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KAPINA-JOTOKSEN ENNAKKO-OHJE                        20.2.2004 

 

 1. Kokoontuminen  
Jotoskeskus on Hirvihaaran ampumaradalla, joka sijaitsee tien 1456 varressa Hirvihaaran ja Ohkolan 
kylien välillä, noin 10 km Mäntsälän kirkonkylästä lounaaseen. Opastus kilpailukeskukseen on järjestetty 
kantatieltä 25 Hirvihaaran kohdalta ja tieltä nro 140 kirkonkylästä. Järvenpään suunnasta on helpoin tulla 
Kellokosken - Ohkolan kautta. Moottoritieltä on noustava Mäntsälä E-liittymässä. Sähköpostin liitteenä on 
ajo-ohje kilpailukeskukseen. 
  
Jotoskanslia avataan perjantaina 12.3.2004 kello 16.00. Jotoskeskuksessa on ohjattu pysäköinti. Matka 
pysäköintipaikalta kilpailutoimistoon on noin 300 metriä. Varusteet on säilytettävä autoissa. Aluetta 
valvotaan mutta järjestäjä ei vastaa autoihin jätetyistä varusteista. Arvoesineet voi jättää kilpailutoimistoon 
järjestäjän säilytykseen.  
 
Partioiden on ilmoittauduttava jotoskansliassa viimeistään puoli tuntia (30 min) ennen lähtöluettelossa 
ilmoitettua lähtöaikaa. Jos matkalla on ongelmia, ottakaa yhteys jotostoimistoon Osmo Oppaaseen, puh 
040- 2233 445. Partion myöhästyminen lähdöstä aiheuttaa pistemenetyksen.  

 

2. Jotoksen kesto ja aikataulu 
Kilpailijoita pyydetään kokoontumaan kilpailutoimiston eteen kello 18.10 mennessä. Uudenmaan 
sotilasläänin komentaja, eversti Kari Kasurinen avaa jotoksen kello 18.15, jonka jälkeen on lyhyt 
kisahartaus ja kilpailuselostus. 
 
Ensimmäiset partiot lähtevät reitille perjantaina kello 19.01. Partiot lähetetään väliaikalähtönä, kolmen 
partion ryhmänä, kymmenen (10) minuutin välein. Ensimmäistä partiota odotetaan maaliin sunnuntaina 
noin klo 10.00, viimeistä puoleenpäivään mennessä. Maaliin saapuneille on jotoskeskuksessa sauna 
kuumana ja lämmin ruoka. 
 
Palkinnot jaetaan heti tulosten valmistuttua, toivottavasti 12.00 mennessä. 
 
Kilpailijoiden käytössä on kanttiini lauantai-iltana ja sunnuntaina. 
 

3. Pakollinen varustus ja lisävarusteet 
Pakolliset varusteet: 
Partiokohtaiset 

- majoite partiolle 
- keitin, polttoaine, tulentekovälineet ja astia avotulella keittämistä varten 
- kirves ja saha 
- partion ensiapuvarustus 
- kahden (2) vrk:n muona partiolle 
- koordinaattimittari 
- varavaatteet 

Henkilökohtaiset 
- säänmukainen vaatetus 
- kantolaite 
- kompassi 
- valaisin 
- muistiinpanovälineet 
- tulitikut 
- ruokailuvälineet 
- varavaatetus 

Partion on kuljetettava pakollisia välineitä koko ajan mukanaan, varusteiden puuttuminen johtaa 
pistemenetyksiin. 



 
Suositeltavat lisävarusteet partiolle 

- 4 mm:n narua 30 metriä 
- puukko partion kaikille jäsenille 
- termospullo 
- henkilökohtainen EA-varustus 
- suojukset kartoille 

 
Kaikki elektroniset välineet; puhelimet, paikantimet, kämmenmikrot ym. on kielletty. 
 

4. Osanottajien ja huoltajien majoitus ja ruokailu 
Jotoskeskuksessa on jotoksen aikana kanttiini, joka on kilpailijoiden, huoltajien ja toimitsijoiden käytössä. 
Ilmoittautuessaan kilpailijat saavat ruokalipun sunnuntaiksi ja kahvilipun, jolla saa hyvät lähtökahvit ennen 
kilpailun alkua. Kanttiini on kilpailijoiden käytössä lauantai-iltana. Sunnuntaina kilpailijoille tarjotaan 
lämmin ruoka jotoskeskuksessa.  
 
Järjestäjällä ei ole mahdollisuutta järjestää majoitusta huoltajille ja kilpailijoille 
 

5. Osanottajien vakuuttaminen 
Jotostajat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan ja huolehtivat omasta vakuutusturvastaan oman 
harkintansa mukaan. 
 

6. Liikkuminen jotosmaastossa  
Partioiden on kuljettava maastossa luontoa kunnioittaen; roskaamatta ja kasvustoa vahingoittamatta. 
Tulenteko on sallittu vain järjestäjän erikseen ilmoittamilla paikoilla. Karttaan merkittyjä kiellettyjä alueita 
on ehdottomasti noudatettava. Pihoihin meno, huoltajien liikkuminen jotosmaastossa ja jotosmaaston 
ennakkotiedustelu ovat kiellettyjä 
 

7. Täydentäviä tietoja 
Ilmoittautumisen yhteydessä partioille jaetaan jotosohje, jossa annetaan jotosta koskevia täydentäviä 
tietoja ja ohjeita. 
 

8. Yhteystiedot 
Jorma Johtaja, jotosjohtaja gsm 040-123 7654, jorma.johtaja@jotos.fi 
Reino Eksyttäjä, ratamestari gsm 044-1956 291, reino.eksyttaja@vipuun.fi 
Jukka Jekku, tehtäväjohtaja gsm 0500-176 671, jukka.jekku@nappara.com 
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