
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoja Mikkelin seudusta, nähtävyyksistä ja  
palveluista:  
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PÄÄMAJAJOTOS 
Reserviläisurheiluliitto ry:n (RESUL) 

valtakunnallinen syysjotos 
27.-29.09.2019 Mikkeli 

                 
Internet: www.resul.fi/jotos/paamajajotos 

Facebook: Päämajajotos 2019 
Instagram: @paamaja_jotos_mikkeli 
Sähköposti: paamajajotos@gmail.com 

 

Päämajajotos on osuva nimi Etelä-Savossa Mikkelissä järjestettävälle valtakunnalliselle reserviläis-
ten syysjotokselle. Nimi esittelee ja kunnioittaa Mikkelin seudun historiaa ja perinteitä päämajakau-
punkina. Mikkeli on ollut Suomen puolustusvoimien ylipäällikön päämajakaupunkina kaikissa Suo-
men itsenäisyyden aikaisissa sodissa (sisällissota 1918, talvisota 1939-1940 ja jatkosota 1941-
1944). Mikkeliä kutsutaan ja se yleisesti tunnetaankin Päämajakaupunkina. 

Talvi- ja jatkosotien aikana tär-
kein osa sodan johtoa asettui 
marsalkka C. G. E. Mannerhei-
min johdolla silloiseen Keskus-
kansakouluun, nykyiseen Pää-
majakouluun. Nykyisin Pääma-
jakoulussa toimii Päämaja-mu-
seo, jossa voi tutustua muun 
muassa marsalkka Mannerhei-
min sodanaikaiseen työhuonee-
seen.   

Mikkelissä voi lisäksi tutustua 
ainutlaatuiseen muuhun koko-
elmaan Suomen sota- ja soti-
lashistoriaa: Mannerheimin sa-
lonkivaunu, puurakenteinen 
Mikkelin vanha kasarmialue, 
jatkosodan aikainen Viestikes-
kus Lokki, sekä monipuolisen 
näyttelyn omaava Jalkaväki-
museo.  Päämajapatsas sijait-
see Mikkelin Hallitustorilla. 

Savon Prikaati (1775-2006) piti 
tukikohtaansa Mikkelissä. Ny-
kyisin Mikkelissä toimivat muun 
muassa puolustusvoimien 
maavoimien esikunta sekä 
Etelä-Savon aluetoimisto. Pää-
majajotoksen 2019 tukikoh-
tana toimii Mikkelin Karkialam-
mella sijaitseva Mikkelin varus-
kunnan alue.   



 

 

 

 

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Tervetuloa Päämajajotokselle  
 
Päämajajotos on Suomen Reservi-
läisurheiluliitto ry:n (RESUL) vuoden 
2019 valtakunnallinen syysjotos eli 
reserviläisten maastotaitokilpailu.   
 
Päämajajotoksen järjestävät Suur-Savon 
Reserviupseeripiiri ry ja Suur-Savon Re-
serviläispiiri ry. Päämajajotos järjestetään 
yhteistyössä useiden eri yhteistyökump-
panien sekä Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen (MPK) kanssa. Kilpailukeskus sijait-
see Mikkelin Karkialammen varuskunta-
alueella. 
 
Reserviläisjotosten tarkoituksena on yllä-
pitää ja edistää reserviläistaitojen säily-
mistä ja kehittymistä sekä kohottaa osal-
listujiensa fyysistä suorituskykyä ja kent-
täkelpoisuutta. 
 
Jotos on kaikille täysi-ikäisille luonnossa 
liikkuville, niin kaveri- kuin työpaikkaporu-
koille, suunnattu upea viikonlopputapah-
tuma. Päämajajotokselle osallistuminen ei 
edellytä minkään maanpuolustusjärjestön 
jäsenyyttä eikä välttämättä suoritettua va-
rusmiespalvelusta tai naisten vapaaeh-
toista asepalvelusta.  
 
Jotoskilpailu sisältää suunnistusosuuden 
sekä pakollisia ja valinnaisia rastitehtäviä. 
Rasteilla on kilpailutehtäviä, jotka liittyvät 
reserviläistietoihin ja -taitoihin, ammun-
taan, suunnistukseen ja kartanlukuun, en-
siapu- ja pelastuspalvelutoimintaan, luon-
nontuntemukseen sekä yleistietoihin. 
 
 
 

 
 
Kilpailusarjat 
 
Päämajajotoksella on kolme kilpailusar-
jaa: 
 
 Sotilassarja (pe-su 27.-

29.09.2019). Painopiste sotilaallisia 
valmiuksia palvelevissa tiedoissa ja 
taidoissa ja on fyysisesti kilpailun 
vaativin sarja. Matka noin 50 km. 
Jotos alkaa pe 27.09. illalla ja päät-
tyy su 29.09. klo 15 mennessä. 
 

 Reserviläissarja (la-su 28.-
29.09.2019). Keskeisessä ase-
massa sotilaallisia valmiuksia palvele-
vat tiedot ja taidot yhdessä useiden 
muiden aihealueiden kanssa. Fyysi-
seltä rasittavuudeltaan tarkoitettu 
normaalikuntoiselle. Matka noin 40 
km. Jotos alkaa la 28.09. aamulla ja 
päättyy su 29.09. klo 15 mennessä. 

 
 Retkisarja (la 28.09.2019). Sisäl-

tää olennaisia asioita muista kilpailu-
sarjoista painottuen enemmän joka-
päiväisiin kansalaistietoihin ja -taitoi-
hin sekä yleisiin varautumis- ja turval-
lisuusasioihin. Fyysisesti soveltuu 
normaalikuntoiselle. Matka noin 20 
km. Hyvä vaihtoehto esimerkiksi nuo-
rille, opiskelija- ja työporukoille sekä 
muille jotostoiminnasta kiinnostu-
neille. Jotos on myös erinomainen ti-
laisuus aloitteleville jotostelijoille, sillä 
se tarjoaa haasteita laidasta laitaan, 
myös kokeneemmille reserviläisille. 
Jotos alkaa la 28.09. aamulla ja päät-
tyy iltaan mennessä. 

 
 

 
 
Kilpailupartiot ja varusteet  
 
Kilpailupartion koko on kaikissa sarjoissa 
3-4 henkilöä. Erityisestä syystä voidaan 
hyväksyä myös 5 hengen partio. Pääsään-
töisesti kilpailutehtävät on mitoitettu 4 
hengen partiolle.  
 
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omilla va-
rusteillaan. Kilpailupartiot kuljettavat mu-
kanaan kilpailun aikana tarvitsemansa 
muonan ja varusteet. Luettelo pakollisista 
varusteista ilmoitetaan kilpailuun ilmoit-
tautuneille kilpailupartioille viimeistään 
kaksi viikkoa ennen jotosta lähetettävässä 
ennakko-ohjeessa. Sotilassarjassa ja re-
serviläissarjassa kilpailupartiot yöpyvät 
maastossa omissa majoitteissaan. 
 
Osallistumismaksu sisältää osallistumisoi-
keuden lisäksi sotilas- ja reserviläissarjoille 
jotoksen maalissa peseytymismahdolli-
suuden ja lounaan. Retkisarjan maksu ei 
sisällä peseytymistä tai ruokailua, mutta 
heillä on mahdollisuus jotoksen maalissa 
ostaa päivällinen. Kunkin kilpailusarjan 
kolme parasta kilpailupartiota palkitaan.  
 
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla 
vastuullaan. Osallistumismaksuun sisältyy 
MPK:n tapaturmavakuutus. Kilpailunjär-
jestäjä suosittaa kilpailijoille omaa vakuu-
tusturvaa henkilö- ja esinevahinkojen va-
ralle.  
 
Puolustusvoimat myöntää kilpailun hyväk-
sytysti suorittaneille asevelvollisille rinnas-
teisia kertausharjoitusvuorokausia.  
 
 
 

 
 
Osallistumismaksut 
 
Osallistumismaksu on kilpailijapartiokoh-
tainen ja kilpailujärjestäjä laskuttaa sen il-
moittautuneilta partioilta. Ilmoittautumi-
nen kaikkiin kilpailusarjoihin on 
11.03.2019-08.09.2019 (jälki-ilmoittautu-
mismahdollisuus kaikkiin sarjoihin 
09.09.2019-22.09.2019). 
 
Osallistumismaksut kilpailupartioille ovat 
sotilas- ja reserviläissarjassa 95,00 € 
(190,00 €) ja retkisarjassa 40,00 € 
(100,00 €) (jälki-ilmoittautuneen partion 
korkeampi osallistumismaksu mainittu 
edellä suluissa).  
 
Ilmoittautuminen 
 
Kukin yksittäinen kilpailija ilmoittautuu 
omalta osaltaan Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen (MPK) Mikkelin koulutuspai-
kan koulutuskalenterissa  
(www.mpk.fi/koulutuskalenteri) siihen kil-
pailusarjaan, johon hän ja hänen kilpailu-
partionsa osallistuvat. Kilpailusarjat ovat:  
 Päämajajotos 2019 – Kilpailijat, SOTI-

LASSARJA (kurssinro 43001912013) 
 Päämajajotos 2019 – Kilpailijat, RE-

SERVILÄISSARJA (kurssinro 4300191 
2015) 

 Päämajajotos 2019 – Kilpailijat, RET-
KISARJA (Kurssinro 43001912016). 

 
 
Lisätietoja 
www.resul.fi/jotos/paamajajotos 
paamajajotos@gmail.com 
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