
Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland 

inbjuder alla ungdomsavdelningar i Finlands brandkårer att för 31:a gången tävla om 

finlandsmästerskapet i redskapshantering för brandkårsungdomar i tävlingen Veikon Malja och 

FM-kunskapstävlingen. Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto svarar för tävlingens praktiska 

organisering. Tävlingen ordnas lördagen den 6 maj 2023 i Varkaus på Kisapuiston keskuskenttä.

Anmälning senast söndagen den 16 april 2023 via brandkårsregistret HAKA.

För långväga resenärer (resan över 200 km) har det reserverats inkvarteringsmöjlighet 
(skolinkvartering i Waltterin koulu) för fredag–lördag.

Anmälning

Inkvartering och transport

Paket 1
fre.–lör. 30 €/person
Inkluderar övernattning,
kvällsmål på
fredag, frukost på
lördag, lunch och
deltagande i tävlingen.

Paket 2
lör. 20 €/person
Inkluderar frukost
och lunch på lördag
samt deltagande i
tävlingen.

Paket 3
fre.–lör. 15 €/person
Inkluderar 
övernattning,
kvällsmål på
fredag och deltagande
i tävlingen.

Paket 4
Lör. 0 €/person
Deltagande
endast i 
tävlingen.

Avgifter

Ange det valda deltagarpaketet i samband med anmälningen:

https://haka.spek.fi/Kirjaudu.aspx?ReturnUrl=%2fTapahtumakalenteri_kuvaus.aspx%3fid%3d10377&id=10377


Personlig skyddsutrustning för lagets medlemmar:
• skyddsdräkt
• skyddshjälm eller brandhjälm
• skyddshandskar
• stövlar
• lagledarna ska dessutom ha en gul varselväst.

Laget ska dessutom ta med
• 2 st. kombinationsstrålrör
• 4 st. 39–42 mm arbetsledningar, längd 20–25 m
• 2 st. slangbärare
• 1 ringnyckelsats 10–19 mm
• 1 skiftnyckel
• 1 brandlina/redskapslina.

Tävlingsredskap

Program

Material för kunskapstävlingen

Tävlingsnämnden skickar 
ytterligare information till de 

anmälda genast efter 
anmälningstidens slut.

Förutom FM-tävlingens källmaterial dessutom:
• Beredskapskurs för brandkårsungdomar (på finska)
• Varningsmärken för kemikalier (Säkerhets- och kemikalieverket Tukes)

Fredag 5.5.2023
18.00–22.00 Ankomst, anmälning och inkvartering + lätt kvällsmåltid

Lördag 6.5.2023
7.30 Frukost för inkvarterade
8.00 Frukost för de som anländer på lördag
8.00–9.15 Anmälning
9.30–9.45 Information för gruppchefer och ansvarspersoner
10.00 Veikon Malja tävlingen och FM-kunskapstävlingen börjar
12.00–14.00 Lunch (vid behov redan från kl. 10.00)
15.00 Feststämning: prisutdelning (uppskattad tid)
15.30 Hemfärd

https://harjoitukset.spek.fi/palokuntanuoret/
https://tukes.fi/sv/kemikalier/clp/markningar/varningsmarken


Tävlingsregler

FM-kunskapstävlingen är en grupptävling. 
Tävlingsgruppen ska bestå av tre ungdomar vars 
sammanlagda ålder får vara högst 42 år. Åldern på 
en enskild medlem får vara högst 17 år under 
tävlingsåret, men inte 18 år. Det är inte möjligt att 
delta i tävlingen med ett underbemannat lag.

Veikon Malja lagets sammanlagda ålder får vara högst 84 år. Åldern på en 
enskild medlem får vara 10–17 år under tävlingsåret. Åldern på en medlem 
i tävlingslaget räknas enligt tävlingsårets sista dag. Det är inte möjligt att 
delta i tävlingen med ett underbemannat lag.

OBS! Det får delta två (2) lag från
varje brandkår i Veikon Malja tävlingen.

Mer information

Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto
Anne Jääskeläinen
017 262 5098
anne.jaaskelainen@pspl.fi

Räddningsbranschens
Centralorganisation i Finland 
Niko Ara
040 482 0806
niko.ara@spek.fi

Arrangören svarar inte för 
eventuella olycksfall. Alla 
tävlar på eget ansvar och 

sköter om sitt eget 
försäkringsskydd. Deltagande 
brandkår svarar själv för alla 

kostnader.

Tävlingsreglerna (på finska) finns på webbplatsen palokuntaan.fi > Palokuntalaiselle > 
Tapahtumat ja kilpailut. Varje räddningsförbund får sändafyra lag till
brandkårsungdomarnas riksomfattande kunskapstävling på basis av förbundets kvaltävlingar!

Funktionärer anmäler sig via HAKA

Funktionärer
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