Paloaukea - Talvijotos 5. – 6.3.2016 Ylämyllyllä

Toimitsijainfo – kutsu toimitsijaksi jotokselle
Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen talvijotos 2016 pidetään 5.3.- 6.3. Pohjois-Karjalassa Liperin
Ylämyllyllä. Jotos on kaikille avoin partioiden välinen kilpailu ja kunto- ja liikuntatapahtuma. Jotoksen
järjestäjinä toimivat Liperin Reserviupseerit ja Liperin Reserviläiset yhteistyössä alueen
reserviläisyhdistysten ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK:n) kanssa.
Paloaukea – Talvijotoksen 2016 järjestelyihin tarvitaan yli 30 talkoolaista. Talkooväkeä tarvitaan eniten
tehtävärasteilla, jotka liittyvät sotilastietoihin ja – taitoihin, suunnistukseen ja kartanlukuun, ensiapu- ja
pelastuspalvelutoimintaan, erävaellustietoihin ja -taitoihin sekä luonto- ja yleistietoon. Rasteilla on hyvin
monenlaisia toimitsijatehtäviä, kuten rastivastaava, ajanottaja, kirjuri, opastaja jne. eli mukaan kannattaa
tulla vähäiselläkin jotos/rastinpito kokemuksella, kaikkiin tehtäviin koulutetaan tammikuusta 2016 alkaen
MPK:n kursseilla.
Aikataulu
Marraskuu -> ilmoittaudu HETI
Tammikuu 2016 ->
-

toimitsijakoulutus / maastontiedustelu (osallistuu kaikki toimitsijat)

Helmikuu 2016 ->
-

mahdolliset tarkentavat koulutus/perehdys suunnitelmat ja toteutus rastihenkilöstön kesken

Maaliskuu 2016 ->
-

4.3 perjantain, kaikki toimitsijat paikalla, toimitsijapuhuttelu, rastihenkilöstön varustaminen,
rastimateriaalin kuittaus ja rastin lopullinen valmistelu (osallistuu kaikki toimitsijat)

-

5 – 6.3 Paloaukea – Talvijotos 2016 toteutus

-

maaliskuun lopussa 2016 toimitsijahenkilöstön palautetilaisuus/illanvietto (osallistuu kaikki
toimitsijat)

Kun ilmoittaudut toimitsijaksi, tulee sinun varautua olemaan mukana jotosjärjestelyissä tietenkin itse
jotoksen aikana maaliskuussa ja koulutustapahtumassa (tai tapahtumissa) tammi- helmikuussa. Aikaa
kokonaisuudessaan tapahtumassa toimisijana oleminen vaatii vain parin viikonlopun verran, ja jotos

viikonloppuna rastit järjestetään kilpailuaikataulun mukaan, joten tapahtuma ei sido sinua välttämättä koko
viikonlopuksi.
Rinnasteiset kertausharjoitusvuorokaudet (2 vrk)
Koska kyseessä on sotilaallisia valmiuksia palveleva kurssi, mukana olosta sinulla on mahdollisuus saada
tapahtumasta rinnasteiset kertausharjoitusvuorokaudet (2 vrk).
Toimitsijaksi ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen verkkosivun kautta. Jokaisen toimitsijan
on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti MPK:n verkkosivuilla. Ilmoittautuminen edellyttää, että henkilö on
rekisteröitynyt MPK:n tietojärjestelmään. Näin mahdollistetaan jokaisen toimitsijan vakuutusturva ja
asevelvollisille tapahtumasta tulevat rinnasteiset kertausharjoitusvuorokaudet (2 vrk).
Tapahtumaa varten on MPK:n järjestelmässä kurssi numerolla 1200 16 12025
Toimi näin ilmoittautuessasi:
1. Jos et ole ennen rekisteröitynyt MPK:n järjestelmään, rekisteröidy tästä:
https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=942#MOVEHERE
Selaa tarvittaessa ylöspäin ja klikkaa LUO TUNNUKSET. Täytä kentät ja lopuksi klikkaa Tallenna tiedot.
Huom.! Voimassaoleva sähköpostiosoite on pakollinen.
2. Jos sinulla on jo MPK:n tunnukset tai kun olet rekisteröitynyt ja saanut tunnukset, pääset tästä
ilmoittautumaan Paloaukea - Talvijotos 2016 tapahtumaan toimitsijaksi:
https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=943&id=87632

Toimitsija tiedustelut
Jotosjohtaja Jussi Hirvonen, gsm. 050-5843984, sähköposti jussi.hirvonen(ät)suomi24.fi
Jotossihteeri Marko Halonen, gsm. 0500-181450, sähköposti marko.p.halonen(ät)gmail.com
Jotoksen nettisivut löytyvät: www.jotos.fi/talvijotos2016
Paloaukea – Talvijotos kilpailukeskuksen osoite: Ylämyllyn koulu/Paloaukean yksikkö, Patteristontie 12 E,
80400 YLÄMYLLY
Tervetuloa Järjestämään Vuoden 2016 Merkittävintä Reserviläistapahtumaa Pohjois-Karjalassa.
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