
KILPAILUOHJE 
XXXIII Sandels-Jotos ”KOOTTUISKU” 

”  
                                                                15.-16.5.2021 

 
 

 
  

 

Tervetuloa Jotokselle! 
 

33. Sandels-jotos järjestetään 15. – 16.5.2021.  
Ammunta toteutetaan hajautetusti (Iisalmi/Siilinjärvi) ja maastotoiminta on Lapinlahdella.  

 

Jotos järjestetään ensimäistä kertaa hybridi-jotoksena, jossa korona-turvallisuudesta  
pidetään erityinen huoli - partiot liikkuvat, toimivat rasteilla ja majoittuvat omissa ”kuplissaan”.  

 

 
 

Käsiohjelmassa on ohjeita tapahtumaan, varustelista ja aikataulutus. 
Lukekaa ohjeet huolellisesti! 

 

Lisätietoja www.rul.fi/iisalmi 
 

HUOM! Kilpailuohjetta päivitetään järjestelyjen edetessä.  
 

LOPULLINEN 
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JOTOKSEN KULKU 

 
Yleistä 
Digitaaliset työkalut ja partioiden reaaliaikainen seuranta mahdollistavat tilanteenmukaisuuden 
säilyttämisen läpi koko jotoksen. Jotoksella kerätään kilpailijoista paikkatietoa. Tietoa käytetään 
jotoksen kilpailun ohjaamiseen ja turvallisuuteen. Henkilön liittyvät tiedot poistetaan viim. 30 vrk 
kuluessa. Kilpailija hyväksyy tietojen keräämisen jotokselle ilmoittautuessa.  
 
Jotos on tarkoitettu maanpuolustushenkisille miehille ja naisille (ikä vähintään 18 v, ei edellytä 
varusmiespalvelun suorittamista). Kilpailu suoritetaan maastovaelluksena 3- 5 henkilön partioissa 
ja kilpailu koostuu ammunnasta ja rastitehtävistä, jotka mittaavat sotilaallisia taitoja.  
 
Tänä vuonna kilpaillaan yhdessä sarjassa – Sandels-jotossarja. 
 
Vakuutusturva 
Kaikki osallistujat ovat vakuutettuja MPK:n toimesta koko jotoksen ajalle ammunnat mukaan lu-
kien. MPK:n tapaturmavakuutus on voimassa ilmoittautumisen jälkeen. MPK:n vastuuvakuutus ei 
kata kurssilaisten omien ajoneuvojen käyttöä MPK:n kurssitoiminnassa, vaan ajoneuvojen mah-
dolliset vauriot korvataan ajoneuvon omista vakuutuksista eikä MPK korvaa omavastuuta tai bo-
nusmenetyksiä. 
 
MPK:n vakuutus ei korvaa omien tavaroiden (kännykkä, vaatteet, kellot yms.), auton jne. rikkou-
tumista tai katoamista pois lukien henkilövahingon yhteydessä syntyneet yksityistapaturmava-
kuutusehdoissa mainitut materiaalivahingot (silmälasit, kuulokojeet tms.). Erillistä vakuutusturvaa 
ei siis välttämättä tarvita, ellei vakuutusturvaa henkilökohtaisesti halua korottaa. 
 
Huolto 
Partiot varaavat aamupäivälle 15.5 itsenäisesti muonaa ja juotavaa.  
Sandels-jotos tarjoaa ruokailua seuraavasti 

- Ampumaradalla annetaan muonapussi 
- Päivällinen majoituspaikassa (la ilta) 
- Aamiainen majoituspaikassa (su aamu) 
- Päätöslounas maalialueella (su päivä) 

 
Ensiapu (kisan matkaosuudella) 
Kilpailijoilla oma ea–tarvike, kyypakkaus myös mukana. Tarvittaessa järjestäjien tarjoama apu. 
Puhelimeen on oltava ladattuna 112-sovellus. 
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Lääkintähuolto 
Lääkintähuoltopalveluissa tukeudutaan paikalliseen terveyskeskukseen turvallisuussuunnitelman 
mukaisesti. VPK:n ambulanssi on paikalla ammunnoissa Hanhilammella ja muun kilpailun ajan 
majoitus- ja huoltoalueella.  
 
 
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 shokki ja tyrehdytä verenvuoto 
6. Hälytä apua yleisestä hätänumerosta 112 
7. Anna tieto tapahtuneesta jotoksen varajohtajalle Mikko Laajalahdelle, p. 044 700 5208 

 
Erityishuomioita  
Kilpailu on päihteetön. Reitillä tavattu humaltunut osallistuja tai häiriön aiheuttaminen majoitus-
alueella johtaa koko partion hylkäämisen ja sulkemisen kilpailusta.  
 
Viestintä ja yhteystiedot 
Matkapuhelimet, sähköposti ja WhatsApp 
Kilpailuohjeessa on yhteystietolista, jossa on tärkeimmät puhelinnumerot turvallisuuteen ja ta-
pahtuman 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 joh-
tavalla viranomaisella tai poliisilla.  
 
Jotoksen päätös 
Viimeisen tehtävän toteuttamisen jälkeen partio saa ilmoituksen JOTOSJOHLA -järjestelmästä. 
Koko kilpailun ajan partioilla on tiedossa reaaliaikainen pistetilanne. 
Jotos päättyy klo 15.00 mennessä.  
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Palkitseminen 
Kolme parasta joukkuetta ja kolme parasta ampujaa palkitaan. Parhaiten jotostunnelmia kuvan-
nut partio palkitaan. Palkinnot toimitetaan voittajille jotoksen jälkeen.  
  
Järjestelystä vastaa 
Järjestelyistä vastaa Iisalmen Reserviupseerikerho ry. Mukana ovat myös Iisalmen Seudun Reser-
viläiset ry, Lapinlahden Reserviupseerikerho ry, muut Pohjois-Savon aktiiviset reserviläisjärjestöt 
ja reserviläiset, puolustusvoimat ja MPK. 
 
Ilmoittautuminen (ilmoittautumisjärjestelmä on avoinna) 

• jotos on maanpuolustuskoulutuksen kurssi ja ilmoittautuminen tapahtuu MPK:n sivuilla 
o http://mpk.fi/koulutuskalenteri (Sandels-jotos, kilpailijat) 
o http://mpk.fi/koulutuskalenteri (Sandels-jotos, toimitsijat) 

• kurssimaksu 50 € / hlö pitää olla maksettu ennen jotosta. Maksu suoritetaan Iisalmen re-
serviupseerikerho ry:n tilille FI80 4600 1020 0413 84 – viestikenttään partion nimi 

• Ilmoittautuminen 10.5.2021 mennessä  

• Lisätietoja jotoksesta www.rul.fi/iisalmi 
 
Rastit ja maasto 

• Elektronisten apuvälineiden käyttö (älypuhelin, GPS, etäisyysmittari jne.) on vaatimus. 
Rastilla voidaan erikseen kieltää ja rajata apuvälineiden käyttöä tehtävän luonteen mu-
kaan.  

• Tehtävät annetaan partioille JOTOSJOHLA-sovelluksen välityksellä sähköpostilla, teks-
tiviesteillä ja pikaviestisovelluksilla. Rastien paikat annetaan MGRS paikkatietona ja 
tehtävät suoritetaan partiokohtaisesti käskyn mukaisessa paikassa. Jotokseen valmis-
tautuminen alkaa ensimmäisestä viestistä pe 14.5. Siinä annetaan toimintaohjeet 15.5 
aamuun.  

• Annettuun tehtävään voi liittyä valmistautumistehtävä tai se voi alkaa suoraan suori-
tuksella. Partioiden sijaintia seurataan jotoksen aikana ja annetut tehtävät liittyvät par-
tion sijaintiin. Osa tehtävistä vastataan sähköisesti ja osalla tehtävistä on paikalla valvo-
ja. Mukana on myös pitempikestoisia tehtäviä, joissa toimitaan tilanteen mukaisesti. 

• HUOM! Kaikilla toimintarasteilla on tehtävän aikana voimassa tilanteen mukainen 
toiminta, ellei toisin mainita! Tämä näkyy myös rastisuoritusten arvostelussa.  
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• Mahdollisten keskeyttäneiden partioiden tai osallistujien on ilmoittauduttava välit-
tömästi TIKEen ja jos keskeyttämiseen liittyy tapaturma tai onnettomuus, kilpailun va-
rajohtajalle Mikko Laajalahdelle puhelimella 044 700 5208 

• Maastossa kuljetaan jokamiehenoikeuksin, kunnioittaen toisten omaisuutta ja luontoa 
Maasto on suurimmaksi osaksi helppokulkuista yläsavolaismaastoa, jossa on teitä, pol-
kuja, metsäteitä.  

• Pelloille meno on kielletty, reunoja voi käyttää. Kieltoa rikkonutta partiota voidaan sa-
kottaa pistemenetyksin. Mahdollisista poikkeuksista esim. ylittää pelto tietystä kohtaa 
ilmoitetaan partioille erikseen ja ylityspaikkaan on järjestetty ohjaus.  

• Avotulenteko on kielletty muilla kuin merkityillä paikoilla 

• Joillakin rasteilla sekä majoitusalueella on vesihuoltomahdollisuus 
 
Lauantai 

• Kaikki rastit ovat pakollisia ja jokaisen partion jäsenen on käytävä rastilla.  

• Partiolle annetaan tavoiteaika saapua rastille. Myöhästynyt partio joutuu odottamaan 
odotusalueella tavoiteaikaan saapuneiden partioiden suorituksien valmistumista. 

• Rastit ovat avoinna klo 8:00 – 20:00  
 

Sunnuntai  

• Kaikki rastit ovat pakollisia. Käskyt partionjohtajille annetaan sähköpostilla 

• Rastit avoinna klo 8.00 – 12.30 

• Rastit suoritetaan annetun käskyn mukaisessa järjestyksessä. 

• Maaliin on saavuttava klo 13.00 mennessä 

• Jos partio ei saavu hajautusalueelle määräaikaan mennessä, ajan ylityksestä seuraa 1 
virhepiste alkava 5 minuuttia 

 
Jotos-aikataulu 
 Perjantai 14.5. klo 17:00- Lauantai 15.5. klo 6:00  

• Partiot ilmoittautuvat sähköpostilla tilannekeskukseen (= TIKE)  

• Partiot lähettävät some-päivityksiä jotostunnelmista Jotoksen aikana TIKE (kuvia ja 
lyhyitä videoita). Paras somepäivittäjä palkitaan. Ohjeet tulevat pe illan aikana.    

 
 Lauantai 15.5. klo 6.00 - 9:30  

• TIKE antaa partioille ensimmäisen tehtävän sähköisesti  
 klo 7:00   

• Jotos alkaa, partiot liikkeelle yhtä aikaa kukin omasta lähtöpisteestään. 
 klo 8:00  
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• Ensimmäiset partiot ampuvat Hanhilammella ja Rissalassa 
 klo 10:00 →  

• ammunnan jälkeen siirrytään jotosmaastoon omilla autoilla ja partiot saavat päi-
vän aikana käskyt ja rastitehtävät sähköpostin kautta. Teltat voi jättää autoon tai 
antaa järjestäjien kuljetettavaksi majoitusalueelle, partiot liikkuvat päivärepulla 
jotoksen ajan. 

 klo 18:00 (noin)  

• Telttojen pystyttäminen yöpymisalueelle 
 klo 23:00  

• Hiljaisuus 
 
 Sunnuntai 16.5. 
 klo 6:00   

• Aamupala 
 klo 7:00   

• Lähtö maastoon sähköpostikäskyjen mukaan 
 klo 13:00   

• Rastit sulkeutuvat, ruokailu kunkin partion omalla kokoontumisalueella 
 klo 15:00   

• Lopullisten tulosten ilmoittaminen partioille 
 klo 16:00  

• Jotos päättyy 
 

Kilpailuaika on Suomen virallinen kesäaika. 
 
Toiminta ampumapaikalla 
 
Ammunnat ovat Hanhilammen ampumakeskuksessa Iisalmessa ja Rissalan ampumaradalla Sii-
linjärvellä 
 

• Osallistujille ilmoitetaan etukäteen ampumapaikka 

• Ampumaradalla partiot saavat koulutusta eri välineisiin, jota voi hyödyntää suoritetta-
viin tehtäviin. 

• Hanhilammella ammuntoja johtaa Kari Vepsäläinen ja Rissalassa Mika Pirinen 

• Ammunnat suoritetaan MPK-RK:lla Dasan Machineries cal 7.62 x 39 
 
Toiminta majoitusalueella 
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Majoitusalueelle saavuttuaan partio ilmoittautuu TIKElle sähköpostilla, joka kirjaa saapumisajan ja 
osoittaa partiolle yöpymispaikan. Teltan tai teltat partio pystyttää itselleen. Majoituttuaan partio 
voi ruokailla. 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 Bajamajat tai puucee. 
 
Varusteluettelo 
 
Partiokohtainen pakollinen varustus vähintään 

• Android - matkapuhelin, jonka numero annetaan ilmoittauduttaessa. (Suositus useampi) 

• oma teltta/teltat partiolle  

• ensiapupakkaus, kyypakkaus jokaista ryhmää kohden 

• valaisin 

• karttalaukku tai karttojen muovinen suojapussi 

• HUOM Aamupäivälle 15.5. on partion itse varattava muonaa.  
 
Henkilökohtainen pakollinen varustus vähintään 

• matkapuhelin (Android), jonka numero annetaan ilmoittauduttaessa 

• matkapuhelimen varavirtalähde (power-bank) 

• vesipullo, jossa vettä  

• kompassi 

• tulentekovälineet 

• teräase, puukko tms.  

• omat vaatteet ja jalkineet  

• muistiinpanovälineet 

• kertakäyttömaskeja  

• jokaisen henkilökohtaiseen puhelimeen on ladattu 112 sovellus 
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Yhteystiedot 
 
Jotosjohtaja  Jari Mustonen, puh. 040 718 2414 tai jari.mustonen@atria.com 
Varajohtaja  Mikko Laajalahti, 044 700 5208 tai mikko.laajalahti@meili.fi 
Ratamestari  Tommi Lähteinen, 050 590 0906  
Jotosvääpeli  Petteri Sallinen, 040 731 1829 
Tiedotus/markkinointi Petri Kortelainen, 0500 579 640 
Rastimestari Mika Lustig, 044 552 5249 
Ammunta  Rissala Mika Pirinen, 040 506 8964 ja  

Hanhilampi Kari Vepsäläinen 044 057 1962  
Pelastus ja ensiapu 112 
Talous  Jouko Koivunen, 044 526 3057 
TIKE, toimisto ja tuloslaskenta 

Mikko Laajalahti, 044 700 5208 

 
VAPAAEHTOISTA MAANPUOLUSTUSTA TUKEMASSA 
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                             Lylymäen Marjatila 

                                        Sukeva 
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