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Järjestetty vapearhtoinsn palokunt*§ö p*lokunnås§*mrne aloitettiin v*onna 1900,
joltoiu päätettiin perustaa palokunta,§lään, jos {Iudenksiviston silloiset omistajat,
horrat Fibli* Liirr*rfoarj* *rt*isiv*t pnhkr*nnsll* tontin ilmcio*k*L P*lakant*xrme

perustajaaa ja ryntysanojrn lausujana mainitaan Oskar Dnndsr. Tamrnikuun 28
päivä vuona* l9$0 on paloknntamme syatymäpäiyä, Yuonna 19Sl havaittiin yksi

tontti riittiimättömäksi i* päätettiin ostaa viereinen tontti n:o 196. Kauppnhinte oli
dfilmlc Palekunt*mmc ensimmäisees iohtokunt*an knuluivat: II.Y, M*Imberg
puhonjahtflr*se Osktr Dudor kirirryit{i§n$o Karl Loyen r*bsstonhsit*iana
seldi F, Anolao J. Mikola, J,IC lfuhhla, K*O, Laihoo K. Rein, §.Koski ja E. Leina

jäseninä. Kutrn aina, niin silloinkin muodostui tärkeäksi §symytseksi
paloknntaff ön onnis tu misetle varoJen sas r*inen krluston ha nkkimiseen.

Yapaaehtoinen keräys pantiin alulle ja sen tulokeena voitiin ostaa palokunnalle
kiisivoirn*ruisku t*holte** 160-1 7§ litr**. minu*ti*ss.

Edeltäetiteffstti sdviäå Uudenkoiviston VPK: n perust*misvaiheet. Ne monet
vaikeudet, jotka silloisten miesten oli voitettava, antaa meille ny§polville selvän

kuvaa slitä sykähdyttävästä ja yrittrtiii§st§ hengc*tii, miIH ke sskmrtxin*t
vapaaehtaiselle palokunta-rattedle, Yoimme kaikctikin olla yksimielisiä, että
näiden miesten uraa uurttva työ on ollut aiy*n ratkaiswaa laatua ny§isten

toirnlnt*muotojrn sustuisall* kehitykscll,e,

IIUDEhIKOTWSTON VPK: N TARKOITUS JA TOIMINTA-AL UE

Uudenkoiviston YPK:n toiminta-alue oli palohunnan perustamisen aikmn laaja,
kiisittäen mm, Koivicton Kartånon ja Vanhrkoiviston, sekä tietenkin

Ud+ukoivist*n *lwt X*n stemre huomisou silloisef s*sntitt, kiisitämme hyvin,
kuinka taaja toiminta-alue oli. Pieniä polkuja pitkin oli hevos- ja miesvoimillr
vietävä palokalnsto palopaikalle. §e asetti paloknnnakke paljon snuremmat

vaatimulcet, mitä nykyinen hyvien teiden j* autojen aikakausi, On huom*ttava,
että jos apua olemme antaneet, olernme my6skin sitä usein neapurip*lokunnilta

s*aEeet.

Esimerkiksi Porin YPK on mritä useasti auttanut ja yäteistyö jatkuu
tänäpäivänäkin.

Ennen vustta 1940 oli yhdyskuntamme palontorjunta yksinomaan vapaaehtoisen
paloknanrn huolena. §infi yuonna, jona Uusikoivisto *Iuecllisesti liitettiin Porin
knupunkiin, joutuivat Porin knup*ngin palontoriunt*elimct myös vastuuseep
yhdyskuntamnne palontorjannrsts. Yoidaan kuitonkin mainita, että vaikka
elueliitokset ovat t*'pahtunset, amme *itteukäiin voi vflhe*syä v*paa*htoista

--l^-+^-i,r-*-/*,rl4rl -.L,1*.-1..-* ^ §:IM 4..l^^ g^rl-.i-,-Aa: 
^l^*--- --h-aPärulllurJUrr[aW(,tA JlruJrSltUIlllä§SällIrtt§. §tttä ]uItsE Jätlruvä]tI qrtclttääIi sälllaf


