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ESIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020  

- hyväksytty Esikunnan syyskokouksessa 10.9.2019 
 
Yleistä toiminnasta: 
 
- Kuukausikokoukset pidetään kesä-, heinä- ja joulukuuta lukuun ottamatta kunkin kuun 

toisena tiistaina Takkahuoneessa. Mahdollisista kokouspäivään liittyvistä muutoksista ja 
muista toiminnoista päätetään ja tiedotetaan erikseen. 

- Järjestetään virkistäytymis-, retki- ja kilpailutoimintaa. Elokuun kilpailun jälkeen pidetään 
myös tarpeelliseksi osoittautunut kokous. Mikäli kokous pidetään muualla kuin VPK:ssa, 
suoritetaan arvonta ja pidetään esitelmä/tietokilpailu vasta syyskuun kokouksessa. 

- Osallistutaan Porin toiminta-alueen veteraanipäivän viettoon toukokuussa ja Länsi-
Suomen Pelastusalanliiton päivään elokuussa. 

- Jatketaan yhteistoimintaa Salon ja Kaarinan (isäntävuoro Pori) sekä Tampereen ja Turun 
palokuntaveteraanien kanssa, isäntävuorossa on Turku.  

- Vietetään Esikunnan vuosipäivää lokakuun kokouspäivänä. 
- Jatketaan yhteistoimintaa Porin palolaitoksen Veteraanit ry:n kanssa mm. yhteisellä 

joululounaalla ja kutsumalla sen hallituksen saunomaan lounaineen keväällä veteraanien 
50-vuotisen toiminnan VPK:n osoittamana onnitteluna. 

- Osallistutaan voimien ja mahdollisuuksien mukaan palokunnan toimintojen tukemiseen. 
Esikunnan jäsenet voivat aina halutessaan tarjota apuaan palokunnan tapahtumissa, 
mutta Esikunta ei enää vastaa Laskiaismarssin soihtujen kunnostuksesta ja Porin Päivän 
kenttäkeittiöiden kuljetuksista. Päivään paloasemalla osallistuu kukin mahdollisuuksiensa 
mukaan. 

- Huolehditaan Esikunnan toimintakyvystä yhteistyössä Hallituksen ja muiden osastojen 
kanssa.  

- Valitut edustajat osallistuvat veteraanien sidosryhmätoimintaan. 
 

Vuoden 2020 toimintakalenteri, joka tarkentuu ajan myötä: 
 
14.1.        Kuukausikokous  
 
11.2. Esikunnan kevätkokous 
x.2. LSPeL:n ja Porin toiminta-alueen yhteinen ulkoilupäivä Nakkilan Salomonkalliolla  
xx.2. LSPeL.n toiminta-alueen norssipilkkikilpailu Reposaaren jäillä? 
  
10.3.        Kuukausikokous  
 
19.4.        Kuukausikokous 
xx.4/5  Tampereen ja Porin veteraanien vierailu Turkuun  
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xx.4. VPK:n kevätkokous klo 15.00, Kerhohuone  
xx.4. LSPeL:n Porin toiminta-alueen förskottivappu, Uudenkoiviston VPK? 
 

12.5.        Kuukausikokous 
xx.5. LSPeL:n Porin toiminta-alueen veteraanipäivä  
 
x.5/6. Salon ja Kaarinan veteraanien vierailu Poriin 
xx.6. Klubitoimikunnan järjestämä lauluilta 
 
4./11.8. Kilpailupäivä Yyterin golfkentällä + kuukausikokous 
xx.8. LSPL:n veteraanipäivä 
           
8.9.        Kuukausikokous = osaston syyskokous 
28.9.        Porin päivä 
 
13.10.       Esikunnan vuosipäivän vietto; kuukausikokous  
 
10.11.      Kuukausikokous 
xx.11. VPK:n syyskokous klo 15.00, Kerhohuone 
23.11.       Päivä Paloasemalla 
 
8.12.      Jouluruokailu Porin palolaitoksen veteraanien ja kutsuvieraiden kanssa. Porin 

palolaitoksen veteraanien toiminnan aloittamisesta tulee kuluneeksi 50 vuotta 
2.12. 

 
ERÄITÄ TULEVIA PÄIVÄMÄÄRIÄ 
 
Esikunnan perustamisesta 65 vuotta lokakuussa 1921 
 
Benz Poriin 17.10.1921= sata vuotta sitten, tempaus? lehdistö? pinssi? 
 
Anders Axel Anderssonin ( 23.3.1822 – 11.6.1881) syntymästä 23.3.2022 syntymästä 200 
vuotta. Esko Antti-Poika kirjoittaa kirjaa isoisoisästään ja suunnittelee kirja julkaistavaksi 
23.3.2022 Kerhohuoneella. 
 
                  
 


