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Karjalan Poikien Killan jotos Juuassa
Juuasta. Yhteistyötä paikallisten reserviläisjärjestöjen
kanssa päätettiin jatkaa myös
tulevaisuudessa, sillä kokemus yhteistyöstä oli erittäin
positiivinen.
KPK:n jotoksen kruunu on
lauantai-illan lipunlaskutilaisuus, sekä jotoksen päätösillallinen. Jotostoimikunnan
ruokaryhmä loihti tänäkin
vuonna jotosillalliselle erinomaiset ruuat. Lisäksi kattaus
valkoisine pöytäliinoineen
antoi tilaisuudelle sen arvon,
joka kuuluu olla tilaisuudessa,
jossa veteraaneja on läsnä.
Tilaisuuden mieliin painuvimpina hetkiä olivat tulosten
julkaisemisen lisäksi Viron
veteraanien lauluesitys, sekä
Raimo Koskivirran muistaminen merkkipäivän johdosta.
Perinteiseen tapaan linja-auto
saapui klo 21.30 noutamaan
jotoslaiset kotiin. 38. KPK
-jotos oli enää loppusiivousta
vaille paketissa.

Järjestyksessään 38. KPK
jotos pidettiin Juuassa 20. 21.8.2010. Mukaan jotokselle
osallistui kaikkiaan 45 jotostelijaa, joista kutsuvieraita
oli 11. Mukana tälläkin kertaa oli neljä JR 200 veteraania Virosta. Jotoksen suojelijana toimi Pohjois-Karjalan
Prikaatin komentaja eversti
Jari Kytölä, joka osallistui
myös jotokselle molempina
päivinä. Jotosjohtajana toimi
Juha Rytkönen. Jotoksen
teemana oli kivi.
Tämänkertainen jotos avattiin Nunnanlahdessa Tulikivi
Oyj:n vip-tiloissa. Tilaisuuden
aluksi nautittiin aamukahvit,
jonka aikana Tulikiviyhtiöiden
perustaja teollisuusneuvos
Reijo Vauhkonen kertoi yrityksen alkuvaiheista ja nykyisestä
toiminnasta. Aamukahvien
jälkeen osasto ryhmittyi pihalle vastaanottamaan Suomen ja
Viron lippuja. Tilaisuudessa
käyttivät puheenvuoron jotoksen suojelija ja jotosjohtaja.
Jotoksen toimihenkilöiden
esittelyn jälkeen päästiin itse
asiaan, eli liikkeelle.
Karjalan Poikien Killan hallitus on tehnyt päätöksen, että
jotosta pyritään tuomaan pois
korpien kätköistä ihmisten
keskelle. Lisäksi hallituksessa
on linjattu, että paikkakunta,
jossa jotos vietetään, pyritään huomioimaan jotoksen
toiminnassa. Niinpä kun
jotospaikaksi oli valittu Juuka,
oli luonnollista, että pysähtyisimme Nunnanlahdessa, jossa
jotoksen kymmenen joukkuetta vietti koko perjantaiaamupäivän kiertäen Kivikeskuksen
alueella visaisia tehtäviä suorittaen. Aamupäivän tehtävät
oli laadittu jotoksen teeman
mukaisesti kiveen liittyen.
Joukkueiden piti mm. etsiä
tietoa Kivikeskuksen opastetauluista, arvailla Tulikiven
henkilöstömäärää, vastata
museokysymyksiin ja arvioida
louhoksen syvyyttä. Kivikeskuksen ympäristö osoittautui
oivalliseksi jotoksen pitopaikaksi. Lisäksi yhteistyö Tulikiven henkilökunnan kanssa
sujui mallikkaasti.

Mäkiautokisa ja iltanuotio
Iltapäivällä Jotoslaiset kipusivat bussiin, joka suuntasi
Polvelaan Juuan ev. lut. seurakunnan leirikeskukseen.
Majoitusjärjestelyjen jälkeen

Kiittävää palautetta
Jotoksen osanottajat avajaistilaisuudessa. Kuva: Olavi Piiparinen
pääsivät joukkueet pelaamaan
erilaisia pelejä leirikeskuksen
piha-alueella. Uutena elementtinä jotoksella oli kaksintaistelu, jossa kaksi joukkuetta
kilpaili keskenään suorituspisteistä. Pihapeliosuuden jälkeen
pääsivät joukkueet saunomaan
ja ruokailemaan. Ruokailun
jälkeen koettiin ehkä jotoksen
hauskin osio. Pekka Laakkosen ideoimassa mäkiautokilpailussa joukkueet yrittivät
lyödä jotostoimikunnan joukkueen tekemää pohja-aikaa
leirikeskuksen pihalle tehdyllä
radalla. Yleisön villisti kannustaessa näimme monenlaisia
ajosuorituksia auton tekniikan
joutuessa välillä koville.
Perjantai-illan jo hämärtyessä kerääntyivät jotoslaiset
iltanuotiolle, jossa ohjelmaryhmä Raimo Kilpiä, Arto
Tarkkonen ja Seppo Hyttinen
olivat valmistaneet laadukasta
iltaohjelmaa. Yhteislaulun ja
seurustelun merkeissä kääntyi perjantai-ilta lauantaiksi.
Nuotion hiipuessa vetäytyivät jotoslaiset hiljalleen
nukkumaan majoitusmestari
Pauli Reinikaisen järjestämiin
”kämppiin” Tämän vuoden
jotoksella kaikki jotoslaiset
saatiin sisämajoitukseen.

Rastilla Tulikiven Kivikylässä kysymyksiä ratkomassa vasemmalta eversti Jari Kytölä, puheenjohtaja Harri Norismaa, JR
200 veteraani Villem Ahas, kauppaneuvos Väinö H. Broman ja
teollisuusneuvos Reijo Vauhkonen. Kuva: Seppo Hyttinen

Rastitehtäviä
Lauantaiaamuna pääsi ensimmäinen partio matkaan jo
kello kahdeksan. Perinteisesti
jotoksen lauantain ensimmäinen rasti on ammunta – niin oli
tälläkin kertaa. Aamupäivän
aikana joukkueet joutuivat
ratkomaan monia visaisia tehtäviä. Rastien aiheina oli mm.
kivilajien tunnistamista, tukki-

laisperinnettä, ensiapua, juustojen maistamista ja esineiden
tunnistamista. Hymyissä suin
palasivat joukkueet kuitenkin
ruokailemaan leirikeskukseen,
josta pienen tauon jälkeen
päästiin jatkamaan iltapäivän
reitille. Auringon paistaessa
lämpimästi kiersivät joukkueet
viimeisen neljän kilometrin
lenkin. Rataryhmän avuksi
oli tullut myös reserviläisiä

Karjalan Poikien Killan jotoksella on vakiintunut asema
Pohjois-Karjalan maanpuolustuskentän toiminnassa. Killan
uusi puheenjohtaja Harri
Norismaa osallistui aktiivisesti jotoksen valmisteluihin
ja myös itse jotokseen. Killan
hallituksen linjaukset uusista
toimintamalleista saivat myös
jotoslaisten siunauksen, sillä
osallistujilta saatu kirjallinen
palaute jotoksesta oli jotostoimikuntaa hyväilevä. Erityisen
hyviksi koettiin huolto, hyvät
tehtävät ja kilpailukeskuksen
toimivuus. Kiitoksen ansaitsevat myös pitkään mukana
olleet jotostoimikunnan jäsenet. Jotoksen järjestäminen
on vuoden mittainen prosessi,
jonka aikana järjestelyihin
sitoutuneet ihmiset joutuvat
kokoontumaan useasti suunnittelemaan tehtäviä, ruokailua,
aikatauluja ym. Myös jotoksen
maasto pitää käydä tiedustelemassa ennakkoon. Tässä
työssä pohjoiskarjalainen
maanpuolustushenki ja - tahto
kiteytyy parhaimmillaan.
Ensi vuoden jotoksen
suunnittelu on jo alkanut.
Jotos vietetään 2.-3.9.2011
Outokummussa Kolmikannan
leirikeskuksessa.
Juha Rytkönen,
jotosjohtaja

Vastatalkoot Närsäkkälän
partiotukikohdassa
Lotta ja 11 miestä osallistuivat 12.7. perinteisiin vastatalkoisiin Närsäkkälän partiotukikohdassa, joka viime
vuonna oli rajavartioasema. Rajan pojat olivat varanneet
peräkärryllisen lehdeksiä, joista talkooporukka väänsi vastoja maankuulun savusaunan tarpeisiin. Kun ennen tehtiin
yli sata vastaa, oli tarve nyt reilut 50 vastaa ja nopsaan ne
tehtiinkin.
Isäntinä toimivat Värtsilän rajavartioaseman varapäällikkö, yliluutnantti Teemu Wilen ja rajavartiomestari Esa
Juntunen. Wilen hälytettiin kesken kaiken ratkomaan tilannetta Niiralaan, jossa olivat tummakulmaiset, aggressiiviset
kaupustelijat aiheuttamassa ongelmia.
Elettiin hellejaksoa ja savusaunan löylyjen jälkeen maistui uinti virkistävässä Pyhäjärvessä.
Illan lopuksi nautittiin viinerikahvit. Ensi kesänä tehdään
sitten lisää vastoja.
Rajavartiomestari Esa Juntunen ja yliluutnantti Teemu
Wilen seuraavat taustalla vastojen tekoa.
Teksti ja kuva: Reijo Kohonen

