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Nämä Rescue Race-kilpailun säännöt on hyväksytty Markku H Aarnion säätiön hallituksessa
15.12.2015. Säännöissä on huomioitu 5 pelastusliiton ja Rescue Race johtoryhmän lausunnot.
1. RESCUE RACE
Rescue Race on Markku H. Aarnio säätiön aloitteesta luotu palokuntanuorten kilpailu,
joka on tarkoitettu Etelä-Suomen alueen pelastusliittojen palokuntanuorille.
Mukaan ovat tervetulleita palokuntanuoret seuraavista liitoista: Hämeen Pelastusliitto (HPL;
Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakunnat), Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto (Kaspeli),
Uudenmaan Pelastusliitto (UPL), Helsingin Pelastusliitto (HELPE) sekä Finlands svenska
brand- och räddningsförbund (FSB; piireiltä MNBF, VNBF sekä ÖNBF, vuoden 2016 kisassa sovittu
poikkeuslupa kaikille piireille)
Markku H Aarnion säätiö tukee kilpailun järjestämistä, palkintomatkaa ja sen vastavierailua
säätiön pääoman vuosittaisen osaketulon mahdollistamissa puitteissa erikseen sovitusti.
2. KILPAILUN TARKOITUS
Rescue Race on uudenlainen turvallisuusajatteluun painottuva palokuntanuorten
kilpailu, jonka tarkoituksena on
- tarjota palokuntanuorille mukava palokuntalaishenkeä ja itsetuntoa nostattava tapahtuma.
- saada julkisuutta ja näkyvyyttä palokuntanuorisotyölle esimerkiksi järjestämällä tämä
kilpailu näkyvälle paikalle mm. kaupungin keskustaan, osallistamalla yleisöä rastisuorituksiin
sekä olemalla yhteydessä tiedotusvälineisiin.
- lisätä yhteistoimintaa Etelä-Suomen pelastusliittojen välillä.
- avata mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön.
3. KILPAILUN AJANKOHTA
Rescue Race kilpailu järjestetään joka vuosi maaliskuun toinen lauantai. Vuonna 2010
järjestettiin ensimmäinen Rescue Race kilpailu Helsingissä lauantaina 18.9.2010.
4. KILPAILUJOUKKUE
Kilpailuun voi osallistua Etelä-Suomen pelastusliittojen alueelta yksi joukkue kustakin
palokunnasta. Mikäli palokunnalla on toisena nuoriso-osastona ns. varautumisnuorten
osasto, voidaan sen joukkue hyväksyä kilpailuun.
Kilpailujoukkue koostuu yhdestä täysi-ikäisestä huoltajasta sekä viidestä palokuntanuoresta ja heidän tulee olla palokunnan jäseniä. Palokuntanuoren tulee olla iältään alle
18 vuotta kilpailupäivänä. Joukkueen palokuntanuorten kokonaisikä saa olla maksimissaan
70 vuotta.
Kilpailijoiden ikä tulee todistaa pyydettäessä KELA-kortilla tai muulla henkilöllisyystodistuksella.
Vajaalla joukkueella voi osallistua kilpailuun sen ulkopuolella. Aikuisen rooli on toimia
joukkueen huoltajana ja tukijana, joka ei ohjaile ryhmän toimintaa eikä kilpailusuoritusta.
Tarkoitus on antaa nuorille ”seikkailumieltä” ja selviämisen taitojen kehittymistä sekä onnistumisen
kokemuksia ryhmänä, joten huoltaja ei saa ohjata nuorten toimintaa. Huoltajan tulee
olla ensisijaisesti joukkueen omasta palokunnasta, joka tuntee kilpailujoukkueen nuoret
ja hänen tulee toimia joukkueen turvaajana riskialttiiden tilanteiden välttämiseksi.
Joukkueiden maksimimäärä on normaalisti 33 joukkuetta. Jokainen liitto saa 5 paikkaa (yht. 25
joukkuetta) ja lisäksi suurimmat liitot saavat lisäpaikkoja seuraavasti: HPL + 2, UPL + 2, FSB + 2, sekä
Kaspeli +2 joukkuetta. Lisäpaikkojen määrä on suhteutettu toimiviin nuoriso-osastoihin ja se
tarkistetaan johtoryhmän puheenjohtajakauden vaihtuessa. Jos liitosta ilmoittautuu enemmän
joukkueita kuin sen kiintiö on (5-7), niin liiton tulee suorittaa karsinta etukäteen päättämällään tavalla
(arpa, ilmoittautumis - aika, tms.) ja ilmoittaa valinnoista järjestävälle liitolle sekä joukkueille ja varalle
jääneille joukkueille.
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Jos kiintiö ei täyty, paikat luovutetaan järjestävälle liitolle käytettäväksi muiden hyväksi
mahdollisuuksien mukaan.
Edellisen vuoden voittajajoukkue on heidän halutessaan sisällyttävä liiton kiintiöön.
5. KILPAILUN KULKU
- Alkukokoontuminen joukkueille on järjestäjän päättämässä paikassa. Joukkueet lähetetään
radalle järjestäjän määrittelemällä aikavälillä
- Joukkueiden lähtöjärjestys arvotaan.
- Rastisuorituksen saa aloittaa vasta, kun koko joukkue on rastipaikalla toimitsijan antamasta merkistä.
- Joukkue ilmoittaa toimitsijalle kun rastisuoritus on valmis. Toimitsija ilmoittaa, kun joukkue voi lähteä
liikkeelle seuraavalle rastille antamalla joukkueelle kirjalliset jatko-ohjeet.
- Joukkueen kokonaiskilpailusuoritus on valmis, kun joukkue saapuu järjestäjän ilmoittamaan maaliin.
- Rastisuoritusten ohjeet tulee antaa kunkin joukkueen yhteisellä äidinkielellä, joko suomen, ruotsin,
englannin tai saksan kielellä. Tarvittaessa pyritään antamaan ohjeet myös muilla kielillä.
Ohjeet annetaan joko kirjallisesti tai tulkin välityksellä. Rastisuorituksen voi myös suorittaa joukkueen
yhteisellä äidinkielellä.
- Rastisuorituksilla voi olla maksimisuoritusaika, jonka täyteen tullessa suoritus keskeytetään
ja pisteytetään sen mukaisesti kun suoritus on tullut tehtyä.
- Joukkueen huoltaja ei saa osallistua joukkueen rastisuoritukseen eikä joukkueen ohjaamiseen
siirryttäessä rasteilta toiselle, ellei rastiohjeissa toisin mainita.
- Matkapuhelimien, tietokoneiden ja muiden vastaavien laitteiden käyttö kilpailun voi olla järjestäjän
ohjeiden mukaan kiellettyä tai sallittua, tai olla jopa edellytys. Joukkueen huoltajalla tulee olla
matkapuhelin päällä. Huoltaja saa käyttää matkapuhelinta vain ollakseen yhteydessä kilpailun järjestäjiin
sekä tarvittaessa hätätilanteessa.
- Kokonaiskilpailunkesto on maksimissaan 6-8 tuntia ja suoritusohje /joukkue on 4 tuntia.
- Kilpailurastien sijainnit ilmoitetaan yleisölle pyydettäessä aikaisintaan tuntia ennen kilpailun alkamista
kilpailurastien salassapidon takia.
6. VARUSTUS
Kilpailun yhtenä päämääränä on tuoda palokuntanuorisoa tunnetuksi. Tästä syystä joukkueen
sekä kilpailun toimitsijoiden tulee pukeutua säänmukaisesti yhtenäisesti seuraaviin varusteisiin:
- kilpailujoukkueen nuoret: Yhtenäinen varustus; nuorten haalarit tai muu yhtenäinen
palokunta-asu ja vapaavalintaiset säänmukaiset jalkineet sekä käsineet.
- kilpailujoukkueen huoltaja: Sammutusasu, palokuntanuorten vapaa-ajan asu, palokuntapuku
tai muu vastaava palokunta-aiheinen puku, asuun sopiva päähine ja jalkineet.
- kilpailun toimitsijat ja tuomarit huomioliivit, joissa voi olla palokuntanuoriso-mainos.
7. TEHTÄVÄRASTIT
- tehtävärasteista annetaan ennakkotietona joukkueille ainoastaan rastin aihealueet.
- järjestäjä voi valita seuraavista aiheista rastit: valistus, ensiapu, pelastus, väestönsuojelu, ravinto,
ympäristö, yhteiskunta, onnettomuuksien ennaltaehkäisy, riskien hallinta, looginen ajattelu
(maalaisjärki) , jokamiehen oikeudet, luonto, kansainvälisyys, liikuntakasvatus.
- kilpailun aiheista tulee olla 50 % onnettomuuksien ehkäisyyn, varautumisen ja turvallisuusajatteluun
liittyvää toimintaan. Osan rastiaiheista on oltava muuta kuin perinteisiä palokunta-aiheita. Taidon,
tiedon ja oivaltamisen osuudet ovat tasapuolisesti mukana.
- järjestäjä päättää suoritettavien rastien määrän yllä olevista aihealueista. Rasteja tulee
(kuitenkin) olla 4-8 kappaletta ja yhden niistä tulee olla kansainvälinen.
- rastitehtävät tulee suunnitella siten, ettei ikä, sukupuoli ja voima ole ratkaiseva tekijä suorituksessa.
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- tehtävärastit tulee laatia järjestäjän toimesta sellaisiksi, että koko joukkue pääsee osallistumaan
rastisuoritukseen.
- yksi rasteista on sijainniltaan ennakkoon julkinen mediahuomioinnin vuoksi
- joukkueiden ei tarvitse suorittaa rasteja samassa järjestyksessä järjestäjän niin päättäessä.
- järjestäjä voi määrätä rasteille maksimisuoritusajan, jonka jälkeen tehtävä keskeytetään.
Maksimisuoritusajan tullessa täyteen, suoritus voidaan keskeyttää ja suoritus
pisteytetään sen mukaisesti kun suoritus on tullut tehtyä. Maksimiajan täyttymisestä ei saa sakottaa.
- jos rasteille kasaantuu joukkueita odottamaan rastisuoritusta, tulee joukkueen odottaa
vuoroaan toimitsijan osoittamassa paikassa niin, ettei näe rastisuoritusta.
- toimitsijoille tulee antaa tiedoksi joukkueiden rastien kiertojärjestykset.
8. PISTEYTYS
- Pisteitä yhdestä rastisuorituksesta voidaan antaa 0-13 pistettä, joista maksimissaan
10 pistettä annetaan rastin tehtävän suorituksesta. Loput 0- 3 pistettä annetaan
joukkueen käytöksestä ja palokuntahengestä, missä erinomainen käytös ja palokuntahenki
3 pistettä, hyvä käytös ja palokuntahenki 2 pistettä, tavanomainen normaali käytös ja palokuntahenki 1
piste ja huono käytös tai palokuntahenki 0 pistettä.
- Joukkueen suoritusta ei voida hylätä eikä antaa virhepisteitä. Rastivalvoja antaa sekä
suoritus- että palokuntahenkipisteet.
- Puolikkaita, eikä miinus eikä pluspisteitä voida antaa, ainoastaan tasapisteitä.
- Järjestäjä tekee rastivalvojille pisteytystaulukon suorituksen arvioimisen tueksi. Taulukkoon
merkitään rastien suoritus- ja palokuntahenkipisteet erikseen.
- Tuomaristo laskee kunkin joukkueen rasteilta saamat pisteet yhteen.
Joukkue, jolla on suurin pistemäärä, voittaa kilpailun.
- Tasapistetilanteessa ratkaisee joukkueiden palokuntahenkipisteet. Se joukkue jolla
tasapiste tilanteessa on suurempi palokuntahenki-pistemäärä, sijoittuu paremmalle
sijalle. Jos vieläkin tulos on tasan, ratkaisee ensin eniten rastien maksimipisteitä
saanut ja sitten arpa.
9. PALKINNOT
- Kiertopalkinto, joka siirtyy kunkin kilpailuvoiton yhteydessä seuraavalle voittajalle
vuodeksi. Kiertopalkintoon on hankittu laatta, johon voittajajoukkueen nimi ja voittovuosi
kaiverretaan. Kiertopalkinnon kaivertamisesta huolehtii järjestävä liitto kustannuksellaan.
- Kierron jatkumisesta päättää kilpailun johtoryhmä.
- Joukkueet sijoilla 1-3 saavat palkintopokaalit, sekä kullekin joukkueen jäsenille mitalit.
- Kaikille osallistuneille joukkueille annetaan diplomit (yksi per palokunta).
- Järjestävä liitto palkitsee erillisellä ”TSEMPPARI” -palkinnolla valitsemansa sekajoukkueen
(tarkoittaa että joukkueessa on sekä tyttöjä että poikia)
- Tsempparipalkinnon hankkii järjestävä liitto kustannuksellaan ja valitun joukkueen
tulisi mielellään olla voittajakolmikon ulkopuolelta.
- Pääpalkintona on palokunta-aiheinen ulkomaanmatka. Kohteen määrittää Markku
H. Aarnio säätiö. Markku H. Aarnio säätiö maksaa matkat kohteeseen.
- Pääpalkinnosta, kiertopalkinnosta ja muista Aarnion säätiön tukemista palkinnoista kisaavat vain
suomalaiset joukkueet säätiön tuki-alueelta eli maakunnista; Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme,
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso.
10. VALITUKSET
- Kilpailun tuomaristo käsittelee kirjalliset valitukset. Valitukset on jätettävä tuomaristolle
viimeistään 15 minuuttia viimeisen joukkueen maaliin tulosta.
- Tuomariston päätöksestä ei voi valittaa.
11. KILPAILUN JOHTORYHMÄ, TUOMARISTO JA KILPAILUTOIMIKUNTA
Kilpailun säännöt ovat luodut Markku H. Aarnio säätiön valitseman työryhmän toimesta
vuonna 2009. Tämä työryhmä toimi Rescue Race kilpailun johtoryhmänä vuonna 2010–
2011 syksyyn. Edellä mainittujen viiden liiton edustajien kesken sovittiin, että kukin liitto
ottaa vastuulleen Rescue Race kilpailun järjestämisen vuoro vuosina.
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Järjestämisvuorot ovat: HELPE 2010, FSB 2011, KASPELI 2012, UPL 2013, HPL
2014. Vuodesta 2015 vetovastuukierto alkaa taas alusta samassa järjestyksessä. Uusi vetovastuukierto
on 2015 HELPE, 2016 FSB, 2017 KASPELI, 2018 UPL ja 2019 HPL.
Kilpailun tuomaristona toimii kilpailun johtoryhmä. Johtoryhmällä on puheenjohtaja
(Markku H. Aarnio säätiön edustaja), projektisihteeri kilpailun järjestävästä pelastusliitosta
ja liittojen nuorisotyön edustajat (5). Johtoryhmän henkilövalinnat seuraavalle vuodelle
tehdään edellisen vuoden syksyllä. Johtoryhmän toimintakausi on 2 vuotta. Projektisihteeri
vaihtuu vuosittain. Kukin pelastusliitto nimeää tarvittaessa varajäsenen johtoryhmään
harkintansa mukaan. Johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta
Kilpailun ylituomarina toimii johtoryhmän puheenjohtaja.
Järjestävän liiton tulee kerätä keskuudestaan kilpailutoimikunta, jonka vastuulla ovat kilpailun
suunnittelu, järjestelyt ja toteutus. Kilpailutoimikunnan avainhenkilöitä ovat esim; kilpailunjohtaja,
projektisihteeri, ratamestari, huoltopäällikkö, tulospäällikkö ja tiedotuspäällikkö. Kilpailu järjestetään
vetovastuussa olevan liiton alueella.
Järjestävän liiton kilpailutoimikunnan tulee lähettää kutsut liittojen nuorisotyön vastaaville
viimeistään kilpailuvuoden tammikuussa. Liiton nuorisotyön vastaavat lähettävät viipymättä
kutsun liittoonsa nuoriso-osastoihin. Viimeistään kaksi viikkoa ennen kilpailua järjestäjä
lähettää mukaan ilmoittautuneille kilpailujoukkueille lisätietoa kilpailusta.
Tuomarien apuna toimivat rastitoimitsijat, jotka yhdessä mahdollisten muiden järjestäjän
määräämien toimihenkilöiden kanssa pisteyttävät joukkueen kilpailusuorituksen.
12. MUUTA
Nämä säännöt on hyväksytty Markku H. Aarnio säätiön hallituksessa. Säännöt ovat voimassa
toistaiseksi. Sääntöjä voidaan muuttaa Markku H. Aarnion hallituksen päätöksellä
johtoryhmän esityksestä tai pelastusliittojen aloitteesta.
- Kilpailulla pyritään lisäämään kansainvälistä yhteistyötä palokuntanuorten keskuudessa
saamalla kilpailuun mukaan myös ulkomaisia joukkueita.
- Joka kilpailusta tulee koota yhteenveto tms. kansioon, joka annetaan seuraavan järjestäjän
käyttöön helpottamaan kilpailun järjestelyjä.
- Järjestävä liitto vastaa pääsääntöisesti kilpailun järjestelykuluista, mutta voi kattaa
osan tai kokonaan niistä osallistumismaksulla, johon sisältyy yleensä osallistujien
ruokailu. Markku H Aarnion säätiö tukee järjestelyjä, kuten sääntöjen 1. kohdassa mainitaan.
- Voittajajoukkueen ollessa jostain syystä estyneenä palkintomatkalle siirtyy palkintomatka toiseksi tulleen joukkueen käytettäväksi.
- Tämän kilpailun säännöt käännetään aluksi myös ruotsin kielelle, tarvittaessa myös
muille kielille.
- Ilmoittautuminen kilpailuun pyritään hoitamaan Hakan kautta. Mahdolliset ulkomaalaiset
joukkueet ilmoittautuvat sähköpostilla.
- Mahdollisten ulkomaalaisten joukkueiden (esim Viro) osallistumisen järjestelyistä sopivat
RR-johtoryhmä ja järjestävä pelastusliitto erikseen.
- Palkintomatkan vastavierailu kuuluu voittaneen joukkueen VPK:n vastuulle seuraavana vuonna ja
siitä sopivat Aarnion säätiö, voittaneen joukkueen VPK ja alueen pelastusliitto erikseen.

