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TERVETULOA 

Korpisoturi 
32. Sandels-jotokselle 

joka pidetään 18.-19.5.2019 Kiuruveden kaupungin alueella ja lähimaastossa.  
 

 
Tervetuloa Kiuruvedelle! Käsiohjelmassa on ohjeita tapahtumaan, varustelista 
ja aikataulutus. Lukekaa ohjeet huolellisesti!  
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    Katso lisää myös: www.rul.fi/iisalmi 
 
 

KISAN AIKATAULU 18.-19.5.2019 
 
 
 
Kilpailuaika on Suomen virallinen kesäaika. 

 
JÄRJESTELYTOIMIKUNTA 
 
Jotosjohtaja: Bartje Harmoinen, 040 900 7072          
Varajohtaja: Aleksi Pesonen, 040 522 6086 
Tehtävämestari: Aappo Lind, 040 558 6416   
Jotosvääpeli: Pentti Karppanen, 044 542 5252 
Varavääpeli: Emmi Tikkanen, 040 517 9985 
Tiedotus ja markkinointi: Jari Mustonen, 040 718 2414 
Ratamestari: Kari Saastamoinen, 0400 373 080 
Ammunnan johto: Kari Vepsäläinen, 044 382 2903 
Pelastus ja ensiapu: VPK ambulanssi, 044 586 616 
Talous ja ilmoittautumismaksut: Jouko Koivunen, 044 526 3057 
Toimisto ja tuloslaskenta: Jarkko Kallio, 050 057 9091, Mikko Laajalahti, 044 700 5208 
MPK-ilmoittautumiset: Jari Nupponen, 044 599 5029 
 
Henkilöt, joiden nimen perässä on numero, heihin voi tarvittaessa ottaa myös yhteyttä. 

  

http://www.rul.fi/iisalmi
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JOTOKSEN KULKU 
 
Jotoksella on kaksi sarjaa (Sandels- ja Kilpasarja) Kilpasarja on normaalia sarjaa haastavampi fyysisesti 
ja edellyttää osallistujalta hieman pidemmälle vietyä osaamista jotoksen teemaan liittyen. 
Jotos koostuu ammunnasta, marssista ja rastitehtävistä, jotka mittaavat erilaisia sotilaallisia sekä yleis-
hyödyllisiä tietoja ja taitoja.  
Maastossa kuljetaan jokamiehenoikeuksin, kunnioittaen toisten omaisuutta ja luontoa. Maasto on vaihte-
levaa, osin vaativaa suomalaista sora- ja asfalttitiestöä, joten kukin osallistuja vastaa henkilökohtaisesti 
siitä, että varustautuu asianmukaisin varustein, tiedoin ja taidoin, sekä säilyttää toimintakuntonsa jotoksen 
aikana.  
Reitillä tavattu humaltunut osallistuja tai häiriön aiheuttaminen majoitusalueilla aiheuttaa koko partion hyl-
käämisen ja sulkemisen kilpailusta. Avotulenteko on kielletty muilla kuin merkityillä paikoilla. Joillakin ras-
teilla sekä majoitusalueella on vesihuoltomahdollisuus. Jotos suoritetaan jalan.  
 
 
HUOM! Kaikilla toimintarasteilla on tehtävän aikana voimassa tilanteenmukainen toiminta, ellei 
toisin mainita! Tämä näkyy myös rastisuoritusten arvostelussa. 
 
 
ERITYISTÄ: 

• Jotokselle voi ilmoittautua  

• Ilmoittautuminen Sandels-jotos 1.5.2019 mennessä http://mpk.fi/koulutuskalenteri  
Osallistumismaksu suoritetaan IRUK tilille: Sp Optia  FI80 4600 1020 0413 84 

 
• Elektronisten apuvälineiden käyttö (GPS, myös puhelin-GPS, etäisyysmittarit jne.) on sallittu. Rastilla 
voidaan erikseen kieltää ja rajata apuvälineiden käyttöä.  
• MPK-kurssimaksu 50 € / hlö pitää olla maksettu ennen jotosta Iisalmen Reserviupseereiden tilille. Kuitti 
maksetusta jotosmaksusta on oltava mukana ilmoittauduttaessa ampumaradalla.  
 

 

http://mpk.fi/koulutuskalenteri
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TOIMINTA AMPUMAPAIKALLA 
 

Ammunnat Hanhilammen ampumakeskuksessa Iisalmessa (Hanhilammentie 99, Iisalmi).  
Ampumaradalle tullaan omilla autoilla. Julkisilla tulevat saavat kyydin ampumaradalle.  
 
Ammuntaa johtaa Kari Vepsäläinen                           
 

• Ampumaradalla partiot saavat koulutusta eri välineisiin, jota voi hyödyntää suoritettaviin 
tehtäviin. 

• Yhteyshenkilö yhteiskyytiin: Aleksi Pesonen p. 040 522 6086 
 

Lauantai: Jotos alkaa Hanhilammen ampumaradalta ilmoittautumisella 07:30. Ensimmäiset ammun-
nat alkavat klo 08:00. Hanhilammella on parkkitilaa autoille. Ammuntojen jälkeen partiot siirtyvät kil-
pailukeskukseen Kiuruvedelle Rannantie 20, 74670 RAPAKKOJOKI omilla autoilla. Opastus keskuk-
seen on järjestetty viitoituksella. Parkkipaikalla kisakeskuksessa on liikenteenohjaus. 
  
Kaikki rastit ovat pakollisia ja jokaisen partion jäsenen on käytävä rastilla. Tehtävärastien paikat ilmoite-
taan koordinaatteina, käytettävä koordinaattijärjestelmä on MGRS. Rastien koordinaatit on jaettuna par-
tiokohtaisessa materiaalissa.  
 
Illalla on saunamahdollisuus kisakeskuksen läheisyydessä.  
 
Sunnuntai: kaikki rastit ovat vapaaehtoisia ja rastikoordinaatit ja –vihjeet luovutetaan partionjohtajille lau-
antai-illan iltahartauden yhteydessä. Partio voi suunnitella ennakkoon sunnuntain reitin kiertojärjestyksen 

• yhteislähtö klo 7.00 

• rastit avoinna klo 7.00 – 12.00 

• rastille otetaan vastaan 12.00 asti. Jos partiokortin luovuttaa rastin pitäjälle tähän aikaan mennes-
sä, rastin voi suorittaa, vaikka siellä olisi jonoa. 

• rasteja saa/voi suorittaa niin monta kuin haluaa/ehtii vapaassa järjestyksessä. 

• maaliin Joenvarren Seurahuoneelle on saavuttava klo 13.00 mennessä 

• jos partio ei saavu kilpailukeskukseen määräaikaan mennessä, ajan ylityksestä seuraa 1 virhepiste 
per 10 minuuttia 
 

Rastit ja maasto 
• Rastit ovat maastossa merkitty rastilipuin. Maasto on suurimmaksi osaksi helppokulkuista yläsavo-

laismaastoa, jossa on teitä, polkuja, metsäteitä. Pelloille meno on kielletty, reunoja voi käyttää. 
Kieltoa rikkonutta partiota voidaan sakottaa pistemenetyksin. Mahdollisista poikkeuksista esim. ylit-
tää pelto tietystä kohtaa ilmoitetaan partioille edellisellä rastilla erikseen.  

• Kartta on 1:50 000 peruskartta. 
 

TOIMINTA MAJOITUSALUEELLA 
 
Majoitusalueelle saavuttuaan partio ilmoittautuu vastaanottajalle, joka kirjaa saapumisajan partiokorttiin ja 
osoittaa partiolle yöpymisteltan. Telttaan, joka partioitten on pystytettävä yhdessä, majoittuu 2-3 partio-
ta.  Majoituttuaan partio voi ruokailla. Illalla, n. klo 21.30 suoritetaan kenttähartaus ja hiljaisuus alkaa klo 
23.00. Aamupala on saatavissa klo 6.00 alkaen. Ennen maastoon lähtöä partioiden on purettava majoi-
tustelttansa ja siistittävä sen ympäristö. Laiminlyönneistä rangaistaan pistemenetyksin. 
                     Tutustu MPK:n koulutukseen osallistumisen pelisääntöihin ilmoittautumisen yhteydessä.  
 
WC –huolto: Majoitusalueelle on varattu Baja-majat 
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ENSIAPU (kisan matkaosuudella) 
Oma ea –tarvike, kyypakkaus myös mukana. Tarvittaessa järjestäjien tarjoama apu. 

 
Lääkintähuolto 
Lääkintähuoltopalveluissa tukeudutaan paikalliseen terveyskeskukseen turvallisuussuunnitelman 
mukaisesti. VPK:n ambulanssi on paikalla ammunnoissa ja muun kilpailun ajan majoitus- ja huol-
toalueella.  
 
 
TOIMINTA ENSIAPUA VAATIVISSA TILANTEISSA 

1. SELVITÄ MITÄ ON TAPAHTUNUT 
2. PELASTA HENGENVAARASSA OLEVAT JA ESTÄ LISÄONNETTOMUUDET 
3. ANNA HÄTÄENSIAPU 
4. TURVAA HENGITYS JA VERENKIERTO 
5. EHKÄISE SOKKI JA TYREHDYTÄ VERENVUOTO 
6. HÄLYTÄ APUA YLEISESTÄ HÄTÄNUMEROSTA 112 
7. Anna tieto tapahtuneesta kisan varajohtajalle Aleksi Pesoselle p. 044 522 6086 

 
RUOKAHUOLTO KISAN AIKANA JA JÄLKEEN 
 
Lauantaina tarjotaan päivällinen kilpailijoille kello 17.00 lähtien.  
Sunnuntaina tarjotaan klo 6.00-6.45 aamiainen ja maalissa lämmin ruoka klo 13.00–15.00. Ruokailut sisäl-
tyvät jotosmaksuun.  
Kisassa on vettä/palautusjuomaa tarjolla matkan varrella, kilpailijoille lähdössä ilmoitettavilla rasteilla sekä 
mukaan otettavaksi kisakeskuksesta. 

 
VARUSTELUETTELO 
Kilpailijat varustavat itse itsensä vaatetuksella. Rastivälineet tulevat järjestävältä organi-
saatiolta 
 
Partiokohtainen pakollinen varustus vähintään 
ensiapupakkaus, kyypakkaus jokaista ryhmää kohden 
matkapuhelin, jonka numero otetaan ylös ilmoittauduttaessa  
valaisin 
 
Henkilökohtainen pakollinen varustus vähintään 
kantoväline 
vesipullo, kompassi 
tulentekovälineet 
teräase, puukko 
muistiinpanovälineet 
saunakamppeet  
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Partioille jaettavaan materiaaliin kuuluu 
joukkuekortti 
yksi värikartta + 1 - 2 kilpailukarttaa 
kilpailuohjeet, sisältäen tärkeät puhelinnumerot 
rastien koordinaatit 
 
 
KESKEYTTÄMINEN 
Mahdollisten keskeyttäneiden partioiden tai osallistujien on ilmoittauduttava välittömästi varajohtaja Aleksi 
Pesoselle p. 040 522 6086 

 
VAKUUTUKSET 
Kaikki osallistujat ovat vakuutettuja MPK:n toimesta koko jotoksen ajalle ammunnat mukaan lukien. 
MPK:n tapaturmavakuutus on voimassa koulutuspaikalla ilmoittautumisen jälkeen. Matkat tilaisuuksiin 
eivät sisälly vakuutukseen. Vakuutus ei korvaa omien tavaroiden (kännykkä, vaatteet, kellot yms.), auton 
jne. rikkoutumista tai katoamista pois lukien henkilövahingon yhteydessä syntyneet yksityistapaturmava-
kuutusehdoissa mainitut materiaalivahingot (silmälasit, kuulokojeet tms.).  

 
ERITYISHUOMIOITA  
Päihtyneenä ei ole sallittua osallistua jotokselle. Kilpailu on päihteetön. 
 
VIESTINTÄVÄLINEET 
Matkapuhelimet. 
Kaikilla järjestäjillä on ja partioille jaetaan kilpailuohjeet ja yhteystietolista, jossa on tärkeimmät puhelinnu-
merot turvallisuuteen ja tapahtuman järjestelyihin liittyville tahoille.  

 
TIEDOTTAMINEN   
Tapahtuman aikana vastaa kriisitiedottamisesta jotoksen johtaja. Tarvittaessa on tukena ryhmä, johon 
kuuluvat lisäksi varajohtaja, järjestävien yhdistysten pj:t ja MPK:n edustaja. 
Onnettomuustilanteissa ja rikoksissa tiedotusvastuu median suuntaan on aina pelastustöitä johtavalla vi-
ranomaisella tai poliisilla. Keskeyttämisissä tai onnettomuuksissa välittömästi ilmoitettava kisan johtokes-
kukseen kisan varajohtaja Aleksi Pesoselle p. 040 522 6086 
 
JOTOKSEN PÄÄTÖS 
Maalialueella ilmoittaudutaan vastaanottajalle, joka kirjaa saapumisajan ja ohjaa toimistoon, jossa luovute-
taan kilpailukortti ja muu mahdollinen materiaali. Klo 15.00 pyritään pitämään tulosten julkistus ja palkinto-
jenjakotilaisuus 
Jotos päättyy klo 15.00 mennessä. Jotoksen osanottajille on varattu mahdollisuus peseytymiseen saunas-
sa. Kaikille osallistujille tarjotaan maalissa lämmin ateria ja jokainen saa muistoksi diplomin. Kolme paras-
ta partiota palkitaan.  
 
 
 
Järjestelyistä vastaavat Iisalmen ja Kiuruveden Reserviupseerikerhot ja Iisalmen seudun ja Kiuruveden 
Reserviläiset yhdessä muiden maanpuolustus- ja veteraanijärjestöjen kanssa. Lisäksi mukana ovat puo-
lustusvoimat/Kainuun Prikaati ja MPK:n Savo-Karjalan maanpuolustuspiirin Kuopion koulutuspaikka.  

 
Lisätietoja jotoksesta Katso lisää myös: www.rul.fi/iisalmi 

http://www.rul.fi/iisalmi
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