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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. Palokunnan tarkoituksena on lisäksi kehittää jäseniään ja pyrkiä kasvattamaan heistä
palokuntaihanteiden hengessä vastuullisia ja yhteistyökykyisiä yksilöitä.
Toimintavuosi 2019 - yhdistyksen 156. toimintavuosi
Palokunnalla oli vuonna 2019 yhteensä 105 hälytystä. Palokunnan yhteenlaskettu harrastustuntimäärä
oli 13615h, josta hälytysosaston osuus oli 6585h. Toukokuussa aloitettu mittava toimitilojen
saneeraus valmistui alkusyksystä. Alakerran keittiö ja sen yhteydessä ollut naisosaston
kerhohuoneena toiminut tila peruskorjattiin koko palokunnan yhteiskäyttötilaksi ja tilaan asennettiin
uusi, moderni jakelukeittiö. Lisäksi toimistotilat remontoitiin. Toimitilat kalustettiin ja otettiin
käyttöön vaiheittain syksyn aikana.
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 kertomuksensa toimintakertomuksen liitteeksi. Kaikki
osastot ovat toimineet aktiivisesti.
Palokunnalla on palokuntasopimus Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa. Hälytysosasto vastaa
palokunnan operatiivisesta toiminnasta ja sammutussopimuksen velvoitteiden täyttämisestä.
Kalenterivuoden aikana palokuntaa työllisti toukokuussa sattunut Keskuskartanon tulipalo, jonka
sammutustyö, jälkivartiointi kestivät lähes viikon ajan. Suurin osa palokunnan hälytyksistä oli
rakennuspalotehtäviä. Hälytysosastosta osallistui joukkue palokuntien suomenmestaruuskilpailuihin
sijoittuen kymmenenneksi.
Nuoriso-osasto järjesti toimintavuoden aikana maksutonta harrastustoimintaa 10-17-vuotiaille
nuorille. Viikkoharjoitusten lisäksi osasto osallistui myös nuorten eri kilpailutoimintaan sekä leireille.
Esikunta pitää yllä suhteita useiden palokuntien veteraaniosastoihin sekä vaalii vpk:n perinteitä.
Toimikauden aikana esikunta vieraili Kaarinassa ja Tampereen sekä Turun palokuntaveteraanit
vierailivat Porissa.
Naisosasto kokoontui kerhoiltoihin toimintasuunnitelman mukaisesti ja järjesti muonitusta erilaisiin
tilaisuuksiin. Naisosaston järjestämään Porin päivän myyjäistapahtumaan osallistui jäseniä muistakin
osastoista.
Soittokunta on osallistunut Porin kaupungin ja eri yhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin. Lisäksi
soittokunta on konsertoinut yhteistyössä muiden palokuntien soittokuntien kanssa, sekä järjestänyt
Palmgren-salissa oman konsertin, Pariisin taivaan alla, jossa solistivieraana esiintyi Susanna
Haavisto.
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Palokunnan suurimmat yhteiset tapahtumat vuoden aikana ovat laskiaismarssi ja Päivä paloasemalla
-tapahtuma. Perinteinen laskiaistapahtuma paraateineen vaatii koko palokunnan osallistumista.
Paraatiin osallistuu useita palokuntia Porin toiminta-alueelta.
Vuoden aikana turvallisuusviestintää annettiin yhteensä n. 4000 henkilölle. 400:lle kaupunkilaisille
jaettiin heijastin valtakunnallisella heijastinviikolla.
Tiedotus on hoidettu palokunnan sääntöjen ja ohjeiden mukaan sähköisesti, ilmoitustaululla ja
osastojen kokouksissa. Ulkoisesta tiedottamisesta vastaavat Hallitus ja VPK:n tiedottaja.
Edustukset
Palokunta on ollut edustettuna seuraavissa järjestöissä; Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton
hallituksessa,
tiedotusvaliokunnassa,
järjestövaliokunnassa,
veteraanitoimikunnassa,
soittokuntatyöryhmässä, kouluttajana, Porin toiminta-alueen aluetoimikunnassa, naistyössä,
veteraanityössä, hälytysosastojen aluetoimikunnassa sekä järjestövaliokunnissa, Porin
Vapaapalokuntien Yhdistyksessä sekä Talonomistaja Serafiina Lammisen säätiössä.
Talous
Palokunnalla on palokuntasopimus Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa. Talous on vakaalla
pohjalla.
Vuoden aikana vuokrasuhteissa ei ole tapahtunut muutoksia. Kiinteistö- ja
kalustovakuutukset ovat IF-vahinkovakuutusyhtiössä.
Hallinto
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Hallitukseen toimintavuonna kuuluivat puheenjohtaja Tarja Hakanen, varapuheenjohtaja Kimmo
Salminen, sihteeri Ari Lehtimäki ja rahastonhoitaja Taina Saari sekä jäsenet Juho Hemmilä, Joonas
Kekki, Mikko Järvinen, Jani Marjakoski, Sini-Vuokko Risti ja Petri Vallin. Hallitus kokoontui 11
kertaa kokouksiin ja kerran suunnitteluseminaariin. Palokunnan päällikkönä toimi Joonas Kekki.
Palokunnan kunniapäällikkö on Matti Kraapo ja kunniajäseninä Pekka Kari ja Tarja Hakanen.
Tilintarkastajana toimivat Kaarina Pyydönniemi (HT, KLT, HHJ) sekä Heikki Santavuo (HT).
Yhdistyksen jäsenmäärää 157 henkilöä, joista 4 kannatusjäsentä.
Tuleva kehitys
Palokunnan toiminta tulee jatkumaan hyvässä yhteistyössä Satakunnan Pelastuslaitoksen ja oman
henkilöstön kanssa.
Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen
Palokuntaan on heti alkuvuonna 2020 hankittu raivausautoon uusi purkukoura ja valistusryhmän
käyttöön alkusammutussimulaattori. Vanhempi miehistöauto tullaan vaihtamaan uuteen. Osastojen
toiminta jatkuu aktiivisena.
Tarja Hakanen/Hallitus

Porin Vapaaehtoinen Palokunta ry

