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Toiminta-ajatus 

Porin Vapaaehtoinen Palokunta ry on perustettu 4.6.1863. Palokunnan tarkoituksena on 

pelastustoimen edistäminen ja kehittäminen sekä pelastusavun antaminen normaali- ja 

poikkeusoloissa. Lisäksi palokunta kehittää kaikkia jäseniään ja pyrkii kasvattamaan 

palokuntanuorista palokuntaihanteiden hengessä vastuullisia ja yhteistyökykyisiä yksilöitä.  

Toimintavuosi 2021 - yhdistyksen 158. toimintavuosi  

Palokunnalla oli vuonna 2021 yhteensä 100 hälytystä. Palokunnan yhteenlaskettu harrastustuntimäärä 

oli 10 740 tuntia, josta hälytysosaston osuus oli 6872 tuntia. Hälytysmäärä on viime vuosiin 

verrattuna tavanomainen. Poikkeavaa vuonna 2021 oli, että yhtään sään ääri-ilmiöiden aiheuttamaa 

tehtävää palokunnalla ei ollut. 

Palokunnassa toimivat seuraavat osastot: hälytysosasto, esikunta, naisosasto, nuoriso-osasto, 

tukiosasto ja soittokunta. Näiden lisäksi palokunnassa toimivat valistusryhmä ja klubitoimikunta. 

Osastot ja toimikunnat antavat kukin oman toimintakertomuksensa tämän toimintakertomuksen 

lisäksi.  

Toimintavuonna 2021 osastojen toimintaa rajoitti edellisen vuoden tapaan merkittävästi COVID19-

pandemia. Paloasemamme oli suljettuna tammikuun alusta huhtikuuhun sekä uudelleen joulukuun 

lopusta kuluvan vuoden helmikuuhun asti. Sulun aikana paloasemalla on ollut sallittua vain 

operatiivinen pelastustoiminta ja siihen liittyvät välttämättömät huoltotoimet, sekä välttämätön 

kiinteistöhuolto. Kaikki harrastustoiminta sekä muu kokoontuminen on ollut tauolla. Sulun vuoksi 

muun muassa yhdistyksen kevätkokous järjestettiin etäkokouksena ja syyskokous toteutettiin 

poikkeusjärjestelyin. Monet palokunnan omat, sekä Porin toiminta-alueen yhteiset, vuosittaiset 

tapahtumat jouduttiin epidemiaturvallisuussyistä perumaan. 

Operatiivinen pelastustoiminta 

Palokunnalla on palokuntasopimus Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa. Hälytysosasto vastaa 

palokunnan operatiivisesta toiminnasta ja sammutussopimuksen velvoitteiden täyttämisestä.  

Osastojen toiminta 

Nuoriso-osasto järjesti toimintavuoden aikana maksutonta harrastustoimintaa 7-17-vuotiaille 

nuorille. Elokuussa nuoriso-osaston toiminta laajentui, kun palokuntaan perustettiin varhaisnuorten 

ryhmä, jossa palokuntatoimintaa voivat harrastaa 7-9-vuotiaat lapset. Aiemmin harrastustoimintaa 

järjestettiin yli 10-vuotiaille lapsille ja nuorille. Viikkoharjoitusten lisäksi osasto osallistui myös 

nuorten kilpailutoimintaan sekä Porin toiminta-alueen palokuntanuorten yhteisiin tapahtumiin. 

Palokuntanuorten leirit jouduttiin jälleen pandemian vuoksi perumaan, mutta Länsi-Suomen 

Pelastusalan liiton leiriin liittyviä kursseja suoritettiin etäkoulutuksena. 
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Esikunnan tehtävä on pitää yllä suhteita useiden palokuntien veteraaniosastoihin sekä vaalia 

palokunnan perinteitä. Poikkeuksellisen toimikauden aikana esikunta ei valitettavasti voinut ottaa 

vastaan vieraita eikä suorittaa itse suunniteltuja vierailuja ja retkiä.  

Naisosasto kokoontui kerhoiltoihin toimintasuunnitelman mukaisesti pandemiarajoitteiden puitteissa. 

Perinteinen palokuntanaisten kilpailu Mimmin Malja järjestettiin verkossa ja siihen osallistui kolmen 

hengen joukkue. Naisosasto järjesti hälytysmuonitusta sekä ruokatarjoiluja mm. kursseille ja muihin 

tilaisuuksiin.  

Soittokunta on yksi Porin VPK:n kuudesta osastosta, mutta toimii samalla myös Otsolan 

kansanopiston yhtenä musiikkiopetuksen kurssina. Soittokunta on harjoitellut pandemiarajoitusten 

puitteissa sekä esiintynyt palokunnan omissa tilaisuuksissa. Palokunnan ulkopuolisia esiintymisiä ei 

ole ollut vallitsevan tilanteen vuoksi mahdollista toteuttaa tavanomaiseen tapaan, eikä esimerkiksi 

konsertteja tai muita suurempia tilaisuuksia ole voinut järjestää. 

Tukiosaston toimintaan pandemiarajoitukset ovat niin ikään vaikuttaneet merkittävästi ja osasto ei 

voinut toimia tai kokoontua tavanomaiseen tapaan. Tukiosaston aktiivisten jäsenten määrän ollessa 

tällä hetkellä pieni päätettiin vuoden 2021 lopulla käynnistää selvitys tukiosaston tulevaisuudesta 

tavoitteena löytää toimintatapoja, joilla jäsenten harrastustoiminta voi jatkua. 

Vuonna 2021 laskiaismarssi jouduttiin pandemian vuoksi perumaan, kuten myös Päivä Paloasemalla 

-tapahtuma. Perinteistä Porin päivän tapahtumaa vietettiin tavanomaista pienimuotoisemmin. 

Tiedottaminen 

Tiedottaminen on hoidettu palokunnan sääntöjen ja ohjeiden mukaan sähköisesti, palokunnan 

ilmoitustaululla sekä osastojen kokouksissa. Ulkoisesta tiedottamisesta vastaavat hallitus ja VPK:n 

tiedottaja.  

Edustukset  

Palokunta on ollut edustettuna seuraavissa järjestöissä; Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton 

hallituksessa, veteraanitoimikunnassa, soittokuntatyöryhmässä, kouluttajana, Porin toiminta-alueen 

aluetoimikunnassa, naistyössä, veteraanityössä, hälytysosastojen aluetoimikunnassa sekä 

järjestövaliokunnissa, Satakunnan Sopimuspalokunnat ry:n hallituksessa, Porin Vapaapalokuntien 

Yhdistyksessä ja Talonomistaja Serafiina Lammisen säätiössä.  

Talous 

Palokunnan taloustilanteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia aikaisempaan nähden. 

Palokunnan tulot muodostuvat sammutussopimuksen korvauksista, avustuksista sekä vuokratuloista. 

Vuoden aikana vuokrasuhteissa ei tapahtunut muutoksia huolimatta COVID19-pandemiasta. 

Palokunnan kiinteistö- ja kalustovakuutukset ovat vakuutusyhtiö Turvassa. 

Palosuojelurahaston hallitus myönsi 24.3.2021 palokunnallemme erityisavustusta 

paloasemarakennuksen toisen kerroksen peruskorjaukseen. Avustuksen suuruus on 40% 
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hyväksyttävistä kustannuksista. Kevätkokouksessamme tehtiin päätös peruskorjaukseen 

ryhtymisistä.  

Palokunnan toisen kerroksen peruskorjaushanke aloitettiin syksyn 2021 aikana ja tilat valmistuivat 

kuluvan vuoden tammikuussa.  Tilat olivat teknisen käyttöikänsä lopussa. Peruskorjauksen 

yhteydessä kerhohuone ja siihen liittyvät tilat remontoitiin kokonaan ja tiloihin rakennettiin 

palokuntalaisten käyttöön kuntosali. Lisäksi soittokunnan varasto uudistettiin ja tiloihin rakennettiin 

varusvarasto.  

Hallinto  

Palokunnan hallituksen muodostivat puheenjohtaja Sini-Vuokko Risti, varapuheenjohtaja Tarja 

Hakanen, sihteeri Tuomas Koota ja rahastonhoitaja Taina Saari sekä jäsenet Juho Hemmilä, Joonas 

Kekki, Ari Lehtimäki, Jani Marjakoski ja Sari Vesiluoma. Hallitus kokoontui 11 kertaa kokouksiin 

ja kerran suunnitteluseminaariin, jossa mukana olivat myös osastojen johtajat. Hallituksen kokoukset 

järjestettiin etäkokouksina maalis-, huhti-, touko ja syyskuussa (ylimääräinen kokous). 

Palokunnan päällikkönä toimi Joonas Kekki, jonka palokunnan syyskokous 2020 valitsi jatkamaan 

tehtävässään kaksivuotiskaudelle 2021-2022.  

Tilintarkastajana toimi Kaarina Pyydönniemi (HT, KLT, HHJ) ja varatilintarkastajana Heikki 

Santavuo (HT).  

Jäsenet 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli 177 henkilöä, joista 5 kannatusjäsentä. Palokunnan kunniajäseniä ovat 

Pekka Kari ja Tarja Hakanen. 

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen  

Paloasemarakennuksen toisen kerroksen peruskorjaus valmistui tammikuussa 2022. Alkuvuoden 

aikana isoimmat hankinnat liittyvät peruskorjattujen tilojen uudelleen kalustamiseen. Lisäksi uuteen 

kuntosaliin hankittiin kuntosalivälineet. COVID19-pandemiasta johtuen ja Satakunnan 

pelastuslaitoksen antaman toimintaohjeen mukaan osastojen toiminta oli alkuvuonna tauolla. Vain 

operatiivinen toiminta ja sen edellyttämä valmiuden ylläpito oli sallittu. Asetetut rajoitukset purettiin 

ja osastojen toiminta sai alkaa 14.2.2022. 

 

 

28.2.2022 Porissa  Sini-Vuokko Risti, puheenjohtaja 
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