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ESIKUNNAN TOIMINKERTOMUS VUODELTA 2020  
 

- EK:n 64. toimintavuosi 
- Hyväksytty puhelinkäsittelynä 

 
YLEISTÄ TOIMINNASTA 
 
Esikunta on jatkanut johtosääntönsä mukaista toimintaa. Vuosi 2020 oli Esikunnan 64:s 
toimintavuosi, joka koronarajoitusten vuoksi jäi toiminnallisesti hyvin vajavaiseksi. 
 
Osaston tarkoituksena on vapaaehtoisen palokuntaperinteen ja -hengen vaaliminen ja 
kehittäminen sekä VPK – toiminnan tukeminen parhaan kykynsä mukaan.  
 
Toimintakertomusta täydentäviä yksityiskohtaisia tietoja on kokousten pöytäkirjoissa. Teuvo 
Kaapeli on harrastanut erilaisten tilastotietojen keruuta. Tarja Hakanen avusti osastoa jo 
ennen siirtymistään Esikuntaan tietojen kirjaamisessa HAKA-rekisteriin. 
 
Esikunta kiittää kaikkia palokuntalaisia ja yhteistyötahoja hyvästä yhteistyöstä.  
 
JÄSENISTÖ 
 
Kertomusvuoden lopulla Esikunnan kirjavahvuus oli 12 palokuntaveteraania, joista toimintaan 
osallistui 6-8 henkeä. Esikuntalaisia on osastona ja jäseninä osallistunut n. 30 oman 
toimintansa, VPK:n yhteisiin tai sidosryhmätapahtumiin kooten niistä yhteensä 381 
harrastustuntia (v. 2019 578). Talkooapua on jouduttu vähentämään. Päivä Paloasemalla–
tapahtumaan Kauko Salonen oli ainoa paikalle kyennyt. Teuvo Kaapeli on huolehtinut, että 
Kerhohuoneen seinäkello jaksaa raksuttaa ja mitata myös tulevaa aikaa. Jäsenistöä koskevat 
tiedot on mainittu kertomuksen varsinainen toiminta–osiossa tapahtumajärjestyksessä.  
Esikunnan vanhin jäsen vuodenvaihteessa oli Kauko Niittymaa ja nuorin Petri Vinberg. Matti 
Kraapo oli palokunnan kunniapäällikkö poismenoonsa asti. 
 
Merkittävä EK:n toiminnan vahvistus tapahtui 2.9., kun palokuntayhdistyksen Hallitus Tarja 
Hakasen tahdosta ja Esikunnan esityksestä päätti hänen siirtymisensä Naisosastosta 
Esikuntaan. 
 
OSASTON TOIMIHENKILÖT JA EDUSTUKSET 
 

- Johtaja Lauri Lempinen 
- Varajohtaja, kunniapäällikkö Matti Kraapo poismenoonsa 15.10.asti  
- Sihteeri Ari Lehtimäki 
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- Tilastoharrastus Teuvo Kaapeli  
- Kahvikassan hoitaja, tila- ja autovaraukset Ari Lehtimäki 
- VPK:n Hallituksen varapuheenjohtaja Tarja Hakanen 
- VPK:n Hallituksen jäsen Ari Lehtimäki  
- Klubitoimikunta Lauri Lempinen, kutsuttuina Matti Kraapo, Tarja Hakanen ja Ari 

Lehtimäki, joka toimi Klubin sihteerinä 
- Kerhohuoneen ja sen oheistilojen remontin suunnitteluryhmässä Esikunnan edustajana 

aloitti Matti Kraapo, jonka luovuttua tehtävästä siinä jatkoi Lauri Lempinen. 
- Talonomistaja Serafina Lammisen säätiön varapuheenjohtaja Tarja Hakanen 
- Porin Vapaapalokuntien yhdistyksen hallituksen jäsen Ari Lehtimäki 
- LSPeL:n veteraanityövaliokunnassa Ari Lehtimäki Porin aluetoimikunnan edustajana. 
- LSPeL:n Porin aluetoimikunnassa Ari Lehtimäki 
- LSPeL:n Porin aluetoimikunnan veteraanityön kunniajäsen oli Matti Kraapo  
- LSPeL:n Porin toiminta-alueen veteraanien aluetoimikunnan sihteeri Ari Lehtimäki 

 
 
VARSINAINEN TOIMINTA 
 
Seuraavassa on tapahtumat esitetty kuukausittain aikajärjestyksessä. Kuukausikokousten 
pöytäkirjat osanottajineen ja muiden tapahtumien kutsut ja ohjelmat ovat pöytäkirjojen liitteinä.  
 
14.1.        Esikunnan kevätkokous, paikalla oli kuusi jäsentä. Hyväksyttiin Esikunnan 

toimintakertomus edelliseltä vuodelta. Palokuntayhdistyksen uusi puheenjohtaja 
Sini-Vuokko Ristin kanssa esittäydyttiin puolin ja toisin ennen kokousta. 

 
11.2. Kuukausikokous, paikalla oli kuusi jäsentä. 
  
10.3.        Kuukausikokoukseen osallistui seitsemän jäsentä, tarkastettiin kahvikassa. Porin 

palolaitoksen veteraaneilla oli meneillään toimintansa 50-v-juhlavuosi, minkä 
vuoksi VPK Esikunnan isännöimänä ja Naisosaston muonittamana tarjosi 
veteraaneille (paikalla yhdeksän yhteistyökumppania) lounaan, jonka jälkeen 
saunottiin ja vilvoiteltiin.  

 
13.3. Palokunnanpäällikkö Joonas Kekin määräys koronaviruksen vuoksi: Operatiivisen 

toiminnan turvaamiseksi kiellän paloasemalla kaikkien osastoiden 
viikkoharjoitukset, kokoukset, kokoontumiset, vierailut sekä kaiken muun 
ylimääräisen toiminnan. Vastaavasti palokunta pidättäytyy 
turvallisuusviestintätehtävistä ja muista tehtävistä, jotka eivät koske operatiivista 
toimintaa. Paloasemalla sallitaan ainoastaan operatiivinen hälytystoiminta sekä 
välttämättömät operatiivisen toimintakyvyn ylläpitämiseen liittyvät työtehtävät ja 
välttämättömät kiinteistöhuoltoon kuuluvat työtehtävät.  

4.4.        Kuukausikokous peruttiin koronaviruksen aiheuttamien toimintakieltojen vuoksi. 
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5.4. Osmo Viljami Ahlfors menehtyi. Hän oli syntynyt Porissa 23.7.1935. Palokunnan 
jäseneksi Soittokuntaan hän liittyi 1.9.1950. Soittokunnasta hän siirtyi Esikuntaan 
6.9.2003. Harrastustunteja hänelle kertyi 4680. 

 
23.4. Poikkeustilanteen vuoksi VPK:n kevätkokous siirrettiin pidettäväksi 

koronavirustilanteen niin salliessa. 
 
21.4.  Tampereen ja Porin veteraanien vierailu Turkuun siirrettiin vuodelle 2021  
 

12.5.        Kuukausikokous peruttiin poikkeusolosäännösten mukaisesti. 
 
xx.5. LSPeL:n Porin toiminta-alueen veteraanipäivä peruttiin poikkeusolosäännösten 

mukaisesti. 
 
20.5. Palokunnanpäällikkö Joonas Kekin tiedote (ote): Palokunta palautuu 

normaalitoimintaan 15.6.2020 alkaen noudattaen valtioneuvoston määräyksiä ja 
ohjeita. Riskiryhmään kuuluvien henkilöiden tulee noudattaa voimassa olevia 
suosituksia ja kehotuksia. Osastojen johtajat voivat tehdä päätökset kauden 
jatkamisesta itsenäisesti. Päätettiin, että Esikunta kokoontuu ti 16.6. klo 12.00 
Kerhohuoneella. 

 
27.5. Salon ja Kaarinan veteraanien vierailu Poriin siirrettiin vuodelle 2021 
 
8.6. Klubitoimikunnan järjestämä lauluilta peruttiin. 
 
16.6. Esikunnan kokous, paikalla 8 veteraania sekä kutsuvieraina Tarja Hakanen ja 

Pirjo Soini, joka hoiti nautittavaksemme Ailavista maittavan uunilohiaterian. 5.4. 
menehtyneen Osmo Ahlforsin poismenoa kunnioitettiin hiljaisella hetkellä. 
Tilaisuudessa muistettiin kunniapäällikkö Matti Kraapoa (13.5. 85 vuotta) ja 
Johannes Karttusta (4.6. 75 vuotta). 

 
11.8. Kilpailu Yyterin golfkentällä + kuukausikokous. Johannes Karttusen 

suunnittelemaan kilpailuun osallistui seitsemän ja kokoukseen kuusi 
esikuntalaista. Tulokset ovat toimintakertomuksen ja lokakuun kokouksen 
pöytäkirjan liitteenä.  
−    Tarja Hakanen oli ilmaissut halunsa siirtyä Esikuntaan. Kokous päätti tehdä 
hänen siirrostaan Hallitukselle esityksen.  
− Vallitsevan koronaviruksen aiheuttaman epävarmuustilanteen vuoksi 

palolaitoksen veteraanit olivat päättäneet vetäytyä yhteisestä jouluateriasta. 
Esikunta päätti noudattaa ti 8.12. normaalia kokouspäiviensä mukaista 
menettelyä. 
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xx.8. LSPL:n Veteraanipäivä siirrettiin vuodella eteenpäin ja alustavasti on sovittu, että 
pitopaikkana silloin olisi Köyliön Lallintalo. 

           
8.9.        Kuukausikokous = osaston syyskokous, paikalla seitsemän jäsentä. Hyväksyttiin 

EK:n toiminta- ja talousarvioehdotus vuodelle 2021. Sovittu vierailu Kuuminaisiin 
Villa Landersiin Kauppiloiden luo siirtyi myöhemmin sovittavaan ajankohtaan.  

 
28.9.        Porin päivä, Naisosto oli päättänyt, että myyjäisiä ei järjestetä. 
 
13.10.       Esikunnan vuosipäivä, kuukausikokous. Paikalla oli kuusi jäsentä ja isännöitsijä 

Petri Vallin, joka jakoi uudet pysäköintiluvat ja kertoi Kerhohuoneen 
saneeraussuunnitelmista. Ennen kokousta Pertti Kauppila tarjosi 
vuosipäivälounaan. Vierailu Kuuminaisiin Villa Landersiin Kauppiloiden luo 
siirrettiin kesäkuuhun 2021.  

 
16.10. Puheenjohtaja Sini-Vuokko Risti  tiedotti, että palokunnan kunniapäällikkö Matti 

Kraapo oli siirtynyt ajasta ikuisuuteen 15.10. Paloasemalla oli suruliputus. 

Palokuntaan hän liittyi 4.12.1951. Lähes 70 vuotta kestäneen uransa aikana Matti 
ehti nähdä ja kokea alan kaikinpuolisen kehityksen niin kaluston, varusteiden, 
hallinnon, hälytysjärjestelmien kuin eri onnettomuustilanteiden torjunnan 
kehityksenkin suhteen. VPK:n päällikkönä hän oli 1988 - 1993. Esikuntaan 
(=veteraaniosasto) Matti siirtyi 6.6.1993. Samalla päivämäärällä palokunnan 130-
vuotisjuhlassa Matti kutsuttiin yhdistyksen kunniajäseneksi. Kunniapäälliköksi 
hänet kutsuttiin 7.1.2009. Matin muotokuva paljastettiin 4.6.2003 palokunnan 140-
vuotisjuhlassa. Harrastustunteja Matille ehti kertyä 13 648. Lauri Lempisen laatima 
muistokirjoitus julkaistiin Satakunnan Kansassa su 22.11., VPK:n nettisivuilla ja 
myöhemmin alan lehdissä. 

 
17.10. Hallituksen suunnittelukokoukseen Noormarkun Klubilla osallistuivat Hallituksen 

jäsenet Tarja Hakanen ja Ari Lehtimäki. Iltapäiväksi oli kutsuttu mukaan myös 
osastojen johtajat, joten Lauri Lempinen oli paikalla.  

 
23.10. Puheenjohtaja Sini-Vuokko Risti tiedotti, että Esikunnan jäsen Kauko Salonen on 

poistunut keskuudestamme torstaina 22.10.2020. Paloasemalla oli suruliputus. 
 

Kauko oli syntynyt 1.6.1938 ja liittynyt palokunnan Nuoriso-osastoon 17.4.1949. 
Hälytysosastosta hän siirtyi Esikuntaan 1.12.1993. Palokuntaharrastuksestaan 
Kauko oli palkittu monilla huomionosoituksilla. Harrastustunteja hänelle kertyi 
3520.  
 

27.10. Porin palolaitoksen veteraanien kokouksessa kunnioitettiin Matti Kraapon ja 
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Kauko Salosen muistoa viettämällä hiljainen hetki. 
 
10.11.      Kuukausikokous, jossa oli paikalla viisi jäsentä. Esikunnan kokoonnuttua 

kunnioitettiin hetken hiljaisuudella Matti Kraapon ja Kauko Salosen muistoa. 
 
21.11.       Päivä Paloasemalla peruttiin valtakunnallisesti. 
 
21.11. Matti Kraapon siunaukseen osallistuivat Lauri Lempinen ja Tarja Hakanen, joka oli 

läsnä myös muistotilaisuudessa seurakuntasalissa paloasemaa vastapäätä. 
 
22.11. Kauko Salosen muistotilaisuuteen Kerhohuoneella osallistui Lauri Lempinen, joka 

esitti tilaisuudessa VPK:n osanoton Kaukon omaisille ja läheisille kertoen myös 
kosketuksistaan Salosten sukuun. 

 
28.11. VPK:n syyskokoukseen Palmgren salissa osallistuivat Tarja Hakanen ja Lauri 

Lempinen. 
 
30.11.  Palokunnanpäällikön tiedote: Palokunnan operatiivisen toiminnan varmistamiseksi 

päätän, että paloaseman käyttöä rajoitetaan ja muu kuin operatiivinen toiminta 
keskeytetään 1.12.2020 - 6.1.2021 väliseksi ajaksi. 

 
8.12.      Jouluruokailusta Porin palolaitoksen veteraanien ja kutsuvieraiden kanssa oli jo 

aiemmin päätetty luopua epävarman koronatilanteen vuoksi. Esikunnan piti pitää 
normaali kuukausikokous, mutta siitä jouduttiin luopumaan. 

  
 
TULOSSA MERKITTÄVÄ PÄIVÄMÄÄRÄ 
 
Anders Axel Anderssonin ( 23.3.1822 – 11.6.1881) syntymästä tulee 23.3.2022 kuluneeksi 
200 vuotta. Esko Antti-Poika kirjoittaa kirjaa isoisoisästään ja suunnittelee kirjan julkaistavaksi 
23.3.2022 Kerhohuoneella. 
 
                  
 


