,VPK:lla on jo neljii autoa,
joista kaksi on kalustonkuljetukseen
soveltuvia
yksi siiilidautoja yksi miehishyiikkiiysautoja,
t<inkuljetusauto.
Samrnutusveden
saantimuodostuiuseinkohtalonkysynrykseksisantmutusty<issii.
llrnan sanrpalokuntnon avuton.Nvk]iiiin sarnmutttsvettfi
voitlnnrrklivttiili.lo crilnisit kcrrrirrrutusly(issli
kaaleja,nruttasilti vesi on edelleenkeskeisin
samlnutusmateriaali.
Vedensaanninhelpottanris e k s i1 9 3 0 - l u v u l t1a9 6 0 - l u v u l a
l es t i r a k e n n e t t i i n
eri puolille kuntaa palokaivojaveden saannin
turvaamiseksi.Nykyhiin suuret siiiliiiautotovat
helpottaneet
veden saantiapalopaikalle,mutta
palokaivotkin
ovatedelleen
tarpeen.

Harrastustoiminta
Vuosikynrnrenten
saatossa
VPK on ollut morrenlaistenharrastusten
keskipiste.Tiihiinjohti jatkuva rahantarve.JottaVPK:n toimintaolisi ollut
mahdollista,
oli kehitettdve
rahanhankkimistaptrja. lii ollut olerrrnssa
rnitiiiinsellaista
rahasarrrptra.
josta rahaaolisi voitu anlnlentaarajattornasti.
Alkuaikojenkeskeisiiirahanhankintakeinoja
olivat keriiykset,mlyj?iiset,arpajaisetja iltamat.
Suureltaosinvarojenkeriiysoli huvitoimikunnan
hoidossa.Fluvitoinrikunta
olikirr yleensdaika
suuri, koska siihen p1'rittiinkeriiiirnliiinnrvds
niiyttelijiitja rnuutolrjelnransuorittajat
sekii lippujen my/iit, ovimiehetym. iltamienkannalta
tiirkeiit toimihenkikit.featteriharrastus
oli vilkasta Niil'telnriiitarvittiinnoin 4 - 5 vuodessa.
koskaei yhteneytelmaii
voitukovinmontakertaa
esittae.
Yhdistyksenpiirissii toimi m1'ristorvisoittokunta,joka Vastasipaitsimusiikkiharrastuksesta,
myds iltanrienmusiikista.Kun iltanrissasoitti
taattorvisoittokunta,
oli 1'leisrinrenestys
1'leensli
t u . l h m i s e rt a k a s t i v at ot n ' i r n u s i i k k iV
a .P K : np i i mytisurheilurissdtointivuosisadan
alkupuolella
ja naisvoim
seura
isteluseura.
Teatteriharrastus
eli VPK:n piirissii vilkkaana
1920-luvun
lopullesaakka.Senjiilkeenohjelmall i s t e ni l t a n r i e ns u o s i ol a s k ii a t i l a l l et u l i t a n s s i -

iltanrat.Luuhavastislyni oli elokuvateatlerien
yleisryminen.
Kun tanssityleistyiviit, sammuimycisteatterivai olisiko,oikeampisanoa,eftAteatteriharrastus
ei olhit VPK:lle enliAsamaamerkiharrastuksella
tystii kuin aiemmin. Se menetti merkityksensii
eli kituvarojenkeriiiijdnd.Kyllii teatteriharrastus
jiilkeenkin,muttasuurta
liaanavielii 1920-luvun
yleisrilise ei enii!ikeriinny.t.
Sitii harrastettiin
vain
harrastuksen
itsensiivuoksi.Ijetkellisestiteatlerivirkistyi vielii sodanjiilkeen 1940-luvun
harrastus
jiilkipuolella. Sen sai aikaan paikkakunnalle
muuttanutsahateknikkoVeikko Lavi, mutta hiipois paikkakunnalta
laimenimy<is
nenmuutettua
teatteriharrastus.
VPK perustiv. l90l ja se
Torvisoittokunnan
toimi virkeiislivuoteenI916. Silloin se hajosi
jAlkeen
sisliisiinerimielisyyksiin.Kansalaissodan
v. l9l8 se perustettiinuudelleen,mutta se sai
Pyrynyhteyleen
piankilpailijakseen
urheiluseura
pcrustetunlorvisoittokunnan.Maailmansotien
jaksoivatvaihtelevilisen ajantorvisoittokunnat
valla menestykselle
kilpaillakeskeniiiin.
ll maajiilkeen VPK:n torvisoittokunta
luoilmansodan
v u t t ij a s i i t al a h t i e nV i i a l a s s oa n o l l u t v a i n y k s i
torvisoiltokunta,l)yryn torvisoiltokunta,joka
pcrinteit?ipaikkakunnalla
vaalii t<-'rvimusiikin
edelleenkin.
Vuonna | 905 VPK:n yhteyeen perustettiin
ja vuonna1909naisvoimisteluseura.
urheiluseura
Vl'K:n naisvoimisteluseura
lopettitoimintansa
v.
1 9 1 81
. 9 2 0 - l u v u lV
l ai i a l a a np e r u s t e t l iki ny l l Au u s i
naisvoimisleluseura,
mutla se ei eniiii toiminut
VPK:n yhteydessli,vaan itseniiiseniiSVUL:n
voinristelu-ja
seurana. Ivliestennruodoslanra
jatkoi VPK:n yhteydessii
urheiluserira
1930-luvun
ja otti
alkuunasti. Senjlilkeen sekin itseniiistyi
nimekseenv- ja u-seuraViialan Viri ja liittyi
SVUI.:?idn
kuten naisvoimisteluseurakin.
Niiiden
urheiluseurojen
itsendistyminen
ei kuitenkaan
tappanuturheiluharrastusta
VPK:n piirissii,mutta
urheilijateiviit en?iiimuodostailseniiistii
urheiluosastoa.[Jrheiluharraslus
on kuitenkin tiirkeii
kaikillesammutustoimen
piirissiitoimivilleja siitii
onkin muodostunutseurassakaikkien yhteinen
harrastus.
NykyiinnVPK:n piirisslitoimii sammutusosasja nuorisoton lisliksikaksi osastoa:naisosasto
osasto.Edellinenperuslettiin
vastaniin mycihAiin
kuin v. 1956.SitAennennaiseteiviit muodostaneet nlitdiinerillistiiosasloa(ellei otela lukuun
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edelliimainittuanaisvoimisteluseuraa),
vaannaiset toimivat kaikissatoimissamiestenrinnalla.
Nykyiiiin naisetmuodostavat
omanerillisennaisosaston,jonka toiminta on kuluneidenvuosikymmentenaikanaosoittautunut
hyvin vilkkaaksi
ja tehokkaaksi.Nuoriso-osastoperustettiinv.
nimellii.Kun toimintaan19701938poikaosaston
luvulla alkoi tulla tyttdjii mukaan, muutettiin
osaston nimi vuoden 1979 alusta nuorisoosastoksi.Senkintoiminta on osoitiautunutmenesfykselliseksi.
Nykyiiiin osastoon erittain tArkeii uusienpalokuntanuorten
sukupolvenkasvattamiseksi.Ilman tiitii tydtii loppuisiennenpitkiiii
kokopalokunnan
toimintakin.
Vuonna1905rakennettiin
ViialanLallinmiikeen
palokunnan
talo, joka monienvuosikymmenten
ajan on ollut VPK:n toiminnan keski pisteenii.
Palokunnantalo
alkoi menettdiimerkitystiiiinsen
jiilkeen, kun Viialan kunnan paloasema1956
purettiinv.1975
valmistui.Vanhapalokunnantalo
uusien asuntokerrostalojen
tieltii. 1950-luvulla
samoihinaikoihinkunnanpaloaseman
valmistumisen kanssavalmistui VPK:lle uusi tanssipaviljonkiMetsiilinna,joka mydhemminkatettiin
ja rakennettiinseiniitympiirilleniin et16paviljonki ennenpitkiiii muuttuikintaloksi,joka tiinfi pliiv?iniion VPK:nloiminnankeskuspaikkakunnalla.
1980-luvulla
valmistuiVPK:llemyiisornaerityinenrantahuvila,
Palokiirki,
Jumusenrannallen. 2-3 kilometrinpliiihiinViialankeskustasla.
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Nykyiiiinpalotoimi,niin Viialassakuin muuallakin, on eritteinmonimuotoista
toimintaa.llniiii ei
puhutakaanpelkdstiiiinpalotoimesta,
vaan siihen
on ylrdistettymycispelastustoimi.Sammutustoimen ohellaVPK:n toimintapiiriinkuuluu myds
iiljyvahinkojentorjuntatydja monenlai
nen pelastustoiminta.
Senpiiriinkuuluumm. kaivontyhjennykset,veden varaanjoutuneidenpelastaminen,
avunanto liikenneonnettomuuksissa
ym. Palomiesten koulutus erilaisiin avunantotehtaviin
muodostaanykyiiiin keskeisenosan palokunnan
tydsse.
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