SÄÄNNÖT
7.5.2009 (päivitetty 11.9.2010)
OULUN JA LAPIN LÄÄNIEN PALOKUNTANUORTEN MESTARUUSKILPAILU
KALUSTON KÄSITTELYSSÄ
Kilpailu OULAN MALJASTA
1 KILPAILUN TARKOITUS
Kilpailun tarkoituksena on kehittää palokuntanuorten henkilökohtaisia taitoja kaluston
käsittelyssä ikäluokkansa tasolla ja yksikön puitteissa, sekä samalla antaa heille tilaisuus
verrata yksikkönsä tasoa toisiin vastaaviin yksiköihin. Kilpailun tarkoituksena on kehittää
nuorten yhteistyökykyä sekä erityisesti johtajatyöskentelyä. Kilpailun tavoitteena on tukea
yleisiä palokuntanuorisotyön tavoitteita:
- Opettaa nuoret itsenäisiksi, ajatteleviksi, yhteistoimintaan ja -työskentelyyn pystyviksi
ihmisiksi.
- Antaa nuorille valmius toimia itsenäisesti ja ryhmässä oikein ja turvallisesti kaikissa niissä
arvaamattomissa tilanteissa, joihin kuka tahansa/palokunta voi joutua.
2 TARKOITUKSEN TOTEUTTAMISEKSI
Tarkoituksen toteuttamiseksi järjestetään kalustonkäsittely-kilpailut:
1. Kilpailut järjestetään kerran vuodessa, kesällä tai syksyllä ensisijaisesti läänien yhteisen
kesäleirin aikana. Mikäli kilpailua ei kuitenkaan järjestetä kesäleirillä, tulee se järjestää
marraskuun loppuun mennessä, jolloin järjestelyvastuussa on edellisen kesäleirin
järjestänyt alueyksikkö. Tällöin kilpailut tulee pyrkiä järjestämään jonkin tapahtuman
yhteydessä. Kilpailua ei järjestetä suurleirivuosina.
2. Kilpailu on avoin kaikille Oulun ja Lapin läänien palokuntien nuoriso-osastoille. Muun
alueen joukkueet saavat osallistua kilpailuun, mutta vain sen ulkopuolella.
3 KILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄ
Kilpailun järjestämisestä vastaa kesäleirin järjestävä alueyksikkö. Kilpailutehtävät laatii
kilpailulautakunta, joka koostuu leiriorganisaatiosta tai alueyksiköiden ehdotuksesta.
4 KILPAILUKUTSU, ILMOITTAUTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN
Kilpailukutsu on lähetettävä kaikille Oulun ja Lapin läänien palokuntien nuoriso-osastoille
kahta kuukautta ennen kilpailuja. Kilpailukutsu voi olla myös leirikutsun liitteenä.
Kutsussa määritellään:
- kilpailukalusto,
- kilpailun aika ja paikka, sekä
- ilmoittautumismenettely ja -aika.
5 KILPAILUYKSIKÖT JA VARUSTUS
Kilpaillaan yhdessä luokassa. Kilpailujoukkue koostuu joukkuejohtajasta ja viidestä muusta
nuoresta, joiden yhteisikä saa olla korkeintaan 84 vuotta. Yksittäisen jäsenen ikä saa olla
17 vuotta, mutta ei 18 vuotta, kilpailuvuonna. Jäsenen ikä lasketaan kilpailupäivän
mukaan.
Hänen täytyy myös olla täyttänyt 10 vuotta ennen kilpailupäivää. Vajaalla joukkueella ei voi
osallistua kilpailuun. Jokainen palokunta saa osallistua enintään kahdella joukkueella
kilpailuun ja joukkueessa ei saa olla jäseniä kuin yhdestä osastosta.
Kilpailujoukkueen jäsenillä tulisi olla yhtenäinen ja sopiva asu, eli suojavarustus:
- suojapuku,

- suojakypärä tai palokypärä,
- suojakäsineet,
- saappaat, ja
- vyö.
Joukkueenjohtajaa tulee voida tunnistaa ja varustetaan tarvittaessa,järjestäjien toimesta,
esim. hihanauhalla. Kilpailukalustona käytetään tavanomaista sammutus- ja
pelastuskalustoa, joka sopii nuorten käyttöön.
6 KILPAILUN KULKU
Kilpailun suoritusjärjestys arvotaan etukäteen ilmoittautumisajan umpeuduttua
kilpailulautakunnan kokouksessa. Kalustokilpailu suoritetaan siten, että yksikkö selvittää
määrätyllä kalustolla kilpailutehtävän ja käytetty aika yksin ratkaisee lopputuloksen.
Mahdollisuuksien mukaan tulee estää sitä, että kilpailujoukkueet näkevät kilpailuradan
ennen omaa suoritusta. Kaikki joukkueet huoltajineen ja kuljettajineen ovat karanteenissa
oman suorituksen alkamiseen asti. Karanteenipaikalla tulee tehdä alustava kilpailukaluston
tarkastus.
Mahdollisuuksien mukaan järjestetään kilpailupaikalle 2-3 rinnakkaista rataa,
jolloin yhtä monta joukkuetta suorittavat kilpailutehtävät samanaikaisesti. Kun joukkueet
saapuvat omille radoilleen, heidän tulee järjestää kalustonsa kalustoruutuun ja tämän
jälkeen ryhmittäytyä lähtöruutuun. Kun kaikki joukkueet ovat valmiina tarkistetaan
joukkueiden suojavarustus ja kalusto. Tämän jälkeen kilpailun ylituomari lähettää kaikki
matkaan samanaikaisesti. Kilpailutehtävä ei ole ennalta tiedossa, vaan se annetaan
kirjallisesti kilpailuyksikön johtajalle lähtömerkin jälkeen. Kilpailun aikana voidaan myös
kilpailuyksikön jäsenille antaa yksittäisiä lisätehtäviä kirjallisesti.
Jokaisella eri tehtäväosuudella on valvoja, 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 alkaa
lähtömerkistä ja päättyy ratapäätuomarin loppumerkkiin. Mikäli joukkue käyttää
suoritukseensa enemmän aikaa kuin on sillä hetkellä kilpailun johdossa olevan yksikön
aika kerrottuna kolmella ja suoritus on vielä kesken, voi radan päätuomari keskeyttää
yksikön kilpailusuorituksen.
7 YLITUOMARI JA TEHTÄVIEN VALVOJAT
Kilpailusuorituksen aikana ylin päätäntävalta on ylituomarilla, joka itsenäisesti tai
tehtävävalvojilta saamiensa tietojen perusteella tekee päätökset. Hänellä on oikeus
keskeyttää suoritus mikäli ilmenee turvallisuutta vaarantavia tekijöitä tai kilpailujoukkue ei
piittaa annetuista ohjeista tai käskyistä jne.
Tehtävän valvojan tehtäviin kuuluu valvoa, että osasuoritus tulee oikein suoritettua. Hän ei
saa opastaa tai antaa neuvoja tehtävän suorituksesta, ellei se nimenomaan kuulu tähän
osatehtävään.
8 SUORITUKSEN HYLKÄÄMINEN
Kilpailuyksikkö, joka jäsenensä tai sivullisten henkilöiden avulla harjoittaa vilppiä
hyötyäkseen kilpailutehtävän suorituksessa on ylituomarin toimesta suljettava välittömästi
pois kilpailusta ja sen suoritus on hylättävä.

Kilpailulautakunnan on tällaisessa tapauksessa tehtävä ilmoitus SPEK Oulun ja Lapin
alueyksiköiden nuorisotyötoimikunnille, jotka päättää ko. kilpailuyksikölle mahdollisesti
annettavasta kilpailukiellosta tai muista asian vaatimista toimenpiteistä. Suorituksen
hyväksymisestä tai hylkäämisestä päättää kilpailun ylituomari kaikissa tapauksissa.
Kilpailujoukkue joka joutuu keskeyttämään suorituksensa ei voi uusia sitä.
9 PALKINNOT
Kilpailuun on lahjoitettu kiertopalkinto. Nopeimman ajan tehnyt joukkue saa kiinnityksen
OuLan maljaan. Kiertopalkinnon saa omakseen se palokunta, joka saa siihen ensiksi
kolme (3) peräkkäistä tai yhteensä kuusi (6) kiinnitystä. Voittajapalokunta on velvollinen
omalla kustannuksellaan kaiverruttamaan nimensä ja vuosiluvun palkintoon ennen
seuraavan vuoden kilpailutilaisuutta. Palkinto on palautettava puhdistettuna SPEK Oulun
tai Lapin alueyksikön toimistoon kuukautta ennen seuraavaa kilpailua. Voittajapalokunta
on vastuussa palkinnosta niin kauan kuin se on sillä hallussa. Kilpailulautakunta hankkii
muistopalkinnot järjestävän alueyksikön kustannuksella. Kilpailun kolmelle parhaalle
joukkueelle jaetaan sekä joukkuepalkinnot, että henkilökohtaiset palkinnot (myös
valmentajalle). Jokaiselle kilpailuun osallistuvalle joukkueen palokunnalle, joukkueen
jäsenelle sekä huoltajalle annetaan kunniakirja muistoksi osallistumisesta kilpailuun.
10 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näitä sääntöjä SPEK Oulun ja Lapin läänien nuorisotyötoimikunnat voi tarkistaa
tarvittaessa yhteisellä päätöksellään. Sääntöjen tulee kuitenkin mukailla soveltuvin osin
valtakunnallisen Veikon malja- kilpailun sääntöjä.
Mikäli nuoriso-osasto, palokunta tai alueliiton nuorisotyötoimikunta haluaa tehdä
ehdotuksen näiden sääntöjen muuttamiseksi, on ehdotus jätettävä SPEK Oulun tai Lapin
alueyksikön toimistoon, nuorisotyötä hoitavalle henkilölle, viimeistään lokakuussa.
11 KILPAILULAUTAKUNTA
Kilpailulautakunta vastaa kilpailujen järjestelyistä ja ratkaisuista.
VALINTA:
- SPEK Oulun ja Lapin alueyksiköiden nuorisotyötoimikunnat nimeää lautakunnan jäsenet.
- Kilpailulautakunta koostuu puheenjohtajasta ja vähintään kolmesta jäsenestä. Paikallinen
järjestäjä tulee olla edustettuna siinä.
TEHTÄVÄT:
- Lautakunta kutsuu avukseen tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt.
- Laatii kilpailutehtävät ja -ohjeet.
- 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.
- Ratkaisee erimielisyydet, tulkintakysymykset ja määräajassa jätetyt vastalauseet.
Puheenjohtajan kanta voittaa jäsenten äänten mennessä tasan.
- Laatii työstään ja kilpailujen kulusta pöytäkirjan.
- 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.
- Kilpailutehtävän osasuorituksia on oltava korkeintaan 4-6 kpl.
- Tehtävien tulisi mitata nuorten osaamista.
- Tehtävät tulisi rakentaa lähtökohtana nuorisomerkkikurssin ja Tasokurssien I-IV:n
opetusmateriaali.
- Tehtäviä tulisi pyrkiä rakentamaan siten, että niitä voisi ratkaista useammallakin tavalla.
- Tehtäviä laadittaessa ei saa unohtaa leikkimielisyyttä.
- Maali ja lähtö tulee olla selvästi merkitty ja/tai täsmennetty.
- Tehtävän suorituksen ihanneaika on 5 minuuttia.
- Kalustoa valitessa 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.
- Kilpailualueen on oltava sellainen, että eri suorituspaikat ovat selvästi havaittavissa.
- 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 pysyisivät
paikoillaan eivätkä rikkoutuisi kilpailukäsittelyssä.
- Tehtävät on suunniteltava siten, ettei sää vaikuta kilpailusuoritukseen.
- Kilpailuohje on laadittava helppolukuiseen ja ymmärrettävään muotoon ja suojattava
kosteudelta.
12 VASTALAUSEET
Mahdolliset vastalauseet on jätettävä ylituomarille kirjallisina viidentoista minuutin sisällä
kilpailun päättymisestä.
Nämä säännöt on otettu käyttöön 2009 (päivitetty 11.9.2010).

