
Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö kutsuvat kaikki Suomen 

palokuntien nuoriso-osastot kilpailemaan 31. kerran palokuntanuorten kalustonkäsittelyn Suomen 

mestaruudesta eli tutummin Veikon Maljasta sekä SM-tietokilpailuun. Kilpailujen käytännön 

järjestelyistä vastaa Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto. Kilpailut pidetään lauantaina 6.5.2023 

Varkaudessa Kisapuiston keskuskentällä.

Joukkueen ilmoittautuminen tapahtuu sunnuntaihin 16.4.2023 mennessä HAKA-palokuntarekisterin 
kautta.

Pitkänmatkalaisille joukkueille (matkaa yli 200 km) on varattu koulumajoitus (Waltterin koulu) 
perjantain ja lauantain väliseksi yöksi.

Ilmoittautuminen

Majoitus ja kuljetus

Paketti 1
pe–la 30 €/hlö
sis. yöpymisen, iltapalan 
perjantaina, aamupalan 
lauantaina, lounaan ja 
osallistumisen 
kilpailuun

Paketti 2
la 20 €/hlö
sis. aamupalan 
lauantaina, lounaan ja 
osallistumisen 
kilpailuun

Paketti 3
pe–la 15 €/hlö
sis. yöpymisen,
iltapalan perjantaina 
ja osallistumisen 
kilpailuun

Paketti 4
la 0 €/hlö
vain 
osallistuminen 
kilpailuun

Maksut

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa valittu osallistumispaketti:

https://haka.spek.fi/Tapahtumakalenteri_kuvaus.aspx?id=10377
https://haka.spek.fi/Tapahtumakalenteri_kuvaus.aspx?id=10377


Kilpailujoukkueen jäsenillä oltava henkilökohtaisina suojavarusteinaan:
• suojapuku
• suojakypärä/palokypärä
• suojakäsineet
• saappaat
• joukkueenjohtajalla keltainen huomioliivi.

Lisäksi joukkue tuo mukanaan:
• 2 kpl yhdistelmäsuihkuputkia
• 4 kpl 39–42 mm työjohtoja pituudeltaan 20–25 m 
• 2 kpl letkun kannatinkoukkuja 
• 1 lenkkiavainsarja 10–19 mm
• 1 jakoavain 
• 1 palonaru/kalustonaru.

Kilpailukalusto

Alustava ohjelma

Perjantai 5.5.2023
18.00–22.00 Saapuminen, ilmoittautuminen ja

majoittuminen + iltapala

Lauantai 6.5.2023
7.30 Aamupala majoittujille
8.00 Aamupala lauantaina saapuville
8.00–9.15 Ilmoittautuminen
9.30–9.45 Joukkueenjohtajien ja vastuuhenkilöiden info
10.00 Veikon Malja -kilpailu ja SM-tietokilpailu alkavat
12.00–14.00 Lounas (tarvittaessa jo klo 10.00 alkaen)
15.00 Päättäjäiset: palkintojen jako (arvioitu aika)
15.30 Kotiin päin

Lähdemateriaali

Kilpailulautakunta lähettää
ilmoittautuneille lisätietoja 

heti ilmoittautumisajan
päätyttyä, josta selviävät
tarkemmat kilpailupaikat,
kartat, ohjeet, ruokailut ja

kellonajat.

SM-tietokilpailun lähdemateriaalin lisäksi:
• Palokuntanuorten varautumiskurssi
• Kemikaalien varoitusmerkit (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes)

https://harjoitukset.spek.fi/palokuntanuoret/
https://tukes.fi/kemikaalit/clp-luokitus-merkinnat-ja-pakkaaminen/kemikaalien-merkinnat/varoitusmerkit#92a81c25


Kilpailusäännöt löytyvät palokuntaan.fi > Palokuntalaiselle > Tapahtumat ja kilpailut. 
Valtakunnalliseen palokuntanuorten tietokilpailuun voi jokainen pelastusliitto lähettää 
neljä joukkuetta aluekarsintojensa perusteella.

Kilpailusäännöt

SM-tietokilpailu on ryhmäkilpailu. Kilpailuryhmään kuuluu kolme 
nuorta, joiden yhteisikä saa olla korkeintaan 42 vuotta. Yksittäisen 
jäsenen ikä kilpailuvuonna saa olla 17 vuotta, mutta ei 18 vuotta. 
Vajaalla joukkueella ei voi osallistua kilpailuun.

Veikon Malja -joukkueen yhteisikä saa olla enintään 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.

HUOM! Veikon Malja -kilpailuun saa osallistua 
jokaisesta palokunnasta kaksi (2) joukkuetta.

Lisätietoja

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

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Niko Ara
040 482 0806
niko.ara@spek.fi

Järjestäjä ei vastaa
mahdollisista tapaturmista. 
Jokainen kilpailee omalla
vastuullaan ja huolehtii

omasta vakuutusturvastaan. 
Kaikista kustannuksista

vastaa lähettävä palokunta.

Toimihenkilöhakuilmoitus HAKAssa

Toimihenkilöt

https://www.palokuntaan.fi/tapahtumat-ja-kilpailut
mailto:anne.jaaskelainen@pspl.fi
mailto:niko.ara@spek.fi
https://haka.spek.fi/Tapahtumakalenteri_kuvaus.aspx?id=10383
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