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ESIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
- hyväksytty Esikunnan syyskokouksessa 8.9.2020
ALUKSI
Yhdistyksen Hallitus on velvoittanut elokuun kokouksessaan osastot laatimaan kahden
vuoden toimintasuunnitelma toiminnan kehittämiseksi teemalla: Mitä osastonne on vuonna
2023 palokunnan täyttäessä 160 vuotta.
Toimintasuunnitelman tulee sisältää seuraavat kohdat:
•

-

Osaston toimintaan liittyvät merkittävät investointiehdotukset vuosille 2021 sekä 2022
Esikunnalla ei ole investointiehdotuksia ko. vuosille. Muutenkin toimimme vakiintuneiden
aikataulujemme (mm. ystäväpalokuntavierailut ja muut veteraanitapahtumat) mukaisesti.

•
Palokunnan kehittämiseen liittyvät ehdotukset tärkeysjärjestyksessä, maksimissaan
kolme kehitysehdotusta lyhyine perusteluineen
- Esikunta luottaa kehittämissuunnitelmissa yhdistyksen johtoon ja muihin toimihenkilöihin, ei
omia ehdotuksia.

Osaston kanta palokuntatoiminnan eriyttämiseen selkeämmin, jossa palokunnan
yhdistystoiminta ja operatiivinen toiminta eriytetään
•

Vastuualue muutos: Palokunnan päällikkö vastaa operatiivisesta toiminnasta ja
puheenjohtaja yhdistystoiminnasta
o

-

o

-

EK: Yhdistyksen sääntöjä on viime vuosina fiilattu useaan otteeseen. Vastikään on uusittu
VPK:n johtosääntö, osastojen johtosäännöt lienevät ”prosessissa”.
Toimimme Yhdistyslain mukaisena yhdistyksenä, jonka toimintaa ohjaavat eri johtosäännöt
ja toimintaohjeet. Esikunnassa on vieläkin muutamia yhdistyksessämme monessa eri
tehtävässä, niin hallinnossa kuin operaatioissa toimineita. Näillä tiedoilla emme näe
tarvetta muutokseen.
Kolmen päällikön tarve? Riittääkö kaksi päällikköä?
EK viittaa edelliseen vastaukseen. VPK:n johtosäännön mukainen työnjako on hyvin
perinteinen ja osoittautunut toimivaksi edellyttäen tietenkin että tehtäviin nimetyt hoitavat
vastuunsa ja kemiat toimivat. Jos on muutostarvetta, yhdistyksen Hallitus tietenkin
aikanaan tekee päätöksen ao. esityksestä.
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Järjestö-osaston perustaminen? Jossa naisosasto ja tukiosasto fuusioidaan
järjestysosastoksi
Esikunta ei tässä vaiheessa ole asiasta mitään mieltä.

YLEISTÄ TOIMINNASTA:
-

Kuukausikokoukset pidetään kesä- ja heinäkuuta lukuun ottamatta kunkin kuun toisena
tiistaina Takkahuoneessa. Mahdollisista kokouspäivään liittyvistä muutoksista ja muista
toiminnoista päätetään ja tiedotetaan erikseen.
Järjestetään virkistäytymis-, retki- ja kilpailutoimintaa. Elokuun kilpailun jälkeen pidetään
myös tarpeelliseksi osoittautunut kokous. Mikäli kokous pidetään muualla kuin VPK:ssa,
suoritetaan arvonta ja pidetään esitelmä/tietokilpailu myöhemmin.
Osallistutaan Porin toiminta-alueen veteraanipäivän viettoon toukokuussa ja LänsiSuomen Pelastusalanliiton päivään elokuussa.
Jatketaan yhteistoimintaa Salon ja Kaarinan (isäntävuoro Pori) sekä Tampereen ja Turun
palokuntaveteraanien kanssa, isäntävuorossa on Turku.
Vietetään Esikunnan vuosipäivää lokakuun kokouspäivänä.
Jatketaan yhteistoimintaa Porin palolaitoksen veteraanien kanssa soveltuvin osin
Osallistutaan voimien ja mahdollisuuksien mukaan palokunnan toimintojen tukemiseen.
Esikunnan jäsenet voivat aina halutessaan tarjota apuaan palokunnan tapahtumissa.
Päivään paloasemalla osallistuu kukin mahdollisuuksiensa mukaan.
Huolehditaan Esikunnan toimintakyvystä yhteistyössä Hallituksen ja muiden osastojen
kanssa.
Valitut edustajat osallistuvat palokuntayhdistyksen toimintaan ja veteraanien
sidosryhmätoimintaan.

VUODEN 2021 TOIMINTAKALENTERI, JOKA TARKENTUU AJAN MYÖTÄ:
4.1.

Palokunnanpäällikön määräys: Palokunnan toiminta on keskeytetty pois lukien
operatiivinen hälytystoiminta sekä välttämättömät palokaluston tai kiinteistön
huoltoon-/ylläpitoon liittyvät tehtävät. Määräys on voimassa toistaiseksi.

12.1.

Kuukausikokous, peruttu

9.2.
x.2.
xx.2.

Esikunnan kevätkokous
LSPeL:n ja Porin toiminta-alueen yhteinen ulkoilupäivä Nakkilan
Salomonkalliolla?
LSPeL.n toiminta-alueen norssipilkkikilpailu Reposaaren jäillä?

9.3.
x.y.

Kuukausikokous
VPK:n kevätkokous, aika ja paikka avoin
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13.4.
xx.4/5
xx.4.
xx.4.

Kuukausikokous
Tampereen ja Porin veteraanien vierailu Turkuun
VPK:n kevätkokous klo 15.00, Kerhohuone
LSPeL:n Porin toiminta-alueen förskottivappu, Uudenkoiviston VPK?

12.5.
xx.5.

Kuukausikokous
LSPeL:n Porin toiminta-alueen veteraanipäivä

x.5/6.
xx.6.

Salon ja Kaarinan veteraanien vierailu Poriin
Klubitoimikunnan järjestämä lauluilta?

3./10.8.
xx.8.

Kilpailu Yyterin golfkentällä + kuukausikokous, lähtö asemalta klo 10,00, nouto
kotoa tai soveltaen retkeilypäivä
LSPL:n veteraanipäivä, Köyliö Lallintalo

7.9.
25.9.

Kuukausikokous = osaston syyskokous, TS ja TA
Porin päivä?

12.10.
17.10.

Esikunnan vuosipäivä, kuukausikokous
Benzin tulosta Poriin 100 vuotta. Esikunta toivoo, että palokunta huomioi
merkkipäivän asianmukaisesti.

9.11.
xx.11.
x.y.

Kuukausikokous, henkilövalinnat
Päivä Paloasemalla
VPK:n syyskokous, aika ja paikka avoin

14.12.

Jouluateria, kokous ja sauna.

TIEDOKSI
Anders Axel Anderssonin (23.3.1822 – 11.6.1881) syntymästä tulee kuluneeksi 200 vuotta.
Esko Antti-Poika kirjoittaa kirjaa isoisoisästään ja suunnittelee kirjan julkaistavaksi 23.3.2022
Kerhohuoneella.
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