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PORIN VAPAAEHTOINEN PALOKUNTA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 
VUODELLE 2021 
Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 28.11.2020 
 
158. TOIMINTAVUOSI 
 

 
Toimintasuunnitelma 2021 
 

▪ Hallitus, palokunnan päällystö ja alipäällystö sitoutuvat esimerkillisesti 
noudattamaan palokunnan sääntöjä, johtosääntöjä ja ohjeita sekä yhdistyksen ja 
sen hallituksen kokousten tekemiä päätöksiä sekä toimivaltansa puitteissa 
valvomaan, että niitä toiminnassa yleisestikin noudatetaan. 
 

▪ Palokunnan hälytysvalmius pidetään vähintään palokuntasopimuksen mukaisella 
tasolla. Hälytysosaston jäsenten motivointiin, koulutukseen ja pelastustoiminnan 
edellyttämiin vaatimuksiin kiinnitetään erityistä huomiota.  

 
▪ Muidenkin osastojen, klubitoimikunnan ja valistusryhmän toimintaedellytyksistä 

huolehditaan. Mainitut tahot vastaavat toiminnastaan kausiohjelmiensa 
mukaisesti. 

▪ Järjestetään toimihenkilöiden yhteisiä ajankohtais-, tiedotus- ja 
koulutustilaisuuksia. 
 

▪ Palokalustoa, sammutusasuja ja muita tarvikkeita hankitaan pitkäjänteisen 
hankintasuunnittelun ja talousarviopäätösten mukaisesti. Akuutit tarpeet 
ratkaistaan palokunnan johtosääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.  

▪ Kiinteistöistä huolehditaan ja niitä kehitetään erillisten suunnitelmien mukaisesti. 

▪ Toimitaan aktiivisesti yhteistyössä Satakunnan pelastuslaitoksen, Länsi-Suomen 
Pelastusalan Liiton, Satakunnan sopimuspalokunnat ry:n ja muiden sidosryhmien 
kanssa.  

▪ Sähköisesti tapahtuvaa tiedonvälitystä kehitetään edelleen. Toimihenkilöiltä ja 
jäsenistöltä toivotaan aktiivista osallistumista sisällön tuottamiseen. 

▪ Soittokunta järjestää konsertteja, soittaa VPK:n tilaisuuksissa sekä muissa 
tapahtumissa oman toimintasuunnitelmansa mukaisesti sen mukaan, mitä 
voimassa olevat pandemiarajoitukset mahdollistavat. 
 

▪ Kartoitetaan varhaisnuorisotoiminnan kouluttajaresurssit kevään 2021 aikana. 
Päätetään toiminnan käynnistämisestä kartoituksen tuloksen pohjalta. 
Tavoitteena on aloittaa varhaisnuorisotoiminta vuoden 2021 aikana. 
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▪ Järjestetään pandemiarajoitusten puitteissa vuoden mittaan erilaisia tilaisuuksia 

jäsenistölle ja yleisölle: 

- Tammikuussa osallistutaan Pelastusalan Liiton Tulimeriristeilylle, mikäli risteily 
järjestetään. 

- Helmikuussa 112–päivänä järjestetään turvallisuusvalistusta sekä 
kalustoesittelyä. 

- Helmikuussa järjestetään perinteinen laskiaismarssi, tavoitteena saada omaa ja 
muuta väkeä enemmän marssimaan. 

- Osallistutaan pelastusalan järjestöjen sopimuspalokunnille tarkoitettuihin 
kalusto- ja tietokilpailuihin sekä mahdollisiin muihin tilaisuuksiin. 

- Klubitoimikunta kehittää ja järjestää VPK:n koko jäsenistön yhteisiä virkistys- ja 
muita tapahtumia. 

- Museopaloauto Benz-Gaggenaun 100-vuotispäivä lokakuussa, jota pyritään 
juhlistamaan asianmukaisella tavalla. 

- Porin päivänä pidetään myyjäiset ja avoimet ovet sekä järjestetään 
turvallisuusviestintää. 

- Päivä paloasemalla –tapahtuma järjestetään koko palokunnan yhteistyönä. 
- Valistusryhmä järjestää koulutus- ja valistustilaisuuksia työpaikoilla, 

lastentarhoissa, kouluissa ym. 
 

 

 

Hallitus 

 

Jakelu: Tiedottaja, nettisivua varten  


