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VPK:N JOHTOSÄÄNNÖT  

1. HALLITUKSEN TYÖNJAKO 

1.1. Hallituksen puheenjohtaja 
Tehtävät: 
- johtaa Hallitusta niin, että vuosikokouksen asettamat toiminnalliset ja 

taloudelliset suunnitelmat toteutuvat  
- johtaa Hallituksen kokouksia ja valvoa sen päätösten toteutumista  
- hyväksyä palokunnan laskut 

 
Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan virkailijat: 

 
1.2 Varapuheenjohtaja 

Tehtävä: 
- hoitaa Hallituksen puheenjohtajan tehtäviä puheenjohtajan estyneenä 

ollessa 
 

1.3. Sihteeri 
Tehtävät: 

- lähettää kokouskutsu ja esityslista Hallituksen jäsenille kolmea päivää 
ennen kokousta 

- laatia Hallituksen kokouksista pöytäkirja 
- laatia toimintasuunnitelma ja toimintakertomus Hallituksen käsiteltäväksi 
- laatia vuosittain viranomaisille tarvittavat selvitykset 
- hoitaa palokuntaan tuleva posti 
- laatia erilaisia kirjelmiä 
- hoitaa palokunnan jäsenrekisteriä 
- hoitaa erilaisten harrastus- ja kunniamerkkien anomiset 
- hoitaa arkistoa ja vastata alkuperäisten asiakirjojen säilytyksestä 
- mainitut tehtävät hoidetaan yhteistyössä apulaissihteerin ja hallituksen 

avustajan kanssa sovitun työnjaon mukaisesti. 
 

1.4. Rahastonhoitaja 
Tehtävät: 
- hoitaa palokunnan tiliasiat, rahavarat ja maksuliikenne Hallituksen 

ohjeiden mukaan 
- hoitaa kirjanpito ja tilinpäätös voimassa olevien lakien ja säädösten 

mukaan 
- toimittaa kirjanpitoaineisto ja tilinpäätös tilintarkastajille sääntöjen 

määräämällä tavalla 
- antaa määräajoin selvitys Hallitukselle taloudellisesta tilanteesta 
- valmistella palokunnan seuraavan vuoden talousarviota 
- hoitaa palokunnan verotusasiat 

 



Porin Vapaaehtoinen Palokunta ry JOHTOSÄÄNNÖT 
 
      8.10.2016 
      2(6) 
 
 
 

1.5. Isännöitsijä 
Tehtävät: 
- hoitaa palokunnan kiinteistöjä ja irtaimistoa Hallituksen ohjeiden mukaan 
- hoitaa VPK:n tilojen vuokrausta asianomaisen ohjeen mukaisesti 
- esittää ajoissa Hallitukselle kiinteistössä tarvittavat korjaukset ja 

tarvittaessa teettää pikkukorjaukset oman harkintansa mukaan 
- pyytää urakkatarjoukset 
- toimii valvojana korjaus- ja muutostöissä 

 
1.6. Lisäksi Hallitus voi tarvittaessa nimittää toimikuntia ja vastuuhenkilöitä 

mm.seuraavien asioiden hoitamista varten:  
- rakennustoimikunta, kokoonkutsujana isännöitsijä  
- vakuutusasiat  
- avainasiat 
- lämmitysasiat 
- talousarvion toteutumisen seuranta  
- apulaissihteeri, tehtävänä toimia sihteerin apuna ja varamiehenä 

sovittavan työnjaon mukaisesti 
- hallituksen avustaja 

 
1.7. Hallitus päättää kulukorvaukset. 

 
2   PALOKUNNAN OSASTOT 

 
2.1  Palokunta muodostuu seuraavista osastoista: 

 
Esikunta 
Hälytysosasto 
Naisosasto 
Nuoriso-osasto 
Soittokunta 
Tukiosasto 
 

2.2. Osastojen tehtävät 
Tarkemmat osastojen tehtävät määritellään kunkin osaston johtosäännöissä. 
Päätehtäväalueet ovat seuraavat: 
2.2.1. Esikunnan tehtävänä on palokunnan perinteiden vaaliminen. 
2.2.2. Hälytysosaston tehtävänä on vastata tehdyn palokuntasopimuksen 

toteuttamisesta 
2.2.3. Naisosaston tehtävänä on neuvonta- ja opastustehtävät sekä 

hälytysmuonitus 
2.2.4. Nuoriso-osaston tehtävänä on kouluttaa ja kasvattaa nuorista 

turvallisuustietoisia kansalaisia. Nuoriso-osasto toimii palokunnan 
sääntöjen ja SPEKin nuorisotoiminnan mallijohtosäännön 
periaatteiden mukaisesti. Osaston johtaja ja kouluttajat tekevät 
vuosittain esityksen Hallitukselle seuraavan vuoden toimikenkilöistä  
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2.2.5. Soittokunnan tehtävänä on esiintyä yhdistyksen tilaisuuksissa ja 
julkisilla esiintymisillään tehdä palokuntatyötä tunnetuksi. 

2.2.6. Tukiosaston tehtävänä on tukea VPK:n muiden osastojen, sekä 
klubitoimikunnan ja valistusryhmän toimintaa. 

2.3 Osastojen yhtenä tehtävänä on pitää jäsenkirjaa sekä tuntikirjanpitoa kaikista 
osaston tilaisuuksissa mukana olleista henkilöistä. Osaston tulee ilmoittaa 
harrastustunnit hallituksen nimeämälle avustajalle tammikuun loppuun 
mennessä. 

2.4. Käytön jälkeen on huolehdittava, että autot pestään ja kalusto huolletaan ja 
laitetaan hälytys- ja lähtökuntoon heti paloasemalle saavuttua. 

 
3 PALOKUNNAN PÄÄLLYSTÖ JA ALIPÄÄLLYSTÖ 
 

  3.1.   Päällystöön kuuluvat seuraavat toimihenkilöt: palokunnanpäällikkö,  
 palokunnan 1. apulaispäällikkö, palokunnan 2. apulaispäällikkö, Esikunnan 
johtaja, Naisosaston johtaja, Nuoriso-osaston johtaja, Soittokunnan johtaja ja 
Tukiosaston johtaja. 

    
3.2. Alipäällystöön kuuluvat seuraavat toimihenkilöt: Hälytysosaston esimiehet, 

valistusmestari, kalustomestari, kalustonhoitajat, VPK:n tiedottaja, 
varusvastaava 

 
3.3. Palokunnan päällikkö 

Tehtävän pätevyysvaatimuksena on sopimuspalokunnan johtamiseen 
tarvittava pätevyys. 
 
Tehtävät: 
- johtaa palokunnan toimintaa Hallituksen päätösten mukaisesti 
- kehittää palokuntaa 
- vastata, että palokunta on ajanmukaisessa kunnossa ja 

toimintavalmiudessa 
- vastata palokunnan järjestyksestä ja kurista 
- esittää Hallituksen hyväksyttäväksi uudet jäsenet, eroavat ja erotettavat 

jäsenet sekä jäsensiirrot osastosta toiseen 
- esittää Hallituksen hyväksyttäväksi l. apulaispäällikön ja 2. 

apulaispäällikön kuultuaan Hälytysosaston jäsenten mielipidettä 
- esittää Hallituksen hyväksyttäväksi Hälytysosaston esimiehet kuultuaan 

ensin 1. ja 2. apulaispäällikön ja Hälytysosaston jäsenten mielipidettä 
Hälytysosaston esimiesten lukumäärä voi vaihdella Hälytysosaston koon 
mukaan 

- esittää Hallituksen hyväksyttäväksi osastojen johtajat kuultuaan ensin ko. 
osaston jäsenten mielipidettä  

- esittää Hallituksen hyväksyttäväksi valistusmestarin, varusvastaavan, 
kalustonhoitajat ja lipunkantajat 

- esittää Hallituksen hyväksyttäväksi Klubitoimikunnan puheenjohtajan 
kuultuaan ensin Klubitoimikunnan mielipidettä 

- pitää yhteyttä pelastusviranomaisiin 
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- vastaa väestönsuojeluasioista ja pitää yhteyttä asianomaisiin 
viranomaisiin ja järjestöihin 
 

3.4. Palokunnan 1. apulaispäällikkö 
Tehtävän pätevyysvaatimuksena on sopimuspalokunnan johtamiseen 
tarvittava pätevyys, väliaikaisesti voidaan kuitenkin käyttää vähintään 
yksikönjohtajan kurssin suorittanutta henkilöä. Tehtäväkausi on aina 
kalenterivuosi kerrallaan. 
 
Tehtävät: 
- johtaa osaston johtajana Hälytysosaston toimintaa Hallituksen ja 

päällikön ohjeiden mukaisesti 
-  toimii päällikön varamiehenä 
-  vastaa Hälytysosaston koulutuksen suunnittelusta ja tekee yhdessä 

päällikön, 2. apulaispäällikön ja esimiesten kanssa vuosisuunnitelmat 
- valvoo Hälytysosaston koulutussuunnitelman toteutumista 
- ylläpitää Hälytysosaston koulutusrekisteriä 
- vastaa, että Hälytysosastossa on sopimusten edellyttämä määrä 

koulutettua henkilöstöä 
- toimii itse myös kouluttajana 
- esittelee Hallitukselle Hälytysosastoa koskevat asiat 

 
3.5.  Palokunnan 2. apulaispäällikkö 

Tehtävän pätevyysvaatimuksena on sopimuspalokunnan johtamiseen 
tarvittava pätevyys, väliaikaisesti voidaan kuitenkin käyttää vähintään 
yksikönjohtajan kurssin suorittanutta henkilöä. Tehtäväkausi on aina 
kalenterivuosi kerrallaan. 
 
Tehtävät: 

- toimii l. apulaispäällikön varamiehenä 
- vastaa palokunnan auto- ja palokalustosta ja toimii kalustonhoitajien ja 

varusvastaavan esimiehenä 
- esittelee Hallitukselle auto- ja kalustohankinnat 
- vastaa koko palokunnan koulutuksen suunnittelusta ja esittelee ne 

Hallitukselle ja valvoo ko. suunnitelman toteutumista 
 
 
 
 
 
 
4 KLUBITOIMIKUNTA 
 

4.1. Klubitoimikunnan muodostavat kalenterivuosittain Esikunnan, Hälytysosaston, 
Naisosaston, Nuoriso-osaston, Soittokunnan ja Tukiosaston johtajat, 
Hälytysosaston yksi esimies sekä Hallituksen puheenjohtaja. 
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 Hallitus valitsee Klubin puheenjohtajan kuultuaan Klubitoimikunnan kannan 
asiaan. 
 

4.2. Klubin tehtävänä on järjestää palokunnan jäsenille yhteis- ja 
virkistystilaisuuksia ja hoitaa muita Hallituksen antamia tehtäviä. 

 
5 VALISTUSRYHMÄ 
 

5.1.   VPK:n Valistusryhmän tarkoituksena on järjestää pelastusalan   
turvallisuusviestintätilaisuuksia. Valistusryhmän jäsenistö koostuu 
valistamisesta kiinnostuneista VPK:n jäsenistä. Valistusryhmän jäsenet 
kuuluvat omiin perusosastoihinsa. Valistusryhmää johtaa Valistusmestari. 

 
6 LIPPUASIAT 
 

5.1. VPK:n lippu on kolmikaistainen ja väriltään alhaalta lukien: sininen, punainen 
ja keltainen. Lipussa on tunnus PORIN VPK. 

5.2. Palokunnalla on kunnialippu, jonka käytöstä sekä pienoisviirien jaosta päättää 
Hallitus. 

 
 
7  KURINPIDOLLISET TOIMENPITEET 
 

7.1. Mikäli joku palokunnan jäsen kieltäytyy tottelemasta esimiestään tai muulla 
sopimattomalla tavalla käyttäytyy, on palokunnan päälliköllä tai muilla 
esimiehillä oikeus kieltää ao. jäsenen osallistuminen VPK:n toimintaan siinä 
tilaisuudessa. Palokunnan päällikkö voi tarvittaessa ilmoittaa asian 
Hallitukselle mahdollisia lisätoimenpiteitä varten. 

 
 
8 PALOKUNTA-ASEMATUNNUKSET 
 

8.1.   Porin Vapaaehtoinen Palokunta otti käyttöön 1.1.2010 alkaen 
Suomen Palopäällystöliiton, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja 
Suomen Sopimuspalokuntien Liiton hyväksymät palokuntapuvuissa 
käytettävät palokunta-asematunnukset ohjeen mukaan.  

8.2. Alipäällystön seuraavat henkilöt käyttävät seuraavia ohjeen tunnuksia:   
         Valistusmestari  ohjeen kuva nro 5 

        Kalustomestari     nro 5 
                   Kaluston hoitajat    nro 7 
                   Palokunnan tiedottaja   nro 7 
                   Varusvastaava     nro 7 

8.3. Muita tunnuksiin liittyviä määräyksiä: 
- Päähineissä käytetään Porin kaupungin vaakunaa. 
- Soittokunnan kapellimestari käyttää lippalakissa leukahihnan korvaavaa 

valkoista punosnauhaa. 
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- Soittokunta käyttää valkoista lippalakkia, juhlatakeissa vasemmalla 
olkapäällä valkoista punosnauhaa ja paitapuseroissa mustaa 
polettituppea, jossa kultainen nuottiavain. 

- Esikunnan jäsenet käyttävät nykyisen käytännön mukaan poleteissa 
kultaista E- kirjainta.  

 
9 JOHTOSÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 
 

9.1. Palokunnan sääntöjen mukaisesti Hallitus voi tehdä näihin johtosääntöihin 
tarvittavia muutoksia. 

 
Liite: Suomen Palopäällystöliiton, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja 
Suomen Sopimuspalokuntien Liiton hyväksymät palokuntapuvuissa käytettävät palokunta-
asematunnukset –ohje. 
 
 


