
Hämeen Pelastusliitto ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö kutsuvat kaikki Suomen 

palokuntien nuoriso-osastot kilpailemaan 29. kerran palokuntanuorten kalustonkäsittelyn 

Suomen mestaruudesta eli tutummin Veikon Maljasta sekä SM-tietokilpailuun. Kilpailuiden 

käytännön järjestelyistä vastaa Hämeen Pelastusliitto. Kilpailut pidetään lauantaina 

30.10.2021 Tampereella, Tampereen aikuiskoulutuskeskuksella. 

Ilmoittautuminen tapahtuu la 16.10.2021 mennessä HAKA-palokuntarekisterin kautta: 

https://haka.spek.fi/

Pitkänmatkalaisille joukkueille (matkaa yli 200 km) on varattu koronarajoitusten salliessa 
majoitusmahdollisuus (lattiamajoitus) perjantain ja lauantain väliseksi yöksi Tampereen 
aikuiskoulutuskeskuksella. Mikäli joukkue tarvitsee Tampereella kuljetusta esim. rautatieasemalta 
majoitukseen, ottakaa yhteyttä hyvissä ajoin kilpailun projektipäällikkö Tomi Hakkaraiseen.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa valittu osallistumispaketti:

Kuva: Tommi Hiltunen

Osallistumispaketti 1. 
Pe-La 10 €/hlö, 
sis. majoituksen ja perjantain 

iltapalan, lauantain aamupalan 

ja lounaan sekä osallistumisen 

kilpailuun.

Osallistumispaketti 2.
La 10 €/hlö, 

sis. lauantain aamupalan ja 

lounaan sekä osallistumisen 

kilpailuun.

Osallistumispaketti 3.
Vain osallistuminen kilpailuun. 

Kilpailuun osallistuminen on 

ilmaista.

KUTSU

Veikon Malja 2021
30.10.2021, Tampereella

Osallistumispaketit 
laskutetaan palokunnittain 

viikolla 44-45.

Ilmoittautuminen

Majoitus ja kuljetus

Maksut

https://haka.spek.fi/


Kilpailusäännöt

Tiedusteluihinne vastaavat

Ohjelma

Perjantai 29.10.2021

18.00 – 22.00 Saapuminen, ilmoittautuminen ja 

majoittuminen + iltapala, 

Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lauantai 30.10.2021
7:30 – 8:30 Aamupala majoittujille
8:30 – 9:30 Aamupala lauantaina saapuville
7:30 – 9:30 Ilmoittautuminen, 

Tampereen aikuiskoulutuskeskus
9:30 - 9:45 Ryhmänjohtajien ja vastuuhenkilöiden info
10:00 Avajaiset
10:30 Veikon Malja –kilpailu ja SM-tietokilpailu alkavat
15:00 Päättäjäiset: palkintojen jako (arvioitu aika)
16:00 Kotiin päin

Kilpailusäännöt löytyvät palokuntaan.fi -> Palokuntatoiminta -> 

Palokuntanuoret -> Palokuntanuorten materiaalit. Valtakunnalliseen 

palokuntanuorten tietokilpailuun voi jokainen pelastusliitto

lähettää neljä joukkuetta aluekarsintojensa perusteella. 

Kilpailukalusto

Palokuntien ei tarvitse tuoda kilpailukalustoa mukanaan kalustokilpailuun. 

Kilpailujoukkueen jäsenien henkilökohtainen suojavarustus riittää:

• suojapuku,

• suojakypärä tai palokypärä,

• suojakäsineet,

• saappaat 

• joukkueenjohtajalla lisäksi keltaisenvärinen huomioliivi

Kuva: Tommi Hiltunen

KUTSUVeikon Malja 2021
30.10.2021, Tampereella

Huomatkaa!
Ajankohdat ja 
päättymisaika 

tarkentuvat 
ilmoittautuneiden 

mukaan.

Kilpailulautakunta lähettää 

ilmoittautuneille lisätietoja 

kilpailusta heti 

ilmoittautumisajan 

päätyttyä, josta selviävät 

tarkemmat kilpailupaikat, 

kartat, ohjeet, ruokailut ja 

kellonajat yms.

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.

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.

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

omasta vakuutusturvastaan. 
Kaikista kustannuksista 

vastaa lähettävä palokunta.

Tomi Hakkarainen Niko Ara 
040 178 8865 040 482 0806
tomi.Hakkarainen@takk.fi niko.ara@spek.fi
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