
 
 
  

 

 

 

Kutsu Kainuun Jotokselle 5.-7.8.2016 

 

Reserviläisurheiluliiton (RESUL) valtakunnallinen syysjotos 2016, ”Kainuun Jotos”, 

pidetään Kajaanissa 5.-7.8.2016. Jotos on kaikille avoin partiokilpailu, jonka voi ottaa myös 

kuntoilu- ja virkistystapahtumana. Jotoskeskuksena on Kajaanin varuskunta, osoite Prikaa-

tintie 97, 87500 Kajaani. Jotoksella noudatetaan RESUL:n valtakunnallisten jotosten sään-

töjä (linkki sääntöihin tähän). Sotilaallisia taitoja palvelevana tapahtumana jotoksesta on 

mahdollista saada rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia. 

 

Sarjat ja partiot 

   

Jotoksella on kaksi sarjaa, sotilassarja ja retkisarja. Kummassakin sarjassa kilpaillaan 3-4  

henkilön partioina. Erityisestä syystä voidaan sallia myös kahden tai viiden henkilön parti-

ot. Kumpikin sarja on kaikille avoin, eikä osallistujilta edellytetä reserviläisjärjestöjen jäse-

nyyttä tai suoritettua varusmiespalvelusta. 

 

Jotosreitti 

 

Sotilassarja on vaativa pituudeltaan 40 – 50 km kilpailu perjantai-illasta sunnuntaihin. Ret-

kisarja on pituudeltaan noin 25 km kilpailu lauantaista sunnuntaihin. Maalintulo sunnuntai-

na klo 12 mennessä.  

 

Kummassakin sarjassa on tehtävärasteja liittyen sotilastietoihin ja –taitoihin, suunnistuk-

seen ja kartanlukuun, ensiapu- ja pelastustaitoihin, erävaellustietoihin ja -taitoihin sekä 

luonto- ja yleistietouteen. Sotilassarjassa on eduksi, että partiossa on ainakin yksi varus-

miespalveluksen suorittanut, koska tämän sarjan tehtävien pääpaino on sotilastietoihin ja –

taitoihin liittyvillä tehtävillä.  

 

Jotosreitti ei poikkea kesken kilpailun jotoskeskuksessa, joten partion tulee kuljettaa mu-

kanaan kaikki jotoksen aikana tarvitsemansa muona ja varusteet. Juomavettä on saatavilla 

yöpymisrasteilla. Yöpyminen tapahtuu kilpailijoiden omissa teltoissa tai muussa maasto-



 

majoitteessa. Kilpailijat valmistavat jotoksen aikana ruoan omilla keittovälineillä ja ruokai-

levat omilla ruokailuvälineillä. Varusteista ja muista huomioitavista asioista käsketään tar-

kemmin viimeistään kaksi viikkoa ennen jotosta lähetettävällä ennakko-ohjeella. 

 

Ilmoittautuminen 

 

Ilmoittautuminen 12.6.2016 mennessä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) verk-

kosivujen kautta (www.mpk.fi) kurssille: RESUL syysjotos 2016 (kilpailijat), kurssinumero 

0500 16 12030. Jokainen kilpailija ilmoittautuu henkilökohtaisesti. Ilmoittautumisen yhtey-

dessä on ilmoitettava partion nimi, partionjohtajan nimi, kilpailusarja ja kenelle partion jä-

senistä osallistumismaksulasku lähetetään. 

 

Ilmoittautuminen edellyttää onnistuakseen, että ilmoittautuja on rekisteröitynyt MPK:n tieto-

järjestelmään. Jos ilmoittautuja ei ole rekisteröitynyt MPK:n tietojärjestelmään, luo tunnuk-

set tästä linkistä (linkki MPK:n tietojärjestelmään) ja rekisteröidy. 

 

Jos ilmoittautujalla jo on MPK:n tunnukset tai kun olet ensin rekisteröitynyt ja saanut tun-

nukset, pääset ilmoittautumaan Kainuun Jotokselle myös tästä linkistä (linkki MPK:n sivulle 

RESUL syysjotos 2016 kurssiin). 

 

Osallistumismaksu  

 

MPK laskuttaa osallistumismaksun 95 euroa/partio. Jälki-ilmoittautuminen 13.6.-10.7.2016  

150 euroa/partio. 

 

Osallistumismaksuun sisältyy sunnuntaina jotoksen maalissa ruokailu varuskunnan muoni-

tuskeskuksessa, peseytymismahdollisuus ja kunniakirja.  

Vakuutus 

MPK:n vakuutusturva tulee voimaan jotoksen osallistujien ilmoittautuessa jotoskeskukses-

sa. Osallistujat vastaavat omasta vakuutusturvastaan matkustettaessa kilpailupaikalle ja 

kilpailupaikalta pois. MPK:n vakuutusturva ei korvaa jotoksen aikana tapahtuvia henkilö-

kohtaisen materiaalin rikkoontumisia tai häviämisiä. 

 

http://www.mpk.fi/


 

Lisätietoja  

 

Jotosjohtaja Tuomas Vatanen, puh. 044 513 4614,  

sähköposti tuomas.vatanen(ät)hotmail.com 

 

Lataa tästä PDF-tiedostona kilpailukutsu: Kutsu syysjotokselle 2016 

 

Tervetuloa jotokselle Kajaaniin, sotilasperinteestä tunnettuun varuskuntakaupunkiin* 
 
 

Kainuun Reserviläispiiri ry,  Kainuun Reserviupseeripiiri ry 
 
 

Yhteistyössä mukana: 
 
  

                            
 
 
 

                                                                                                                                        

                                                           
 
 
 

 

 

 

 

* Kajaanin sotilasperinteet ulottuvat jo 1600-luvulle, jolloin Kajaanin linna oli merkittävä Ruotsin linnoitus 
venäläisten ryöstöretkiä ja hyökkäyksiä vastaan. Suomen itsenäistymisen vaiheisiin Kajaani liittyy muun 
muassa jääkärien itäisen etappitien yhtenä etappina. Jääkärien etapeista Kainuussa tunnetuin on Hallan 
talo Hyrynsalmella. 
 
Yhtenä yksityiskohtana mainittakoon, että viime sotiemme aikana yhdellä kaukopartio-osastoista, Osasto 
Marttinalla, tiedetään olleen tukikohta kesästä 1940 lähtien Kajaanin kaupungin läheisyydessä. Jotosreitti 
poikkeaa näissä samoissa maastoissa, joissa Osasto Marttinan kaukopartiosotilaat ovat harjoitelleet.  
 
Nykyisin Kainuun prikaati on varusmiesmäärältään Suomen suurimpia joukko-osastoja ja Maavoimien 
valmiusyhtymä Kajaanissa. Kainuun prikaati vaalii myös Talvisodan Suomussalmen, Raatteen tien ja 
Kuhmon taistelujen sekä Jatkosodan 14. Divisioonan Rukajärven suunnan korpisotureiden perinteitä. 

 


