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1. ORGANISAATIO JA EDUSTUS
Hälytysosaston jäsenet toimivat seuraavissa tehtävissä kaudella 2020

Operatiivinen alue
Palokunnan Päällikkö

Joonas Kekki

Hälytysosaston johtaja (1. AP)

Lauri Turtola

Kalustopäällikkö (2. AP)

Juho Hemmilä

Hälytysosaston esimiehet

Esa Ilkka, Mikko Jönkkäri, Marko Kokko, Antti Riepponen, Anssi
Suominen

Varusvastaava

Matias Nummi

Kalustonhoitajat

Aleksi Kivimäki

Hälytysosaston sihteeri

Sini-Vuokko Risti

Hallinnollinen alue
Palokunnan hallitus

Juho Hemmilä, Joonas Kekki, Tuomas Koota, Jani Marjakoski,
Sini-Vuokko Risti (hallituksen puheenjohtaja), Petri Vallin

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto Ry
Hallitus

Kimmo Salminen, jäsen

Hälytysosastotoimikunta (Porin T-A)

Simo Saari, jäsen
Janina Holmström, jäsen

!

Porin Vapaaehtoinen Palokunta Ry
Itäpuisto 13
28100 Pori

13.01.2021
Hälytysosasto
SRi
Toimintakertomus

2. HARJOITUKSET
Viikkoharjoitukset

Hälytysosasto kokoontui viikkoharjoituksiin yhteensä 34 kertaa. Harjoitukset
pidettiin kausiohjelmien mukaisesti tiistaisin kello 18:00-21:00.
Kausi oli harjoitusten kannalta poikkeuksellinen, sillä COVID-19-pandemian
vuoksi ihmisten arkea oli rajoitettava liikkumisen ja sosiaalisten kontaktien
osalta, jotta tartuntojen määrää pystyttäisiin rajoittamaan ja terveydenhuollon
kantokyky turvaamaan.
Paloasemamme oli suljettuna pandemian vuoksi keväällä 12.3.-15.6. sekä
loppuvuodesta 1.12.- Tänä aikana hälytysosaston harjoitukset on suoritettu
etäopiskeluna sähköpostitse toimitettavan materiaalin avulla. Kevätkauden
keskeydyttyä perinteinen kesätauko jätettiin pitämättä ja hälytysosasto harjoitteli
läpi kesän.
Joulukuussa harjoitustoiminta jouduttiin jälleen keskeyttämään ja tätä
kirjoittaessa, tammikuussa 2021, rajoitustoimet jatkuvat edelleen, eikä niiden
kestosta ole tietoa.

Lakisääteiset harjoitteet

Hälytysosasto järjesti viikkoharjoituksien yhteydessä kevät- ja syyskaudella
lakisääteiset savusukellus- ja pintapelastusharjoitukset

Koulutukset

Hälytysosasto on kouluttautunut toimintakaudella 2020 monipuolisesti ja
harjoitussuunnitelmat on laadittu pelastuslaitoksen ohjeiden mukaisesti.

Kouluttajat

Viikkoharjoitusten koulutusvastuu on alipäällystöllä ja päällystöllä. Pandemian
vuoksi ulkopuolisten kouluttajien käyttäminen ei ole ollut mahdollista vuonna
2020.

Muut harjoitukset

Pandemiarajoitusten vuoksi yhteisharjoitukset muiden pelastusalan toimijoiden
kanssa eivät ole olleet mahdollisia.

Kurssit

Hälytysosaston jäseniä osallistui Länsi-Suomen Pelastusalan liiton järjestämille
koulutusjärjestelmän mukaisille miehistön peruskursseille. Yksi henkilö suoritti
sammutustyökurssin.
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3. HÄLYTYSTOIMINTA
Yleistä

Palokunta hälytettiin toimintavuonna 2020 yhteensä 115 kertaa pelastustoimen
tehtävälle. Hälytysmäärä on viime vuosiin verrattuna tavanomainen. Vuoteen
osui useita isoja syysmyrskyjä. Myrskytuhojen vaikutukset palokunnan
hälytysmääriin ovat suuret. Muutaman vuoden tauon jälkeen myös
maastopalohälytyksiä oli kuivan kevään vuoksi runsaasti.

Merkittävät tehtävät

Vuoden 2020 aikana palokuntaa työllistivät muutamat myrskypäivät niin
kevättalvella kuin myös syksyllä. Mäntyluodontien varressa olevaa hakekasaa
sammutettiin pitkäkestoisesti alkusyksystä. Varsinaiset rakennuspalot vähenivät
niin toiminta-alueellamme kuin valtakunnallisestikin. Yksittäisistä tehtävistä
mieleenpainuvimpana voidaan mainita keväinen Hydroala Oy:n tuotantotilojen
tulipalo Porin Kartanossa, missä aineelliset vahingot nousivat suuriksi.

Tehtävälajit

Palokunnan kaikista 115 hälytyksestä hieman alle puolet oli rakennuspaloja.
Vahingontorjunta- ja öljyntorjuntatehtäviä oli yhteensä 36 kpl, maastopaloja 7 kpl
ja liikennevälinepaloja 4 kpl. Tieliikenneonnettomuustehtävälle palokunta sai
hälytyksen 8 kertaa ja ilmaliikenneonnettomuustehtävälle 6 kertaa.

4. KILPAILUTOIMINTA
Kilpailutoimintaa ei vuonna 2020 järjestetty lainkaan pandemirajoitusten vuoksi.
Mm. Tammisaaressa toukokuussa järjestettäväksi suunnitellut palokuntien
suomenmestaruuskilpailut, joihin perinteisesti on osallistuttu, jäivät tänä vuonna
järjestämättä.

5. TURVALLISUUSVIESTINTÄ
Pandemian vuoksi turvallisuusviestintää ei voitu järjestää tavalliseen tapaan.
Alkuvuodesta ennen rajoitusten alkua hälytysosastolaisia osallistui muutamiin
turvallisuusviestinnän
tilaisuuksiin.
Syksyllä
järjestettiin
joitakin
alkusammutuskoulutuksia pienille ryhmille.

6. VARAINHANKINTA
Hälytysosasto on toiminut palo- ja pelastustoiminnan valmiuden
turvaamistehtävissä jokamiesluokan autokilpailuissa. Muuta varainhankintaa ei
olla tehty.
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7. PÄIVYSTYKSET
Hälytysosaston päivystyksiä järjestettiin kesälomakuukausien viikonloppuina
sekä muina merkittävinä juhlapyhinä ja tapahtumaviikonloppuina aiempien
vuosien tapaan. Pääasiassa päivystys toimii kotivarallaolo-periaatteella.
Päivystäjille ei maksettu korvausta päivystyksestä.

9. TYÖTERVEYSHUOLTO JA KUNTOTESTAUKSET
Kuntotestaukset

Hälytysosaston savusukellusta suorittavat henkilöt kävivät lihaskunto- ja
toimintakykytestauksessa Satakunnan Ammattikorkeakoulun Soteekin tiloissa.

Työterveyshuolto

Suomen Terveystalo Oy tuottaa Porin VPK:n työterveyspalvelut. Lakisääteiset
terveystarkastukset suoritetaan miehistölle viiden vuoden välein sekä
tapauskohtaisesti esimerkiksi pidemmän sairausloman jälkeen tarvittaessa.

10.

MUU TOIMINTA
Syksyllä 2020 palokunnalle varattiin viikoittainen sählyvuoro Länsi-Porin
koululta. Pelivuoro osoittautui suosituksi ja osallistujia vuorolle riitti joka kerta
noin 15 henkilöä. Hälytysosastolaisten lisäksi mukana oli jäseniä nais- ja
tukiosastoista. Sählyvuoro on toistaiseksi tauolla pandemiatilanteen vuoksi,
mutta pelejä on tarkoitus jatkaa, kun tilanne sen jälleen sallii.
Osaston jäseniä osallistui palokunnan yhteisiin tapahtumiin mahdollisuuksien
mukaan, erityisesti valistusryhmän toimintaan.
Osaston johto, palokunnan päällystö ja esimiehet pitivät tarvittaessa kokouksia.
Lisäksi Pelastuslaitoksen yhteysmestarin Tuomas Kiskolan kanssa oltiin tiiviissä
keskusteluyhteydessä läpi vuoden ja palokunnan päällystö osallistui aktiivisesti
Pelastuslaitoksen järjestämiin kokouksiin sekä muihin tapaamisiin.

