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Liite 6: Esimerkki jotosohjeesta 

 

KAPINAJOTOS  MÄNTSÄLÄSSÄ 12.-14.3.2004 

 

JOTOSOHJE 

 

Jotoksen päätoimihenkilöt ja heidän tehtävänsä 

Jotosjohtaja:  Jorma Johtaja 

Tehtävät:  Jukka Jekku 

Ratamestari:  Reino Eksyttäjä 

Ammunnat:  Tarkka Sihti ja Veikko Valio 

Talous:  Matti Kukkaro 

Huolto:   Mies Soppa 

Toimisto:  Pekka Pänna 

Tulospalvelu: Ahti Mahti 

Valvoja : Veli Isoherranen, Piikkiö 

 

Lähtöpaikka 

Ilmoittautumisen yhteydessä partio saa jotosohjeen sekä kilpailunumeron, joka kiinnitetään näkyvälle paikalle 

partion johtajaan.  

Perjantai-iltana lähtöpaikka on ampumaradan paviljonkirakennuksen länsikulmalla. Partiot lähetetään 

väliaikalähdöllä kolmen partion ryhmissä ensimmäiselle rastille viitoitusta pitkin. On tärkeätä, että ensimmäiselle 

tehtävälle mennään ripeästi lähtöryhmä yhdessä. Vasta ensimmäisen tehtävän jälkeen partioille jaetaan kartat, 

rastikoordinaatit ja rastimääritteet.  

  

Jotosreitin pituus 

Reitin pituus ”ihannereittiä” pitkin on seuraavan asetelman mukainen: 

 Pakolliset rastit Lisärastit 

Perjantai 8 650 200 

Lauantai 17 800 6 000 

Sunnuntai 7 050 4 350 

Yhteensä 33 500 m 10 550 m 

 

Kilpailukartta 

Kilpailussa käytetään A3-kokoista 1:20 000 maastokarttaa vuodelta 1999. Kartta on värilaserkopio ja siihen on tehty 

muutama täydennys (teitä tai hyviä uria). Huom! Kartta ei ole arkilla aivan pohjois-eteläsuunnassa. Partiot saavat 

perjantaina 1. tehtävän jälkeen kaksi (2) värikopiokarttaa ja mustavalkoisen kartan. Kokonaiskorjaus vuoden 1999 

6000-jakoisella asteikolla on +125 piirua (nek +99 ja nak +26). Vuotuinen muutos on +2,1 piirua.  

 

Rastien merkintä maastossa ja mahdolliset leimausohjeet 

Rastit on merkitty maastoon SSL:n sääntöjen mukaisilla rastilipuilla. Kaikilla rasteilla on pihtileimasin, jolla 

tehdään leimaus kilpailukortin rastinumeroa vastaavaan ruutuun (joka päivä on oma kilpailukortti). Perjantaina 

rasteilla on lisäksi heijastin. Rastilipulta on viitoitus tehtäväpaikalle oranssilla kuitunauhalla. Rastihenkilöstön 

tunnistaa oransseista huomioliiveistä.  

 

Tulenteko ja muut rajoitukset 

Avotulen teko on sallittu vain majoitusalueella tai järjestäjän muuten osoittamassa paikassa. Kiellettyjä alueita 

on kunnioitettava. Niitä ei ole erikseen merkitty maastoon vaan ne on tunnistettava kartalta. Suurin osa 

kielletyistä alueista on syysviljapeltoja. Pihoihin meno on kielletty. 

 

 

 

 

Varovaisuusmääräykset 



Kun reitillä ylitetään ja mahdollisesti kuljetaankin yleisiä teitä pitkin, noudatetaan tinkimättömästi liikennesääntöjä 

ja ollaan erityisen varovaisia.  PARTIOT  KULKEVAT  OMALLA  VASTUULLAAN!! 

 

Ilmoittautumismääräykset keskeyttäneille 

Keskeyttäneet ilmoittautuvat lähimmälle rastille. 

 

Pesumahdollisuudet ja varusteiden säilytys 

Sunnuntaina, partion saavuttua maaliin, on kilpailukeskuksessa sauna lämpimänä. Myös lauantai-iltana on 

telttasauna (osalle jo tuttu) lämpimänä aivan majoitusalueen vieressä. Varusteet on paras säilyttää ajoneuvoissa, 

mutta arvotavarat voi antaa vastaanottopisteeseen säilytettäväksi. 

 

Lääkintähuolto 

Ensiapupäivystyksestä ja EA-tehtävistä vastaa SPR:n Mäntsälän osaston EA-ryhmä. Jos tarvitsette apua, ottakaa 

yhteys lähimpään rastiin, josta saadaan yhteys ratamestariin 044-1956 291 tai suoraan 0500 375 826 (EA-ryhmän 

johtaja Ensi Side). 

 

Mahdolliset poikkeamat säännöistä 

Jotoksella toimitaan jotosten sääntöjen mukaan, joka tarkoittaa mm. sitä, että partio etenee jotosreitin yhdessä, 

kaikki varusteet mukanaan, pakollisten rastien kautta numerojärjestyksessä. Lisärasteilla partio voi käydä missä 

järjestyksessä tahansa, myös ilman varusteita, mutta partion on pysyttävä koossa. Pikataipaleelle annetaan 

tarkemmat ohjeet, joissa voidaan sallia partion hajaantuminen. 

 

Jotosohje 

Jotosohje jaetaan partioille jotoskeskuksessa ilmoittautumisen yhteydessä. 


