Kunniapuheenjohtaja
Jaakko Heiska metsäpalon
sammutuksessa.

70-LUVULLA KIINNITETTIIN
huomiota mieskohtaisiin varusteisiin. Yhteisharjoitukset
ja – toiminta naapuripalokuntien, SPR:n ja poliisitoimen
kanssa korostuivat. Huomio
kiinnitettiin lisääntyvään
vaarallisten aineitten kuljetuksiin. Ajokaluston ajan
tasalla pitämiseksi hankittiin
Ford 750 säiliöauto v. 1972 ja
miehistöauto v.1974.
Vuoden 1976 voimaan
tullut laki palo- ja pelastustoimesta vaikutti taloudellisten
toimintaedellytysten kohentumiseen.
Ystävyystoiminta saksalaisen Fahrenkrugin kanssa
aloitettiin v. 1975.
Poikaosasto muuttui
nuoriso-osastoksi tyttöjen
tullessa harrastukseen mukaan v. 1978.

Panelian kylää kohdanneet suuremmat tulipalot näyttävät esiintyneen 70
– 80 vuoden välein. Vanhin tieto on vuodelta 1565. Panelian ydintaajama
”Ylijoenmäki” oli 1800-luvun lopulla tunnetusti taajaan rakennettu.

Perustaminen
LEINO-MEIJERIN JA UUDEN
KATILAN taloryhmän palo
11.7.1901 sai panelialaiset perustamaan oman Kiukaisten kappelin
Panelian kylän vapaaehtoisen
palosammutuskunnan kyläkokouksessa 15.7.1901. Jäseniä oli
kaikkiaan 95 henkeä ja kalustona
hevosvetoinen Panelian pruutta
ja kiinteistönä Kaskiston risteyksessä sijainnut pruuttahuone.

1900

Kokoukset pidettiin myllymakasiinissa. Keskikylän osaston
lisäksi osastoja muodostui
kyläkunnittain. Oman toiminnan
lisäksi kalustohankinnoissa avusti
Kiukaisten ym. kuntain Paloapuyhdistys, jonka perustaminen
jo vuonna 1885 osoittaa alueen
väen valveutuneisuutta ja aktiivisuutta paloasioita kohtaan.
Paloilta säästyttäessä ja varojen puutteessa toiminta ajoittain
hiljeni ”herätyskokouksista”
huolimatta.

1910

1930-luku
PALOKUNTA REKISTERÖITIIN v.
1928 ja vuoden 1933 palolaki määräsi
pakollisen palotoimen kunnan hoidettavaksi sammutussopimuksin paikallisten sammutuskuntien kanssa.
Sopimus allekirjoitettiin Kiukaisten
kunnan kanssa 20.1.1934.
Panelian sammutuskunta sai ensimmäisen Buick-merkkisen paloauton ja moottoriruisku Jehun v. 1936.
Vuonna 1937 sammutuskunnan
nimi muutettiin Panelian vapaaehtoiseksi palokunnaksi.
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1920

Paloasema
Kaskistontien
risteyksessä.

1950-luku
POIKAOSASTON TOIMINTA KÄYNNISTETTIIN v.1952 ja uusi paloasema
valmistui v.1954. Palokunta sai samalla
käyttöönsä kokous- ja koulutustilat.
Buickin korvannut Ford Thames ja v.1956
hankittu Land-Rover saivat asian mukaiset tilat. Naisosasto ja VPK:n torvisoittokunta perustettiin v.1956.
Panelian VPK:n historian suurin Panelian alueella sattunut tulipalo kirjattiin
aikakirjoihin 24.1.1958, kun Satavehnä
Oy:n myllyrakennus tuhoutui.

1930

1940

1970-luku

1950

1960

1970

1980

1990

1990-luku
AJOKALUSTON LISÄÄNTYESSÄ ja suurentuessa paloasema kävi ahtaaksi ja talkoilla
tehty laajennusosa valmistuikin v.1990.
Aikakirjoissa 80-luku oli
vahvan koulutuksen aikaa
ja 90-luvulla koulutuksen
rinnalla mainitaan monipuolinen kilpailutoiminta. Luku
sinänsä kilpailujen joukossa on
Paneliassa järjestetty valtakunnallinen Jehu-malja kilpailu
vuonna 1995. Panelian VPK:n
osuutena oli kalustokilpailuradan järjestäminen.

2000

1960-luku
60-VUOTISJUHLIIN VALMISTUI naistoimikunnan toimesta uusi Panelian VPK:n
lippu ja Velj. Kulmala Oy:n varustama vesisäiliöllinen Ford F 600 saatiin käyttöön
runsaiden ruohikko- ja kuivuripalojen
työllistämälle palokunnalle.
Palo- ja pelastustoimien tehtävien
monipuolistuminen ja sammutusvälineiden kehitys asetti uudet vaatimukset
koulutukselle. Erikoiskurssina Panelian
Jaakko-Tehtailla pidettiin kuivurien sammutukseen liittyvää koulutusta Panelian
VPK:n tukemana.
Palokuntalaisten virkistykseksi ja koko
perheen viihtymiseksi hankittiin Kuivalahdelta huvilakiinteistö v.1966.

1980-luku

2000-luku

VUONNA 1980 uusittiin kunnan ja Panelian VPK:n välinen
sammutussopimus ja miehistöautoksi vaihtui VW-Transporter.
Panelian VPK on osallistunut
aktiivisesti lähiseudun VPK:ien
ja TPK:ien kilpailutoimintaan.
Runsaat 20 vuotta palvellut
Ford sai väistyä uuden Scania-sammutusauton tullessa
käyttöön 3.6.1982 ja säiliöauto
vaihtui Scaniaan v. 1987.

PANELIAN VPK:N ENSIVASTE ALOITTI toimintansa
vuonna 2001 seitsemän
koulutetun palokuntalaisen
voimin.
VPK:n veteraaniosasto
perustettiin vuonna 2005.
Satakunnan Pelastuslaitos
perustettiin v. 2003. Panelian
VPK on pelastuslaitoksen
sopimuspalokunta ja toimii
asemalta numero 65.

Moottoriruiskuharjoitus 80-luvun lopulla.
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