
 

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta: 
 
Levannon VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kannettavan tietokoneen hankintaa eikä defibrillaattorin koulutus- 
kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus 
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Leppävaaran VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiaputarvikkeiden, asemapalvelushousujen ja vetoketjuneuleiden 
hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus  
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu akkujen hankintaa ja mikkien huollosta aiheutuneita kustannuksia eikä  
myöskään invertterin hankintaa; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja  
pelastustoiminnan estämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.  
 
Valkealan-Jokelan VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pesukoneen ja kuivausrummun eikä näiden tarvikkeiden hankintaa;  
kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelu- 
rahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Teuron-Kuuslammin VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiaputarvikkeiden hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja  
pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla 
 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu varaterien hankintaa; kyseessä on kaluston normaali huolto ja  
kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan estämiseen kohdistuva kustannus palosuojelu- 
rahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.  
 
Savonrannan VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pingislaudan ja mailojen hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn 
ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Köyliön VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu autojen jarrujen ylläpidon (kompressorin) korjauskustannuksia; 
kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen  
kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.   
 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu auto- ja perävaunutallien lumiesteiden hankintaan ja niiden 
asentamiseen liittyviä kustannuksia eikä myöskään perävaunutallin ulkovalaistuksesta aiheutuneita kustannuksia 
hyväksytty; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuvasta kustannuksesta  
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Salon VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu terälevyn, teräketjun ja teräöljyn hankintaa; kyseessä on kaluston 
normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva  
kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.   
 
Helsingin VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu varaosien (laikkaleikkurin laikkojen) hankintaa; kyseessä ei ole 
tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n 
tarkoittamalla tavalla. 
 
Vampulan VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu taskutietokorttien hankintaa; kyseessä ei ole pienavustushankkeiden  
avustusehdot täyttävästä tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus  



 

palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Risten VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu sammutusauton etujousituksen vaihdosta syntyneitä kustannuksia;  
kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen 
kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.   
 
Korson VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu uusien akkujen (199,26 e) eikä kypärän puhdistusaineen (157,44 e) 
hankintaa; kyseessä ei ole pienavustushankkeiden avustusehdot täyttävästä tulipalojen ehkäisyn ja  
pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannuksesta palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla 
tavalla. 
 
Lappfjärds FBK rf 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu akkulaturin hankintaa; kyseessä on kaluston normaali huolto ja  
kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelu- 
rahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.   
 
Huittisten VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu sammutusauton penkkien korjauskustannuksia; kyseessä ei ole 
pienavustushankkeiden avustusehdot täyttävästä tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen 
kohdistuvasta kustannuksesta; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapitokorjaus, ei tulipalojen 
ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu XX hankintaa; kyseessä  
on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen 
kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.   
 
 
VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu sammutusauton penkkien korjauskustannuksia; kyseessä ei ole 
pienavustushankkeiden avustusehdot täyttävästä tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen 
kohdistuvasta kustannuksesta; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapitokorjaus, ei tulipalojen 
ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla.   
 
 
 
 
VPK ry 
Avustusta ei myönnetty 4 800 euron hankintaan; sillä avustusta niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen 
hyväksymän avustuksenhakuohjeen SM-2008–1180/Tu-394 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.  
 
 
 



 

 
 


