PALOKUNTANUORTEN KALUSTOKÄSITTELYN SUOMENMESTARUUSKILPAILUN
SÄÄNNÖT
Kilpailu VEIKKO NUMMELAN lahjoittamasta VEIKON MALJASTA

1 KILPAILUN TARKOITUS
Kilpailun tarkoituksena on kehittää palokuntanuorten henkilökohtaisia taitoja kaluston käsittelyssä
ikäluokkansa tasolla ja kilpailujoukkueen puitteissa, sekä samalla antaa heille tilaisuus verrata
joukkueensa tasoa toisiin vastaaviin joukkueisiin.
Kilpailun tarkoituksena on kehittää erityisesti nuorten yhteistyökykyä ja johtajatyöskentelyä.
Kilpailun tavoitteena on tukea yleisiä palokuntanuorisotyön tavoitteita.

2 TARKOITUKSEN TOTEUTTAMISEKSI
Kilpailut järjestetään valtakunnallisesti kerran (1) vuodessa. Kilpailujen järjestämisvastuusta on
tehty erillinen lista, jota Harrastustyöryhmän esityksestä voi Palokuntatoimikunta muuttaa.
Kilpailu on avoin kaikille Suomen palokuntien nuoriso-osastoille. Ulko-maalaiset joukkueet saavat
osallistua kilpailuun, mutta eivät voi saavuttaa SM-arvoa.

3 KILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄ
Kilpailun järjestelyt kiertävät alueliittojen kesken.
Kilpailutehtävät laatii kilpailulautakunta, jonka tapahtuman järjestäjä nimeää.

4 KILPAILUKUTSU, ILMOITTAUTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN
Kilpailukutsu on lähetettävä kaikille Suomen palokuntien nuoriso-osastoille kuusi (6) viikkoa ennen
kilpailuja.
Kutsussa määritellään:
•
•
•

kilpailussa mahdollisesti tarvittava kalusto,
kilpailun aika ja paikka sekä
ilmoittautumismenettely ja -aika.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on kaksi (2) viikkoa ennen kilpailua, jonka jälkeen lähetetään
vahvistus osallistumisesta ja mahdolliset viimeiset ohjeet. Perustelluista syistä voi
kilpailulautakunta hyväksyä jälki-ilmoittautumisen.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö vastaa valtakunnallisesta tiedottamisesta. Kilpailulautakunta
yhteistyössä SPEKin Palokuntapalveluiden vastuuhenkilön kanssa huolehtii paikallisesta
tiedottamisesta.

5 KILPAILUYKSIKÖT JA VARUSTUS
Kilpailujoukkue koostuu joukkueenjohtajasta ja viidestä (5) muusta nuoresta, joiden yhteisikä saa
olla korkeintaan 84 vuotta. Yksittäisen jäsenen ikä saa olla 10–17 vuotta kilpailuvuonna.
Kilpailujoukkueen jäsenen ikä lasketaan kilpailuvuoden viimeisen päivän mukaan. Vajaalla
joukkueella ei voi osallistua kilpailuun.
Palokunta saa osallistua kahdella joukkueella kilpailuun. Yksittäinen joukkueen jäsen voi kilpailla
vain yhdessä joukkueessa.
Kilpailujoukkueen jäsenillä tulee olla suojavarustus, johon kuuluu vähintään:
•
•
•
•
•

suojapuku,
suojakypärä tai palokypärä,
suojakäsineet,
saappaat ja
joukkueenjohtajalla lisäksi huomioliivi.

Kilpailukalustona käytetään tavanomaista sammutus- ja pelastuskalustoa, joka sopii nuorten
käyttöön. Jokaisella osallistuvalla joukkueella tulee olla oma kalusto käytettävissään koko kilpailun
ajan.

6 KILPAILUN KULKU
Kilpailun suoritusjärjestys arvotaan etukäteen ilmoittautumisajan umpeuduttua kilpailulautakunnan
toimesta. Kilpailu suoritetaan siten, että joukkue selvittää määrätyllä kalustolla kilpailutehtävän ja
käytetty aika yksin ratkaisee lopputuloksen.
Järjestäjän tulee estää se, että kilpailujoukkueet näkevät kilpailuradan ennen omaa suoritusta.
Kaikki joukkueet ovat karanteenissa oman suorituksen alkamiseen asti. Karanteenialueella
kilpailujoukkueella ei saa olla viestivälineitä.
Ennen kilpailusuoritusta järjestäjä tarkastaa joukkueiden suojavarustuksen ja kaluston.
Kilpailupaikalle järjestetään vähintään kaksi (2) rinnakkaista rataa, joissa joukkueet suorittavat
kilpailutehtävät samanaikaisesti. Kun joukkueet saapuvat omille radoilleen, toimitaan
kilpailujärjestäjän ohjeiden mukaisesti.
Kilpailutehtävä ei ole ennalta tiedossa, vaan se annetaan kirjallisesti kilpailujoukkueen johtajalle
lähtömerkin jälkeen. Kilpailun aikana voidaan myös kilpailujoukkueen jäsenille antaa yksittäisiä
lisätehtäviä kirjallisesti.
Jokaisella eri tehtäväosuudella on tuomari, joka selvästi näkyvällä tavalla (esim. laskemalla lippua
tai numerokilpeä) ilmaisee tehtävän suorittajalle, kun tehtävä on hyväksyttävästi suoritettu.

Kun kilpailutehtävät on hyväksyttävästi suoritettu, radan päätuomari antaa selvän merkin (esim.
kuin yllä) siitä, että kilpailusuoritus on ohi.
Ajanotto vähintään kolmella (3) ajanottokellolla alkaa lähtömerkistä ja päättyy ratapäätuomarin
loppumerkkiin.
Mikäli joukkue käyttää suoritukseensa enemmän aikaa kuin on sillä hetkellä kilpailun johdossa
olevan joukkueen aika kerrottuna kolmella, voi kilpailun ylituomari keskeyttää joukkueen
kilpailusuorituksen. Ennen suorituksen keskeyttämistä on kilpailujoukkueen johtajalle annettava
mahdollisuuksien mukaan neuvoja suorituksen loppuun saattamista.

7 TUOMARIEN TEHTÄVÄT
Kilpailusuorituksen aikana ylin päätäntävalta on ylituomarilla, joka itsenäisesti tai tuomareilta
saamiensa tietojen perusteella tekee päätökset. Tuomareilla on oikeus keskeyttää suoritus, mikäli
ilmenee turvallisuutta vaarantavia tekijöitä tai kilpailujoukkue ei piittaa annetuista ohjeista tai
käskyistä.
Tuomarin tehtäviin kuuluu valvoa, että osasuoritus tulee oikein suoritettua. Hän ei saa opastaa tai
antaa neuvoja tehtävän suorituksesta, ellei se nimenomaan kuulu tähän osatehtävään. SÄÄNNÖT
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8 SUORITUKSEN HYLKÄÄMINEN
Kilpailujoukkue, joka jäsenensä tai sivullisten henkilöiden avulla harjoittaa vilppiä hyötyäkseen
kilpailutehtävän suorituksessa, on ylituomarin toimesta suljettava välittömästi pois kilpailusta ja
sen suoritus on hylättävä.
Suorituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä päättää kilpailun ylituomari kaikissa tapauksissa.
Kilpailu joukkue, joka joutuu keskeyttämään suorituksensa, ei voi uusia sitä.

9 KILPAILULAUTAKUNTA
Kilpailulautakunta vastaa kilpailujen järjestelyistä ja ratkaisuista. Lautakunnan kokoonpano on
julkinen ja se on ilmoitettava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöön heti nimeämisen jälkeen.
Kilpailun järjestäjä nimeää lautakunnan jäsenet viimeistään 4 kk ennen kilpailua. Kilpailulautakunta
koostuu puheenjohtajasta ja vähintään kolmesta (3) jäsenestä. Paikallinen järjestäjä tulee olla
edustettuna siinä. Toivottavaa olisi, että Jäsenistä ainakin 1 olisi kuulunut kilpailulautakuntaan
aiemmin. Edellisen ja seuraavan kilpailun järjestävän tahon edustaja on kutsuttava vähintään 1
kerran kilpailulautakunnan kokoukseen.
Kilpailulautakunnan jäsenet ja sen kutsumat toimihenkilöt ovat vaitiolovelvollisia kilpailutehtäviin
liittyvissä asioissa.

TEHTÄVÄT:
- Lautakunta kutsuu avukseen tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt.
- Laatii kilpailutehtävät ja -ohjeet sekä lähettää ne SPEKin palokuntapalveluiden kilpailusta
vastaavalle työntekijälle vähintään kuukautta (1 kk) ennen kilpailua.

- Lähettää kilpailuja koskevat ennakko-ohjeet ja selostuksen ilmoittautuneille palokunnille.
- Huolehtii siitä, että karanteenipaikka, johon kilpailuyksiköt suljetaan odottamaan
suoritusvuoroaan, eristetään niin tehokkaasti, ettei siellä oleville voida toimittaa kilpailutehtäviä
koskevia tietoja. SÄÄNNÖT 5(7) 28.10.2017
- Ratkaisee erimielisyydet, tulkintakysymykset ja määräajassa jätetyt vastalauseet. Puheenjohtajan
kanta voittaa jäsenten äänten mennessä tasan.
- Laatii työstään ja kilpailujen kulusta pöytäkirjan/muistion.
- Kaikki kilpailulautakunnan pöytäkirjat/muistiot tulee toimittaa SPEKin palokuntapalveluiden
kilpailusta vastaavalle työntekijälle, joka välittää sen harrastustyöryhmälle
- Kilpailua suunnitellessaan on lautakunnan toimittava siten, ettei kukaan lautakunnan ulkopuolinen
saa etukäteen tietoja kilpailusta.
- Lautakunta vastaa siitä, että kilpailuun on varattu tarpeeksi toimihenkilöitä ja, että heidät
koulutetaan tehtäviinsä.
KILPAILUTEHTÄVIÄ LAADITTAESSA OTETTAVA HUOMIOON:
- Kilpailu on koulutuksellinen.
- Tehtävien tulee mitata nuorten osaamista.
- Tehtävät tulee rakentaa palokuntanuorten koulutusjärjestelmän mukaan.
- Tehtäviä tulisi pyrkiä rakentamaan siten, että niitä voisi ratkaista useammallakin tavalla.
- Tehtävän suorituksen ihanneaika on viisi (5) minuuttia.
- Kalustoa valittaessa on pyrittävä siihen, ettei oteta mukaan sellaista kalustoa mikä voisi asettaa
esteitä osallistumiselle.
- Mikäli kalustoa on valmiina kilpailupaikalla, on otettava huomioon, ettei se saa aiheuttaa haittaa
kilpailusuoritukselle, esim. huonon yhteensopivuuden vuoksi. Lisäksi paikalla pitää olla riittävästi
varakalustoa.
- Jos tehtävä suoritetaan useammalla suoritusradalla, on näiden vastattava toisiaan ja ne on
selvästi erotettava toisistaan, esim. lippuköydellä tai aitauksella.
- Kilpailussa käytettävät laitteet on suunniteltava siten, että ne toimivat moitteettomasti ja aina
samalla tavalla sekä että ne ovat tukevia ja lujasti ankkuroituja, jotta ne pysyvät paikoillaan eivätkä
rikkoudu kilpailukäsittelyssä.

- Tehtävät on suunniteltava siten, ettei sää vaikuta kilpailusuoritukseen.
- Kilpailuohje on laadittava helppolukuiseen ja ymmärrettävään muotoon ja suojattava kosteudelta.

10 PALKINNOT
Kilpailuun on VEIKKO NUMMELA lahjoittanut kiertopalkinnon. Nopeimman ajan tehnyt joukkue saa
kiinnityksen VEIKON MALJAAN.
Anjalan VPK on lahjoittanut kiertopalkinnon uudelleen kilpailtavaksi. Kilpailun nimenä tulee olla
Veikon Malja -kilpailu ja sen tulee olla suomenmestaruuskilpailu. Jos kilpailu menettää
suomenmestaruusarvon, tulee palkinto palauttaa Anjalan VPK:lle. Palkinnon saa omakseen
seitsemästä (7) voitosta. Jos vuosittainen Veikon Malja -kilpailu loppuu ennen kuin kukaan saa
siihen seitsemää kiinnitystä, tulee palkinto palauttaa Anjalan VPK:lle.
Voittajajoukkue asentaa ja kaiverruttaa, omalla kustannuksellaan, lisäjalustaan kilven (35 x 50
mm), jossa on päivämäärä, kilpailupaikkakunta, joukkueen nimi ja joukkueen jäsenten nimet (J, K,
1, 2, 3, 4) ennen seuraavan vuoden kilpailutilaisuutta. Palkinto on palautettava puhdistettuna
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön toimistoon kuukautta (1 kk) ennen seuraavaa kilpailua.
Voittajapalokunta on vastuussa palkinnosta niin kauan kuin se on sillä hallussa.
Kilpailunjärjestäjä hankkii muistopalkinnot. Kilpailun kolmelle (3) parhaalle joukkueelle jaetaan
sekä joukkuepalkinnot että henkilökohtaiset palkinnot (myös valmentajalle).
Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto on lahjoittanut kilpailuun joukkueenjohtajapalkinnon. Paras
joukkueenjohtaja valitaan kolmen (3) erikseen nimetyn tuomarin toimesta. Valintaan vaikuttavat
seuraavat tekijät:
•
•
•
•

tilannehallinta,
joukkueenjäsenten työllistäminen,
käskyt ja komennot sekä
käyttäytyminen.

Jokaiselle kilpailuun osallistuvalle joukkueen palokunnalle, joukkueen jäsenelle sekä huoltajalle
annetaan kunniakirja muistoksi osallistumisesta kilpailuun.

11 VASTALAUSEET
Mahdolliset vastalauseet on jätettävä ylituomarille kirjallisina 15 minuutin
sisällä kilpailun päättymisestä. Vastalauseet käsittelee kilpailulautakunta ylituomarin johdolla.
Seuraavan vuoden kilpailulautakunnan tulee käydä läpi ja ottaa huomioon vastalauseet kilpailua
suunniteltaessa.

12 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Palokuntatoimikunta Harrastustyöryhmän esityksestä voi muuttaa sääntöjä. Säännöt tulee
tarkistaa kolmen (3) vuoden välein.

Nämä säännöt on päivitetty Harrastustyöryhmän esityksestä Palokuntatoimikunnan kokouksessa
3.10.2021.

