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JUSSIN MALJA KILPAILUN SÄÄNNÖT 
 
 
YLEISTÄ 
 

Nämä säännöt on laadittu vuonna 2003 Uudenmaan Pelastusliiton 
palokuntanuorten Jussin Malja kilpailua varten. 
 
Kilpailun kiertopalkinnon on luovuttanut Jarmo Jokinen Veikkolan 
VPK:sta. ”Jussi” on erittäin aktiivisesti ollut mukana Uudenmaan Pelastusliiton 
nuorisotyötoimikunnassa kehittämässä palokuntanuorisotyötä Uudellamaalla. 

 
 
KILPAILUN TARKOITUS 
 

Jussin Malja kilpailun tarkoituksena on saada mukaan kaiken ikäisiä 
palokuntanuoria alueeltamme kilpailutoimintaan. Tarkoituksena on kehittää 
nuorten tietoja ja taitoja kiinnittäen erityisesti huomiota turvallisuusseikkoihin 
sekä kilpailuradan oikeaoppiseen suorittamiseen. 

 
 
KILPAILUN PERIAATE 
 

Kilpailu on pimeä kilpailu, jossa kilpailurataa ei julkaista ennakkoon. Kutsun 
yhteydessä ilmoitetaan joukkueiden mukanaan tuotava kalusto. Kilpailussa on 
käytettävä kalustoa, joka on yleistä palokuntien käytössä olevaa kalustoa. 
Näin ollen joukkue voi tarvittaessa harjoitella omalla kalustollaan. 
 
Kaiken mukana tuotavan kaluston on oltava sellaista, jota tarvitaan 
kilpailuradan suorittamiseen. Mukaan ei siis voi velvoittaa ottamaan sellaista 
kalustoa, jota ei ole tarkoituskaan käyttää kilpailusuorituksen aikana. 
 
Kilpailu sisältää vain taito-osuuden. Kilpailuradan tulee olla vuosittain erilainen. 
Kilpailussa ei välttämättä tarvitse olla aina suoritusrataa vaan se voi olla 
myöskin osatehtävistä koostuva kilpailu. 
 
Kilpailun ratkaisee lopullinen aika. Kilpailussa annetaan vääristä 
toimintatavoista virhesekunteja, jotka lisätään radalla käytettyyn aikaan. 
Virhesekunnit ja niiden määräytymisperusteet määritellään jokaiseen 
kilpailuun erikseen. 
Kilpailukaluston tuo jokainen joukkue itse kilpailupaikalle. Kilpailutehtävä tulee 
suunnitella siten, että radasta pystyy suoriutumaan nuorten 
peruskoulutuksessa ja palokunnassa opituilla yleisillä tiedoilla ja taidoilla. 
 
Suorituksen tulee olla turvallinen, oikeaoppinen ja siinä tulee huomioida 
toiminta-alueiden keskinäiset erot asioiden suorittamisessa. 
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KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN 
 

Kilpailun suunnittelee ja järjestää kukin toiminta-alue nuorisotyönohjaajansa 
johdolla vuorovuosin. 
  
Kilpailu tulee järjestää vuosittain syys-lokakuun aikana Uudenmaan 
Pelastusliiton nuorisotyötoimikunnan päättämän toimintakalenterin mukaisena 
päivänä. Kilpailukutsu tulee olla palokunnissa kuusi viikkoa ennen kilpailua. 
 
 

JOUKKUE 
 

Kilpailuun voi osallistua Uudenmaan Pelastusliiton alueella toimivat 
palokuntanuoriso-osastot. Samasta palokunnasta osallistuvien 
kilpailujoukkueiden määrää ei ole rajattu. Kilpailujoukkueet suorittavat radan 
sarjoittain arvotussa järjestyksessä. 
 
Kilpailujoukkueen vahvuus on 1+3.  
  
Kilpailussa on kaksi sarjaa: 9–13-vuotiaat ja 14–17-vuotiaat. Rata on 
molemmissa sarjoissa idealtaan samankaltainen, mutta nuorempien sarjassa 
rata on suunniteltu pienin kevennetyin muutoksin. Nuori voi kilpailla vain 
yhdessä joukkueessa ja sarjassa. 
 
Vanhempien sarjaan voi osallistua myös nuorempia kuin 14 vuotiaita nuoria 
mutta silloin joukkue kilpailee vanhempien sarjassa. 
 
Joukkueen jäsenen ikä lasketaan kilpailupäivän mukaan ja tarkistetaan 
tarvittaessa esimerkiksi Kela-kortista. 

 
Kilpailujoukkue voi koostua myös kahden eri palokunnan nuorista. Tällainen 
joukkue kilpailee tasavertaisesti yhdestä palokunnasta koostuvan joukkueen 
kanssa. 
 

PALKINNOT  
 

Kilpailussa jaetaan kiertävä palkinto, Jussin Malja. Kiertopalkinto jaetaan 
14–17 vuotiaiden sarjan voittaneelle. 

 
Jos voittaja joukkue koostuu kahden eri palokunnan nuorista, niin palokunnat 
päättävät keskenään kiertopalkinnon sijoittamisesta palokuntien kesken. Täl-
löin kiertopalkintoon kaiverretaan kummankin palokunnan nimet. 
 
Joukkueet jotka sijoittuvat sijoille 1, 2 ja 3 saavat mukaansa pokaalin. Jos 
joukkue koostuu kahden eri palokunnan nuorista, niin pokaaleja jaetaan kaksi. 
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Tällöin pokaaliin kaiverretaan sijoitus sekä 1 / 2 ja 2 / 2. Joukkueen jäsenet 
saavat lisäksi henkilökohtaiset mitalit. 
 

 
VARUSTUS 
 

Kilpailuvarustuksena jokaisella nuorella tulee olla palokunnan nuorten 
harjoitusasu, johon kuuluvat haalarit, leukahihnalla varustettu kypärä, 
saappaat ja käsineet. Kaikkia varusteita on pääsääntöisesti käytettävä koko 
kilpailusuorituksen ajan mutta järjestäjien päätöksellä tästä on mahdollista 
poiketa, jos työturvallisuus sen sallii. Esimerkiksi ensiapurastilla ei tarvitsisi 
käyttää hanskoja. Pudonnut varuste on välittömästi puettava päälle. 

 
 
TUOMARIT 
 

Kilpailun ylituomarina toimii pelastusliiton nuorisotyötoimikunnan nimeämä 
henkilö ja muina tuomareina järjestävän alueen nuorisotyötoimikunnan valit-
semat ja kilpailun ylituomarin hyväksymät henkilöt.  

 
 
KILPAILUN KULKU 
 

Joukkueet odottavat suoritustaan karanteenialueella. Kaikenlaisten viestimien 
käyttö karanteenialueella on kielletty. Kilpailuradalla on miehistö- ja 
kalustoruutu.  
 
Joukkue ilmoittautuu päätuomarille, jonka merkistä joukkue aloittaa 
kilpailusuorituksen. Joukkueenjohtajalle annetaan tehtäväpaperi, jossa 
kerrotaan kilpailutehtävät. 
 
Tehtävää valvovalla tuomarilla on merkkilippu, jolla ilmaistaan, onko tehtävä 
suoritettu vai ei. Jos tehtävä on keskeneräinen, lippu on ylhäällä ja kun 
tehtävä on saatu suoritetuksi, lippu lasketaan. Jos joukkueen palattua 
miehistöruutuun havaitaan, että joillakin tuomareilla merkkiliput eivät ole 
laskeneet, ajanottoa ei keskeytetä vaan kyseiset tehtävät tulee suorittaa 
loppuun. Kun kaikki tehtävät ovat suoritettu hyväksytysti ja joukkue palannut 
miehistöruutuun, ajanotto loppuu. 
 
Joukkue suorittaa tehtävän parhaaksi katsomallaan tavalla. Työnjako on 
vapaa. Joukkueenjohtaja saa osallistua kilpailusuoritukseen. 
 
Joukkueen suoritus saa kestää enintään 10 minuuttia. Mikäli aika ylittyy 
päätuomari päättää kilpailusuorituksen. 
 
Kilpailusuorituksen jälkeen tuomaristo käy läpi joukkueen kanssa mahdolliset 
saadut virhepisteet. 
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Kokonaisajat ratkaisevat kilpailujoukkueiden sijoitukset. 
 
Epäselvissä tapauksissa tuomaristo tekee päätöksen kiinnittäen erityisesti 
huomiota palokuntanuoren turvalliseen ja asianmukaiseen suoritustapaan ja 
kaluston käsittelyyn. 

 
 
VIRHESEKUNNIT  
 

20 s/virhe  
Joukkueen jäsen on aiheuttanut kilpailussa itselleen tai ympäristölleen vaaraa. 
 
20 s/virhe 
Kaluston epäasiallinen käsittely. 
 
10 s/virhe  

- Epäasiallinen käytös kilpailutilanteessa.  

- Henkilökohtaisen varustuksen jääminen radalle tai käyttämättä jättämi-
nen.  

 
Kilpailun järjestäjän on rastikohtaisesti käytävä läpi rastilla mahdollisesti 
tapahtuvat tilanteet, joista virhesekunteja mahdollisesti voisi saada. Nämä 
mahdolliset virheet on kerrottava rastituomareille jotta he osaavat varautua 
virheisiin. 
 
 

MUUTA  
 

Kilpailusuoritus on hylätty, mikäli joukkue on ollut ennakkoon tietoinen 
tehtävistä tai se avustaa muita kilpailuun osallistuvia joukkueita 
kilpailusuoritusten aikana. Myös epäasiallinen huutelu muille kilpailujoukkueille 
aiheuttaa joukkueen hylkäämisen. 
 
Mahdolliset protestit tulee jättää viimeistään 10 minuutin sisällä siitä, kun 
viimeinen kilpailujoukkue on lopettanut suorituksensa. 
 
Uudenmaan Pelastusliiton nuorisotyötoimikunta on hyväksynyt nämä säännöt 
kokouksessaan 31.8.2003. Sääntöjä on päivitetty Uudenmaan Pelastusliiton 
nuorisotyötoimikunnan kokouksessa xx.x.2020. 
Kilpailun sääntöihin voi tehdä muutoksia ainoastaan Uudenmaan 
Pelastusliiton nuorisotyötoimikunta. 
 
 


