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KILPAILUJOHDON TERVEHDYS 

 Tervehdys kilpailija! 

Minulla on ilo toivottaa sinut tervetulleeksi Reserviläisurheiluliiton (RESUL) valtakunnalliselle 

talvijotokselle Pirkkajotokselle. Jotoksen järjestäjinä toimivat Tampereen Korkeakoulujen 

Reserviupseerit (TaKoRU) ja Pirkanmaan Reserviupseeripiiri sekä Pirkanmaan Reserviläispiiri. 

TaKoRUlla on pitkä kokemus RESULin jotoksilla kilpailemisesta ja pienempien usein varsin 

raivokkaiden partiotaitokilpailuiden järjestämisestä Pirkanmaalla. TaKoRUn voitonnälkäisessä 

edustuspartiossa kilpaileminen on itselleni ja monille kilpailumme järjestäjille ollut tuttua jo 

useita vuosia. Olen ollut onnekas, että olen saanut kasattua partioni niin kyvykkäistä 

taistelijoista, että olemme päässeet mukaan mitalikamppailuihin vuosittain. Nyt näiden 

kokemusten ja resurssien kautta voimme tarjota Pirkkajotoksella kilpailijoille mielenkiintoisia 

toiminnallisia rasteja sekä monipuolisia ammuntoja. 

Haasteitakin olemme kohdanneet valitettavan paljon. Erityisesti vuodenvaihteessa voimaan 

astunut uusi laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta aiheutti järjestäjille hiustenlähtöä. 

Lakia ei varsinaisesti ollut laadittu RESULin jotoksia ajatellen. Ammuntojen todellista sisältöä, 

KH-päiviä ja kaluston saamista selviteltiin viimeisiin viikkoihin asti. Tästäkin operaatiosta 

kuitenkin selvittiin lopulta lievin tappioin ja jotos saadaan toteutettua. Kiitokset 

Puolustusvoimille ja MPK:lle, että asia saatiin kunniakkaasti maaliin asti. 

Valtakunnallinen kiinnostus jotoksiin ja monipuolisia sotilastaitoja mittaaviin tehtäviin näkyvät 

tämän kilpailun ennätyksellisessä osallistujamäärässä. Maanpuolustushenki onkin 

maassamme ilmeisesti kasvamassa entisestään, sillä miesmuistiin ei talvijotoksella ole ollut 30 

innokasta partiota kilpailemassa. Tästä muutoksesta olemme erityisen tyytyväisiä. Joskus 

olenkin tainnut sanoa, että kun en ole huippujuoksija enkä huippuampuja niin täytyy lähteä 

jotokselle voittamaan. 

Ja mitäpä olisi kirjoitus nykypäivänä ilman mainintaa ilmastonmuutoksesta. Tällä jotoksella te 

kilpailijat, ette nyt valitettavasti pääse hiihtämään. Tätä ennakoi jo logomme suksettomasta 

sauvakävelijästä. Reitti on kuitenkin suunniteltu siten, että kenttäkelpoinen taistelija selviää 

matkasta jalan. Joskus on taisteltava huonollakin säällä, ainakin Tampereen korkeudella 

kevättalvella. Toivottavasti saamme teille mielenkiintoisen kilpailun ja kokemuksen 

järjestettyä. 

Nähdään Jotoksella! 

Terveisin 

Kilpailun johtaja 

Antti Laalahti 
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SUOJELIJAN TERVEHDYS 

 Hyvät Pirkkajotoksen osallistujat! 

Tuon tervehdyksen Pirkanmaan aluetoimistosta kaikille jotoksen osallistujille sekä järjestäjille. 

Aluetoimistojen kenties näkyvin tehtävä on kutsuntojen järjestäminen syksyisin, siis 

asevelvollisuuden ensi askelilla. Toisaalta taas varusmiespalveluksen suorittamisen jälkeen 

reserviläisille aluetoimistot toimivat linkkinä vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja 

puolustusvoimien välillä. Pirkanmaalla on erityisen aktiivinen ja toimelias reserviläisjärjestöjen 

ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimijakenttä, joiden kanssa niin 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kuin kun aluetoimiston on ilo toimia.  

Jotos on hieno mahdollisuus kerrata opittuja sotilas- ja kansalaistaitoja. Yleensä ”lappu 

rinnassa” kannustaa osallistujia, joskin partion menestystä voi toki mitata muutenkin kuin 

loppusijoituksia vertaamalla. Partiokilpailun suola ja samalla menestyksen avain piilee siinä, 

että kaikkien partion jäsenten parhaita taitoja ja ominaisuuksia osataan käyttää 

mahdollisimman hyvin parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi. 

Vanha viisaus ketjun lenkeistä pätee tässäkin.  

Toivotan kaikille partioille rehtiä kilpailu- ja partiohenkeä ja ennen 

kaikkea reipasta kevättalven viikonloppua Pirkkalan maisemissa! 

Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö 

Everstiluutnantti Matti Heininen 
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TÄRKEÄT PUHELINNUMEROT 

 Ennen kilpailua 

 Pirkkajotos Asiakaspalvelu   050 5501595 

pirkkajotos@gmail.com  

pirkkajotos.takoru.fi 

Facebook: Pirkkajotos  

 Kilpailuviikonlopun aikana 13.3. kello 1800 – 15.3. kello 1800 

 Kilpailutoimisto (24h)  050 5501595 

 - neuvonta 

 - kilpailukeskus 

Kilpailun johtaja Antti Laalahti  040 7773747 

Kilpailun varajohtaja Mikko Tuomaala  040 1607768 

Ensiapuryhmä (24h)  050 9174412 

 - kiireetön ensiapu 

Turvallisuuspäällikkö  050 5660894 

- kilpailun keskeyttäminen 

 - turvallisuusasiat 

Yleinen hätänumero  112  

 - kiireelliset hätätilanteet  

YLEISTÄ 

Pirkkajotos on Tampereen seudulla järjestettävä Reserviläisurheiluliitto ry:n (RESUL) vuoden 

2020 valtakunnallinen reserviläisten talvijotos. 

Tapahtuman järjestäjinä toimivat Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry ja 

Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry ja Pirkanmaan Reserviläispiiri ry yhdessä 

yhteistyökumppaneidensa kanssa.  

Pirkkajotos on sotilastaitokilpailu, jossa partiot kilpailevat toisiaan vastaan erilaisilla 

tehtävärasteilla. Tehtävien aiheet vaihtelevat ja voivat sisältää mm. ammuntaa, suunnistusta, 

sotilaallisia tehtäviä, ensiapua, fyysisiä tehtäviä ja erilaisia yhteistyötehtäviä. Pirkkajotoksella 

on erityisesti panostettu monipuolisiin ammuntarasteihin sekä toiminnallisiin yö- ja 

päivätehtäviin. 

Jotos toteutetaan yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa sotilaallisia 

valmiuksia palvelevana (SOTVA) kurssina. Kilpailusta osallistujat saavat 2 korvaavaa 

kertausharjoitusvuorokautta.  

Kilpailun suojelijana toimii Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Matti 

Heininen. 
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Huomioikaa, että partiossa on oltava vähintää 3 jäsentä, että se voi kilpailla. Jos partion jäsen 

sairastuu ja estyy tulemasta kilpailuun, niin ilmoittakaa siitä välittömästi toimistolle. 

Osalla rasteista on käytössä AR-15-malliset kiväärit. Tutustukaa kiväärin toimintaan etukäteen. 

Tässä on esimerkiksi yksi video aiheesta: https://www.youtube.com/watch?v=mL-ZzgwkuzE 

LIITTEET 

Lähtöaikataulu, Varustelista, MPK yhteys- ja terveystietolomake, Turvallisuussuunnitelma, 

Tyrskyjotoksen mainos 

KILPAILIJOIDEN VAKUUTUSTURVA 

Osallistumismaksuun sisältyy, että MPK:n koulutuskalenterin kautta hyväksytysti 

ilmoittautuneet kilpailijat on vakuutettu MPK:n tapaturmavakuutuksella Pirkkajotoksen 

kilpailupaikalla ilmoittautumisesta alkaen kilpailun päättymiseen ja sieltä poistumiseen 

saakka. Vakuutus ei ole voimassa matkoilla kilpailupaikalle tai pois sieltä. Tapaturmavakuutus 

ei korvaa myöskään omien henkilökohtaisten tavaroiden rikkoontumista tai katoamista. 

MAJOITTUMINEN ENNEN KILPAILUA 

Ilmoittautumisen yhteydessä varattu majoitus pe-la yöksi tapahtuu kilpailukeskuksessa 

kilpailijoiden omilla varusteilla. Majoitus on lattiamajoitus. Kilpailukeskuksessa on sisävessat 

sekä juokseva vesi. Ruuanlaittomahdollisuus on ulkona partion omilla välineillä. Kilpailijat 

huolehtivat itse ruokailustaan ennen kilpailua. 

TAVARASÄILYTYS 

Kilpailijat voivat jättää kilpailun ajaksi omia varusteitaan säilytettäväksi kilpailukeskukseen. 

Tavaroiden tulee olla joko laukussa, repussa tai vastaavassa. Irtotavaroita ei oteta vastaan 

säilytettäväksi. Kilpailukeskukseen säilytykseen jätettävät laukut tms. tulee varustaa 

nimilapulla (oma nimi ja puhelinnumero), esim. maalarinteippi ja tussilla tehdyt merkinnät 

käyvät. 

 

SAAPUMINEN KILPAILUKESKUKSEEN 

Kilpailukeskus sijaitsee osoitteessa Varuskunnantie 268, Pirkkala. Kilpailijoiden parkkipaikkana 

toimii Satakunnan lennoston portilla oleva parkkipaikka. Parkkipaikalle on opastus 

Varuskunnantieltä.  

Parkkipaikalla ja sen läheisyydessä ei saa valokuvata. 

Parkkipaikalta kilpailukeskukseen pääsee kävelemällä takaisin kohti Varuskunnantietä ja 

kääntymällä vasemmalle, portista läpi. 
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KILPAILUN SÄÄNNÖT 

Pirkkajotoksen järjestelyissä noudatetaan Reserviläisurheiluliitto ry:n (RESUL) ohjeita ja 

linjauksia. Lisäksi kilpailussa noudatetaan kilpailujärjestäjien antamina määräyksiä ja ohjeita, 

jotka koostuvat kilpailukutsusta, ennen kilpailua annetuista ennakko-ohjeista, 

kilpailupartioille annettavasta jotosohjeesta, kilpailurasteilla annettavista määräyksistä ja 

ohjeista sekä muista kilpailujärjestäjien antamista säännöistä. 

Lauantaiaamun ilmoittautumisaika sekä lauantain ja sunnuntain lähtöajat ovat pisteytettäviä 

suorituksia. Myöhästyminen johtaa pistemenetyksiin. 

JOTOKSEN AIKATAULU 

 Perjantai 13.3. 

 1900 Ilmoittautuminen majoitukseen avautuu 

 Lauantai 14.3. 

 0700 Ilmoittautuminen kilpailuun avautuu 

- partion tulee ilmoittautua viimeistään 30 minuuttia ennen lähtöaikataulussa 

ilmoitettua lähtöaikaa 

 0800 Ensimmäinen partio lähtee matkaan 

 2000 – 0000 Sotilaskotiauto yöpymisalueella 

  -maksuvälineinä käyvät sekä kortti, että käteinen 

 Sunnuntai 15.3. 

 0700 Ensimmäinen partio lähtee yörastilta 

 1000 – 1300 Kilpailijoiden huolto ja lounas  

 1330 Kilpailun päätöstilaisuus ja palkintojenjako 
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ENSIAPU JA KILPAILUN KESKEYTTÄMINEN 

Jotoksella toimii kilpailun oma ensiapuryhmä. Ensiapuryhmällä on omat autot ja tarvittava 

ensiapukalusto ja -välineistö. Kilpailun päivystävän ensiapuryhmän puhelin on: 050 9174412 

Mikäli partio joutuu keskeyttämään kilpailun, tulee partion ilmoittaa keskeyttämisestään 

rastihenkilöstölle tai turvallisuuspäällikön numeroon 050 5660894. 

Kiireellistä apua vaativissa hätätilanteissa kilpailijan tulee ottaa suoraan yhteyttä 

hätäkeskukseen: yleinen hätänumero on 112. Kun viranomaisapu on hälytetty, ilmoita heti 

tilanteesta myös turvallisuuspäällikölle edellä mainittuun numeroon. 

LIIKKUMINEN KILPAILUMAASTOSSA 

Kilpailun aikana maastossa liikuttaessa noudatetaan jokamiehenoikeuksia ja liikennesääntöjä. 

Kilpailun järjestäjä asettaa lisäksi kieltoalueita, joilla liikkuminen on kielletty. Kieltoalueet 

merkataan kilpailukarttaan ja ne käydään partion kanssa läpi ilmoittautumisen yhteydessä. 

Partiot huolehtivat itse omat roskansa pois maastosta. Roskiksia on kilpailukeskuksessa sekä 

yöpymisalueella.  

Vesitäydennyspisteitä on kilpailun aikana lähdössä, lauantain reitin puolivälissä, 

yöpymisalueella sekä maalissa. 

KILPAILUNAIKAINEN YÖPYMINEN 

Kilpailupartion yöpyminen maastossa kuuluu osana hyväksyttyyn kilpailusuoritukseen ja myös 

sen suorittamisen vähimmäisvaatimuksiin. 

Kilpailunaikainen yöpyminen tapahtuu partion omilla varusteilla. Yöpymisalueella on 

tulentekomahdollisuus, huussit, vesipiste sekä mahdollisuus ottaa riukuja majoitteiden 

pystyttämistä varten. 

SOTILASKOTI 

 Sotilaskotiauto palvelee lauantaina yöpymisalueella kello 2000-0000. Maksuvälineinä 

 käyvät sekä kortti, että käteinen. 

PALKINNOT 

Kilpailun kolme parasta partiota palkitaan tavarapalkinnoilla. Yhteisyökumppanimme Sako 

puolestaan palkitsee parhaan ammuntatuloksen saavuttaneen partion. Lisäksi 

palkintojenjakotilaisuudessa paikalla olevien kilpailjoiden kesken arvotaan yllätyspalkinto. 

HUOLTO KILPAILUN JÄLKEEN 

Kilpailun jälkeen partioilla on mahdollisuus peseytymiseen ja saunomiseen 

kilpailukeskuksessa. Kilpailijoille on tarjolla lounas. 

Löytötavarat kilpailun aikana säilytetään kilpailukeskuksessa ja niitä voi tiedustella sieltä. 

Kilpailun jälkeen mahdolliset löytötavarat säilytetään kilpailujärjestäjällä yhden viikon ajan, 

jonka jälkeen ne toimitetaan Tampereen löytötavaratoimistoon. 
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SPONSORIT 

 Pirkkajotosta tukemassa 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polarmatic    Rautasoini 
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LIITE 1: LÄHTÖAIKATAULU 

Ilmoittautumispaikka: kilpailukeskus 

Lähtöpaikka: kilpailukeskuksen piha 

Ilmoittautumisaika ja lähtöaika ovat pisteytettäviä suorituksia. Myöhästyminen johtaa pistemenetyksiin. 

Partion 
numero 

Partion nimi 
Ilmoittautuminen 

viimeistään 
Lähtöaika 

1 Siilin Ressut 7:30 8:00 

2 Ruutiukot 7:35 8:05 

3 VORU:n Wanhat 7:40 8:10 

4 Pervitiinipartio 7:45 8:15 

5 Haippi 7:50 8:20 

6 Kapinapartio 7:55 8:25 

7 Kataja 8:00 8:30 

8 Kakkos-seiska 8:05 8:35 

9 Rastiaasit Taktikal 8:10 8:40 

10 Siipi 8:15 8:45 

11 Imatran Reserviupseerikerho 8:20 8:50 

12 Kovaonniset 8:25 8:55 

13 Sissit Piiloon 8:30 9:00 

14 Häirintä Isku  8:35 9:05 

15 Hupu, Lupu ja Tupu 8:40 9:10 

16 RHAU 8:45 9:15 

17 SatMaakk 8:50 9:20 

18 HjRes 8:55 9:25 

19 Teekkarireserviläiset 9:00 9:30 

20 Viimeiset Pirkkalaiset 9:05 9:35 

21 Salon Seudun Reserviupseerit 9:10 9:40 

22 Keski-Suomen reservipiirit 9:15 9:45 

23 Keski-Suomi 9:20 9:50 

24 KuoRes 9:25 9:55 

25 ta2 9:30 10:00 

26 Reservileijonat 9:35 10:05 

27 Kriha Recce 9:40 10:10 

28 Konnan Koukut 9:45 10:15 

29 Kulkuttajat 9:50 10:20 

30 Liedon Vänskät 9:55 10:25 
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LIITE 2: VARUSTELISTA 

Kilpailupartion pakolliset varusteet 

• karttasuoja vähintään 1 kpl / partio 
• kilpailun ajan virrat päällä oleva toimintavalmis matkapuhelin (numero ilmoitetaan 

ilmoittautumisen yhteydessä) 
• hakaneulat vähintään 4 kpl kilpailunumeron kiinnittämistä varten 
• roskapusseja omaa jätehuoltoa varten kilpailun aikana 
• ensiapupakkaus (vähintään sideharso, laastareita, kipulääke, haavan puhdistusaine tai -

väline) 
• keitin tai vastaava väline ruuan valmistamista varten 
• majoitusväline kuten teltta, laavu, tms. (majoituspaikalla saa tehtyä riukuja tai niitä on 

tarjolla) 
• kirves 
• koordinaattilevy 1:25 000 
• toimiston, ensiapuryhmän ja turvallisuuspäällikön puhelinnumerot 
• vesiliukoinen tussi 

Kilpailijoiden henkilökohtaiset pakolliset varusteet 

• virallinen henkilöllisyystodistus (poliisin myöntämä oma henkilökortti tai passi, myös 
ajokortti käy); ilmoittautumisessa ja koko kilpailun ajan mukana 

• kantolaite (reppu, rinkka, tms.) 
• muistiinpanovälineet (vähintään muistilehtiö tms., mustekynä, lyijykynä) 
• säänmukainen maastossa liikkumiseen soveltuva vaatetus sekä jalkineet 
• tarpeelliseksi katsomansa vaihto- ja varavaatteet, -käsineet, tms. 
• valaisin (taskulamppu, otsalamppu, tms.) 
• henkilökohtaiset ensiapuvälineet (vähintään rakkolaastari, tavallinen laastari) 
• tarvittavat henkilökohtaiset hygieniavarusteet ja lääkkeet, apuvälineet, tms. 
• juomapullo tai vastaava 
• kilpailun ajaksi tarvitsemansa ruoat ja eväät 
• majoittumis- ja yöpymisvarusteet (esim. makuupussi ja -alusta ym.) 
• ruokailuvälineet 
• kompassi (yhdellä rastitehtävällä on etua, jos jokaisella partion jäsenellä on astekompassi) 
• tulitikut tai muu tulentekoväline/-laite 
• puukko 
• heijastin 
• MPK yhteys- ja terveystietolomake 

Kilpailijoilla on oikeus käyttää sotilaspukua Pirkkajotoksella. Kilpailijalla on oikeus käyttää omassa 
suomalaisessa sotilaspuvussaan suomalaisia sotilaallisia arvomerkkejä, joiden kantamiseen hänellä 
on oikeus. Puolustusvoimien ja MPK:n kannan mukaisesti, mikäli käytät suomalaisessa 
sotilaspuvussasi sinulle kuuluvia sotilaallisia arvomerkkejä, tällöin samaan aikaan puvussa ei saa 
käyttää muita kuin Puolustusvoimien ohjesäännön mukaisia ja Puolustusvoimien hyväksymiä muita 
sotilaallisia merkkejä tai -tunnuksia, joiden kantamiseen puvun käyttäjällä on oikeus. 
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LIITE 3: MPK YHTEYS- JA TERVEYSTIETOLOMAKE 
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LIITE 4: TURVALLISUUSSUNNITELMA
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LIITE 5: TYRSKYJOTOKSEN MAINOS
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