
 SOPIMUSPALOKUNTIEN PIENAVUSTUSHAKEMUS 
Yksikköhinnaltaan alle 20 000 € hankkeet  

  
Vapaaehtoiset palokunnat, tehdas- ja laitospalokunnat hakevat tällä lomakkeella avustusta alle 20 000 
euron yksikköhintaisiin kalustohankintoihin sekä alle 20 000 euron rakennushankkeisiin. Avustusta  
haetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella vuoden kuluessa hankinnan maksamisesta. 
Avustushakemuslomake tulee täyttää ohjeiden mukaisesti ja toimittaa pakollisine liitteineen suoraan 
Palosuojelurahastoon. Haku on ympärivuotinen. Yhdistyksen tulee noudattaa yhdistyslakia 
26.5.1989/503. 

 

 
Täyttäkää lomake huolellisesti tarvittavilta osin ja liittäkää mukaan tarvittavat liitteet. 
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Saapumis- 
merkinnät 
(PSR täyttää) 

Saapumisleima Diaarinumero 

1 Hakija Hakijan yhteystiedot: Nimi 
      

Y-tunnus 
      

Kunta 
      

Jakeluosoite 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Sähköposti (päätös lähetetään tähän osoitteeseen) 
      

Puhelin 
      

Pankkiyhteystiedot (IBAN) 
      

Yhteyshenkilö 
      

Puhelin 
      

Sähköposti (päätös lähetetään myös tähän osoitteeseen) 
      

2 Hakemuksen 
kohde 
 
Hyväksyttävät ja 
ei-hyväksyttävät 
hankinnat lo-
makkeen liittee-
nä sivulla 3. 
 
Avustusta ei 
hakuilmoituksen 
mukaan myönne-
tä mm. seuraa-
viin hankintoihin: 
 
- yksinomaan 
asemalla käytet-
täviin työkaluihin 
  
- ajoneuvojen ja 
muun kaluston 
tavanomaisesta 
korjauksesta ja 
huollosta aiheu-
tuneisiin kustan-
nuksiin 
 
- ensivastetarvik-
keiden hankin-
taan (pois lukien 
defibrillaattori, 
rankalauta sekä 
tyhjiöpatja)  
 
- paloasemara-
kennusten vuosi-
/huoltokorjauksiin  
 

-  palokuntapu-
kuun kuuluvien 
asusteiden 
hankintaan (pois 
lukien poolopaita 
ja reisitaskuhou-
sut hälytysosas-
ton jäsenille) 

a) Kyseessä on   varustehankinta  kalustohankinta  rakennushanke 

b) Onko hankinnassa/hankinnoissa kyse hakuilmoituksen mukaisista hyväksyttävistä hankinnoista? 
   

kyllä     ei     en tiedä   (hakuilmoitus rahaston verkkosivuilta tulee lukea ennen lomakkeen täyttämistä) 

c) Hankinnan erittely ja kustannukset (jatketaan tarvittaessa erillisellä liitteellä) 
 
Käyttötarkoitus (merkitse oikeanpuoleiseen sarakkeeseen sopiva vaihtoehto (a-f) 
a) hälytystehtävässä tarvittava tai ajoneuvoon sijoitettava hankinta (muu kuin varaosa tai tavanomaisesta huollos-
ta/korjauksesta aiheutuva hankinta) 
b) palokunnan erikoistumistehtävään liittyvä hankinta (esim. vesipelastus, eläinpelastus) 
c) reisitaskuhousut tai poolopaita hälytysosaston jäsenille 
d) ajoneuvon hankinta tai ajoneuvon merkittävä peruskorjaus 
e) nuoriso-osaston suojavarusteet tai lasten ja nuorten yhteiskäytössä oleva leiriteltta 
f) muu, mikä (kirjoittakaa käyttötarkoitus) 

Laskun nro 
Huom! 
Numeroi 
liitteenä 
olevat laskut 

Hankinnan laatu ja määrä Haettavat  
kustan-
nukset 
yhteensä, 
€ 

Käyttö-
tarkoitus 
(a-f) 

Hankinnan 
maksu- 
päivä 

                              

                                   

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOPIMUSPALOKUNTIEN PIENAVUSTUSHAKEMUS 
Yksikköhinnaltaan alle 20 000 € hankkeet 
Vapaaehtoiset palokunnat, tehdas- ja laitospalokunnat hakevat tällä lomakkeella avustusta alle 20 000 
euron yksikköhintaisiin kalustohankintoihin sekä alle 20 000 euron rakennushankkeisiin. Avustusta  
haetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella vuoden kuluessa hankinnan maksamisesta. 
Avustushakemuslomake tulee täyttää ohjeiden mukaisesti ja toimittaa pakollisine liitteineen suoraan 
Palosuojelurahastoon. Haku on ympärivuotinen. Yhdistyksen tulee noudattaa yhdistyslakia 
26.5.1989/503. 

Täyttäkää lomake huolellisesti tarvittavilta osin ja liittäkää mukaan tarvittavat liitteet. 
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Arvonlisäverolliset kustannukset yhteensä 

3 Haettava 
avustus Haettava avustus yhteensä (enintään 40 % kokonaiskustannuksista) 

4 Hankkeeseen 
haettu tai saatu 
muu julkinen 
tuki 

a) Hankintaan on haettu muuta julkista tukea
Kyllä  Ei Haettu määrä, € 

b) Hankintaan on saatu muuta julkista tukea
Kyllä Ei Myönnetty määrä, € 

c) Haetun tai saadun muun avustuksen myöntäjä Myöntöpäivämäärä 

5 Luovutettu 
vaihto-
omaisuus 

a) Hankinnan yhteydessä on luovutettu vaihto-omaisuutta Kyllä Ei 

b) Tiedot vaihto-omaisuudesta: luovutetun vaihto-omaisuuden
laatu

Luovutuksensaaja 

Luovutushinta Luovutusaika 

6 Lisätietoja tai 
lisäselvitys 

7 Päiväys, 
hakijan nimi 
sekä virka-
asema 

Paikka ja aika 

Hakijan nimi ja virka-asema 

Hakemus pyydetään toimittamaan rahastoon vain sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää erikseen käsin 
kirjoitetulla allekirjoituksella. Paikka ja aika sekä hakijan virka-asema täytetään lomakkeeseen kuitenkin aina.  

8 Hakemuksen 
liitteet 

Liite 1 Alueen pelastustoimen lausunto hankinnan tarpeellisuudesta ja osallistumisesta sen rahoitukseen 
(Palosuojelurahasto ei ota käsittelyyn hakemuksia, joista tämä lausunto puuttuu) 

Liite 2 Hankintaa tai hanketta koskevat laskut (samassa numerojärjestyksessä kuin kohdassa 2c) 

Liite 3 Hankintaa tai hanketta koskevien laskujen maksumerkinnät  
(Jäljennös tiliotteesta tai tosite pankista/nettipankista/maksupäätteeltä. Tiliotteeseen tulee selvästi merkitä, mitkä 
suoritukset koskevat kyseistä hankintaa tai hanketta.) 

Liite 4 Rekisteriote tai luovutustodistus, mikäli avustus haetaan ajoneuvon hankintaan 



SOPIMUSPALOKUNTIEN PIENAVUSTUSHAKEMUS 
Yksikköhinnaltaan alle 20 000 € hankkeet 
Vapaaehtoiset palokunnat, tehdas- ja laitospalokunnat hakevat tällä lomakkeella avustusta alle 20 000 
euron yksikköhintaisiin kalustohankintoihin sekä alle 20 000 euron rakennushankkeisiin. Avustusta  
haetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella vuoden kuluessa hankinnan maksamisesta. 
Avustushakemuslomake tulee täyttää ohjeiden mukaisesti (ks. täyttöohjeet) ja toimittaa pakollisine  
liitteineen suoraan Palosuojelurahastoon. Haku on ympärivuotinen. Yhdistyksen tulee noudattaa yhdis-
tyslakia 26.5.1989/503. 
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3 
liite 1 

Hakuilmoitus löytyy kokonaisuudessaan rahaston verkkosivuilta 
https://www.palosuojelurahasto.fi/avustukset/sopimuspalokuntien-pienavustukset 

Avustusta voidaan myöntää: 

• hälytysosastojen työturvallisuutta ja hälytysvalmiutta parantaviin varuste- ja kalustohankintoihin
• todennetun työturvallisuuteen vaikuttavan haitan poistamiseen (merkittävä terveyshaitta, altistumisen ehkäise-

minen, rakenteiden vaarallinen kunto)
• ajoneuvojen hankintaan (alle 20 000 euroa, sis. alv)
• ajoneuvon käyttöiän pidentämiseen tähtäävään merkittävään peruskorjaukseen
• ajoneuvopaikkojen lisäämiseen
• autotallien ovien korottamiseen (mikäli tarpeen korkean pelastusajoneuvon vuoksi)
• korjaustoimenpiteisiin, joilla parannetaan aseman toiminnallisuutta
• erikoistumiseen (esim. vesipelastus, eläinpelastus)
• dronen hankintaan
• nuoriso-osaston suojavarusteisiin
• hälytys- ja nuoriso-osaston varusteiden säilytyskaappeihin
• Puhdas paloasema -mallia tukeviin hälytys- ja nuoriso-osastojen varusteiden pesuun tarkoitettuihin teollisuus-

pesukoneisiin tai vastaaviin tehokkaisiin pesukoneisiin, kuivausrumpuihin ja kuivauskaappeihin
• lasten ja nuorten koulutustapahtumien, turvallisuusviestintätapahtumien tai muiden lapsille ja nuorille suunnattu-

jen tapahtumien järjestelykustannuksiin ja pieniin materiaalihankintoihin sekä lasten ja nuorten yhteiskäytössä
olevaan leiritelttaan, joissa avustus voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja enintään 2 000
euroa

• harjoituspaikkojen rakentamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin (alle 20 000 euroa sis. alv). Avustuksen myön-
tämisen edellytyksenä on, että alueen pelastuslaitos puoltaa hanketta ja se on valmisteltu yhteistyössä laitoksen
kanssa.

• väliasujen sekä kuumuudelta ja tulelta suojaavien (ISO 11612-standardin mukaisten) pitkähihaisten ja pitkälah-
keisten alusasujen hankintaan

• asemavaatetukseen kuuluvien poolopaidan sekä reisitaskuhousujen hankintaan, mikäli asua käytetään väliasun
tavoin hälytystehtävällä

Avustusta ei myönnetä: 

• paloasemarakennusten vuosi-/huoltokorjauksiin
• yleisiin toimintakustannuksiin
• ajoneuvojen ja muun kaluston tavanomaisen korjauksen ja huollon kustannuksiin (mukaan lukien ajoneuvojen

kiinteiden työvalojen uusiminen sekä valaisimien varaosat)
• varaosiin
• viranomaismaksuihin (tulli- tai huolintamaksut, normaalista poikkeavat kuljetusmaksut)
• yksinomaan asemalla käytettäviin työkaluihin
• paloasemien toimistojen tarvikkeisiin, kalustuksiin tai tekniikkaan liittyviin hankintoihin
• ensivastetarvikkeiden hankintaan (pois lukien defibrillaattori, rankalauta sekä tyhjiöpatja)
• palokuntapukuun kuuluvien asusteiden hankintaan (pois lukien poolopaidat ja reisitaskuhousut hälytysosaston

henkilöstölle, joiden hankintakustannuksiin voidaan myöntää avustusta)
• kulttuuritoimintaan (perinnehuoneet, vuosijuhlat, orkesterit ym.)
• hälytysosaston koulutuskustannuksiin ja kurssimaksuihin
• kuntoiluvälineisiin
• muiden kuin paloasemakäytössä olevien tilojen korjauksiin
• tiloihin tai hankintoihin, joita käytetään varainhankintatarkoituksiin tai joita vuokrataan ulkopuolisten käyttöön
• öljyntorjuntavarusteisiin ja -kalustoon
• hankkeisiin, jotka eivät kohdistu Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n mukaisesti tulipalojen ehkäisyn ja pelastus-

toiminnan edistämiseen
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	Laskun nro Huom Numeroi liitteenä olevat laskut2 Hakemuksen kohde Hyväksyttävät ja eihyväksyttävät hankinnat lo makkeen liittee nä sivulla 3 Avustusta ei hakuilmoituksen mukaan myönne tä mm seuraa viin hankintoihin yksinomaan asemalla käytet täviin työkaluihin ajoneuvojen ja muun kaluston tavanomaisesta korjauksesta ja huollosta aiheu tuneisiin kustan nuksiin ensivastetarvik keiden hankin taan pois lukien defibrillaattori rankalauta sekä tyhjiöpatja paloasemara kennusten vuosi huoltokorjauksiin palokuntapu kuun kuuluvien asusteiden hankintaan pois lukien poolopaita ja reisitaskuhou sut hälytysosas ton jäsenille_4: 
	Hankinnan laatu ja määrä2 Hakemuksen kohde Hyväksyttävät ja eihyväksyttävät hankinnat lo makkeen liittee nä sivulla 3 Avustusta ei hakuilmoituksen mukaan myönne tä mm seuraa viin hankintoihin yksinomaan asemalla käytet täviin työkaluihin ajoneuvojen ja muun kaluston tavanomaisesta korjauksesta ja huollosta aiheu tuneisiin kustan nuksiin ensivastetarvik keiden hankin taan pois lukien defibrillaattori rankalauta sekä tyhjiöpatja paloasemara kennusten vuosi huoltokorjauksiin palokuntapu kuun kuuluvien asusteiden hankintaan pois lukien poolopaita ja reisitaskuhou sut hälytysosas ton jäsenille_4: 
	Haettavat kustan nukset yhteensä €2 Hakemuksen kohde Hyväksyttävät ja eihyväksyttävät hankinnat lo makkeen liittee nä sivulla 3 Avustusta ei hakuilmoituksen mukaan myönne tä mm seuraa viin hankintoihin yksinomaan asemalla käytet täviin työkaluihin ajoneuvojen ja muun kaluston tavanomaisesta korjauksesta ja huollosta aiheu tuneisiin kustan nuksiin ensivastetarvik keiden hankin taan pois lukien defibrillaattori rankalauta sekä tyhjiöpatja paloasemara kennusten vuosi huoltokorjauksiin palokuntapu kuun kuuluvien asusteiden hankintaan pois lukien poolopaita ja reisitaskuhou sut hälytysosas ton jäsenille_4: 
	Käyttö tarkoitus af2 Hakemuksen kohde Hyväksyttävät ja eihyväksyttävät hankinnat lo makkeen liittee nä sivulla 3 Avustusta ei hakuilmoituksen mukaan myönne tä mm seuraa viin hankintoihin yksinomaan asemalla käytet täviin työkaluihin ajoneuvojen ja muun kaluston tavanomaisesta korjauksesta ja huollosta aiheu tuneisiin kustan nuksiin ensivastetarvik keiden hankin taan pois lukien defibrillaattori rankalauta sekä tyhjiöpatja paloasemara kennusten vuosi huoltokorjauksiin palokuntapu kuun kuuluvien asusteiden hankintaan pois lukien poolopaita ja reisitaskuhou sut hälytysosas ton jäsenille_4: 
	Hankinnan maksu päivä2 Hakemuksen kohde Hyväksyttävät ja eihyväksyttävät hankinnat lo makkeen liittee nä sivulla 3 Avustusta ei hakuilmoituksen mukaan myönne tä mm seuraa viin hankintoihin yksinomaan asemalla käytet täviin työkaluihin ajoneuvojen ja muun kaluston tavanomaisesta korjauksesta ja huollosta aiheu tuneisiin kustan nuksiin ensivastetarvik keiden hankin taan pois lukien defibrillaattori rankalauta sekä tyhjiöpatja paloasemara kennusten vuosi huoltokorjauksiin palokuntapu kuun kuuluvien asusteiden hankintaan pois lukien poolopaita ja reisitaskuhou sut hälytysosas ton jäsenille_4: 
	Laskun nro Huom Numeroi liitteenä olevat laskut2 Hakemuksen kohde Hyväksyttävät ja eihyväksyttävät hankinnat lo makkeen liittee nä sivulla 3 Avustusta ei hakuilmoituksen mukaan myönne tä mm seuraa viin hankintoihin yksinomaan asemalla käytet täviin työkaluihin ajoneuvojen ja muun kaluston tavanomaisesta korjauksesta ja huollosta aiheu tuneisiin kustan nuksiin ensivastetarvik keiden hankin taan pois lukien defibrillaattori rankalauta sekä tyhjiöpatja paloasemara kennusten vuosi huoltokorjauksiin palokuntapu kuun kuuluvien asusteiden hankintaan pois lukien poolopaita ja reisitaskuhou sut hälytysosas ton jäsenille_5: 
	Hankinnan laatu ja määrä2 Hakemuksen kohde Hyväksyttävät ja eihyväksyttävät hankinnat lo makkeen liittee nä sivulla 3 Avustusta ei hakuilmoituksen mukaan myönne tä mm seuraa viin hankintoihin yksinomaan asemalla käytet täviin työkaluihin ajoneuvojen ja muun kaluston tavanomaisesta korjauksesta ja huollosta aiheu tuneisiin kustan nuksiin ensivastetarvik keiden hankin taan pois lukien defibrillaattori rankalauta sekä tyhjiöpatja paloasemara kennusten vuosi huoltokorjauksiin palokuntapu kuun kuuluvien asusteiden hankintaan pois lukien poolopaita ja reisitaskuhou sut hälytysosas ton jäsenille_5: 
	Haettavat kustan nukset yhteensä €2 Hakemuksen kohde Hyväksyttävät ja eihyväksyttävät hankinnat lo makkeen liittee nä sivulla 3 Avustusta ei hakuilmoituksen mukaan myönne tä mm seuraa viin hankintoihin yksinomaan asemalla käytet täviin työkaluihin ajoneuvojen ja muun kaluston tavanomaisesta korjauksesta ja huollosta aiheu tuneisiin kustan nuksiin ensivastetarvik keiden hankin taan pois lukien defibrillaattori rankalauta sekä tyhjiöpatja paloasemara kennusten vuosi huoltokorjauksiin palokuntapu kuun kuuluvien asusteiden hankintaan pois lukien poolopaita ja reisitaskuhou sut hälytysosas ton jäsenille_5: 
	Käyttö tarkoitus af2 Hakemuksen kohde Hyväksyttävät ja eihyväksyttävät hankinnat lo makkeen liittee nä sivulla 3 Avustusta ei hakuilmoituksen mukaan myönne tä mm seuraa viin hankintoihin yksinomaan asemalla käytet täviin työkaluihin ajoneuvojen ja muun kaluston tavanomaisesta korjauksesta ja huollosta aiheu tuneisiin kustan nuksiin ensivastetarvik keiden hankin taan pois lukien defibrillaattori rankalauta sekä tyhjiöpatja paloasemara kennusten vuosi huoltokorjauksiin palokuntapu kuun kuuluvien asusteiden hankintaan pois lukien poolopaita ja reisitaskuhou sut hälytysosas ton jäsenille_5: 
	Hankinnan maksu päivä2 Hakemuksen kohde Hyväksyttävät ja eihyväksyttävät hankinnat lo makkeen liittee nä sivulla 3 Avustusta ei hakuilmoituksen mukaan myönne tä mm seuraa viin hankintoihin yksinomaan asemalla käytet täviin työkaluihin ajoneuvojen ja muun kaluston tavanomaisesta korjauksesta ja huollosta aiheu tuneisiin kustan nuksiin ensivastetarvik keiden hankin taan pois lukien defibrillaattori rankalauta sekä tyhjiöpatja paloasemara kennusten vuosi huoltokorjauksiin palokuntapu kuun kuuluvien asusteiden hankintaan pois lukien poolopaita ja reisitaskuhou sut hälytysosas ton jäsenille_5: 
	Laskun nro Huom Numeroi liitteenä olevat laskut2 Hakemuksen kohde Hyväksyttävät ja eihyväksyttävät hankinnat lo makkeen liittee nä sivulla 3 Avustusta ei hakuilmoituksen mukaan myönne tä mm seuraa viin hankintoihin yksinomaan asemalla käytet täviin työkaluihin ajoneuvojen ja muun kaluston tavanomaisesta korjauksesta ja huollosta aiheu tuneisiin kustan nuksiin ensivastetarvik keiden hankin taan pois lukien defibrillaattori rankalauta sekä tyhjiöpatja paloasemara kennusten vuosi huoltokorjauksiin palokuntapu kuun kuuluvien asusteiden hankintaan pois lukien poolopaita ja reisitaskuhou sut hälytysosas ton jäsenille_6: 
	Hankinnan laatu ja määrä2 Hakemuksen kohde Hyväksyttävät ja eihyväksyttävät hankinnat lo makkeen liittee nä sivulla 3 Avustusta ei hakuilmoituksen mukaan myönne tä mm seuraa viin hankintoihin yksinomaan asemalla käytet täviin työkaluihin ajoneuvojen ja muun kaluston tavanomaisesta korjauksesta ja huollosta aiheu tuneisiin kustan nuksiin ensivastetarvik keiden hankin taan pois lukien defibrillaattori rankalauta sekä tyhjiöpatja paloasemara kennusten vuosi huoltokorjauksiin palokuntapu kuun kuuluvien asusteiden hankintaan pois lukien poolopaita ja reisitaskuhou sut hälytysosas ton jäsenille_6: 
	Haettavat kustan nukset yhteensä €2 Hakemuksen kohde Hyväksyttävät ja eihyväksyttävät hankinnat lo makkeen liittee nä sivulla 3 Avustusta ei hakuilmoituksen mukaan myönne tä mm seuraa viin hankintoihin yksinomaan asemalla käytet täviin työkaluihin ajoneuvojen ja muun kaluston tavanomaisesta korjauksesta ja huollosta aiheu tuneisiin kustan nuksiin ensivastetarvik keiden hankin taan pois lukien defibrillaattori rankalauta sekä tyhjiöpatja paloasemara kennusten vuosi huoltokorjauksiin palokuntapu kuun kuuluvien asusteiden hankintaan pois lukien poolopaita ja reisitaskuhou sut hälytysosas ton jäsenille_6: 
	Käyttö tarkoitus af2 Hakemuksen kohde Hyväksyttävät ja eihyväksyttävät hankinnat lo makkeen liittee nä sivulla 3 Avustusta ei hakuilmoituksen mukaan myönne tä mm seuraa viin hankintoihin yksinomaan asemalla käytet täviin työkaluihin ajoneuvojen ja muun kaluston tavanomaisesta korjauksesta ja huollosta aiheu tuneisiin kustan nuksiin ensivastetarvik keiden hankin taan pois lukien defibrillaattori rankalauta sekä tyhjiöpatja paloasemara kennusten vuosi huoltokorjauksiin palokuntapu kuun kuuluvien asusteiden hankintaan pois lukien poolopaita ja reisitaskuhou sut hälytysosas ton jäsenille_6: 
	Hankinnan maksu päivä2 Hakemuksen kohde Hyväksyttävät ja eihyväksyttävät hankinnat lo makkeen liittee nä sivulla 3 Avustusta ei hakuilmoituksen mukaan myönne tä mm seuraa viin hankintoihin yksinomaan asemalla käytet täviin työkaluihin ajoneuvojen ja muun kaluston tavanomaisesta korjauksesta ja huollosta aiheu tuneisiin kustan nuksiin ensivastetarvik keiden hankin taan pois lukien defibrillaattori rankalauta sekä tyhjiöpatja paloasemara kennusten vuosi huoltokorjauksiin palokuntapu kuun kuuluvien asusteiden hankintaan pois lukien poolopaita ja reisitaskuhou sut hälytysosas ton jäsenille_6: 
	Laskun nro Huom Numeroi liitteenä olevat laskut2 Hakemuksen kohde Hyväksyttävät ja eihyväksyttävät hankinnat lo makkeen liittee nä sivulla 3 Avustusta ei hakuilmoituksen mukaan myönne tä mm seuraa viin hankintoihin yksinomaan asemalla käytet täviin työkaluihin ajoneuvojen ja muun kaluston tavanomaisesta korjauksesta ja huollosta aiheu tuneisiin kustan nuksiin ensivastetarvik keiden hankin taan pois lukien defibrillaattori rankalauta sekä tyhjiöpatja paloasemara kennusten vuosi huoltokorjauksiin palokuntapu kuun kuuluvien asusteiden hankintaan pois lukien poolopaita ja reisitaskuhou sut hälytysosas ton jäsenille_7: 
	Hankinnan laatu ja määrä2 Hakemuksen kohde Hyväksyttävät ja eihyväksyttävät hankinnat lo makkeen liittee nä sivulla 3 Avustusta ei hakuilmoituksen mukaan myönne tä mm seuraa viin hankintoihin yksinomaan asemalla käytet täviin työkaluihin ajoneuvojen ja muun kaluston tavanomaisesta korjauksesta ja huollosta aiheu tuneisiin kustan nuksiin ensivastetarvik keiden hankin taan pois lukien defibrillaattori rankalauta sekä tyhjiöpatja paloasemara kennusten vuosi huoltokorjauksiin palokuntapu kuun kuuluvien asusteiden hankintaan pois lukien poolopaita ja reisitaskuhou sut hälytysosas ton jäsenille_7: 
	Haettavat kustan nukset yhteensä €2 Hakemuksen kohde Hyväksyttävät ja eihyväksyttävät hankinnat lo makkeen liittee nä sivulla 3 Avustusta ei hakuilmoituksen mukaan myönne tä mm seuraa viin hankintoihin yksinomaan asemalla käytet täviin työkaluihin ajoneuvojen ja muun kaluston tavanomaisesta korjauksesta ja huollosta aiheu tuneisiin kustan nuksiin ensivastetarvik keiden hankin taan pois lukien defibrillaattori rankalauta sekä tyhjiöpatja paloasemara kennusten vuosi huoltokorjauksiin palokuntapu kuun kuuluvien asusteiden hankintaan pois lukien poolopaita ja reisitaskuhou sut hälytysosas ton jäsenille_7: 
	Käyttö tarkoitus af2 Hakemuksen kohde Hyväksyttävät ja eihyväksyttävät hankinnat lo makkeen liittee nä sivulla 3 Avustusta ei hakuilmoituksen mukaan myönne tä mm seuraa viin hankintoihin yksinomaan asemalla käytet täviin työkaluihin ajoneuvojen ja muun kaluston tavanomaisesta korjauksesta ja huollosta aiheu tuneisiin kustan nuksiin ensivastetarvik keiden hankin taan pois lukien defibrillaattori rankalauta sekä tyhjiöpatja paloasemara kennusten vuosi huoltokorjauksiin palokuntapu kuun kuuluvien asusteiden hankintaan pois lukien poolopaita ja reisitaskuhou sut hälytysosas ton jäsenille_7: 
	Hankinnan maksu päivä2 Hakemuksen kohde Hyväksyttävät ja eihyväksyttävät hankinnat lo makkeen liittee nä sivulla 3 Avustusta ei hakuilmoituksen mukaan myönne tä mm seuraa viin hankintoihin yksinomaan asemalla käytet täviin työkaluihin ajoneuvojen ja muun kaluston tavanomaisesta korjauksesta ja huollosta aiheu tuneisiin kustan nuksiin ensivastetarvik keiden hankin taan pois lukien defibrillaattori rankalauta sekä tyhjiöpatja paloasemara kennusten vuosi huoltokorjauksiin palokuntapu kuun kuuluvien asusteiden hankintaan pois lukien poolopaita ja reisitaskuhou sut hälytysosas ton jäsenille_7: 
	Laskun nro Huom Numeroi liitteenä olevat laskut2 Hakemuksen kohde Hyväksyttävät ja eihyväksyttävät hankinnat lo makkeen liittee nä sivulla 3 Avustusta ei hakuilmoituksen mukaan myönne tä mm seuraa viin hankintoihin yksinomaan asemalla käytet täviin työkaluihin ajoneuvojen ja muun kaluston tavanomaisesta korjauksesta ja huollosta aiheu tuneisiin kustan nuksiin ensivastetarvik keiden hankin taan pois lukien defibrillaattori rankalauta sekä tyhjiöpatja paloasemara kennusten vuosi huoltokorjauksiin palokuntapu kuun kuuluvien asusteiden hankintaan pois lukien poolopaita ja reisitaskuhou sut hälytysosas ton jäsenille_8: 
	Hankinnan laatu ja määrä2 Hakemuksen kohde Hyväksyttävät ja eihyväksyttävät hankinnat lo makkeen liittee nä sivulla 3 Avustusta ei hakuilmoituksen mukaan myönne tä mm seuraa viin hankintoihin yksinomaan asemalla käytet täviin työkaluihin ajoneuvojen ja muun kaluston tavanomaisesta korjauksesta ja huollosta aiheu tuneisiin kustan nuksiin ensivastetarvik keiden hankin taan pois lukien defibrillaattori rankalauta sekä tyhjiöpatja paloasemara kennusten vuosi huoltokorjauksiin palokuntapu kuun kuuluvien asusteiden hankintaan pois lukien poolopaita ja reisitaskuhou sut hälytysosas ton jäsenille_8: 
	Haettavat kustan nukset yhteensä €2 Hakemuksen kohde Hyväksyttävät ja eihyväksyttävät hankinnat lo makkeen liittee nä sivulla 3 Avustusta ei hakuilmoituksen mukaan myönne tä mm seuraa viin hankintoihin yksinomaan asemalla käytet täviin työkaluihin ajoneuvojen ja muun kaluston tavanomaisesta korjauksesta ja huollosta aiheu tuneisiin kustan nuksiin ensivastetarvik keiden hankin taan pois lukien defibrillaattori rankalauta sekä tyhjiöpatja paloasemara kennusten vuosi huoltokorjauksiin palokuntapu kuun kuuluvien asusteiden hankintaan pois lukien poolopaita ja reisitaskuhou sut hälytysosas ton jäsenille_8: 
	Käyttö tarkoitus af2 Hakemuksen kohde Hyväksyttävät ja eihyväksyttävät hankinnat lo makkeen liittee nä sivulla 3 Avustusta ei hakuilmoituksen mukaan myönne tä mm seuraa viin hankintoihin yksinomaan asemalla käytet täviin työkaluihin ajoneuvojen ja muun kaluston tavanomaisesta korjauksesta ja huollosta aiheu tuneisiin kustan nuksiin ensivastetarvik keiden hankin taan pois lukien defibrillaattori rankalauta sekä tyhjiöpatja paloasemara kennusten vuosi huoltokorjauksiin palokuntapu kuun kuuluvien asusteiden hankintaan pois lukien poolopaita ja reisitaskuhou sut hälytysosas ton jäsenille_8: 
	Hankinnan maksu päivä2 Hakemuksen kohde Hyväksyttävät ja eihyväksyttävät hankinnat lo makkeen liittee nä sivulla 3 Avustusta ei hakuilmoituksen mukaan myönne tä mm seuraa viin hankintoihin yksinomaan asemalla käytet täviin työkaluihin ajoneuvojen ja muun kaluston tavanomaisesta korjauksesta ja huollosta aiheu tuneisiin kustan nuksiin ensivastetarvik keiden hankin taan pois lukien defibrillaattori rankalauta sekä tyhjiöpatja paloasemara kennusten vuosi huoltokorjauksiin palokuntapu kuun kuuluvien asusteiden hankintaan pois lukien poolopaita ja reisitaskuhou sut hälytysosas ton jäsenille_8: 
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